درخواست 16سازمان بین المللی
برای جلوگیری ازتخریب خانه فلسطینیها

16سازمان بينالمللی حقوق بشری و امدادرسانی
با امضای دادخواس�تی از رهبران جهان خواستند با
اعمال فش�ار بر مقامات اسرائيلی ،تخريب خانههای
فلسطينيان و ساختوساز شهركهای يهودینشين
را متوقف كنند.
ب��ه گزارش خبرگزاری ايكن��ا ،در پی اقدام نيروهای
اش��غالگر اس��رائيلی ب��ه تخری��ب  57من��زل متعلق به

 5نظامی آمريکايي درجنوب افغانستان
به هالکت رسیدند

پنج نظام�ی آمریکایی بر اثر انفجار بمب در
جنوب افغانستان به هالکت رسیدند.
ب��ه گزارش خبرگ��زاری رویتر  ،س��ازمان پیمان
آتالنتیک شمالی ( ناتو ) با انتشار بیانیه ای از کشتهشدن
پن��ج س��رباز آمریکای��ی براثر انفجار بم��ب در جنوب
افغانستان خبر داد  .این سازمان درارتباط با محل دقیق
این انفجار توضیحی نداد.آمریکایی ها معموال خبر های

فلس��طينیها در مناطق اشغالی 16 ،سازمان بينالمللی از
رهبران جهان خواس��تند كه با رژيم اسرائيل به خاطرنقض
قوانين بينالمللی و گس��ترش تخريب خان ه فلسطينيان و
اخ��راج اجباری آنهابرخورد كنند.در اين بيانيه اعالم ش��د
كه تخريب خان ه فلسطينيان از سوی رژيم اسرائيل به يك
مسئله سيس��تماتيك تبديل شده و صدها نفر را در كرانه
باختری بیخانمان كرده است.
صفحه آخر
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استقرار ارتش لیبی

برای مهار ناآرامیهای پایتخت

صدها نف�ر از طرف�داران و مخالفان پاکس�ازی نهادهای
کشوری و لشکری لیبی از عناصر رژیم سابق در پایتخت این
کشور با هم درگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اس�لامی ،روز جمعه ابتدا صدها
نفر از مردم طرابلس با اجتماع در میدان «الجزایر» این ش��هر ،علیه
ش��بهنظامیانی که ادارات را به تصرف در آورده بودند ش��عار دادند .بر
روی پالکاردها و دستنوشتههایی که این معترضان با خود داشتند،
نوشته شده بود« :دوران شبهنظامیان به سر آمده است» و «حمله به
وزارتخانهها را متوقف کنید» .منظور این تظاهرکنندگان ،شبهنظامیانی
بودند که اوایل هفته گذشته به بهانه حضور عناصر رژیم «معمر قذافی»
در ادارات ،وزارتخانههای کش��ور ،خارجه و دادگستری را اشغال کرده
بودند.تظاهرکنندگان سپس از میدان الجزایر به سمت میدان «شهدا»
رفتند و در آنجا با تجمعکنندگان حامی پاکسازی ادارات درگیر شدند.
از تلفات و یا زخمیهای احتمالی این درگیری خیابانی گزارشی نرسیده
است.نیروهای ارتش نیز برای حفظ امنیت تاسیسات و نهادهای دولتی،
در این مراکز مستقر شدند .براساس گزارشات ،هرچند شبهنظامیان طی
روزهای اخیر س��اختمانهای وزارتخانهها را ترک کردهاند ،ولی هنوز
در طرابلس حضور دارند .این شبهنظامیان به سالحهای نیمه سنگین
و حتی تانک و خودروهای زرهی نیز مجهز هس��تند!در همین حال،
اخوانالمسلمین لیبی علیه کسانی که خواستار مداخله خارجی هستند،
موضع گرفت؛ «حزب عدالت و سازندگی» وابسته به اخوانالمسلمین
اعالم کرد :تحوالت سیاسی جاری در لیبی یک موضوع داخلی است و
خود میتوانیم آن را حل و فصل کنیم و دخالت خارجی را در این زمینه
نمیپذیریم .هماکنون مناطق مختلف لیبی ناآرام است و شبهنظامیان
عمال کنترل برخی مناطق را در دست دارند.

اهانت نمایندگان به وزیر سیاهپوست
در پارلمان ایتالیا

انتصاب یک زن سیاهپوست
به عنوان وزیر مهاجرت ایتالیا،
موجی از حمالت نژادپرستانه
از س�وی رهبران سیاسی این
کشور را به همراه داشته است.
ی��ک هفته پ��س از انتصاب
یک زن سیاهپوس��ت ب��ه عنوان
«وزیر» در ایتالیا ،سیاستمداران وابسته به احزاب راستگرای افراطی و
نمایندگان آنها در پارلمان این کشور موجی از اهانتهای نژادپرستانه
را علیه وی به راه انداختهاند.
به گزارش شبکه تلویزیونی «یورو نیوز» «سسیل کینگه» ،که یک
چشمپزشک کنگویی تبار است هفته گذشته عنوان «نخستین وزیر
زن سیاهپوس��ت» ایتالیا لقب گرفت اما برخی نمایندگان با صراحت
اعالم میکنند که نژادپرست هستند و به این وزیر اهانت میکنند.
گزارشهای دریافتی حاکی است این اهانتها عالوه بر شبکههای
تلویزیونی و سایتهای اینترنتی در صحن علنی مجلس و در حضور
شخص وزیر نیز صورت میگیرد.رئیس مجلس نمایندگان ایتالیا (که
زن اس��ت) در این باره گفت رفتاری تهدیدآمیز و تبعیضی با وی در
پیش گرفته ش��ده است .برخی از نمایندگان میگویند اولین حضور
«سسیل کینگه» در صحن پارلمان با موجی از اهانتهای نژادپرستانه
همراه بود .شماری از نمایندگان او را میمون کنگویی نامیدند و از الفاظ
و واژگانی رکیک و نژادپرس��تانه استفاده کردند .روزنامه «الرپوبلیکا»
نوشت نمایندگان پارلمان که نماد ارزشهای کشور به شمار میروند،
متاس��فانه چنین رفتاری در پیش گرفتهاند و نفرت خود را این طور
ابراز میکنند« .ماریو بورگزی» از اعضای حزب اتحاد شمال در پارلمان
اروپا یکی از این افراد اس��ت در این باره گفته «این وزیر س��نتهای
قبیلهای را بر کش��ور تحمیل خواهد کرد« ».ارمینیو بوسو» نماینده
حزب اتحاد شمال در پارلمان ایتالیا نیز گفته است« :من نژادپرست
هستم و هرگز این مسئله را پنهان نکردهام.در این میان واکنش این
وزیر نیز جالب توجه است .وزیر مهاجرت ایتالیا میگوید :من رنگین
پوست نیستم بلکه سیاهپوستم و به آن افتخار میکنم.
یادآور میش��ود ،در جامع��ه ایتالیا عالوه بر نژادپرس��تی ،بحث
«زنستیزی» نیز رواج دارد .بنابراین این حجم اهانت به «کینگه» در
این کشور ،زیاد هم نباید غیرطبیعی به نظر برسد! این در حالی است
که ایتالیا خود را یکی از حامیان حقوق بشر در جهان معرفی کرده است!

چهار سوی پنج قاره
نماینده جدید آمریکا در پاکستان و افغانستان

«جانکری» وزیرخارجه آمریکا« ،جیمز دابینز» دیپلمات کهنهکار
آمریکای��ی را به عنوان نماینده ویژه این کش��ور در امور پاکس��تان و
افغانستان اعالم کرد .این پست قبال در اختیار «ریچارد هالبروک» و
بعد از او هم در اختیار «مارک گراسمن» بود.

سفارت فلسطین در فنالند و دانمارک

دولتهای فنالند و دانمارک دفاتر دیپلماتیک فلس��طین در این
دو کشور را به سفارت فلسطین ارتقاء دادند« .سووندال» وزیر خارجه
دانمارک در این مورد گفت :این اقدام به آن معناس��ت که س��فارت
فلس��طین موقعیتی مانند س��فارتخانههای سایر کشورهای جهان در
دانمارک و فنالند دارد.

اقدام حزب پرویز مشرف

در پی حکم دیوان عالی پاکس��تان مبن��ی بر محرومیت دایمی
«پرویز مش��رف» رئیسجمهور سابق این کشور از اشتغال به کارهای
دولتی ،حزب «مسلم لیگ» وابسته به مشرف اعالم کرد که شرکت در
انتخابات را تحریم میکند .انتخابات پارلمانی پاکستان  21اردیبهشت
برگزار میشود.

پرونده جنایات صهیونیستها

نیروهای رژیم صهیونیس��تی طی س��ه ماه نخس��ت سال جاری
میالدی ( از  11دی تا  11فروردین)  16فلس��طینی را به ش��هادت
رس��اندند و  1227فلس��طینی دیگر را نیز بازداشت کردند .در میان
بازداشتشدگان از کودک زیر هشت سال تا پیر سالخورده وجود دارد.
به جز  11نفر ،بقیه فلسطینیهای مزبور در کرانه غربی و بیتالمقدس
بازداشت شدهاند.
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افشاگری دیرهنگام مامور برجسته افبیآی

آمریکا خط میداد
بن الدن اجرا میکرد

ی.آی از همکاری گس�ترده
مأم�ور اف.ب� 
وزارت خارجه آمریکا ،سیا و پنتاگون با رهبران
القاعده از جمله «بنالدن» پرده برداشت.
به گ��زارش واحد مرکزی خبر به نقل از پایگاه
اطالعرسانی «گلوبال ریسرچ» «سیبل ادموندز» از
کارکنان پلیس اف.بی.آی و مسئول مکاتبات آمریکا
با گروههای تندرو به تازگی در خصوص همکاریهای
بین واش��نگتن و گروههای تروریستی مثل القاعده
افشاگریهای بیس��ابقهای کرده که نشان میدهد
بنالدن و ایم��ن الظواهری با ناتو ،پنتاگون ،وزارت
خارجه آمریکا و سیا در بسیاری از حمالت تروریستی
همکاری داشتهاند .به گفته این مأمور اف.بی.آی که
مکاتبات بین دو طرف پس از حمالت  11سپتامبر را
ترجمه میکرده ،این گروههای تروریستی  3ماه پس
از حمالت  11سپتامبر برای ایجاد بیثباتی در منطقه
قفقاز همکاریهای خود را آغاز میکنند؛ این عملیات
تحت عنوان عملیات «گالدیو» صورت میگرفت.
«ادموندز» گفت :اطالعات محرمانهای که طی
 11س��ال گذش��ته به دس��ت آورده نشان میدهد
آمری��کا عملی��ات تروریس��تی در قفقاز و آس��یای
مرکزی را مدیریت ،تجهیز و حمایت کرده وبنالدن
و ایمنالظواه��ری نیز تحت فرماندهی آمریکا و ناتو

مسئول اجرایی این عملیات بوده است.
وی همچنی��ن افزود :اس��ناد اف.ب��ی.آی طی
س��الهای  1996تا  2002از ارتباط مس��تقیم این
عملیات تروریستی با آمریکا حکایت دارد« .ادموندز»
اع�لام کرد این اس��ناد همچنین به چگونگی جلب
موافقت کنگره از سوی وزارت خارجه برای اختصاص
بودجه به سازمانهای غیردولتی و شرکتها به منظور
حمایت مالی از گروههای تروریستی در این منطقه
اش��اره دارد« .گلوبال ریس��رچ» در تأیید گفتههای
«ادموندز» به اظهارات مش��اور س��ابق امنیت ملی
آمریکا اش��اره میکند که اذعان ک��رده بود آمریکا
ب��نالدن را در افغانس��تان روی کار آورد تا با اتحاد
جماهیر س��ابق ش��وروی مبارزه کند .مشاور سابق
امنیت ملی آمریکا همچنین سال  1997در کتابی
نوش��ت مناطق قفقاز و آسیای مرکزی یعنی همان
دو منطق��های که به گفته «ادموندز» ،ناتو و آمریکا
مس��ئولیت ایجاد بیثباتی در آنج��ا را به بنالدن و
ایمنالظواهری واگذار کردند ،برای این کشور بسیار
کلیدی هس��تند .همکاری آمری��کا و ناتو با القاعده
تنها منوط به منطقه قفقاز نمیش��ود .نخستوزیر
س��ابق ایتالیا ،یک��ی از قضات این کش��ور و رئیس
سابق سازمان اطالعات ایتالیا نیز پیش از این اذعان

ک��رده بودند در چارچوب عملیات «گالدیو» ،ناتو با
پشتیبانی پنتاگون و سیا بمبگذاریهای تروریستی
را در ایتالیا و دیگر کشورهای اروپایی در دهه 1950
انجام داد و کمونیستها را مسئول آن اعالم کرد تا
حمای��ت مردم را از دولته��ای اروپایی در مقابله با
کمونیسم جلب کند.
در ح��ال حاض��ر نیز ای��االت متح��ده آمریکا
همکاریهای کام ً
ال آشکاری را با گروههای تروریستی
مثل القاعده در جنگ سوریه دارد .وزیر دفاع آمریکا
همین چند روز پیش نسبت به ارائه کمکهای بیشتر
به این گروههای تروریستی تأکید کرد.
گفتنی اس��ت ایاالت متحده آمریکا القاعده را
مس��ئول حمالت  11س��پتامبر معرفی کرده است.
در صورت صحت این موضوع میتوان نتیجه گرفت
اظهاراتی که از سوی بسیاری از کارشناسان درباره
دستداش��تن آمریکا در حادثه  11س��پتامبر گفته
میش��ود نیز صحت دارد .به اعتقاد این کارشناسان
ای��االت متحده ب��ه بهانه حمالت  11س��پتامبر به
خاورمیان��ه لشکرکش��ی کرد .به عب��ارت دیگر این
کشور با انهدام چند ساختمان و قتلعام هزاران نفر
از شهروندان خود اقدام به اشغال دو کشور و چپاول
ثروتهای عراق و افغانستان کرد!

ای��االت متحده آمریکا چند ماهی اس��ت بحث
مذاکره با گروه تروریس��تی طالبان را نیز با جدیت
دنبال میکن��د! اقدامی که با اعتراض حامد کرزای
هم رو به رو شده است.
یک��ی از مس��ائلی که بر افش��اگریهای مأمور
اف.بی.آی صحه میگذارد این است که همواره بین
صاحبنظران این س��ؤاالت مط��رح بوده که ایاالت
متحده چط��ور با آن همه تجهیزات نمیتوانس��ت
بنالدن را دستگیر کند؟ و چطور چند ماه مانده به
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال  2013خبر
دستگیری منتشر شد؟ و اینکه چرا هرگز جسد وی
دیده نشد؟ یا چطور در عملیات نظامی آمریکا تنها
کسانی که آسیب نمیدیدند بنالدن ،مالعمر و ایمن
الظواهری بودند؟ واقعیت این است که بنالدنها با
همکاریهای مثلث آمریکا ،عربس��تان و پاکس��تان
ایجاد ش��دهاند و اگر فقط یک دلیل برای اثبات این
ادعا وجود داش��ته باشد ،منافعی است که آمریکا از
این گونه عناصر به دست آورده و میآورد .کافی است
نگاهی به بیانات اخیر جبهه «النصره» در سوریه که
رس��ماً زیر ش��اخه القاعده فعالیت میکند انداخت.
ناظران سیاسی اروپایی این افشاگری مأمور برجسته
افبیآی را دیرهنگام ارزیابی کردهاند.

اعتراض جهانی علیه تخریب مقبره صحابی پیامبر(ص) به دست تروریستها در سوریه

سرویس خارجی ـ
تخری�ب و نبش قب�ر حجربنعدی صحابی
پیامب�ر(ص) و حضرت علی(ع) به دس�ت گروه
تروریستی النصره با واکنش شدید علمای شیعی
و سنی و مردم جهان عرب و اسالم روبهرو شد و
بسیاری از حوزههای علمیه و مراکز مسلمانان به
نشانه اعتراض تعطیل شد.
ن عدی
واکنشها به تخری��ب و نبش قبر حجرب 
همچنان ادامه دارد و در کنار علمای ش��یعی ،علمای
اهل تسنن نیز این اقدام شنیع و هتک حرمت به اماکن
مقدس را به شدت محکوم کردند.
بس��یاری از مقامات دینی و سیاس��ی در جهان
اس�لام این اقدام را محکوم کرده و خواستار واکنش
جدی در برابر اینگونه اقدامات شدند .تروریستهای
وهابی النصره وابسته به القاعده که از حمایت غربیها
و برخی کشورهای عربی برخوردارند پنجشنبه گذشته
به منطقهای در حومه دمش��ق حمله کرده و در یک
اقدام غیرانسانی به نبش قبر صحابی جلیل پیامبر(ص)
و امیرالمؤمنین(ع) پرداخته و پیکر پاک وی را به مکان
دیگری انتقال دادند.
این در حالی اس��ت که روز گذشته نیز گروههای
تکفیری تندرو در اردن به حرم جعفر طیار در جنوب
این کش��ور حمله برده و این مکان مقدس را به آتش
کشیدند.
دولت اردن ضمن در پیش گرفتن سیاست سکوت
نسبت به این جنایت از انتشار خبر حمله به مقبره جعفر
طیار در رسانههای این کشور ممانعت به عمل آورد.
در مصر علمای اهل تسنن از شیخ االزهر خواستند
واکنش نش��ان ده��د و از این اقدام��ات جنایتکارانه
جلوگیری کند.
دبیر کل اتحادیه نیروهای صوفی و تجمع آلالبیت
در مصر نیز اظهار داشت جهان اسالم باید یکپارچه در
برابر تکفیریها بایستد و از تخریب میراث مسلمانان
جلوگیری کند.
مراجع ش��یعه و اهل سنت عراق نیز این اقدام را
محکوم کرده و خواستار واکنش جدی در برابر اینگونه
اقدامات شدند.
علمای اهل سنت لبنان و مغرب نیز هتک حرمت
به اماکن مقدس مس��لمانان را توهین به مس��لمانان
ارزیابی کرده و از جامعه جهانی خواس��تند نسبت به
این اقدامات توهینآمیز سکوت نکنند.

سوریه در اختیار ندارد.
در همین حال سرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه
اعالم کرد که کشورش برای مذاکره با همه گروههای
مخالف سوری آمادگی دارد.

حزب اهلل لبنان

حرم جعفر طیار در جنوب اردن

حوزههای علمیه نجف و مغرب نیز در واکنش به
این اقدام به حالت تعطیل در آمد.
وزارت اوقاف س��وریه نیز با صدور بیانهای حمله
گروههای تکفیری و تروریستی سوریه به مقبره حجربن
عدی را محکوم و آن را تجاوز آشکار به حرمت اسالم و
هلل العظمی سیدعلی سیستانی
مسلمانان دانست .آیتا 
مرجع عالیقدر شیعیان عراق در اعتراض به این حمله
تروریستی اعالم کرد ،تمامی حوزههای علمیه تعطیل
اس��ت و مس��لمانان باید در قبال این توهین س��اکت
ننشینند.
مردم کش��ورهای عربی نیز با اعالم انزجار از این
جنایت تروریس��تی اظهار داشتند هیچ توجیهی برای
این اقدام وجود ندارد.
همزمان با اعالم انزجار جهانی نس��بت به هتک
حرم��ت به مزار حجربن عدی یک��ی از عناصر وهابی
گروهک تروریس��تی النصره با انتشار تصاویر جدیدی
از این اقدام وقیحانه تهدید کرد که به زودی مش��ابه
همین کار را با مزار حضرت زینب(ع) و حضرت رقیه(ع)
انجام خواهند داد.

هالکت تروریستها

نیروهای ارتش سوریه با هدف قرار دادن نشست
و تجمع سرکردگان گروههای تروریستی در شهر ادلب
دهها فرد مسلح را به هالکت رساندند.
در جریان این حمله بیش از  74فرد مسلح کشته

شیخ عیسی قاسم :ملت بحرین
از مطالبات انقالبی خود کوتاه نخواهد آمد
روحانی برجس�ته
بحرین�ی تأکی�د کرد،
م�ر د م بحر ی�ن ا ز
خواس�تههای انقالب�ی
خ�و د عقبنش�ینی
نخواهد کرد.
به گزارش خبرگزاریها،
ش��یخ عیس��ی قاسم در
خطب��ه نم��از جمع��ه
در مس��جد جام��ع امام
صادق(ع) در منطقه الدراز
گفت ،اگر آل خلیفه فکر
میکند مل��ت بحرین از
خواس��تهها و مطالبات برحق خود عقبنش��ینی میکند
در اش��تباه است .وی افزود ،مردم اصالحات میخواهند
و از رژیم آل خلیفه انتظار دارند با ظلم و س��تم ،فس��اد
و عقبماندگی و تبعیض موجود در کشور مقابله کند.
شیخ عیسی قاسم همچنین تأکید کرد ،تنها راه حل
عادالنه وضعیت کنونی توجه به خواستههای مردم است
و سیاست سرکوب ،خشونت و مشت آهنین نتیجه عکس
خواهد داد و بحران را طوالنیتر خواهد کرد.
ش��یخ علی س��لمان دبی��ر کل جمعی��ت الوفاق
بحرین نیز اعالم کرد اعتراضات در این کشور تا تحقق

کامل اهداف انقالبیون ادامه خواهد داش��ت.به گزارش
خبرگ��زاری مهر به نقل از الیوم الس��ابع ،وی در تجمع
اعتراضآمی��ز در منطقه س��تره در جنوب منامه اظهار
داشت ،اعتراضاتی که از دو سال پیش آغاز شده تا زمان
تحقق اهداف مخالفان ادامه خواهد داشت حتی اگر بیش
از  20سال طول بکشد.سلمان تصریح کرد ،قدرت و ثروت
در اختیار یک خاندان است و مردم در تصمیمگیریهای
کش��ور مشارکت ندارند.وی در عین حال راهحل بحران
کنونی را گفتوگو با مردم و توافق سیاس��ی مبتنی بر
احترام به خواسته ملت دانست.

مربوط به تلفات خود در افغانستان را پوشش نمی دهند.
شبه نظامیان طالبان اخیرا اعالم کرده بودند که عملیات
گسترده بهاره خود را آغاز کرده اند.هم اکنون شرایط در
افغانستان به گونه ای است که عناصر طالبان هر وقت
وه��ر جا که اراده کنند می توانند نظامیان آمریکایی و
ناتو را هدف قرار دهند.طبق وعده باراک اوباما ،آمریکا
باید تا 11دی 1393خاک افغانستان را ترک کند.

و صدها تروریست دیگر زخمی شدند و چندین دستگاه
خودرو وابسته به این افراد مسلح منهدم شد که حامل
پالکهایی با شماره کشور ترکیه بود.
شمار دیگری از افراد مسلح تروریست در شهرهای
درعا ،حلب ،حومه دمش��ق به دس��ت نیروهای ارتش
کش��ته ش��دند که در میان آنان اتباع غیرسوری نیز
دیده میشد.
ارتش س��وریه آخرین مخفیگاه تروریس��تها در
غوطه ش��رقی در حومه دمشق را نیز منهدم کردند و
کنترل کامل این منطقه را به دست گرفتند.

حمله هوایی به سوریه

رسانههای آمریکایی اعالم کردند همزمان با تداوم
موفقیت ارتش سوریه در پاکسازی مناطق تحت کنترل
شورشیان رژیم اسرائیل به سوریه حمله هوایی کرد.
ش��بکه خبری سیانان مدعی شد که هدف این
حمله هوایی یک کارخانه تولید اسلحه و یک کاروان
سالح بوده که برای نیروهای حزباهلل در لبنان ارسال
میشده است.
رسانههای اسرائیلی نیز این حمله را تایید کردند،
این درحالی اس��ت که ارتش سوریه با صدور بیانیهای
اعالم کرد اخباری که اخیرا درباره حمله جنگندههای
اسرائيلی به سوریه منتشر شده کذب محض است.
بشار جعفری نماینده سوریه در سازمان ملل متحد
نیز اظهار داش��ت ،اطالعاتی درباره حمله اسرائیل به

« ابراهیم امین الس��ید» رئیس ش��ورای سیاسی
حزب اهلل لبنان تاکید کرد که حزب اهلل آماده است تا
مانع از حاکمیت تل آویو و واشنگتن بر سوریه شود.
وی که دیروز در مراس��م گرامیداش��ت س��الروز
شهید« قاسم غس��ان شرف الدین» در بعلبک سخن
م��ی گفت افزود :این یک اقدام راهبردی اس��ت و به
معنای ورود به بحران س��وریه نیست،بلکه به معنای
ورود ب��ه بح��ران مبارزه با آمریکا و اس��رائیل اس��ت.
وی افزود :ما دخالتی در بحران سوریه و خواست ملت
س��وریه نداریم ،بلکه از این ملت و از حرکتش جهت
دستیابی به وضعیتی که در آن احساس آزادی و کرامت
و شرکت در فرآیند سیاسی کنند ،حمایت می کنیم.
امین السید تاکید کرد :ملت سوریه نمی خواهد توسط
تلآویو و واشنگتن و یا کشورهای خائن ومزدور اسرائیل
اداره شود.
سایر رویدادها
* مناب��ع آگاه گفتند ب��اراک اوباما رئیسجمهور
آمریکا در جریان مالقات اخیر خود با امیر قطر به وی
درب��اره حمایت از گروه النصره وابس��ته به القاعده در
سوریه هشدار داده است.
* رئیس شورای اجرایی حزباهلل گفت ،تنها راه
حل بحران سوریه گفتوگو و مذاکره است.
* رهبر حزب وطن ترکیه با اشاره به سیاستهای
خصمان��ه آمریکا علیه س��وریه اظهار داش��ت ،آمریکا
خواستار طوالنی شدن بحران در سوریه است.
* ب��ا ادامه ماجراجوییه��ای دولت ترکیه ،مردم
این کشور از وقوع حمله شیمیایی در شهرهای مرزی
نگران هستند.
* مناب��ع دیپلماتیک عرب اظهار داش��تند ،بیل
کلینتون رئیسجمهور اس��بق آمری��کا احتماال جای
اخض��ر ابراهیمی نماینده ویژه س��ازمان ملل در امور
سوریه را خواهد گرفت.
* رهبر حزب ضدصهیونیستی فرانسه هشدار دارد
آنچه در سوریه میگذرد توطئهای علیه اسالم است.
* یک منبع دیپلماتیک مصر از بازگشت کاردار
این کشور به دمشق خبر داد.

تجمع گسترده در شهرهای اندونزی
به قتلعام مسلمانان میانمار پایان دهید

هزاران نفر از مردم اندونزی در س�ه ش�هر
این کشور علیه نسلکشی مسلمانان در میانمار
تظاهرات کردند.
ب��ه گزارش واحد مرکزی خبر ،دیروز ش��هرهای
«جاکارتا»« ،سولو» و «مدان» شاهد تظاهرات مردمی
علیه دولت میانمار بود .در جاکارتا صدها نفر با پوشیدن
لباسهای س��فیدرنگ خواستار اعزام به میانمار برای
دفاع از مسلمانان ش��دند .معترضان پالکاردهایی در
دس��ت داش��تند که بر روی آنها نوشته شده بود« :ما
میخواهیم برای جهاد به میانمار برویم ».و «نسلکشی

را در میانمار متوقف
کنید».پلیس ،راههای
منته��ی به س��فارت
میانم��ار را مس��دود
کرده بود.
ع�لا و ه ب��ر
پایتخت ،ش��هرهای
«س��ولو» در اس��تان
«جاوه» و «مدان» در
استان «سوماترا» هم
شاهد تظاهرات مشابه
بود.مسلمانان میانمار
که طی  60سال اخیر
بدترین تبعیضها و س��تم ه��ا را از جانب بودائیان و
مقامات این کشور متحمل شدهاند ،در سالهای جاری
به طور هدفمند قتلعام و آواره میشوند و همه اموال
منقول آنها به غارت میرود و اموال غیرمنقول متعلق
به مسلمانان نیز تخریب و سوزانده میشود.
هرچند س��ازمان ملل اعالم کرده است ،از لحاظ
اعمال تبعیض و فشار ،اقلیت مسلمان میانمار نخستین
رتبه را در جهان دارد ،ولی دنیای غرب نسبت به این
مسئله ساکت است و حتی با دولت میانمار مناسبات
خود را گسترش داده است.

مالکی :زیر بار تجزیه عراق
نخواهیم رفت
نخس�تو ز یر
عراق در واکنش به
مطالب�ات مخالفان
اعالم ک�رد ،زیر بار
خواستههای مغایر
ب�ا قانون اساس�ی
نمیرود و به تجزیه
عراق تن نمیدهد.
ب��ه گ��ز ا ر ش
خبرگزاریها« ،نوری مالکی» به اظهارات خطبای جمعه شش استان
سنینش��ین عراق مبنی بر جدا ش��دن مناطق سنینش��ین از دیگر
مناطق این کش��ور واکنش نش��ان داد و گفت :ما به تقاضاهایی چون
زیر پا گذاش��تن قانون اساسی ،تجزیه عراق و قومگرایی تن نخواهیم
داد و محال اس��ت این خواس��تهها را برآورده سازیم .ما مقابل چنین
درخواستهای نابجایی می ایستیم.
مالک��ی ک��ه با روزنامه «الحیات» س��خن میگفت ،با اش��اره به
اعتراضات روزانه ضددولتی در شمال و غرب عراق گفت :اگر تظاهرات و
اعتصابات مشابهی در هر یک از کشورهای عربی رخ میداد ،محلهای
تجم��ع را ب��ا هواپیما بمباران میکردند ،ولی م��ا مقابل آنها صبوری
میکنیم ،زیرا آنها را از ملت خود میدانیم و امیدواریم که ملت اعم از
شیعه و سنی بر بحران فائق آید .با این حال ،مالکی بخشی از مطالبات
مخالفان را قانونی دانست.
مالکی در مورد گسترش دامنه قومیتگرایی در منطقه نیز هشدار
داد و گفت :پیش��تر نیز خطر را گوش��زد و بارها تکرار کردم که بوی
خون از رواج طایفهگرایی میان مسلمانان به مشام می رسد .این امر به
سود هیچکس نبوده بلکه خدمتی به دشمنان است .قومگرایی مرزی
نمیشناسد و به عراق و عربستان و لبنان ختم نمیشود.
وی تصریح کرد :طایفهگرایی چون بادی اس��ت که همه موانع و
همه مرزها را پشت سر میگذارد .اختالف در مواضع و افکار سیاسی
تناقض��ی با اعتقادات دینی ما ندارد .همه ما مس��لمانیم ،اختالف در
گرایشهای سیاسی مجوزی برای کشتار دیگران نیست.جمعه گذشته
شماری از خطبای جمعه استانهای االنبار ،نینوا ،موصل ،صالحالدین،
کرکوک و سامرا گفتند اگر مالکی کنار نرود ،آنها اقدام به تشکیل منطقه
مستقل سنینشین میکنند.پس از نماز جمعه نیز طبق معمول در این
مناطق تظاهرات ضددولتی برگزار کردند.در همین حال« ،عبدالهادی
کربالیی» ،نماینده آیتاهلل «سیدعلی سیستانی» از همه احزاب سیاسی
خواست زبان مذاکره را به عنوان بهترین راهکار برگزینند.خبر دیگر از
عراق حاکی اس��ت ،ناآرامی و درگیریهای جداگانه در این کشور 23
شهید و شماری مجروح بر جای گذاشت.

اعتراض فلسطینیها
به طرح سازشکارانه دولت قطر

جنب�ش حم�اس در واکنش ب�ه طرح قطر درب�اره مبادله
زمین تاکید کرد ،فلسطینیها حتی از یک وجب از خاک خود
چشمپوشی نخواهند کرد.
به گزارش واحد مرکزی خبر ،محمود الزهار رهبر ارشد حماس در
واکنش به طرح مبادله زمین با رژیم صهیونیستی اظهار داشت ،حتی
اگر همه کشورهای جهان هم خشمگین شوند امکان ندارد قبول کنیم
که ذرهای از خاک این سرزمین به مالکیت رژیم اشغالگر غاصب درآید.
صالح البردویل یکی دیگر از رهبران حماس تاکید کرد ،حماس
ب��ه هیچوجه با چنین طرحی موافقت نخواهد کرد و با اصل پذیرش
مبادله اراضی مخالف است.
گفتنی است شیخ حمدبن جاسمآلثانی نخستوزیر قطر که در
حال حاضر کشورش ریاست کمیته پیگیری طرح صلح عربی را عهدهدار
است اظهار داشته که توافق براساس راهحل تشکیل دو کشور باید با
امکان مبادله اراضی بین طرفین استوار باشد.منابع فلسطینی نیز تاکید
کردند طرح نخس��توزیر قطر نه تنها طرحی عربی نیست بلکه حتی
طرحی قطری نیز نیست و در آمریکا و با مشارکت اسرائیل برنامهریزی
شده است.این منابع افزودند ،چنین طرحی در جریان سفر امیر قطر
به آمریکا و همچنین گفتوگو با مقامات تلآویو تهیه شده است.
جنبش جهاد اس�لامی فلس��طین نیز تاکید کرد ،همه سرزمین
فلس��طین متعلق به فلسطینیها است.اس��ماعیل هنیه نخستوزیر
منتخ��ب دولت فلس��طین نیز گفت ،طرفه��ای خارجی حق ندارند
سرنوش��ت ملت فلس��طین را تعیین کنند و فلسطین برای فروش یا
تجارت نیس��ت و باید مقاومت را تقوی��ت کرد.حزباهلل لبنان نیز در
واکنش به این طرح اعالم کرد کس��انی که ط��رح تبادل اراضی بین
فلس��طینیها و رژیم صهیونیستی را مطرح کردند در آینده امتیازات
بیشتری خواهند داد و مسائل دیگری را مطرح خواهند کرد.

در پی اظهارات مداخلهجویانه دولت لیما

مادورو سفیر ونزوئال را از پرو فرا خواند
رئی�س جمه�ور ونزوئلا
در اعت�راض ب�ه اظه�ارات اخیر
وزی�ر خارجه پرو درب�اره اوضاع
کش�ورش ،س�فیر خود را از لیما
فراخواند.
به گ��زارش ف��ارس ب��ه دنبال
اظه��ارات وزیر خارجه پ��رو مبنی بر
گفتوگوی دولت و مخالفان ونزوئال،
«نیکالس مادورو» سفیر خود را از این
کشور فراخواند«.رافائل رونکاگلیولو»،
وزیر خارجه پرو عالوه بر مطرح کردن
این اظهارات ،از اتحادیه کش��ورهای
آمریکای جنوبی ک��ه در حال حاضر
کشورش ریاست موقت آن را عهدهدار
اس��ت نی��ز خواس��ته تا بیانی��های را
علیه مادورو صادر کرده و خواس��تار
خویشتنداری وی شوند.
مادورو روز جمعه اعالم کرد که
این اظهارات نشان میدهد پرو برای
دموکراسی ونزوئال هیچ احترامی قائل
نیس��ت.برپایه این گ��زارش دو تن از
رهبران مخالف ونزوئال هفته گذشته به
پرو رفته بودند تا درباره اوضاع داخلی
کشورشان با مقامات لیما مذاکره کنند.
براساس این گزارش ،به دنبال پیروزی
مادورو در انتخابات ریاست جمهوری
ونزوئال احزاب مخال��ف ونزوئال اعالم
کردند که ریاس��ت جمه��وری وی را
به رس��میت نمیشناسند و خواستار
برگ��زاری مج��دد انتخابات ریاس��ت
جمهوری در ونزوئال ش��دهاند .حزب

حاکم نیز اعالم کرده اس��ت تا زمانی
که نماین��دگان مخال��ف در پارلمان
ونزوئال ،ریاست جمهوری مادورو را به
رسمیت نشناسند ،حق اظهارنظر در
جلسات پارلمانی را ندارند.
انریکه کاپریلس رهبر مخالفان
ونزوئ�لا همچنان در تالش اس��ت تا
نتایج انتخابات اخیر این کش��ور و در
نتیجه ریاست جمهوری مادورو را به
چالش بکشد.
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