
صفحه آخر

کشته شدن 60 عضو پ.ک.ک
در حمله جنگنده های ترکیه به شمال عراق

جنگنده های ارتش ترکیه با حمله به مواضع 
عناصر پ.ک.ک در شمال عراق ، 60 شبه نظامی 

را کشتند. 
به گزارش ایسنا، جنگنده های »اف-16 « و »اف- 4 « 
ارتش ترکیه دیروز طی حمله به دو منطقه » سیناء« و 
»هفتانین« در شمال عراق ، انبار مهمات، پناهگاه ها و 
مسیرهای لجستیکی عناصر پ.ک.ک را مورد هدف قرار 

دادند.براساس اطالعات به دست آمده از منابع امنیتی ، 
در این عملیات دست کم بین 55 تا 60 عضو پ.ک.ک 
کشته شدند.در پی انفجار دو ماه قبل عناصر داعش در 
شهر مرزی »سوروچ « ترکیه ،  آنکارا به طور همزمان، 
مواضع پ.ک.ک وداعش را هدف حمله قرار داد.حمالت 
علیه داعش همان روز های نخست متوقف شد، اما حمله 

علیه پ.ک.ک. همچنان ادامه دارد.

رشوه 4 میلیاردی عربستان به اسرائیل
براي شرکت در جنگ يمن

سخنگوی ارتش و نیروهای مسلح یمن از کمک 
۴ میلیارد دالری آل سعود به رژیم صهیونیستی بابت 

شرکت در حمله به یمن خبر داد. 
سرتیپ» غالب شرف لقمان یمنی« به شبکه »العالم «گفت:  
عربستان بابت مشارکت اسرائیل در حمله به یمن ، 4میلیارد 
دالر به تل آویو رشوه داده است. تاکنون رژیم صهیونیستی 
بــه همراه آمریکا در جنگ علیــه مردم مظلوم یمن ، 

کمک هــای اطال عاتی و تدارکاتی فراوانی در اختیار ریاض 
قرار داده اند واز این پس احتماال این حمایت ها گسترده تر 
می شــود. لقمان در ادامــه گفت، از متجاوزان ســعودی 
می خواهیم دســت از حمله به زنان و کودکان یمنی بردارند. 
وی افزود ، متجاوزان سعودی همچنان در حال سرازیر کردن 
نیرو و تدارکات نظامی به اســتان مأرب هستند ، اما از هر 

گونه پیشروی عاجزند.
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  چهار سوی پنج قاره

در سکوت معنی دار سازمان ملل

سعودی ها مردم صعده را
با بمب های شیمیایی قتل عام کردند

دولت  پیشنهادی  الیحه 
مجوز  اعطای  مورد  در  ژاپن 
برای فعالیــت نظامیان این 
به تصویب  در خارج،  کشور 
بدین  و  »سنا« هم رســید 
ترتیب، ارتش ژاپن پس از 70 
سال فعالیت های منطقه ای و 
فرامنطقه ای را از سر می گیرد.

بــه گــزارش خبرگــزاری 
جمهــوری اســالمی، الیحــه 
جنجالی اصالحات قانون اساسی 
و گســترش فعالیــت نظامیان 
ژاپــن در خارج از  این کشــور 
باالخــره تبدیل به قانون شــد. 
پیش از این مجلس نمایندگان 
ایــن الیحه را تصویب کرده بود 
و پــس از آن نیز دیروز مجلس 
ســنای ژاپن مهــر تایید بر آن 
زد. ایــن الیحه مخالفان زیادی 
در ژاپن داشــت و  هزاران تن از 
نامساعد  علی رغم شرایط  مردم 
جوی مقابــل پارلمان در توکیو 
تجمع کرده بودند و علیه الیحه 

شعار می دادند. حتی تعدادی از 
معترضان شب را مقابل پارلمان 
به صبح رساندند، اما هیچ یک از 
اینها بــرای قانونگذاران و حزب 

حاکم مهم تلقی نشد. 
در داخل مجلس ســنا نیز 
پنجشــنبه میــان موافقــان و 
مخالفــان الیحــه درگیری رخ 
داده بود، ولی دیروز این الیحه به 
تصویب رسید. دولت »شینزوآبه« 
این الیحه را چند ماه قبل تقدیم 
مجلس کرده بود. بهانه شینزوآبه، 
افزایش تحرکات نظامی چین در 
  آب های مرزی است، بهانه ای که 
مورد اســتقبال آمریکایی ها نیز 

قرار گرفته است!
ژاپن پــس از جنگ جهانی 
دوم  و به دستور آمریکا، فعالیت 
ارتش خود را به داخل مرزهای 
خود محــدود کرد و تحت چتر 
امنیتی ایاالت متحده قرار گرفت. 
توکیو تعداد معــدودی نظامی 
و نیــروی امنیتی جهت کنترل 

اوضاع داخلی در اختیار داشت.هر 
چند تصمیم جدید دولت ژاپن، 
قبل از هر کــس، منافع آمریکا 
را در آســیای شرقی و آب های 
اقیانوس آرام تامین می کند، ولی 
این اقدام توکیو، نگرانی چین و 
دو کره را افزایش داده است.ژاپن 
اوایل قرن بیستم و تا سال 1945 
بسیاری از مناطق شرق آسیا از 

جمله »منچوری« چین را تحت 
اشغال خود داشت.

کارشناســان بــا اشــاره به 
اعتراضات خیابانی ماه های اخیر 
نســبت به الیحه فوق در ژاپن، 
پیش بینــی می کننــد که این 
اعتراضات طی روزها و ماه های 
آتی نیز ادامــه یابد. حدود 90 
حقوقی  کارشناســان  درصــد 

ژاپن، الیحه گســترش فعالیت 
نظامیان را مغایر قانون اساسی 
اساســی  قانون  می دانند.  ژاپن 
ژاپن در ســال 1947 تصویب 
شد.شینزوآبه که به دنبال ایجاد 
یک ارتش قدرتمند اســت، 10 
تیر سال 1393 دست به تفسیر 
بخشی از قانون اساسی ژاپن زد 
و از همــان روز زمینــه را برای 

تصویب الیحه فوق فراهم کرد. 
تاکنون همه کشورهای  همسایه 
ژاپن )روسیه، چین، کره جنوبی 
و کره شــمالی( بــه این الیحه 

اعتراض کرده اند.
شــینزوآبه  الیحه  براساس 
که االن به قانون تبدیل شــده 
است، ارتش ژاپن در این موارد 
فراسرزمینی  ماموریت  می تواند 
داشته باشــد؛ اول اینکه ژاپن و 
یا متحدان نزدیک آن هدف قرار 
گیرند و دوم، راه مناســب تری 
برای پاسخ به حمله وجود نداشته 
هرچند  فارس،  گزارش  باشد.به 
دولــت ژاپن می گویــد، قانون 
اساسی تغییر نکرده و تنها تفسیر 
تازه ای از آن شــکل گرفته، اما 
مخالفــان این طرح تاکید دارند 
که قانون جدید مخالف بندهای 
مصرح قانون اساسی است و در 
عین حال می تواند ژاپن را وارد 
جنگ های بی نتیجه ای کند که 
به رهبری آمریکا شکل می گیرد.

کابینه جدید مصر به ریاست »شریف اسماعیل« در حضور 
رئیس جمهور این کشور سوگند یاد کرد.

به گزارش ایسنا، »شریف اسماعیل«، دیروز به عنوان نخست وزیر 
جدید مصر در مقابل ژنرال »عبدالفتاح السیســی«، رئیس جمهور 
مصر سوگند یاد کرد. وزرای دولت »شریف اسماعیل« نیز در کاخ 
ریاست جمهوری االتحادیه سوگند خوردند. پیش از این منابع آگاه 
گزارش داده بودند که احتماال »شریف اسماعیل« مامور به تشکیل 
دولت مصر شده و تا روز چهارشنبه کابینه جدید را معرفی خواهد 
کرد. در کابینه جدید بسیاری از  وزرا از جمله »صدقی صبحی« وزیر 
دفاع، سرلشگر »مجدی عبدالغفار« وزیر کشور، »سامح شکری« وزیر 
خارجه و »احمد زند« وزیر دادگستری در سمت خود ابقا شده اند.
همچنین قاضی »نبیل صادق« دادستان جدید مصر دیروز در 
مقابل »عبدالفتاح السیسی« سوگند یاد کرد. وی جانشین »هشام 
برکات« شده اســت که دو ماه پیش در اثر انفجار خودروی بمب 

گذاری شده در منطقه مصر الجدیده ترور شد.
»ابراهیم محلب« نخست وزیر سابق مصر، شنبه هفته گذشته 

پس از افشای فساد مالی برخی از وزرای کابینه، استعفا کرد.

سرویس خارجی-دولت جدید مصر سوگند خورد
 ارتــش ســوریه موضع 
در  را  داعــش  تکفیری های 
)پالمیرا(  تدمر  تاریخی  شهر 
هدف یکی از ســنگین ترین 

بمباران های خود قرار داد.
ســوریه  ارتش  جنگنده های 
بیش از 25 نوبت شــهر تاریخی 
تدمــر را که تحت اشــغال گروه 
تروریســتی داعش است بمباران 
کردند که در جریان آن دست کم 
26 نفر از تروریست ها به هالکت 
رسیدند و تعداد زیادی نیز مجروح 

شدند.
از زمــان اشــغال تدمــر به 
دســت تروریست های داعش این 
جنگنده های  حمالت  شدیدترین 
سوریه است تا جایی که در دو روز 

گذشــته حمالت هوایی علیه این 
شــهر شدت پیدا کرده است و در 
جریان آن تعداد زیادی از اعضای 
گروه تروریستی »جیش الفتح«  در 
مثلث »ادلب، ســراقب، نبش« به 

هالکت رسیدند.
این تروریســت ها بــه منظور 
شرکت در نبردهایی که در نزدیکی 
شــهرک »کفریــا«  و »فوعه« در 
جریان است عازم این محل شده 

بودند.
شلیک ۴00 موشک

 به دو شهرک شیعه نشین
خبر دیگر اینکه تروریست ها با 
شلیک 400 موشک به دو شهرک 
شیعه نشین فوعه و کفریا در استان 

ادلب سوریه حمله کردند.
دیده بان حقوق بشــر سوریه 

نزدیک به مخالفان اعالم کرد که 
گروه های تروریستی از جمله جبهه 
النصره 400 موشک و راکت به این 
دو شهرک محاصره شده در شمال 

غرب سوریه شلیک کردند.
به گزارش ایرنا، تروریست های 
خــودروی   7 دســت کم  النصره 
بمب گذاری شده را نیز در این دو 

شهرک منفجر کردند.
در پی ایــن حمله ها درگیری 
شــدیدی میان نظامیان سوری و 
گروه های تروریستی روی داد که 
دست کم 100 تروریست به هالکت 

رسیدند.
به گزارش تســنیم، با وجود 
حمالت ســنگین تروریســت ها، 
ساکنان این دو شهرک با دست های 
خالی توانستند این حمالت را دفع 

و تلفات سنگینی به آنها وارد کنند.
اهالی کفریا و فوعه ششــمین 
مــاه محاصــره خود را ســپری 
می کننــد. 50 درصــد  ایــن دو 
شهرک دچار خرابی شده و بیش از 
40 هزار شهروند عادی در محاصره 
کامل به سر می برند. این عده فقط 
با کمک های دولت ســوریه که از 
طریق هواپیما به روســتا ریخته 

می شود زندگی می کنند.
آمریکا تسلیم شد

عبدالبــاری عطوان ســردبیر 
روزنامه »رای الیوم« اما در مقاله ای 
نوشــت: وزیر خارجه آمریکا چند 
روز پیش اعالم کــرد که اولویت 
واشنگتن راه حل سیاسی در سوریه 
و مبارزه با داعش است و اینگونه 
آمریکا تســلیم شرایط روسیه در 

خصوص سوریه شد.وی افزود: »به 
موضع گیری  آمریکا  می رسد  نظر 
خــود را تغییــر و 180 درجــه 
چرخش کرده است.«این نویسنده 
فلسطینی اظهار داشت: »چندین 
عامل در چرخش مواضع واشنگتن 
تاثیر داشــته که از مهمترین آن، 
عدم موفقیــت ائتالف ضد داعش 
برای مقابله با این گروه تروریستی، 
خــودداری متحــدان آمریکا در 
منطقه به ویژه عربســتان، ترکیه 
و قطر از اعــزام نیروی زمینی به 
ســوریه و هزینه بــاالی آموزش 
مخالفان و ارسال سالح برای آنان 
کری  جان  اســت  است.«گفتنی 
وزیر خارجه آمریکا هم اعالم کرد 
کــه مذاکره نظامی با روس ها گام 
مهمی برای حل بحران ســوریه 

است!دیروز همچنین خبر رسید، 
تروریست های تکفیری 56 تن از 

نظامیان سوری را اعدام کردند.
سایر رویدادها

* بــر اثــر واژگونــی قایــق 
دریای  در  ســوری  پناهنــدگان 
مدیترانه یک دختربچه چهارساله 
در نزدیکی ســواحل ترکیه جان 

خود را از دست داد.
* یک کارشناس نظامی رژیم 
صهیونیســتی اعالم کرد، نگرانی 
اسرائیل از استقرار سامانه دفاعی 
روسیه در سوریه نخست وزیر این 

رژیم را راهی مسکو کرد.
* وزارت خارجــه مصر اعالم 
کــرد، هیچ گونــه اختالفی میان 
قاهره و ریاض در خصوص سوریه 

وجود ندارد!

جمهوری  ریاســت  گارد 
که قدرت را در بورکینافاســو 
افزایش  با  اختیار گرفتــه  در 
فشــارهای داخلی و خارجی 
اعالم کــرد رئیس جمهور این 

کشور را آزاد کرده است.
در  کودتاچــی  میــان  نظا
بورکینافاســو اعــالم کردند پس 
از دیــدار با نمایندگان ســازمان 
ملل متحد، اتحادیه آفریقا، جامعه 
اقتصادی کشــورهای غرب آفریقا 
)اکوآس(، فرانسه و آمریکا تصمیم 
به آزادی رئیس جمهور و دو وزیر 

کابینه موقت گرفته اند.
بــه گــزارش پرس تــی وی  
کودتاچیان همچنین از بازگشایی 
مرزهای هوایی و زمینی بورکینافاسو 
خبر دادند.مخالفان کودتا روز جمعه 
در اوآگادوگو، پایتخت بورکینافاسو 
و دیگــر شــهرهای این کشــور 
از  بودند.گزارش ها  کرده  تظاهرات 
»سنگال«  جمهور  روســای  ورود 
و »بنیــن« به نمایندگی از جامعه 
اقتصادی کشورهای غرب آفریقا به 
بورکینافاسو به منظور کمک به حل 
بحران در این کشور حکایت دارد.

اتحادیه آفریقا نیز در پی وقوع 
کودتای چهارشــنبه گذشــته در 
بورکینافاسو عضویت این کشور را 
در تمامی نهادهای اتحادیه آفریقا به 
حال تعلیق درآورد. اتحادیه آفریقا 
همچنین تحریم هایی را علیه عوامل 
کودتا در بورکینافاسو به حال اجرا 
درآورده است.براساس این تحریم ها، 
از سفر عوامل کودتای بورکینافاسو 
به خــارج از این کشــور ممانعت 

وزیر کشور عربســتان در راستای خوش خدمتی به 
اسرائیل و آمریکا هشدار داد نیروهای امنیتی این کشور 
با هرگونه رفتار سیاسی یا تبلیغاتی در حین مناسک حج 

مقابله خواهند کرد.
مقامات سعودی در راستای خدمت به سیاست های آمریکا و 
صهیونیست ها بار دیگر از فریضه حج به عنوان فرصتی برای نشان 
دادن وابستگی خود به غربی ها استفاده کردند. به گزارش فارس، 
»محمد بن نایف« وزیر کشور آل سعود در سخنانی هشدارآمیز، 
نسبت به برپایی هرگونه تظاهرات سیاسی در مراسم رمی جمرات 
هشدار داد و گفت: »نیروهای امنیتی بخش های مختلف آماده اند 
با هرگونه رفتاری که مراسم حج را مختل کرده  و یا جان حجاج 
را به خطر بیندازد، مقابله کنند. پادشاهی عربستان بارها اعالم 
کرده است که بهره برداری سیاسی یا تبلیغاتی در حج برای هر 

گروه یا جریانی به شدت ممنوع است.«
هشدار به مســلمانان حاضر در مناسک حج در کنار خوش 
خدمتی این رژیم به آمریکا، نشــان دهنده نگرانی آنها از آشوب 
و حمالت مخرب نیز هســت. احساسات ضد سعودی به دلیل 
جنایات این رژیم در یمن به شــدت در کشــورهای مسلمان و 
حتی غیر مسلمان افزایش یافته و احتماال این رژیم نگرانی هایی 

هم از این بابت دارد.
 وزیر کشور ســعودی افزود:»امیدواریم که زائران خانه خدا 
با اســتفاده از امکاناتی که در اختیار آنها قرار داده شده مراسم 
مذهبی خود را مطابق دستور خداوند با احترام، آرامش و صداقت 
انجام دهند!« این اظهارات در حالی از ســوی وهابیون سعودی 

حمالت سنگین سوریه به مواضع داعش در شهر پالمیرامطرح می شود که برائت از مشترکین، جزو مناسک حج است.

کودتاچیان  رئیس جمهور بورکینافاسو را 
آزاد کردند

جنگنده های عربســتان 
که بدون اجــازه آمریکا آب 
نمی خورنــد،  بــا بمب های 
استان  ســاکنان  شیمیایی 
صعــده در شــمال یمن را 

قتل عام کردند.
جنگنده هــای ســعودی بار 
بمب های شــیمیایی  از  دیگــر 
علیه مردم یمن استفاده کردند.  
طبق گزارش های منتشــر شده 
ســعودی ها طی سه روز گذشته 
از بمب های »جدید« در بمباران 
روستاهای صعده استفاده کرده اند 
که بعد از انفجار گازهای سمی از 
آن متصاعد شــده و باعث انتشار 
بیماری های مســری شده است. 

این گزارش هــا می افزایند تا این 
لحظه 34 شــهروند یمنی در این 
بمباران ها به شهادت رسیده اند و 
احتماال شمار شهدا افزایش یابد. 
آل سعود که بدون اجازه آمریکا آب 
نمی خورد، پیش از این نیز بارها از 
بمب هــای ممنوعه و غیرمتعارف 
مثل بمب های خوشه ای استفاده 
کرده و در پاســخ بــه منتقدان 
گفته اســت، این ســالح ها را از 
آمریکا خریده است! جنگنده های 
سعودی همچنین مناطق مختلف 
صنعا را هدف حمالت شدید خود 
قــرار دادند که بر اثــر آن تعداد 
زیــادی از شــهروندان یمنی به 
منابع خبری  رســیدند.  شهادت 

گزارش دادنــد که جنگنده های 
عربستان از اولین ساعات شنبه، 
صنعا پایتخت یمن را بیش از 20 

بار بمبــاران کردند.این در حالی 
است که سخنگوی رسمی وزارت 
بهداشت یمن اعالم کرده، تعداد 

قربانیان تجاوزات پیوسته عربستان 
به یمن به بیش از 5 هزار شــهید 
رسیده است. جنگنده های ائتالف 
سعودی حتی منزل سفیر عمان 
در صنعا را هم بمبــاران کردند. 
بر اثر ایــن بمباران ســاختمان 
خسارت  زیادی دید. دولت عمان 
این اقدام وحشیانه را محکوم کرده 
اســت. ارتش یمن و کمیته های 
مردمی این کشور اما در واکنش 
 39 ســعودی ها،  جنایت های  به 
گلوله تــوپ به مواضع »العراض« 
و »المجمع العســکری« واقع در 
جنوب عربستان شلیک کردند که 
بــر اثر آن تعدادی از نیروهای  به 
یا مجروح شدند.  هالکت رسیده 

همچنین منابــع یمنی ،گزارش 
دادند که کمیته های مردمی یمن 
یک دستگاه تانک عربستان از نوع 
برادلی را در جازان منهدم کردند.
از ســوی دیگر برخی منابع 
اعالم کرده انــد که »خالد بحاح« 
نخست وزیر دولت مستعفی یمن 
که در ریاض به ســر می برد وارد 
شــهر عدن در جنوب یمن شده 
است. روزنامه االخبار در این مورد 
گزارش داده است بازگشت »خالد 
بحاح« پس از شش ماه برای این 
است تا اداره امور کشور از داخل 
خاک یمن انجام بگیرد و به نوعی 
قدرت نمایی دولت فراری را نشان 

دهد.

هزینه میلیاردی  برای سرکوب جنبش 
وال استریت

عملیات ســرکوبگرانه پلیس آمریکا برای مقابله با جنبش 
ضدســرمایه داری »اشغال وال اســتریت«، چیزی بالغ بر 1/5 

میلیون دالر هزینه برای آمریکا داشته است.
پایگاه خبری - تحلیلی »اینترنشنال بیزینس تایمز«، این 
گزارش را روز جمعه، به بهانه چهارمین ســالگرد شکل گیری 
این جنبش منتشر کرد. به گزارش این پایگاه خبری این هزینه 
فقط مربوط به شهر نیویورک است و در شهرهای »اوکالند«، 
»کالیفرنیا«، »فلوریدا« و بسیاری از شهرهای دیگر آمریکا نیز 

هزینه های مشابهی صرف شده است.
فعاالن جنبش ضد ســرمایه داری »وال اســتریت«، شب 
پنجشنبه در چهارمین سالگرد این جنبش اعتراضی در پارک 

»زاکوتی« نیویورک تجمع کردند.
روسیه موشک بالدار آزمایش کرد

بمب افکن های راهبردی دور پرواز توپولف-160 روســیه 
در رزمایش ›ســنتر-2015‹، موشک های بالدار پرتاب کردند. 
موشــک های بالدار جزو موشک های راهبردی هوایی هستند 
که بــا توجه به قدرت بــاالی تخریب، تســلیحات بازدارنده 
محسوب می شــوند.رزمایش راهبردی نیروهای روسیه به نام 
»ســنتر-2015« با شرکت 95 هزار نیروی نظامی این کشور 
روز دوشــنبه در مناطق مرکزی روســیه آغاز شده است و تا 

دوشنبه آینده ادامه دارد. 
فراخوان انقالبیون بحرینی برای روز عرفه

»ائتالف جوانان انقالب 14 فوریه« بحرین با انتشار بیانیه ای 
خواستار شــرکت گسترده مردم این کشور در برنامه های روز 

عرفه تحت عنوان »انقالب دعا – 10« شد.
بحرین از 14 فوریه ســال 2011 میالدی شــاهد انقالب 

مردمی علیه رژیم آل خلیفه است. 
مــردم بحرین خواهان، برقــراری عدالت و رفع تبعیض و 
روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشــان هستند.در این 
مدت، صدها نفر شــهید یا زخمی شده و یا به زندان افتاده و 

شکنجه شده اند.
آلمان و بحران مهاجران

رئیس اداره فدرال امور مهاجران و پناهندگان آلمان در حالی 
که بحران پناهندگان در این کشــور تشدید شده و انتقادهای 
زیادی به این سازمان وارد شده بود، مجبور به استعفا شد. وزارت 
کشور آلمان با تأیید کناره گیری این مقام آلمانی مدعی شد، 

وی به دلیل مشکالت شخصی استعفا کرده است!

خوش خدمتی به آمریکا و اسرائیل به سبک آل سعود

عربستان تظاهرات سیاسی
در مراسم رمی جمرات را ممنوع کرد!

سرویس خارجی-
نظامیان  حمالت  پی  در   
تا دندان مسلح صهیونیستی 
به فلسطینی های ساکن کرانه 
در  اشغالی  قدس  و  باختری 
»جمعه  تظاهــرات  جریان 
 200 بــه  نزدیک  خشــم« 

فلسطینی مجروح شدند.
روز  صهیونیســت  نظامیان 
جمعه پس از برگزاری نماز جمعه 
به فلسطینیان شرکت کننده در 
تظاهرات »جمعه خشم« حمله و 
با شلیک گلوله های جنگی، ده ها 
نفر را مجــروح کردند که حال 
برخی از آنها وخیم است. بسیاری 
از تظاهرکننــدگان نیز به دلیل 
استنشــاق گازهای سمی دچار 
حالت خفگی شــدند. همزمان 
بــا این تظاهرات که وحشــیانه 
ســرکوب شــد، در کشورهای 
مختلف از جمله اردن، فلسطین، 
ایــران و همچنیــن در الخلیل، 
غــزه و... نیز تظاهــرات »یاری 

مسجداالقصی« برگزار شد.
جنگنده های صهیونیســتی 

نیز همزمان به بهانه شلیک چند 
فروند موشک از نوار غزه به سمت 
صهیونیست نشین،  شهرک های 
چندین پایگاه امنیتی فلسطینی 
در شرق جبالیا را بمباران کردند 
که بــه زخمی شــدن چندین 
نفر منجر شــد. نکته تأسف بار 
دیگر اینکه تشکیالت خودگردان 
فلسطین هم در جهت همراهی 
با صهیونیســت ها به ســرکوب 
تظاهرکنندگان در بیت المقدس 
و قــدس اشــغالی پرداختند و 
تعــدادی از تظاهرکننــدگان را 

بازداشت کردند.
»سامی ابوزهری« از اعضای 
ارشــد حماس اقدام تشکیالت 
خودگردان در سرکوب تظاهرات 
جنایتی  را  مسجداالقصی  یاری 
ملی و شریک شدن در جنایات 

صهیونیست ها خواند.
»محمــود الزهار« از رهبران 
جنبش حمــاس نیز تاکید کرد 
که مقاومت با پشــتیبانی ملت 
فلســطین در نبرد آزادســازی 
فلسطین پیروز خواهد شد و به 
اشغالگران درس سختی به خاطر 

تعرض به مسجداالقصی خواهد 
از یکشــنبه هفته گذشته  داد. 
به  رژیم صهیونیســتی  تاکنون 
حمالت  شــکل  وحشیانه ترین 
مسجداالقصی  علیه  گسترده ای 
آغاز کرده و صدها نفر را دستگیر 

یا مجروح کرده است.
اســت  حالــی  در  ایــن 
اعتراضــی  واکنش هــای  کــه 
فلسطینی های ســاکن قدس و 
کرانه باختری شــدت گرفته و 
درگیری ها افزایش یافته اســت 
به نحوی که کارشناسان منطقه 

احتمال وقوع انتفاضه ســوم را 
نزدیک می دانند.

از رهبران  البطــش  خالــد 
جنبش جهاد اسالمی فلسطین 
از علمای جهان اسالم خواست تا 
برای آزادی قدس شریف فتوای 

جهاد صادر کنند.
طوفانی  خواستار  افزود،  وی 
عربی بــرای آزادســازی قدس 

هستیم.
»اسماعیل رضوان« از رهبران 
جنبش مقاومت اسالمی فلسطین 
)حمــاس( نیز تاکیــد کرد که 

تمامــی گزینه ها بــرای دفاع از 
و  است  مطرح  مســجداالقصی 
رژیم اشغالگر مسئولیت هرگونه 

پیامدی را برعهده دارد.
»شــیخ قبالن« نایب رئیس 
شیعه  اســالمی  اعالی  مجلس 
خطبه هــای  در  نیــز  لبنــان 
نمازجمعــه این هفته با محکوم 
کردن حمله های وحشیانه رژیم 
مبارک  مسجد  به  صهیونیستی 
االقصی خواستار شکسته شدن 
سکوت کشورهای عربی در مقابل 

جنایات رژیم اشغالگر شد.
نیز  در کشــورهای مختلف 
همچنان تظاهرات به طرفداری 
از فلســطینی ها و مخالفــت با 
اقدامــات جنایتکارانــه رژیــم 
صهیونیســتی صورت می گیرد. 
تونس و ترکیه از دیگر کشورهایی 
هستند که تظاهرات همبستگی 

با فلسطینی ها را برگزار کردند.
جنایات صهیونیســت ها در 
قدس با سکوت کشورهای مدعی 
عربــی و انفعال ســازمان ملل 

صورت می گیرد.

بعمل خواهد آمد و دارایی های آنها 
نیز در خارج از این کشور مسدود 

خواهد شد.
نیروهــای گارد ملی ریاســت 
چهارشنبه  بورکینافاسو  جمهوری 
طی کودتایی رئیس جمهور، نخست 
وزیر و دو نفر از وزرای دولت انتقالی 
این کشــور را بازداشــت و زندانی 

کردند.
کودتاچیان روز پنجشنبه پس از 
رژه در خیابان ها و شلیک تیرهوایی 
و نیز تحت کنترل درآوردن رادیو 
و تلویزیون اعالم کردند که دولت 
موقت منحل شده و رئیس جمهور 

موقت نیز دیگر قدرتی ندارد.

شمار تلفات حمله تروریستی به کمپ نیروی هوایی پاکستان در شهر 
»پیشاور«، به 29 کشته و 25 زخمی افزایش یافت.

به گزارش تسنیم، کمپ نیروی هوایی پاکستان در منطقه »بادابر« شهر پیشاور 
که پنج شنبه گذشته با استفاده از خمپاره، نارنجک دستی و سالح اتوماتیک مورد 
حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفته بود، از طرف رسانه های پاکستانی به عنوان 
خونین ترین عملیات در پیشاور طی 9 ماه اخیر معرفی شد. در این حمله تروریستی، 
29 نفر کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند و تعداد 23 نفر از کشته های این حادثه، 
از کارمندان و افسران نیروی هوایی پاکستان هستند.پس از حمله مذکور، نیروهای 
دولتی درصدد پاکســازی منطقه برآمدند و طی این عملیات 13نفر از مهاجمان 
را کشتند.پیشــاور که در ایالت خیبر پختونخواه واقع شــده است، محل فعالیت 
تروریست های طالبان پاکستان است.آذر ماه سال گذشته نیز تروریست های طالبان 
دست به کشتار دانش آموزان یک مدرسه نظامی در پیشاور زده بودند. در این حمله 

147 دانش آموز 9 تا 16 ساله جان خود را از دست داده بودند.
واکنش کابل به اتهام پاکستان

به گزارش تســنیم، »شکیب مستغنی« سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، 
اتهام اسالم آباد مبنی بر نقش داشتن افراد مسلح فعال در افغانستان در حمله به 
کمپ نیروی هوایی پیشاور را رد کرد.مستغنی گفت: »دولت کابل اجازه نمی دهد 

از خاک این کشور، تهدیدی متوجه همسایگان شود.«
پیش از این، »عاصم ســلیم باجوه« سخنگو و مدیرکل روابط عمومی ارتش 
پاکســتان اعالم کرده بود: »خلیفه عمر منصور« فرمانده طالبان محلی پاکستان 
که در استان »ننگرهار« افغانستان مستقر است، مسئولیت این حمله را برعهده 
گرفته است. وی گفته بود حمله به کمپ نیروی هوایی در کشور افغانستان طراحی 

و برنامه ریزی شده بود.

54 کشته و مجروح در حمله طالبان 
به کمپ نیروی هوایی پاکستان

رئیس جدیــد حزب کارگر 
تاکید کــرد که گروه  انگلیس 
تروریســتی داعــش مخلوق 
مداخــالت غــرب در منطقه 

خاورمیانه است.
»جرمــی کوربین« رهبر جدید 
حزب کارگر انگلیس که به ضدجنگ 
بودن مشهور است، در گفت و گو با 
ایست آی«   »میدل  اینترنتی  پایگاه 

جرمی کوربین هم داعش را 
ساخته و پرداخته غرب دانست

سیاست های جنگ طلبانه نخست وزیر انگلیس و فروش تسلیحات انگلیسی 
به رژیم آل سعود را به باد انتقاد گرفت. 

 به گزارش فارس، وی در این گفت وگو تصریح کرد که »با بمباران عراق 
و سوریه مخالف است«. کوربین در رابطه با تشکیل داعش نیز گفت »داعش 
از ناکجاآباد نیامده اســت، آنها ]داعشی ها[ از جایی پول دریافت می کنند و 
تسلیحات فراوانی به آنها داده می شود. ]داعش[ نه به طور کامل ولی تا حدی 
خلق شده مداخالت غربی ها در منطقه است.«کوربین خاطرنشان کرد »باید 
تشخیص بدهیم که تسلیحاتی که به عربستان فروختیم، به کجا   ختم شده 
است. بمباران ســوریه به دست غربی ها تنها می  تواند به بدتر شدن اوضاع 
بیانجامد.«کوربین هم چنین به ســوالی درباره راه های ممکن برای انگلیس 
در راستای امن تر کردن جهان گفت »به نظرم اگر بخشی از سیاست خارجی 
کاخ سفید نباشیم، جهان را امن تر خواهیم کرد. از سوی دیگر به جای اینکه 
به نیرویی برای تســلیحات نظامی مشــغول باشیم، به نیرویی برای حقوق 
بشــر تبدیل شــویم.«کوربین یک هفته پیش به رهبری حزب اپوزیسیون 
انگلیس یعنی حزب کارگر انتخاب شــد و تشکیل کابینه داد. وی همواره 
مخالــف جنگ افروزی دولت انگلیس در دوره »تونی بلر« و بعد از آن بوده 
است. پیروزی وی به منزله یک زلزله سیاسی در انگلیس مطرح شده است.

حدود 200 فلسطینی مجروح شدند

سرکوب خونین تظاهرات جمعه خشم  در فلسطین اشغالی

 با زمینه سازی ارتش ژاپن  پس از 70 سال اجازه عملیات برون مرزی گرفت
 آمریکا 


