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اعتراض های ضد حکومتی مردم اردن
 در خیابان های امان

مردم اردن با برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز بر 
ل�زوم اجرای اصالحات فراگیر در کش�ور و مبارزه با 

فساد تأکید کردند.
به گزارش ش��بکه خبری العالم، مناطق مختلف اردن 
از جمله ش��هر امان پایتخت این کش��ور روز جمعه صحنه 
اعتراض های گسترده مردمی علیه حکومت بود که با سردادن 
شعارهایی خواستار تسریع در اجرای روند اصالحات بودند. 

اردنی ها همچنین خواستار آزادی بازداشت شدگان سیاسی، 
محاکمه فاسدان و کاهش محدودیت ها در زمینه آزادی بیان 
و آزادی مطبوعات ش��دند. تظاهرکنن��دگان از دولت اردن 
خواستند که دولت نجات ملی را با هدف نظارت بر انتخابات 
پارلمانی واقعی پس از تصویب قانون انتخاباتی تشکیل دهد. 
با وجود اعتراض های گسترده مردمی تاکنون اقدام مؤثری از 
سوی دولت برای تحقق مطالبات مردم صورت نگرفته است.

سلفی ها بار دیگر جنوب لبنان را
 به آشوب کشیدند

س�لفی های طرف�دار احمد االس�یر ب�ا برگزاری 
تظاهرات در اطراف مس�جد بالل ب�ن ریاح بار دیگر 
صیدا را به آشوب کشیدند و با نیروهای ارتش درگیر 

شدند.
به گزارش خبرگزاری ها به نقل از راشا تودی، طرفداران 
ش��یخ احمد االسیر مفتی سلفی مورد حمایت عربستان و 
قطر بعد از نماز جمعه در ش��هر صی��دا تظاهرات کردند و 

در حالی که پرچم مخالفان س��وری را در دست داشتند با 
نیروهای ارتش درگیر شدند.ارتش لبنان برای متفرق کردن 
تجمع کنندگان وادار به ش��لیک هوایی شد. این تظاهرات 
در ش��رایطی برگزار می شود که تعدادی از نیروهای االسیر 
هفته گذشته با تیراندازی به سوی نیروهای ارتش لبنان در 
ش��هر صیدا در جنوب این کشور 22 نفر را کشتند. در پی 
حمله ارتش احمد االسیر به نقطه نامعلومی فرار کرده است.
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تهران - خیابان فردوسی
کوچه شهید شاهچراغی

در پ�ی افزای�ش تنش ه�ا 
و  مرس�ی«  مصر، »محم�د  در 
خان�واده اش از قاه�ره خ�ارج 
ش�دند و ب�ه م�کان نامعلومی 

رفتند.
به گ��زارش خبرگزاری فارس، 
در پ��ی افزای��ش درگی��ری میان 
طرفداران و مخالفان رئیس جمهور 
مصر، مرسی و اعضای خانواده اش 
کاخ االتحادیه را ترک کردند و به 

مکان نامعلومی منتقل شدند.
ط��ی جمعه و ش��نبه ناآرامی 
در ش��هرهای مصر ادامه داشت و 
ش��دت درگیری ها میان مخالفان 
در  رئیس جمه��ور  موافق��ان  و 
»قاهره«، »اس��کندریه« و »پورت 
س��عید« از س��ایر مناطق بیشتر 
بود. در اس��کندریه و پورت سعید 
چه��ار نف��ر در زد و خوردها جان 
خود را از دس��ت دادن��د. یکی از 
کشته شدگان شهر اسکندریه، یک 
عکاس آمریکایی است. تعداد کل 
کشته های 48 ساعت اخیر هفت 

نفر گزارش شده است.
ش��مار زخمی ه��ا در این زد و 
خودروهای خیابانی نیز 500 نفر 
اعالم ش��ده است. پلیس نیز برای 
مقابله ب��ا درگیری های خیابانی و 
متف��رق کردن موافقان و مخالفان 
مرسی، مجبور شد از گاز اشک آور 
و گلوله های پالس��تیکی استفاده 
کند. تظاهرات مخالفان به دعوت 
»محم��د البرادعی« رهبر »جبهه 

نجات ملی« انجام گرفته است.
»عمرو موسی« یکی از رهبران 
این جبهه از مرسی خواست برای 
آرام کردن اوضاع، بهتر اس��ت که 

انتخابات زود هنگام برگزار کند.

»محمد ابوالغار« یکی دیگر از 
اعضای ارشد جبهه نجات ملی نیز با 
تأکید بر ادامه تظاهرات تا سرنگونی 
دولت مرسی گفت: سخنان اخیر 
مرسی موجب ش��د جبهه نجات 
بیش از پیش برخواسته های مردم 
رئیس جمهور  باشد.  داشته  تأکید 
مصر اخیراً گفته بود که کشور در 
خطر است و دولت او با معترضان 
برخورد می کند. مرسی البته این 
را هم گفته بود که اشتباهاتش را 

جبران خواهد کرد.
مرس��ی،  اظهارات  علی رغ��م 
حمالت علی��ه دفاتر حزب حاکم 
و نهاده��ای دولتی ادام��ه یافت، 
ب��ه ط��وری ک��ه در ناآرامی های 
اسکندریه و دیگر مناطق، تعدادی 
دفاتر گ��روه اخوان المس��لمین و 
»حزب آزادی و عدالت« در آتش 

سوخت.
آمریکا سفارت خود را در قاهره 

بست و شماری از تفنگداران را نیز 
در آب های مصر مستقر کرد.

پیش بینی می ش��ود که امروز 
مصر روز پر زد و خوردی را پشت 
س��ر گذارد، چ��را ک��ه موافقان و 
مخالف��ان دولت اعالم کرده اند که 
ب��ه خیابان ها می آین��د. مخالفان 
گفتن��د در می��دان التحریر چادر 
می زنن��د و در آنج��ا می مانن��د تا 
خواسته ها یش��ان )انتخاب��ات زود 
تحقق  ریاس��ت جمهوری(  هنگام 

یابد.
طرف��داران دولت نیز گفته اند 
خیابان ها را ترک نمی کنند. گفتنی 
است که ش��مار طرفداران مرسی 
که طی روزهای اخیر به خیابان ها 

آمده اند، زیاد بوده است.
خیابان های  پلی��س  نیروهای 
منته��ی ب��ه کاخ االتحادی��ه را با 
موانع بتنی بسته اند و برای مقابله با 
حوادث احتمالی امروز در آماده باش 

به سر می برند. االزهر نیز مصری ها 
را از ریختن خون هموطنان خود 
منع کرد. اخوان المسلمین مخالفان 
مرسی به ویژه »جبهه نجات ملی« 
را به کودتا علیه رئیس جمهور متهم 
کرد؛ »محمد بلتاجی« از رهبران 
اخوان المس��لمین اع��الم کرد: ما 
اجازه کودتا علیه رئیس جمهور را 
نخواهیم داد. امروز اولین سالگرد 
به قدرت رس��یدن مرس��ی است. 
»شوقی عالم« مفتی مصر نیز طی 
بیانی��ه ای، جنگ داخل��ی در این 

کشور را حرام اعالم کرد.
ب��ا افزایش تنش ه��ا در مصر، 
السیسی«  »عبدالفتاح  سرلش��کر 
وزیر دف��اع مصر هش��دار داد که 
ارتش ممکن است  در صورت لزوم 

مداخله کند.
احتمال مداخله ارتش بستگی 
ب��ه روند تح��والت و ب��ه ویژه در 
میدان التحریر دارد؛ در صورتی که 

درگیری روی دهد و خونریزی آغاز 
ش��ود، احتمال دارد که بهانه برای 

مداخله ارتش فراهم شود.
ب��ه نظر می رس��د ک��ه دولت 
و رهب��ران مخال��ف دول��ت توان 
کنترل هواداران خود را از دس��ت 
داده ان��د. ح��زب حاک��م آزادی و 
عدالت مس��ئولیت شرایط موجود 
را متوج��ه رهب��ران جبهه نجات 
ملی کرده اس��ت و رهب��ران این 
جبهه نیز مرسی و حزب حاکم را 
به اتهام مشابه متهم می کنند. اما 
کارشناس��ان می گویند، مرسی از 
طریق انتخابات و رأی اکثریت به 
قدرت رسیده است و دولت وی تا 
پایان دوره قانونی مشروعیت دارد.

 ب��ا ای��ن ح��ال، رس��انه های 
غربی س��عی می کنند تحوالت و 
ش��ورش های ج��اری را فرآیندی 
توصی��ف کنن��د که نتیج��ه آن، 
تکمی��ل  انق��الب دموکراتیک در 
این کش��ور خواهد ب��ود! روزنامه 
آمریکایی »کریس��تین س��اینس 
مانیت��ور« در این رابطه نوش��ت: 
مصری ها معتقدند اس��المخواهان 
و ارت��ش، انقالب آنها را دزدیده اند 
و لذا انقالب دیگری الزم اس��ت تا 
مرس��ی را مثل »حسنی مبارک« 
دیکتاتور سابق مصر به زیر بکشند. 
ای��ن روزنامه، ب��ه انتخابات و 
رای م��ردم مصر اش��اره ای نکرد. 
اکنون تنها یکسال از مدت قانونی 
ریاست جمهوری مصر سپری شده 
اس��ت اما در این می��ان، دبیرکل 
سازمان ملل موضع واقع بینانه ای 
را اتخ��اذ ک��رد؛ »بان کی مون« در 
بیانیه اش، از مصری ها خواست به 
جای تنش، با هم گفت وگو کنند.

روزهای آتش و خون در شهرهای مصر
مرسی به مکان نامعلومی رفت

ه�زاران بحرین�ی پ�س 
از ش�رکت در نم�از جمع�ه 
تظاهرات گس�ترده ای علیه 
برگ�زار  رژی�م آل خلیف�ه 

کردند.
ب��ه گ��زارش خبرگزاری ها، 
س��ردادن  با  تظاهرکنن��دگان 
شعارهایی علیه آل خلیفه آزادی 
بازداشت ش��دگان سیاسی در 
زندان ها، محاکمه قاتالن جنبش 
مردمی و توقف بازداش��ت ها و 
حم��الت به مردم را خواس��تار 

شدند.
تظاهرکنندگان پرچم بحرین 
و عکس هایی از بازداشت شدگان 
اعتراضات پیشین را برافراشته 
انقالب  »انقالب،  و ش��عارهای 
تا پیروزی« »ملت از ش��کنجه 

نمی ترسد« و »خلیفه کنار برو« 
را سردادند.

مخالف��ان بحرینی در پایان 
تظاهرات خود با انتشار بیانیه ای 

ادامه روزافزون یورش به خانه ها، 
بی احترامی به مردم و بازداشت 
ش��هروندان مخالف را محکوم 

کردند.

مخالف��ان تأکید کردند این 
اقدامات نشان دهنده طرز تفکر 
امنیت��ی نظام حاکم اس��ت که 
ثبات کش��ور را به بازی گرفته 

و همواره با سرکوب اعتراضات 
مردمی س��عی می کن��د تا آنها 
را از مواضع خ��ود برای تحقق 

دموکراسی منصرف سازد.
مردم بحری��ن از 14 فوریه 
س��ال 2011 می��الدی انقالب 
مردمی و مسالمت آمیز خود را 
برای دس��تیابی به دموکراسی، 
عدالت و اصالحات سیاسی آغاز 
کردند که با موج س��رکوبگری 
رژیم بحرین با همدستی رژیم 

سعودی رو به رو شده است.
در جریان این س��رکوبگری 
تاکن��ون صده��ا نفر ش��هید، 
بازداش��ت یا ش��کنجه شده اند 
و احکام س��نگین زن��دان برای 
فعاالن و مخالفان صادر ش��ده 

است.

فریاد مردم بحرین در تظاهرات منامه ؛ زندانیان سیاسی را آزاد کنید

از مخالف�ان  نف�ر  ه�زاران 
پیوستن صربستان به اتحادیه 
اروپ�ا در خیابان ه�ای بلگ�راد 

تظاهرات کردند.
با تش��دید بح��ران اقتصادی و 
به تبع آن تش��دید احساسات ضد 
اتحادیه اروپا، هزاران نفر از مخالفان 
پیوستن صربستان به اتحادیه اروپا 
در بلگراد تظاهرات کردند و خواستار 

استعفای دولت شدند.
به گ��زارش واحد مرکزی خبر 
این تظاهرات روز جمعه و ساعاتی 
پس از آن برگزار ش��د که اتحادیه 
اروپا ب��ا برگزاری مذاک��رات برای 
پیوستن صربستان به اتحادیه اروپا 

در ماه ژانویه موافقت کرد.
اتحادی��ه اروپ��ا در ای��ن روز با 
عضویت کرواس��ی در اتحادیه اروپا 

نیز موافقت کرد.
از ایتالیا نیز خبر می رسد، حاکم 
ش��دن ش��رایط وخیم بر کارخانه 
این  فیات کارکنان  خودروس��ازی 
خودروس��از مه��م اروپای��ی را به 
اعتصاب و تظاهرات کشانده است. 
کاهش ش��دید تولید خودرو باعث 
شده شغل شمار زیادی از کارکنان 
این ش��رکت در معرض خطر قرار 

گیرد.
به گزارش ایرن��ا، صدها نفر از 
کارگ��ران کارخانج��ات فیات روز 

جمع��ه در مرک��ز ش��هر رم علیه 
سیاست های اش��تغالی و در دفاع 
از حقوق کارگران وارد میدان شده 
و خواس��تار تش��کیل میزگردی با 

مدیران آن شدند.
در اعالمی��ه ای ک��ه از س��وی 
معترضان منتشرش��د، آمده است: 
پس از گذش��ت سه سال از برنامه 
صنعتی فی��ات پیرام��ون افزایش 
تولیدات داخلی، که می بایست تولید 
خودرو را از 700 هزار دس��تگاه به 
یک میلیون و 400 هزار می رساند، 
ه��م اکن��ون کمت��ر از 400 هزار 

دستگاه خودرو تولید می شود.
در حین این اعتراض ها هیئتی 

به نمایندگی از کارگران فیات وارد 
پارلمان ش��د و ب��ا رئیس مجلس 
نماین��دگان در خص��وص اوض��اع 
اش��تغالی گفت وگو ک��رد. این در 
حالی است که نیروهای انتظامی و 
ضد شورش پلیس کماکان اوضاع 

را تحت کنترل داشتند.
مائوریتزیو الندینی دبیر اتحادیه 
کارگ��ری فیوم ایتالی��ا درباره این 
ما خواس��تار  اعتراض ه��ا گف��ت: 
مذاک��ره با مدیران فیات هس��تیم. 
س��رمایه گذاری  درخواس��ت  م��ا 
بیشتر می کنیم. باید مانع تعطیلی 
تأسیس��ات فیات و اخراج کارگران 

آن شد.

همزمان با تظاهرات در رم، سایر 
کارگران فیات نی��ز در بخش های 
مختلف دس��ت به یک اعتصاب 8 
س��اعته زدند. معترضین با ش��عار 
»ب��دون حقوق کارگ��ری، همه ما 
تبدیل به برده می شویم« و »برای 
کش��تن یک نفر، کافی اس��ت او را 
بیکار کرد« به اعتراض علیه برنامه 
تعدیل نی��رو و تعطیل��ی کارخانه 

پرداختند.
فی��ات ایتالیا در داخل کش��ور 
دارای پن��ج کارخان��ه و 22 ه��زار 
نفر پرس��نل اس��ت. این ش��رکت 
خودروس��ازی عالوه ب��ر ایتالیا در 
لهستان و برزیل نیز فعالیت می کند.

مخالفت مردم صربستان با عضویت در اتحادیه اروپا

نیروه�ای  ارتش س�وریه با محاصره تروریس�ت ها در 
اطراف درعا، حمص و حلب تعداد دیگری از تروریست ها 
را به هالکت رسانده و مراکز تجمع آنان را منهدم کردند.

به گزارش خبرگزاری ها، شمار دیگری از افراد مسلح از جمله 
تروریست های عضو جبهه النصره در درگیری با ارتش در حومه 
ش��هر درعا، حمص، حلب و الزقیه به هالکت رسیدند و مقادیر 

زیادی سالح و مهمات آنان کشف و ضبط شد.
نیروهای ارتش موفق شدند مخفیگاه تروریست ها در اطراف 
این شهرها را کشف و با حمالت توپخانه ای خود مراکز تجمع آنان 
را هدف قرار دهند که در این میان شمار زیادی از تروریست ها از 
جمله سیف االسالم چچنی سرکرده جبهه النصره به هالکت رسید.
خبر دیگر اینکه یک روزنامه لبنانی نوش��ت، تنش سیاس��ی 
بین ریاض و مس��کو به دنبال بحران سوریه روند تازه ای به خود 

گرفته است.
روزنامه الدیار افزود، یکی از مقامات ارشد نیروی هوایی روسیه 
اخیراً اظهار داش��ته که کش��ورش برنامه ای آماده برای بمباران 

ریاض و دوحه دارد.
این روزنامه لبنانی همچنین نوش��ت: ب��ا وجود اینکه روابط 
دیپلماتیک عربستان س��عودی و روسیه پس از سرگیری آن در 
س��ال های 1990 و 1991، شاهد مشکالت عدیده ای بوده است 
اما امروز این روابط به شدت وخیم شده است که اظهارات وزیر 
خارجه عربس��تان و واکنش س��خنگوی وزارت خارجه روس��یه 

تأکیدی بر این قضیه است.
الدیار افزود: س��عود الفیصل وزیر خارجه عربستان در دیدار 
با جان کری وزیر خارجه آمریکا در س��فر اخیر وی به عربستان، 
روسیه را به حمایت از نظام بشار اسد و مشارکت در نسل کشی 
س��وری ها متهم کرد که این اظهارات با واکنش شدید روسیه و 
نس��بت دادن اتهام��ات جدی به ریاض از زبان س��خنگوی وزیر 

خارجه روسیه روبه رو شد.
روزنامه الدیار تصریح کرد، سخنگوی وزیر خارجه روسیه در 
اظهاراتی در واکنش به س��خنان سعود الفیصل گفت: عربستان 

سعودی از گروه های تکفیری حمایت می کند.
افزایش تنش بین ریاض و مس��کو چند روز پس از تهدیدات 
جدی یک مسئول بلندپایه در نیروی هوایی روسیه صورت گرفت؛ 
وی در س��خنانی اظهار داش��ت که برنامه ای آماده برای بمباران 

ریاض و دوحه در روسیه وجود دارد.
روزنامه الدیار لبنان افزود، دلیل وجود چنین برنامه ای برای 

بمباران عربستان و قطر، ائتالف این دو کشور با آمریکا است.
سایر رویدادها

* اس��ترالیا جبهه النصره در س��وریه را یک گروه تروریستی 
اعالم کرد.

* نماین��ده مجل��س انگلی��س گف��ت، حمای��ت انگلیس از 
تروریست های سوری عواقب بدی برای شهروندان انگلیسی دارد.
* وزیر خارجه مغرب اعالم کرد، رباط مخالف هرگونه دخالت 

خارجی در سوریه است.
* منابع سوری خبر منتشره در برخی خبرگزاری ها مبنی بر 

سقوط یک هواپیما در نزدیکی دمشق را تکذیب کردند.
* یک منبع در وزارت خارجه مصر اعالم کرد که به رغم قطع 
کامل روابط قاهره، دمشق، مصر قصد ندارد مقر سفارت سوریه را 

به مخالفان این کشور تحویل دهد.
* دبیر کل س��ازمان ملل متحد از درگیر ش��دن لبنانی ها در 

حوادث سوریه به شدت ابراز نگرانی کرد.
* وزی��ر خارج��ه عراق گفت، جنگیدن عراقی ها در س��وریه 

سیاست رسمی این کشور نیست و بغداد آن را تایید نمی کند.

مخفیگاه تروریست ها در چند شهر سوریه
به محاصره ارتش درآمد

م�ردم آفریقای جنوب�ی در اعتراض به 
س�فر رئیس جمهور آمریکا به کشورشان 

تظاهرات کردند.
روز گذشته، همزمان با سفر »باراک اوباما«، 
رئیس جمهور آمریکا به آفریقای جنوبی، هزاران 
نفر از مردم »پرتوریا«، با راهپیمایی به س��مت 
سفارت آمریکا، مقابل ساختمان سفارت تجمع 

کردند.
معترضان با به آتش کش��یدن پرچم آمریکا 
علیه اوباما و نتانیاهو شعار دادند. »آمریکا بدون 
پول عربستان عاجز است، اوباما و نتانیاهو برده دار 
هستند، جنگ علیه آزادی را متوقف کن، ترسوها 
علیه کودکان از هواپیمای بدون سرنشین استفاده 
می کنند و...« از جمله شعارها و دست نوشته های 

معترضان آفریقای جنوبی را تشکیل می داد.
آنط��ور که خبرگ��زاری »آسوش��یتدپرس« 
نوشته، این تجمعات از سوی اعضای سندیکای 
تجاری و چپ های آفریقای جنوبی سازماندهی 
ش��ده بود. خبرهایی نیز از برپایی یک تظاهرات 
مشابه مقابل س��اختمان پارلمان این کشور در 

»کیپ تاون« منتشر شده است.
ب��ه اعتقاد معترضان، اوبام��ا برای چپاول به 

آفریقای جنوبی آمده است.
روز گذشته شمار نسبتاً زیادی از معترضان 
با تجمع مقابل دانشگاه »ژوهانسبورگ« جایی 
که اوباما به سخنرانی پرداخت، علیه اوباما شعار 
دادن��د. معترض��ان امروز نیز قرار اس��ت مقابل 

دانشگاه »کیپ تاون« تجمع کنند.

در اعتراض به سفر اوباما
مردم آفریقای جنوبی پرچم آمریکا را آتش زدند

پنتاگون اعالم کرد »برای 
مح�دود کردن دسترس�ی 
گزارش های  ب�ه  کارکنانش 
افشاگرانه روزنامه گاردین« 
سایت این روزنامه انگلیسی 

را مسدود کرده است.
پس از چند هفته افشاگری 
از س��وی روزنام��ه انگلیس��ی 
جاسوس��ی  درب��اره  گاردی��ن 
مقامات آمریکایی از شهروندان 
ای��ن کش��ور و مردم سرتاس��ر 
جه��ان )که ه��ر روز ب��ه ابعاد 
این رسوایی نیز اضافه می شد( 
ناگهان خبر رسید ارتش آمریکا 
برای اینکه مانع از انتشار بیشتر 
این رسوایی ها در میان نظامیان 
خود شود، این سایت انگلیسی 

را مسدود کرده است.
»هرالد«  آمریکایی  روزنامه 
پ��س از گفت و گ��و ب��ا یکی از 
سخنگویان ارتش آمریکا نوشت، 
س��ایت روزنام��ه گاردین برای 
کارکنان ارتش آمریکا مسدود 
شده اس��ت. به گفته این مقام 
نظامی، ه��دف پنتاگون از این 
اقدام محدود کردن دسترسی 
کارکنان ارتش به گزارش هایی 
بوده که ای��ن روزنامه در مورد 
اسناد محرمانه منتشر می کرده 

است.«
این اقدام پنتاگون درس��ت 
یک روز پس از انتش��ار گزارش 
گاردین در مورد »دست داشتن 
ب��اراک اوبام��ا«، رئیس جمهور 
ش��نود  رس��وایی  در  آمری��کا 
مکالمات تلفنی صورت می گیرد!
براس��اس اس��ناد محرمانه 
منتشر شده از س��وی »ادوارد 

پنتاگون از ترس انتشار اطالعات محرمانه
روزنامه گاردین را فیلتر کرد

جوانان فلسطینی در کرانه باختری در اعتراض به ساخت 
دیوار حائل تظاهرات کردند و با نظامیان رژیم صهیونیستی 

درگیر شدند.
ب��ه گزارش خبرگزاری ه��ا، ده ها جوان فلس��طینی با برگزاری 
تظاهرات در روستاهای کفر قدوم، المصرح و دیگر روستاهای کرانه 

باختری اعتراض خود را به ساخت دیوار حائل ابراز کردند.
تظاهرکنن��دگان با یورش نظامیان رژیم صهیونیس��تی مواجه 
شدند و در مقابل صهیونیست ها که به سوی  آنان گازهای اشک آور 
و گلوله های پالستیکی پرتاب می کردند با سنگ از خود دفاع کردند.

این تظاهرات در ش��رایطی برگزار می ش��ود که جان کری وزیر 
خارجه آمریکا در منطقه به س��ر می برد و به فاصله ای کمتر از 24 
ساعت دو بار به دیدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی 

رفته است.
هدف وی از این سفر و دیدار با مقامات صهیونیستی و همچنین 
محمود عباس رئیس تش��کیالت خودگردان فلسطین احیای روند 

سازش است.

درگیری جوانان فلسطینی با نظامیان صهیونیست در کرانه باختری

رئیس جمهور و نخست وزیر چین در دیدار 
ب�ا رئیس جمه�ور کره جنوب�ی در پکن اعالم 
کردند کره شمالی باید به برنامه هسته ای خود 

خاتمه دهد.
ب��ه گزارش ف��ارس »لی کچ یان��گ« در دیدار 
ب��ا »پارک گئون  ه��ای« رئیس جمهور کره جنوبی 
که به پکن س��فر کرده اس��ت گفت: موضع چین 
تالش برای عاری ساختن شبه جزیره کره از سالح 

هسته ای است.
وی اف��زود: پکن همه تالش خ��ود را همراه با 
جامعه جهانی به کار می گیرد و خواهان از سرگیری 
مذاکرات ش��ش جانبه در اسرع وقت و حل و فصل 
مس��ائل موجود از طریق مذاکره و تضمین صلح و 

امنیت منطقه است.
»پارک گئون  های« پیش از نخست وزیر چین 
با »شی جین پینگ« رئیس جمهور این کشور نیز 

دیدار کرده بود.
روسای جمهور دو کش��ور در این دیدار توافق 
کردند که کره ش��مالی هسته ای تحت هر شرایطی 
غیرقابل قبول اس��ت و پیونگ یانگ باید به برنامه 

اتمی خود خاتمه دهد.
در مورد برنامه هسته ای کره شمالی یک رسانه 
خب��ری کره جنوب��ی گزارش دارد ک��ه معاون وزیر 
خارجه کره ش��مالی برای گفت وگو درب��اره برنامه  
هسته ای پیونگ یانگ و از سرگیری مذاکرات 6جانبه 

پنجشنبه همین هفته به  مسکو سفر می کند.
الکس��اندر گوسف مدیر موسس��ه برنامه ریزی 
اس��تراتژیک روس��یه نیز در مصاحب��ه با »صدای 
روسیه« از س��رگیری مذاکرات شش جانبه درباره 
برنامه هس��ته ای کره ش��مالی را تنها راه برای رفع 
بحران در شبه جزیره کره معرفی کرده و تاکید کرده 
اس��ت: آمریکا، روسیه، چین، کره شمالی و جنوبی 
و ژاپن باید فورا س��ر میز مذاکرات بنش��ینند زیرا 
تاخی��ر در مذاکرات این وضعیت را فقط پیچیده تر 

خواهد کرد.
مذاکرات شش جانبه میان کره شمالی و جنوبی، 
چین، روس��یه، ژاپن و آمری��کا از اوت 2003 آغاز 
شد و هدف این مذاکرات پایان دادن به برنامه ها ی 
تسلیحات  اتمی کره شمالی است. این مذاکرات از 

دسامبر سال 2008 متوقف شده است.

پکن از کره شمالی خواست
به برنامه هسته ای خود خاتمه دهد

اس��نودان«، مامور س��ابق سیا 
که اکنون به روس��یه گریخته، 
س��ازمان های اطالعاتی آمریکا 
سالهاس��ت که اقدام به ش��نود 
مکالم��ات تلفن��ی و کنت��رل 
س��ایت های اینترنتی می کند. 
ابتدا اعالم شده بود قربانی این 
جاسوسی، شهروندان آمریکایی 
هستند اما با انتشار اسناد بعدی 
مش��خص ش��د تقریبا مردم و 
مسئوالن تمام کشورهای جهان 
قربانیان این جاسوسی بوده اند.

همزم��ان اس��ناد محرمانه 
دیگری منتش��ر شد که نشان 
می داد، دولتمردان انگلیسی نیز 
در جریان برگزاری نشست گروه 
20 در لندن اقدام به جاسوسی 
از مقامات کش��ورهای مختلف 
کرده اند. افش��ای این اطالعات 
چن��د روزی اس��ت مقام��ات 
آمریکایی و انگلیس��ی را دچار 

دردسرهای جدی کرده است.
»اسنودان« 29 ساله تحت 
تعقیب اس��ت اما روسیه اعالم 
ک��رده قص��د اس��ترداد وی به 
آمریکا را ندارد. آمریکا چین و 
روسیه را متهم به قانون شکنی 
ک��رده و علی��ه این دو کش��ور 

مواضع تندی گرفته  است.
در این ح��ال، »دیوید مک 
مایل«، از مشاوران سابق سازمان 
»س��یا« نیز ط��ی گفت و گویی 
با ش��بکه خبری پرس تی وی با 
اشاره به »رس��وایی جاسوسی 
داش��تن  دس��ت  و  آمری��کا« 
دول��ت اوباما در این رس��وایی، 
دولت این کشور را »ریاکار« و 

»قانون گریز« دانست.

»مک مای��ل« گفت: دولت 
آمریکا توضیحات خاص خود را 
در مورد موضوع شنود مکالمات 
تلفنی مطرح کرده اس��ت. اما 
واقعیت این اس��ت که رویکرد 
این دولت وتوضیحاتش مزورانه 

است.
مقام��ات  اس��ت  گفتن��ی 
آمریکایی در توجیه این رسوایی 
اعالم کرده اند برای حفظ امنیت 
مردم چاره ای جز جاسوسی از 

آنها نداشته اند.
در همی��ن ح��ال 26 نف��ر 
و  دموک��رات  س��ناتورهای  از 
جمهوری خواه آمریکا با انتشار 
نامه ای خواستار توضیح بیشتر 
مقامات اطالعاتی آمریکا درباره 

این جاسوسی شده اند.

یک روزنامه صهیونیس�تی از دیدارهای پنهانی امیر 
جدید قطر با مقامات اسرائیلی پرده برداشت.

به گزارش ایرنا، روزنامه یدیعوت آحارونوت نوش��ت، قبل از 
اینکه ش��یخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر جدید قطر به قدرت 

برسد با مقامات اسرائیلی دیدار داشته است.
به نوشته این روزنامه، مقامات اسرائیلی و آمریکایی از قبل 

می دانستند که قرار است شیخ تمیم جانشین پدرش شود.
گفته شده که این دیدارها هم در داخل قطر و هم در بیرون 
قطر انجام شده است. هدف از این دیدار کسب اطالعات از مواضع 

داخلی و خارجی امیر جدید قطر بوده است.
ناظران سیاسی منطقه پیشتر گفته بودند که نظر امیر جدید 
قطر برای برقراری رابطه با اس��رائیل و همکاری با این رژیم در 

مسائل منطقه ای مثبت است.
خبر دیگر اینکه روزنامه مصری الشروق از تصمیم  امیر جدید 

قطر مبنی بر اخراج یوسف قرضاوی از دوحه خبر داد.
این روزنامه نوشت، امیر جدید قطر به یوسف قرضاوی مفتی 
اهل تس��نن مصری 48 س��اعت مهلت داده است تا خاک قطر 
را ترک کند و بدین ترتیب تابعیت قطری از وی س��لب ش��ود. 
قرضاوی در دوران حاکمیت حمدآل ثانی امیر سابق قطر، تابعیت 
قطری گرفته و سال هاست در دوحه زندگی می کند. این شیخ 
مصری اخیراً در یک درخواست جنجالی از سلفی های تکفیری 
خواس��ته بود که برای جهاد در س��وریه علیه نظام بشار اسد به 

آن کشور بروند.

ه�زاران نفر از س�اکنان ش�هر صعده یمن ب�ا برپایی 
تظاهراتی مداخله آمریکا در امور کشورش�ان را محکوم 

کردند.
به گزارش واحد مرکزی خبر، تظاهرکنندگان سفیر آمریکا در صنعا 
را حاکم اصلی کش��ور توصیف کردند و درباره ادامه بی اعتنایی دولت 

یمن به موضوع حاکمیت این کشور هشدار دادند.
یک��ی از بزرگان صعده که در تظاهرات ش��رکت کرده بود اظهار 
داشت، مردم یمن از دخالت آمریکا خشمگین هستند و سفیر آمریکا 
همه طرح ها را افتتاح می کند و حتی افتتاح مساجد به دست او صورت 

می گیرد گویی که او تنها امر کننده و نهی کننده در کشور است.
وی افزود: س��فیر آمریکا بدون شرم این کارها را انجام می دهد و 

مردم خواستار کوتاه شدن دست آمریکا از کشورشان هستند.
تظاهرکنندگان همچنین با سردادن شعارهای »مرگ بر آمریکا« 
و »مرگ بر اس��رائیل« به دولت یمن هش��دار دادند و خواستار اخراج 

سفیر آمریکا از یمن شدند.

یمنی ها خواستار
 اخراج سفیر آمریکا شدند

افشای دیدارهای پنهانی امیر جدید قطر 
با مقامات اسرائیلی


