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جاسوسی فاالنژهای لبنان
از شبکه مخابراتی حزب اهلل لو رفت

جاسوس�ی گ�روه نیروهای لبنان�ی )فاالنژها( به 
ریاس�ت سمیر جعجع از ش�بکه مخابراتی حزب اهلل 

لبنان فاش شد.
واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی االخباریه 
س��وریه گزارش داد گروه سمیر جعجع با همکاری رئیس 
شورای شهر زحله درمنطقه بقاع لبنان اطالعاتی را درباره 
شبکه مخابراتی حزب اهلل در اختیار اسرائیل قرار داده است.

پایگاه اینترنتی »حقیقت« وابسته به مخالفان سوری فاش 
کرد اس��رائیل به جزئیات کامل ش��بکه مخابراتی حزب اهلل 
دست پیدا کرده است.جعجع با دیگر گروه ها در جمع آوری 
ای��ن اطالعات با یکدیگر همکاری کرده اند.عالوه بر نقش��ه 
ش��بکه مخابراتی حزب اهلل، تصاویر و نوارهای ویدئویی هم 
از این شبکه مخابراتی در اختیار اسرائیل قرار گرفته است.
حزب اهلل هنوز نسبت به این خبر واکنش نشان نداده است.

گروه های انقالبی بحرین
برای تظاهرات بزرگ جمعه فراخوان دادند

گروه ه�ای انقالبی و مخالف بحرین�ی مردم این 
کشور را به حضور گس�ترده در تظاهرات روز جمعه 

)پس فردا( فرا خواندند.
به گزارش روز س��ه ش��نبه پایگاه خبری شبکه العالم، 
این تظاهرات قرار اس��ت روز جمعه )27 سپتامبر - 5 مهر( 
در غرب منامه برگزار ش��ود و تا خیابان »البدیع« و منطقه 
»الش��اخوره« ادامه یابد و به منطقه »الدراز« برسد.»طاهر 

الموسوی« رئیس مرکز اطالع رسانی جمعیت الوفاق تاکید 
کرد: این تظاهرات برای تاکید بر ادامه درخواست اکثر ملت 
بحرین مبنی بر تحول دموکراتیک و تحقق آزادی و عدالت 
برگزار می شود.وی با اش��اره به حمالت روز افزون امنیتی 
برای هدف قرار دادن فعاالن سیاس��ی افزود: این تظاهرات 
در ادامه فعالیت های مردمی اس��ت که از 14 فوریه س��ال 

2011 آغاز شده است.
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تهران - خیابان فردوسی
کوچه شهید شاهچراغی

ارت�ش  نیروه�ای  پیش�روی 
س�وریه در نقاط مختلف اس�تان 
دمشق موجب ش�د تروریست ها 
مح�ل اس�تقرار خ�ود را در ای�ن 
مناط�ق یکی پ�س از دیگ�ری از 

دست بدهند.
به گزارش خبرگزاری ها، نیروهای 
ارتش س��وریه در نقاط مختلف استان 
دمش��ق از جمل��ه ب��رزه و معل��وال با 
تروریست ها درگیر شدند که با آتشباری 
شدید ارتش، تروریست ها مجبور شدند 

از مواضع خود عقب نشینی کنند.
در جریان این درگیری های شدید 
تعداد زیادی از تروریس��ت ها کشته و 

زخمی شدند.
نیروهای ارتش سوریه شهر اریحا 
در اس��تان ادلب را پاکس��ازی کردند 
و با بازرس��ی خانه به خانه به تعقیب 

تروریست ها پرداختند.
افراد مسلح جبهه النصره وابسته 
ب��ه القاع��ده پی��ش از این در ش��هر 
اریحا حضور داش��ت. پس از سرکوب 
تروریس��ت ها جوانان داوطلب سوری 
از ش��هر ادل��ب به اریح��ا آمدند تا در 
تمی��ز کردن خیابان های ش��هر اریحا 

مشارکت کنند.
در سلسله عملیات نیروهای ارتش 
س��وریه در ش��مال این کش��ور بیش 
از 40 تروریس��ت کش��ته و ده ها نفر 

مجروح شدند.
از اس��تان حماه، حم��ص و درعا 
نیز خبر می رس��د که ب��ر اثر درگیری 
ش��دید نیروهای ارتش با تروریست ها 
50 فرد مسلح کشته و ده ها تن دیگر 

مجروح شدند.
این در حالی اس��ت که درگیری 
میان دو گروه تروریس��تی ارتش آزاد 

سوریه و امارت اسالمی در شام و عراق 
همچنان ادامه دارد و عناصر مس��لح 
جبهه النصره تعدادی از اعضای ارتش 

آزاد سوریه را به دار آویختند.
از س��وی دیگ��ر اف��راد، گروه ها و 
قومیت های گوناگون سوری با تشکیل 
زنجیره انس��انی که چندین روز است 
ادامه دارد تاکی��د کردند تا زمانی که 
تهدید س��وریه به حمله نظامی وجود 
دارد این زنجیره انس��انی ادامه خواهد 

داشت.
روزانه بیش از یک هزار نفر از مردم 
سوریه با حضور در جمع حاضران در 
زنجیره انس��انی در ارتفاعات قاسیون 
مش��رف به شهر دمش��ق از این اقدام 

حمایت می کنند.
والدیمی��ر پوتی��ن رئیس جمهور 
روس��یه نیز بار دیگر درب��اره هرگونه 

دخالت نظامی در سوریه هشدار داد.
وی افزود، هرگونه دخالت نظامی 
در س��وریه به معنای تج��اوز و نقض 
قوانی��ن بین الملل��ی اس��ت و موجب 
متزلزل ش��دن اوضاع امنیتی منطقه 

خواهد شد.
گف��ت،  روس��یه  رئیس جمه��ور 
گروه ه��ای تروریس��تی هرگز خود به 
خ��ود به وجود نمی آی��د و از بین هم 
نمی رون��د بلکه باید بدانی��م موضوع 
انتقال تروریس��م از کشوری به کشور 
دیگر کامال واقعی اس��ت و منافع ما را 

در خطر قرار می دهد.
وزی��ر خارج��ه ایتالیا نی��ز اعالم 
کرد باید هنگام بازرس��ی از زرادخانه 
شیمیایی سوریه آتش بس میان دولت 
و گروه های مس��لح مخالف این کشور 

برقرار شود.
»س��رگئی ریابکوف« معاون وزیر 

خارجه روس��یه هم اعالم کرد تهدید 
به مداخله نظامی در سوریه فعال کنار 

گذاشته شده است.
ای��ن مق��ام روس اع��الم ک��رد 
کارشناسان سازمان ملل متحد امروز 

به سوریه باز خواهند گشت.
گفتنی اس��ت س��رگئی الوروف 
وزیرخارجه روس��یه روز گذش��ته در 
حالی عازم نیویورک ش��د که مسئله 
س��وریه محور مذاک��رات دو جانبه و 
چند جانبه وی در این سفر را تشکیل 

خواهد داد.
وی قرار اس��ت در جریان دیدار با 
وزیرخارجه آمریکا درباره پیش نویس 
قطعنام��ه ش��ورای امنی��ت درب��اره 
تسلیحات ش��یمیایی سوریه بحث و 

گفت وگو کند.

مسئله سوریه محور گفت وگوهای 
الوروف با دبیرکل ناتو، کاترین اشتون 
نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا 

نیز خواهد بود.
الوروف ق��رار اس��ت روز جمع��ه 
در نشس��ت مجمع عمومی س��ازمان 
ملل س��خنرانی کند و در همین روز 
با بان کی مون دبیرکل س��ازمان ملل 

دیدار خواهد کرد.
از س��وی دیگ��ر در حالی که این 
روزها بحث بر سر طرف استفاده کننده 
از سالح شیمیایی در سوریه داغ شده و 
قدرت های غربی و در راس آنها آمریکا 
و حامیان منطقه ای آنها دولت دمشق 
را متهم می کنند اظهارات تکان دهنده 
یک��ی از روزنامه نگاران ت��رک درباره 
ارس��ال سالح ش��یمیایی از ترکیه به 

سوریه واقعیت های زیادی را برمال کرد.
»ف��رات آل��کاچ« اظهار داش��ت، 
تروریست ها با س��الح های شیمیایی 
ارس��ال شده از ترکیه سربازان سوری 

را قتل عام کردند.
وی با اشاره به ماجرای دستگیری 
11 نفر در خاک ترکیه به اتهام حمل 
گاز س��می سارین در ماه می گذشته 
)اردیبهش��ت( گفت، از این عده تنها 
یک نفر به زندان اعزام ش��ده و مابقی 
آزاد شدند و این فرد هیثم قصاب نام 

داشته و اهل سوریه است.
آلکاچ افزود، این شخص حامل دو 
کیلو گاز سارین بود اما مقامات آنکارا 
بعدها گفتند این محموله گاز سارین 

نبوده بلکه ضد یخ بوده است.
وی تاکی��د ک��رد، بعده��ا معلوم 
ش��د که این عده در ترکیه به دنبال 

ترکیبات تولید گاز سارین بوده اند.
اظه��ارات ت��کان دهن��ده ای��ن 
روزنامه نگار ترک در شرایطی صورت 
می گی��رد که یک روزنامه نگار مصری 
نی��ز در مقال��ه ای ب��ه تش��ریح نقش 
مخ��رب قط��ر در س��وریه پرداخت و 
اعالم کرد که دوحه سه میلیارد دالر 
به تروریس��ت های مس��لح در سوریه 

کمک کرده است.
»س��ناء الس��عید« در این مقاله 
تاکی��د کرد، قطر با پول در امور دیگر 
کشورها دخالت می کند و با حمایت از 
تروریست ها در راستای خواست آمریکا 
ب��رای س��رنگونی حکومت ه��ا تالش 
می کند تا از این طریق واش��نگتن به 
خواسته اش که هرج و مرج و بی ثباتی 
در منطقه و ایجاد خاورمیانه جدید در 
راستای منافع رژیم صهیونیستی است 

دست یابد.

این نویسنده خاطرنشان کرد که 
دخالت قطر در سوریه نتیجه اهمیت 
دادن جامعه جهانی به نقش دوحه به 
عنوان بازیگر اصلی در منطقه اس��ت 
که این توجه باعث شده است قطر به 
بزرگترین منبع س��الح و حامی افراد 
مسلح و تروریست ها تبدیل شود. در 
ادامه مقاله گفته شده است که موسسه 
پژوهش ه��ای صلح در اس��تکهلم که 
انتقال سالح را پیگیری می کند اعالم 
کرده است قطر طی سال های 2012 
و 2013 بی��ش از 70 محموله هوایی 
شامل سالح از طریق ترکیه در اختیار 

افراد مسلح سوری قرار داده است.
سناء السعید افزود: نقش مخرب 
قطر در س��وریه تنها به سالح محدود 
نمی ش��ود، بلکه شبکه خبری موسوم 
ب��ه الجزیره نی��ز به نش��ر اکاذیب و 
تحری��ف واقعیت ها و ش��ایعه پراکنی 

مشغول است.
سایر رویدادها

* یک منبع دیپلماتیک در ترکیه 
گفت، دولت ترکیه اعزام نیرو به سوریه 

را در دستور کار ندارد.
* تروریست های جبهه النصره یک 
اتوب��وس با بی��ش از 40 زن و کودک 
سوری در مسیر حلب، ادلب در شمال 

سوریه را ربودند.
* یک مفس��ر سیاسی آمریکایی 
گفت، روسیه در برابر تهدیدهای آمریکا 

درباره سوریه تسلیم نمی شود.
* وزیرخارجه لبنان اعالم کرد یک 
میلیون و 300 هزار آواره سوری وارد 

این کشور شده اند.
* دانش آموزان در شهر آزاد شده 
القصیر در اس��تان حم��ص به کالس 

درس رفتند.

آتش سنگین ارتش سوریه
تروریست ها را از چند منطقه عقب راند

دبیرکل ح�زب اهلل لبنان از عربس�تان، ترکیه و کش�ورهای 
حاش�یه خلیج فارس خواس�ت در مواضع خود نسبت به سوریه 

بازنگری کنند.
به گزارش خبرگزاری ها، سیدحسن نصراهلل طی سخنانی که به طور 
مستقیم از شبکه خبری المنار پخش می شد اظهار داشت، از عربستان، 
ترکیه و کش��ورهای حاشیه خلیج فارس می خواهم که کینه های خود را 
کنار بگذارند و به ملت های منطقه فکر کنند و در مواضع خود نسبت به 
سوریه بازنگری کنند چرا که امید بستن به راهکار نظامی ویرانگر است.

وی افزود، تنها راه حل بحران سوریه راهکار سیاسی است.
سیدحسن نصراهلل گفت، امروز از همه کشورها می خواهیم با اتخاذ 

راهکار سیاسی و گفت وگو بحران سوریه را حل وفصل کنند.
دبیرکل حزب اهلل لبنان ادعای مخالفان سوری درباره انتقال سالح های 
ش��یمیایی به حزب اهلل لبنان را خنده دار و مضحک خواند و گفت،  ما از 
برادران سوری خود نخواسته ایم که برای ما سالح شیمیایی ارسال کنند 
در آینده هم نخواهیم خواست زیرا ما خط قرمزهایی در دین خود داریم 

استفاده از این نوع جنگ افزار حتی در جنگ روانی نیز جایز نیست.
سیدحس��ن نصراهلل ادعای برخی از کشورهای عربی منطقه به ویژه 
عربس��تان در مورد اشغال سوریه توسط حزب اهلل و ایران را توهم خواند 
و گفت، پایه های این ادعاها ضعیف است چرا که هیچ انسان عاقلی باور 
نمی کند که حزب اهلل این قدرت را داشته باشد که سوریه را اشغال کند.

دبیرکل حزب اهلل لبنان در بخش دیگری از س��خنانش از اس��تقرار 
نیروهای امنیتی در حومه جنوبی بیروت )ضاحیه( استقبال کرد و آن را 

تصمیمی ملی ارزیابی کرد.
وی از مردم ضاحیه خواس��ت با اقدامات نیروهای امنیتی همکاری 

کنند و از دادن هر کمکی دریغ نورزند.
سیدحسن نصراهلل درباره مذاکرات داخلی لبنان برای حل  مشکالت 
نیز گفت،  ما از تش��کیل دولت وحدت ملی اس��تقبال می کنیم و شرط 
جریان 14 مارس برای حضور نداش��تن حزب اهلل در دولت جدید شرط 

عربستان است.
وی اف��زود: همه می دانند که گروه 14 م��ارس روند گفت وگوها در 
لبنان را مختل کرده است ما صرف نظر از اینکه چه کسی در گفت وگوها 

شرکت می کند حاضریم در آن شرکت کنیم.
سید حسن نصراهلل گفت، حزب اهلل را متهم کردند که می خواهد یک 
دولت کوچک تش��کیل دهد در حالی که اگر حزب اهلل می خواس��ت این 
کار را انجام دهد هیچ گاه از ارتش یا نیروهای امنیتی نمی خواس��ت بر 

منطقه ضاحیه نظارت داشته باشند.
دبیرکل حزب اهلل درباره تحوالت بحرین نیز با انتقاد از برخی کشورها 
که در قبال رویدادهایی که در بحرین روی می دهد سکوت اختیار کرده اند 
گفت، جنبش مردمی بحرین مسالمت آمیز و شرافتمندانه است و به راه 

خود ادامه می دهد.
وی افزود، ایران در روند اوضاع بحرین دخالت نمی کند و تصمیمات 

به عهده مخالفان مستقل است.
سیدحس��ن نصراهلل از تمامی علمای مس��لمان و کشورهای عربی و 
اس��المی خواست درباره رویدادهایی که در بحرین رخ می دهد و بسیار 

خطرناک هستند بی تفاوت نباشند و موضع گیری کنند.

ح�زب »دموکرات« به رهبری »مس�عود بارزانی« در انتخابات 
پارلمانی منطقه خودمختار کردس�تان عراق با کس�ب 42 کرسی 

به پیروزی رسید.
ب��ه  گزارش خبرگزاری ها، چهارمی��ن دور انتخابات پارلمانی منطقه 
خودمختار کردس��تان ع��راق با پیروزی حزب بارزانی و شکس��ت حزب 
»اتحادی��ه میهنی کردس��تان عراق«  تحت رهبری »ج��الل طالبانی« به 
پایان رس��ید. حزب جالل طالبانی به جایگاه سوم تنزل پیدا کرد. حزبی 
که رتبه دوم را به دس��ت آورد حزب »گوران« اس��ت. پارلمان کردستان 
عراق 111 کرسی دارد که 11 کرسی متعلق به گروه های قومی و مذهبی 

مثل ترکمن ها و کلدانی هاست.
گوران یک حزب تازه تاسیس بوده و نسبت به دو حزب اصلی، رویکردی 
شدیدا انتقادی دارد. این حزب در انتخابات پارلمانی 30 کرسی به دست 

آورد. 20 کرسی هم به حزب طالبانی تعلق گرفت.
حمالت تروریستی

عراق روز دوش��نبه و سه شنبه هم ش��اهد حمالت تروریستی بود؛ به 
گزارش واحد مرکزی خبر، دیروز مهاجمان ناش��ناس به سمت نیروهای 
پلیس عراق در فلوجه تیراندازی کردند و هشت پلیس را کشتند و 16 تن 
دیگر را مجروح کردند. در شرق و شمال موصل نیز سه تن بر اثر تیراندازی 
افراد ناشناس جان خود را از دست دادند. دوشنبه گذشته نیز بغداد شاهد 
سه انفجار بود. این انفجارها هم 15 شهید و 35 مجروح بر جای گذاشت.

اخوان المس�لمین مصر در واکنش به حکم دادگاه این کش�ور 
بر انحالل این جریان سیاسی، بر ادامه مبارزات خود تأکید کرد.

س��اعاتی پ��س از صدور حک��م دادگاهی در مصر مبن��ی بر »انحالل 
اخوان المسلمین« و صدور فرمان »مصادره اموال تمام رهبران و سازمان های 
مربوطه« این جریان سیاس��ی با س��ابقه با صدور بیانیه ای حکم دادگاه را 

»بی اثر« خواند و بر ادامه مبارزه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری »یونایتدپرس« اخوان المس��لمین دوشنبه شب 
از طریق شبکه های اجتماعی اعالم کرد: »قضاوت، آمیخته به انگیزه های 
سیاسی بود و اخوان المسلمین به عنوان یک سازمان حتی پس از انحالل 
همچنان به حیات خود و خدمت به ملت مصر ادامه می دهد، تالش های 
نظام های فاشیستی برای حذف و انحالل اخوان المسلمین تأثیری بر این 

سازمان نخواهد داشت.«
هنگام برگزاری این دادگاه، نیروهای امنیتی مصر تدابیر فوق العاده را 

برای مقابله با هرگونه ناآرامی های احتمالی به اجرا گذاشته بودند.
صدور حکم انحالل اخوان المسلمین با واکنش های متفاوتی از سوی 

رسانه ها و شخصیت های مختلف دنیا مواجه شد. »عبدالرحمان الجوهری«، 
س��خنگوی رس��می جنبش »کفایه« این حک��م را عادالنه توصیف کرد. 
»محمد ابوحامد« نماینده س��ابق مجلس شعب مصر نیز به شدت از این 
حکم استقبال کرد و آن را ضامن نجات مصر عنوان کرد! شبکه آمریکایی 
فاکس نیوز نیز این حکم را »ضربه ای مهلک« بر اخوان دانست و روزنامه 
»العرب« چاپ لندن نیز نوشت این حکم به رویای اخوان المسلمین برای 

حکومت بر مصر پایان داد.
اما برخالف این اظهارنظرها، کارشناسان بی طرف معتقدند این حکم 
می تواند مصر را با چالش های جدی امنیتی مواجه س��ازد. به اعتقاد این 
کارشناس��ان اخوان المس��لمین که یکی از بزرگترین احزاب سیاسی دنیا 
است احتماالً به این نتیجه خواهد رسید که »وقتی از طریق دموکراتیک 
و قانونی اجازه فعالیت نمی یابند، پس ناگزیر باید از طرق دیگر به حیات 

خود ادامه دهند.«
تحلیلگر خبرگزاری »ش��ین هوا« یکی از این کارشناس��ان اس��ت که 
پیش بینی کرده تالش ها برای انزوای اخوان المس��لمین باعث خواهد شد 

اوضاع سیاسی این حزب بحرانی شده و سرانجام به فعالیت های زیرزمینی 
رو بیاورند.

در همین راستا خبر می رسد نیروهای امنیتی در تالش برای دستگیری 
باقی مانده رهبران اخوانی »احمد فهمی«، رئیس شورای منحل شده مصر 

و »محمد عملیه«، رئیس دانشگاه »الزقاقیق« را بازداشت کردند.
از سوی دیگر، طرفداران اخوان المسلمین از جمله گروهی از دانشجویان 
مصری نیز در اعتراض به حکم دادگاه مصر علیه »کودتاچیان« تظاهرات 

کردند.
به گزارش پایگاه خبری »الیوم السابع« معترضان دیروز مقابل تعدادی 
از دانش��گاه های مصر از جمله دانش��کده کش��اورزی قاهره نیز تجمعاتی 
برگزار کردند. ارتش و نیروهای امنیتی مصر که پیش بینی این اعتراض ها 
را می کرد دیروز با حمله به برخی مراکز آموزش��ی مثل مرکز آموزش��ی 
»الدعوه االسالمیه« )وابسته به اخوان المسلمین( در »بنی سویف« آن رابه 
تصرف خود درآوردند. پیش بینی می شود مصر طی روزهای آینده شاهد 

تحوالت جدیدی باشد!

اعتص�اب سراس�ری در 
یون�ان ک�ه در اعت�راض به 
ادامه سیاس�ت های ریاضت 
اقتص�ادی آغ�از ش�ده این 
کام�ال  را  اروپای�ی  کش�ور 

»تعطیل« کرد.
اعتصاب جدید مردم یونان 
از روز گذش��ته و ب��ه مدت 48 
س��اعت آغاز شده اما از آنجایی 
ک��ه بخش های��ی از مراکز این 
کشور مثل مدارس و دانشگاه ها 
از مدت ها قبل در اعتصاب به سر 
می بردند، این کشور دیروز تقریبا 
به طور کامل تعطیل شد. آنطور 
ک��ه رس��انه های مختلف اعالم 
کرده اند در اعتصاب جدید یونان 
مالیات، گمرکات،  ادارات  تمام 
بن��ادر، خطوط اتوبوس��رانی و 
ریلی درون و برون شهری، مراکز 
بهداش��تی، درمانی و آموزشی 
و... ش��رکت دارند و اعتصابیون 
اع��الم کرده اند برای جلوگیری 
از اج��رای طرح جدید ریاضتی 
به زودی یک تظاهرات سراسری 

نیز برگزار خواهند کرد.
دولت ائتالفی یونان تصمیم 
دارد بنا به درخواس��ت اتحادیه 
اروپا، بان��ک جهانی و صندوق 
بین الملل��ی پ��ول ط��رح تازه 
ریاضتی خود را به شکل اخراج 
4000 نفر از کارکنان دولتی و 
انتقال اجباری 25 هزار کارمند 
و کارگ��ر اج��را کن��د. طرحی 
ک��ه معترضان به ش��دت با آن 
مخالف اند. دولت یونان همچنین 

س�ر  ا سر ن  مس�یحیا
برگ�زاری  ب�ا  پاکس�تان 
تظاهرات، حمله تروریستی 
به یک کلیسا در پیشاور را 

محکوم کردند.
ب��ه گزارش واح��د مرکزی 
خب��ر، ه��زاران مس��یحی روز 
دوش��نبه در شهرهای مختلف 
پاکس��تان از جمله، پیش��اور، 
الهور، کراچی و اسالم آباد علیه 
عملی��ات اخیر تروریس��تی در 

پیشاور تظاهرات کردند.
دو  ف��وق  عملی��ات  در   
بمب گذار انتحاری بمب همراه 

خود را در مجاورت کلیس��ایی 
منفجر کردند. این انفجار جان 
بیش از 80 نفر را گرفت و ده ها 

مجروح نیز بر جای گذاشت. 
مذک��ور،  تظاه��رات  در 
مس��لمانان نیز به مس��یحیان 
پیوس��تند. در برخی ش��هرها 
تظاهرکنندگان خش��مگین در 
اعتراض ب��ه کوتاهی دولت در 
تروریس��تی،  حم��الت  مقابل 
الس��تیک آتش زدند و برخی 

خیابان ها را بستند.
»مانگل ل��ورن« از رهبران 
مسیحیان پاکستان گفت: »این 

اف��راد چه کس��انی هس��تند؟ 
مس��لمانان در کنار ما هستند، 
پس ای��ن بمب گذاری ها را چه 
کس��انی ترتیب می دهند؟ چه 

کس��ی برای یافتن آنها تالش 
می کند؟ ما پاسخ این سؤاالت 
را نداریم. ما برای گرفتن جواب 
اینجا هستیم.  سؤال های خود 

ما می خواهیم بدانیم چه کسی 
این اف��راد را مجازات می کند« 
کش��یش »پرویز آص��ف« که 
اعتراض��ات کراچ��ی را هدایت 
می کرد، گفت:  »خواسته من از 
دولت این است که عامالن این 
حمله هرچه سریعتر بازداشت 
و مجازات شوند.« مسلمانان و 
مسیحیان پاکستان در شب نیز 
به یاد قربانیان این حادثه، شمع 

روشن کردند.
اقدامات حفاظتی

به گزارش خبرگزاری فارس، 
دولت اس��الم آباد از ترس ترور 

ش��دن »عبدالقدیر خان« پدر 
هس��ته ای پاکس��تان به دست 
نظامی��ان آمریکایی و یا عوامل 
اقدامات  این کشور،  جاسوسی 
حفاظتی ویژه ای را برای حفظ 
ج��ان وی ب��ه کار گرف��ت؛ در 
این چارچوب ش��مار محافظان 
ب��ه 120تکاور  عبدالقدیرخان 
)س��ه برابر قبل( افزایش یافت. 
یک سرهنگ نیز فرماندهی این 

تکاوران را بر عهده دارد!
اخیر  آمریکا طی سال های 
بارها در خاک پاکستان دست 
به حمالت تروریستی زده است.

واکنش اخوان المسلمین به حکم دادگاه قاهره
به مبارزات خود ادامه می دهیم

تظاهرات سراسری مسیحیان در پاکستان
عامالن فاجعه پیشاور را مجازات کنید

حزب مسعود بارزانی
پیروز انتخابات پارلمانی در کردستان عراق

سیدحسن نصراهلل: حمله به سوریه جواب نمی دهد
ترکیه و عربستان تغییر موضع بدهند

اعتصاب سراسری
 یونان را تعطیل کرد

بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد در مراسم افتتاحیه 
شصت و هش�تمین نشست س�االنه مجمع عمومی سازمان ملل 

برلزوم حل بحران سوریه از طریق سیاسی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، بان کی مون دیروز س��خنرانی خود در 
مجمع عمومی سازمان ملل را با موضوع سوریه آغاز کرد و صدور قطعنامه ای 

الزام آور برای نابودی تسلیحات هسته ای این کشور را خواستار شد.
وی در عین حال این را هم اضافه کرد که نابودی تسلیحات شیمیایی 
در حالی که جریان جنگ همچنان در حال نابود کردن س��وریه اس��ت، 

نمی تواند راضی کننده باشد.
دبیرکل سازمان ملل در این اظهارات از دولت و مخالفان سوری خواست 

به تمام تعهدات بین المللی خود پایبند باشند.
وی ب��ار دیگر ابراز امیدواری کرد نشس��ت موس��وم ب��ه »ژنو 2« در 
سریع ترین زمان ممکن برگزار شود. دبیر کل سازمان ملل افزود: دستیابی 
به پیروزی نظامی یک توهم است. تنها راه، رسیدن به توافقی سیاسی است.

به گفته »بان کی مون« کارشناس��ان تس��لیحاتی س��ازمان ملل روز 
چهارش��نبه برای بررسی موارد ادعایی استفاده از تسلیحات شیمیایی به 
س��وریه بازمی گردند. وی در بخش��ی از صحبت های خود گریزی هم به 
بحث حقوق زنان زد و گفت باید برای رعایت حقوق زنان و توانمندسازی  

آنان تالش کرد.

در مراسم افتتاحیه مجمع عمومی سازمان ملل
بان کی مون: بحران سوریه 

راه حل نظامی ندارد

ب�ر اثر انفجار یک خودروی بمب گذاری ش�ده در دمش�ق 
دست کم هفت نفر کشته و تعدادی مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاری ها، منابع رس��می سوریه اعالم کردند بر اثر 
انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در محله التضامن دمشق دست 

کم هفت نفر کشته و 11 نفر زخمی شدند.
تروریست ها هدف از این اقدام را ایجاد مانع بر سر راه ارتش سوریه 
برای تحت کنترل درآوردن مناطق تحت نفوذ شورشیان اعالم کردند.

حومه های جنوبی دمش��ق یکی از مناط��ق اصلی درگیری میان 
نیروهای ارتش با تروریس��ت ها در طول ناآرامی های 30 ماه گذش��ته 

بوده است.
همکاری کمیته های مقاومت مردمی س��وریه با ارتش این کشور 
در شناسایی مقر تجمع تروریست ها یکی از عوامل اصلی قلع و قمع 

شورشیان سوری است.
گروه های تروریستی پس از ناتوانی در شکست دادن ارتش سوریه 
در میدان نبرد طی ماه های اخیر تالش دارند انتقام شکس��ت خود را 

از ملت سوریه بگیرند.

7 کشته و 11 مجروح
 در انفجار دمشق

راهپیمایی مردم فلسطین
در همبستگی با مسجداالقصی

قصد دارد 12 هزار و پانصد نفر 
از کارکنان ش��هرداری را اخراج 
کند. روز دوش��نبه هزاران نفر 
از کارکن��ان ش��هرداری آتن با 
پوشیدن لباس های سیاه اقدام 
به تش��ییع نمادین تابوت یک 

مامور شهرداری کردند!
م��دارس  اس��ت  گفتن��ی 
و دانش��گاه های یون��ان از 16 
در  ش��هریور(   25( س��پتامبر 
اعتصاب قرار دارد و این کش��ور 
تقریبا همه روزه ش��اهد برپایی 
تظاهرات در نق��اط مختلف به 

ویژه آتن است.

پایان  اع�الم  ب�ا  همزمان 
نایروب�ی،  در  گروگانگی�ری 
گروه الش�باب دولت کنیا را 
به حمالت تروریستی جدید 

تهدید کرد.
به گزارش خبرگزاری ها، پس 
از س��ه روز زد و خ��ورد خونین 
می��ان گروگانگیران وابس��ته به 
»الش��باب« و نیروه��ای دولتی 
کنیا در یک مرکز تجاری نایروبی، 
دولت کنیا این بح��ران را پایان 
یافته اعالم کرد. به گفته مقامات 
کنیایی، نیروهای ارتش وارد مرکز 
تجاری »وس��ت گیت« شدند و 
هم��ه گروگان ه��ا را آزاد کردند. 
گروگانگیران نی��ز که تعداد آنها 
10 تن اعالم شده، دستگیر شدند.

این در حالی اس��ت که گروه 

الش��باب عصر دیروز اعالم کرد، 
گروگانگیران وابس��ته به الشباب 
همچنان ش��ماری از گروگان ها 
را در اختی��ار دارن��د. دولت کنیا 

ت��ا عصر دیروز وعده داده بود که 
بیانیه ای را در مورد ابعاد ماجرا و 
پایان یافت��ن گروگانگیری صادر 

می کند. 

عصر دیروز همچنین جنبش 
الشباب سومالی با انتشار بیانیه ای 
کنی��ا را به حمالت تروریس��تی 
جدی��د پ��س از حادث��ه نایروبی 

تهدید کرد.
این بیانیه به تنهایی نش��ان 
می دهد که ماجرای گروگانگیری 
مرکز تجاری »وس��ت گیت« را 

باید پایان یافته تلقی کرد. در این 
گروگانگیری که حدود سه روز به 
طول انجامید، 68 تن جان خود را 

از دست دادند.

پایان ماجرای گروگانگیری در مرکز تجاری نایروبی

راهپیمایی بزرگ مردم فلسطین با مشارکت همه گروه ها 
و احزاب فلسطینی در همبستگی و حمایت از مسجداالقصی 

برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآنی )ایکنا( به نقل از پایگاه 
اطالع رس��انی »العهد«، محمد الحرازی��ن از رهبران جنبش جهاد 
اس��المی فلس��طین گفت: این راهپیمایی در چارچوب برنامه ای با 
هدف افزایش فعالیت های مردمی و بس��یج عمومی و جلب توجه 

عموم به سمت قضایای ملی برگزار شد.
 م��ردم ن��وار غزه در حمایت از مس��جد االقصی ضمن برگزاری 

تظاهراتی ضدصهیونیستی، خواستار انتفاضه شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم الس��ابع، ش��هروندان 
فلس��طینی س��اکن نوار غزه با برپایی تظاهراتی، تج��اوزات رژیم 

صهیونیستی در مسجد االقصی و قدس اشغالی را محکوم کردند.
معترضان که از میدان السرایا تظاهرات را  آغاز و تا مقر مجلس 
قانونگذاری فلسطین در مرکز غزه ادامه دادند، پالکاردهایی را حمل 
کردند که مذاکره با رژیم صهیونیس��تی را محکوم و آن را خیانت 

به قدس تلقی می کرد.
مش��یر المص��ری عضو مجل��س قانونگذاری فلس��طین و یکی 
از رهب��ران جنبش حم��اس که در  این تظاهرات حضور داش��ت 
خاطرنش��ان کرد: مرحله کنونی اقتضاء می کند که انتفاضه واقعی 
و انقالب مردمی رخ دهد و قدس همواره جرقه ای برای انتفاضه ها 

بوده است.
وی از تش��کیالت خودگردان فلس��طین خواس��ت که اقدامات 
بازدارنده خود را علیه مقاومت در برابر اشغالگری رژیم صهیونیستی 

متوقف کند.
این راهپیمایی در آستانه سیزدهمین سالروز آغاز انتفاضه االقصی 
برگزار شد و این در حالی است که شهرک نشینان صهیونیست اخیرا 
به یورش های خود به مسجد االقصی شدت بخشیده و هفته قبل نیز 
کنست )پارلمان رژیم صهیونیستی( در راستای اجرای طرح تقسیم 
مسجداالقصی با ورود آزادانه یهودیان به این مسجد موافقت کرد.


