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وطن امروز

پایانآمریکا

چهارگوشه

گزارش دستکاری شده پنتاگون به کاخ سفید

اسنودن :بنالدن زنده است

«داعش گیت»!

گروه بینالملل :روزنامه نیویورکتایمز ،سهشنبه
گذش��ته در گزارش��ی از دس��ت بردن مقامات
آمریکایی در ارزیاب��ی نتایج حمالت به مواضع
داعش در عراق و سوریه خبر داد و نوشت با درز
اطالعاتی از احتمال تحریف گزارشهای رسمی،
اکنون بازپرسهای پنتاگ��ون در حال تحقیق
درباره این ادعا هستند که مقامات نظامی آمریکا
ارزیابیهای اطالعاتی از نتایج حمالت به داعش
را دس��تکاری کردهاند .تحقیق��ات بازپرس کل
وزارت دفاع آمریکا در ای��ن باره پس از آن آغاز
شده که دستکم یک تحلیلگر آژانس اطالعات
دفاعی این کش��ور به مقامات اعالم کرده است
شواهدی دارد که نشان میدهد مقامات ارشد در
حال تنظیم مجدد نتایج ارزیابیهای اطالعاتی
هس��تند .این گزارشها که توس��ط فرماندهی
مرکزی ایاالت متحده که عملیات این کشور در
عراق و سوریه را تحت نظارت دارد ،تهیه شدهاند،
ق��رار بوده به مقامات بلندپای��ه آمریکا از جمله
ش��خص باراک اوباما رئیسجمهور این کش��ور
ارائه ش��وند .در همین حال پس از گذشت یک
هفته از فاش ش��دن این موضوع ،منابع خبری
گزارش دادند چندین محقق مستقل آمریکایی
در آیندهای نزدیک به خاورمیانه س��فر خواهند
کرد تا مس��تقال درباره ش��رایط میدانی داعش
و می��زان تأثیر حمالت هوای��ی آمریکا تحقیق
کنن��د .بنا به ای��ن گزارش ،هی��أت تحقیق ،به
کش��ورهای کویت ،قطر ،اردن ،ع��راق و ترکیه
س��فر خواهند کرد و چه بس��ا از چندین کشور
دیگر که در ائتالف بینالمللی حضور دارند نیز
دیدار کنن��د .به گزارش روزنامه العربی الجدید،
بنا به گفته منابع مطلع که خواستار عدم فاش
شدن نامشان شدهاند ،دیدارهای هیأت تحقیق
آمریکای��ی به دیدار با نظامیان آمریکایی حاضر
در این کش��ورها مح��دود خواهد ش��د و دایره
تحقیقات به خارج از نهادهای نظامی آمریکایی
کشیده نخواهد شد .کنگره آمریکا هفته گذشته
گزارش��ی درباره عملیاتهای نظام��ی خارج از
مرزه��ای آمری��کا در  3ماه دوم س��ال میالدی
جاری دریافت کرد که اش��ارههای متعددی به
نش��ر اکاذیب و تحریف واقعیت و فساد مالی و
اداری داشت که میلیونها دالر به خزانه آمریکا
خسارت زده است .عبدالباری عطوان ،تحلیلگر
برجسته منطقه خاورمیانه در مقالهای در اینباره
نوش��ت :دستکاری گزارشات اطالعاتی از جمله
کارهایی است که بیش��تر در کشورهای عربی
اتفاق میافتد تا مورد خوشامد پادشاه یا بزرگان
کشور قرار گیرد ،شبکههای تلویزیونی در اکثر
کشورهای عربی از صداقت و حرفهایگری تهی
هس��تند اما اینکه در آمری��کا نیز اطالعاتی که
باید به رئیسجمهور برسد دستکاری میشود؛
این مس��اله دیگر به ذهنم��ان خطور نمیکرد.
عطوان در مقاله خود نوش��ت« :پس از گذشت
کمتر از یک ماه از ش��روع حمله عربس��تان به
یمن ،ژنرال احمد عس��یری ،سخنگوی ائتالف
س��عودی در یک کنفرانس خب��ری از پیروزی
در یمن خب��ر داد و روزنامهنگاران و خبرنگاران
به وی تبریک گفتند و کماکان نیز ش��بکههای
العربیه و الجزیره و دیگر شبکههای کشورهای
خلیجفارس هر روزه از پیروزی سخن میگویند
و از محاصره خفهکننده هوایی ،زمینی و دریایی
یمن و کشتار مردم عادی و تخریب زیرساختها
مطلقا هیچ حرفی نمیزنند و طبیعتا سخنی نیز
از بمبهای خوشهای عربستان که توسط حقوق
بشر جهانی محکوم شده ،نمیزنند .درست است
که مؤسسات امنیتی و نظامی آمریکا گروههای
خاصی را برای گمراهی مردم جهان سوم دارند
و مدام در حال عملیات روانی ،ترور شخصیتها
و نش��ر اکاذیب هستند اما اگر به خاطر آرامش
درونی کشورت بخواهی رئیسجمهورت را گمراه
کن��ی این موضوع دیگر عبور از هر خط قرمزی
و یک سقوط اخالقی اس��ت .سازمان اطالعات
آمریکا چندین گزارش کذب به باراک اوباما داده
که در آن از موفقیتآمیز بودن عملیات هوایی در
موصل علیه داعش سخن گفته و تأکید شده که
این بمبارانها موجب تضعیف شدید تروریستها
شده است و همین سخنان را نیز رئیسجمهور،
وزیر دفاع و وزیر خارجه آمریکا بهعنوان مقامات
رسمی به زبان آوردند اما اندکی بعد ،داعش شهر
الرمادی در عراق و تدمر در س��وریه را اش��غال
کرد و میزان کذب بودن چنین گزارشاتی کامال
مش��خص شد .اشتون کارتر ،وزیر دفاع آمریکا
هفته پی��ش ناامیدانه از دش��وار بودن جنگ با
داعش بهرغم  5هزار حمله هوایی سخن گفت
و ادامه داد :ممکن است غلبه بر تروریسم چند
سال طول بکشد و این ابراز نظر ناامیدانه احتماال
از این ناشی شود که مقامات آمریکایی به دروغ
بودن گزارشات پی بردهاند».
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فریبکاری رسانههای سعودی برای القای پیروزی خیالی در یمن

راهبرد انصاراهلل در جنوب عربستان

گ�روه بینالمل�ل :بمبه��ای خوش��های و صوتی و
حامل اورانیوم غنی ش��ده و سالحهای کشتار جمعی
تحریم شده بینالمللی س�لاحهایی است که ائتالف
متج��اوز س��عودی در تج��اوز خود علی��ه ملت یمن
اس��تفاده میکنند ،تجاوزی که از  26مارس گذشته
آغاز ش��ده و تا به امروز همچنان ادامه دارد .تجاوزی
که عربستانس��عودی آن را در پاس��خ به درخواست
عبدربه منصورهادی ،رئیسجمهور فراری و مستعفی
یمن و با دستاویز قرار دادن بازگرداندن مشروعیت و
توقف پیشروی انصاراهلل ،ارتش یمن ،کمیتههای دفاع
مردمی و قبایل این کش��ور به س��مت شهرهایی که
گروههای تروریستی تکفیری از جمله داعش و القاعده
و شبهنظامیان وابسته به هادی بر آنها سیطره داشتند،
کلید زد .در حالیکه این نیروها اعالم کرده بودند هدف
اصلی آنها از پیشروی به سمت این شهرها پاکسازی
آنه��ا از وجود ای��ن گروههای تروریس��تی تکفیری و
شبهنظامیان وابسته به طرفهای خارجی و بازگرداندن
انقالب یمن به مس��یر درست و صحیح آن است که
طرح شورای همکاری خلیجفارس در  3آوریل 2011
آن را تحری��ف ک��رده بود .آمار و ارقام موجود نش��ان
میدهد با گذشت بیش از  5ماه از جنگ یمن ،بیش از
 4700نفر در این کشور کشته و بیش از  11700نفر
نیز زخمی شدهاند که کودکان و زنان بیشتر قربانیان
را تشکیل میدهند .درست است که کشور فقیر یمن
بیشترین خس��ارتها را در این جنگ متحمل شده
است ولی تبعات اقتصادی و سیاسی و ضعف داخلی
عربس��تان ،در كنار مجاهدتها و ایس��تادگی ارتش
و نیروهای مردمی وابس��ته جنبش انصاراهلل در یمن
نویدبخش شكس��ت مفتضحانه عربستان است .یک
گزارش آمریکایی منتش��ر شده طی ماه گذشته پرده
از خسارات دقیق وارده به ارتش عربستان و کشورهای
همپیم��ان آن در تجاوزش��ان علیه یمن برداش��ت.
براساس این گزارش ارتش یمن و کمیتههای مردمی و
جنبش انصاراهلل این کشور در این مدت موفق شدهاند،
 112پای��گاه و مق��ر نظام��ی س��عودی را در

گروه بینالملل :برای دومین بار طی 15روزگذشته
گروه تروریستی احرارالشام با تحریک نظام رجب
طیب اردوغ��ان ،رئیسجمهور ترکیه آتشبس با
ارتش س��وریه در روس��تاهایی در ریف دمشق و
ریف ادلب را نقض ک��رد .این آتشبس که از روز
پنجشنبه گذشته الزماالجرا شده بود و  72ساعت
به طول انجامید با بمباران گروههای تروریستی،
روز ش��نبه نقض شد .روزنامه الوطن در گزارشی
در این باره نوش��ت :تروریستها در راستای جامه
عمل پوشاندن به طرح ترکیه برای تقسیم سوریه
این بار شرط جدیدی را به توافق آتشبس اضافه
کردهاند که به موجب آن باید شهرکهای فوعه و
کفریا کامال از وجود نیروهای نظامی و غیرنظامی
تخلیه ش��ود .محمد ابوالقاس��م ،دبی��رکل حزب
«همبستگی س��وریه» که برای نخستینبار طرح
آتشب��ار در الزبدانی را ارائه ک��رد درباره توافق با
تروریستها گفت« :این توافق متضمن این بود که
گروه بینالملل :وزیر خارجه جنایتکار فرانس��ه بار
دیگ��ر درصدد انکار بیماری حادش برآمد و از آنجا
که رعش��ههای او در مألعام ش��دیدتر از هر زمان
دیگری ش��ده او هم شدیدتر از گذشته به انکار آن
پرداخت و مدعی ش��د که هرگز نام این بیماری را
نشنیده است .فابیوس که هفته گذشته در جریان
کنفرانسی مطبوعاتی در پراگ ناگهان از حال رفت،
اخبار ادعایی رس��انههای فرانس��وی درباره ابتال به
ی پارکینس��ون را رد کرد .بهنوش��ته روزنامه
بیمار 
فرانس��وی فیگارو« ،لوران فابی��وس» درباره علت
از حال رفت��ن در کنفرانس مطبوعاتی مش��ترک
هفته گذشته با همتای چک خود در پراگ گفت:
«ای��ن اتفاق تنها  30ثانی��ه به طول انجامیده پس
از آن هم��ه چیز به حالت عادی بازگش��ته و علت
آن س��رماخوردگی بوده اس��ت ،حتی نام بیماری
پارکینس��ون را هم نشنیدهام!» این در حالی است
که رسانههای فرانسوی مدتهاست از ابتالی این
صهیونیست 69ساله عامل انتقال خونهای آلوده به
ایدز و هپاتیت به کشورمان و چندین کشور دیگر،
به یک نوع پیش��رفته از پارکینس��ون مینویسند.
دوش��نبه هفته گذشته  24آگوست وقتی فابیوس
در نشس��ت خبری مش��ترک با وزیر خارجه چک
برای سخنرانی پش��ت تریبون قرار گرفت ابتدا به
خاطر لرزش زانوی چپش کنترل خود را از دس��ت
داد و پس از آن سعی کرد با دستان لرزانش تریبون
را بگیرد اما موفق نش��د و در حال از دس��ت دادن
تع��ادل خود بود که اطرافی��ان حاضر در صحنه به
کمک��ش آمدند .یکی از اطرافیان و افراد نزدیک به

پازل
تحققوعدههایعبدالملکالحوثی

یک�ی از راهبردهای انص�اراهلل ب�رای مقابله با جنگ
فرسایشی رژیم س�عودی علیه این کشور بهخصوص
مقابله با جنگ تبلیغاتی آن ،سخنرانیهای عبدالملک
الحوث�ی ،رهبر جنب�ش انصاراهلل اس�ت .عبدالملك
الحوثی در آخرین سخنرانی خود اعالم كرد نیروهای
یمن�ی در صورت ت�داوم حمالت عربستانس�عودی
«گزینهه�ای راهب�ردی» را در دس�تور كار خود قرار
خواهند داد .خروج کامل نیروهای ارتش و انصاراهلل یمن از جنوب این کش�ور در  25مرداد گذشته ،در نگاه
نخست نوعی عقبنشینی انصاراهلل به نظر آمد ولی درحقیقت این خروج گزین ه راهبردی وعده داده شده
حوثیها بوده است .انصاراهلل یمن اخیرا با عقبنشینی از جنوب یمن بر جنوب عربستان و دفاع از شمال یمن
و حرکت به سوی جنوب عربستان متمرکز شد ه است و اکنون در اندیشه استفاده از موج ایجاد شده برای
بازپسگیری کامل استانهای عسیر ،نجران و جیزان است که از سال ۱۹۳۴تحت اشغال عربستان است .طبق
گزارش منابع موثق ،اکنون حدود  250کیلومتر مربع از خاک عربستان در تصرف نیروهای انصاراهلل و نیروهای
مردمی حامی آنهاست .کارشناسان میگویند بزرگترین ضرر ژئوسیاسی عربستان ،احیای پرونده اشغال
استانهای یمنی اشاره شده است .در چنین شرایطی ،عربستان بخوبی میداند چارهای جز پایان دادن به این
تجاوز ندارد ،زیرا مردم یمن دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند اما ریاض ،در صورت طوالنیتر شدن این
جنگ فرسایشی ،باید متحمل خسارات مالی ،سیاسی و نظامی بیشتری شود.

مناط��ق نج��ران ،جی��زان ،عس��یر ،ظه��ران و
خمی��س مش��یط به ط��ور کام��ل منه��دم کنند و
کنترل 90پایگاه نظامی را به دس��ت گیرند .افزون بر
اینک��ه این نیروها موفق ش��دند اتاقهای عملیات و
فرماندهی نیروهای نظامی سعودی در مناطق نجران،
عس��یر ،خمیسمش��یط و مراکز حکومتی سعودی
در نجران ،ظه��ران ،جیزان و مقر فرماندهی عملیات
سعودی در الخوبه ،الطوال ،ابو عریش ،الحرث و الربوعه
و مقر فرماندهی نیروی هوایی پایگاه خمیسمشیط را
به طور کامل منهدم کنند که در حمله اخیر سرلشکر
محمد الش��عالن ،فرمانده نیروی هوایی عربس��تان و
بس��یاری از فرماندهان ارشد نیروی هوایی عربستان
کشته شدند .کشتهش��دن  2456نظامی 49 ،افسر و
 27ژنرال ارشد سعودی از دیگر خسارات وارد شده بر

این رژیم است .گزارش منابع خبری یمن نیز حاکی
اس��ت ارتش و نیروهای مردمی ،اخیرا مواضعی را در
اس��تانهای مرزی عربستان از جمله نجران و جیزان
به کنترل خود درآوردهاند و ارتش عربس��تان بهرغم
تشدید بمباران مناطق مرزی یمن و با وجود تجهیزات
نظامی گس��ترده ،در استرداد این مناطق ناکام مانده
است .در این میان ،رسانههای سعودی با دروغپراکنی
و شایعهپراکنی درباره پیروزیهای نظامی خیالی رژیم
آلسعود ،ولو با توسل به فیلمهای مربوط به بازیهای
یاران��های درصدد بهبود چهره مخ��دوش این رژیم و
ارتش شکستخورده آن هستند .این یک طنز نیست
بلکه ساخته و پرداخته کشوری است که همه امید
خود را برای کس��ب حداقل یک دستاورد نظامی از
دس��ت داده و به این ترتی��ب در تقالی بازگرداندن

ترکیه همچنان تجزیه سوریه را در سر میپروراند

ازسرگیری درگیریها در الزبدانی
در روز نخست افراد زخمی مسلح [تروریستهای]
حاض��ر در زبدانی به ادلب و افراد زخمی الفوعه و
کفریا نیز به الذقیه منتقل شوند ...تا اینکه در روز
دوم نی��ز هرکس از افراد مس��ن ،کودک و زن که
قصد داش��ت از فوعه و کفریا خارج شود ،قرار بود
که خارج شوند و افراد مسلح نیز به صورت کامل
از زبدانی بیرون روند» .دبیرکل حزب همبستگی
س��وریه تأکید کرد یکی از عوامل نقض آتشبس
این ب��ود که «احرارالش��ام توافق را ب��ه هم زد و
خواستار تخلیه کامل فوعه و کفریا شد ...البته این
مس��اله با تحریک ترکیه بود تا دولت شمالی [در
سوریه] ایجاد شود که دولت عدالت و توسعه قصد
دارد آن را در ش��مال س��وریه ایجاد کند و فوعه

و کفریا نیز در [نقش��ه] این منطقه وجود دارد».
ابوالقاسم همچنین تأکید کرد دولت سوریه قصد
دارد افراد غیرنظامی از زبدانی خارج شوند و هیچ
مشکلی با آنها ندارد.

■■اولین حمله ترکیه به مواضع داعش

بن��ا به ادعای دولت آنکارا ،س��رانجام اردوغان
راضی ش��د تا نخستین حمله واقعی را به مواضع
جنایتکاران تکفیری مورد حمایتش انجام دهد ،هر
چند هنوز صحت و سقم این واقعه معلوم نیست.
وزارت خارج��ه ترکی��ه دیروز با انتش��ار بیانیهای
مدعی شد که جنگندههای این کشور اولین حمله
هوایی ب��ه مواضع گروه تروریس��تی داعش را به
عنوان بخشی از ائتالف بهاصطالح مبارزه با داعش

حاشای بیماری حاد موسیو ایدز

فابیوس :پار...کین...سون؟!

فابیوس بدون اشاره به نوع بیماری فابیوس در این
باره اع�لام کرد« :فابیوس  3یا  4ب��ار در هفته به
نقاط مختلف جهان س��فر میکند و توان جسمی
او هم��واره برایم قابل توجه بوده اما علت مش��کل
اخیر احتماال به دلیل تحلیل و کاهش توان ناشی از
این سفرهاست» .طبیعی است که اطرافیان و افراد
نزدیک به وزیر خارجه وخامت حال او را انکار کنند
چون رابطه مستقیم میان رعشه او و برکناریاش از
کوای دو اوقسای ،خانه دیپلماسی خارجی فرانسه
وج��ود دارد .به گزارش فارس ،آنها حتی برای آنکه
نشان دهند مشکل نماینده تاماالختیار تلآویو در
پاریس چندان جدی نیست ،اقدام به مقایسه او با

وزیر کشور فرانسه یعنی دومین صهیونیست بزرگ
کابینه اوالند میکنند و بهانه میآورند« :همانطور
که مانوئل والس وزیرکش��ور فرانس��ه هنگام تحت
فشار قرار گرفتن دچار گرگرفتگی و سرخی چهره
میشود ،فابیوس هم در زمان استرس یا خستگی
دچار لرزش دس��تان خود میشود اما این ارتباطی
به ابتالی وی به بیماری پارکینس��ون ندارد» .این
در حالی است که س��ال گذشته  2منبع جداگانه
نزديك به كاخ اليزه به برخی رسانههای فرانسوی
خب��ر داده بودند بيم��اري پاركينس��ون فابيوس
چنان پيش��رفت كرده كه مدتها مجبور است هر
 2ساعت يك بار يك كپس��ول «دي هيدروكسي

روحیه از دس��ت رفته شهروندان خویش است .تنها
چند روز پ��س از پخش ویدئوهایی از عملیاتهای
پیرزومندان��ه ارتش و کمیتهه��ای مردمی یمن در
منطقه مرزی جیزان و از جمله سرنگونی چند بالگرد
سعودی که اسطوره تسلیحات پیشرفته عربستان را
شکست ،رسانههای عربی ،ویدئویی را منتشر کردند
که در آن یک بالگرد آپاچی نش��ان داده میش��ود
ک��ه مواضعی غیرنظامی را بمباران و نظامیانی را در
مناطق کوهستانی پر پیچ و خمی بمباران میکند و
به قتل میرساند .نام این ویدئو« ،آپاچی عربستان
ب��ا دقتی باال حوثیه��ا را در کوههای صعده هدف
گرفت» است .این ویدئوی ساختگی مربوط به یک
ب��ازی یارانهای با نام «مدال افتخار  2010میالدی
اس��ت و در آن همه چیز به گونهای طراحی ش��ده
اس��ت که کاربر تنظیمات گرافیکی تصاویر را روی
تنظیم��ات گرافیکی جدیدی ق��رار میدهد که از
دیجیتال به واقعیت تبدیل میشود و با کمی تغییر
رنگ و اضافه کردن صدا به زبان عربی به آن ظاهر
فیلمی مستند را دادهاند .رسوایی رسانههای همسو
با عربستانسعودی به این حد محدود نشده است و
در صفحههای اصلی خود و در شبکههای اجتماعی
بوی��ژه توئیتر ،گزارشهایی مفصل درباره ش��رایط
نامس��اعد آبوهوایی در منطقه جی��زان و کثرت
بارش باران در این منطقه منتش��ر کردند و مدعی
شدند این وضعیت ،به انفجار در مراکز تولید برق در
منطقه منجر شده است .پایگاههای خبری عربستان
همچنین از قطع جریان برق در برخی مناطق شهر
جیزان و روستاهای مجاور و توقف حرکت خودروها
در تقاطع روس��تای الکربوس در جاده بینالمللی
رابط میان شهر جیزان و استانهای أحدالمسارحه
و أبوعريش خبر دادند ،گویی که موش��ک اس��کاد
یمن��ی ،این منطق��ه را هدف قرار ن��داده و انفجار
ایستگاههای تولید برق همزمان با شلیک موشک
اسکاد از سوی ارتش و نیروهای مردمی یمن ،صرفاً
یک اتفاق بوده است.

به انجام رساندهاند .به گزارش روزنامه تودی زمان،
ای��ن حمله به گفت��ه وزارت خارجه ترکیه اولین
حمله هوایی جنگندههای ترک به مواضع داعش
در مرز با سوریه و در قالب ائتالف بهاصطالح مبارزه
با داعش محسوب میش��ود ،آن هم در حالی که
بیش از یک ماه از اعالن جنگ ظاهری اردوغان به
گروه تروریستی خالفت اسالمی میگذرد ولی در
این مدت ارتش تنها شبهنظامیان و غیرنظامیان
کرد را در خاک ترکیه ،عراق و س��وریه س��رکوب
کرده است .به دنبال حادثه تروریستی  ۲۰جوالی
سال جاری در شهر «سوروچ» که گروه تروریستی
داعش مس��ؤولیت آن را بر عه��ده گرفت ،ترکیه
عملیاتهای گس��تردهای را ب��رای مقابله با گروه
پکک به انجام رساند.
تروریستی داعش و سپس 
برخی کارشناسان بر این باورند که حمالت کنونی
ترکیه ،به بهانه مبارزه با داعش و با هدف سرکوب
پکک است.

فنيالالنين  »3/4موسوم به «لوودوپا» مصرف كند.
این دارويي اس��ت براي بازسازي برخي سلولهاي
دس��تگاه ايمني و عصبي انس��ان كه دچار آسيب
جدي شدهاند اما به گفته شاهدان ،عوارض جانبي
آن باعث ش��ده لوران فابيوس دچ��ار پارانويا ،زوال
عقل و هذيانگويي شود .پارکینسون یک بیماری
عصبی ناتوانکننده و پیشرونده اس��ت که در اثر
تحلیل سلولهای مغزی در سنین باالی  60سال
رخ میدهد .در مراحل اولیه این بیماری ،ارتعاش
اندام معموال در یک ط��رف بدن وجود دارد اما با
پیشرفت بیماری ،فردی که دست لرزان خود را در
جیب یا پشت خود پنهان میکند یا چیزی را برای
کنترل ارتعاش مدام در دست میگیرد ،دیگر قادر
نیست لرزشهای شدید اندام خود بویژه هنگامی
که میخواهد تمرکز بیش��تری به خ��ود دهد را
پنه��ان کند .به همين دليل بود كه از تابس��تان
(جوالي)  2014فرانس��وا اوالن��د رئيسجمهور،
ي��ك دبيركل ب��ا اختيارات اجرايي وس��يع به نام
«كريستين ماس��ه» (سفير اسبق فرانسه در ژاپن
و مشاور ديپلماتيك پيش��ين اوالند) را در وزارت
خارجه منصوب كرده تا جور بدحالي وزير محبوب
اسرائيلي را در مواقع لزوم بكشد اما به گفته منابع
نزدي��ك به اليزه ،در حال حاض��ر با وخامت حال
فابيوس نقش ماسه عمال از يك دستيار فراتر رفته
و ه��ر لحظه احتمال ميرود اوالن��د وزير خارجه
جديد را به نخستوزيرش معرفي كند اما به نظر
نميرس��د وزير خارجه جديد شخص كريستين
ماسه باشد.

ادوارد اس��نودن ،افشاگر معروفی
که پی��ش از این با ادعاهای خود،
س��ر و صداهای زیادی به پا کرده بود ،یکشنبه
پرده از راز مرگ بنالدن برداش��ته اس��ت .این
افشاگر آمریکایی در سخنان تازه خود میگوید:
«بنالدن نهتنها زنده است ،بلکه با کمکهای
سازمان س��یا ،در جزیره باهاماس در اقیانوس
آتالنتی��ک زندگی اش��رافی دارد ».اس��نودن
همچنین مدعی شده است که سیا با همکاری
س��ازمان اطالعات پاکس��تان ،نمایشی جعلی
از مرگ وی را ترتیب داده اس��ت .او میگوید:
«بنالدن برای مدت زمانی طوالنی موثرترین
عامل سیا بوده است».

افزایش آمار بازداشت بحرینیها

مرکز حقوق بش��ر بحرین با انتشار
آمارهای��ی از تمام بازداش��تها از
س��پتامبر  2014تا آگوس��ت  ،2015در صفحه
توئیت��ر خود نوش��ت :در ماه م��ارس  2015این
بازداش��تها ب��ا ثب��ت  272مورد بازداش��ت به
اوج خود رس��ید .اعتراضات مسالمتآمیز مردم
بحری��ن از فوریه  2011برای درخواس��ت آزادی
و دموکراسی ،همچنان بشدت در حال سرکوب
اس��ت و نیروهای امنیت��ی و نظامی آلخلیفه با
پشتیبانی اشغالگران سعودی از هر راهی تالش
میکنند تا مردم را از ادامه مطالبات خود باز دارند.

آغاز عملیات آزادسازی الخالدیه

ی��ک منبع امنیتی ع��راق از آغاز
عملی��ات نظامی ب��رای حمله به
الخالدی��ه در منطقه االنبار و تش��دید حمالت
هوایی نیروهای ائتالف به مواضع گروه تکفیری
 صهیونیستی داعش خبر داد .این منبع اعالمکرد عملیات نظامی ،روز شنبه در الخالدیه آغاز
شده است و جنگندههای اف 16حمالت خود
را ب��ه مواضع گروه داعش تش��دید کردهاند .از
سوی دیگر ،یک شبکه اطالعرسانی در بیانیهای
تصری��ح کرد لش��کر  15و  92ارتش با نظارت
مستقیم نیروی دریایی توانستهاند روستاهای
غرب سامرا از اشغال داعش خارج کنند.

داعش 200عراقی را ربود

تکفیریه��ای داعش ب��ا ضرب و
شتم معترضان در شهر«الرطبه»
در استان االنبار عراق  200نفر از آنها را ربودند.
عماد احمد ،فرماندار این شهر روز شنبه اعالم
کرد گروه تکفیری  -صهیونیستی خالفت عراق
و ش��ام  200تن از ساکنان این شهر را به علت
برگزاری تظاهرات علیه عناصر این گروه ربود:
«ساکنان این ش��هر پس از تشییع پیکر یکی
از شهروندان که گروه تکفیری  -صهیونیستی
داع��ش او را اعدام کرده بود تظاهرات کردند».
قبیل��ه «الکبیس��ات» و قبایل دیگ��ر پس از
برگزاری تظاهرات بزرگی در مرکز این ش��هر
ب��ه اقدامات عناصر این گ��روه اعتراض کردند،
اما عناصر داعش با خشونت تظاهرکنندگان را
متفرق کردند و بیش از  200نفر را هم ربودند.

پزشک مخصوص پوتین در راه سوریه

به نوشته روزنامه «الدیار» لبنان،
والدیمیر پوتین ،رئیسجمهوری
روسیه قصد دارد پزشک ویژه خود را به سوریه
بفرستد تا بشار اس��د ،رئیسجمهور سوریه را
معاینه کند .براساس این گزارش ،پزشک پوتین
باید درباره رفع خستگی با استفاده از داروهای
خاص به اس��د توصیههایی ارائ��ه و به او ابالغ
کند که سالمت وی برای پوتین حائز اهمیت
اس��ت و بر ضرورت حفظ س�لامتیاش تاکید
میکند .همچنین ،پزش��ک پوتین قرار است
به رئیسجمهور سوریه توصیه کند که بحران
س��وریه طوالنی خواهد بود و نباید وی خود را
دچار خستگی کند.

رویارویی زنان فلسطینی
با نظامیان صهیونیست

در جریان تظاهرات هفتگی ساکنان
روس��تای نب��ی صال��ح در راماهلل
ک��ه در اعتراض به مصادره اراضی فلس��طینیان
توس��ط اشغالگران برگزار ش��ده بود ،یک سرباز
صهیونیست سعی داشت کودک فلسطینی 12
س��الهای را به جرم پرتاب سنگ با خود ببرد که
با مقاومت ستودنی خانواده وی مواجه شد .سرباز
اسرائیلی در میان اعتراض ساکنان روستا ،کودک
را ب��ه زمین زده و تالش داش��ت او را به خودرو
نظامی ارت��ش منتقل کند اما پ��س از دقایقی
خواهر  13س��اله این پسر بچه به سمت سرباز
اسرائیلی حمله کرد و با کمک مادر و خالهاش با
چنگ و دندان توانستند کودک را از دست نظامی
اسرائیلی آزاد کنند .رسانههای فلسطینی که از
س گرفتهاند ،کودک فلسطینی
این درگیری عک 
را محمدباس��م التمیمی  12ساله و خواهرش را
عهد  13ساله معرفی کردهاند.

