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موافقتکرهشمالی
باازسرگیریمذاکرات6جانبه

کره ش�مالی پس از ماه ها تنش در شبه جزیره کره 
برای از سرگیری مذاکرات 6 جانبه اعالم آمادگی کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، فرستاده ویژه 
کره شمالی به چین از تمایل کشورش به منظور آغاز مذاکرات 
صلح ش��به جزیره ک��ره خبر داد.برپایه این گ��زارش، »چوئه 
ربونگ هانه«، مقام ارشد نظامی کره شمالی که از روز پنجشنبه 
به پکن سفر کرده است در دیدار با مقامات این کشور گفت: 
کره شمالی مایل به مشورت با چین به منظور آغاز مذاکرات 

درباره حل تنش در شبه جزیره کره است.وی به »لیو یونشان« 
مقام ارشد حزب کمونیست چین گفت که »کیم جونگ اون« 
رهبر کره شمالی خواستار بهبود روابط با  چین علی رغم رای 
مثبت پکن به قطعنامه ش��ورای امنیت سازمان ملل متحد 
درباره تحریم ها علیه این کشور است.چوئه که به همراه چند 
مقام نظامی و سیاس��ی دیگر کره شمالی به چین سفر کرده 
است نخس��تین مقام ارشد این کشور است که از زمان روی 
کار آمدن رهبر جدید کره شمالی به این کشور سفر می کند.

تجمعاعتراضآمیزعلیهحاکمانآلسعود
درشرقعربستان

مردم مناطق مختلف عربستان علیه حاکمان 
آل س�عود و در حمایت از مبارزان و زندانیان این 

کشور دست به تظاهرات زدند.
به گزارش خبرگزاری ها، جمعیت عظیمی از زنان 
عربس��تانی در منطقه القطیف، واقع در 18کیلومتری 
ش��رق ریاض علیه رژیم آل سعود تظاهرات کردند.زنان 
تظاهرکننده با محکوم کردن سرکوب مخالفان سیاسی 

توسط رژیم آل س��عود شعارهایی بر ضد این رژیم سر 
دادند.زنان معترض عربستانی همچنین همبستگی خود 
را با مردم بحرین ابراز و مداخله ریاض در این کش��ور 
برای س��رکوب مردم بحرین را محکوم کردند.از سوی 
دیگر گروهی از مردم شهر القصیم عربستان برای اعالم 
همبستگی و حمایت از »محمد القحطانی« فعال حقوقی 
و دیگر زندانیان سیاسی به برپایی تظاهرات پرداختند.
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تهران - خیابان فردوسی
کوچه شهید شاهچراغی

  چهار سوی پنج قاره

ز  ا ز  و ر پنجمی�ن  ر  د
»اس�تکهلم«  ش�ورش های 
مدارس، خودروها  معترضان 
و قرارگاه ه�ای پلی�س را به 

آتش کشیدند.
پیش  بینی های رئیس پلیس 
اس��تکهلم مبن��ی بر گس��ترش 
ش��ورش هایی که از روز دوشنبه 
گذش��ته آغاز ش��ده ب��ه تحقق 
پیوس��ت و ناآرامی ه��ا در ای��ن 
کشور اروپایی به سرعت گسترش 
یافت. گزارش های منتشر شده از 
استکهلم حاکی است، صدها نفر از 
جوانان این شهر که از کشته شدن 
یک پیرمرد 69 س��اله به ضرب 
گلوله پلیس خشمگین هستند 
در پنجمین روز از ناآرامی ها نیز 
دستکم 15دستگاه خودرو، چند 
مدرس��ه و یک قرارگاه پلیس را 

آتش زدند.
رئیس پلیس استکهلم چند 
روز پیش با اعالم اینکه »گروهی 

از جوانان معترض از سایر شهرها 
به این منطقه آمده اند« نس��بت 
به گسترش این خشونت ها ابراز 

نگرانی کرده بود.
روزنامه انگیسی دیلی میل روز 

گذشته با انتخاب تیتر »نگرانی 
پلیس از خارج ش��دن کنترل از 
اوض��اع«، اوضاع در این کش��ور 

اروپایی را تشریح کرد.
شورشیان  نوشت:  دیلی میل 

به رستوران ها، مراکز امدادرسانی، 
مراکز پلیس، خودروها و مدارس 
حمله ور ش��ده با آجر و سنگ  به 
تخریب آنها می پردازند. خودروها 
ب��ه آتش کش��یده ش��ده و دود 

آسمان شهر را گرفته است.
س��خنگوی پلیس استکهلم 
در آخری��ن موضع گیری خود از 
دس��تگیری 13 متهم دیگر خبر 
داد و افزود، س��ن این افراد بین 
18 تا 25 س��ال اس��ت. از آغاز 
این ناآرامی ها در هفته گذش��ته 
ده ها خ��ودرو به آتش کش��یده 

شده است.
تنه��ا در یکی از ای��ن روزها 
برخی رسانه ها از به آتش کشیده 
شدن 50 خودرو در یک فرودگاه 
خبر دادند. پلیس روز چهارشنبه 
نیز شش نفر را بازداشت کرده بود. 
پلی��س س��وئد اع��الم کرده 
مقت��ول ب��ا چاقو ب��ه آنها حمله 
کرده بود لذا آنها مجاز به کشتن 
وی بودند اما معترضان می گویند 
این پیرمرد 69 ساله که خود را در 
منطقه غربی استکهلم داخل یک 
آپارتمان حبس کرده بود، قربانی 

خشونت پلیس شده است.

شورش ها در پایتخت سوئد وارد روز پنجم شد

اعالم آمادگی جوانان تونسی برای جنگ با اسرائیل در جوالن اشغالی
نماین�دگان  از  هیئت�ی 
احزاب و جنبش های سیاسی 
و مردم�ی تون�س در دی�دار 
ب�ا بشاراس�د رئیس جمه�ور 
س�وریه، تاکی�د کردن�د که 
بس�یاری از جوانان تونس�ی 
برای مبارزه علیه اسرائیل در 

جوالن داوطلب هستند.
به گزارش خبرگزاری فارس 
به نقل از پایگاه خبری »عاجل«، 
هیئت��ی از نماین��دگان احزاب و 
جنبش های سیاس��ی و مردمی 
تونس��ی در دیدار با  بشاراس��د، 
به رهبری ش��کری بن س��لیمان 
هرماسی دبیر کل حزب الثوابت 
تونس تاکید کردند بس��یاری از 
جوانان تونسی آماده اند داوطلبانه 
در کنار برادران سوری در جوالن 

علیه اسرائیل، مبارزه کنند.
این هیئت، با ابراز تاس��ف از 

مش��ارکت برخی تونس��ی ها در 
جنگ و ناآرامی های سوریه تاکید 
کرد تمام گروه های مردمی تونس 
از واقعیت اوضاع جاری س��وریه 
آگاه هستند و بسیاری از جوانان 
تونسی آماده اند در جوالن در کنار 

برادران سوری به مقابله با دشمن 
واقعی یعنی اشغالگر صهیونیستی 

برخیزند.
آنان ضمن اعالم همبستگی 
مردم تونس با سوری ها،  پایداری  
مردم س��وریه و جانفشانی ارتش 

آن در مقابله با توطئه  ها  و تجاوز 
اس��رائیل  و برخ��ی کش��ورهای 
منطقه و غرب را قابل س��تایش  
دانس��ته و اعالم کردند پایبندی 
سوریه به مقاومت و مسائل مهم 
جه��ان ع��رب موجب ش��د این 

کش��ور در تیررس این توطئه ها 
قرار گیرد.

اعضای این هیئت همچنین 
تاکید کردند  س��وریه به رهبری 
بشار اسد از بحران کنونی سربلند 
بیرون خواهد آمد و پیروزی آنان 
پیروزی همه عرب ها اس��ت زیرا 
سوریه آخرین خط دفاع از منافع 

ملی اعراب است.
از سوی دیگر، خطیب مسجد 
جامع الزیتونه تونس اعالم کرد، 
جنگیدن با کشور مسلمان سوریه 
شرعا حرام است و هر فردی که 
برای جنگیدن با مردم مس��لمان 
سوریه به این کشور برود مرتکب 
فعل حرام خودکشی شده و دنیا و 
آخرتش را تباه کرده و سرنوشتی 
ج��ز جهنم نخواهد داش��ت. وی 
افزود، جه��اد واقعی جنگیدن با 

اسرائیل است.

آنکارا برای جلوگیری از ورود تروریست ها از سوریه به داخل ترکیه، 
در منطقه مرزی »هاتای« دیوار حایل 2/5 کیلومتری احداث می کند.

به گزارش شبکه العالم، در پی انفجارهای تروریستی اخیر در شهر »ریحانلی« 
ترکیه، دولت آنکارا قصد دارد جلوی نفوذ تروریس��ت ها از س��وریه به داخل خاک 
ترکیه را بگیرد. »حیاتی بازجی« وزیر بازرگانی و گمرک دولت ترکیه با اعالم این 
خبر افزود، کشورش قصد دارد در استان هاتای و نزدیکی شهر ریحانلی یک دیوار 
حائل 2/5 کیلومتری میان ترکیه و سوریه احداث کند. عالوه بر احداث دیوار بتنی، 

از سیم های خاردار نیز برای تکمیل پروژه استفاده خواهد شد.
مسافران نیز که از سوریه به ترکیه وارد می شوند، با استفاده از فناوری پرتوی 
بازرسی خواهند شد. دولت ترکیه در حالی نگران عناصر تروریستی در سوریه است 

که خود از حامیان اصلی آنها طی سال های گذشته بوده است.
انفجار دو خودروی بمب گذاری شده در شهر ریحانلی ترکیه که 11 اردیبهشت 

رخ داد جان 51 غیرنظامی را گرفت و بیش از 100 نفر را زخمی کرده است.
در پی وقوع این انفجارها، هزاران شهروند ترکیه در ریحانلی، آنکارا و اسالمبول 
علیه »رجب طیب اردوغان« نخس��ت وزیر ترکیه تظاه��رات کردند. مردم ترکیه 
اردوغان را مسئول این حمالت می دانند و می گویند حمالت تروریستی ریحانلی 

از پیامدهای مداخالت آنکارا در سوریه است.

ترکیه در مرز با سوریه 
دیوار حایل احداث می کند

فلسطینی های معترض به سفر وزیر خارجه آمریکا با تجمع مقابل دفتر رئیس تشکیالت 
خودگردان سیاست های جانبدارانه واشنگتن در حمایت از اسرائیل را محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری ها به نقل از جروزالم پست، به هنگام ورود جان کری وزیر خارجه آمریکا به 
رام اهلل برای دیدار با محمود عباس، فلسطینی های معترض مقابل دفتر رئیس تشکیالت خودگردان 
تظاهرات کرده و فریاد می زدند: »ما به آمریکا اعتماد نداریم«، »به خانه ات برگرد«، »آمریکا حامی 
اسرائیل جنایتکار است.«جان کری روز پنجشنبه پس از دیدار با مقامات صهیونیستی وارد شهر رام اهلل 
در کرانه باختری ش��د و با محمود عباس دیدار کرد.این چهارمین باری اس��ت که جان کری از زمان 
انتصابش به سمت وزیر خارجه آمریکا در ماه فوریه به اراضی اشغالی سفر می کند.وی در دیدارهای 
گذش��ته اش با مقامات اس��رائیلی و فلسطینی به هیچ پیش��رفتی درباره احیای طرح صلح عربی که 

تصویب آن به سال 2002 باز می گردد دست نیافته است.
در این حال صائب عریقات مذاکره کننده ارش��د تش��کیالت خودگردان فلسطین اظهار داشت، 
جان ک��ری و محمود عب��اس در این دیدار درباره طرح جدید صلح که وزیرخارجه آمریکا آن را ارائه 
داده گفت وگو کردند.وی افزود، این طرح هنوز در مرحله آماده س��ازی است و رایزنی ها با طرف های 
اسرائیلی، عربی، اروپایی و روسیه و همه کشورهای ذی ربط به مسئله صلح در خاورمیانه ادامه دارد.

عریقات گفت: کری در س��فرش به خاورمیانه رایزنی های گسترده ای را برای دستیابی به توافق 

درباره طرحش انجام داده است.محمود عباس نیز در دیدار با جان کری بر پایبندی فلسطین به موضع 
خود در خصوص از سرگیری مذاکرات جدی صلح برای نجات راهکار تشکیل دو کشور تاکید کرد.

عباس اعالم کرد: ادامه شهرک سازی در کرانه باختری و تجاوزات اسرائیل به شهر اشغالی قدس 
و ادامه بازداشت اسیران فلسطینی، چالش های اصلی موجود بر سر راه روند صلح هستند.

محمود عباس همچنین پنجشنبه با ویلیام هیگ وزیرخارجه انگلیس در رام اهلل دیدار کرد.
عباس در این دیدار تاکید کرد، تجاوزات مکرر اس��رائیل علیه ملت فلس��طین و مقدس��ات آن و 
نیز تجاوزات وحش��یانه شهرک نشینان مانعی بر سر موفقیت تالش های بین المللی برای نجات روند 

صلح است.
هی��گ نی��ز در این دیدار گفت، ما با اهتمام زیاد به همکاری جان کری وزیرخارجه آمریکا توجه 
داریم و از 20 س��ال قبل از طرف آمریکایی خواس��تیم تا تالش های خود در جهت حمایت از صلح 

را دو برابر کند.
وزیرخارجه انگلیس گفت، انگلیس و اتحادیه اروپا از تالش های آمریکا درباره روند صلح حمایت 
می کنند و به ضرورت حل وفصل منازعه فلس��طینی، اس��رائیلی براساس اصل دو دولت در مرزهای 
سال 1967 و تبادل زمین معتقدند و قدس پایتخت دو دولت است و باید راه حل عادالنه و توافقی 

برای قضیه آوارگان ارائه کرد.

هزاران نفر از مردم س�ریالنکا در اعتراض به »سیاس�ت های ریاضت 
اقتصادی« دولت راهپیمایی کردند.

ساکنان شهر »کلمبو« سریالنکا روز پنجشنبه در اعتراض به افزایش قیمت 
حامل ه��ای انرژي که در قالب اجرای »سیاس��ت های ریاضت اقتصادی« صورت 
می گیرد راهپیمایی کردند.معترضان با حمل پارچه نوش��ته های بزرگ و کوچک 
از دولتمردان خود خواس��تند »هرچه زودتر« قیمت ها را به حال اول بازگردانند. 
سایت شبکه تلویزیونی بی بی سی در این باره نوشت: مردم عادی سریالنکا که از 
افزایش منظم و روزانه هزینه های زندگی در رنج هس��تند، مدتی است با افزایش 
بها تا 127 درصدی قیمت برق روبه رو شده اند.شغل اغلب مردان در خانواده هایی 
که درآمد خوبی ندارند،  رانندگی موتورسیکلت است. در این بین بسیاری از آنها 
حتی این شغل را هم ندارند. جهش ناگهانی قیمت های حامل انرژي زندگی مردم 

این کشور فقیر را بیش از پیش سخت کرده است.

راهپیمایی در کلمبو 
علیه سیاست اقتصادی دولت سریالنکا

فلسطینی ها در تظاهرات رام اهلل: به آمریکا اعتماد نداریم

معترضان ضدجنگ سخنرانی 
رئیس جمهور آمریکا  در دانشگاه 
دف�اع مل�ی واش�نگتن را قطع 

کردند.
هنگام سخنرانی »باراک اوباما«، 
رئیس جمهور آمریکا در دانش��گاه 
دفاع مل��ی واش��نگتن گروهی از 
فعاالن ضدجنگ مقابل ساختمان 
این دانش��گاه تجمع کردند و علیه 
»سیاست های جنگ طلبانه اوباما« 
و »وعده ه��ای عمل نش��ده وی« 

شعار دادند.
گزارش های منتشر شده حاکی 
است، یکی از این فعاالن ضدجنگ 
که توانس��ته بود به عنوان مهمان 
وارد محل سخنرانی شود، ناگهان 
خط��اب به اوباما فریاد زد: »زندان 
گوانتانام��و را ببندید، 56 نفری را 
که کنگره آمریکا خواستار آزادی 

آنها شده را آزاد کنید.«
اوباما در پاسخ به این زن گفت: 
»صب��ر کنید، اج��ازه بدهید، االن 

می گویم، بنشینید تا بگویم،...«
در ای��ن میان این معترض در 
حالی که از سوی نیروهای امنیتی 
احاطه ش��ده بود فریاد زد: »آقای 
اوباما! از شما مأیوس شدیم، تصور 

اقدامات س��ازمان سیا  می کردیم 
علیه مس��لمانان را اصالح  خواهی 
ک��رد، آیا به خان��واده آنها غرامت 

دادید و...«
براس��اس ای��ن گ��زارش پس 
از اینک��ه تجمع کنن��دگان بیرون 
محوطه ص��دای این معترض را از 
طریق بلندگو شنیدند، فریاد شادی 
سر دادند. نیروهای امنیتی نیز در 
نهایت فعال ضدجنگ را دستگیر 

و از محل اخراج کردند.
گفتنی اس��ت، اوبام��ا در این 
پیرامون سیاست های  س��خنرانی 
کاخ سفید در اس��تفاده از پهپادها 
و اوضاع زن��دان مخوف گوانتانامو 
صحبت می ک��رد. تعطیلی زندان 

انتخاباتی دور  گوانتانام��و وع��ده 
نخس��ت ریاس��ت جمهوری اوباما 
اس��ت که هنوز  به آن جامه عمل 
اس��ت.خبرهایی  نش��ده  پوشیده 
از اعتص��اب غ��ذای ده ه��ا نفر از 
زندانیان این زندان مخوف منتشر 
ش��ده ک��ه نگرانی س��ازمان های 
حقوق بش��ر از جمله س��خنگوی 
حق��وق بش��ری س��ازمان ملل را 
هم درآورده اس��ت. ب��ه گفته این 
سخنگو، زندانبانان آمریکایی برای 
شکستن اعتصاب غذای معترضان 
مرتکب »جنایت« هایی می شوند. 
»خوران��دن به زور غ��ذا« یکی از 
این روش هاست که خشم فعاالن 

حقوق بشر را برانگیخته است.

بحرینی ها بار دیگر با برگزاری تظاهرات در 70 منطقه رژیم آل خلیفه 
را از هر گونه ماجراجویی علیه روحانیت در بحرین بر حذر داشتند.

به گزارش خبرگزاری ها به نقل از شبکه خبری العالم، 70 منطقه بحرین در 
هفته گذش��ته شاهد برگزاری تظاهرات بحرینی ها در اعتراض به حمله نیروهای 
امنیتی آل خلیفه به منزل ش��یخ عیسی قاس��م روحانی برجسته شیعه و رئیس 

شورای علمای بحرین بود.
روز گذشته نیز مردم منامه پس از برگزاری نماز جمعه به خیابان ها آمدند و 
با ش��عار »لبیک الفقیه« تظاهرات کردند و اظهار داشتند که روحانیت خط قرمز 
مردم بحرین است. مردم شهرها و روستاهای دیگر بحرین نیز با شعار »لبیک یا 
عیسی قاسم« »هل من ناصر مقاوم« و مرگ بر آل خلیفه تظاهرات کردند که با 

یورش نیروهای امنیتی آل خلیفه متفرق شدند.
همچنین مردم منطقه الدراز محل سکونت شیخ عیسی قاسم روز گذشته در 
محکومیت حمله به منزل این روحانی برجسته شیعه تظاهرات کردند و خواستار 
محاکمه عامالن این اقدام شنیع شدند.این در حالی است که ساکنان شهر القطیف 
در شرق عربستان نیز در اعتراض به اشغال کشور بحرین به دست نیروهای سعودی 
تظاهرات کردند.ش��رکت کنندگان در این تظاهرات با سردادن شعارهایی خروج 
نیروهای نظامی سعودی از بحرین را خواستار شدند.از سوی دیگر، پایگاه خبری، 
تحلیلی فارین پالیس��ی در گزارش��ی اعالم کرد قیام مردم بحرین همچنان زنده 
است و فروکش نکرده است اما حکومت آل خلیفه به جای عمل به تعهدات خود 
برای ایجاد اصالحات به بازداشت های خودسرانه، حبس، بازجویی، شکنجه و سوء 

استفاده از شهروندان متوسل شده است.

در همبستگی با شیخ عیسی قاسم صورت گرفت
فریاد »مرگ بر آل خلیفه«

 در 70 منطقه بحرین

فعال ضدجنگ در واشنگتن
جلسه سخنرانی اوباما را به هم ریخت

وزارت خارجه روسیه از توافق 
اولیه مقامات دمشق با شرکت در 
کنفران�س بین المللی ژنو2 درباره 

بحران سوریه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان 
ایران به نقل از ش��بکه خبری راش��ا 
تودی، الکساندر لوکاشویچ سخنگوی 
وزارت خارجه روسیه روز گذشته اعالم 
کرد، مقامات دمشق به کرملین اعالم 
کرده اند که با ش��رکت در کنفرانس 
بین الملل��ی ژن��و2 موافقن��د اما باید 
چارچ��وب و مس��ایلی ک��ه در ای��ن 
کنفرانس مطرح می ش��ود مشخص 
باش��د تا م��ردم س��وریه از راهکاری 
سیاسی برای خروج از بحران بهره مند 

باشند.
 لوکاشویچ افزود، بیانیه کنفرانس 
دوستان سوریه در اردن ناامیدکننده 
بود اما روسیه همچنان به تالش های 
خود ب��رای برگ��زاری کنفرانس ژنو2 

ادامه می دهد.
وی اظهار داش��ت، ب��ه عقیده ما 
برگزاری کنفرانس ژنو2 براساس اصول 
توافقنام��ه ژنو1 فرصت��ی واقعی برای 
متوقف کردن خش��ونت های سوریه و 
ترسیم آینده ای دموکراتیک برای این 
کش��ور اس��ت که نباید این فرصت از 

دست برود.
س��خنگوی وزارت خارجه روسیه 
گفت: متاس��فانه برخی در تالشند تا 
به ه��ر طریق ممکن مان��ع از به ثمر 
نشس��تن تالش ها برای برقراری صلح 
در سوریه شوند و مسکو به شدت این 

گونه اقدامات را محکوم می کند.
وزارت خارجه روس��یه همچنین 
از احتمال دیدار قریب الوقوع سرگئی 

الوروف، وزی��ر خارجه این کش��ور با 
جان ک��ری، وزیر خارج��ه آمریکا در 

فرانسه خبر داد.
کنفرانس ژنو2 در پی توافق مسکو 
و واشنگتن بر لزوم راهکار سیاسی برای 
حل بحران س��وریه در ماه ژوئن آینده 

)تیرماه( برگزار خواهد شد.
روزنام��ه لبنان��ی االخب��ار نیز به 
نق��ل از منابع آگاه نوش��ت، آمریکا و 
روس��یه توافق کرده اند ک��ه در طرح 
دولت انتقالی س��وریه که قرار اس��ت 
در نشست ژنو2 مطرح شود بشار اسد 

رئیس جمهور نیز حضور داشته باشد.
به گزارش فارس به نقل از االخبار، 
کشورهای موسوم به دوستان سوریه 
در اردن توافق کردند که اگر دمش��ق 
پیش��نهادات ژنو 2را نپذیرفت، مسیر 
ب��رای حمله نظامی به س��وریه هموار 

شود.
یک مقام اردنی نزدیک به نشست 
دوس��تان س��وریه نیز تاکید کرده که 
مسکو پشت طرح دولت انتقالی است و 
موضع آمریکا با وجود اظهارات مقامات 
کاخ سفید، به این طرح نزدیک تر است.
نشست دوستان س��وریه که روز 
چهارشنبه در پایتخت اردن برگزار شد 
مقدمه ای برای کنفرانس ژنو2 است و 
وزرای امور خارجه اردن، عربس��تان، 
ام��ارات، قطر، مصر، ای��االت متحده، 
انگلیس، فرانسه، ترکیه، آلمان و ایتالیا 

در آن حضور داشتند.
در ش��هر اس��المبول ترکی��ه نیز 
ائت��الف مل��ی مخالفان س��وریه روز 
پنجشنبه نشست خود را با حضور معاذ 
الخطیب، رئیس مستعفی ائتالف ملی 

مخالفان سوریه آغاز کرد.

به گزارش ایسنا، سخنگوی ائتالف 
ملی مخالفان سوریه درباره برنامه های 
نشس��ت اسالمبول گفت: این نشست 
س��ه روزه اس��ت و تمرک��ز اصلی آن 
بر وضع ش��روطی اساس��ی برای آغاز 
مذاکرات احتمالی میان نظام س��وریه 

با مخالفان طی ماه آتی در ژنو است.
در این نشس��ت حاضران شماری 
از مس��ائل مهم درباره سوریه از جمله 
انتخاب رئیس جدید ائتالف مخالفان 

سوریه را مورد بررسی قرار می دهند.
از سوی دیگر، رئیس کمیته روابط 
خارجه سنای آمریکا نیز در گفت وگو 
با ش��بکه الجزیره اعالم کرد: از جمله 
طرح هایی که این کمیته قصد دارد آن 
را به سنا و کنگره آمریکا در خصوص 
س��وریه ارائه دهد، اعط��ای اختیارات 
کامل به باراک اوباما، رئیس جمهوری 
آمریکا ب��رای اتخاذ تصمیم به منظور 
مسلح کردن گروه های میانه رو مخالف 
س��وری و اعمال تحریم علیه حامیان 
نظام س��وریه و کش��ورهایی است که 
س��وریه را از لحاظ نفتی و تسلیحاتی 

کمک می کند.
ای��ن کمیت��ه هفته گذش��ته نیز 
پیش نویس قانون موس��وم به »قانون 
حمایت از انتقال قدرت در س��وریه« 
که در برگیرنده اعطای اختیارات کامل 
به اوباما برای مس��لح کردن گروه های 
میانه رو مخالف سوری بود، بررسی کرد.
تهران نیز هش��تم خرداد میزبان 
نشست دوستان س��وریه با عنوان راه 

حل سیاسی و ثبات منطقه ای است.
تهران پ��س از ارائه طرح ش��ش 
ماده ای برای حل بحران سوریه اقدام 
به برگ��زاری دو نشس��ت در تهران و 

دمشق کرده است.
پیروزی های ارتش

خبرنگار شبکه العالم که نیروهای 
ارتش سوریه را در پاکسازی شهر مهم 
و راهبردی القصی��ر همراهی کرده از 
پیشرفت های چشمگیر ارتش در این 

شهر خبر داد.
ب��ه گ��زارش این ش��بکه خبری، 
نیروه��ای ارتش ب��ا باقیمانده عناصر 
مس��لح در این ش��هر به شدت درگیر 
شده و به پیش��رفت های چشمگیری 

دست یافتند.
مرحله دوم عملیات پاکسازی شهر 
القصیر به زودی از س��مت شمال این 

کشور از سر گرفته می شود.
عناصر مس��لح س��اکنان برخی از 
ساختمان ها را به اجبار از منازل خود 
خارج کرده اند و خود در آن مس��تقر 

شده اند.
ارت��ش س��وریه همچنین با تنگ 
کردن محاصره ش��هر القصیر از ورود 
ش��ماری از تروریس��ت ها از لبنان به 

سوریه جلوگیری کرد.
نبردهای خونین چند روز گذشته 
در شهر القصیر میان نیروهای ارتش و 
تروریس��ت ها به کشته و زخمی شدن 
صدها تروریست منجر شده است. این 
در حالی اس��ت که نیروهای ارتش به 
موفقیت های چشمگیری در شهرهای 
حمص، حم��اه، درعا و حلب دس��ت 
پیدا ک��رده و افراد مس��لح مجبور به 

عقب نشینی شده اند.
مردم استان الحسکه نیز با برگزاری 
تظاهراتی از ارتش سوریه برای سرکوب 
تروریست ها در حومه استان درخواست 

کمک کردند.

مردم س��وریه با برافراشتن پرچم 
سوریه خواستار حضور ارتش و سرکوب 

گروه های تروریستی شدند.
ثابت قدم ایستاده ایم

بشار اسد رئیس جمهور سوریه با 
تاکی��د بر اهمیت پایبن��دی به حفظ 
اص��ول و ماهیت عرب��ی در رویارویی 
با تحوالت منطقه تاکید کرد س��وریه 
در رویاروی��ی با تروریس��م ثابت قدم 

خواهد بود.
وی در دیدار با هیئتی از احزاب و 
جنبش های سیاسی تونس در دمشق 
درباره آخرین تحوالت سوریه، تونس 
و تحوالت کش��ورهای منطقه به ویژه 

کشورهای عربی گفت وگو کرد.
اسد در این دیدار تاکید کرد موضع 
کش��ورش در رویارویی با تروریسم و 
حامیان آن ثابت است و مقابله با ترور 
و تروریسم را با جدیت ادامه می دهد اما 
در کنار آن بر راهکار سیاسی برای حل 

و فصل بحران این کشور تاکید دارد.
سایر رویدادها

* گروه ه��ای مس��لح در س��وریه 
موس��وم به ارتش آزاد محموله سالح 
جدیدی به وزن 35 تن از عربس��تان 

دریافت کردند.
* یک��ی از مس��ئوالن بلندپای��ه 
س��ازمان ملل از دستیابی به اسنادی 
خبر داد که نش��ان می دهد گروه های 
مسلح سوری از س��الح شیمیایی در 
درگیری ه��ای این کش��ور اس��تفاده 

کرده اند.
* اندیشکده امریکن اینترپرایز طی 
یادداشتی اعالم کرد سیاست های اوباما 
در قبال سوریه کارایی نداشته و اوضاع 

به نفع اسد پیش می رود.

روسیه از آمادگی دمشق
 برای حضور در کنفرانس ژنو2 خبر داد

هشدار شاه اردن
»عبداهلل دوم« ش��اه اردن در دیدار با »ویلیام هیگ« وزیرخارجه 
انگلی��س، در م��ورد پیامدهای تعرض��ات نظامیان صهیونیس��ت به 
مسجداالقصی هشدار داد و گفت، این تعرضات بر از سرگیری مذاکرات 

صلح )سازش( اثر منفی می گذارد.
شمال لبنان النه تروریست ها

تروریس��ت های فراری از س��وریه درش��مال لبنان و به ویژه شهر 
طرابلس النه کرده اند. همین امر باعث ناآرامی در منطقه شده و طی 

روزهای اخیر جان 21 نفر را گرفته و 40 تن را زخمی کرده است.
هالکت دو فرمانده تروریست ها در افغانستان

به گزارش پرس ت��ی وی، نیروهای افغانی و ناتو طی یک عملیات 
مش��ترک در استان »پکتیا« واقع در شرق افغانستان، دو رهبر ارشد 
شبکه تروریستی حقانی موسوم به »قاری اعظم«، و »مخلص« را در 

منطقه »زورمات« به هالکت رساندند.
هالکت رهبر انصار السنه

استاندار کرکوک از کشته شدن »ابونصیف« فرمانده اصلی سازمان 
تروریستی »انصارالسنه« در این استان خبر داد. این فرد تاکنون شمار 
زیادی از حمالت خونین تروریستی در عراق را فرماندهی کرده است.

انفجار در فلسطین اشغالی
بر اثر انفجار درکارخانه تولید لوازم پزشکی منطقه »نقب« فلسطین 
اشغالی، یک صهیونیست کشته و ده ها نفر دیگر مجروح شدند. در مورد 

علت این انفجار و عوامل آن گزارشی نرسیده است.

ه�زاران نف�ر از قربانی�ان 
سیاست  های ریاضت اقتصادی 
اروپای�ی، در یونان  تروئیکای 
و اس�پانیا تظاهرات ضددولتی 

برپا کردند.
ش��مار زیادی از م��ردم یونان 
روز گذش��ته به دع��وت اتحادیه 
سراسری »کارگران مبارز« )پامه( 
در میادین اصلی شهر آتن تجمع 
کردند و با سر دادن شعارهای ضد 
نظام سرمایه داری، خواستار توقف 

اجرای سیاست های ریاضتی شدند.
 آنطور که خبرگزاری جمهوری 
اسالمی نوشته، معترضان با حرکت 
ب��ه س��وی پارلمان این کش��ور از 
دولتم��ردان خ��ود خواس��تند، از 
اطاعت کورکورانه از اتحادیه اروپا، 
بانک جهانی و صندوق بین  المللی 

پول دست بردارند.
صدها نفر از »بازنشس��تگان« 
س��اکن »مادرید« اسپانیا نیز روز 
پنجش��نبه ب��ا برپای��ی تظاهرات 

ضددولتی خواستار »احقاق حقوق 
اجتماعی« خود شدند.

»در  دفاع از حقوق اجتماعی؛ 
علی��ه سیاس��ت های ریاضت��ی« 
عنوان دست نوشته های معترضان 
اسپانیایی را تشکیل می داد که علیه 
»کاهش حقوق بازنشستگی« شعار 
اس��پانیایی  دولتمردان  می دادند. 
سال هاست که برای جبران کسری 
بودجه حتی به افراد مسن و پا به 
س��ن گذاش��ته نیز رحم نکرده از 

حقوق آنها می  کاهند.
در برخی از کشورهای اروپایی 
حتی کار به جایی رسید که دولت 
برای اینکه بتواند هزینه اداره کشور 
را تامین کند، تصمیم گرفت بخش 
زیادی از پس اندازهای بانکی مردم 

را بدون اجازه آنها برداشت کند!

تظاهرات علیه طرح ریاضتی
در یونان و اسپانیا

تالش مذبوحانه گروههای نژادپرس�ت استرالیایی برای برگزاری 
تظاهرات ضداسالمی در شهر بریزبن این کشور به دلیل حضور نیافتن 

حتی یک نفر در این تظاهرات به شکست انجامید.
به گزارش پایگاه بین المللی همکاری های خبری ش��یعه )شفقنا( به نقل 
از پایگاه خبری بریزبن تایمز استرالیا، گردانندگان این گروهها از چندین روز 
پیش در ش��بکه های اجتماعی برای برگزاری تظاهرات ضداسالمی در میدان 
مرکزی ش��هر بریزب��ن فراخوان داده بودند اما در زمان اعالم ش��ده- چهار و 
بیس��ت و پنج دقیقه بعدازظهر جمعه به وقت محلی- حتی خود آنها هم در 

محل حضور نیافتند.
براساس مشاهدات خبرنگاران و عکاسان رسانه های محلی، با گذشت چند 
دقیقه از زمان اعالم شده به جز تعداد انگشت شماری عابر پیاده، شش افسر 
پلیس ضد شورش بریزبن و تعدادی خبرنگار و عکاس که برای پوشش تظاهرات 
در محل حاضر شده بودند، کسی در میدان مرکزی شهر دیده نمی شد و هیچ 

اثری از تظاهرکنندگان و پالکاردهای آنها نبود.
ترتیب دهن��دگان این تظاهرات ضداس��المی ناکام ک��ه حتی خود نیز از 
حضور در محل تظاهرات امتناع ورزیده اند، ادعا می کنند که بارش های خفیف 
بعدازظهر روز جمعه در بریزبن باعث عدم استقبال از تظاهرات شده است! آنها 
پیش تر در بیانیه های خود در ش��بکه های اجتماعی از طرفدارانشان خواسته 
بودند که در روز برگزاری تظاهرات با خود گوش��ت خوک به همراه داش��ته 
باشند و احتیاطا بر صورت خود ماسک بزنند تا به زعم آنها هدف انتقام جویی 

مسلمانان قرار نگیرند.

شکست نژادپرستان استرالیایی
 برای برگزاری تظاهرات ضداسالمی


