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چهار سوی پنج قاره

درخواست 16سازمان بین المللی
برای جلوگیری ازتخریب خانه فلسطینی ها

16سازمان بین المللی حقوق بشری و امدادرسانی 
با امضای دادخواس�تی از رهبران جهان خواستند با 
اعمال فش�ار بر مقامات اسرائیلی، تخریب خانه های 
فلسطینیان و ساخت وساز شهرك های یهودی نشین 

را متوقف كنند.
ب��ه گزارش خبرگزاری  ايكن��ا ،در پی اقدام نيروهای 
اش��غالگر اس��رائيلی ب��ه تخري��ب 57 من��زل  متعلق  به 

فلس��طينی ها در مناطق اشغالی، 16 سازمان بين المللی از 
رهبران جهان خواس��تند كه با رژيم اسرائيل به خاطرنقض 
قوانين بين المللی و گس��ترش تخريب خانه  فلسطينيان و 
اخ��راج اجباری آ نهابرخورد كنند.در اين بيانيه اعالم ش��د 
كه تخريب خانه  فلسطينيان از سوی رژيم اسرائيل به يك 
مسئله سيس��تماتيك تبديل شده و صدها نفر را در كرانه 

باختری بی خانمان كرده است.

5 نظامی آمریکایي درجنوب افغانستان
 به هالكت رسیدند 

پنج نظام�ی آمریکایی بر اثر انفجار بمب در 
جنوب افغانستان به هالكت رسیدند.

ب��ه گزارش خبرگ��زاری رويتر ، س��ازمان پيمان 
آتالنتيك شمالی ) ناتو ( با انتشار بيانيه ای از كشته شدن 
پن��ج س��رباز آمريكاي��ی براثر انفجار بم��ب در جنوب 
افغانستان خبر داد . اين سازمان درارتباط با محل دقيق 
اين انفجار توضيحی نداد.آمريكايی ها معموال خبر های 

مربوط به تلفات خود در افغانستان را پوشش نمی دهند. 
شبه نظاميان طالبان اخيرا اعالم كرده بودند كه عمليات 
گسترده بهاره خود را آغاز كرده اند.هم اكنون شرايط در 
افغانستان به گونه ای است كه عناصر طالبان هر وقت 
وه��ر جا كه اراده كنند می توانند نظاميان آمريكايی و 
ناتو را هدف قرار دهند.طبق وعده باراک اوباما ،آمريكا 

بايد تا 11دی 1393خاک افغانستان را ترک كند.
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شهید شاهچراغی

مأم�ور اف .ب�ی . آی از همکاری گس�ترده 
وزارت خارجه آمریکا، سیا و پنتاگون با رهبران 

القاعده از جمله »بن الدن« پرده برداشت.
به گ��زارش واحد مركزی خبر به نقل از پايگاه 
اطالع رسانی »گلوبال ريسرچ« »سيبل ادموندز« از 
كاركنان پليس اف.بی.آی و مسئول مكاتبات آمريكا 
با گروه های تندرو به تازگی در خصوص همكاری های 
بين واش��نگتن و گروه های تروريستی مثل القاعده 
افشاگری های بی س��ابقه ای كرده كه نشان می دهد 
بن الدن و ايم��ن الظواهری با ناتو، پنتاگون، وزارت 
خارجه آمريكا و سيا در بسياری از حمالت تروريستی 
همكاری داشته اند. به گفته اين مأمور اف.بی.آی كه 
مكاتبات بين دو طرف پس از حمالت 11 سپتامبر را 
ترجمه می كرده، اين گروه های تروريستی 3 ماه پس 
از حمالت 11 سپتامبر برای ايجاد بی ثباتی در منطقه 
قفقاز همكاری های خود را آغاز می كنند؛ اين عمليات 

تحت عنوان عمليات »گالديو« صورت می گرفت.
»ادموندز« گفت: اطالعات محرمانه ای كه طی 
11 س��ال گذش��ته به دس��ت آورده نشان می دهد 
آمري��كا عملي��ات تروريس��تی در قفقاز و آس��يای 
مركزی را مديريت، تجهيز و حمايت كرده وبن الدن 
و ايمن الظواه��ری نيز تحت فرماندهی آمريكا و ناتو 

مسئول اجرايی اين عمليات بوده است.
وی همچني��ن افزود: اس��ناد اف.ب��ی.آی طی 
س��ال های 1996 تا 2002 از ارتباط مس��تقيم اين 
عمليات تروريستی با آمريكا حكايت دارد. »ادموندز« 
اع��الم كرد اين اس��ناد همچنين به چگونگی جلب 
موافقت كنگره از سوی وزارت خارجه برای اختصاص 
بودجه به سازمان های غيردولتی و شركت ها به منظور 
حمايت مالی از گروه های تروريستی در اين منطقه 
اش��اره دارد. »گلوبال ريس��رچ« در تأييد گفته های 
»ادموندز« به اظهارات مش��اور س��ابق امنيت ملی 
آمريكا اش��اره می كند كه اذعان ك��رده بود آمريكا 
ب��ن الدن را در افغانس��تان روی كار آورد تا با اتحاد 
جماهير س��ابق ش��وروی مبارزه كند. مشاور سابق 
امنيت ملی آمريكا همچنين سال 1997 در كتابی 
نوش��ت مناطق قفقاز و آسيای مركزی يعنی همان 
دو منطق��ه ای كه به گفته »ادموندز«، ناتو و آمريكا 
مس��ئوليت ايجاد بی ثباتی در آنج��ا را به بن الدن و 
ايمن الظواهری واگذار كردند، برای اين كشور بسيار 
كليدی هس��تند. همكاری آمري��كا و ناتو با القاعده 
تنها منوط به منطقه قفقاز نمی ش��ود. نخست وزير 
س��ابق ايتاليا، يك��ی از قضات اين كش��ور و رئيس 
سابق سازمان اطالعات ايتاليا نيز پيش از اين اذعان 

ك��رده بودند در چارچوب عمليات »گالديو«، ناتو با 
پشتيبانی پنتاگون و سيا بمبگذاری های تروريستی 
را در ايتاليا و ديگر كشورهای اروپايی در دهه 1950 
انجام داد و كمونيست ها را مسئول آن اعالم كرد تا 
حماي��ت مردم را از دولت ه��ای اروپايی در مقابله با 

كمونيسم جلب كند.
در ح��ال حاض��ر نيز اي��االت متح��ده آمريكا 
همكاری های كامالً آشكاری را با گروه های تروريستی 
مثل القاعده در جنگ سوريه دارد. وزير دفاع آمريكا 
همين چند روز پيش نسبت به ارائه كمك های بيشتر 

به اين گروه های تروريستی تأكيد كرد.
گفتنی اس��ت اياالت متحده آمريكا القاعده را 
مس��ئول حمالت 11 س��پتامبر معرفی كرده است. 
در صورت صحت اين موضوع می توان نتيجه گرفت 
اظهاراتی كه از سوی بسياری از كارشناسان درباره 
دست داش��تن آمريكا در حادثه 11 س��پتامبر گفته 
می ش��ود نيز صحت دارد. به اعتقاد اين كارشناسان 
اي��االت متحده ب��ه بهانه حمالت 11 س��پتامبر به 
خاورميان��ه لشكركش��ی كرد. به عب��ارت ديگر اين 
كشور با انهدام چند ساختمان و قتل عام هزاران نفر 
از شهروندان خود اقدام به اشغال دو كشور و چپاول 

ثروت های عراق و افغانستان كرد!

اي��االت متحده آمريكا چند ماهی اس��ت بحث 
مذاكره با گروه تروريس��تی طالبان را نيز با جديت 
دنبال می كن��د! اقدامی كه با اعتراض حامد كرزای 

هم رو به رو شده است.
يك��ی از مس��ائلی كه بر افش��اگری های مأمور 
اف.بی.آی صحه می گذارد اين است كه همواره بين 
صاحب نظران اين س��ؤاالت مط��رح بوده كه اياالت 
متحده چط��ور با آن همه تجهيزات نمی توانس��ت 
بن الدن را دستگير كند؟ و چطور چند ماه مانده به 
انتخابات رياست جمهوری آمريكا در سال 2013 خبر 
دستگيری منتشر شد؟ و اينكه چرا هرگز جسد وی 
ديده نشد؟ يا چطور در عمليات نظامی آمريكا تنها 
كسانی كه آسيب نمی ديدند بن الدن، مالعمر و ايمن 
الظواهری بودند؟ واقعيت اين است كه بن الدن ها با 
همكاری های مثلث آمريكا، عربس��تان و پاكس��تان 
ايجاد ش��ده اند و اگر فقط يك دليل برای اثبات اين 
ادعا وجود داش��ته باشد، منافعی است كه آمريكا از 
اين گونه عناصر به دست آورده و می آورد. كافی است 
نگاهی به بيانات اخير جبهه »النصره« در سوريه كه 
رس��ماً زير ش��اخه القاعده فعاليت می كند انداخت. 
ناظران سياسی اروپايی اين افشاگری مأمور برجسته 

اف بی آی را ديرهنگام ارزيابی كرده اند.

افشاگری دیرهنگام مامور برجسته اف بی آی

آمریکاخطمیداد
بنالدناجرامیکرد

اعتراض جهانی عليه تخریب مقبره صحابی پيامبر)ص( به دست تروریست ها در سوریه
سرويس خارجی �

 تخری�ب و نبش قب�ر حجربن عدی صحابی 
پیامب�ر)ص( و حضرت علی)ع( به دس�ت گروه 
تروریستی النصره با واكنش شدید علمای شیعی 
و سنی و مردم جهان عرب و اسالم رو به رو شد و 
بسیاری از حوزه های علمیه و مراكز مسلمانان به 

نشانه اعتراض تعطیل شد.
واكنش ها به تخري��ب و نبش قبر حجربن  عدی 
همچنان ادامه دارد و در كنار علمای ش��يعی، علمای 
اهل تسنن نيز اين اقدام شنيع و هتك حرمت به اماكن 

مقدس را به شدت محكوم كردند.
بس��ياری از مقامات دينی و سياس��ی در جهان 
اس��الم اين اقدام را  محكوم كرده و خواستار واكنش 
جدی در برابر اين گونه اقدامات شدند. تروريست  های 
وهابی النصره وابسته به القاعده كه از حمايت غربی ها 
و برخی كشورهای عربی برخوردارند پنجشنبه گذشته 
به منطقه ای در حومه دمش��ق حمله كرده و در يك 
اقدام غيرانسانی به نبش قبر صحابی جليل پيامبر)ص( 
و اميرالمؤمنين)ع( پرداخته و پيكر پاک وی را به مكان 

ديگری انتقال دادند.
اين در حالی اس��ت كه روز گذشته نيز گروه  های 
تكفيری تندرو در اردن به حرم جعفر طيار در جنوب 
اين كش��ور حمله برده و اين مكان مقدس را به آتش 

كشيدند.
دولت اردن ضمن در پيش گرفتن سياست سكوت 
نسبت به اين جنايت از انتشار خبر حمله به مقبره جعفر 

طيار در رسانه های اين كشور ممانعت به عمل آورد.
در مصر علمای اهل تسنن از شيخ االزهر خواستند 
واكنش نش��ان ده��د و از اين اقدام��ات جنايتكارانه 

جلوگيری كند.
دبير كل اتحاديه نيروهای صوفی و تجمع آل البيت 
در مصر نيز اظهار داشت جهان اسالم بايد يكپارچه در 
برابر تكفيری ها بايستد و از تخريب ميراث مسلمانان 

جلوگيری كند.
مراجع ش��يعه و اهل سنت عراق نيز اين اقدام را 
محكوم كرده و خواستار واكنش جدی در برابر  اين گونه 

اقدامات شدند.
علمای اهل سنت لبنان و مغرب نيز هتك حرمت 
به اماكن مقدس مس��لمانان را توهين به مس��لمانان 
ارزيابی كرده و از جامعه جهانی خواس��تند نسبت به 

اين اقدامات توهين آميز سكوت نكنند.

حوزه های علميه نجف و مغرب نيز در واكنش به 
اين اقدام به حالت تعطيل در آمد.

وزارت اوقاف س��وريه نيز با صدور بيانه ای حمله 
گروه های تكفيری و تروريستی سوريه به مقبره حجربن 
عدی را محكوم و آن را تجاوز آشكار به حرمت اسالم و 
مسلمانان دانست. آيت اهلل  العظمی سيدعلی سيستانی 
مرجع عاليقدر شيعيان عراق در اعتراض به اين حمله 
تروريستی اعالم كرد، تمامی حوزه  های علميه تعطيل 
اس��ت و مس��لمانان بايد در قبال اين توهين س��اكت 

ننشينند.
مردم كش��ورهای عربی نيز با اعالم انزجار از اين 
جنايت تروريس��تی اظهار داشتند هيچ توجيهی برای 

اين اقدام وجود ندارد.
همزمان با اعالم انزجار جهانی نس��بت به هتك 
حرم��ت به مزار حجربن عدی يك��ی از عناصر وهابی 
گروهك تروريس��تی النصره با انتشار تصاوير جديدی 
از اين اقدام وقيحانه تهديد كرد كه به زودی مش��ابه 
همين كار را با مزار حضرت زينب)ع( و حضرت رقيه)ع( 

انجام خواهند داد.
هالكت تروریست ها

نيروهای ارتش سوريه با هدف قرار دادن نشست 
و تجمع سركردگان گروه  های تروريستی در شهر ادلب 

ده ها فرد مسلح را به هالكت رساندند.
در جريان اين حمله بيش از 74 فرد مسلح كشته 

و صدها تروريست ديگر زخمی شدند و چندين دستگاه 
خودرو وابسته به اين افراد مسلح منهدم شد كه حامل 

پالک هايی با شماره كشور تركيه بود.
شمار ديگری از افراد مسلح تروريست در شهرهای 
درعا، حلب، حومه دمش��ق به دس��ت نيروهای ارتش 
كش��ته ش��دند كه در ميان آنان اتباع غيرسوری نيز 

ديده می شد.
ارتش س��وريه آخرين مخفيگاه تروريس��ت  ها در 
غوطه ش��رقی در حومه دمشق را نيز منهدم كردند و 

كنترل كامل اين منطقه را به دست گرفتند.
حمله هوایی به سوریه

رسانه های آمريكايی اعالم كردند همزمان با تداوم 
موفقيت ارتش سوريه در پاكسازی مناطق تحت كنترل 

شورشيان رژيم اسرائيل به سوريه حمله هوايی كرد.
ش��بكه خبری سی ان ان مدعی شد كه هدف اين 
حمله هوايی يك  كارخانه توليد اسلحه و يك كاروان 
سالح بوده كه برای نيروهای حزب اهلل در لبنان ارسال 

می شده است.
رسانه های اسرائيلی نيز اين حمله را تاييد كردند، 
اين درحالی اس��ت كه ارتش سوريه با صدور بيانيه ای 
اعالم كرد اخباری كه اخيرا درباره حمله جنگنده های 

اسرائيلی به سوريه منتشر شده كذب محض است.
بشار جعفری نماينده سوريه در سازمان ملل متحد 
نيز اظهار داش��ت، اطالعاتی درباره حمله اسرائيل به 

سوريه در اختيار ندارد.
در همين حال سرگئی الوروف وزير خارجه روسيه 
اعالم كرد كه كشورش برای مذاكره با همه گروه  های 

مخالف سوری آمادگی دارد.
حزب اهلل لبنان 

» ابراهيم امين الس��يد« رئيس ش��ورای سياسی 
حزب اهلل لبنان تاكيد كرد كه حزب اهلل آماده است تا 
مانع از حاكميت تل آويو و واشنگتن بر سوريه شود. 

وی كه ديروز در مراس��م گراميداش��ت س��الروز 
شهيد» قاسم غس��ان شرف الدين« در بعلبك سخن 
م��ی گفت افزود: اين يك اقدام راهبردی اس��ت و به 
معنای ورود به بحران س��وريه نيست،بلكه به معنای 
 ورود ب��ه بح��ران مبارزه با آمريكا و اس��رائيل اس��ت. 
وی افزود: ما دخالتی در بحران سوريه و خواست ملت 
س��وريه نداريم، بلكه از اين ملت و از حركتش جهت 
دستيابی به وضعيتی كه در آن احساس آزادی و كرامت 
 و شركت در فرآيند سياسی كنند، حمايت می كنيم.

امين السيد تاكيد كرد: ملت سوريه نمی خواهد توسط 
تل آويو و واشنگتن و يا كشورهای خائن ومزدور اسرائيل 

اداره شود.
سایر رویدادها

* مناب��ع آگاه گفتند ب��اراک اوباما رئيس جمهور 
آمريكا در جريان مالقات اخير خود با امير قطر به وی 
درب��اره حمايت از گروه النصره وابس��ته به القاعده در 

سوريه هشدار داده است.
* رئيس شورای اجرايی حزب اهلل گفت، تنها راه 

حل بحران سوريه گفت وگو و مذاكره است.
 * رهبر حزب وطن تركيه با اشاره به سياست های 
خصمان��ه آمريكا عليه س��وريه اظهار داش��ت، آمريكا 

خواستار طوالنی شدن بحران در سوريه است.
* ب��ا ادامه ماجراجويی ه��ای دولت تركيه، مردم 
اين كشور از وقوع حمله شيميايی در شهرهای مرزی 

نگران هستند.
* مناب��ع ديپلماتيك عرب اظهار داش��تند، بيل 
كلينتون رئيس جمهور اس��بق آمري��كا احتماال جای 
اخض��ر ابراهيمی نماينده ويژه س��ازمان ملل در امور 

سوريه را خواهد گرفت.
* رهبر حزب ضدصهيونيستی فرانسه هشدار دارد 
آنچه در سوريه می گذرد توطئه  ای عليه اسالم است. 

* يك منبع  ديپلماتيك مصر از بازگشت كاردار 
اين كشور به دمشق خبر داد.

صدها نف�ر از طرف�داران و مخالفان پاكس�ازی نهادهای 
كشوری و لشکری لیبی از عناصر رژیم سابق در پایتخت این 

كشور با هم درگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اس��المی، روز جمعه ابتدا صدها 
نفر از مردم طرابلس با اجتماع در ميدان »الجزاير« اين ش��هر، عليه 
ش��به نظاميانی كه ادارات را به تصرف در آورده بودند ش��عار دادند. بر 
روی پالكاردها و دست نوشته هايی كه اين معترضان با خود داشتند، 
نوشته شده بود: »دوران شبه نظاميان به سر آمده است« و »حمله به 
وزارتخانه  ها را متوقف كنيد«. منظور اين تظاهركنندگان، شبه نظاميانی 
بودند كه اوايل هفته گذشته به بهانه حضور عناصر رژيم »معمر قذافی« 
در ادارات، وزارتخانه  های كش��ور، خارجه و دادگستری را اشغال كرده 
بودند.تظاهركنندگان سپس از ميدان الجزاير به سمت ميدان »شهدا« 
رفتند و در آنجا با تجمع كنندگان حامی پاكسازی ادارات درگير شدند. 
از تلفات و يا زخمی های احتمالی اين درگيری خيابانی گزارشی نرسيده 
است.نيروهای ارتش نيز برای حفظ امنيت تاسيسات و نهادهای دولتی، 
در اين مراكز مستقر شدند. براساس گزارشات، هرچند شبه نظاميان طی 
روزهای اخير س��اختمان های وزارتخانه ها را ترک كرده اند، ولی هنوز 
در طرابلس حضور دارند. اين شبه نظاميان به سالح های نيمه سنگين 
و حتی تانك و خودروهای زرهی نيز مجهز هس��تند!در همين حال، 
اخوان   المسلمين ليبی عليه كسانی كه خواستار مداخله خارجی هستند، 
موضع گرفت؛ »حزب عدالت و سازندگی« وابسته به اخوان المسلمين 
اعالم كرد: تحوالت سياسی جاری در ليبی يك موضوع داخلی است و 
خود می توانيم آن را حل و فصل كنيم و دخالت خارجی را در اين زمينه 
نمی پذيريم. هم اكنون مناطق مختلف ليبی ناآرام است و شبه نظاميان 

عمال كنترل برخی مناطق را در دست دارند.

استقرارارتشلیبی
برایمهارناآرامیهایپایتخت

خبرگزاری ها، »نوری مالكی« به اظهارات خطبای جمعه شش استان 
سنی نش��ين عراق مبنی بر جدا ش��دن مناطق سنی نش��ين از ديگر 
مناطق اين كش��ور واكنش نش��ان داد و گفت: ما به تقاضاهايی چون 
زير پا گذاش��تن قانون اساسی، تجزيه عراق و قوم گرايی تن نخواهيم 
داد و محال اس��ت اين خواس��ته ها را برآورده سازيم. ما مقابل چنين 

درخواست های نابجايی می ايستيم.
مالك��ی ك��ه با روزنامه »الحيات« س��خن می گفت، با اش��اره به 
اعتراضات روزانه ضددولتی در شمال و غرب عراق گفت: اگر تظاهرات و 
اعتصابات مشابهی در هر يك از كشورهای عربی رخ می داد، محل های 
تجم��ع را ب��ا هواپيما بمباران می كردند، ولی م��ا مقابل آنها صبوری 
می كنيم، زيرا آنها را از ملت خود می دانيم و اميدواريم كه ملت اعم از 
شيعه و سنی بر بحران فائق آيد. با اين حال، مالكی بخشی از مطالبات 

مخالفان را قانونی دانست.
مالكی در مورد گسترش دامنه قوميت گرايی در منطقه نيز هشدار 
داد و گفت: پيش��تر نيز خطر را گوش��زد و بارها تكرار كردم كه بوی 
خون از رواج طايفه گرايی ميان مسلمانان به مشام می رسد. اين امر به 
سود هيچ كس نبوده بلكه خدمتی به دشمنان است. قوم گرايی مرزی 

نمی شناسد و به عراق و عربستان و لبنان ختم نمی شود.
وی تصريح كرد: طايفه گرايی چون بادی اس��ت كه همه موانع و 
همه مرزها را پشت سر می گذارد. اختالف در مواضع و افكار سياسی 
تناقض��ی با اعتقادات دينی ما ندارد. همه ما مس��لمانيم، اختالف در 
گرايش های سياسی مجوزی برای كشتار ديگران نيست.جمعه گذشته 
شماری از خطبای جمعه استان های االنبار، نينوا، موصل، صالح الدين، 
كركوک و سامرا گفتند اگر مالكی كنار نرود، آنها اقدام به تشكيل منطقه 
مستقل سنی نشين می كنند.پس از نماز جمعه نيز طبق معمول در اين 
مناطق تظاهرات ضددولتی برگزار كردند.در همين حال، »عبدالهادی 
كرباليی«، نماينده آيت اهلل »سيدعلی سيستانی« از همه احزاب سياسی 
خواست زبان مذاكره را به عنوان بهترين راهكار برگزينند.خبر ديگر از 
عراق حاكی اس��ت، ناآرامی و درگيری های جداگانه در اين كشور 23 

شهيد و شماری مجروح بر جای گذاشت.

مالکی:زیربارتجزیهعراق
نخواهیمرفت

»وزير« در ايتاليا، سياستمداران وابسته به احزاب راستگرای افراطی و 
نمايندگان آنها در پارلمان اين كشور موجی از اهانت های نژادپرستانه 

را عليه وی به راه انداخته اند.
به گزارش شبكه تلويزيونی »يورو نيوز« »سسيل كينگه«، كه يك 
چشم پزشك كنگويی تبار است هفته گذشته عنوان »نخستين وزير 
زن سياهپوس��ت« ايتاليا لقب گرفت اما برخی نمايندگان با صراحت 

اعالم می  كنند كه نژادپرست هستند و به  اين وزير اهانت می  كنند.
گزارش های دريافتی حاكی است اين اهانت ها عالوه بر شبكه  های 
تلويزيونی و سايت های اينترنتی در صحن علنی مجلس و در حضور 
شخص وزير نيز صورت می گيرد.رئيس مجلس نمايندگان ايتاليا )كه 
زن اس��ت( در اين باره گفت رفتاری تهديدآميز و تبعيضی با وی در 
پيش گرفته ش��ده است. برخی از نمايندگان می گويند اولين حضور 
»سسيل  كينگه« در صحن پارلمان با موجی از اهانت های نژادپرستانه 
همراه بود. شماری از نمايندگان او را ميمون كنگويی ناميدند و از الفاظ 
و واژگانی ركيك و نژادپرس��تانه استفاده كردند. روزنامه »الرپوبليكا« 
نوشت نمايندگان پارلمان كه نماد ارزش های كشور به شمار می روند، 
متاس��فانه چنين رفتاری در پيش گرفته اند و نفرت خود را اين طور 
ابراز می كنند. »ماريو بورگزی« از اعضای حزب اتحاد شمال در پارلمان 
اروپا يكی از اين افراد اس��ت در اين باره گفته »اين وزير س��نت های 
قبيله ای را بر كش��ور تحميل خواهد كرد.« »ارمينيو بوسو« نماينده 
حزب اتحاد شمال در پارلمان ايتاليا نيز گفته است: »من نژادپرست 
هستم و هرگز اين مسئله را پنهان نكرده ام.در اين ميان واكنش اين 
وزير نيز جالب توجه است. وزير مهاجرت ايتاليا می گويد: من رنگين 

پوست نيستم بلكه سياهپوستم و به آن افتخار می كنم.
يادآور می ش��ود، در جامع��ه ايتاليا عالوه بر نژادپرس��تی، بحث 
»زن ستيزی« نيز رواج دارد. بنابراين اين حجم اهانت به »كينگه« در 
اين كشور، زياد هم نبايد غيرطبيعی به نظر برسد! اين در حالی است 
كه ايتاليا خود را يكی از حاميان حقوق بشر در جهان معرفی كرده است!

اهانتنمایندگانبهوزیرسیاهپوست
درپارلمانایتالیا

انتصاب یک زن سیاهپوست 
به عنوان وزیر مهاجرت ایتالیا، 
موجی از حمالت نژادپرستانه 
از س�وی رهبران سیاسی این 
كشور را به همراه داشته است.

ي��ك هفته پ��س از انتصاب 
يك زن سياهپوس��ت ب��ه عنوان 

خواس��ته ها و مطالبات برحق خود عقب نش��ينی می كند 
در اش��تباه است. وی افزود، مردم اصالحات می خواهند 
و از رژيم آل خليفه انتظار دارند با ظلم و س��تم، فس��اد 

و عقب ماندگی و تبعيض موجود در كشور مقابله كند.
شيخ عيسی قاسم همچنين تأكيد كرد، تنها راه حل 
عادالنه وضعيت كنونی توجه به خواسته های مردم است 
و سياست سركوب، خشونت و مشت آهنين نتيجه عكس 

خواهد داد و بحران را طوالنی تر خواهد كرد.
ش��يخ علی س��لمان دبي��ر كل جمعي��ت الوفاق 
بحرين نيز اعالم كرد اعتراضات در اين كشور تا تحقق 

كامل اهداف انقالبيون ادامه خواهد داش��ت.به گزارش 
خبرگ��زاری مهر به نقل از اليوم الس��ابع، وی در تجمع 
اعتراض آمي��ز در منطقه س��تره در جنوب منامه اظهار 
داشت، اعتراضاتی كه از دو سال پيش آغاز شده تا زمان 
تحقق اهداف مخالفان ادامه خواهد داشت حتی اگر بيش 
از 20 سال طول بكشد.سلمان تصريح كرد، قدرت و ثروت 
در اختيار يك خاندان است و مردم در تصميم گيری های 
كش��ور مشاركت ندارند.وی در عين حال راه حل بحران 
كنونی را گفت وگو با مردم و توافق سياس��ی مبتنی بر 

احترام به خواسته ملت دانست.

شيخ عيسی قاسم: ملت بحرین 
از مطالبات انقالبی خود کوتاه نخواهد آمد

برجس�ته  روحانی 
كرد،  تأكی�د  بحرین�ی 
ز  ا ی�ن  بحر م  د م�ر
انقالب�ی  خواس�ته های 
عقب نش�ینی  د  خ�و

نخواهد كرد.
به گزارش خبرگزاری ها، 
ش��يخ عيس��ی قاسم در 
جمع��ه  نم��از  خطب��ه  
امام  در مس��جد جام��ع 
صادق)ع( در منطقه الدراز 
گفت، اگر آل خليفه فكر 
از  می كند مل��ت بحرين 

هزاران نفر از مردم اندونزی در س�ه ش�هر 
این كشور علیه نسل كشی مسلمانان در میانمار 

تظاهرات كردند.
ب��ه گزارش واحد مركزی خبر، ديروز ش��هرهای 
»جاكارتا«، »سولو« و »مدان« شاهد تظاهرات مردمی 
عليه دولت ميانمار بود. در جاكارتا صدها نفر با پوشيدن 
لباس های س��فيدرنگ خواستار اعزام به ميانمار برای 
دفاع از مسلمانان ش��دند. معترضان پالكاردهايی در 
دس��ت داش��تند كه بر روی آنها نوشته شده بود: »ما 
می خواهيم برای جهاد به ميانمار برويم.« و »نسل كشی 

بدترين تبعيض ها و س��تم ه��ا را از جانب بودائيان و 
مقامات اين كشور متحمل شده اند، در سال های جاری 
به طور هدفمند قتل عام و آواره می شوند و همه اموال 
منقول آنها به غارت می رود و اموال غيرمنقول متعلق 

به مسلمانان نيز تخريب و سوزانده می شود.
هرچند س��ازمان ملل اعالم كرده است، از لحاظ 
اعمال تبعيض و فشار، اقليت مسلمان ميانمار نخستين 
رتبه را در جهان دارد، ولی دنيای غرب نسبت به اين 
مسئله ساكت است و حتی با دولت ميانمار مناسبات 

خود را گسترش داده است.

تجمع گسترده در شهرهای اندونزی
به قتل عام مسلمانان ميانمار پایان دهيد

را در ميانمار متوقف 
كنيد«.پليس، راه های 
منته��ی به س��فارت 
ميانم��ار را مس��دود 

كرده بود.
ب��ر  ه  و ع��ال
ش��هرهای  پايتخت، 
»س��ولو« در اس��تان 
»جاوه« و »مدان« در 
استان »سوماترا« هم 
شاهد تظاهرات مشابه 
بود.مسلمانان ميانمار 
كه طی 60 سال اخير 

جنب�ش حم�اس در واكنش ب�ه طرح قطر درب�اره مبادله 
زمین تاكید كرد، فلسطینی ها حتی از یک وجب از خاك خود 

چشم پوشی نخواهند كرد.
به گزارش واحد مركزی خبر، محمود الزهار رهبر ارشد حماس در 
واكنش به طرح مبادله زمين با رژيم صهيونيستی اظهار داشت، حتی 
اگر همه كشورهای جهان هم خشمگين شوند امكان ندارد قبول كنيم 
كه ذره ای از خاک اين سرزمين به مالكيت رژيم اشغالگر غاصب درآيد.

صالح البردويل يكی ديگر از رهبران حماس تاكيد كرد، حماس 
ب��ه هيچ وجه با چنين طرحی موافقت نخواهد كرد و با اصل پذيرش 

مبادله اراضی مخالف است.
گفتنی است شيخ حمد  بن جاسم  آل ثانی نخست وزير قطر كه در 
حال حاضر كشورش رياست كميته پيگيری طرح صلح عربی را عهده دار 
است اظهار داشته كه توافق براساس راه حل تشكيل دو كشور بايد با 
امكان مبادله اراضی بين طرفين استوار باشد.منابع فلسطينی نيز تاكيد 
كردند طرح نخس��ت وزير قطر نه تنها طرحی عربی نيست بلكه حتی 
طرحی قطری نيز نيست و در آمريكا و با مشاركت اسرائيل برنامه ريزی 
شده است.اين منابع افزودند، چنين طرحی در جريان سفر امير قطر 

به آمريكا و همچنين گفت وگو با مقامات تل آويو تهيه شده است.
جنبش جهاد اس��المی فلس��طين نيز تاكيد كرد، همه سرزمين 
فلس��طين متعلق به فلسطينی ها است.اس��ماعيل هنيه نخست وزير 
منتخ��ب دولت فلس��طين نيز گفت، طرف ه��ای خارجی حق ندارند 
سرنوش��ت ملت فلس��طين را تعيين كنند و فلسطين برای فروش يا 
تجارت نيس��ت و بايد مقاومت را تقوي��ت كرد.حزب اهلل لبنان نيز در 
واكنش به اين طرح اعالم كرد كس��انی كه ط��رح تبادل اراضی بين 
فلس��طينی ها و رژيم صهيونيستی را مطرح كردند در آينده امتيازات 

بيشتری خواهند داد و مسائل ديگری را مطرح خواهند كرد.

اعتراضفلسطینیها
بهطرحسازشکارانهدولتقطر

ونزوئ�ال  جمه�ور  رئی�س 
در اعت�راض ب�ه اظه�ارات اخیر 
وزی�ر خارجه پرو درب�اره اوضاع 
كش�ورش، س�فیر خود را از لیما 

فراخواند.
به گ��زارش ف��ارس ب��ه دنبال 
اظه��ارات وزير خارجه پ��رو مبنی بر 
گفت وگوی دولت و مخالفان ونزوئال، 
»نيكالس مادورو« سفير خود را از اين 
كشور فراخواند.»رافائل رونكاگليولو«، 
وزير خارجه پرو عالوه بر مطرح كردن 
اين اظهارات، از اتحاديه كش��ورهای 
آمريكای جنوبی ك��ه در حال حاضر 
كشورش رياست موقت آن را عهده دار 
اس��ت ني��ز خواس��ته تا بياني��ه ای را 
عليه مادورو صادر كرده و خواس��تار 

خويشتنداری وی شوند.
مادورو روز جمعه اعالم كرد كه 
اين اظهارات نشان می دهد پرو برای 
دموكراسی ونزوئال هيچ احترامی قائل 
نيس��ت.برپايه اين گ��زارش دو تن از 
رهبران مخالف ونزوئال هفته گذشته به 
پرو رفته بودند تا درباره اوضاع داخلی 
كشورشان با مقامات ليما مذاكره كنند.

براساس اين گزارش، به دنبال پيروزی 
مادورو در انتخابات رياست جمهوری 
ونزوئال احزاب مخال��ف ونزوئال اعالم 
كردند كه رياس��ت جمه��وری وی را 
به رس��ميت نمی شناسند و خواستار 
برگ��زاری مج��دد انتخابات رياس��ت 
جمهوری در ونزوئال ش��ده اند. حزب 

حاكم نيز اعالم كرده اس��ت تا زمانی 
كه نماين��دگان مخال��ف در پارلمان 
ونزوئال، رياست جمهوری مادورو را به 
رسميت نشناسند، حق اظهارنظر در 

جلسات پارلمانی را ندارند.
انريكه كاپريلس رهبر مخالفان 
ونزوئ��ال همچنان در تالش اس��ت تا 
نتايج انتخابات اخير اين كش��ور و در 
نتيجه رياست جمهوری مادورو را به 

چالش بكشد.

در پی اظهارات مداخله جویانه دولت لیما

مادوروسفیرونزوئالراازپروفراخواند

یر  ز نخس�ت و
عراق در واكنش به 
مخالفان  مطالب�ات 
اعالم ك�رد، زیر بار 
مغایر  خواسته های 
اساس�ی  قانون  ب�ا 
نمی رود و به تجزیه 

عراق تن نمی دهد.
ش  ر ا گ��ز ب��ه 

نماینده جدید آمریکا در پاكستان و افغانستان
»جان كری« وزيرخارجه آمريكا، »جيمز دابينز« ديپلمات كهنه كار 
آمريكاي��ی را به عنوان نماينده ويژه اين كش��ور در امور پاكس��تان و 
افغانستان اعالم كرد. اين پست قبال در اختيار »ريچارد هالبروک« و 

بعد از او هم در اختيار »مارک گراسمن« بود.
سفارت فلسطین در فنالند و دانمارك

دولت های فنالند و دانمارک دفاتر ديپلماتيك فلس��طين در اين 
دو كشور را به سفارت فلسطين ارتقاء دادند. »سووندال« وزير خارجه 
دانمارک در اين مورد گفت: اين اقدام به آن معناس��ت كه س��فارت 
فلس��طين موقعيتی مانند س��فارتخانه های ساير كشورهای جهان در 

دانمارک و فنالند دارد.
اقدام حزب پرویز مشرف

در پی حكم ديوان عالی پاكس��تان مبن��ی بر محروميت دايمی 
»پرويز مش��رف« رئيس جمهور سابق اين كشور از اشتغال به كارهای 
دولتی، حزب »مسلم ليگ« وابسته به مشرف اعالم كرد كه شركت در 
انتخابات را تحريم می كند. انتخابات پارلمانی پاكستان 21 ارديبهشت 

برگزار می شود.
پرونده جنایات صهیونیست ها

نيروهای رژيم صهيونيس��تی طی س��ه ماه نخس��ت سال جاری 
ميالدی ) از 11 دی تا 11 فروردين( 16 فلس��طينی را به ش��هادت 
رس��اندند و 1227 فلس��طينی ديگر را نيز بازداشت كردند. در ميان 
بازداشت شدگان از كودک زير هشت سال تا پير سالخورده وجود دارد. 
به جز 11 نفر، بقيه فلسطينی های مزبور در كرانه غربی و بيت المقدس 

بازداشت شده اند.
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