
صفحه آخر

امضای توافق نظامی 10 میلیارددالری
 بین هند و آمریکا

آمریکا با امضای توافقنامه نظامی ۱۰ میلیارد 
دالری با هند، روسیه را پشت سر گذاشت.

به گزارش تسنیم به نقل از »اکسپرس نیوز«، دولت 
هنــد در مورد امضای توافقنامــه نظامی ۱۰ میلیارد 
دالری با دولت آمریکا به توافق رسیده است. در حالی 
که روسیه پیش از این بزرگترین تامین کننده سالح 
هند بود، آمریکا با امضای این توافقنامه برای هشــت 
ســال آینده، مسکو را در این حوزه پشت سر خواهد 

گذاشت.به نوشته رسانه های هندی، با این توافقنامه، 
دهلی نو به بزرگترین وارد کننده ســالح از آمریکا در 
سراسر جهان تبدیل شــد. دولت هند با قراردادهای 
نظامی میلیارد دالری با رژیم صهیونیســتی طی ۱۵ 
سال گذشته، وارد کننده بزرگ سالح از این رژیم نیز 
محسوب می شود که براساس آن، تل آویو طیف وسیعی 
از هواپیماهای بدون سرنشین، موشک های پیشرفته و 
سیستم رادار و ضد رادار را برای دهلی نو فراهم می کند.

موسسه گالوپ: جوانان آمریکایی
به ملیت خود افتخار نمی کنند

آخرین نظرســنجی های صورت گرفته در 
آمریکا نشــان می دهد که بسیاری از جوانان 
آمریکا نه به کشورشــان افتخار می کنند نه 

معتقدند در کشورشان برابری وجود دارد.
به گــزارش فارس به نقل از خبرگزاری روســی 
»اســپوتنیک«، آخرین نظرسنجی صورت گرفته از 
ســوی مؤسسه »گالوپ« نشــان می دهد که بیشتر 
جوانان آمریکایی به کشــور خــود نمی بالند و به آن 

اعتماد هم ندارند. براســاس این نظرسنجی، به نظر 
می رســد »آمریکایی ها اعتقاد به کشورشان را بعد از 

سال 2۰۰8 از دست داده اند.«
»گالوپ« اعالم کرد که باراک اوباما رئیس جمهور 
آمریکا از سال 2۰۰8 تالش زیادی کرده تا آمریکایی ها 
به کشورشــان افتخار کنند اما با گذشت زمان حس 
اتحاد میان مردم از بین رفته و آنان به »شــدت« از 
نژادپرستی و نابرابری در جامعه آمریکا ناراحت هستند.
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بمباران ذخایر آب، عیدی واشنگتن و ریاض به روزه داران یمن

پــی شکســت های  در 
پی درپــی و عقب نشــینی 
نیروهای  مقابــل  »داعش« 
مسلح عراق و سوریه، سران 
این گروه تروریستی با هدف 
متوقف کردن عقب نشینی ها، 
5۰ نفر از عناصر خود را در این 

دو کشور اعدام کردند.
به گزارش خبرگزاری ها، سران 
گروه تروریستی »داعش« در عراق 
4۱ نفر از اعضای خود را به اتهام 

فرار از جنگ اعدام کردند. 
»سعید مموزینی« از رهبران 
عراق  کردستان  دموکرات  حزب 
بــا اعالم این خبر، محل اعدام را 
اردوگاه »سالمیه« واقع در شرق 

»موصل« اعالم کرد.

همچنین  داعش  فرماندهان 
عناصر خــود را تهدیــد کردند 
در صورت ترک اســتان نینوا یا 
عقب نشــینی از مواضع خود در 
این استان، با شالق یا بریدن سر 

مجازات می شوند!
 این اظهارات ســران داعش 
نشــان می دهد کــه عناصر این 
گــروه روحیه خود را از دســت 
داده اند. پیشروی کنونی نیروهای 
دولتی در استان االنبار هم روحیه 
رهبران و عناصــر تکفیری را به 

شدت تضعیف کرده است.
از موصــل همچنیــن خبر 
می رســد، داعش چهــار تن از 
خطیبان مساجد این شهر را اعدام 
کرد. اتهام این افراد، سرپیچی از 

دستورات داعش اعالم شده است!
از ســوریه نیز خبر می رسد، 
ســران داعش 9 نفــر از اعضای 
خود را در شهر »الشدادی« سوریه 
اعدام کرده است. به گفته منابع 
سوری، این افراد به دلیل ناکامی 
و شکســت مقابل ارتش سوریه، 

اعدام شدند.
در عملیات نیروی هوایی ارتش 
سوریه نیز، یک خودروی داعش 
در محور الحســکه- الشــدادی 
هدف بمباران قــرار گرفت و بر 
اثــر آن، »ابوقتاده االدلبی« یک 
فرمانده ارشــد داعش به همراه 
۱2 تروریست دیگر کشته شدند.

در ادامه عملیات آزادســازی 
شــهر »الزبدانی« نیــز نیروهای 

مقاومت حزب اهلل لبنان وارد این 
شــهر شده اند و ســرگرم نبرد با 
تروریست ها هســتند. در حومه 
شــهر »درعا« هم ۱6 تروریست 
طــی درگیری با ارتش ســوریه 

کشته شدند. 
ارتش  جنگنده هــای  حمله 
سوریه به مواضع داعش در شهر 
»رقه« هم مرگ 2۰۰ تروریست 
به دنبال داشــت.  را  تکفیــری 
حمالت ارتــش در »ادلب« نیز 
مرگ 6۰ تروریست را موجب شد.
موجــب  پیروزی هــا  ایــن 
کشــمکش در درون جریان های 
تروریستی نیز شد؛ در حومه ادلب 
دو گروه تروریستی »احرارالشام« 
و »جبهــه النصره« با هم درگیر 

شدند و طی آن، شماری از طرفین 
به هالکت رسیدند.

در عراق نیــز مواضع داعش 
همچنــان هدف حمالت کوبنده 
نیروهای مســلح قــرار دارد. در 
اســتراتژیک  منطقــه  فلوجــه 
»الســجر« واقع در شــمال این 
شهر، به تصرف نیروهای دولتی 

درآمد.
تروریست ها نیز 2۰ غیرنظامی 
این شهر را به اتهام فرار از شهر، 

اعدام کردند.
دو منطقــه »البوشــجل« و 
»الشــیحه« در حومــه شــهر 
»رمادی« نیز از لوث تروریست ها 

پاکسازی شد.
وزارت دفاع عراق طی بیانیه ای 

اعالم کرده، ۱۱8 عضو داعش در 
حمــالت هوایی ارتش به مواضع 
تروریست ها در چهار استان این 

کشور کشته شدند.
سایر رویدادها

* عــراق اولیــن ســری از 
از  را  »اف-۱6«  جنگنده هــای 
آمریــکا تحویل گرفت. برای این 
چهار فروند جنگنده، بغداد 242 
میلیون دالر پرداخت کرده است.

* هــادی العامــری فرمانده 
عملیات استان االنبار اعالم کرد: 
تا پیروزی نهایی، به نبرد با داعش 

ادامه می دهیم.
* دســتگاه اطالعاتی ترکیه 
در مــورد عملیات داعش در این 

کشور، هشدار داد.

به اتهام فرار از جنگ

داعش در عراق و سوریه
ده ها عضو خود را اعدام کرد

پیشروی های ارتش عراق و سوریه تکفیری ها را به جان هم انداخته است

دبیر کل موقت ســازمان 
گفت،  فلسطین  آزادیبخش 
رژیم صهیونیستی شماری از 
اعدام  را  فلسطینی  اسیران 

کرده است.
به گــزارش ایرنا بــه نقل از 
خبرگزاری »معا«، صائب عریقات 
در واکنش به موضوع اعدام اسیران 
فلســطینی که چنــد روز پیش 
کابینه اسرائیل گفت آنرا رد کرده 
»رژیم صهیونیستی  است گفت: 
بارها اسیران فلسطینی را اعدام 
کرده است و این کار را با شلیک به 
غیر نظامیان نیز انجام می دهد.«

امکان  »بررســی  افزود:  وی 
اقدامی  فلسطینی  اسیران  اعدام 
برای قانونی کردن جنایت در حق 

اسیران است.
عریقــات از جامعه جهانی به 
ویژه اتحادیه اروپا خواست رژیم 
صهیونیستی را مهار و از تصویب 
قوانیــن تبعیض آمیــز و خالف 

قوانین بین المللی و حقوق بشری 
توسط این رژیم جلوگیری کنند. 
اخیراً تعــدادی از وزرای افراطی 
کابینه نتانیاهو، نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی از وی خواستند که 
فلسطینی  اســیران  اعدام  طرح 
را بــه تصویب برســاند تا با این 
طرح مجوز قانونی برای قتل عام 
فلسطینی  مبارزان  گســترده تر 

فراهم شود.
اتخاذ  با  نتانیاهو  بنیامین  اما 
کرد  اعالم  فریبکارانــه  موضعی 
که بــا این طرح مخالف اســت 
در حالــی که این اقــدام چراغ 
سبزی برای اعدام گسترده اسیران 
فلسطینی است و مقامات ریاکار 
رژیم صهیونیستی می خواهند از 
طریق مخالفــت با این طرح آنرا 
بــه عنوان یک امتیــاز به طرف 
مقابل بفروشــند. صائب عریقات 
همچنین در پاســخ به ادعاهای 
بهبود  درباره  صهیونیستی  رژیم 

اوضاع اقتصادی فلســطینی های 
ســاکن کرانه باختری و نوار غزه 
گفت: »این ها بخشی از مجموعه 

دروغ های اسرائیلی است.«
اقتصادی  »اوضاع  افزود:  وی 
غزه با محاصــره همه جانبه این 
منطقــه و جلوگیری از ورود کاال 
و همچنین بــا مصادره و فروش 

آب های این منطقه چگونه بهبود 
یافته است؟!«

نابینا کردن فلسطینی ها
شــهروندان  از  تــن   ۱2
بیت المقــدس بــر اثــر اصابت 
گلوله های پالســتیکی نظامیان 
رژیم صهیونیستی بینایی خود را 
از دست دادند. به گزارش ایرنا به 

نقل از خبرگزاری  معا، هفت نفر از 
این ۱2 نفر کودک هستند!

آخرین  گــزارش،  این  طبق 
مورد یک شــهروند ۵۵ ساله در 
اردوگاه »شــعناط« بود که دراثر 
اصابت گلوله پالستیکی نظامیان 
راست خود  صهیونیستی، چشم 
را از دست داد و از ناحیه بینی و 

صورت نیز دچار شکستگی شد.
جمعیــت دفــاع از حقــوق 
شهروندان فلســطینی خواستار 
پلیس  اســتفاده  فــوری  توقف 
رژیم صهیونیســتی از گلوله های 
پالســتیکی علیــه شــهروندان 

فلسطینی شده است.
سایر رویدادها

یهودیــان  از  شــماری   *
ساکن واشــنگتن در اعتراض به 
سیاســت های تل آویــو در قبال 

فلسطینیان تظاهرات کردند.
صهیونیســتی  روزنامــه   *
یدیعــوت آحارونــوت نوشــت، 
هواپیماهــای مســافربری رژیم 
موشکی  سامانه  به  صهیونیستی 

هوا به زمین مجهز شدند!
رژیــم  جنــگ  وزیــر   *
صهیونیستی تأکید کرد، این رژیم 
هرگز مبادله اسیران فلسطینی با 
2 تبعه اسرائیلی را انجام نخواهد 

داد.

عریقات: طرح اعدام اسرای فلسطینی  مدتهاست در زندان های اسرائیل اجرا می شود

سعودی  افشاگر  شاهزاده 
سابق  خارجه  وزیر  می گوید، 
عربستان برخالف ادعای سران 
این کشور، در بیمارستان و در 

خاک عربستان نمرده است.
»مجتهد«  تسنیم  گزارش  به 
شاهزاده عربســتانی که به علت 
افشای مسائل پشت پرده آل سعود 
در شبکه های اجتماعی، »معروف« 
شــده اســت در صفحه خود در 
شــبکه اجتماعی توییتر نوشت: 
»هیچ فردی لحظه مرگ »سعود 

الفیصــل« را ندیــد و هنگامــی 
که در منزلــش در لس آنجلس 
می خواســتند او را از خواب بیدار 
کنند، دیدند مرده است، هر روایتی 
دیگری جز این، ساختگی است.«

»ســعود  افزود:  »مجتهــد« 
الفیصل« از توانمندی عقلی خوبی 
برخوردار بود اما هیچ وقت از این 
توانمندی برای خدمت به دین و 
وطن اســتفاده نکرد و تمام توان 
خود را در جهــت منافع خاندان 
حاکم بر عربستان و آمریکایی ها به 

کار گرفت. وی نوشت: وزیر خارجه 
سابق عربستان کمترین احساسات 

و گرایش های دینی را داشت.
»مجتهــد« در پایان از علت 
مرگ وی اینگونه نوشت: »مسئله 
یادآور  الفیصل«،  مرگ »ســعود 
سرنوشــت بســیاری از ســران 
کشــورهای عربی اســت که به 
آمریــکا رفتند و در آنجا کشــته 
شــدند و اینک این سوال مطرح 
است که آیا »الفیصل« هم، چنین 
سرنوشــتی داشته اســت؟« این 
در  سعودی  شــاهزاده  اظهارنظر 
مورد احتمال کشته شدن »سعود 
الفیصل« از آنجا می تواند با واقعیت 
تطابق داشــته باشــد که »ملک 
سلمان« پادشــاه سعودی با وی 
رابطــه خوبی نداشــت و وی را 
پس از 4۰ سال از وزارت خارجه 
برکنار کرد. همچنین برخی دیگر 
از گزارش ها حاکی است که »سعود 
الفیصل« از جمله مخالفان تجاوز 

عربستان به یمن بوده است.

شاهزاده سعودی: سعود الفیصل نمرد 
کشته شد!

مخالفت های گسترده مردم آمریکا با جنگ افغانستان نیز مانع از جنگ افروزی های
کاخ سفید نشده است.

شده،  انجام  بررسی های  آخرین  براساس 
هر ســاعت چهار میلیون دالر از پول مالیات 
شهروندان آمریکایی برای جنگ در افغانستان 

هزینه می شود.
به گزارش تســنیم، براساس بررسی های »نهاد 
اولویت های ملی آمریکا« این کشور از سال 2۰۰۱ 
میــالدی تاکنون بیــش از 7۰۰ میلیــارد  دالر از 
ســرمایه های حاصل از مالیات مــردم آمریکا را در 

جنگ افغانستان هزینه کرده است.
طبق این بررسی، هر ساعت از جنگ آمریکا در 

افغانستان چهار میلیون دالر شده است.
بودجه نظامی ســاالنه آمریکا در افغانستان، در 
ســال 2۰۰۱، مبلغ 2۰ میلیــارد دالر بود. اما این 
بودجه ســاالنه در حال حاضر به 3۵ میلیارد دالر 

رسیده است. 

علی رغم هزینه های کالنی که واشنگتن از جیب 
مالیات دهندگانش در افغانستان کرده، به هیچیک 

از اهداف خود نرسیده است.
سقوط 4۰ روستا به دست طالبان

به گزارش تســنیم، منابع رسمی افغانستان از 
سقوط 4۰ روستا در استان »فاریاب« واقع در شمال 
این کشور، به دســت طالبان خبر دادند. »خیراهلل 
قرابی« فرمانده نیروهای مردمی شهرستان »المار« 
این اســتان گفت: »این دومین منطقه استراتژیک 
نظامی اســت کــه طالبان پس از جنگ شــدید با 

نیروهای مردمی، آن را تصرف می کند.«
وی افزود: »در این درگیری ها 9 نفر از نیروهای 
مردمی کشــته و همین تعداد نیز به شدت زخمی 

شدند. شش تن نیز به اسارت طالبان درآمدند.«
فاریاب در شمال غرب افغانستان قرار دارد.

جنگ رژیم صهیونیستی 
علیه لبنــان که به جنگ 
ژوئیه یا جنگ تموز معروف 
بین  روزه  نبردی 33  است 
حزب اهلل  و  اسرائیل  ارتش 
بود که در تاریخ ۱2 جوالی 
با  تیــر ۱385)   2۱(  2۰۰6
در  گشودن جبهه جدیدی 
منطقه مرزی شمال اسرائیل 
آغاز شد و در اولین مرحله 
عملیات حزب اهلل، هفت تن از 
سربازان رژیم صهیونیستی 
به هالکت رسیدند و 2۱ تن 

دیگر مجروح شدند.
در ایــن جنــگ بــه رغم 
کشــته و مجروح شدن صدها 

هر ساعت 4 میلیون دالر از پول مردم آمریکا 
صرف جنگ افغانستان می شود

آمریکایی  جنگنده های 
آل سعود در تازه ترین جنایت 
خود،  در گرمای طاقت فرسای 
یمن و مــاه مبارک رمضان، 
مخازن آب اســتان عدن را 

هدف قرار دادند.
به گزارش ایرنا، جنگنده های 
ســعودی مخــازن اصلی آب در 
استان عدن در جنوب این کشور 
را هدف حمله تجاوزکارانه خود 
قــرار دادند و منهدم کردند. این 
در حالی اســت کــه مردم یمن 
در ماه مبارک رمضان با گرمای 
طاقت فرسا دســت و پنجه نرم 

می کنند. 
یک مقام مسئول در سازمان 
آب اســتان عدن در این زمینه 
ســعودی  »جنگنده های  گفت: 

- آمریکایی مخــازن آبی را که 
شــهرک کریتر، المعال، الخلوعه 
و النواهــی و اطــراف آن را آب 
رسانی می کرد بطور کامل منهدم 

کردند.« 
پیش از این نیز جنگنده های 
مساجد،  بیمارستان ها،  سعودی 
تاالرهای عروسی و مدارس یمن 
را هــدف حمالت خود قرار داده 
بودنــد. این در حالی اســت که 
وزارت بهداشت یمن اعالم کرد 
که به دنبال ادامه تجاوز عربستان 
و تــداوم محاصره یمن، خدمات 
پزشکی و بهداشتی در ۱۱ استان 
این کشور به صورت کامل متوقف 

شده است.
همچنین در حمله سعودی ها 
به  محله العمال در پایتخت یمن 

26 نفر شــهید و ۵۰ تن زخمی 
شــدند. جنگنده های ســعودی  
همچنین صبح دیــروز چندین 
منطقه از محله های جنوب صنعا و 
فرودگاه »عدن« را بمباران کردند.

از ســوی دیگر ارتش یمن و 
کمیته های مردمی این کشــور 
بــا طرفــداران »منصورهادی« 
رئیس جمهور فراری یمن و عناصر 
القاعده در استان مارب در مرکز 
یمن به شدت درگیر شدند. برخی 
گزارش ها از کشــته شدن بیش 
از 4۵ تــن در این درگیری ها و 
زخمی شــدن ۱3 تن دیگر خبر 
می دهنــد. منابع قبیله ای تاکید 
کردند کــه ایــن درگیری ها از 
چهار ماه گذشته در این منطقه 

بی سابقه بوده است.

هماهنگی ژنرال با عربستان
وزیر خارجه مصــر تاکید کرد که روابط ریاض و 

قاهره در بهترین حالت خود قرار دارد.
»ســامح شــکری« وجود اختالف میان قاهره و 
ریــاض را رد کرد و گفت: »در زمینه تمام مســائل 
مشــترک منطقه توافق و هماهنگی زیادی میان دو 

کشور وجود دارد.«
وی تصریح کرد: »در زمینه مسائل یمن و سوریه 

نیز بین مصر و عربستان اتفاق نظر وجود دارد.«
رزمایش مشترک آمریکا و سنگاپور

رزمایش مشــترک دریایی آمریکا و سنگاپور در 
پایگاه نیروی دریایی سنگاپور آغاز شد.

این رزمایش ســاالنه به مدت ۱2 روز با شرکت 
۱2۰۰ تفنگــدار دریایــی، رزمناو و چند کشــتی، 
زیردریایی، هلی کوپترها و هواپیماهای جنگی نیروی 

دریایی آمریکا و نیروهای مسلح سنگاپور انجام می شود.
تداوم سرکوب مردم بحرین

نظامیان رژیم آل خلیفه به منازل شهروندان در 
مناطق مختلف بحرین یورش بردند.

در این یورش ها که در آســتانه عید فطر صورت 
گرفــت تعدادی از شــهروندان به بهانه شــرکت در 
اعتراضات مســالمت آمیز بازداشت شدند. شماری از 

بازداشت شدگان کودک هستند. 
به داعش نپیوستیم

حزب اســالمی گلبدیــن حکمتیار بــه عنوان 
اصلی ترین جناح با نفوذ از شبه نظامیان افغان، انتشار 
گزارش هایی مبنی بر پیوستن آنها به داعش و اعالم 

بیعت با این شبه نظامیان تروریست را تکذیب کرد.
این حزب تاکید کرد: خبر حمایت ما از داعش به 

هیچ وجه صحت ندارد.

  چهار سوی پنج قاره

سرانجام  آل خلیفه  رژیم 
داخلی  اعتراضــات  براثــر 
»نبیل  آزادی  بــه  خارجی  و 
حقوق  برجسته  فعال  رجب« 
دومین  برای  که  بحرینی  بشر 
اعمال  با  مخالفت  دلیل  به  بار 
سرکوبگرانه این رژیم به زندان 

افتاده بود، تن داد.
برپایــه گــزارش خبرگزاری 
این مبارز علیه  رســمی بحرین، 
آل خلیفــه و فعال حقوق بشــر 
برجسته بحرینی به دلیل وخامت 

اوضاع جسمانی اش آزاد شد.
این فعال  به  گفته می شــود 
بحرینی که در حال سپری کردن 
دوره  6 ماهــه محکومیت زندان 
خــود بود، »عفو ویژه بنا به دالیل 

پزشکی« اعطا شده است.
در باره   بیشــتری  جزئیــات 
فرمان عفو حمد بن عیسی سلمان 
منتشر  بحرین،  پادشاه  آل خلیفه، 

نشده است.
برایــان جی دالــی از اعضای 
سازمان موسوم به  »نخست حقوق 
بشر« ضمن استقبال از این اقدام، 
درعین حال اقدام رژیم بحرین را 
در دســتگیری این فعال سیاسی 

محکوم کرده است.
وی گفــت: خبر آزادی رجب 
خبر خوبی اســت اما وی از ابتدا 

اصال نباید بازداشت می شد.
دالی همچنین با اشاره به این 
که آزادی این فعال بحرینی به حل 
و فصل بحران سیاسی در بحرین 
تمامی  آزادی  نمی کنــد،  کمکی 

زندانیان سیاسی را خواستار شد.
وی افزود: »وارد و خارج کردن 
ناراضیان سیاســی بــه زندان، به 
بحرین  در دســت یابی به حل و 
فصل جدی مناقشــه سیاسی در 
این کشور که به شدت به آن نیاز 
دارد، کمکــی نخواهد کرد. چون 
زمانی که یک زندانی آزاد می شود 
برای پر کردن فضای خالی زندان 
شخص دیگری بازداشت می شود. 
مادامی کــه رهبران منتقد دولت 
آزاد نشــوند، راه  حلی واقعی برای 
بحران سیاســی در بحرین یافت 

نخواهد شد.«
رجب در مــاه ژانویه به اتهام 
انتقــاد از رژیــم آل خلیفــه در 
صفحه توئیتر خود به 6 ماه زندان 
محکوم شد. این در حالی بود که 
یک دادگاه بحرینــی در ماه می 
محکومیت 6 ماه زندان برای رجب 

را تایید کرد.
نبیــل رجــب که بــه دلیل 
در  آمیزش  مسالمت  فعالیت های 
زمینه حقوق بشر از نظر بین المللی 
چهره ای شــناخته شده است، به 
مدت دو ســال از اواسط 2۰۱2 تا 
اواسط 2۰۱4 میالدی زندانی بود.

خانــواده  رجب می گویند وی 
در 2 آوریل به دلیل انتشار مطلبی 
در صفحه توئیتر خود که در آن از 
رژیم آل خلیفه به دلیل شــکنجه 
فعاالن در مراکز شکنجه  خود انتقاد 

کرده بود، بازداشت شد.
نبیــل رجب، رئیــس مرکز 
حقوق بشــر بحرین و از موسسان 
مرکز حقوق بشر خلیج )فارس( از 
اقدام رژیم آل خلیفه در سرکوب 
اعتراضات مســالمت آمیز که در 
ســال 2۰۱۱ میالدی آغاز شــد، 

انتقاد کرده است.
در جریان سرکوب اعتراضات 
صلح آمیز در بحرین ده ها بحرینی 
کشته و صدها نفر دیگر زندانی و 

یا دستگیر شده اند.

آل خلیفه به آزادی 
»نبیل رجب«

 تن داد

حزب اهلل  لبنانــی،  غیرنظامی 
ضربات مهلکی به زیرساخت ها 
و تأسیسات رژیم صهیونیستی 
از جمله تأسیســات هسته ای 
»دیمونا« وارد کرد.  این جنگ 
نشــان داد کلیه مراکز حساس 
رژیم صهیونیســتی در تیررس 
موشک های حزب اهلل قرار دارد.

از  صهیونیســت ها  فــرار 
شــهرک ها و ترس و وحشت 
موشــک های  از  اســرائیلی ها 
بی امان حزب اهلل موجب شــد 
که ارتش رژیم صهیونیســتی 
به طــور مفتضحانه ای وادار به 
مقامات  و  شــود  عقب نشینی 
مختلف این رژیــم به توانایی 

حــزب اهلل در مقابلــه با ارتش 
اسرائیل اذعان کردند.

یــن  مهمتر ز  ا یکــی   
دستاوردهای این جنگ 33روزه 
قدرت نمایی حزب اهلل و متقاباًل 
ضعف و شکســت رژیمی بود 
کــه ادعــای داشــتن یکی از 
دنیا  ارتش های  پیشرفته ترین 

را داشت.
 ســامانه های دفاعی رژیم 
صهیونیستی نیز در این جنگ 
نه تنها نتوانستند جلوی اصابت 
صدها موشک حزب اهلل را بگیرند 
بلکه رزمندگان حزب اهلل موفق 
پیشــرفته  تانک های  شــدند 
»مرکاوا« و همچنین ناو جنگی 
پیشرفته »ساعر« را هم منهدم 

سازند.
در این جنــگ که تعجب 
و تحســین ناظــران نظامی را 
نســبت به حزب اهلل برانگیخت 
ده ها نظامی صهیونیست کشته 
و صدها تن دیگر مجروح شدند. 
هر چند صهیونیســت ها هرگز 
حاضر به اعالم میزان درســت 
تلفات و خسارات خود نشدند.  
به اعتقاد کارشناســان، در این 
جنگ اسرائیل به معنی واقعی 

کلمه تحقیر شد.

به مناسبت نهمین سالگرد جنگ 33 روزه

روزی که اسرائیل تحقیر شد

رژیم  وزیر  واشنگتن نخســت  یهودیان 
صهیونیســتی را جنایتکارجنگی دانسته و 

علیه این رژیم تظاهرات کردند.
به گزارش خبرگزاری فارس، اعضای دو سازمان 
یهودی در آمریکا در اعتراض به سیاست های رژیم 
صهیونیستی علیه فلســطینیان و نیز کشته شدن 
هزاران فلسطینی در جنگ سال گذشته در نوار غزه 
تظاهرات کردند و نتانیاهو را جنایتکارجنگی دانستند.

بر اساس گزارش »القدس العربی«،  اعضای دو 
سازمان یاد شده در مقابل مقر کنفرانسی که ساالنه، 
کنفرانس گروه »مسیحیان متحد برای اسرائیل« 

برگزار می شود، تجمع کردند.
بنا بر این گزارش، تظاهرات کنندگان پرچم های 
فلســطین و پالکارت هایی را که بر روی آن نوشته 

شــده بود  »فلســطین آزاد«، »اشغال فلسطین را 
تمام کنید«، و »نتانیاهو جنایتکار جنگی اســت« 

در دست داشتند.
 آنها همچنین برای همدردی با کشــته شدن 
بیش از 22۵۰ فلســطینی در جنگ سال گذشته 
)2۰۱4( رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه یک دقیقه 

سکوت کردند.
سخنران تظاهرات در این جمع گفت: اسرائیل 
مرتکب جنایاتی علیه فلسطینیان در نوار غزه شده 
اســت. وی همچنین بشــدت از محاصره غزه نیز 

انتقاد کرد.
غزه از ژوئن ســال 2۰۰6 و نزدیک به 9 سال 
اســت که در محاصره آبی، خاکــی و هوایی رژیم 

صهیونیستی به سر می برد.

یهودیان آمریکا:

 نتانیاهو جنایتکارجنگی است


