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اخبار
به نابودی صهیونیسم نزدیکتر شدیم

فرمانده سپاه پاس��داران انقالب اسالمی
در واکنش به اظه��ارات ضد ایرانی اخیر
ترامپ گفت :اگر ایران تا پیش از این قادر
بود طی  ۱۲دقیق��ه از منطقه دفاع کند،
اکنون این زمان کمتر نیز ش��ده است.به
گزارش مهر ،سردار محمد علی جعفری،
فرمانده سپاه پاس��داران انقالب اسالمی
ایران در گفتگو با ش��بکه یمنی المسیره
به اظهارات ضد ایرانی اخیر دونالد ترامپ
واکنش نشان داد.بر اساس این گزارش،
سردار جعفری در این خصوص گفت :اگر
ت��ا پیش از این ،ایران ق��ادر بود در طول
م��دت  ۱۲دقیق��ه از منطقه غرب آس��یا
دفاع کند ،اکنون ای��ن زمان کاهش نیز
پیدا کرده اس��ت.وی اف��زود :در صورتی
که تهدیدی متوجه جمهوری اس�لامی
ایران شود ،تهران از پاسخ به این تهدید
حتی در خ��ارج از مرزهای خود نیز دریغ
نمی کند.س��ردار جعف��ری همچنین به
تشریح وضعیت محور مقاومت در منطقه
پرداخت و اظهار داش��ت :محور مقاومت
پس از جنگ های سوریه و عراق ،اکنون
در منطقه قوی تر از گذش��ته شده است.
س��ردار جعفری همچنین ب��ه تهدیدات
صهیونیس��تها علیه ایران و مقاومت نیز
واکنش نش��ان داده و خاطر نش��ان کرد:
پر واضح اس��ت که ایران تا زمان نابودی
رژیم صهیونیس��تی ب��ه راه و روش خود
در مقاوم��ت ادامه خواه��د داد؛ اکنون به
زمان نابودی رژیم صهیونیس��تی نزدیک
تر شدهایم.
روحانی با پیشنهاد تخفیف ۳۵
درصدی ارز اربعین موافقت کرد

رئیس جمهور با تخفیف  ۳۵درصدی نرخ
ارز برای زائران اربعین حس��ینی موافقت
کرد.ب��ه گ��زارش مهر ،حس��ن روحانی،
رئی��س جمهور با پیش��نهاد رئیس بانک
مرک��زی ب��رای تخفی��ف  ۳۵درصدی
نسبت به نرخ ارز نیما برای زائران اربعین
حس��ینی ،موافقت کرد.حسن روحانی در
پینوش��ت نامه عبدالناص��ر همتی تاکید
کرد« :با توجه به اهمیت زیارت س��االر
ش��هیدان(ع) بویژه در ایام زیارتی اربعین
و تبدیل این مراس��م در سالهای اخیر به
راهپیمایی پرشکوه عاشقان اهل بیت(ع)
و تاثی��ر این حرکت در ی��اس معاندین و
مخالفین اس�لام عزیز ،با پیش��نهاد ۳۵
درصد تخفی��ف نرخ ارز نیما موافقت می
شود».رئیس بانک مرکزی درنامهای به
رئیسجمهور پیش��نهاد کرده بود که این
بانک بابهرهگیری از س��امانه نیما بتواند
برای عاش��قان ام��ام حس��ین(ع) که در
راهپیمایی عظیم اربعین حس��ینی حضور
می یابند ۳۵ ،درصد تخفیف نس��بت به
نرخ نیما ،در نظر بگیرد.
تشکیل ائتالف اطالعاتی «پنج چشم»
برای مقابله با چین

پنج کش��ور عض��و اتحادی��ه اطالعاتی
متش��کل از آمری��کا ،کان��ادا ،انگلی��س،
نیوزیلند و استرالیا برای مقابله اطالعاتی
ب��ا چین ،ائتالفی را با نام «پنج چش��م»
تش��کیل دادند .به گزارش مهر به نقل از
رویترز ،پنج کشور عضو اتحادیه اطالعاتی
متشکل از آمریکا ،کانادا ،انگلیس ،نیوزیلند
و استرالیا از آغاز سال جاری درباره فعالیت
های خارجی چین اطالعات محرمانه ای
را تبادل ک��رده اند.این همکاری فزاینده
اتحادیه با کش��ورهایی از جمله آلمان و
ژاپ��ن ،نش��انه وجود یک جبه��ه جهانی
گس��ترده علی��ه س��رمایه گ��ذاری ها و
عملیات نفوذی چین است .برخی از مقام
های مطلع گفته اند این اقدام به گسترش
غیر رسمی همکاری گروه پنج چشم در
مساله دخالت خارجی منجر شد.چند تن از
مقامات همچنین اظهار داشتند درحالیکه
تمرک��ز اصلی بر روی چین ب��وده اما در
گفتگوها به موضوع روس��یه هم اش��اره
شده است.یک مقام آمریکایی به رویترز
گفت :چگونگی واکن��ش به راهبرد بین
المللی جسورانه چین ،مکرر در رایزنی ها
با متحدانمان مطرح شده است .چیزی که
شاید به عنوان گفتمان یک منظوره آغاز
شده بود ،اکنون منجر به مذاکرات جزیی
تر درباره بهترین روش ها و فرصت های
بیش��تر برای همکاری ش��ده اس��ت.این
افزایش همکاری بین ش��بکه پنج چشم
نش��ان می دهد که علیرغ��م اخطارهای
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در
مورد آمادگی مواجهه یک سویه با چین،
اعضای دولت وی پش��ت پرده سخت در
تالش هستند تا یک ائتالف غیر رسمی
برای مبارزه با پکن ایجاد کنند.

ام��ام جمعه موقت تهران با بیان اینک��ه آمریکاییها میخواهند
دول��ت و دیگر قوا را به فس��اد سیس��تماتیک متهم کنند ،گفت:
انتقاد خوب است اما اهانت به مسئولین کشور کمک به بیگانگان
و دش��منان انقالب اس��ت.به گزارش مهر ،آیتاهلل محمد امامی
کاش��انی امام جمعه موقت تهران در خطبههای نماز جمعه این
هفته اظهار داش��ت :احتکار در ش��رع و عقل حرام است ،اینکه
کاالی��ی را ک��ه مورد نیاز جامعه اس�لامی اس��ت ،جمع کنیم تا
بعدا گران بفروش��یم ،حرام اس��ت و نظر تمام مراجع نیز در این
خصوص همین است .حضرت علی(ع) نیز محتکرین را به آتش
دوزخ وعده دادند.وی احتکار را جهل دانست و افزود :کسانی که
دست به احتکار میزنند ،نسبت به دنیا و آخرت جاهل هستند ،به
این افراد میگوییم که به زندگی و آخرت خود رحم کنند و برای
منافع دنیوی ،دست به احتکار نزنند .در شرایطی که دشمن کشور
را تحت فشار قرار داده ،احتکار ،گرانفروشی و دنیاپرستی ،حرکت
در مس��یر اهداف دشمن است.خطیب موقت نماز جمعه تهران با
اش��اره به اقدامات قوه قضائیه در مقابله با مفس��دین اقتصادی،
گفت :امیدواریم قوه قضائیه با قدرت این مس��یر را ادامه دهد .از
س��وی دیگر کسبه باید هرچه دارند را به مردم ارائه دهند ،دست
به احتکار و ذخیرهسازی نزنند و به فکر آخرت خود باشند.امامی
کاشانی در ادامه با اشاره به دیدار چند روز پیش سران قوا با مقام
معظم رهبری گفت :رهبری در این جلس��ه فرمودند «مشکالت
بانکی ،تورم و مس��ائل اقتصادی مردم باید با جدیت ،پیگیری و
به مش��کالت طبقه ضعیف جامعه رسیدگی شود» ،ایشان بارها
تأکید کردند که «برای حل مشکالت ،مشورت کنید».وی افزود:
رهبرانق�لاب بارها فرمودهاند که «ب��ا وجود ظرفیتهای موجود

احتکار در شرع و عقل حرام است

چ مشکل حل
کش��ور ،میتوان مشکالت کشور را حل کرد و هی 
نشدنی در کش��ور وجود ندارد».خطیب موقت نماز جمعه تهران
با اشاره به تحقیقات مرکز تحقیقاتی پارلمان آمریکا برای تسلط
ب��ر ایران تصریح کرد :دولت آمری��کا از مرکز تحقیقات پارلمان
آمریکا میخواهد برای تس��لط بر ای��ران و بر هم ریختن جامعه

سبحانینیا با بیان اینکه روحانی وامدار شریعتمداری است ،مطرح کرد

سیدحسننصراهلل:

دولتتوجهیبهمطالبهمردمندارد

نماینده س��ابق مجلس با بیان اینکه روحانی با برخی از وزرا
دارای مالحظاتی اس��ت ،گفت :یکی از آنها ش��ریعتمداری
است که رئیس ستاد انتخاباتی روحانی بوده و احساس دِین
و وامداری نسبت به او دارد.حجتاالسالم حسین سبحانینیا
نماینده س��ابق مجلس شورای اسالمی در گفتگو با مهر ،در
خصوص احتمال معرفی محمد ش��ریعتمداری بعنوان وزیر
تع��اون ،کار و رف��اه اجتماعی از س��وی رئیسجمهور اظهار
داش��ت :با توجه به شرایط حاکم بر کشور خصوصا در زمینه
مس��ائل اقتصادی و مطالبه مردم ،بنا بود در دولت تغییراتی
ایجاد ش��ود؛ اما پس از اینکه رئیسجمهور این کار را انجام
ن��داد مجل��س وارد عمل ش��د و دو وزیر را اس��تیضاح کرد
درحالیکه هدفگیری مجلس حداقل  ۵وزیر بود.وی افزود:
مجلس بر اس��اس مطالبه مردم به دنب��ال تغییرات دیگری
هست و به آن دو وزیر اکتفا نخواهد کرد و طبعا هر وزیری
که در این ش��رایط برای اس��تیضاح به مجلس بیاید ،کارش
س��خت است و مانند گذشته نیست .به همین دلیل موضوع
اس��تیضاح وزیر صنعت ،معدن و تج��ارت و راه و وزیر راه و
شهرس��ازی در مجلس مطرح است و هرکدام از آنها که به
صحن بیایند احتمال استیضاحش��ان باال اس��ت.نایب رئیس

ما ،طرحی بدهد ،آنها در این طرح بر چند مطلب تأکید داش��تند؛
اول اینکه دولت و دیگر قوا را به فس��اد سیستماتیک متهم کنند
یعنی اینکه مردم فکر کنند دولت و دیگر قوا فاس��د هستند و در
کل نظام اس�لامی را به فس��اد متهم کنند.امامی کاشانی اظهار
داش��ت :اگر ما به دنبال مطرح کردن فساد در دولت و دیگر قوا

باش��یم ،به دشمن کمک کردهایم و آنها از اقدامات ما خوشحال
میش��وند .رهبری بارها فرمودهاند «اهانت به یکدیگر و توهین،
خواست دشمنان و برنام ه آنهاست»؛ آنها میخواهند القا کنند که
سیس��تم فاسد است.امام جمعه موقت تهران گفت :مسئله دومی
که آمریکاییها به دنبال آن هستند ،این است که همه مسئوالن
کش��ور را به فس��اد متهم کنند و از س��وی دیگر ،بین مسئوالن
اخت�لاف ایجاد کنند تا به این وس��یله کش��ور را ضعیف کرده و
در آخر نیز رهبران را به فس��اد مته��م کنند تا مردم از رهبری و
مدیران عالی نظام جمهوری اس�لامی ناامید ش��وند و آن زمان
آنها میتوانند به اهدافش��ان دست یابند.وی در خصوص الحاق
ایران به کنوانس��یونها و قرارداده��ای بینالمللی افزود :همه ما
باید هوش��یار باشیم ،به پیشنهادات دشمن با سوءظن نگاه کنیم
و با احتیاط و هوش��یاری تصمیم بگیریم اما همه باید بدانند که
قوای قضائیه ،مقننه و مجریه ،شورای نگهبان و مجمع تشخیص
مصلح��ت نظام ،همه زیر نظر مقام معظم رهبری عمل میکنند
و تحت هدایت ایش��ان هستند.امامی کاش��انی ادامه داد :انتقاد
خوب اس��ت اما اهانت ،کمک به بیگانگان و دش��منان انقالب
اس�لامی اس��ت.خطیب موقت نماز جمع��ه تهران با اش��اره به
چ زمانی
پیروزیهای انقالب اسالمی اظهار داشت :در جهان هی 
آمریکا اینچنین تنها نبوده و مردم جهان از آنها جدا نبودهاند اما
باید توجه داش��ت که حق و باطل همیش��ه روبروی هم هستند
و دش��منان هیچگاه دس��ت از توطئه برنمیدارن��د.وی در پایان
خاطرنشان کرد :دشمنان ،آمریکا ،صهیونیست ،پولداران مغرور و
حکام برخی کشورهای منطقه که بنده ی استکبار هستند ،بدانند
که حق پیروز است و آنها ذلیل و نابودشدنی هستند.

کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس هش��تم
ادام��ه داد :در بعضی پیامهایی که نمایندگان دریافت کردند
اینگونه مطرح ش��د که رئیس جمهور نمیخواهد استیضاح
مطرح ش��ود و تمایل دارد دولت خ��ود جابجاییها را انجام
دهد.سبحانینیا با بیان اینکه روحانی با برخی از وزرا دارای
مالحظاتی است ،تصریح کرد :یکی از این وزرا شریعتمداری
است که در دوران انتخابات ریاست جمهوری رئیس ستاد او
بوده و به نوعی احس��اس دین و وامداری نسبت به او دارد؛
به همین دلیل رئیس جمهور نمیخواهد مستقیما در تغییر او
ورود کند و اگر هم ورود کرد ،به نحوی باشد که هزینه آن
را نپ��ردازد .به همین دلیل موضوع وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماع��ی را برای او مطرح کرده اس��ت.وی گفت :روحانی
میخواهد ب��ا این نگاه هزینه خود را کم و بار این کار را به
مجل��س منتقل کند ،در حالیکه میداند حوزه فعالیت آقای
شریعتمداری ،کار و رفاه اجتماعی نیست و ارتباط مستقیمی
با این بخش نداش��ته که البته مجلس هم روی این مسئله
حساس��یت خواهد داشت؛ بنابراین ش��انس شریعتمداری در
مجلس باال نیس��ت و بعید میدانم مجلس برای وزارت کار
ب��ه او رای اعتم��اد دهد.نماینده دوره نهم مجلس ش��ورای
اس�لامی با بیان اینکه معرفی شریعتمداری بعنوان وزیر کار
یک اقدام سیاس��ی و بیتوجهی ب��ه مطالبه مردم و مجلس
اس��ت ،خاطرنش��ان کرد :در حال حاضر نیز برخی زمزمهها
حاکی از آن اس��ت که گزینه جایگزین برای ش��ریعتمداری
مشخص است تا اگر در مجلس رای نیاورد ،آن فرد معرفی
شود.س��بحانینیا عن��وان ک��رد :یکی از مش��کالت ما این
اس��ت که برخی از وزرا در ح��وزه فعالیت خود کار نکردهاند
و تخصص��ی در آن ندارند و اگر این چرخه اصالح نش��ود،
مش��کالت گذشته تکرار خواهد شد.وی در پایان تاکید کرد:
باید نیروهای جوان و کارآم��دی که تحرک ایجاد میکنند
و در ح��وزه کاری خ��ود دارای تخصص هس��تند ،عهده دار
مسئولیتها شوند.

برخیکشورهایاسالمیبهترامپجزیهمیدهند

دبی��ر کل ح��زباهلل لبنان در س��خنرانی خود به مناس��بت
درگذش��ت مادر ش��هید عماد مغنیه ،گفت ک��ه او در تربیت
انس��انی مجاهد و مقاوم موفق بوده است .به گزارش فارس،
سخنرانی «سید حسن نصراهلل» ،دبیر کل حزباهلل لبنان به
مناسبت درگذشت حاجیه «آمنه سالمه» ،مادر شهید «عماد
مغنیه» آغاز ش��د.او در ابتدای این س��خنرانی درگذشت «ام
عماد» را به خانوادههای مغنیهو سالمه ،و شهدای مقاومت
لبنان تس��لیت گفت.سید حس��ن نصراهلل در مورد شخصیت
و نق��ش ام عم��اد گفت که وی با ترتیب و ش��خصیت خود
فرمانده��ی فوقالعاده به مقاومت در لبن��ان تقدیم کرد.او با
بیان اینکه ام عماد ،اسوه مادران شهدای مقاومت بود ،اظهار
داشت که شخصیت او همواره در کنار شخصیت شهید عماد
بود و همیش��ه در تصمیمهای مختلف و سرنوشتسازی که
شهید عماد گرفت ،حی و حاضر بود.دبیر کل جنبش حزباهلل
لبنان به باج خواهی دونالد ترامپ از عربستان سعودی اشاره
کرد و گفت که او چندین بار گفته اس��ت که اگر آمریکا نبود
عربس��تانی وجود نداش��ت.او افزود« :اظهارات ترامپ مبنی
ب��ر اینکه ای��ران میتواند در عرض  ۱۲دقیق��ه خاورمیانه را
ب��ه کنترل خود درآورد ،با هر هدفی هم که باش��د« ،دقیق»

اس��ت .ولی این سخنان او نش��ان از عظمت ایران در چشم
ترامپ اس��ت .ایرانی که هرگز بر سر ثروت و حاکمیت خود
چانه نزد».سید حس��ن نصراهلل به واکنش کشورهای عربی
و در رأس آنها س��عودی در براب��ر توهینهیا دونالد ترامپ
اش��اره کرد و گفت که «جز لبخند ،خفت و س��کوت کشنده
چیزی نمیبینیم».س��ید مقاومت گفت که رئیس جمهوری
آمریکا روزانه متحدان و دوستانش را تحقیر میکند و دست
به ترس��اندن همه ملتهای منطقه میزند.وی با بیان اینکه
ترامپ با این س��خنان به دنبال دوش��یدن عربستان سعودی
است ،اظهار داشت« :این خالصه سخنان ترامپ است و این
همان دولت آمریکاس��ت .سخنان ترامپ ما را به یاد سخنان
امام خمین��ی (ره) میاندازد ،که همیش��ه در ورد دولتهای
آمری��کا میفرم��ود که آنها غ��ارت کننده ملتهاس��ت».
س��ید حس��ن نصراهلل افزود« :ایران محاصره شده در چشم
ترامپ عظیم اس��ت ولی کش��ورهای عربی خلیج [فارس] و
خاورمیانه در برابر چش��م او در بهترین شرایط نمیتوانند دو
هفته بیش��تر دوام بیاورند».دبیر کل ح��زب اهلل لبنان گفت:
«میتوان گفت که بسیاری از کشورهای عربی و اسالمی ،در
مقابل حمایت آمریکا از آنها به این کشور جزیه میدهند».
او در مورد سیاس��تهای حزباهلل در ارتباط با س�لاحهایش
گفت که سیاس��ت این حزب «ابهام سازنده» است و لزومی
ندارد که مقاومت لبنان در این مسئله به کسی پاسخی دهد.
سید حس��ن نصراهلل به ادعاهای اخیر «بنیامین نتانیاهو» در
خصوص انبارها و تسلیحات موشکی حزباهلل در لبنان اشاره
ک��رد و از اق��دام وزارت خارجه این کش��ور در بازدید از این
مکانهای ادعایی نتانیاه��و تقدیر کرد و گفت که این اقدام
کذب ادعاهای نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی را نشان داد.
او با بیان اینکه نباید در «جنگ روانی» رژیم صهیونیس��تی
علی��ه لبنان و مردم و دولت این کش��ور ،به این رژیم کمک
کرد ،هدف از اقدام نتانیاهو در انتشار تصاویر هوایی از اماکن
ادعایاش را ایجاد ترس و نگرانی در بین مردم دانست.

مکانهای احتمالی دفن جسد ،حفاری میشود

پیشنهاد رشوه  ۵میلیارد دالری عربستان برای بستن پرونده قتل خاشقجی

گ�روه سیاس�ی :یک پایگاه خبری عراق��ی اعالم کرد که محمد
بن س��لمان ولیعهد س��عودی  ۵میلیارد دالر رشوه به رجب طیب
اردوغان رئیس جمهوری ترکیه پیش��نهاد کرده اس��ت تا پرونده
قتل خاشقجی بسته شود.به گزارش مهر به نقل از پایگاه اینترنتی
خبری عراقی «اسرار مدیا» ،هاکان کاکیل سفیر ترکیه در لبنان در
این مورد گفته است که محمد بن سلمان به اردوغان ،پنج میلیارد
دالر پیش��نهاد کرده اس��ت تا در مقابل پرونده جمال خاش��قجی
روزنامه نگار منتقد س��عودی بسته شود.طبق منابع خبری ،سفیر
ترکیه در گفتگو با یک مس��ئول عالیرتبه اروپایی این مساله را
فاش کرده است.منابع مذکور عنوان کردند :هاکان کاکیل دست
داشتن س��رویسهای جاسوسی خارجی از جمله موساد و سیا را
در ماجرای ناپدید ش��دن خاشقجی رد نکرده است.از سوی دیگر،
تحرکات دیپلمات ها و دیگر عوامل وابس��ته به رژیم سعودی در
ترکیه هم اکنون به ش��دت تحت کنترل پلیس امنیت این کشور
قرار دارد و قرار اس��ت تا پایان هفته ،درخواست مقامات سعودی
برای دیدار فوق العاده با اردوغان ،به دفتر ریاست جمهوری ترکیه
ارس��ال ش��ود.این منبع آگاه افزوده بود :رژیم س��عودی در صدد
اس��ت پیش��نهاداتی را به ترکیه ارائه کرده و شخص رجب طیب
اردوغ��ان را از پیگی��ری موضوع منصرف و ی��ا حداقل وی را به
سکوت در قبال پرونده قتل خاشقجی مجاب کند ،اتفاقی که بعید
است از سوی رییس جمهور ترکیه مورد پذیرش واقع شود.پروند
خاش��قجی موجی از محکومیتها و واکنش های ش��دید در میان
کشورهای جهان علیه عربستان را به دنبال داشته است.

ت��ا پایان هفته به این کش��ور فرصت داد ت��ا در تحقیقات حول
این پرونده هم��کاری کند.تلویزیون دولت��ی ترکیه جمعه اعالم
ک��رد که آنکارا تا پایان هفته (روز یکش��نبه) ب��ه ریاض فرصت
داده تا برای مشخص ش��دن سرنوشت خاشقچی همکاری کند
یا در غی��ر اینصورت طبق کنوانس��یون  1961وین با بازجویی
دادس��تانها مواجه ش��ود.همچنین نیروهای امنیتی ترکیه قصد
دارن��د طی روزهای آتی ،مکانهایی را در اس��تانبول که احتمال
میدهند بقایای جسد خاشقچی در آنجا پراکنده و دفن شده است،
حفاری کنند.به نوش��ته روزنامه «ینی شفق» یکی از مکانهایی
که نیروهای امنیتی احتمال میدهند تکههای جسد خاشقچی در
آنجا دفن شده باشد ،باغچه اقامتگاه سرکنسول عربستان سعودی
در اس��تانبول اس��ت که فاصله کمی با ساختمان کنسولگری نیز
دارد.پس از این گزارشها بود که عربستان سعودی هیأتی را برای
انجام تحقیقات درباره دلیل مفقود شدن خاشقچی به ترکیه اعزام
کرد.به نوش��ته خبرگزاری «رویترز» به نقل از دو منبع ترکیهای،
این هیأت بازرس��ان سعودی امروز وارد ترکیه شده و قرار است با
نیروهای امنیتی این کشور همکاری کنند.

 ترکیه اس�ناد ویدئویی را درباره شکنجه و قتل خاشقجی در
اختیار دارد

ب��ه گزارش مهر ،ش��بکه الجزی��ره به نقل از روزنامه واش��نگتن
پس��ت گ��زارش داد :ترکیه به آمریکا اطالع داده اس��ت اس��ناد
صوتی ویدئویی را که کشته ش��دن جمال خاشقجی را در داخل
کنسولگری عربستان در استانبول تأیید می کند ،در اختیار دارد.در
این اسناد ویدئویی نحوه شکنجه و قتل جمال خاشقجی روزنامه
مکانهای احتمالی دفن جسد خاشقچی حفاری میشود
با افزایش ابعاد پرونده مفقود شدن «جمال خاشقچی» روزنامهنگار نگار منتقد سعودی نشان داده می شود و همچنین صدای اعضای
معارض سعودی در کنسولگری ریاض در استانبول ،دولت ترکیه تیم امنیتی ش��نیده می شود که خاشقجی را قبل از کشتن و تکه

داعش از جبهه النصره گاز کلر دزدید

گروه تروریستی داعش با حمله به تروریست های عضو جبهه النصره در سوریه،
دس��ت کم دو بش��که ح��اوی گاز کلر را دزدی��د .به گزارش تس��نیم به نقل از
اسپوتنیک ،ویدئویی که وزارت دفاع روسیه منتشر کرده است گروهی از داعشی
ها را نشان می دهد که با حمله به تروریست های عضو گروه رقیب یعنی جبهه
النصره ،بش��که های حاوی گاز کلر را ربوده و به جنوب اس��تان حلب س��وریه
منتقل کردند.در توضیح این تصاویر که توس��ط مرکز آش��تی روس��ی در روسیه
منتش��ر شد آمده اس��ت« :اواخر روز  9اکتبر ،گروهی از تروریست های داعشی
به مقر سازمان تروریس��تی هیات تحریرالشام (جبهه النصره سابق) در نزدیکی
روس��تای اللطامنه حمله کردند».بنا بر این گزارش ،داعش��ی ها پس از کش��تن
چهار عضو جبهه النصره و دو عضو کاله س��فیدها ،دو بش��که حاوی گاز کلر را
با خود ربوده ،آن ها را به جنوب حلب منتقل کرده و در اختیار گروه تروریس��تی
حراس الدین گذاشته اند.

تکه کردن مورد ضرب و ش��تم قرار می دهند.بنا بر این گزارش ،روزنامه نیز در گفتوگو با فارس از ابعاد و عواقب جنایت احتمالی
وجود همین ش��واهد اس��ت که موجب ش��ده تا مقامات سعودی سعودیها علیه روزنامهنگار معارض خود در کنسولگری استانبول
بالفاصله حکومت سعودی را مسئول قتل خاشقچی معرفی کنند .گفت.
در عین حال ،مقامات ترکیهای نگران هستند انتشار عمومی این
اسناد نحوه جاسوسی آنها از اماکن دیپلماتیک خارجی را افشا کند .سناتور آمریکایی :عربستان قاتل خاشقجی است
مشخص نیس��ت که آیا مقامات آمریکایی این اسناد ویدئویی را باب کورکر س��ناتور ارشد جمهوریخواه آمریکا گفت بدون شک
شنیده و دیدهاند یا نه ،اما مقامات ترکیهای از تشریح محتوای آن عربستان س��عودی دست به قتل جمال خاش��قجی روزنامهنگار
برای واش��نگتن خبر می دهند.خاشقچی  ۵۹ساله سهشنبه هفته ناپدیدش��ده در ترکی��ه زده اس��ت .به گزارش تس��نیم به نقل از
قبل (دهم مهر – دوم اکتبر) برای امور ازدواج خود به کنسولگری بیزینس اینسایدر ،کورکر که رئیس کمیته روابط خارجی مجلس
عربس��تان سعودی در استانبول مراجعه کرد ،اما خروج وی از این س��نای آمریکا است ،روز پنجش��نبه عربستان را مسئول مستقیم
ساختمان ثبت نشده است .چهار روز بعد (چهاردهم مهر – ششم قتل خاش��قجی اعالم کرد.وی در مصاحبه با سیانان گفت که
اکتبر) ،خبرگزاری رویترز به نقل از دو مس��ئول ترکیهای گزارش اسناد اطالعاتی از نقش مستقیم عربستان در قتل این روزنامهنگار
داد که وی احتماال کشته شده است.وزارت خارجه ترکیه نیز ضمن حکایت دارند.وی با بیان اینکه در نقش عربس��تان در کشتن این
احضار دو مرتبهای س��فیر عربستان س��عودی در آنکارا ،خواستار روزنامهنگار «جای هیچ سؤالی باقی نیست» افزود« :معتقدم آنها
تفتیش کامل ساختمان کنسولگری این کشور در استانبول شده (عربس��تان سعودی) این کار را کردهاند و متأسفانه معتقدم که او
اس��ت« .رجب طیب اردوغان» رئیسجمهور ترکیه نیز با هشدار (خاشقجی) مرده است».بهگفته سناتور کورکر ،عربستان سعودی
به مقامات س��عودی ،تاکید کرد که آنها باید ثابت کنند خاشقچی روایت دیگری از ماجرای ناپدیدش��دن خاش��قجی سر هم کرده
س��الم از کنس��ولگری خارج ش��ده اس��ت.بعد از گزارش روزنامه است.جمال خاشقجی سهش��نبه گذشته برای کارهای مربوط به
«نیوی��ورک تایمز» مبنی بر به قتل رس��یدن و س��پس تکه تکه مدارکش وارد کنس��ولگری عربستان در استانبول شده و بهگفته
شدن جسد خاشقچی برای انتقال راحتتر به بیرون از ساختمان نامزدش که منتظر او بوده ،دیگر از ساختمان بیرون نیامد.مقامات
کنس��ولگری مقامات غربی و کشورهایی که ریاض اغلب آنها را سعودی ادعا کردهاند که این نویس��نده و روزنامهنگار 59ساله از
متح��د نزدیک خود میداند ،این حادث��ه را جدی گرفته و ضمن کنسولگری خارج ش��ده است ،اما رسانهها گزارشهایی مبنی بر
ابراز نگرانی ،از عربس��تان سعودی خواستند که هرچه سریعتر به بهقتل رسیدن و تکه تکه شدن جسد او در کنسولگری عربستان
ابهامات در اینباره پاسخ شفافی بدهد( .روزنامه «صاباح» ترکیه منتش��ر کردهاند.بررس��یها نش��ان داده که در روز اول اکتبر دو
نیز بامداد چهارش��نبه با انتشار نام و تصویر  15سعودی مشکوک هواپیما ،یکی از عربستان و دیگری از مبدأ نامشخص به استانبول
به دست داشتن در پرونده خاشقچی ،جزئیاتی جدید و تکاندهنده آمدهاند که حامل  15نیروی امنیتی سعودی بودند؛ آنها بالفاصله
از این ماجرا نقل کردند .یک تحلیلگر ارش��د و س��توننویس این در روز دوم اکتبر ترکیه را ترک کردهاند.

اردوغان :به زودی به شرق فرات حمله خواهیم کرد

رئیس جمهور ترکیه در جمع کماندوهای کش��ورش اعالم کرد به زودی به مناطق
ش��رق فرات حمله میکند .به گزارش تس��نیم به نقل از ش��بکه تلویزیونی آ خبر،
رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه در شهر اسپارتا و در جشن اعطای درجه
کماندوهای ویژه ارتش این کش��ور اعالم کرد :ما به عنوان کش��وری که صاحب
قدیمیترین ارتش منظم و س��ازمان یافته جهان هستیم ،توان دفاع از کشورمان را
داریم و تروریستها به خاطر قدرت نظامی ارتش ما خواب و آرامش ندارند.اردوغان
افزود :این ارتش توانسته است خائنین را از صفوف خود بیرون بیندازد و روز به روز
در میادین مختلف پیروزیهای بزرگی به دست بیاورد .انشاءاهلل به زودی به کمک
همین کماندوهایی که امروز درجه میگیرند به ش��رق فرات نیز حمله خواهیم کرد
و النههایش��ان را برسرشان خراب میکنیم.رئیس جمهوری ترکیه تاکنون چندین
بار اعالم کرده حمایت آمریکا از نیروهای مسلح کرد وابسته به پ.ک.ک در شمال
سوریه ،تهدیدی علیه امنیت ملی ترکیه است.

اندرو برانسون به سه سال زندان محکوم شد

دادگاه ترکیه ضمن حکم به آزادس��ازی کش��یش آمریکایی از حبس خانگی ،وی را
به س��ه س��ال زندان محکوم کرد .به گزارش فارس ،دادگاه ترکیه ،اندرو برانس��ون،
کشیش آمریکایی متهم به دست داشتن در کودتای  2016این کشور را به سه سال
و ی��ک م��اه و  15روز زندان محکوم کرد و همچنین کلیه محدودیتهای قضایی را
از وی برداش��ت .به این ترتیب ،برانس��ون از حبس خانگی آزاد میش��ود .همچنین،
ممنوعیت مس��افرت این کشیش آمریکایی نیز لغو شده است.با توجه به دورهای که
برانس��ون تحت بازداشت گذرانده ،این حکم عمال به معنای آزادی زودهنگام اوست.
آسوشیتدپرس نوشته است که علیرغم محکومیت ،برانسون میتواند ترکیه را ترک
کند.رس��انهها گزارش دادند که چهار ش��اهد اصلی اتهامات اندرو برانسون ،شهادت
خود را پس گرفتهاند .دادس��تانی برای برانس��ون تقاضای  10سال زندان کرده بود،
اما دادگاه با موافقت با تنها س��ه س��ال حبس برای او ،عمال حکم به آزادی کشیش
آمریکایی داد.

