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قاضی عربستانی سیستم قضایی آل سعود را
کفرآمیز خواند

یک قاضی در عربستان کلیات قوانین در کشور 
پادشاهی سعودی را به باد انتقاد گرفت و این قوانین 

را طاغوتی و کفرآمیز خواند.
به گزارش تســنیم، اخیرا جدال وسیعی در عربستان 
همزمان با انتشار کتاب »کلیات قانون و حکم به غیرآیات 

قرآنی« آغاز شده است. 
یک قاضی عربســتانی در این ارتباط، »کلیات قانون« 
در کشــور پادشاهی سعودی را کفرآلود دانست و به صورت 

ویژه دانشــگاه »ملک سعود« را در این زمینه یعنی »کفر« 
پیشگام دانست. پایگاه های شبکه های اجتماعی ضمن انتشار 
عکس روی جلد این کتاب، که تالیف »معاذ بن عبدالعزیز 
المبرد«، یکی از قضات دادگاه عمومی استان اللیث است، 
به آن پرداخته اند. مؤلــف این کتاب بعضی از مواد قانونی 
مورد تدریس در دانشگاه های سعودی را رواج دهنده احکام 
غیرالهی و آن را »شــرک« به اهلل دانسته و عامالن در این 

دانشگاه ها را نیز منافق خوانده است.

حمایت روسیه از نامزد مورد پشتیبانی حزب اهلل
در انتخابات ریاست جمهوری لبنان

مقام های روسی در پیامی به حزب اهلل لبنان 
اعالم کرده اند که مســکو از گزینه پیشنهادی 
این حزب برای ریاست جمهوری لبنان حمایت 

می کند.
به گزارش تســنیم به نقــل از االخبار، حزب اهلل از 
مقام های روســی پیامی دریافت کرده است که در آن 
مسکو حمایت خود را از نامزدی »میشل عون« رئیس 
جریان آزاد ملی و رئیس فراکسیون تغییر و اصالح در 

پارلمان لبنان برای تصدی پســت ریاســت جمهوری 
اعالم کرده است.سعدالدین حریری نخست وزیر سابق و 
غربگرای این کشور چند روز پیش راهی مسکو شده بود 
تا حمایت روس ها از گزینه خود برای ریاست جمهوری 
یعنی »سلیمان فرنجیه« را به دست آورد!گزارش شده 
حمایت روسیه از نامزدی مورد حمایت حزب اهلل لبنان 
به شدت موجب نگرانی جریان 14 مارس به ویژه جریان 

المستقبل به رهبری سعدالدین حریری شده است.
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نیروهــای ارتش و بســیج 
مردمی عراق شــهر »هیت« در 
غرب این کشور را هم از کنترل 
خارج  داعش  تروریســت های 

کردند.
شــهر »هیت« واقع در اســتان 
»االنبــار« باالخره پــس از چند روز 
عملیــات همراه با احتیــاط، از لوث 
تکفیری هــا آزاد شــد. علت احتیاط 
نیروهــای مســلح عــراق، حضــور 
غیرنظامیان در این شهر بود. نیروهای 
ارتش در پیشــروی خــود، بمب ها 
و تله هــای انفجاری تروریســت ها را 
منهــدم و کانال های چند کیلومتری 
که توســط داعش ایجاد شده بود را 

نیز پاکسازی کردند.
مقادیر زیادی سالح، از جمله »آر.

پی.جی« و مواد منفجره و تجهیزات 
پیشرفته مخابراتی از داعش در هیت 

برجای مانده است. 
به گفته خبرنگار »پرس تی وی«، 
چیزی کــه در هیت توجه ها را جلب 

می کند، تجهیزات پیشرفته مخابراتی 
و ارتباطات ماهواره ای به جا مانده  از 
داعش است. فرماندهان میدانی عراقی 
نیز گفته اند، با آزادشدن هیت، زمینه 
عملیات آزادسازی شهر فلوجه فراهم 
شده اســت. در عملیات هیت، شمار 
زیــادی از تروریســت ها به هالکت 
رسیدند و تعدادی نیز به سمت فلوجه 

متواری شدند.
نیروهای بســیج مردمی که در 
عملیات هیت حضور پررنگی داشتند، 
هم اکنون شهر فلوجه و تروریست های 
داعــش را تحت محاصره گرفته و هر 
لحظه نیز حلقــه محاصره را تنگ تر 
می کننــد. قبل از عملیــات فلوجه، 
نیروهای مســلح عراق قصــد دارند 

منطقه »الرطبه« را آزاد کنند.
در همیــن حال، از داخل شــهر 
فلوجــه خبر رســیده، تکفیری های 
داعــش ده ها نفر از ســاکنان فلوجه 
را که برای فــرار از چنگال این گروه 
تروریســتی تالش می کردند، به دام 

انداخته و شــماری از آنها را در رود 
»فــرات« غرق کرده انــد! تعدادی از 
افرادی که به دســت عوامل وهابیت 
غرق شــده اند، زن، کــودک و افراد 

سالخورده بودند.

قدردانی وزیر دفاع عراق 
از بسیج

در پی پیــروزی بزرگ نیروهای 
مســلح عراق در استان االنبار، »خالد 
عبیدی« وزیر دفاع این کشور با صدور 

بیانیه ای، نیروهای بســیج مردمی را 
جزو جدایی ناپذیر ارتش عراق خواند. 
عبیدی تصریح کرد: نیروهای امنیتی 
و بســیج مردمی در یک سنگر علیه 
تروریسم می جنگند... جانفشانی های 

بســیج مردمی را نمی تــوان نادیده 
گرفت. عبیدی افــزود: »وزارت دفاع 
عراق از هر کســی که با تروریســم 
می جنگــد، تا تحقق پیروزی نهایی و 
آزادی آخریــن وجب از خاک وطن، 

حمایت خواهد کرد.«
حضور بســیج مردمــی به ویژه 
در عملیات  تیــپ »علی اکبــر«)ع( 
آزادســازی هیت پررنگ  بوده است. 
هم اکنون حدود 20 هزار نیروی سنی 
مذهب در کنار شیعیان و در ترکیب 
بســیج مردمی، علیه داعش در عراق 
می جنگند. عالوه بر سنی ها، مسیحیان 
نیز در بسیج مردمی عراق حضور دارند.

سایر رویدادها
* آمریــکا بــه بهانه مشــارکت 
در عملیــات موصــل، دومین پایگاه 
توپخانــه ای خود را در شــمال عراق 

احداث کرد.
* »جــان کری« وزیــر خارجه 
آمریــکا وارد بغداد شــد و با مقامات 
بلندپایه عراقی دیدار و گفت وگو کرد.

آمریکا در اقدامی عجیب و در 
واکنش به گزارش دیده بان حقوق 
نقش سالح های  بر  مبنی  بشــر 
مردم  علیه  در جنایت  آمریکایی 
»ائتالف سعودی  کرد  اعالم  یمن 
قرار است در این مورد تحقیقاتی 

انجام دهد!«
پس از اینکه دیده بان حقوق بشر 
اعالم کرد حمالت هوایی عربســتان 
به بازار شــهر »مســتبا« در اســتان 
حجه یمن )25 اسفند( »غیرقانونی« ، 
»عمدی« و »جنایت جنگی« اســت 
و بمب های اســتفاده شــده در این 
حمالت هم ســاخت آمریکا می باشد،
پرس تی وی اما در این باره اعالم کرده 
که »ســازمان دیده بان حقوق بشر با 
انتشار گزارشی اعالم کرد عربستان در 
حمله هوایی به یک بازار در استان حجه 
در یمن که منجر به شهادت 119 نفر 

شد، از بمب های ساخت آمریکا استفاده 
کرده است. در این حمله دست کم 97 
غیرنظامی از جمله 25 کودک کشته 
شــدند.« دیده بــان حقوق بشــر روز 
چهارشنبه گذشته اعالم کرد در محل 
وقوع این جنایت، قطعاتی از دو بمِب 
ســاخت آمریکا یافته است. براساس 
گزارش ســازمان دیده بان حقوق بشر 
احتمال دارد آمریکا به دلیل مشارکت 
در عملیات نظامی عربستان علیه یمن 
و »ارائه دادن مشاوره در مورد اهداف 
بمباران« و کمک در »ســوخت گیری 
بمباران«  جنگنده های سعودی حین 
در جنایات جنگی عربستان علیه یمن 
مسئول شناخته شود. روزنامه نیویورک 
تایمز آمریکا اما پنج شنبه گذشته خبر 
داد، »یــک گروه برنامه ریــِز 45 نفره 
که کارکنانی مســتقر در کشــورهای 
عربســتان، بحرین و امــارات متحده 

عربی دارد، همکاری نظامی آمریکا با 
ائتالف سعودی را برنامه ریزی می  کند.« 
دیده بان حقوق بشــر این را هم اعالم 

کرد که آمریکا موظف است به بررسی 
حمالت غیرقانونی  بپردازد که در آن ها 

مشارکت دارد.

واکنش آمریکا
 وزارت خارجــه آمریــکا اما در 
واکنش بــه این گزارش، ضمن اظهار 

»بی اطالعــی«، تحقیقــات درایــن 
خصــوص را بــه کمیتــه تحقیقاتی 
عربســتان و ائتالف ســعودی واگذار 
تونر« معاون سخنگوی  کرد! »مارک 
وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری 
روز پنج شنبه خود گفت: »کشور های 
ائتالف عربی قرار است درخصوص این 
حادثــه تحقیقاتی را انجام دهند و ما 
نیز آنها را به انجام هرچه سریع تر این 
تشویق می کنیم!« »مارک  تحقیقات 
تونر« این را هم گفت که»عربســتان 
اعــالم کرده با تشــکیل کمیته ای به 
منظور نظــارت بر حمــالت نظامی 
این کشــور و حمایت از غیرنظامیان 
درخصوص حوادثــی همچون حادثه 
اخیر به تحقیــق خواهد پرداخت که 
آمریکا هم آنها را به تشکیل یک چنین 
کمیته ای ترغیب کرده و منتظر نتیجه 
تحقیقات به عمل آمده خواهد ماند.«!

در عملیات مشترک ارتش و بسیج مردمی عراق

شهر هیت آزاد شد
داعش فرار کرد

آمریکا مسئولیت بررسی جنایات آل سعود در یمن را به ریاض سپرد!

یکی از شــرکت کنندگان 
فرمول  در مســابقه  اروپایی 
یک بحرین اعالم کرده دولت 
بحرین ناقض حقوق بشر است 
و مردم این کشور را شکنجه و 
سرکوب می کند. این مسابقات 
اصوال با هــدف انحراف افکار 
عمومــی از جنایات این رژیم 

برگزار می شود.
به گــزارش خبرگزاری صدا و 
ســیما به نقل از روزنامه انگلیسی 
تلگراف، »لوئیــس همیلتون« در 
شــبکه های اجتماعی از اقدامات 
دولــت بحریــن در نقض حقوق 
بشــر انتقاد کــرد و گفت: »نظام 
آل  اســت.  دیکتاتوری  بحریــن 
معترضین  که  پزشــکانی  خلیفه 
کتک خورده را مداوا می کنند آزار 

می رساند.
وی افزود: »شکنجه و سرکوب 
از اقدامات متداولی است که رژیم 
بحرین نســبت به مخالفان خود 

اعمال می کند.«
مســابقه »فرمول یــک« در 
بحریــن پــس از اعتراض هــای 
خشونت آمیز مردم به این مسابقه 
به مسابقه خون معروف شده است 
که هر ســال در بحریــن برگزار 

می شود.
مخالفــان آل خلیفه معتقدند 
رژیــم آل خلیفه از این مســابقه 
برای سرپوش گذاشتن بر جنایات 
خود بهره می گیرد اما این مسئله 
نشان داد که موفق نشده و مدافعان 
حقوق بشر و حتی شرکت کنندگان 
در ایــن مســابقات از جنایــات 

آل خلیفه پرده برمی دارند.
مردم بحرین روز پنجشــنبه 
نیز در اعتراض به سفر جان کری 
وزیر خارجه آمریکا به این کشور 

تظاهرات کردند.

شرکت کننده انگلیسی در مسابقات فرمول یک بحرین:
آل خلیفه دیکتاتور است

افشاگری شــرکت پانامایی »موساک فونسکا« همچنان قربانی 
می گیرد و در جدیدترین نمونه پای نخســت وزیر انگلیس و هزار 

شرکت آمریکایی نیز به میان کشیده شده است.
روز یکشــنبه هفته گذشته روزنامه آلمانی »زوددویچه سایتونگ« اعالم 
کرد با همکاری شبکه ای از 400 خبرنگار بین المللی پرده از فعالیت های یک 
شبکه بزرگ فرار مالیاتی برداشته است. طبق گزارش این روزنامه، اسناد نشان 
می دهند شرکت حقوقی »موساک فونسکا« در پاناما به مشتریان خود کمک 
می کرده با تاسیس شرکت های فرضی و جعلی و باز کردن یک شماره حساب، 
دارایی خود را با دور زدن قوانین مالیاتی جابجا کنند. دو روز بعد پایگاه ویکی 
 لیکس در واکنش به این افشــاگری ها اعالم کرد که این پروژه از ســوی یک 
شبکه رسانه ای شرق اروپا که از سوی آژانس توسعه بین المللی ایاالت متحده، 
جرج سوروس، میلیاردر معروف صهیونیست، بنیاد فورد و بنیاد راکفلر تامین 
مالی شده اند، سازماندهی شده است. به نوشته ویکی لیکس انتشار این مطالب 
حمله تبلیغاتی علیه روسیه و شخص »والدیمیر پوتین«، رئیس جمهور روسیه 
بوده است. »والدیمیر پوتین« نیز اعالم کرده که اسناد افشا شده »ساختگی« 

است و هیچ فسادی در آن دیده نمی شود.
به دنبال این افشاگری،  نخست وزیر ایسلند نخستین قربانی این اقدام لقب 
گرفت و به دنبال اعتراضات مردمی از ســمت خود استعفا داد. از سوی دیگر 
نام 600 شرکت صهیونیستی و 850 نفر از مشتریان بانک های صهیونیستی 
نیز در این افشــاگری دیده می شــود. همچنین طبق مدارک افشا شده، پدر 
نخســت وزیر فعلی انگلیس برای فرار مالیاتی اقدام به راه اندازی یک صندوق 
ســرمایه گذاری بســیار مخوف کرده بود. در همین ارتباط »دیوید کامرون« 
در ابتــدا گفت که وی و خانواده اش هیچ درآمدی از دارایی های خارج از این 
کشور نداشته است. اما »دیوید کامرون« روز پنجشنبه در مصاحبه با شبکه 
»آی. تی. وی« اعتراف کرد که قبال در این صندوق سرمایه گذاری سهام داشته 
ولی این سهام را فروخته است. »کامرون« گفته است که او و همسرش سهام 
این صندوق ســرمایه گذاری را به ارزش 30 هزار پوند فروخته اند. وی این را 
هم گفته که پدرش این صندوق سرمایه گذاری را برای فرار از پرداخت مالیات 
تشکیل نداده و هیچ تصمیمی برای مخفی کردن فعالیت های مالی اش نداشته 
است. »تام واتسون« معاون حزب کارگر انگلیس اما در مصاحبه با اسکای نیوز 
تاکید کرده »دیوید کامرون« »احتماال« باید به علت نارضایتی عمومی مردم و 
به خاطر اتهاماتی که در »اوراق پاناما« افشا شده است، از قدرت کناره گیری 
کند. از ســوی دیگر، روزنامه »یو. اس. ای. تودی«، روز چهارشنبه در گزارشی 
نوشــت: شرکت »موساک فونســکا« با بیش از 1000 شرکت آمریکایی که 
عمدتا از سال 2001 به بعد تأسیس شده اند ارتباط داشته و به آنها برای فرار 

از چنگ تنظیم کنندگان مالی آمریکا کمک کرده است.

با  قطع شــبکه  همزمــان 
به  متعلق  المنــار  تلویزیونــی 
»نایل  ماهواره  از  لبنان  حزب اهلل 
ســت« و سفر پادشاه سعودی به 
مصر برخی رسانه ها خبر از کمک 
4 میلیارد دالری ریاض به قاهره در 

جریان این سفر خبر دادند. 
ســرانجام پادشاه سعودی پس از 
چندین سفر به تعویق افتاده روز پنج 
شــنبه برای اولین بار پس از رسیدن 
به قدرت در ســفری پنــج روزه و در 
میان تدابیر شدید امنیتی وارد قاهره 
شد. »ملک سلمان« که کشورش در 
پرونده های مهم منطقه به ویژه یمن و 
سوریه سیلی های سختی خورده اکنون 

دست به دامان مصر شده است. 
»عبدالفتــاح  دیگــر  ســوی  از 
السیسی«  رئیس جمهور مصر نیز که 
دولتش  با کسری بودجه 43 میلیارد 
دالری مواجه اســت، امیدوار است در 

این سفر پادشاه متمول سعودی چند 
میلیــارد دالری با تعریف و تمجید از 
»ملک سلمان« به خزانه خالی دولتش 
واریز کند.  به گزارش ایسنا، »سلمان 
بــن عبدالعزیــز«، در صفحه خود در 
پایگاه اجتماعی توییتر نوشت: »مصر 
بــرای من جایگاه خاصی دارد و ما در 
عربستان به این رابطه و این مناسبات 
اســتراتژیکی که برای جهان عرب و 
افتخار می کنیم،  اسالم مهم اســت، 
خداوند مصر و مردمش را حفظ کند.«
 رئیس جمهور مصر نیز در توییتر 
از ســفر پادشــاه عربســتان تقدیر و 
تاکید کرد: »من به برادرم »ســلمان 
بن عبدالعزیز« در خاک وطن دومش 
خوش آمــد می گویــم.«! بنابر اعالم 
رســانه های دو کشــور قرار است در 
این ســفر  24 توافقنامه و یادداشت 
تفاهم میان دو کشــور به ارزش بیش 

از 7میلیارد دالر امضا شود.

ریاست جمهوری مصر در بیانیه ای 
قبل از ورود پادشاه عربستان به مصر 
اعالم کرد که قاهره مواضع درخشان 
و ارزشمند »ســلمان بن عبدالعزیز« 
در قبال مصــر و مردمش را فراموش 

نمی کند! 
این در حالی است که کمی قبل 

از ورود پادشــاه عربســتان به قاهره، 
نایل ســت، شــرکت ماهواره ای مصر 
پخش شــبکه المنار، وابسته به حزب 
اهلل را بــا ادعای پخش برنامه هایی که 
برمی انگیزد«  را  طائفه ای  »اختالفات 
متوقف کرد! نایل ست یا نیل ست یک 
مجموعه ماهواره ای است که متعلق به 

مصر است. برخی منابع از ارتباط میان 
سفر پادشاه عربستان به مصر با قطع 
پخش شبکه المنار از ماهواره نایل ست 

سخن می گویند.
 پایگاه خبری المسله در این مورد 
نوشته: »یک منبع صهیونیست از هدیه 
4 میلیارد دالری عربســتان به مصر 
خبر داده است.« کانال یک تلویزیون 
اسرائیل هم توقف پخش المنار را که 
در جهان عــرب از محبوبیت زیادی 
برخوردار است، در ادامه سیاست توقف 
پخش از عرب ست عنوان کرده است. 
این شــبکه اســرائیلی، تصمیم 
نایل ســت را »مرتبط با سفر پادشاه 
ســعودی به مصر خوانــده و تصریح 
کرده عبدالفتاح السیسی که در بدهی 
غرق شده در برابر قطع پخش المنار، 
کمــک 4 میلیــارد دالری را که قرار 
بود عربســتان به ارتش لبنان بدهد 
دریافت خواهد کرد.« این تصمیمات در 

چارچوب جنگی است که عربستان ضد 
حزب اهلل لبنان آغاز کرده اند. جنگی که 
به میدان ســوریه ختم نمی شود بلکه 
در کشــور لبنان هم با انجام اقدامات 

تروریستی پیگیری خواهد شد. 
خبر دیگــر اینکه »ایــوب قرا« 
معاون وزیــر همکاری های منطقه ای 
رژیم صهیونیستی در جریان دیدار با 
»هانی الملقی« نامزد نخســت وزیری 
اردن در »العقبــه«، از احتمــال آغاز 
همکاری های اقتصادی بین »اسرائیل« 

و عربستان خبر داد. 
به گزارش تســنیم، »ایوب قرا« 
در ایــن دیدار، امــکان همکاری های 
اقتصادی بین اســرائیل و عربستان از 
طریق اردن از جمله امکان تامین گاز 
اسرائیل، انتقال نفت سعودی به اروپا 
و همچنین حمایت از صنایع کشاورزی 
عربستان با ایجاد استخرهای پرورش 

ماهی را بررسی کرده است!

رشوه 4 میلیارد دالری آل سعود به مصر برای قطع شبکه تلویزیونی حزب اهلل

کوتاه از سراسر جهان

پای شرکت های آمریکایی و نخست وزیر انگلیس
به رسوایی اوراق پاناما باز شد

آمریکایی  جنگنده  های 
طــی دو حملــه جداگانه 
»پکتیــکا«ی  اســتان  در 
را  غیرنظامی  افغانستان، 21 

کشتند.
تســنیم،  گــزارش  بــه 
قومی  بزرگان  از  »محمدامین« 
اســتان  »گومل«  شهرســتان 
»پکتیکا« گفــت: جنگنده های 
آمریکایی شماری از مردم را که 
برای رفع یک مشــکل حقوقی 

دســتجمعی حرکت می کردند، 
دو بار بمباران کردند. وی افزود: 
در نخستین حمله، 16 نفر کشته 
شدند و حمله دوم جنگنده  های 
آمریکایی جان پنج نفر دیگر را 

گرفت.
دولت سابق افغانستان معموال 
علیه  آمریکایی ها  علیه حمالت 
غیرنظامیان موضع می گرفت، اما 
دولت وحدت ملی معموال مقابل 

این حمالت سکوت می کند.

نمایندگان  گذشــته  هفته 
هم  افغانستان  ســنای  مجلس 
آمریکا را »حامی« تروریست ها 
و »عامل اصلــی« بی ثباتی در 

افغانستان اعالم کرده بودند.
در حالی اوضاع افغانســتان 
نســبت به ســال های گذشته 
ناآرام تر و امنیتی تر شده است که 
»جان سپکو« بازرس ویژه آمریکا 
در امور بازسازی افغانستان اعالم 
کرده، بیشتر هزینه های آمریکا در 

حوزه امنیتی افغانستان صورت 
می گیرد. این هزینه به گونه ای 
صــورت می گیرد که تاثیری در 

شرایط این کشور ندارد.
تظاهرات در هرات

مردم هرات اما در واکنش به 
افزایش آدم ربایی و ترور در این 
استان، مقابل استانداری تجمع 

کردند.
خــود  بــا  ن  معترضــا
حمــل  یی  دست نوشــته ها

می کردند که روی آنها نوشــته 
بــود: »دشــمنی با هــرات را 
خاتمه دهید، هرات به النه امن 
است  شده  تبدیل  تروریست ها 
و ترورها در هــرات هدفمند و 

سازمان یافته انجام می شوند.«
در ادامه ترورهای زنجیره ای، 
»اربــاب عــارف« معــروف به 
»گدامــدار« ظهــر پنج شــنبه 
ناشــناس  فــرد  از ســوی دو 
شده  ترور  موتورسیکلت ســوار 

است.
خبر دیگر اینکه، نشریه غربی 
»پیپل ویت مانی«  با مقایسه 10 
سیاستمدار پردرآمد سال 2016، 
مدعی شــد که »حامد کرزای« 
افغانستان،  سابق  رئیس جمهور 
در رتبه نخست این رده بندی قرار 
دارد. به نوشته این مجله، کرزای 
طی دوران ریاست جمهوری خود 
)11سال(، ســاالنه 82 میلیون 

دالر درآمد کسب کرده است.

مقدونیه
آسوشیتدپرس: پارلمان مقدونیه به منظور برگزاری انتخابات زود هنگام، 
)در نتیجه رســوایی شــنود و به تبع آن بروز بحران سیاسی( منحل گردید. 
بحران سیاسی این کشور در پی شنود غیرقانونی مکالمات بیش از 20 هزار 
تن از جمله خبرنگاران، قضات و نیروهای پلیس از سوی دولت آغاز شده است.

ترکیه
النشره: وزارت خارجه ترکیه اعالم کرده که دو گروه مذاکره کننده از ترکیه 
و اســرائیل به پیشرفت خوبی در مسیر دستیابی به توافقی برای از سرگیری 
روابط میان دو طرف دســت یافته اند. یکی از مســائل مورد اختالف طرفین 
مسئله لغو محاصره غزه است که ترکیه می گوید همچنان بر آن اصرار دارد.

الجزایر
خبرگزاری فرانسه: در پی فشار رسانه های فرانسوی علیه الجزایر پس از 
افشای اوراق پاناما این کشور سفیر فرانسه را فراخواند. فراخواندن سفیر فرانسه 

امروز شصت و هشتمین سالگرد حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به 
روستای »دیریاسین« و قتل عام 250 فلسطینی بی گناه است که با این جنایت 
سران اسرائیل نام خود را در تاریخ به عنوان خونریزترین رهبران ثبت کردند.

عصر روز 9 آوریل  1948)20فروردین( صدای گوشخراش بلندگوهای 
صهیونیســت در روستای دیریاسین در کنار شهر بیت المقدس پیچید و با 
ارعاب و تهدید از مردم فلســطین خواســتند تا دست از خانه و اموال خود 

کشیده و روستا را ترک کنند.
به گزارش تبیان مردم بی دفاع، ســرگردان، حیــران و مضطرب برای 
فهمیدن علت حادثه به این ســو و آن سو می دویدند و در چنین شرایطی، 
ســربازان بی رحم صهیونیستی مثل گرگ های وحشی مردم را به محاصره 
درآوردند؛ گویا می خواستند همه کینه هایی را که از ملت مظلوم فلسطین 

داشتند، یکجا بر سر این مردم بی پناه خالی کنند.
در بامداد آن روز، ارتش تا بن دندان مسلح رژیم صهیونیستی به دیریاسین 
حملــه کرد و 250 نفــر از اهالی آن را از زن و مرد، کوچک و بزرگ، بیمار 
و درمانده به قتل رســاندند و با بریدن دســت و پا، دریدن شکم ها، کندن 
گوش ها، بیرون آوردن چشــم ها، له کردن جمجمه ها، کشته ها و زنده ها را 
مثله کردند و اجساد آنها را درون چاه ریختند. در این حادثه قوای انگلیس، 
نزدیک همان دهکده بودند و همه چیز را می دانستند و با این که مسئولیت 
حفظ امنیت به عهده آنان بود، اما کوچکترین حرکتی برای نجات مردم از 

خود نشان ندادند.
دریدن شــکم زن های باردار، ســر بریدن بچه ها جلو چشــم مادران و 
آتش زدن زنده ها از کارهای عادی کفتارهای گرســنه صهیونیســت بود. 
جنایت پیشــه های وحشی عده ای از دختران عرب را اسیر کردند و لخت و 
عریان در کامیون های بی ســرپوش ریختند و در شهرهای یهودی نشین از 

میان مردم عبور دادند و یهودیان رذل از آنان عکس گرفتند.
این جنایات وحشیانه دنیا را تکان داد، جمعیت صلیب سرخ بین الملل 
نماینده ای را برای مطالعه این وضع به دیریاســین فرستاد، صهیونیست ها 
پس از اطالع، یک روز موعد بازدید را عقب انداختند تا آنجا که توانســتند 
آثار جنایت را محو کنند و به ویژه اجساد مثله شده 150 نفر را در چاهی 

ریختند و آثار سایر جنایات را نیز محو کردند.
نماینده صلیب سرخ در ضمن گردش در میان خرابه ها، با اجساد و اعضای 
قطع شــده مردم برخورد کرد و دســتور داد که همه اجساد را که با تبیان 
وحشــیانه ترین صورت مثله شده بودند از چاه بیرون بیاورند اما تهدیدهای 
انگلیس و صهیونیســت ها نماینده صلیب ســرخ را به وحشت انداخت به 
طوری که جرات نکرد مشاهدات خود را به طور کامل گزارش دهد و فقط 
نوشــت: »وضع این دهکده خیلی وحشت بار« بود. ده ها مورد نظیر جنایات 
یاد شده مانند کشتار کفر قاسم، قانا، اقصی، صبرا و شتیال و... باعث شد که 
فلسطینی های بی سالح و بی پناه سر به بیابان بگذارند و آواره شوند تا شاید 
از جنایات وحشیانه نرون های تاریخ جان سالم به در ببرند که هنوز هم پس 

از گذشت سال ها این مردم آواره و سرگردانند.
امروزه نه تنها مسئله فلســطین حل نشده است بلکه وحشی گری ها، 
جنایات و کینه توزی های یهودی ها در ســایه حمایت های بین الملل بیشتر 
نیز شده است. صهیونیست ها هنوز هم کودکان فلسطینی را می کشند، آنها 

را زنده زنده آتش  می زنند و...

از سوی دولت الجزایر در حالی صورت می گیرد که قرار است نخست وزیر فرانسه 
طی روزهای آینده به این کشور سفر  کند.

سودان
بی بی سی: عمرالبشیر رئیس جمهور سودان که متهم به ارتکاب جنایات جنگی 
اســت گفته دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور نخواهد شد. البشیر 
این را هم گفته که صدور حکم بازداشت بین المللی وی باعث شده که از مقبولیت 

زیادی در بین سودانی ها برخوردار شود.
کانادا

پترا: مردم کانادا در مونترال و شهرهای دیگر در اعتراض به قتل یک سیاهپوست 

از سوی پلیس این کشور تظاهرات کردند. تظاهرات در ابتدا مسالمت آمیز بود 
اما با حمله پلیس به خشونت کشیده شد و تظاهرکنندگان شیشه های بانک ها 

و فروشگاه ها را شکستند.
کره شمالی

ایرنا: کره شمالی یک بار دیگر با دفاع از برنامه های هسته ای و تسلیحاتی 
خود، توسعه و گسترش آن را نتیجه فشارها و باج خواهی های اتمی آمریکا علیه 
خود دانست. این چندمین بار است که کره شمالی علت توسعه برنامه هسته ای 
خود را سیاست های خصمانه آمریکا در منطقه شبه جزیره کره اعالم می کند.

یونان
رویتــرز: عفو بین الملل اعالم کرده آوارگانی که در جزایر یونان نگهداری 
می شوند در شرایط »هولناکی« به سر می برند و دسترسی محدودی به کمک 
حقوقی دارند. همچنین این آوارگان از لحاظ دسترسی به پزشک در برخورداری 

از کمک های پزشکی در وضعیت »رقت باری« قرار دارند.

پرونده
مسکو:

داعش دزد، ترکیه دالل و انگلیس ما لخر
آثار باستانی سوریه هستند

به گزارش تســنیم به نقل از 
پرس تی وی، معترضان در واکنش 
به اظهارات حمایت گرانه جان کری 
درباره وضعیت حقوق بشــری در 
بحرین نیز پرچم آمریکا و تصاویر 

کری را به آتش کشیدند.
گروه هــای مخالــف حکومت 
بحرین پیشــتر از مردم خواسته 
بودند برای ابــراز انزجار از نقش 
آمریکا در ســرکوب بحرینی ها در 

منامه تظاهرات کنند.
را  آمریکا  سیاســت های  آنها 
»فریبکارانــه و خصمانه« توصیف 

کردند.

شصت و هشتمین سالگرد جنایت دیریاسین
روزی که دنیا را تکان داد

سرویس خارجی-
نماینده روسیه در سازمان ملل طی نامه ای به شورای امنیت، اعالم 
کرد که تروریست های داعش بخش زیادی از آثار باستانی سرقت شده 
از سوریه را از طریق ترکیه  به کشورهایی مثل انگلیس می فروشند.

»ویتالی چورکین«  طی نامه ای به رئیس شورای امنیت اعالم کرده، داعش 
بخش اعظم آثار باستانی به غارت رفته از سوریه را در شهر »غازی عنتپ« 
واقع در جنوب شــرق ترکیه به فروش می رساند. براساس نامه چورکین، آثار 

باستانی در این شهر از طریق مزایده به فروش می رسند. 
طبق این گزارش، داعش ساالنه 200 میلیون دالر از قبل این فروش به 
جیب می زند و تاکنون حدود 100 هزار قطعه آثار باستانی متعلق به عراق و 

سوریه را از همین طریق فروخته است.
چورکین خاطر نشان کرد، آثار باستانی فروخته شده سپس وارد شهرهای 

»ازمیر«، »مرسین« و »آنتالیا« می شوند.
براساس خبرهایی که رسانه های غربی منتشر کرده اند، مقصد نهایی آثار 
باستانی غارت شده، کشورهای شمالی اروپا، خصوصا انگلیس است و از این 
پس باید آثار شهرهایی مثل »پالمیرا«ی سوریه و »اور« عراق را در موزه های 

انگلیس مشاهده کرد.
ترکیه عالوه بر اینکه از قبل واسطه گری عتیقه جات سوریه و عراق سود 
اقتصادی می برد، منافع سیاســی اش نیز اقتضــاء می کند که از این تجارت 

کثیف حمایت کند.
تاکنون تروریست های تکفیری  نفت خام سوریه و عراق را به ترکیه ترانزیت 
می کردند و به قیمت ارزان می فروختند، اما پس از پیروزی های اخیر ارتش 
سوریه در شمال این کشور و مسدود شدن بخش زیادی از مسیرهای حمل 
نفت خام داعش به ترکیه، این گروه تروریستی قاچاق آثار باستانی را توسعه 
داده است. ترکیه همراه با عربستان، بزرگترین حامی تروریست های تکفیری 

داعش در سوریه و عراق است.
گروگانگیری

خبر دیگر اینکه تروریست های داعش پنجشنبه 344 کارگر یک کارخانه 
سیمان را در منطقه »الضمیر« واقع در 40 کیلومتری شرق دمشق ربودند. 
آنطور که خبرگزاری فارس نوشته داعش به منطقه الضمیر هم حمله کرده 

بود، اما ارتش سوریه تروریست ها را عقب راند.
خبرهای تکمیلی از الضمیر حاکی است، 140 نفر از کارگران ربوده شده 
موفق به فرار از چنگال تروریســت های تکفیری شده اند، از سرنوشت دیگر 

کارگران، خبری گزارش نشده است.
در حال حاضر شــرق شــهر »الضمیر« در اشغال  عناصر داعش و غرب 
آن در اختیار دیگر گروه های تروریستی است و نیروهای دولتی هم فرودگاه 

نظامی و ایستگاه برق را تحت کنترل دارند.
از داخل شــهر الضمیر نیز خبر رسیده، بسیاری از مردم این شهر علیه 
داعش قیام کرده اند که در مورد نتیجه این قیام نیز گزارشی نرسیده است.

عملیات حلب
از اســتان »حلب« در شمال سوریه نیز خبر رسیده، نیروهای دولتی و 
مقاومت با حمایت جنگنده های روسی، عملیات سنگینی را علیه تروریست ها 
آغاز کرده اند. شــدیدترین درگیری ها در حومه جنوبی حلب جریان داشته. 
حدود 60 فروند جنگنده روسی در این عملیات شرکت داشتند. منابع خبری 
اعالم کرده اند که احتمال آزادی قریب الوقوع بخش هایی از حومه جنوبی دمشق 

و پیشروی ارتش وجود دارد.
خبرگزاری تســنیم هم به نقل از »رأی الیوم« گزارش داده، آل ســعود و 
ترکیه با سوءاستفاده از آتش بس، تروریست های شمال سوریه را به سالح های 

جدید مسلح کرده اند.
تعداد تلفات تروریست ها تنها در منطقه »شیخ  مقصود«  حلب 40 نفر 
اعالم شده است. تروریست های تکفیری هم با حمله شیمیایی به منطقه شیخ 
مقصود، 9 نفر را کشــتند. عملیات آزادسازی منطقه »حندرات« در استان 

حلب نیز توسط ارتش سوریه آغاز شده است.


