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حماس و جهاد اسالمی در غزه
فرماندهی مشترک تشکیل دادند

دو جنبلش حماس و جهاد اسلامی برای مبارزه 
با اشلغالگران اسرائیلی فرماندهی مشترک تشکیل 

دادند.
به گزارش واحد مرکزی خبر، این فرماندهی مشترک 
دارای هش��ت عضو اس��ت که هر کدام در فرماندهی چهار 
نماینده دارد.محمود الزهار از رهبران حماس در یک نشست 
سیاسی که دوشنبه شب با عنوان »دستاوردهای سیاسی و 

روابط دو جانبه« برگزار شد گفت: »حماس پیوسته با جهاد 
اسالمی در ارتباط اس��ت و عالقه مند است برنامه سیاسی 
مش��ترکی میان دو جنبش تدوین ش��ود«. وی با تاکید بر 
روابط عمیق سیاس��ی میان دو جنبش ابراز امیدواری کرد 
این روابط در همه زمینه ها ادامه یابد. الزهار خواستار وحدت 
داخلی فلسطین شد و وحدت را راه تحقق اهداف مورد نظر 

از جمله پیروزی بر اشغالگران اسرائیلی خواند.

ابراز نگرانی مسلمانان انگلیس
از طرح لندن برای ممنوع کردن حجاب

آغاز برخی تحرکات سیاسلی از سلوی مقامات 
انگلیسلی بلرای »ممنوعیت حجلاب« در مدارس و 
دانشگاه ها، مسلمانان این کشور را نگران کرده است.

ب��ه گزارش »فارس«، مدتی اس��ت برخ��ی از مقامات 
انگلیس��ی بحث ممنوعیت استفاده از »برقع« و حجاب در 
برخی اماکن مثل مدارس و دانش��گاه ها را در دس��تور کار 
قرار داده و توانس��ته اند موافقت تلویحی »دیوید کامرون« 

نخس��ت وزیر این کشور را نیز به دس��ت آورند. این مسئله 
به ش��دت باعث نگرانی مسلمانان انگلیس شده طوری که 
»محمد شفیق«، مدیر اجرایی بنیاد رمضان انگلیس اعالم 

کرد مسلمانان با این طرح به مقابله خواهند پرداخت.
»ش��فیق« روز دوش��نبه بیانیه ای صادر کرد و طی آن 
مقامات انگلیسی را به اتخاذ »سیاست های دوگانه« در قبال 

جامعه مسلمانان این کشور محکوم کرد.
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تهران - خیابان فردوسی
کوچه شهید شاهچراغی

نماینده روسلیه در سلازمان 
ملل انتشلار گزارش بازرسان این 
سازمان در ارتباط با کاربرد ساح 
شلیمیایی در سلوریه را واکنش 
شتابزده غرب برای افزایش دامنه 

جنگ روانی علیه سوریه خواند.
به گ��زارش خبرگزاری جمهوری 
اس��المی، ویتال��ی چورکین انتش��ار 
گزارش سازمان ملل درباره کاربرد گاز 
شیمیایی نزدیک دمشق در حالی که 
هیچ یافته ای درباره استفاده کننده از 
آن وجود ندارد واکنش شتابزده غرب 

توصیف کرد.
وی افزود، گزارش س��ازمان ملل 
بای��د کامال فن��ی، دقیق و ب��ا نگاهی 
از  و  گی��رد  ص��ورت  کارشناس��انه 
شتابزدگی دوری شود چرا که مسئله 
استفاده از سالح شیمیایی و طرف های 
اس��تفاده کننده از آن مسئله ای بسیار 

مهم است.
چورکی��ن همچنی��ن تاکید کرد 
توافقات ص��ورت گرفته بی��ن وزرای 
خارجه روسیه و آمریکا در ژنو باید در 
پیش نویس قطعنامه مربوط به سوریه 
که برخی کشورهای غربی درصدد ارائه 
آن به ش��ورای امنیت هستند در نظر 

گرفته شود.
نماینده دایم س��وریه در شورای 
حقوق بش��ر س��ازمان ملل متحد نیز 
نتیج��ه تحقیقات بین الملل��ی درباره 
س��الح های شیمیایی در س��وریه را 
سیاس��ی دانس��ت و گفت کار کمیته 
تحقیقات بین المللی دارای نقص بوده 

و به دور از کارحرفه ای بوده است.
در ای��ن حال بان کی مون دبیرکل 
سازمان ملل متحد تاکید کرد ماموریت 
بازرس��ان س��ازمان ملل معرفی طرف 
استفاده کننده از تسلیحات شیمیایی 

نبوده است.
وی افزود، اس��تفاده از تسلیحات 
ش��یمیایی یک جنایت جنگی است و 
نقض آش��کار پروتکل 1925 سازمان 
ملل در زمینه منع استفاده از تسلیحات 

شیمیایی محسوب می شود.
خب��ری  ش��بکه  گ��زارش  ب��ه 
راش��اتودی بازرسان سازمان ملل پس 
از بررسی هایی که در مناطق مختلف 
دمشق به ویژه غوطه انجام دادند اعالم 
کردند که کالهک موشک های استفاده 
شده برای حمالت شیمیایی دست ساز 

بوده است.
در گزارش بازرس��ان سازمان ملل 
متحد ب��ه ط��رف اس��تفاده کننده از 
تسلیحات ش��یمیایی در سوریه هیچ 

اشاره واضحی نشده است.
این در حالی اس��ت ک��ه مقامات 
آمریکا، انگلیس و فرانسه مدعی شدند 
که گزارش های س��ازمان ملل نش��ان 
می دهد که بدون ش��ک دولت سوریه 
مسئول حمالت ش��یمیایی به حومه 

دمشق است.
وزرای خارج��ه آمری��کا، انگلیس 
و فرانسه در نشس��ت روز دوشنبه در 
پاریس اعالم کردند که دولت س��وریه 
مس��ئول اس��تفاده از سالح شیمیایی 
اس��ت و از تصمیم خود برای تصویب 
قطعنامه ای علیه نظام سوریه در شورای 
امنیت در یک هفته آینده خبر دادند.
وزارت خارجه روس��یه نیز ضمن 
مخالفت با صدور قطعنامه علیه سوریه 
از جامعه جهانی خواست که با برگزاری 
کنفرانس بین المللی براس��اس بیانیه 
کنفرانس ژنو یک که در تاریخ 30 ژوئن 
2012 ص��ادر ش��د راه حلی صلح آمیز 

برای بحران سوریه پیدا کند.
وزارت خارجه روس��یه اعالم کرد 

تنش ها در س��وریه ب��ه دلیل اقدمات 
برخی طرف های خارجی است.

کاترین اش��تون مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا نیز ابراز امیدواری 
کرد که گزارش س��ازمان ملل درباره 
استفاده از تسلیحات شیمیایی بتواند 
به شناسایی عوامل حمله کمک کند.

از س��وی دیگ��ر مناب��ع آگاه در 
سازمان ملل اعالم کردند تیم بازرسان 
تحقیقاتی س��ازمان ملل برای تکمیل 
ماموریت خود به زودی به س��وریه باز 

می گردند.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا 
نیز ابراز امیدواری کرد که گفت وگوهای 
آخر هفته مقامات آمریکایی و روسی 
از ام��کان بالقوه برای پای��ان دادن به 
تهدی��د زرادخانه ش��یمیایی س��وریه 

برخوردار باشد.
ب��ا این حال دول��ت آمریکا اعالم 
کرد واشنگتن تجهیزات ضدسالح های 
شیمیایی برای گروه های مخالف دولت 

سوریه ارسال خواهد کرد.
از سوی دیگر پایگاه »دبلیو ان دی« 
آمریکا وابسته به پنتاگون مدعی شده 
به س��ندی دست پیدا کرده که نشان 
می   دهد بمب هایی از گاز سارین متعلق 
به گروه تروریس��تی جبهه النصره که 
در جن��وب ترکیه واق��ع در مرزهای 

مشترک با سوریه مستقر بودند مصادره 
شده است.

با فاش ش��دن این س��ند دس��ت 
داشتن این گروهک در حمله شیمیایی 
در منطقه غوطه بیشتر شده است این 
در حالی است که آنها تالش می کردند 
در جامعه بین الملل مس��ئولیت آن را 

متوجه نظام سوریه کنند.
»کارن کنین��گ ابوزی��د« یکی از 
بازرسان ش��ورای حقوق بشر سازمان 
ملل به خبرنگاران در ش��هر ژنو گفت، 
جرایم جنگی رخ داده توسط مخالفان 
س��وری به طور برجس��ته به دس��ت 

شبه نظامیان خارجی رخ داده است.
در همی��ن رابطه گ��روه نظارتی 
مس��ئول اج��رای برنامه تس��لیحات 
ش��یمیایی س��وریه اعالم کرد، برنامه 
امضا شده توسط روسیه و آمریکا برای 
انهدام زرادخانه تس��لیحات شیمیایی 
س��وریه ظ��رف چند روز آین��ده آغاز 

می شود.
این برنامه در نشس��ت مربوط به 
س��وریه در ژنو توسط آمریکا و روسیه 
مطرح شد تا به وسیله آن برنامه حمله 

نظامی علیه سوریه از میان برود.
از س��وی دیگ��ر وائ��ل الحلق��ی 
نخست وزیر سوریه اعالم کرد، امضای 
توافقنامه منع گس��ترش و استفاده از 
سالح شیمیایی به این معنا نیست که 
سوریه توانمندی های راهبردی دیگری 
ندارد بلکه این توانمندی، دمشق را از 
به کار گیری سالح شیمیایی در مقابل 

دشمن بی نیاز می سازد.
تحوالت میدانی

ارتش س��وریه ط��ی عملیاتی در 
منطقه برزه در حومه دمشق و تفتیش 
خانه به خانه تع��دادی از جنگجویان 

سعودی را به هالکت رساند.

حمالت توپخانه ای ارتش سوریه به 
مقرهای تجمع افراد مسلح در منطقه 
دوما در اطراف دمشق نیز به کشته و 
زخمی ش��دن ده ها تن از افراد مسلح 

منجر شد.
درگیری ه��ا و عملی��ات تعقیب و 
گریز بین گروهک های تروریس��تی و 
جبهه النصره بر سر سیطره بر روستای 
47 در حومه جنوبی ش��هر الحسکه با 
تصرف آن روس��تا توس��ط ارتش آزاد 

پایان یافت.
یگان هایی از ارتش س��وریه بازار 
تروریس��ت ها برای فروش س��الح در 
ش��هر البو کمال در استان دیرالزور را 
مورد هدف ق��رار داده و به طورکامل 
منهدم کردند. ی��ک منبع نظامی نیز 
گفت، منطقه ش��بعا در حومه دمشق 

به کنترل کامل ارتش سوریه درآمد.
سایر رویدادها

* روزنامه لبنانی الدیار نوش��ت، 
احتمال حمله آمریکا به سوریه کامال 
منتفی شده و ناوهای آمریکا در حال 

دور شدن از سواحل سوریه هستند.
* وزیر دفاع پیشین آمریکا از اقدام 
رئیس جمهور این کشور در تعیین خط 

قرمز برای دیگر کشورها انتقاد کرد.
* کنفران��س بین المل��ل عرب��ی 
حمایت از س��وریه در بی��روت درباره 
عواق��ب احتمال��ی حمله به س��وریه 

هشدار داد.
* کمیته نظارت ش��ورای امنیت 
سازمان ملل بر تحریم های لیبی اعالم 
کرد که تسلیحات و مهمات بازمانده از 
دوران پس از فروپاشی حکومت معمر 

قذافی به سوریه قاچاق می شود.
* مجلس ملی س��وریه از مواضع 
رهب��ران االزه��ر و واتی��کان در قبال 

تحوالت اخیر سوریه قدردانی کرد.

واکنش ها به گزارش شتاب زده سازمان ملل
وقوع تیراندازی در مجتمع درباره حمله شیمیایی به حومه دمشق

نیروی دریایی آمریکا به مرگ 
13نظاملی منجلر شلد و این 
حادثه کاخ سفید و سنای این 

کشور را به تعطیلی کشاند.
روز دوش��نبه به دنبال انتشار 
خبر وقوع یک تیراندازی مرگبار 
در مجتمع نیروی دریایی آمریکا 
واقع در قلب واش��نگتن، داستان 
تکراری »تیراندازی و نبود امنیت« 
در این کش��ور ب��ار دیگر در صدر 
رس��انه های دنیا قرار گرفت. این 
مجتمع در چهار کیلومتری کاخ 

سفید واقع شده است.
آنطور که رسانه های آمریکایی 

وحشت و دلهره در واشنگتن به دنبال حمله مهاجمان
 به مجتمع نیروی دریایی آمریکا

اعالم کرده اند، عامل این تیراندازی 
ی��ک نظامی بوده به ن��ام »آرون 
آلکسیس«. وی که بین سال های 
2007 تا 2011 به طور رسمی و 
تمام وقت در نیروی دریایی آمریکا 
فعالیت می کرد 34 سال سن دارد.

ب��ر اس��اس ای��ن گ��زارش، 
»آلکس��یس« در مقطع��ی نی��ز 
پیمان��کار نی��روی دریایی آمریکا 
در بخش فناوری اطالعات نیروی 

دریایی بوده است.
هن��وز آمریکایی ه��ا از انگیزه 
این نظامی سیاهپوس��ت که پس 
از کش��تن 12 ت��ن از همقطاران 
خود کشته ش��د، مطلبی منتشر 
نکرده اند اما »ری مابوس« فرمانده 
نیروی دریایی آمریکا اظهار داشت 

ارتباطاتی ک��ه وی با بدنه ارتش 
داشته می تواند به فهم انگیزه های 
این حمله و چگونگی دسترس��ی 
آلکس��یس به این مجتمع نظامی 

کمک کند.
برخی گزارش ها حاکی است 
»آلکسیس« احتماال با فرد دیگری 
همکاری داش��ته که اکنون تحت 
تعقیب اس��ت. وی مردی حدود 
50 ساله معرفی شده اما با وجود 
این اطالعات دقیق تری از وی در 

دست نیست.
مقام��ات آمریکایی می گویند 
معلوم نیس��ت ای��ن حادثه با چه 
اما  انگیزه های��ی ص��ورت گرفته 
عالئمی که نش��ان ده��د حادثه 

تروریستی بوده وجود ندارد.

ب��اراک اوبام��ا، رئیس جمهور 
آمریکا س��اعاتی پس از رسانه ای 
ش��دن این حادثه به ای��ن واقعه 

واکنش نشان داد.
آمریکا ضمن  رئیس جمه��ور 
اعالم تاس��ف از ای��ن حادثه، آن 
را یک اق��دام »بزدالنه« خواند و 
دس��تور داد ت��ا روز جمعه پرچم 
آمری��کا به صورت نیمه افراش��ته 
ب��اال رود. اوبام��ا گف��ت: »ما بار 
دیگر با تیراندازی گسترده روبه رو 
شدیم و امروز این حادثه در یک 
تاسیس��ات نظامی رخ داده است، 
این حادثه در پایتخت کش��ور ما 

رخ داده است.«
شبکه تلویزیونی یورونیوز نیز 
طی گزارشی به بررسی این حادثه 
پرداخت. این شبکه اروپایی اعالم 
کرد، مسئوالن آمریکایی می گویند 
سندی که نشان بدهد این حادثه 
تروریستی بوده در اختیار ندارند اما 
سوالی در این بین بی پاسخ مانده 
و آن اینکه »آلکس��یس« که سال 
2011 به همکاری با نیروی دریایی 
آمریکا پایان داده چگونه توانسته 
وارد یک��ی از غیرقاب��ل نفوذترین 

مراکز نظامی آمریکا شود؟

به نوش��ته یورونی��وز، حادثه 
از  یک��ی  واش��نگتن  دوش��نبه 
مرگبارترین کشتارهای سی سال 
اخیر این ش��هر است. البته وقوع 
تیراندازی های��ی که به کش��ته و 
زخم��ی ش��دن تعداد زی��ادی از 
مردم یا نظامیان منجر ش��ود در 
این کشور سابقه ای بسیار طوالنی 
دارد. س��ال 2009 نیز حادثه ای 
مرگب��ار در پای��گاه نظامی بزرگ 
»فورد هود« تگزاس روی داد که 
طی آن یک سرگرد آمریکایی به 
نام »نزال حسن« دیوانه وار به روی 
همکاران نظامی اش آتش گشود و 
پ��س از قتل 13 نظامی و زخمی 
ک��ردن 32 نفر دیگ��ر مجروح و 
بازداشت شد. وی که روان شناس 
ارت��ش آمریکا بود اوت 2013 در 
دادگاه نظامی ب��ه مرگ محکوم 
ش��د. آنطور که شبکه تلویزیونی 
»تی آرتی« ترکیه اعالم کرده این 
حکم پی��ش از اجرا باید به تایید 

ریاست جمهوری برسد.
در ص��ورت اع��دام وی، ای��ن 
نخستین سرباز آمریکایی خواهد 
بود که بعد از گذش��ت 52 س��ال 

اعدام می شود.

نیروهای رژیم صهیونیستی 
با یورش به اردوگاه »جنین« در 
کرانه باختری، یک فلسطینی 
را شلهید و ده ها تن را زخمی 

کردند.
به گزارش واحد مرکزی خبر، 
صبح دیروز بیش از 20 دس��تگاه 
خودروی نظامی رژیم صهیونیستی 
ب��ه اردوگاه جنین یورش بردند و 
طی آن اقدام به تیراندازی و پرتاب 
بمب های صوتی و گاز اشک آور به 
سمت فلس��طینیان و منازل آنها 
کردن��د. متعاقب آن درگیری های 
ش��دیدی میان جوانان و نظامیان 
اشغالگر روی داد و به جراحت ده ها 

فلسطینی انجامید.
در ای��ن میان ی��ک جوان 19 
ساله فلسطینی به نام »اسالم حسام 
س��عید الطوباسی« پس از زخمی 
ش��دن، به دس��ت صهیونیست ها 
بازداش��ت گردید و بر اثر ش��دت 

جراحات به شهادت رسید.
14 فلسطینی دیگر نیز در سایر 
مناطق کرانه باختری به اس��ارت 
نظامیان  درآمدند.  صهیونیست ها 
صهیونیس��ت دیروز همچنین به 
مناطقی از شرق »خان یونس« در 

ش��مال نوار غزه یورش بردند. این 
پیش��روی با توپخانه اس��رائیلی ها 
حمایت می ش��د.در مورد تلفات و 
یا خسارات احتمالی فلسطینی ها 
در این حمله خبری نرسیده است.

خب��ر دیگر از ن��وار غزه اینکه 
صدها نفر از مردم غزه در اعتراض 
به بسته شدن گذرگاه رفح به دست 
مقامات قاهره تظاهرات کردند. در 
همین حال مقامات مصر قول دادند 

ک��ه طی دو روز آینده این گذرگاه 
را باز کنند.

مشاجره در کنست
نماین��دگان ع��رب پارلم��ان 
رژیم صهیونیس��تی طرح یهودیان 
تندرو در مورد تقس��یم مس��جد 
االقص��ی را اع��الم جن��گ علی��ه 
مسلمانان و فلسطینی ها دانستند.

به گ��زارش خبرگزاری فارس، 
دوش��نبه گذش��ته در پ��ی اعالم 

شدن طرح یهودیان تندرو مبنی بر 
تقسیم مسجد االقصی به دو بخش 
مس��لمانان و یهودیان در پارلمان 
رژی��م صهیونیس��تی )کنس��ت(، 
پارلمان متش��نج ش��د. یهودیان 
تندرو وابسته به جریان های راست 
ع��الوه بر ط��رح فوق، خواس��تار 
جلوگی��ری از ورود مس��لمانان به 
مسجد االقصی طی روزهای آینده 
همچنین  صهیونیس��ت ها  شدند. 

اعالم کردند که طی روزهای آتی و 
همزمان با عید »العرش« یهودیان، 
نباید مسلمانان در مسجد االقصی 

نماز جماعت برگزار کنند.
در پی این اظهارات، نمایندگان 
عرب حاضر در مجلس به ش��دت 
با طرح تقس��یم مس��جد االقصی 
مخالف��ت کردند و نهایت��اً کار به 
درگی��ری لفظ��ی دو نماین��ده از 

طرفین انجامید.
نمایندگان عرب کنست تاکید 
کردند که مسجد االقصی متعلق به 
همه مسلمانان است و کسی حق 

تقسیم آن را ندارد.
هفته گذشته مسجد االقصی و 
خیابان های اطراف آن شاهد حمله 
صهیونیست ها به نمازگزاران بود که 
طی این درگیری ها 55 فلسطینی 

زخمی شدند.
 خبرنگار شبکه الجزیره نیز در 
ارتباط با بحران مس��جد االقصی 
تاکید کرد: دعوت به تقسیم مسجد 
االقصی بین مسلمانان و یهودیان 
فقط محدود به گروه های افراطی 
یهودی نیست و اکنون از حمایت 
سیاسی رسمی نیز برخوردار شده 

است.

یورش نظامیان صهیونیست به اردوگاه جنین در کرانه باختری

ضمن  سلوریه  ارتلش 
شلتابزده توصیلف کردن 
واکنش ترکیه در سرنگون 
ایلن  هلی کوپتلر  کلردن 
کشلور، دولت ترکیه را به 
تاش برای متشنج کردن 

اوضاع متهم کرد.
به گ��زارش خبرگزاری ها 
به نقل از شبکه خبری العالم، 
فرماندهی کل ارتش س��وریه 
با صدور بیانی��ه ای اعالم کرد 
هلی کوپت��ر ارت��ش س��وریه 
در جری��ان مراقب��ت از ورود 
تروریست ها به سوریه از طریق 
مرزهای ترکیه به اشتباه وارد 
حری��م هوایی ترکیه ش��د و 
سپس به سمت خاک سوریه 
تغییر مس��یر داد ام��ا هنگام 
خ��روج از حریم هوایی ترکیه 
جنگنده های ترکیه آن را هدف 

قرار دادند.
در این بیانیه آمده اس��ت، 
واکن��ش عجوالن��ه ترکیه به 
وی��ژه اینکه ای��ن هلی کوپتر 
در ح��ال بازگش��ت به حریم 
هوایی سوریه بود بیانگر نیت 
خصمانه دولت ترکیه در قبال 

سوریه است.
مناب��ع آگاه نظامی اعالم 
کردند هلی کوپتر MI-17 در 
فاصله دوکیلومتری از مرز دو 
کشور در آسمان ترکیه هدف 
قرار گرفت و الشه آن در داخل 

خاک سوریه سقوط کرد.
ب��ه گفت��ه ای��ن مناب��ع 
خلب��ان  ی��ک  تروریس��ت ها 
این هلی کوپتر را به اس��ارت 
گرفته اند و از سرنوشت خلبان 
دیگر اطالعی در دست نیست.
در همی��ن رابطه مش��اور 
ارشد رئیس جمهور ترکیه در 
امور خاورمیانه مدعی شد که 
هلی کوپتر سوری هشدارهای 
مکرر مقامات ترکیه را نادیده 

گرفته است.
وزیر  داووداوغل��و  احم��د 
خارجه ترکیه مدعی شد ترکیه 
با استناد به حق حاکمیت خود 
هلی کوپتر نظامی سوریه را که 
حریم هوایی این کشور را نقض 

کرده ساقط کرده است.

اعتراض
 دولت دمشق

 به آنکارا درباره 
حمله

 جنگنده های ترکیه
 به هلی کوپتر سوریه

دولت آمریکا به عمرالبشلیر 
برای شلرکت در مجملع عمومی 

سازمان ملل ویزا نداد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان 
ایران )ایس��نا(، به نق��ل از خبرگزاری 
رویت��رز، »ماری هارف«، س��خنگوی 
وزارت امور خارجه آمریکا اعالم کرد: 
ایاالت متحده درخواست عمرالبشیر، 
رئیس جمهوری سودان را برای شرکت 
در نشست مجمع عمومی سازمان ملل 
متح��د در نیوی��ورک دریافت کرد اما 
دولت واشنگتن هرگونه اقدام از سوی 
وی را برای شرکت در این نشست رد 

کرده است.
ای��ن مق��ام مس��ئول وزارت امور 
خارجه آمریکا از اظهارنظر درباره اینکه 

آیا روادید برای حضور عمر البشیر صادر 
می شود یا خیر خودداری کرد اما گفت: 
پیش از آنکه رئیس جمهوری سودان به 
مقر سازمان ملل بیاید باید در دادگاه 
الهه که وی را به دلیل ارتکاب جرایم 

جنگی متهم کرده، حاضر شود.
س��امانتا پ��اور، س��فیر آمریکا در 
س��ازمان ملل نیز به خبرن��گاران در 
نیویورک گفت: عمرالبش��یر بهتر این 
اس��ت که به دادگاه جرایم بین المللی 
برود و با اتهاماتی که با آنها رو به روست، 

مواجه شود.
ناظران سیاس��ی این پرس��ش را 
مطرح می کنند که عمرالبشیر باید به 
دادگاه بین الملل برود یا سران آمریکا 
که سودان را به دو کشور تجزیه کردند؟  

عمرالبشیر باید به دادگاه برود، یا اوباما 
که از جنایت تروریس��ت ها در سوریه 
حمای��ت می کند؟ اش��غالگران عراق 
و افغانس��تان باید ب��ه دادگاه بروند یا 
رئیس جمهور س��ودان؟ این پرسش ها 
همیشه از کاخ سفید بی جواب می ماند.

برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل

واشنگتن به عمرالبشیر ویزا نداد!

نیروهلای امنیتلی مصلر در 
ادامه سلرکوب طرفداران مرسی، 
دسلت کم 50 نفر از معترضان در 
استان »المنیا« را دستگیر کردند.
نیروهای امنیتی مصر روز دوشنبه 
با حمله به روس��تای »دلجا« واقع در 
استان »المنیا« شروع به ضرب و شتم 
و دستگیری طرفداران مرسی کردند. 
گزارش های منتشر شده حاکی است 
در جریان این حمالت دس��ت کم 50 
نفر از جوانان اخوانی و طرفدار مرسی 
دس��تگیر و به »تحریک  معترضان به 
خشونت« متهم ش��ده اند. این روستا 
یک��ی از اماک��ن فع��ال در برگ��زاری 
تظاهرات علی��ه حاکمان نظامی مصر 
است. از سوی دیگر سخنگوی »ائتالف 
حمای��ت از مش��روعیت« از مصری ها 
خواس��ت به تظاهرات »هفته  وفاداری 
به خون ش��هدا« که از جمعه گذشته 

آغاز شده ادامه دهند.
به گزارش شبکه خبری »الجزیره«، 
»عالء ابوالنصر« گفت: این اعتراض ها 
ت��ا زم��ان برکن��اری »کودتاچیان« و 
بازگشت مرسی به قدرت ادامه خواهد 
داش��ت. وی در عین حال علت س��فر 
نک��ردن »عدلی منصور« به  نیویورک 
برای شرکت در اجالس مجمع عمومی 
سازمان ملل را این گونه اعالم کرد که 
جامع��ه جهانی کودتاچیان را نماینده 

مردم مصر نمی دانند و منصور با آگاهی 
از این مسئله حاضر نشد به نیویورک 
سفر کند. خبرگزاری  فارس به نقل از 
شبکه تلویزیونی »الجزیره« اما از ادامه 
تظاهرات طرفداران مرس��ی با وجود 

سرکوب ها خبر داد.
طرف��داران اخوان المس��لمین در 
ش��هر»رواق« در اس��تان الجیزه علیه 
شورای نظامی دست به تظاهرات زدند.
همچنی��ن  در »منوفی��ه« نی��ز 
معترض��ان با س��ر دادن ش��عار علیه 
حکومت نظامیان در مصر، عبدالفتاح 
السیسی را مس��ئول مرگ شهروندان 
مصری در درگیری های روزهای اخیر 

دانستند.
معترض��ان در »فی��وم« نی��ز در 
حمایت از »محمد مرس��ی« اقدام به 

برگزاری تظاهرات کردند.
از س��وی دیگ��ر خب��ر می رس��د 
»پنتاگون« در تخریب تونل های غزه 
مش��ارکتی فع��ال دارد. الجزی��ره در 
ای��ن باره گزارش داد: س��ازمان عربی 
حقوق بشر در لندن با صدور بیانیه ای 
تاکیدکرد ک��ه وزارت دفاع آمریکا به 
کمک ش��رکت های آمریکایی به کار 
شناس��ایی و تخریب تونل های غزه به 

ارتش مصر کمک می کنند.
هزین��ه ای��ن اقدام��ات از مح��ل 
کمک ه��ای س��االنه آمری��کا به مصر 

پرداخته می شود. 
آمریکا ساالنه 1/5 میلیارد دالر به 
ارتش و دولت مصر کمک مالی می کند.
خروج نماینده ح��زب »النور« از 
کمیت��ه تدوین قانون اساس��ی مصر، 
یکی  دیگر از خبرهای مهم این کشور 
است. گزارش های منتشر شده حاکی 
است نماینده این حزب خواستار اضافه 

شدن »شریعت اسالمی« در ماده دوم 
قانون اساس��ی مصر ب��ه عنوان مرجع 
قانونگذاری این کش��ور شده که پس 
از مخالفت ها، به نشانه اعتراض از این 
کمیته خارج شده ا ست. نماینده حزب 
»النور« تنها نماینده احزاب اسالمخواه 
مص��ر در کمیته پنج��اه نفره تصویب 
قانون اساسی مصر بود. اکثر اعضای این 

کمیته از لیبرال ها و الئیک ها، چپگراها 
و ملی گراها تشکیل شده است. پیش 
از این خبرهایی منتشر شده بود مبنی 
ب��ر اینکه علت حمای��ت این حزب از 
کودتای ارتش مصر و پشت کردن به 
مرسی وعده ژنرال ها به رهبر این حزب 
برای اضافه کردن »شریعت اسالمی« 

در قانون اساسی بود!

50 نفر از طرفداران اخوان المسلمین بازداشت شدند

سلتره  جزیلره  اهاللی 
بحرین علیله رژیم آل خلیفه 
و سلرکوب های بی نتیجه آن 

تظاهرات کردند.
به گزارش واحد مرکزی خبری، 
مردان و زنان شرکت کننده در این 
تظاه��رات در حالی ک��ه پرچم 
بحرین را در دست داشتند، شعار 
می دادند: »م��ا با ادامه تظاهرات 
خود، تخت طاغوت بحرین را به 
لرزه درمی آوریم« و »به مقاومت 

مسالمت آمیز تا تغییر رژیم بحرین 
ادامه خواهیم داد«.

همچنین تظاهرات ضد دولتی 
در اعتراض ب��ه تهدید آل خلیفه 
برای اخراج یک روحانی بحرینی، 

برگزار شد.
این تظاه��رات در واکنش به 
برای  تهدیدات رژی��م آل خلیفه 
اخ��راج آیت اهلل حس��ین  نجاتی 
نماینده ویژه آیت اهلل سیس��تانی 

در بحرین برگزار شد.

پ��س از آن ک��ه نیروه��ای 
امنیتی مورد حمایت عربس��تان 
در منام��ه برای متف��رق کردن 
تظاهرکنندگان، از گاز اش��ک آور 
استفاده کردند، این تظاهرات به 

خشونت کشیده شد.
قیام بحرین در اواسط فوریه 
س��ال 2011 آغار ش��د و مردم 
بحرین در ابتدا خواستار اصالحات 
سیاس��ی و سپس برکناری رژیم 

آل خلیفه شدند.

یورش نیروهای امنیتی آل خلیفه به تظاهرات مردم بحرین

اعتصاب سراسری کارکنان دولتی، مدارس و 
موسسات آموزشی یونان این مراکز را به تعطیلی 

کشانده و هزاران نفر را سرگردان کرده است.
با ادامه اعتصاب 5 روز کارکنان بخش های دولتی 
یونان به ویژه کارکنان مدارس، بیمارستان ها و موسسات 
آموزشی هزاران نفر از مردم این کشور سرگردان شدند. 
این اعتصاب که از روز دوشنبه 25 شهریور و در اعتراض 
به »طرح جدید و گس��ترده ریاضت اقتصادی« دولت 

آغاز شده است.
به گ��زارش واح��د مرکزی خبر گذش��ت زمان و 
پیوستن کارکنان بخش های دیگر به اعتصابیون بحران 
در این کشور بحران زده را بیش از پیش پیچیده کرده 

و امیدها برای حل مش��کالت را نیز به ناامیدی تبدیل 
می کند.

دی��روز صده��ا نف��ر از کارکنان وزارت توس��عه و 
بزرگترین صندوق بازنشستگی یونان )آی.کی.ای( در 
اعت��راض به طرح های تازه ریاضتی دولت س��اختمان 
اداری محل کار خود را تسخیر کردند. اتحادیه معلمان 
متوسطه یونان نیز اعالم کرد، ممکن است اعتصاب آنها 

طوالنی تر از 5 روز شود.
گفتنی اس��ت اوض��اع یونان در میان کش��ورهای 
بح��ران زده اروپایی، به مراتب از بقیه بدتر اس��ت. این 
کشور چندی پیش مجبور شد برای تامین هزینه اداره 

کشور بخشی از خاک خود را بفروشد!

آغاز اعتصاب 5 روزه علیه طرح ریاضتی دولت یونان

دادستان دادگاه آنکارا برای 
45 دانشجوی شرکت کننده 
در تظاهلرات ضلد دولتلی 
شش سال زندان درخواست 

کرد.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری 
دادستان  اس��المی،  جمهوری 
دادگاه آنکارا برای 45 دانشجوی 
شرکت کننده در تظاهرات ضد 
دولتی سال گذشته درخواست 
ش��ش س��ال زندان کرد. سال 
گذش��ته همزم��ان ب��ا حضور 
»رجب طی��ب اردوغ��ان« در 
دانش��گاه »خاورمیان��ه« آنکارا 
حدود 400 دانش��جو علیه وی 
تظاه��رات ک��رده بودن��د. این 
تظاهرات به درگیری با پلیس 

انجامیده بود.
45 دانشجوی فوق که متهم 
به ش��رکت در ای��ن تظاهرات 
هس��تند، در انتظار صدور رأی 
به س��ر می برن��د. اتهامات این 
در  مش��ارکت  دانش��جویان، 
تظاهرات غیرقانونی و مقاومت 

در برابر پلیس است.
دیروز نیز همچون روزهای 
گذش��ته صده��ا معت��رض در 
آنکارا و  شهرهای اس��المبول، 
انطاکی��ه علیه سیاس��ت های 
اردوغ��ان تظاهرات کردند. این 
تظاه��رات نیز ب��ه درگیری با 

پلیس همراه شد.
در اسالمبول تظاهرکنندگان 
به ایجاد موانع در خیابان ها در 
منطق��ه »قاضی ک��وی« اقدام 
کردند. پلی��س نیز تالش کرد 

معترضان را متفرق کند.

یک نماینده مجلس عراق 
اعام کرد، دولت ترکیه برای 
انجلام کودتلای نظامی در 
عراق مقدمه چینی می کند.

ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری 
جمه��وری اس��المی، »بت��ول 
فاروق« از »ائتالف دولت قانون« 
گفت: برخی اطالعات به دست 
آمده نشان می دهد دولت ترکیه 
ب��رای انجام کودتای نظامی در 

عراق مقدمه چینی می کند.
یک روزنامه چ��اپ امارات 

دادستان ترکیه
 برای 45 دانشجوی 

معترض
درخواست زندان کرد

نی��ز به نق��ل از مقامات عراقی 
نوشت: »عزت الدوری« معاون 
دیکتاتور س��اقط ش��ده عراق، 
»طارق الهاشمی« معاون فراری 
رئیس جمه��ور عراق و ش��یخ 
»حارث العناری« از چهره های 
مخالف دول��ت بغداد که او نیز 
تحت تعقیب است، محورهایی 
هستند که دولت آنکارا از آنها 
علی��ه دولت »ن��وری مالکی« 
جبهه تش��کیل داده اس��ت. به 
گفته ناظران، بیش��تر حمالت 

تروریس��تی که طی هفته های 
جاری در عراق صورت می گیرد، 
توس��ط عناصر بعثی مس��تقر 
در ترکی��ه س��ازماندهی و اجرا 

می شوند.

نماینده مجلس عراق از طرح ترکیه
 برای کودتا علیه مالکی خبر داد

دیکتاتور سابق تونس که 
به خاندان آل سعود پناهنده 
شده به عنوان مشاور رئیس 
دستگاه اطاعاتی عربستان 

منصوب شد.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری 
فارس به نقل از مجله »الجزیره 
العربی��ه«، »زین العابدی��ن بن 
عل��ی« رئیس جمه��ور مخلوع 
تونس ک��ه با قیام م��ردم این 
کش��ور از حکومت ساقط شد 
و به دربار آل س��عود گریخت، 
در حال حاضر به عنوان مشاور 
»بندر ب��ن س��لطان«، رئیس 
دس��تگاه اطالعاتی عربس��تان 

فعالیت می کند.
ب��ر پای��ه ای��ن گ��زارش، 
دیکتات��ور مخل��وع تونس در 
میان خاندان آل سعود از احترام 
زیادی برخوردار است به طوری 
که به عنوان مش��اور شاهزاده 
بندر بن سلطان در امور امنیتی 
کشورهای مغرب عربی تعیین 

شده است.
همچنی��ن به نوش��ته این 
پای��گاه، ب��ن عل��ی و »لیل��ی 
الطرابلسی«، همسرش به همراه 
دخت��رش حلیمه 20 س��اله و 
پس��رش محمد 9 ساله بیش 
از یک س��ال را بعد از فرارشان 
از تون��س در کاخ س��لطنتی 
ملک فهد در ج��ده گذراندند 
و س��پس ب��ه ش��هر »ابها« در 
ش��هر  جنوب  450کیلومتری 

جده نقل مکان کردند.

زین العابدین 
بن علی
مشاور

 بندر بن سلطان 
شد


