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تحریم آکادمیک رژیم صهیونیستی
از سوی 350 استاد دانشگاه و پژوهشگر انگلیسی

حدود 350 پژوهشگر و استاد دانشگاه های 
انگلیس با انتشار نامه ای از تصمیم خود برای 
تحریم آکادمیک رژیم صهیونیستی به خاطر 
جنایت علیه ملت مظلوم فلسطین خبر دادند.

350 محقق و اســتاد دانشــگاه انگلیس در 
نامه ای که یک نســخه از آن در روزنامه گاردین 
بــه چاپ رســیده اعــام کردند: »مــا عمیقاً از 
اشغالگری غیرقانونی اســرائیل در سرزمین های 

فلسطینی، نقض تحمل ناپذیر حقوق بشر که بر 
همه بخش های مردم فلســطین تحمیل شده و 
نیز تصمیم اســرائیل برای تداوم ساخت و سازها 
ناخشنود هستیم.« امضاکنندگان این نامه تاکید 
کردند دعــوت برای بازدید از نهادهای آکادمیک 
اسرائیل را نخواهند پذیرفت و در کنفرانس  هایی 
که رژیم صهیونیستی حامی مالی آن ها باشد نیز 

شرکت نمی کنند.

فراخوان جهانی سازمان حقوق بشر
برای جلوگیری از اعدام آیت اهلل نمر

یک سازمان حقوق بشری از جامعه جهانی 
خواست تا به هر شــکل ممکن مانع از اجرای 
حکم ظالمانه اعدام آیت اهلل »نمر« از ســوی 

سعودی های وهابی شوند.
به گزارش تســنیم، رئیس سازمان حقوق بشری 
اروپایی – سعودی تاکید کرده که »عربستان از ابتدا 
و طی سه سال گذشته درخصوص پرونده آیت اهلل »نمر 

باقر النمر« روحانی مبارز شیعه عربستانی، هیچ حسن 
نیتی از خود نشان نداده است.«  »علی الدبیسی« با 
بیان اینکه »هنوز مشخص نیست که آیا حکم اعدام 
شــیخ »نمر« که توسط ولیعهد تایید و برای اجرا به 
پادشــاه ارجاع داده شده اســت امضا شده و یا قرار 
است امضا شود«، افزود: »جامعه بین المللی باید برای 

جلوگیری از اجرای این حکم ظالمانه تاش کند.«
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کوتاه از سراسر جهان

منابع یمنی اعالم کردند 
جنگنده های سعودی با حمله  
به شــهر حیدان در استان 
این  بیمارستان  تنها  صعده 
شهر را به طور کامل تخریب 

کردند.
به گزارش تســنیم، شبکه 
»المسیره« از تجاوز جنگنده های 
ســعودی به شــهر حیدان  در 
اســتان صعده خبــر داد. این 
شــبکه افــزود: »جنگنده های 
ائتاف سعودی تنها بیمارستان 
منطقه حیدان را بمباران کردند 
که بــه ویران شــدن کامل آن 
منجر شد. جنگنده های سعودی 
همچنین،  به یک منزل مسکونی 
در »الجــوف« حمله کردند که 
طی آن 10 غیرنظامی به شهادت 

رسیدند.
آل سعود اخیرا با استخدام 
مزدوران ســودانی و همچنین 
اجیر کردن آدم کش های حرفه ای 
شرکت آمریکایی بلک واتر سعی 
دارد شکســت خــود در جنگ 
یمن را به نوعــی جبران کند. 
»عبدالملک العجری«، عضو دفتر 
سیاسی جنبش انصاراهلل یمن در 
گفت وگو با روزنامه االخبار لبنان 
گفت: »شــرکت در تجاوز علیه 
یمن برای تمامی کشورهایی که 
تایید کردند  حمله عربستان را 
عــذاب آور اســت چراکه این 
کشورها خود می دانند این جنگ 
یک جنگ بیهوده است و هیچ 
توجیهی ندارد«. وی افزود: »این 
کشورها نمی خواهند خشم نظام 
عربستان گریبانگیر آن ها شود. 
مشــارکت در جنگ علیه یمن 
نیز عذابی برای آن ها در مقابل 
ملتشــان و جهان است چراکه 
هیچ دلیل و توجیهی ندارد. این 
مسئله درباره کشورهایی صدق 
می کند که به خودشان احترام 
می گذارند نه نظام های بی چشم 
و رویی مثل نظام »عمر البشیر«، 

رئیس جمهور سودان.« 
مشارکت  درباره  »العجری« 
ســودان در جنگ بــا توجه به 
اینکه رئیس جمهور این کشور 
بین المللی  دادگاه های  سوی  از 
تحت پیگرد قرار دارد نیز گفت: 
»عربستان به سودان وعده داده 
در مقابل مشــارکتش در جنگ 
یمن از »البشیر« در برابر پیگرد 
قانونی وی از سوی دادگاه الهه 

حمایت کند.«
تحوالت میدانی

از سوی دیگر، »عزیز راشد«، 
معاون سخنگوی نیروهای مسلح 
یمن در گفت وگو با شبکه العالم 
گفــت: »ارتــش و کمیته های 
تاکنــون عاوه  مردمــی یمن 
بر انهدام ســه ناوچه سعودی، 
ده ها هلی کوپتــر و جنگنده و 
هــزاران زره پــوش و تانک را 
هم منهدم کــرده و صدها نفر 
از نظامیان ســعودی و مزدوران 
آن را به اسارت در آورده اند. این 
موفقیت ها، روحیه متجاوزان را 
از بین برده و نشــان داده است 
که متجاوزان تا چه حد در برابر 
نیروهای یمنی ناتوان هستند.« 
وی تاکیــد کــرد: »علت اجاره 
نظامیان خارجی و کمک گرفتن 
از بلک واتر و شرکتهای امنیتی 
کلمبیا و شــبه نظامیان سودان 
توســط ســعودی و متحدانش 
همین شکســت ها و ناکامی ها 

است.«

جنگنده های سعودی 
تنها  بیمارستان

 شهر حیدان یمن را 
بمباران کردند

رومانی
آسوشیتدپرس: رئیس جمهور سابق رومانی به اتهام 
تفتیش در اعتراضات خشونت آمیز 25 سال پیش که در 
آن 6 تن کشته و صدها نفر زخمی شدند، به جنایت 

علیه بشریت متهم شده است.
کره شمالی

اینترســت: آمریکا با اســتفاده از یک ســازمان 
غیردولتــی بــا عنوان »گــروه خدمــات بین المللی 
انسان دوستانه« که ســازمانی مسیحی و امدادرسان 
محسوب می شود از کره شمالی جاسوسی کرده است. 
رئیس این ســازمان از جرج بوش رئیس جمهور وقت 
آمریکا به خاطر این جاسوسی ها جایزه دریافت کرده 

است.
مصر

فلسطین الیوم: ارتش مصر در اقدامی تازه 12 تونل 
در منطقه مرزی با نوار غزه را منهدم و چند فلسطینی 
را دســتگیر کرده است. ارتش مصر اخیرا نیز آب دریا 
را در امتداد نوار مرزی با غزه پمپاژ کرده بود تا از این 

طریق بتواند تونل های موجود را تخریب کند.
اروپا

راینیشن پست: براساس بررسی موسسه »برتلزمن« 
آلمان حدود 26 میلیون جوان اروپایی به دلیل بحران 
اقتصادی در معرض خطر فقر و محرومیت قرار گرفته اند 
و جوانان و کــودکان بزرگ ترین زیان دیدگان بحران 

سال های اخیر در اروپا هستند.

آمریکا
اســپوتنیک: یک نویســنده و مورخ آمریکایی از 
سیاست های باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا انتقاد 
کرده و گفته اســت: »باراک اوباما با دســتور کار ضد 
جنــگ خود به عنوان رئیس جمهــور آمریکا انتخاب 
شده اما در سوریه و لیبی دخالت نظامی کرده است.« 
این نویســنده نتیجه گرفت بــوش و اوباما هیچ 

تفاوتی ندارند.
پاکستان

داون نیوز: وزارت خارجه پاکستان سفیر هند را به 
دلیل »نقض آتش بس« و »دریافت تهدیدآمیز از دهلی 

نو« فراخوانده است.
 همزمان با این تنش سیاسی خبر رسیده که سه 
شهروند پاکستانی بر اثر تیراندازی نیروهای مرزی هند 

کشته و 23 نفر دیگر زخمی شده اند!
آلمان

اســپوتنیک: یک روزنامه نگار اتریشی در مقاله ای  
با تاکید بر بی کفایتی مقامات و سیاستمداران کنونی 
آلمان، »آنگا مرکل« صدراعظم این کشور را »عروسک 

خیمه شب بازی و بازیچه دست آمریکا« خواند.
فلسطین

آناتولی: با وجود شهادت 61 فلسطینی طی 27 روز 
گذشته در جریان انتفاضه سوم فلسطینی ها، محمود 
عباس رئیس تشکیات خودگردان فلسطین گفته که 

خواستار زندگی در کنار اسرائیل است.

احزاب و جریان های سیاسی 
ترکیه با اشاره به افزایش حمالت 
ترکیه،  در  داعش  تروریســتی 
»رجــب طیب  سیاســت های 
حوادث،  این  علت  را  اردوغان« 
در  تروریستی  عملیات  ویژه  به 

شهر »دیار بکر«، اعالم کردند.
در پی افزایش حمات تروریستی 
داعش در ترکیه از جمله درگیری های 
خونین اخیر با داعش در شــهر دیار 
بکر، رهبــران احزاب مخالف ترکیه 
انگشت اتهام خود را به سمت شخص 
رئیس جمهور گرفته و اعام کرده اند 
که حمایت های او از تروریســم در 
سوریه، علت واقعی این حمات است.
شنبه گذشــته در پی درگیری 
شدید میان نیروهای امنیتی و عناصر 
داعش در شهر دیاربکر، شش نیروی 
امنیتی کشــته و شماری نیز زخمی 

شده اند.
اوایــل مهــر مــاه نیــز انفجار 
تروریســتی عناصر داعش در شهر 
آنکارا، جان 44 نفر را گرفت و ده ها 

مجروح برجای گذاشت.
حضور تروریستی داعش در ترکیه 

شرایط را برای اردوغان دشوار کرده 
اســت و او عما پاسخی ندارد که به 
افکار عمومی این کشــور بدهد. این 
در حالی اســت که چهار روز بیشتر 
به انتخابات حساس پارلمانی نمانده 

است.
دیروز  تســنیم،  گــزارش  بــه 
»کمــال قلیچدار اوغلو« رهبر حزب 
»جمهوری خواه خلق«، سیاست های 
منطقه ای اردوغان، به ویژه در قبال 
سوریه و حمایت او از تروریسم را به 
شــدت مورد انتقاد قرار داد و گفت 

که اردوغان با سیاست هایش، ترکیه 
را وارد بحران هــای منطقــه کرده 
است. وی تصریح کرده که »سرازیر 
شدن آوارگان در ترکیه و فعال شدن 
تروریســت ها در این کشــور، همه 
رئیس جمهور  محصول سیاست های 

ترکیه است.«
قلیچــدار اوغلو گفــت که اگر 
حزبــش در انتخابات 10 آبان پیروز 
شــود، سیاســت ترکیه را در قبال 
ســوریه تغییر خواهد داد و همین 
تغییر سیاســت، خود به خود باعث 

بازگشت آوارگان سوری به این کشور 
خواهد شد. قلیچدار اوغلو همچنین، 
وعده داد که عملیات قاچاق ســاح 
برای تروریست های افراطی در سوریه 
و تماس با این گروه ها را متوقف کند.
خبرگزاری جمهوری اسامی نیز 
از اسامبول گزارش داده که »مصطفی 
»ســعادت«   رهبر حزب  کاماالک« 
اظهار داشت: »سیاست های خصمانه 
آنکارا علیه دمشــق به تهدید علیه 

ترکیه تبدیل شده است.«
وی گفت:  »در آغاز بحران سوریه 

)2001( آنها )سران آنکارا( می گفتند 
که ما ظرف 15 دقیقه می توانیم وارد 
سوریه شــویم، ولی حزب سعادت 
همان موقع به آنها هشــدار داد که 
هر چند می توانید ظرف 15 دقیقه 
به ســوریه بروید ولی طی 15 سال 
هم نمی توانید از آنجا خارج شوید.«

اسامگرای سعادت  رهبر حزب 
اضافه کرد، »اکنون صحبت از امکان 
وارد شدن به دوران انتقالی با حضور 
»بشار اسد« می شود. جهان نیز به این 
واقعیت پی برده اســت. اما ما سؤال 
می کنیم که آیا برای رسیدن به این 
نتیجه باید 370 هزار تن در سوریه 

جان می دادند؟« 
پروفســور مصطفــی کاماالک 
افزود: »هزاران آواره سوری در آب های 
دریای مدیترانه غرق شــدند، کشور 
ســوریه به ویرانه تبدیل شــد. این 
نتیجه سیاســتی اســت که اکنون 
ســوریه را به تهدیدی علیه ترکیه 

بدل کرده است.«
حزب سعادت از سوی نجم الدین 
اربکان نخست وزیر اسامگرای فقید 

ترکیه بنیانگذاری شده است.

اما، در حالی که تنها چهار روز به 
برگزاری انتخابات پارلمانی ترکیه باقی 
از سیاستمداران  مانده است، برخی 
می گویند، اردوغان خواهان از دست 
دادن قدرت نیست. این در حالی است 
که کارشناســان دست یافتن حزب 
عدالت و توسعه به اکثریت کرسی های 

پارلمان را »بعید« می دانند.
طی روزهای گذشته ترکیه شاهد 
درگیــری نیروهای امنیتی و عناصر 
داعش بوده است؛ در عملیات بامداد 
سه شنبه نیروهای امنیتی در دو شهر 
»آناتولی« و »قونیه« 30 مظنون به 
عضویت در داعش را دستگیر کردند. 
دیروز در اســامبول نیز شماری از 
عناصــر داعش به دســت نیروهای 

امنیتی بازداشت شدند.
 در شهر »دیار بکر« ترکیه هم دو 
مامور پلیس به دست عناصر داعش 

به قتل رسیدند.
پیش از این، منتقدان بارها نسبت 
بــه تبعات حمایت هــای اردوغان از 
تکفیری ها و خطرات قدرت گرفتن 
این گروه وحشی و بی منطق هشدار 

داده بودند.

احزاب و جریان های سیاسی ترکیه تاکید کردند

اردوغان، متهم ردیف اول  درگیری های خونین دیار بکر

آمریکایی  مستقل  محققان 
اعالم کردند تحقیقات آنها نشان 
مسلمانان  که کشــتار  می دهد 
مصداق  میانمار  در  روهینگیایی 

نسل کشی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما 
به نقل از شــبکه تلویزیونی الجزیره، 
مطالعات یک گروه از دانشکده حقوق 
دانشــگاه »ییل« آمریــکا که گروه 
تحقیقات شبکه تلویزیونی الجزیره به 
آن دست یافته نشان می دهد، دالیل 
»قوی« در وقوع نسل کشی در میانمار 

علیه اقلیت روهینگیا وجود دارد.
در ایــن گزارش از دولت میانمار 

نتایج تحقیقات بین المللی نشان داد

کشتار مسلمانان میانمار با هدف نسل کشی صورت می گیرد

نخست  وزیر رژیم صهیونیستی 
که به شدت از انتفاضه سوم کالفه 
شده طی اظهاراتی مضحک گفت: 
به دنبال طرحی است که با فشردن 
را  فلسطینیان  بتواند  دکمه  یک 

بکشد!
»بنیامیــن نتانیاهو« در تهدیدی 
تازه علیه فلســطینیان اظهار داشت 
تل آویو در پی توســعه طرحی است 
که به هر اسرائیلی اجازه می دهد تا در 
صورت احســاس خطر با فشردن یک 
دکمه نیروهــای امنیتی را به کمک 
بطلبد تا این نیروهــا در محل خطر 
حاضر شــوند و مهاجم را بکشــند یا 

بازداشت کنند!
به گــزارش خبرگــزاری صدا و 
سیما به نقل از خبرگزاری »سمای« 
فلســطین، نخســت وزیــر رژیــم 
صهیونیستی که در نشست با اعضای 
کمیســیون امنیت و امــور خارجی 
کنســت ســخن می گفت در ادامه با 
اشاره به رفتارهای محمودعباس افزود: 
» او از یک سو به افزایش خشونت در 

انتفاضه نتانیاهو را به هذیان گویی انداخت؛

به دنبال طرحی هستم که با فشردن یک دکمه فلسطینی ها را بکشم !

منابع عربستانی از شهادت چهار نمازگزار و زخمی شدن 30 
تن دیگر در حمله انتحاری تکفیری های داعش به مسجدی در 

نجران عربستان خبر دادند.
حمایت های گسترده آل سعود از تروریست های داعش در سوریه، 
عراق و یمن باعث شده تهدیدات این گروه به داخل مرزهای عربستان 
نیز کشیده شود. داعش به عنوان یک گروه تروریستی در صورت عدم 
حمایت های آل ســعود هیچ گاه نمی توانســت به صورت امروزی رشد 
کند. به گزارش ایسنا، سخنگوی وزارت کشور عربستان به خبرگزاری 
فرانســه گفته: »دوشنبه شــب یک فرد مسلح وارد مسجد المشهد در 

نجران واقع در جنوب عربســتان و در نزدیکی مرز با یمن شد و بعد از 
اقامه نماز مغرب بمب همراه خود را داخل این مســجد منفجر کرد.« 
به گفته منابع عربستانی، در این حمله چهار نمازگزار شهید  و 30 تن 

دیگر زخمی شدند.
ساعاتی پس از این حمله تروریستی، داعش ضمن پذیرفتن مسئولیت 
این حادثه اعام کرد که عامل حمله »ابواســحاق الحجازی« با تابعیت 
عربســتانی و از اعضای گروه »والیت نجد« بود که با بســتن کمربند 
انتحاری، خود را داخل این مســجد منفجر کرد. اما سخنگوی وزارت 
کشور عربستان طی بیانیه ای، هویت عامل حمله به مسجد المشهد را 

»سعد سعید سعد الحارثی« اعام کرده است. وی گفت: »این فرد بعد 
از چهار سال از سوریه به عربستان بازگشته بود.«

این دومین حمله داعش در 10 روز گذشته در عربستان است. 25 
مهرماه نیز در پی حمله مسلحانه  به حسینیه ای در شهر القطیف عربستان 
پنج تن از شیعیان شهید شدند. حمات داعش علیه شیعیان در عربستان 
در ماه های اخیر افزایش یافته و بیشــتر انفجارهای انتحاری داعش در 
استان شیعه نشین القطیف رخ می دهد. با این وجود دستگاه های امنیتی 
عربستان اقدام خاصی در این مورد انجام نداده اند و در برخی جنایت ها، 

پای آنها نیز در میان است.

4 شهید و 30 مجروح در حمله تروریستی داعش به نمازگزاران عربستان

اینترنتی  پایگاه  مؤسس 
»ویکی لیکــس« فاش کرد، 
بحــران پناهجویان را خود 
با دو هدف  کشورهای غربی 
»وارد  و  نخبــگان«  »جذب 
کــردن ضربه کاری به دولت 

سوریه« ترتیب داده اند.
به گزارش ایســنا، »جولیان 
آسانژ« گفت که با نگاه به اسناد 
به این نتیجه رسیده که »جنبش 
پناهجویان« را خود غربی ها راه 
انداخته انــد، منظــور از جنبش 
پناهجویان، اشــاره به میلیون ها 
آواره ای است که از ترس داعش 
از سوریه خارج و از طریق ترکیه، 

وارد اروپا شده اند. 
بــا  گفت وگــو  در  آســانژ 
»پــرس  یونانــی  خبرگــزاری 
پروجک« افــزود: »اکثر آوارگان 
سوری از طبقه متوسط هستند 
و تکیه آنها به دانش زبانی، پول 

و ارتباطات است. 
قطعاً مهندســین، مدیران و 
کارمندان جزو طبقه ای هستند 
که برای ســرپا نگهداشتن یک 

دولت، مورد نیاز هستند.« 

وی تأکید کرد که »استراتژی 
کاهش جمعیت«، قابلیت رزمی 

دولت را نیز کاهش می دهد.
به گفته آسانژ »وقتی آلمان 
بسیار  پناهجویان  می کند  اعام 
زیادی را می پذیرد و وقتی ترکیه 
ســه میلیون پناهجو را اسکان 
می دهد، مردم سوریه هم ترغیب 
)به خروج از کشــور( می شــوند 

به گفته وزیر خارجه عمان اعراب در حق سوریه ظلم 
کرده اند و باید رفتار خود را اصالح کنند.

به گزارش تســنیم، »یوســف بن علوی« که روز دوشنبه به 
ســوریه ســفر و با »بشار اســد« دیدار کرده بود، در این دیدار 
اظهار داشــته که اعراب به ســوریه ظلم کرده انــد و باید این 
روند اصاح شــود و چنین اقدامی، امروز راحت تر از گذشــته

صورت می پذیرد.
بن علوی در دیدارش با رئیس جمهور سوریه، هر چند با خود 
طرحی به همراه نداشــت، ولی آمادگی کشورش را برای ایفای 

»نقش مثبت« به منظور حل بحران سوریه اعام کرده است.

وزیر خارجه عمان در دیدار با بشار اسد: اعراب در حق سوریه ظلم کردند

وزیر خارجه عمان پیش از این به پایتخت هفت کشــور عربی، 
از جمله عربستان سفر و سران این کشورها را متقاعد کرده بود که 

و همین امر ســوریه را تضعیف 
می کند.«

تنها  »ســوریه  گفــت:  وی 
مــوردی نیســت کــه در آن از 
مهاجران به عنوان ساح استفاده 
می شــود؛ در طول جنگ عراق 
هم ســوئد در مذاکره با آمریکا، 
حضورش را در عراق به پذیرش 
پناهجویان عراقی در خاک سوئد 

مشروط کرده بود!
وی افزود: این شرایط )سوریه( 
به دنبال سیاســت های آمریکا، 
انگلیس و فرانسه در خاورمیانه و 
نیز متحدان منطقه ای آمریکا در 
خاورمیانه از جمله قطر، ترکیه، 
اردن و اســرائیل و نیز عربستان 

سعودی به وجود آمده است.
آســانژ در ادامه به »سیاست 

نادرست آمریکا در سوریه« اشاره 
کرد و گفت: »این سیاســت به 
نفعی نمی رساند و  مردم آمریکا 
فقط جیب دالالن اســلحه را از 

پول پر می کند.«
نخستین عملیات روسیه 

در جنوب سوریه
از تحوالت میدانی سوریه اما 
خبر می رسد، جنگنده های روسی 
دیروز برای نخستین بار طی یک 
تروریســت ها  مواضع  اخیر،  ماه 
را در ارتفاعــات مهم و راهبردی 
»تل حــاره« و »تل عنتر« واقع 
در نزدیکی »دیرالعدس« استان 

»درعا« مورد حمله قرار دادند. 
مواضــع  آن،  بــر  عــاوه 
»تل العاقیه«  در  تروریســت ها 
توســط  نیــز  درعــا  اســتان 
جنگنده های روسی بمباران شد. 

روسیه با این اقدام خود، عملیات 
علیه تروریســت ها را به جنوب 
سوریه هم گسترش داده است و 
این اقدام روس ها می تواند برای 
رژیم صهیونیستی عامت خوبی 
نباشــد، چون این رژیم تاکنون 
بــر مناطق فوق اشــراف هوایی 

داشته است.
در ارتباط با اسرائیل اما، پایگاه 
صهیونیستی »دبکا« فاش کرد، 
روســیه مکالمات مراکز حساس 
رژیم صهیونیستی حتی  نظامی 
مرکز اتمی »دیمونا« را شــنود 

می کند. 
ارتش ســوریه نیز در عرصه 
میدانــی دیروز چنــد زره پوش 
تروریست ها را در مناطق »اثریا« 
و »تیــاره« در حومــه »حماه« 
منهــدم کردند. در این عملیات، 
به  نیز  تروریســت ها  از  شماری 

هاکت رسیدند.
منابــع روســی نیــز اعام 
کردند، شمار مواضع منهدم شده 
تروریســت های داعش توســط 
جنگنده های روسی طی سه روز 
اخیر به 285 مورد رسیده است.

مؤسس سایت افشاگر ویکی لیکس:

بحران پناهجویان
توطئه خود غرب برای جذب نخبگان سوری است

در مقابل بحران ســوریه، به گفت وگو و روند سیاسی )به جای 
مداخله نظامی( و یا حمایت از تروریسم پایبند باشند.

عمان با اتخاذ سیاســت خارجــی بی طرفانه و خودداری از 
حمایت از تروریسم در منطقه، ظرفیت خود را برای میانجیگری 

و حل بحران ها افزایش داده است.
عــاوه بر وزیرخارجه عمان، یک هیئت پارلمانی فرانســه 
نیز قرار اســت به زودی وارد دمشق شود. مدتی است با تغییر 
معادالت در میادین جنگ ســوریه به نفع مقاومت و بشار اسد، 
هیئت های سیاســی از کشــورهای مختلف جهان به ســوریه

می روند.

همزمان با تشدید  تنش ها بین چین و آمریکا در دریای چین 
جنوبی » نشنال اینترست« نیز هشدار داد  این دو کشور در حال 

رسیدن به »نقطه تقابل بی بازگشت« هستند.
 به گزارش تســنیم، مجله آمریکایی »نشنال اینترست« با اشاره به 
درگیری های اخیر چین و آمریکا نوشــت: »چین و آمریکا  عاقه ای به 
مصالحه و اعطای امتیازات قابل توجه  در دریای چین جنوبی ندارند که 
الزمــه انتقال روابط از مرحله نزاع و مقابله به مرحله همکاری و تعامل 
هســتند. در عوض، این دو کشور در حال تهدید یکدیگر برای بدترین 

شرایط هستند.«

 براســاس این گــزارش، »در نهایــت نیز  دریــای چین جنوبی، 
تعیین کننده تکلیف نزاع قدرت ژئوپولیتیکی بین چین و آمریکا خواهد 

بود.«
گزارش نشنال اینترست همزمان شده است با افزایش شدید تنش ها 
در دریای چین جنوبی.یک مقام پنتاگون روز دوشــنبه اعام کرده بود 
کــه نیروی دریایی آمریکا قصد دارد تا ناو »یو.اس. اس.لیســن«  خود 
را تا 12مایلــی جزایر مصنوعی که پکن در دریای چین جنوبی ایجاد 
کــرده، اعزام کند.این اقدام آمریکا چالش جدی برای ادعاهای مالکیت 
چیــن بر دریای چین جنوبی به شــمار می آید. مقامات نظامی آمریکا 

روز سه شــنبه از عبور این ناوشکن از فاصله 12 مایلی جزیره مصنوعی 
جنجالی چین خبر داده بودند.

وزارت خارجه چین  در واکنش به این اقدام آمریکا اعام کرده که 
»در حال بررســی گزارش ها درمورد حضور ناوشکن آمریکایی است.« 
وزیــر خارجه چین همچنین  با صــدور بیانیه ای به انتقاد از این اقدام 
آمریکا پرداخته و آن را »تهدیدی برای حاکمیت« چین توصیف کرده 
اســت. در بیانیه وزارت خارجه چین آمده: »اگر این گزارش ها درست 
باشــد، به ایاالت متحده توصیه می کنیم که دوباره بیندیشد و اقدامی 
کورکورانه انجام ندهد یا از مشکلی که وجود ندارد، مشکل درست نکند.«

نشنال اینترست هشدار داد

تقابل چین و آمریکا در نقطه بی بازگشت

بــه شــدت انتقاد شــده و آنها را به 
نسل کشــی علیه دومیلیون مسلمان 
روهینگیا متهم کرده اســت. اقلیت 
روهینگیا ســاکن مناطق غربی این 

کشور هستند.
خشونت ها علیه مســلمانان در 
میانمار از ســال 2010 آغاز شــد و 
روهینگیایی هــا مجبور بــه فرار از 
خانه های خود و اسکان در اردوگاه ها 
شدند. خانه های آنان به آتش کشیده 
و با خاک یکسان شد و این در حالی 
است که روهینگیایی ها در این کشور 
به دنیا آمده و بزرگ شده اند اما دولت 
میانمار آن ها را »مهاجران غیرقانونی« 

می داند که از بنگادش وارد میانمار 
اعام  میانمار  رئیس جمهور  شده اند! 
کرده کســانی که اسنادی ندارند که 
نشان دهد اجداد آنان قبل از 60 سال 
گذشته در این کشور زندگی کرده اند 
باید در اردوگاه ها مستقر شوند تا در 

نهایت به خارج کوچانده شوند! 
نزدیــک بــه 130 هــزار نفر 
در اردوگاه هــا به ماننــد زندانیان 
زندگی می کنند و از شرایط زندگی 
»بســیار بدی« برخوردار هستند. 
دولت میانمــار مورد حمایت غرب 
است. شــبکه الجزیره در گزارشی 
از وضعیــت اقلیت روهینگیا اعام 
کــرد که کــودکان روهینگیایی با 
گرسنگی و سوءتغذیه روبه رو هستند 
در حالی که در شهرک های مجاور 
غذا فراوان یافت می شود. مسلمانان 
روهینگیا به خاطــر نبود امکانات 
دارویی و پزشکی جان می دهند در 
حالی کــه اطراف اردوگاه های آنان 
بیمارســتان های مجهز وجود دارد 
و ایــن گوشــه ای از زندگی اقلیت 

روهینگیا در میانمار است.

قدس تشویق می کند و از سوی دیگر 
دستور برخورد با تظاهرات فلسطینیان 

در کرانه باختری را صادر می کند.«
تحلیلگــران منطقه معتقدند این 
اظهارات مضحک بیش از هر چیز ناشی 
از ترس و وحشــتی است که به دلیل 
عملیات اخیر فلســطینیان در میان 
اسرائیلی ها به وجود آمده و نتانیاهو را 

به هذیان گویی وادار کرده است.
نخســت وزیر رژیم صهیونیستی 
همچنین اعام کرده که »به هیچ وجه 
اجازه تشکیل کشور فلسطین را نخواهد 
داد و صهیونیســت ها تا ابد دست به 
ســاح بوده و اراضی فلســطینیان را 

تحت سیطره خواهند داشت.«
نتانیاهو در عین حال تاکید کرده 
»اگر امــروز در فلســطین انتخابات 
برگزار شود حماس پیروز این انتخابات 

خواهد بود.«
ادامه انتفاضه

از ســوی دیگر وزارت بهداشــت 
فلســطین اعام کرد با شــهادت سه 
فلسطینی دیگر در شهر الخلیل در طی 

درگیری  با نظامیان رژیم صهیونیستی، 
تعداد شــهدای انتفاضه قدس به 61 
شهید و بیش از 2000زخمی افزایش 

یافت.
به گفته منابع فلســطینی از آغاز 
انتفاضه ســوم فلسطین تاکنون رژیم 
صهیونیســتی بیش از 1250 نفر را 
بازداشت کرده است.امروز مصادف با 
بیســت و هفتمین روز انتفاضه قدس 
اســت و درگیری میان فلسطینی ها 
و صهیونیســت ها در مناطق مختلف 
کرانه باختری همچنــان ادامه دارد.
اهانت به مقدسات اسامی فلسطینیان 
به ویژه مسجد االقصی و زمزمه طرح 
تقســیم زمانی و مکانی بیت المقدس 
از ســوی رژیم صهیونیســتی موجی 
از اعتراض های گســترده  فلسطینیان 
علیه این رژیم را بــه راه انداخته که 
از سوی فلسطینیان »انتفاضه قدس« 
نام گرفته اســت. رژیم صهیونیستی 
ابزارهای جنگی و  با پیشــرفته ترین 
حمایت های غــرب، مرتجعین عرب 
و ســازمان ملل در مقابل ملتی که با 
دست خالی می جنگند قد علم  کرده 
و به تک تک صهیونیست ها نیز مجوز 
حمل ساح را صادر کرده است، این در 
حالی است که جوانان فلسطینی اعام 
کرده اند با دست خالی هم می توانند با 
رژیم صهیونیســتی مقابله کنند و از 

شهادت استقبال می کنند.
خبر دیگر اینکه هواپیماهای رژیم 
صهیونیستی دوشنبه شب به غزه حمله 
و زیرســاخت های این منطقه تحت 

محاصره را مجدداً هدف قرار دادند.

»بنیامیــن نتانیاهــو« نخســت وزیر رژیم 
تحت فشار  این روزها شدیداً  صهیونیستی، که 
تحوالت انتفاضه فلســطینیان و افکار عمومی 
جهان است، با دوربینی که درپوش داشت در حد 
فاصل سرزمین های اشغالی و نوار غزه به بررسی 
اوضاع پرداخته و سپس، طبق عادت گفته: »همه 
چیز تحت کنترل است.« این اقدام نتانیاهو یادآور 

گاف مشابهی است که از »عمیر بیرتز« وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در سال 2007 سرزده بود؛ 
بیرتز نیز با دوربین درپوش دار در حال بررسی و رصد مواضع ارتش صهیونیستی بود و تصویرش 

مدت ها مایه طنز رسانه ها شد.

با دوربینی که درپوش آن برداشته نشده است
نتانیاهو: تحوالت انتفاضه را به دقت زیرنظر داریم!


