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عملیات تروریستی در شمال افغانستان
7 کشته و 10 مجروح بر جای گذاشت

شبه نظامیان طالبان با انفجار بمب همراه خود 
در یک مس�جد در والیت قندوز ده ها تن را به 

خاک و خون کشیدند.
به گزارش خبرگزاری فارس در جریان این عملیات 
تروریس��تی هفت نفر کشته ش��دند که یکی از آنها 
فرماندار شهرس��تان دشت ارچی در والیت قندوز در 
شمال افغانستان است.در جریان این عملیات 10 نفر 

دیگر نیز مجروح شدند. شاهدان عینی آمار کشته ها 
را بیشتر اعالم کرده اند. ولی هنوز آمار دقیق کشته ها 
و مجروحان از طرف مسئوالن دولتی اعالم نشده است.

مقام های امنیتی افغانس��تان ای��ن خبر را تایید 
کرده اند.ش��یخ صدرالدین از پنج سال پیش به عنوان 
فرماندار »دش��ت ارچی« مشغول به کار بوده و چند 

بار از سوءقصد جان سالم به در برده بود.

فعال بحرینی: آل خلیفه نمی تواند 
جلوی تظاهرات مردمی را بگیرد

یک فعال سیاسی بحرین گفت، رژیم آل خلیفه 
نمی تواند مانع از تظاهرات مردمی در کشور شود.

ب��ه گزارش العالم، ابراهیم الع��رادی، فعال بحرینی با 
اشاره به اعتراض های مردمی گفت: جنبش تمرد بحرین 
براساس تحوالت سیاسی در این کشور تصمیمات جدید 
خ��ود را آغاز خواهد کرد. این جنبش در زمان مناس��ب 
تصمیم گیری می کند. تحرکات این جنبش حساب شده 

است. رژیم بحرین می گوید باید بر اساس گفت و گو بحران 
جاری در این کش��ور حل و فصل ش��ود و ش��کی در این 
نیست این گفت و گو به مقدماتی نیاز دارد.شمار زیادی از 
انقالبیون در زندان های رژیم آل خلیفه حضور دارند و باید 
این زندانیان سیاس��ی از زندان ها آزاد شوند.وی افزود: در 
سایه ادامه کشتارها و سرکوبگری های جاری توسط رژیم 

آل خلیفه نمی توان از گفت وگو سخن گفت.
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تهران - خیابان فردوسی
کوچه شهید شاهچراغی

متحدان کاخ سفیدآمریکا را 
در جنگ احتمالی سوریه تنها گذاشتند

م�ردم  از  نف�ر  ه�زاران 
کشورهای جهان در اعتراض 
به تهدیدات جنگی آمریکا و 
چند متحد این کش�ور علیه 

سوریه، تظاهرات کردند.
تهدیدات گس��ترده آمریکا و 
چند متحد این کش��ور به حمله 
نظامی به سوریه به بهانه حمالت 
ش��یمیایی دولت این کش��ور آن 
هم پیش از اعالم نظر کارشناسان 
س��ازمان ملل خش��م و اعتراض 
مردم کش��ورهای مختلف جهان 
را به دنبال داشته است. شهرهای 
مختلف کشورهای آمریکا، انگلیس، 
ترکیه، یونان، ونزوئال، یمن و... طی 
یکی دو روز گذشته شاهد برپایی 
تظاهرات های ضد آمریکایی بوده 
و بس��یاری از کش��ورها نیز طی 
امروز و فردا دس��ت به تظاهرات 

خواهند زد.
به گزارش ش��بکه تلویزیونی 
»پرس تی وی« در شهرهای مهم 
آمریکا مثل نیویورک، واشنگتن، 
شیکاگو، لس آنجلس و نیوانگلند 
مردم با حمل دست نوش��ته هایی 
از دولتم��ردان خ��ود خواس��تند 

»دست از سر سوریه« برداشته و 
به مشکالت داخلی خود بپردازند.
»مالیات ه��ا را صرف بمباران 
بی گناهان نکنید، از جنگ خسته 
ش��ده ایم، دروغ بس است« نیز از 
جمله دست نوشته های معترضان 
آمریکایی بود که معتقدند دولت 
آمری��کا مث��ل حمله ب��ه عراق و 
افغانس��تان، در مورد سوریه نیز 

دروغ می گوید.
آمریکایی ها همچنین بر لزوم 
ممانعت کنگره و نهادهای مدنی 
این کش��ور از »ش��عله ور ش��دن 
دوب��اره جن��گ در خاورمیان��ه« 
تاکی��د و اعالم کردن��د بار دیگر 
برضد جنگ افروزی کاخ س��فید 

راهپیمایی خواهند کرد.
روزنام��ه  ح��ال  همی��ن  در 
آمریکایی هافینگتون پست نتایج 
نظرس��نجی را منتش��ر کرد که 
نشان می دهد از هر 4 آمریکایی 
3 نفر مخالف حمله کشورشان به 

سوریه است.
طبق این نظرسنجی 87 درصد 
از مردم آمریکا نیز با ارسال سالح 
به شورشیان مخالف اند یا مطمئن 

نیستند. برخی نظرسنجی ها نشان 
می دهد 90 درصد آمریکایی ها با 

آغاز جنگ در سوریه مخالف اند.
ش��هر »آدان��ا«ی ترکیه نیز 
همزمان، شاهد تظاهرات گسترده 
مردمی علی��ه تهدیدات آمریکا و 
دول��ت ترکیه به حمله نظامی به 

سوریه بود.
صده��ا ت��ن از س��اکنان این 
ش��هر جنوب��ی ترکیه ب��ا تجمع 
کنس��ولگری  س��اختمان  مقابل 
آمری��کا خواس��تار توق��ف طرح 

حمله به س��وریه شدند. »سوریه 
و ع��راق؛ دروغ مش��ابه« یکی از 
شعارهای معترضان ترکیه ای بود 
که دولت ترکیه و آمریکا را متهم 
به دروغگوی��ی در مورد حمالت 

شیمیایی به سوریه می کردند.
گروهی ازمسلمانان این کشور 
نیز در اسالمبول علیه آمریکا، ناتو 
و دولت اردوغان شعار داده و اعالم 
کردند »س��وریه تنها نیست« که 
به آن حمله ش��ود! اعضای حزب 
کارگ��ر ترکیه نیز با تجمع مقابل 

پایگاه نظامی آمریکا در »ازمیر« 
علیه سیاس��ت های جنگ طلبانه 

کاخ سفید شعار دادند.
مردم انگلیس نیز با تظاهرات 
مقابل مقر نخست وزیری این کشور 
در لندن هرگون��ه دخالت ارتش 
انگلیس در جنگ احتمالی سوریه 
را محکوم کردند. پارلمان انگلیس 
نیز پنج ش��نبه پس از ش��نیدن 
دیویدکام��رون،  اس��تدالل های 
این کش��ور مبنی  نخس��ت وزیر 
بر ل��زوم حمله به س��وریه آن را 

»غیرمنطقی« تشخیص دادند و 
با آن مخالفت کردند.

در کشورهای یونان، ونزوئال و 
یمن نیز تظاهرات هایی علیه طرح 
»آمریکایی - اس��رائیلی«، حمله 
به س��وریه برگزار شد. معترضان 
یمنی در ش��هر صعده خواس��تار 
»مقابل��ه ب��ا ماجراجویی غرب«  
علیه »کشورهای اسالمی« شدند. 
در یونان ش��مار زی��ادی از مردم 
مقابل س��فارت آمریکا شعارهای 
ضد »امپریالیس��تی« س��ر دادند 
و حمله به س��وریه را »بزرگترین 

اشتباه غرب« عنوان کردند.
اش��غالی  س��رزمین های  از 
فلس��طین نیز خبر می رسد، 77 
درص��د صهیونیس��ت ها به دلیل 
وحشت از عواقب حمله به سوریه 
و حمالت تالفی جویانه دمش��ق 
مخال��ف حمل��ه به این کش��ور 
»النشره«  پایگاه خبری  هستند. 
نظرس��نجی هایی که  اعالم کرد 
از صهیونیس��ت ها ش��ده نش��ان 
می ده��د تنه��ا 11 درصد موافق 
دخالت رژیم صهیونیستی در این 

جنگ هستند.

اوج گیری تظاهرات ضدجنگ در شهرهای جهان

آل سعود از وحشت جنگ احتمالی
وضعیت فوق العاده اعالم کرد

مراکز امنیتی و نظامی عربستان با هدف آمادگی برای حمله 
نظامی احتمالی آمریکا به سوریه در کشور وضعیت فوق العاده 

اعالم کردند.
به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم براساس دستور دستگاه امنیت 
داخلی عربستان به همه نیروهای مراکز امنیتی و نظامی عربستان تا 

اطالع ثانوی باید در محل خدمت خود بمانند.
منابع خبری نیز اعالم کردند که مراکز امنیتی و نظامی عربستان با 
توجه به صدور دستور آماده باش همه مرخصی های ساالنه و استعالجی 

نیروهای خود را لغو کرده اند.
مس��ئوالن عربس��تانی همچنین در اعالمیه هائی که آرم شورای 
همکاری خلیج فارس روی آن دیده می ش��ود، به کاربران سایت های 
ارتباط اجتماعی درب��اره انعکاس اخبار مربوط به تحرکات یگان های 
نظامی یا پیام های محرمانه مسئوالن کشوری و لشکری هشدار داده اند.

یک��ی از این اعالمیه ها کاربرانی را که به انعکاس اخبار مربوط به 
تحرکات یگان های نظامی یا پیام های محرمانه مس��ئوالن کشوری و 

لشکری بپردازند، خائن به دین وکشور توصیف کرده است.
رس��انه های غربی اع��الم می کنند که عربس��تان در پی حمالت 
ش��یمیایی حومه دمش��ق، مجدانه برای مجازات نظام سوریه تالش 

می کند.
روزنامه وال استریت ژورنال نوشته است که بندر بن سلطان رئیس 
س��رویس اطالعاتی عربستان برای فراهم کردن زمینه دخالت نظامی 

خارجی در سوریه بسیار تالش می کند.
رژیم س��عودی از آن وحشت دارد که آتش ماجراجویی آمریکا در 
سوریه دامن عربستان را هم بگیرد و به همین دلیل تدابیر امنیتی را 

در کشور به اجرا گذاشته است.

در درگیری میان نیروهای 
پلی�س ضدش�ورش کلمبیا و 
تظاهرکنندگانی که به نش�انه 
حمایت از کش�اورزان معترض 
در می�دان مرک�زی بولیوار در 
بوگوت�ا تجم�ع ک�رده بودن�د 

دستکم 20 نفر زخمی شدند. 
ب��ه گزارش واحد مرکزی خبر 
رس��انه های محلی کلمبیا گزارش 
دادند حدود 30 هزار نفر از جمله 
بیش از 20 هزار دانش��جو از س��ه 
روز پیش اعتراضات گسترده را به 
نشانه حمایت از اعتصاب سراسری 
کشاورزان در این میدان آغاز کردند. 
این درگیری ها با حمله گروهی از 
تظاهرکنندگان جوان به نیروهای 
پلیس آغاز شد. این منابع با اشاره 
به اینکه پلیس برای متفرق کردن 
معترضان به شلیگ گاز اشک آور، 
و  بی حس کنن��ده  نارنجک ه��ای 
اس��تفاده از ماش��ین های آب پاش 
متوسل شد افزود، دستکم 20 نفر 
از جمله معترضان و نیروهای پلیس 
زخمی شدند. هواداران کشاورزان 
معترض همچنین در تالش برای 
رفع موان��ع ج��اده ای در بزرگراه 
جنوبی بوگوتا با پلیس ضدشورش 

درگیر شدند.
»خ��وان مانوئ��ل س��انتوس« 
س��اعاتی  کلمبیا  رئیس جمهوری 
پی��ش از آغاز درگی��ری در نطق 
تلویزیونی اعالم کرد کشاورزان به 
دلیل غفلت و نبود سیاس��ت های 
کشاورزی برای بلندمدت با دوران 

سختی روبه رو می شوند. سانتوس 
ک��ه روز سه ش��نبه مذاک��رات با 
کش��اورزان معت��رض را آغار کرد 
وع��ده بهب��ود اوض��اع از جمل��ه 
کنترل قیم��ت کود و  آفت کش ها 
و همچنی��ن مقابل��ه ب��ا دالالن و 
قاچاقچیان کاال را داد. به گزارش 
خبرگ��زاری ش��ین هوا از بوگوتا، 
کش��اورزان کلمبیا از نوزدهم اوت 
در اعتراض به توافقنامه های تجارت 
آزاد اعتص��اب و اع��الم کرده ان��د 
افزایش رقابت ناش��ی از واردات به 
بخش کشاورزی آسیب زده است.

یورش پلیس کلمبیا
به معترضان در خیابان های بوگوتا

ه�زاران نف�ر از کارگران 
آمریکای�ی در اعت�راض به 
»حق�وق و دس�تمزد« کم و 
اوضاع بد معیشتی تظاهرات 

کردند.
ه��زاران نف��ر از کارگ��ران 
در  آمریکای��ی  رس��توران های 
اعت��راض به دریاف��ت »حداقل 
حقوق و دستمزد« و باال نرفتن 

آن ط��ی س��ال های متم��ادی 
تظاهرات کردن��د. اکنون وقت 
افزایش حقوق است، همبستگی 
با کارگران فست فود، حقوق ها 
بس��یار بس��یار پائین است، با 
حقوق هفت دالری نمی ش��ود 
زندگی کرد و... از جمله شعارها 
و دس��ت نوش��ته های کارگران 
ناراض��ی آمریکایی ب��ود که در 

نیویورک  »یونی��ون«  می��دان 
تجمع کرده بودند.

گفتنی اس��ت در 50 شهر 
آمری��کا کارگران رس��توران ها 
با حداقل حقوق تعیین ش��ده 
کارگ��ری زندگ��ی می کنند و 
صاحب��ان این رس��توران ها نیز 
اع��الم می کنند ت��وان افزایش 
حق��وق آنها را ندارند. این وضع 

ه��م باعث افزایش فش��ارها بر 
رس��توران ها و هم بر کارگران 

شده است.
کارگران آمریکایی ماه هاست 
که به این وضع اعتراض دارند. 
کارگران در تجمع اعتراضی خود  
اعالم کرده اند به جای ش��رکت 
در جنگ به وضعیت معیشتی 

کارگران رسیدگی شود.

در اعتراض به پایین بودن دستمزدها

کارگران آمریکایی در چند شهر به خیابان ها ریختند

پارلم�ان  منف�ی  رای  ب�ا 
انگلیس به ش�رکت در حمله 
نظام�ی غرب علیه س�وریه و 
مخالفت دست کم 10 عضو ناتو 

آمریکا تنها ماند.
ب��ه گ��زارش خبرگزاری ه��ا، 
مجل��س نماین��دگان انگلیس با 
285 رای مخال��ف در برابر 272 
رای موافق ب��ا طرح دولت دیوید 
با  انگلیس  کامرون نخس��ت وزیر 
ش��رکت در جنگ علیه س��وریه 

مخالفت کرد.
رای مجل��س عوام ک��ه از آن 
به عنوان یک شکست سنگین برای 
سیاس��ت خارجی دیوید کامرون 
نام برده شده است مانع از شرکت 
انگلیس در اق��دام نظامی آمریکا 
و متحدانش علیه حکومت بش��ار 

اسد می شود.
از  پ��س  کام��رون  دیوی��د 
رای گیری پارلمان انگلیس وعده 
داد که اقدامی خالف نظر پارلمان 
انجام نخواهد داد و گفت روش��ن 
اس��ت پارلمان انگلی��س خواهان 

حمله نظامی به سوریه نیست.
پ��س از رای منف��ی مجلس 
عوام انگلیس به پیش��نهاد دولت 
مبنی بر دخالت نظامی در سوریه، 
وزیر دفاع انگلیس تاکید کرد  این 
کشور در هیچ اقدام نظامی علیه 

سوریه شرکت نمی کند.
کاخ س��فید در واکن��ش ب��ه 
مخالفت پارلمان انگلیس با اقدام 

نظامی در سوریه اظهار داشت که 
آمریکا همچنان به رایزنی خود با 

انگلیس ادامه خواهد داد.
بنا بر اعالمیه کاخ سفید باراک 
اوباما براساس منافع ایاالت متحده 
درب��اره هرگونه اق��دام احتمالی 

تصمیم گیری خواهد کرد.
یک مس��ئول کاخ س��فید در 
این باره اظهار داش��ت، واشنگتن 
در صورت��ی ک��ه ب��اراک اوبام��ا 
رئیس جمهور آمریکا تصمیم بگیرد 
به تنهایی ب��رای اجرای حمله به 

سوریه گام برخواهد داشت.
چاک هاگل وزیر دفاع آمریکا با 
توجه به امتناع انگلیس از مشارکت 
در مداخل��ه نظام��ی در س��وریه 
تاکید کرد، واش��نگتن همچنان 
به دنبال ائتالف بین المللی درباره 
پاسخ به سوریه اس��ت. به دنبال 
رای منف��ی پارلم��ان انگلیس به 
طرح نخست وزیر این کشور برای 
مداخله نظامی در س��وریه شبکه 
بی ب��ی س��ی از آن به عنوان یک 
شکس��ت کام��ل برای سیاس��ت 

خارجی دیوید کامرون نام برد.
پس��ت  واش��نگتن  روزنام��ه 
نیز نوش��ت طرح دیوید کامرون 
مغل��وب جنگ عراق و شکس��ت 
سیاس��ت های همتای��ش در این 

جنگ شد.
پس��ت  واش��نگتن  روزنام��ه 
همچنین نوش��ت حمل��ه نظامی 
به سوریه در بین مقامات نظامی 

آمریکای��ی با تردیده��ای جدی 
نگریس��ته می شود، کس��انی که 
تبعات دو جنگ را شاهد بوده اند 
درباره عواقب این جنگ ها نگران 

هستند.
روزنامه تایم��ز نیز در صفحه 
اول خود با تیتر درش��ت نوش��ت 

دیوید کامرون تحقیر شد.
روزنامه گاردین چاپ انگلیس 
نیز نوش��ت، رای منف��ی پارلمان 
انگلی��س برنامه ه��ای اوباما را به 
هم ریخت و متحد وفادار آمریکا، 

واشنگتن را تنها گذاشت.
از سوی دیگر، تنها 30 دقیقه 
پ��س از آنکه پارلم��ان انگلیس با 
اقدام نظامی علیه سوریه مخالفت 
ک��رد، جان کری وزی��ر خارجه و 
چاک ه��اگل وزیر دف��اع آمریکا 
جلسه ای با نمایندگان ارشد کنگره 
ترتیب دادند تا آنها را به حمایت 

از حمله به سوریه متقاعد کنند.
در همین رابطه فرانسوا اوالند 
رئیس جمهور فرانسه طی اظهاراتی 
اعالم کرد که بدون انگلیس هم در 
هر گونه اقدام نظامی علیه سوریه 

شرکت خواهد کرد.
مجلس فرانس��وی لوپران نیز 
گ��زارش داد که فرماندهی ارتش 
فرانس��ه تصمی��م گرفت��ه ناوچه 
پیش��رفته خود را به شرق دریای 

مدیترانه اعزام کند.
جلس��ه  رابط��ه  همی��ن  در 
غیرعلنی پنج عضو دائم ش��ورای 

امنیت سازمان ملل متحد درباره 
اقدام نظامی علیه دولت س��وریه 
بی نتیجه پایان یافت و پیش نویس 
قطعنامه پیش��نهادی انگلیس با 

وتوی روسیه و چین مواجه شد.
دولت روس��یه اعالم کرد هر 
قطعنامه ضد سوری را که مبتنی 
بر استفاده زور علیه سوریه باشد 

وتو خواهد کرد.
رادیو صدای روسیه نیز اعالم 
کرد که تاکنون دست کم 10 عضو 
ناتو با اق��دام نظامی علیه د ولت 

سوریه مخالفت کرده اند.
نات��و در حال حاضر 28 عضو 
دارد بنابراین فعال مخالفت با حمله 
به س��وریه در این نهاد نظامی به 

رای اکثریت نرسیده است.
اوکراین،  آلمان،  کش��ورهای 
مص��ر، کانادا، آرژانتی��ن، بلژیک،  
کوبا، ونزوئ��ال، ع��راق، الجزایر و 
آفریقای جنوبی نیز با اقدام نظامی 

علیه سوریه مخالفت کردند.
حزب اهلل لبنان نیز اعالم کرد، 
به هرگونه تجاوزی علیه س��وریه 

پاسخ خواهیم داد.
گروه  های فلسطینی نیز تاکید 
کردند در صورت حمله به سوریه، 
مقاوم��ت مهاجم��ان را غافلگیر 

خواهد کرد.
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه 
دولت های ترکیه، اردن، اسرائیل 
در مرزه��ای  خ��ود ب��ا س��وریه 
اع��الم آماده باش کردن��د و رژیم 

صهیونیس��تی در ادام��ه اقدامات 
پیش��گیرانه خود که از بیم حمله 
احتمالی س��وریه انجام می ش��ود 
یک سامانه گنبد آهنین دیگر را در 
تل آویو و رو به شمال مستقر کرد.
در همین رابطه 140 نماینده 
مجلس آمریکا در نامه ای خطاب 
به اوباما اعالم کردند جنگ سوریه 
بدون مجوز کنگ��ره نقض قانون 

اساسی است.
سایر رویدادها

* رهب��ر حزب کمونیس��ت 
روس��یه اع��الم ک��رد، اته��ام به 
کارگیری سالح شیمیایی توطئه 
آمریکا برای تجاوز به سوریه است.

* ی��ک وکی��ل بین الملل��ی 
در آمری��کا تاکید ک��رد، حمالت 
ر  کا س��وریه  در  یی  ش��یمیا
ستیزه جویان و ارتش آزاد سوریه 

است.
* یک مقام بلندپایه در ارتش 
روس��یه اعالم کرد، کش��تی های 
ناوگان دریایی روسیه در صورت 
ضرورت اتباع روس��ی را از سوریه 

خارج می کنند.
* مسئوالن رژیم صهیونیستی 
از ترس حمالت انتقام جویانه سوریه 
علیه این رژیم محدودیت هایی را 
برای پرواز هواپیماها بر فراز شمال 

فلسطین اشغالی اعمال کردند.
* رئی��س هیئ��ت نمایندگی 
مخالفان سوریه اعالم کرد، حمله 
به  سوریه به مثابه ریختن بنزین 

به آتش است.
* نماین��ده دائم س��وریه در 
سازمان ملل گفت، مخالفان اخیرا 
س��ه بار از گاز س��ارین اس��تفاده 

کرده اند.
* مخالف��ان داخلی س��وریه 
تاکید کردند هدف آمریکا نابودی 
زیرساخت ها است نه حل بحران.

* بازرسان سازمان ملل پس 
از انج��ام تحقیقات خ��ود درباره 
است  قرار  سالح های ش��یمیایی 
امروز سوریه را ترک کنند و نتیجه 
بررسی های خود را به اطالع دبیر 

کل سازمان ملل برسانند.
ارتش س��وریه سایت های   *
موش��کی خ��ود رaا از پایگاه های 
شمالی دمشق به مناطق نامعلوم 

منتقل کرد.
* روزنامه لبنانی االخبار برخی 
از بنده��ای پیش نویس قطعنامه 
پیش��نهادی عربس��تان سعودی 
درباره سوریه و حزب اهلل را که به 
مجمع عمومی ارائه کرده اس��ت 

منتشر کرد.
* نیروهای امنیتی سوریه 24 
تن از جاسوس های سرویس های 
خارجی را در دمش��ق دس��تگیر 

کردند.
ه  ش��د ستگیر د د  ا ف��ر ا *
دستگاه های ارتباطی و دوربین های 
فیلمبرداری پیشرفته و نقشه هایی 
از اماکن حیاتی شهری و نظامی 

سوریه به همراه خود داشتند.

معترضان فلس�طینی با حضور در خیابان  های شهر رام اهلل 
در کرانه باختری، علیه مذاکرات سازش با میانجیگری آمریکا 
میان تشکیالت خودگردان و رژیم اسرائیل، تظاهرات کردند.

این تظاهرات در مرکز ش��هر برگزار شد و معترضان قصد داشتند 
به س��وی مرکز تش��کیالت خودگردان فلسطینی هجوم ببرند که در 
برخورد پلیس ضدشورش با آنها، درگیری میان معترضان و نیروهای 

پلیس باال گرفت.
به گزارش پرس تی وی، پلیس به معترضانی حمله کرد که خواستار 

کناره گیری محمود عباس رئیس خودگردان فلسطینی بودند.
دور جدید مذاکرات برای پایان دادن به چندین دهه مناقشه میان 
فلسطینیان و اسرائیلی ها براساس راه حل به اصطالح تشکیل دو کشور، 
ماه گذشته و پس از وقفه سه ساله، میان تشکیالت خودگردان و رژیم 

اسرائیل آغاز شد.
فلس��طینیان در تالش برای تشکیل کشور مستقل فلسطینی در 
س��رزمین های کرانه باختری، قدس ش��رقی و نوار غزه هس��تند و از 
اسرائیل خواسته اند تا از سرزمین  های اشغالی فلسطینیان بیرون رود.

اعتراض فلسطینی ها
 به مذاکرات سازش در رام اهلل

وزارت دفاع عراق از انهدام 50 مخفیگاه القاعده و به هالکت 
رساندن چهار تن از سرکرده های خطرناک آنها خبر داد.

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از ش��بکه تلویزیونی سوریه، 
وزارت دفاع عراق اعالم کرد همزمان با حضور چندین تیپ از نیروهای 
پی��اده و زره��ی عراق در مرزهای س��وریه برای مقابل��ه با پیامدهای 
تروریس��تی ناشی از تهدیدات آمریکا و صهیونیست ها علیه نظام این 
کشور، 50 مخفیگاه شبکه القاعده در صحرای غربی را منهدم و چهار 
تن از خطرناک ترین سرکرده های این گروه تروریستی را نیز در منطقه 

نباعی در شمال بغداد به هالکت رساندند.
در همی��ن حال نیروهای عراقی موس��وم ب��ه »نیروهای عملیات 
جزیره و بادیه« توانس��تند 12 دس��تگاه خودروی حامل قاچاق برای 

تروریست های سوریه را در شمال گذرگاه ولید منهدم کنند.
از س��وی دیگر یک منبع پلیس عراق از کش��ته ش��دن 18 تن و 
زخمی شدن 8 تن دیگر در انفجارهای پنجشنبه شب بغداد خبر داد.

برپای��ه این گزارش، یک خودروی بمب گذاری ش��ده پنجش��نبه 
شب نزدیک بازاری در منطقه ابوغریب در 25 کیلومتری غرب بغداد 
منفجر ش��د که باعث کشته ش��دن 5 تن و زخمی شدن 6 تن دیگر 
ش��د.  همچنین تیراندازی افراد مسلح ناشناس به سوی غیرنظامیان 
در محله السیدیه در جنوب غرب بغداد سه کشته و یک زخمی برجا 
گذاشت. در همین حال دو تن دیگر در یک حادثه تیراندازی به طرف 

مردم در محله العدل در غرب بغداد کشته شدند.

وزارت دفاع عراق
 از انهدام 50 مخفیگاه القاعده خبر داد

ش�هرک  نش�ینان صهیونیس�ت همزمان با احتمال حمله 
آمریکا به سوریه و پاسخ نیروهای مقاومت به وحشت افتاده اند 
و برای دریافت ماسک وآذوقه جنگی صف های طوالنی تشکیل 

داده اند.
به گزارش شبکه المیادین، همزمان با افزایش احتمال حمله نظامی 
آمریکا به سوریه و نگرانی از پاسخ دمشق و نیروهای مقاومت به این 
حمله، شهرک نشینان صهیونیست با تشکیل صف های طوالنی اقدام 

به تهیه آذوقه کرده اند.
برپای��ه این گزارش، پناهگاه های صهیونیس��ت ها باز ش��ده اند و 
صف های طوالنی در محله های مختلف برای دریافت آذوقه از جمله 

کنسرو، دارو و ماسک های شیمیایی شکل گرفته است.
همچنین سامانه های ضد موشکی اسرائیل نیز در مناطق مختلف 

فلسطین اشغالی مستقر شده اند.
المیادی��ن تاکید کرد که با وجود اقدامات تل آویو برای مقابله با 
حمله احتمالی چیزی از نگرانی شهرک نشین ها کاسته نشده است.

این درحالی اس��ت که 40 درصد اسرائیلی ها ماسک شیمیایی و 
یک س��وم ساکنان سرزمین های اش��غالی نیز جایی برای پناه گرفتن 
ندارند.یکی ازش��هرک نش��ینان دراین باره به کانال 2 اسرائیل گفت:  

اکنون اصاًل وضعیت خوبی نداریم.

حزب اهلل لبنان تمام نیروهای رزمی و ذخیره خود را 
به حال آماده باش کامل درآورد.

به گزارش ش��بکه العالم به نقل از الحقیقه س��وریه؛ یکی از 
مناب��ع حزب اهلل خبرداد ای��ن جنبش از تمام اعضای خود اعم 
از مرد و زن که قادر به اس��تفاده از س��الح بوده و آموزش های 
نظام��ی و غیرنظام��ی در لبنان یا خ��ارج آن دیده اند حتی در 
بخش پزشکی خواسته است برای پیوستن به واحدهای نظامی 

یا لجستیکی آماده باشند.
همچنین از برخی اعضای حزب اهلل در خارج خواسته شده به 
سرعت به لبنان بازگردند و از بقیه درخواست شده آماده باشند تا 
در صورت درخواست ، ظرف مدت یک روز راهی لبنان شوند  . 
منابع آگاه گفتند، حزب اهلل لبنان فقط در صورتی نیروهایش 
را به حال آماده باش کامل در می آورد که مطمئن به درگیری 

با رژیم صهیونیستی است.
یک منبع مطلع دیگرگفت: این آماده باش پس از آن اعالم 
ش��د که حزب اهلل به پیام سازمان ملل متحد به فرستادگانش 

در دمشق برای ترک فوری سوریه دست یافت.
وی افزود: بخشی از اعضای تیم محققان شیمیایی و کارمندان 
س��ازمان ملل متحد از سوریه راهی لبنان شده اند و قرار است 
جز "مختار المانی" معاون "اخضر ابراهیمی" و تعداد اندکی از 

دستیارانش، بقیه کشور سوریه را ترک کنند.
گفتن��ی اس��ت حزب اهلل لبنان تهدید ک��رده که اگر حمله 
احتمالی به س��وریه خطوط قرمز تعیین شده توسط این حزب 
را پشت س��ر بگذارد، مقاومت اسالمی در کنار دوستان سوری 

خود خواهد ماند.

ارتش س�وریه اعالم کرد خلبانان س�وری برای انجام 
عملیات استشهادی به ناوهای آمریکا آماده شده اند.

به گزارش شبکه خبری العالم، نیروی هوایی  سوریه در حال 
بررسی استفاده از عملیات استشهادی علیه متجاوزان غربی است.
13 خلبان س��وری پیمان بسته اند در صورت آغاز جنگ به 

ناوهای آمریکا در دریای مدیترانه حمله کنند. 
به گفته یک افس��ر ارتش اگ��ر آمریکا و انگلیس یک راکت 
ش��لیک کنند ارتش چهار موش��ک ش��لیک خواه��د کرد، اگر 
جنگنده های آنان وارد آس��مان س��وریه شوند با آتش سنگین 

پدافندها روبه رو خواهند شد.
این نظامی سوری افزود: ما 8000 داوطلب در ارتش داریم که 
آماده اند در هر زمان که نیاز باشد علیه آمریکایی ها و انگلیسی ها 

دست به عملیات استشهادی بزنند.
وی تاکید کرد روحیه ارتش و مردم سوریه بسیار باالست و 
آماده اند در هر زمان که نیاز باشد دست به عملیات استشهادی 

بزنند و متجاوزان را غافلگیر کنند.
ای��ن افس��ر ارتش س��وریه گفت، ارتش س��وریه ب��ا اینکه 
مدت هاست با تروریست ها می جنگد اما با این حال آماده است 

برای نجات کشور و مردمش همچنان جانفشانی کند.
مردم سوریه نیز با اعالم اینکه برای حفظ نظام و کشورشان 
آماده فداکاری هستند تاکید کردند تسلیم نمی شوند و همچنان 
حامی نظام سوریه هستند گفتنی است تنها در روزهای گذشته 
هزاران نفر از مردم س��وریه ب��رای جنگیدن با خارجی ها اعالم 
آمادگ��ی کرده ان��د و داوطلب ش��ده اند تا با اع��زام به اردوهای 
آموزش��ی نحوه استفاده از س��الح را آموزش ببینند در همین 
رابطه بشاراسد رئیس جمهور سوریه در آستانه حمله احتمالی 
خارجی به کشورش در اظهاراتی که از اعتماد به نفس باالی او 

حکایت دارد نوید پیروزی در برابر متجاوزان را داد.
وی بر دفاع سوریه از خود در برابر هرگونه تجاوزی تاکید کرد 
و گفت: اگر جنگی صورت بگیرد یک رویارویی تاریخی خواهد 

بود که ما از آن پیروزمندانه خارج خواهیم شد.
اسد تاکید کرد: سوریه به خاطر ملت پایدار و ارتش قهرمان 
خود در جنگ علیه تروریس��م مصمم اس��ت؛ این تروریسم از 
س��وی اسرائیل و کش��ورهای غربی در جهت خدمت به منافع 

آن صورت می گیرد.
رئیس جمهور سوریه گفت: ملت ها تصمیم گیران واقعی در 

روابط بین کشورها هستند. 

خلبانان شهادت طلب سوری
آماده حمله به ناوهای آمریکا شدند

حزب اهلل لبنان
 به حال آماده باش کامل درآمد

وحشت شهرک نشینان صهیونیستی ازحمله احتمالی سوریه
صف های طوالنی صهیونیست ها

برای تهیه آذوقه وماسک شیمیایی

ه�زاران نف�ر از طرف�داران 
مرس�ی به رغم تهدید ارتش به 
اس�تفاده از گلوله ه�ای جنگی 
تظاهرات »جمعه سرنوشت ساز« 

برگزار کردند.
هزاران نفر از س��اکنان قاهره و 
چند ش��هر دیگر مصر روز گذشته 
پس از خواندن نماز جمعه، در میان 
تدابیر ش��دید امنیتی و تهدیدهای 
حاکم نظامی این کش��ور تظاهرات 

کردند.
در ای��ن تظاهرات که طرفداران 
مرس��ی به دعوت ائتالف حمایت از 
مش��روعیت در آن شرکت داشتند 
گذش��ته  روال  طب��ق  معترض��ان 
خواستار بازگشت مرسی به قدرت 
و آزادی رهب��ران اخ��وان ش��دند. 
تظاهرکنن��دگان مصری همچنین 
تاکی��د کردند انق��الب خود را پس 

می گیرند.
پیش از برگزاری این تظاهرات 
وزارت کشور مصر با صدور بیانیه ای 
رس��ما اعالم کرد اف��رادی را که به 
قوانی��ن توج��ه نکنند و ب��ه مراکز 
مشخص شده نزدیک شوند با »گلوله 

جنگی« هدف قرار می دهند!
پی��ش از آغ��از ای��ن تظاهرات 
ک��ه روزنام��ه الحی��ات آن را برای 
دانسته،  »سرنوشت ساز«  اخوانی ها 
نیروه��ای امنیتی تمام خیابان  های 
میدان های معروف »رابعه العدویه« 
و »النهضه« را مس��دود و در اطراف 
این میادین چندین خودروی زرهی 
و صدها نیروی نظامی مستقر کرده 
بودند. به گزارش پایگاه های خبری 
»الیوم السابع« ارتش مصر در میدان 
التحریر نیز حضور سنگینی دارد. ده 
خودروی نظام��ی و چهار خودروی 

زرهی نیز در اطراف کاخ »االتحادیه« 
مستقر شده اند.

ف��ارس به نق��ل از ای��ن پایگاه 
خب��ری از وقوع »جن��گ خیابانی« 
در شهر »دمنهور« بین طرفداران و 
مخالفان مرس��ی نوشت و افزود، در 
این درگیری ها طرفین با استفاده از 
سالح  های سرد و چماق با یکدیگر 

درگیر شدند.
در برخی مناطق از جمله میدان 
»س��فنکس« نیز وقت��ی طرفداران 
مرس��ی به قصد تجمع به س��مت 
میدان حرک��ت کردن��د، نیروهای 
امنیتی با شلیک گاز اشک آور و تیر 
هوایی مانع از برگزاری تجمع شدند.

شبکه »المیادین« اما از حضور 
گسترده نیروهای امنیتی در اطراف 
س��اختمان وزارت دفاع خبر داد و 
افزود: ارتش با استقرار خودروهایی 

نظام��ی در خیابان ه��ای اطراف و 
مقاب��ل در ورودی چن��د دانش��گاه 
مصر، ورودی به وزارت دفاع را کامال 

مسدود کرده است.
آنطور که شبکه خبری الجزیره 
نوشته، پنجش��نبه نیز اخوانی ها و 
طرفداران مرس��ی از صبح تا شب و 
در چن��د نوبت آن هم پس از صادر 
شدن بیانیه تهدیدآمیز وزارت کشور 
اعتراض های خود را آغاز کردند.این 
تظاهرات در حالی برگزار می شود که 
تقریبا تمام رهبران اخوان المسلمین 
در سطوح مختلف دستگیر و زندانی 

شده اند.
در همین رابطه خبر می  رس��د 
»محمد البلتاجی« از رهبران برجسته 
اخ��وان نیز روز پنجش��نبه به همراه 
»خال��د االزهری«، از وزیران س��ابق 
این کشور در استان جیزه بازداشت 

شدند. ساعاتی بعد اعالم شد »جمال 
العشری« نماینده سابق پارلمان مصر 
و »محمد محمود زغلول« دبیر حزب 
آزادی و عدالت که اخوانی هستند نیز 

بازداشت شدند.
دادس��تانی مصر با ص��دور قرار 
10 روزه حبس ب��رای »البلتاجی« 
وی را راهی بازداشتگاه کرد و اتهام 
وی را »تشویق برای کشتار مردم« 
عنوان داشت. »آدم ربایی، شکنجه، 
قت��ل« از دیگر اتهاماتی اس��ت که 
رهبران دس��تگیر ش��ده اخوانی  با 
آن مواجه هس��تند. چند روز پیش 
مناب��ع خب��ری اعالم ک��رده بودند 
2000 نف��ر از رهب��ران اخوانی در 
س��طوح مختلف از سوی »حاکمان 
مصر دستگیر ش��ده اند«. با تشدید 
ناآرامی ها و حضور گسترده اخوانی  ها 
در اعتراض ه��ای »سرنوشت س��از« 

دیروز س��فارت آمریکا به اتباع خود 
در این کش��ور هشدار داد. در بیانیه 
س��فارت آمریکا از ش��هروندان این 
کشور خواسته ش��ده برای در امان 
ماندن از خشونت ها به مناطقی که 
اعتراض ها صورت می گیرد نزدیک 

نشوند.
در این حال خبر می رسد، دولت 
مصر  مانع از پهلو گرفتن یک کشتی 
اسرائیلی در بنادر این کشور شده اند.
ب��ه گ��زارش مه��ر، ب��ه نقل از 
»الیوم السابع« نام این کشتی »زیم 
روتردام« بود که قصد داشت در بنادر 
دریای سرخ پهلو بگیرد اما به دستور 

مقامات امنیتی از آنجا دور شد.
در درگیری های دیروز نیروهای 
امنیتی با طرفداران مرسی در مصر 
4 تن کش��ته و ح��دود 60 تن نیز 

زخمی شدند.

برگزاری تظاهرات »جمعه سرنوشت ساز« در شهرهای مصر


