ونزوئال آماده ایستادگی برابر آمریکا

اروپا قدرت ترکیه را محک نزند

وزیر دفاع ترکیه با اش��اره تهدیدات اروپا علیه فعالیتهای حفاری این کش��ور در
سواحل قبرس ،هشدار داد که هیچکس نباید قدرت و قوای ترکیه را محک بزند.
«خلوصی آکار» هشدار داد که هیچکس نباید قدرت آنکارا را محک بزند .وی با
اشاره به تهدیدات اروپا در قضیه قبرس هشدار داد« :ترکیه برای دفاع از حقوق
خود و قبرس ترکنش��ین مصمم است» .خلوصی آکار و فرماندهان نظامی ترکیه
س��وار بر ناوچهای که کش��تی حفاری «یاووز» را در شرق مدیترانه همراهی میکرد
در جریان فعالیتهای ترکیه در ش��رق مدیترانه و دریای اژه قرار گرفتند .وی ادامه داد:
«ما چش��مان خود را بر اقدامات انجام ش��ده در قبرس ،شرق مدیترانه و اژه نمیبندیم.
م��ا به هیچ وجه اجازه نمیدهیم در خصوص این موضوع تصمیمی علیه حقوق ما اتخاذ
ش��ود» .وی گفت که آنکارا بیکار نمینش��یند و شاهد آن باشد که قبرس یونانی نشین،
به اکتشاف و حفاری بپردازد.
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اعتراض به حضور پوتین در کریمه

حضور رئیس جمهور روس��یه در پایتخت ش��به جزیره کریم��ه ،اعتراض وزارت
خارجه اوکراین را به همراه داشت.
حضور «والدیمیر پوتین» در شبه جزیره کریمه با اعتراض اوکراین مواجه شد .به
نوشته وبگاه «رادیو اروپای آزاد» والدیمیر پوتین برای شرکت در یک جشنواره با
موتور عازم «سواستوپول» پایتخت کریمه شد .پوتین به عنوان مهمان افتخاری در
این مراسم که با میزبانی باشگاه دوچرخه سواری «نایت والوز» برگزار شد ،حضور یافت.
متعاقب این رویداد ،وزارت خارجه اوکراین روز یکش��نبه نس��بت به حضور پوتین در این
مراس��م اعتراض کرد و مدعی شد این اقدام رئیس جمهور روسیه نقض آشکار حاکمیت و
تمامیت ارضی اوکراین اس��ت .وزارت خارجه اوکرای��ن در بیانیه خود ادعا کرده که کریمه
بخشی از این کشور است .تلویزیون دولتی روسیه روز شنبه تصاویری از پوتین در حالی که
کاپشن چرم بر تن داشت و سوار یک موتور بود را در شهر سواستوپول نمایش داد.

رئی��س جمهور ونزوئ�لا در جمع هواداران خود اظهار داش��ت که کش��ورش از
تهدیدهای امپریالیستی بیمی ندارد.
«نیکالس مادورو» اظهار داشت« :ونزوئال آماده مقاومت برابر آمریکاست ».مادورو
در جمع هواداران خود «خووان گوایدو» رهبر اپوزیسیون را «دشمن کشور» لقب
داد و تأکید کرد که ونزوئال از تهدیدهای امپریالیستی بیمی ندارد .آمریکا و گروهی
از متحدان این کشور سوم بهمن ماه گذشته در اقدامی غیرقانونی خوان گوآیدو ،رهبر
شورای ملی ونزوئال را به عنوان «رئیسجمهور موقت» به رسمیت شناخته و مادورو را که
تنها چند ماه پیش از آن با رأی باالی مردم ونزوئال مجددا به ریاستجمهوری انتخاب شده
بود ،غیرقانونی اعالم کردند .مادورو در س��خنرانی خود تأکید کرد که ونزوئالییها اجازه
نخواهند داد که کسی آنها را تحقیر کند ،زیرا آنها خود را از نظر روحی و سیاسی آماده
کردهاند تا قدرت خود را به نفع مردم ونزوئال به کار گیرند.

فرادیـد
ذرهبین

لیبی :درگیری در جنوب طرابلس پایتخت لیبی امروز
نیز با وجود اعالم آتشبس انس��انی به مناس��بت عید
سعید قربان ادامه داش��ت .درگیری با سالح سنگین
در جنوب طرابلس پایتخت لیبی دیروز نیز همزمان با
شنیده ش��دن صدای تکبیرهای نماز عید قربان ادامه
داشت ،آن هم با وجود آنکه به مناسب عید ،آتشبس
انساندوستانه اعالم شده است.
قطر« :احمد الرمیحی» مدیر دفتر اطالعرسانی وزارت
خارجه قطر به اظهارات «انور قرقاش» وزیر مشاور در
امور خارجه امارات در خصوص یمن واکنش نشان داد
و نقش امارات در یمن را تروریس��تی خواند.الرمیحی
در صفحه توئیتر خود نوش��ت« :نق��ش [امارات] پلید
و تروریس��تی و مش��ابه آن چیزی است که در مصر و
لیبی رخ داد».
عربس�تان :دادگاه جنای��ی ویژه ری��اض حکم اعدام
«حس��ین محمد الفرج» شهروند س��عودی زندانی در
زندانهای رژیم آلسعود را صادر کرد.پایگاه اینترنتی
موسوم به «شبکه انقالبیون شیخ نمر» از صدور حکم
اعدام حسین محمد الفرج ،فعال سعودی محبوس در
ن عربستان خبر داد.
زندا 
کره شمالی :کره شمالی هشدار داد کره جنوبی اجازه
حضور در هر گونه مذاکرات مستقیم با آمریکا در آینده
را نخواهد داش��ت .کره شمالی تهدید کرد اجازه حضور
کره جنوبی را در هر گونه مذاکرات مستقیم با آمریکا در
آینده نخواهد داد .این تهدید از س��وی رسانهها در کره
ش��مالی مطرح شد که در حال انتقاد از کره جنوبی به
سبب میزبانی یک رزمایش نظامی با واشنگتن هستند.
ونزوئلا :دول��ت ونزوئال قص��د دارد ب��رای مقابله با
تهدیدات کلمبیا ،حضور نظامی در مرز با این کشور را
تقویت کند .دولت ونزوئال دس��تور برگزاری رزمایش
نظامی را با هدف مقابله با تهدیدات از سوی کلمبیا یا
هر گروه ش��به نظامی که مرز میان دو کشور را تهدید
میکند ،صادر کرد.
ایتالیا :وزیر کشور ایتالیا با رد اتهامات یک روزنامه حزب
رقیب ،اعالم کرد قرار نیست کشورش از اتحادیه اروپا خارج
ش��ود«.متئو سالوینی» ،وزیر کشور و رهبر حزب «لیگ»
ایتالیا اعالم کرد خروج از اتحادیه اروپا جزو گزینههای روی
میز نیست .سالوینی گفت« :ایده خروج از اروپا و رها کردن
یورو هرگز در دستور کار نبوده است».

نیمچه گزارش
اذعان ملکه به بیکفایتی
سیاستمداران انگلیسی

با توجه ب��ه تالش نمایندگان پارلم��ان انگلیس برای
وارد کردن ملکه به مسأله برگزیت ،منابع آگاه گزارش
کردند ملکه الیزابت معتقد اس��ت سیاس��تمداران این
کشور در اداره کشور ناتوان هستند.
برخ��ی از منابع وابس��ته به خاندان س��لطنتی اعالم
کردند که ملکه انگلیس معتقد است که سیاستمداران
بریتانیا در حکمرانی ناتوان هس��تند .روزنامه انگلیسی
«سان» گزارش کرد ،علیرغم آنکه ملکه الیزابت چندان
در مسائل سیاسی دخالتی نمیکند اما آنطور که منابع
آگاه گ��زارش کردهاند ،از توطئ��ه نمایندگان پارلمان
انگلیس ب��رای وارد کردن وی به مس��ئله «برگزیت»
ناامی��د و دلس��رد ش��ده اس��ت .هفتهنامه انگلیس��ی
«س��اندیتایمز» گزارش کرده است که ملکه الیزابت
این اظهارات را در یک مراس��م محرمانه درس��ت بعد
از اس��تعفای «دیوید کامرون» از سمت نخستوزیری
بریتانیا پس از برگزاری همهپرس��ی خروج بریتانیا از
اتحادیه اروپا (برگزیت) مطرح کرده است.
یک منبع وابس��ته به خاندان س��لطنتی تصریح کرده
اس��ت که دلزدگ��ی ملکه انگلی��س از آن زمان به بعد
رو ب��ه افزایش اس��ت و توضیح داد« :فک��ر میکنم او
واقعاً ناراحت و ناراضی اس��ت .من ش��نیدهام که او از
نارضایت��ی از مقامات سیاس��ی کنون��ی و ناتوانی آنها
برای مدیریت صحیح س��خن به میان آورده اس��ت».
روزنامه سان در گزارش خود نوشته است که تاکنون،
خاندان سلطنتی در خصوص موضوع برگزیت موضعی
بیطرفانه داش��تند اما اظهارات اخی��ر ملکه انگلیس،
تاح��دودی موضع ای��ن خاندان را مش��خص میکند.
یک��ی از منابع ارش��د خاندان س��لطنتی در گفتوگو
با هفتهنامه س��اندی تایمز درب��اره اظهارنظرات ملکه
انگلیس گفته اس��ت« :وی (ملکه انگلیس) ،خش��م و
ناامیدی خ��ود درب��اره کیفیت مدیریت سیاس��ی ما
را اب��راز کرده اس��ت و این ناامی��دی و دلزدگی رو به
افزایش است» .اظهارنظرملکه انگلیس در حالی مطرح
ش��ده است که نمایندگان حزب (توری) محافظهکار و
کارگر انگلیس توطئه کردهاند تا در صورتیکه «بوریس
جانس��ون» نخس��توزیر انگلیس در نتیجه رأی عدم
اعتماد ،حاضر به اس��تعفا نش��د ،ملکه وارد عمل شود
و مداخله کند.
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یادداشت

بولتون در خیابانهای لندن
علی تتماج
ج��ان بولتون ،مش��اور امنیت ملی آمریکا ب��ه لندن رفته تا با
مقامات این کش��ور دیدار داش��ته باشد .این س��فر در حالی
صورت گرفته که از یک سو دولت ترامپ در آمریکا از شرایط
مناسبی بخوردار نیس��ت و برای نمایش یک موفیت به افکار
عمومی از هیچ اقدامی فروگذار نیس��ت و از سوی دیگر دولت

تازه تاس��یس نخست وزیر جانس��ون در انگلیس نیز انسجام
الزم را نداشته و با چالشهای بسیاری مواجه است.
با توجه به این ش��رایط این س��وال مطرح میشود که هدف از
این س��فر چیس��ت و بولتون چه اهدافی را پیگیری میکند؟
آنچه از سوی محافل رسانهای غربی بیشتر مورد پردازش قرار
گرفته اهداف ضد ایرانی این س��فر است .آنها تاکید دارند که
بلتون تالش دارد در مذاکرات خود از انگلیس بخواهد تا اعمال
فش��ار بر ایران را شدت ببخش��د .بولتون قرار است از مقامات
انگلیسی درخواس��ت کند تا سیاس��ت خود درباره ایران را با
سیاست واشنگتن همسوتر کنند .یک مقام ارشد دولت ترامپ
گفت که اس��تدالل بولتون برای انگلیس��یها این خواهد بود
که اگر لندن برجام را از بینرفته اعالم کند فش��ارها بر ایران

ایران را نیز نداشته است و عمال طرحهایش ناکام مانده بگونه ای
که حتی متحدانش همچون هند و ژاپن نیز پذیرنده طرحهایش
یدهد که تقریبا تنها متحد
نبوده اند .نگاهی بر تحوالت نشان م 
باقی مانده برای آمریکا انگلیس اس��ت ،لذا جان بولتون لندن را
محور سفر خود قرار داده است .رویکردی که البته صرفا در قبال
ای��ران نبوده بلکه آنه��ا به دنبال ایفای نقش مش��ترک در ادامه
حمایت از کشتار مردم یمن ،استمرار بحران در سوریه و عراق و
نیز حمایت از رژیم صهیونیستی هستند .بر این اساس سفر جان
بولتون را نمی توان برگرفته از توان و موفقیتهای آمریکا دانست
بلکه برگرفته از چالش��ها و ناتوانیهای ش��دید این کشور و البته
انگلیس در معادالت جهانی اس��ت که آنها با اقداماتی مانند سفر
جان بولتون به لندن به دنبال پنهان سازی این وضعیت هستند.

افزایش خواه��د یافت .این ادعا در حالی مطرح میش��ود که
بررس��ی تحوالت نش��ان میدهد که آمریکا طی ماههای اخیر
شکس��تهای متعددی را در برابر ایران متحمل ش��ده است.
از س��رنگونی پهپاد متجاوز آمریکای��ی گرفته تا اجرای مصوبه
ش��ورای عالی امنیت ملی درباره تعلی��ق گام به گام تعهدات
برجامی که دو گام آن اجرایی شده است ،از به نتیجه نرسیدن
سیاست دزدی دریایی علیه نفت کش ایرانی در جبل الطارق
تا توفیق نفت کش قانون ش��کن انگلیس��ی در تنگه هرمز ،از
ناتوانی در اجماع سازی در شورای حکام تا شکست در تشکیل
ائتالف به اصطالح امنیت دریایی در خلیج فارس همه و همه
تحقیر جهانی آمریکا را رقم زده است.
این شرایط در حالی روی داده که آمریکا توان ایجاد اجماع علیه

جنایت جدید ائتالف آمریکایی -عربستانی در حجه یمن

کودکانی که در عید قربان ذبح شدند

جهان اس�لام از جمله میلیونها حاجی در
گ�زارش ویژه
عرف��ات در حالی روز عید قرب��ان را گرامی
داشتند که سعودی در این روز بار دیگر مردم یمن را به خاک و
خون کش��ید و در حمله جنگندههای سعودی  ۲۹شهروند یمنی
ش��هید و زخمی شدند که بیشتر آنها را زنان و کودکان تشکیل
میدهند.
طی س��الهای اخی��ر بس��یاری از علما و ملتهای جهان اس�لام
تاکید دارند که س��عودی شایستگی میزبانی مراسم حج را ندارد
و مدیریت حج از عربستان باید به نهادی مستقل واگذار شود این
بی کفایتی زمانی آشکارتر میشود که در ماه ذی الحجه سعودی
به جای خدمت رس��انی به زائران خانه خدا به کشتار مردم یمن
ادام��ه داده اس��ت .جنگندههای س��عودی در اولین روزهای عید
قربان منازل مسکونی خانوادههای آواره یمنی را در استان حجه
ش��مال یمن بمباران کردند .در این حمالت هوایی سعودی۲۹ ،
ش��هروند یمنی به شهادت رسیدند یا زخمی شدند که اکثر آنها
را زنان و کودکان تشکیل میدهند .در اولین روز از تعطیالت عید
مبارک قربان و در برابر چش��مان مدعیان حقوق بشر و موسسات
بین المللی و سازمانهای بشردوستانه در جهان ،کل اعضای یک
خانواده با موشکهای آمریکایی که جنگندههای متجاوز سعودی
به س��مت منزل آنها ش��لیک کردند؛ قربانی ش��دند در حالیکه
اجساد آنها زیر آوارهای ناشی از این بمباران مدفون ماند.
این جنایت جدید این بار در اس��تان حجه در ش��مال غرب یمن
روی داد تا به فهرس��ت جنایتهای متجاوزان سعودی که در هر
منطقهای از این کش��ور به ثبت میرس��د؛ افزوده شود .گوشت،
پوس��ت و خون ش��مار زیادی از آوارگان یمنی در اس��تان حجه
ک��ه اکث��ر آنها زن و کودک هس��تند؛ ب��ا هم درآمیخت��ه ،زیرا
جنگندهه��ای متجاوز س��عودی منزل آنها را بر سرش��ان ویران
و به آوار تبدیل کرده اس��ت .رژیم س��عودی پ��س از ناتوانی در

میدانه��ای نبرد و عجز از ایس��تادن در مقابل نیروهای ارتش و
کمیتههای مردم��ی یمن؛ به حمالت هوایی علیه ش��هروندان و
غیرنظامیان بی دفاع یمنی روی میآورد.
یکی از شهروندان یمنی گفت« :اینها همه ،اعضای یک خانواده
هستند که در بمباران جنگندههای سعودی به شهادت رسیدند؛
حمالت جنگندههای سعودی بیش از هفت منزل را ویران کرده
اس��ت .هم اکنون همه اعضای این خانواده به پیکرهای بی جان
تبدیل ش��ده اند و هیچ اثری از این خانواده باقی نمانده اس��ت.
امروز روز عید قربان اس��ت این افراد بیگناه و بی دفاع یمنی چه

تشدید سرکوبگری رژیم آلخلیفه

برخی منابع بحرینی گزارش دادند که نیروهای امنیتی
غ�رب آس�يا
بحری��ن در ی��ک هفته گذش��ته  ۱۲نف��ر از جمله یک
نماینده سابق پارلمان را بازداشت کردند.
ش��بکه «رصد المداهمات» گزارش کرد که در هفت��ه اول ماه جاری میالدی
نیروهای امنیتی بحرین با یورش به نقاط مختلف این کش��ور  ۱۲نفر از جمله
«اسامه التمیمی» نماینده سابق پارلمان را بازداشت کرده و بازرسی در تمامی
گذرگاهه��ا و خیابانها را گس��ترش دادهان��د .در این گزارش آمده اس��ت که
مس��ؤوالن بحرین از  ۱تا  ۸آگوس��ت به دنبال اعدام دو جوان به نامهای علی
العرب و احمد الماللی ،مدت زمان مکالمهها و مالقاتها در زندان ج ّو را کاهش
داده و نیروهای امنیت��ی به منظور ممانعت از تظاهرات مردمی در اعتراض به
اعدامها ،به صورت گسترده در شهرها مستقر شدهاند.
طبق گزارش روزنامه بحرینی «منامه پست» ،نیروهای امنیتی وابسته به وزارت
کشور بحرین همچنین به شهرکهای ابوصیبع ،الشاخوره و البالد القدیم یورش
ب��رده و همچنی��ن برای یکصد و هفتاد و یکمین بار از اقامه نماز جمعه در روز ۲
آگوست در مسجد امام صادق (ع) در شهرک الدراز ممانعت کردند.
«حس��ن الغس��ره» از زندانیان زندان ج ّو از طریق یک فایل صوتی اعالم کرد
ک��ه  ۱۵نفر از زندانیان تصمیم دارند در اعتراض به اوضاع نابس��امان زندان و
بدرفتاری زندانبانان با آنها ،دس��ت به اعتصاب غذا بزنند .الغس��ره گفت که او
و تعدادی از زندانیان از دو س��ال پیش در سلول انفرادی زندانی هستند بدون
آنکه علت آن را بدانند .وی افزود که زندانبانان با او و دیگر زندانیان سیاس��ی
بدرفت��اری میکنند و آنها با رفتارهای تبعیضآمیز نس��بت به بقیه زندانیان
مواجه هس��تند و تحت حراست شدید امنیتی قرار دارند .به گفته الغسره ،او و
 ۱۵نفر از زندانیان در صورت عدم پاس��خگوئی به خواستههایش��ان از روز ۱۵
آگوس��ت ( ۲۴مرداد) دس��ت به اعتصاب غذا میزنند .وی همچنین نهادهای
حق��وق بش��ری را به انجام وظایف انس��انی خود در خصوص درخواس��تهای
عادالنه آنها دعوت کرد .خانواده «محمد ابراهیم یحیی» از زندانیان سیاس��ی
در بند رژیم آل خلیفه از وخیم شدن وضعیت فرزندانش ابراز نگرانی کردند.

یورش نظامیان صهیونیست
به مسجداالقصی در عید قربان
صده��ا نظامی صهیونیس��ت در روز عید قربان به
مس��جداالقصی ی��ورش بردن��د و ب��ه نمازگزاران
فلس��طینی با نارنجکه��ای صوت��ی و گلولههای
پالستیکی حمله کردند
صده��ا نظامی صهیونیس��ت در روز عید قربان به
مس��جداالقصی ی��ورش بردن��د و ب��ه نمازگزاران

گناهی مرتکب ش��ده اند که باید اینچنین کشته شوند؟ خداوند
ظالمان را لعنت کند».
خبرن��گار العال��م ادامه داد :وزارت بهداش��ت یم��ن در صنعا این
جنایت را به ش��دت محکوم و اعالم کرد :به سختی میتوان آمار
ش��هدای این جنایت را ش��مرد؛ زیرا پیکرهای افراد این خانواده
متالش��ی ش��ده اند؛ عملیات کنکاش و جس��تجو زی��ر آوارهای
این من��ازل همچنان ادامه دارد .وزارت بهداش��ت یمن در صنعا
همچنین س��کوت موسسات حقوقی و سازمانهای بین المللی و
جهانی و چراغ سبزی را که برای ادامه دار شدن این جنایتها به

هشدار هنگ کنگی پکن به لندن

ش�رق آس�يا

وزارت خارجه چین از انگلیس درخواس��ت کرد مداخله
در امور داخلی این کش��ور و اتهام زنیهای فتنه جویانه

را متوقف کند.
وزارت خارجه چین ش��امگاه ش��نبه به دولت انگلیس در خصوص دخالت در
امور داخلی خود تذکر داد .به نوشته وبگاه «چنل نیوز ایژیا» تذکر چین بعد از
آن صورت گرفت که «دومنیک راب» وزیر خارجه انگلیس تحقیقات مستقل
در زمینه اعتراضهای اخیر در هنگ کنگ را خواستار شد .بر این اساس ،وزیر
خارج��ه انگلیس در گفتوگو با «کری الم» رئیس اجرایی دولت هنگ کنگ
انجام تحقیقات درباره نحوه برخورد با معترضان هنگکنگی را خواستار شد.
هنگکنگ از س��ال  ۱۸۴۲تا  ۱۹۹۷تحت س��یطره انگلیس بود ،اما در سال
 ۱۹۹۷و پس از پایان یافتن پیمان پیش��ین با لندن به جمهوری خلق چین
پیوس��ت .هنگکنگ بیش از هفت میلیون نفر جمعیت دارد و یکی از مراکز
مهم مالی در منطقه ش��رق آسیا و جهان به شمار میرود.به نوشته این منبع
خبری« ،هوا چونیانگ» سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به اظهارات
وزیر خارجه انگلیس گفت« :این اش��تباه است که دولت انگلیس مستقیماً از
رئیس اجرایی دولت هنگ کنگ اعمال فش��ار را درخواس��ت میکند ».این
دیپلمات چینی با اشاره به این نکته که هنگ کنگ دیگر مستعمره انگلیس
نیس��ت و این کش��ور حق نظارت بر هنگ کنگ را ندارد ،تاکید کرد« :چین
ب��ه طور جدی به انگلیس توصیه میکند که مداخله در امور داخلی چین و
اتهام زنیهای فتنه جویانه را متوقف کند».
در ای��ن میان تجمع معترضان هنگکنگی در فرودگاه موجب ش��د ترمینال
اصلی این ساختمان بسته شده و شماری از پروازهای لغو شوند.در چهارمین
روز از حض��ور معترضان هنگکنگی در ف��رودگاه و مختل کردن روند عادی
کار این مجموعه ،به شهروندان توصیه شد از رفتن به ترمینال اصلی اجتناب
کنن��د .یکی از مقامات این فرودگاه روز دوش��نبه اعالم ک��رد« :عالوه بر لغو
پروازهایی که قصد ترک هنگکنگ را داشتند ،پروازهایی را که قصد عزیمت
به هنگکنگ داشتند نیز در زمان باقیمانده روز لغو شدند».

فلس��طینی با نارنجکه��ای صوت��ی و گلولههای
پالس��تیکی حمله کردند ،دهها نمازگزاران زخمی
و ش��مار زیادی بازداشت ش��دند .درگیری از آنجا
آغاز ش��د که شهرک نشینان در گروههای مختلف
برای ورود به صحن براق تالش میکردند .همزمان
با دع��وت از هزاران فلس��طینی به منظ��ور یاری
رس��اندن به مسجد االقصی ،رژیم صهیونیستی نیز
نظامیان بیش��تری را به مسجداالقصی اعزام کرد.
در نخس��تین واکنشه��ا" ،ابومجاهد" س��خنگوی
کمیتهه��ای مردم��ی مقاومت فلس��طین ،موضع

گیری ضعیف بعضی کش��ورهای عربی را علت این
توطئه چینیها دانست.
جنبش مقاومت اس�لامی فلس��طین به اشغالگران
صهیونیس��ت هشدار داد که مس��جد القصی خط
قرم��ز ب��وده و ملت فلس��طین در حمای��ت از آن
سس��تی نخواهد کرد .حماس در بیانیه مطبوعاتی
تاکید کرد« :جنون اش��غالگران که به دنبال هتک
حرمت مسجد االقصی هستند علیه آنها باز خواهد
گش��ت و رژیم صهیونیس��تی مس��ئول این تجاوز
آش��کار اس��ت که به انفجار اوض��اع منجر خواهد

جنایتکاران داده میشود ،به شدت محکوم کرد؛ جنایتهایی که
همه قوانین بین المللی را زیر پا گذاش��ته است .وزارت بهداشت
یمن افزود :کش��ورهای جهان اس�لام و مسلمانان امروز در حالی
عی��د قربان را میگذرانند که ب��ا قربانی کردن چهارپایان به خدا
نزدیکتر میش��وند ،اما ائتالف متجاوز س��عودی و کس��انی که
ادعای خدمت به حرمین شریفین مکه و مدینه را سر میدهند با
قربانی کردن کودکان و زنان یمنی به شیطان نزدیکتر میشوند.
وزارت بهداش��ت همچنین محاکمه ائتالف متجاوز سعودی را در
دادگاههای بین المللی به دلیل ارتکاب جنایتهای وحشتناک در
کشور یمن ،خواستار شد.
در این میان در ادامه سیاس��ت بحران س��ازی در یمن ،پادش��اه
عربستان با رئیس جمهور مستعفی یمن در ریاض دیدار و درباره
آخرین تحوالت در یمن گفتوگو کردند .عربستان سعودی پس
از تصرف کاخ ریاس��ت جمهوری در عدن توس��ط نیروهای تحت
حمایت امارات خواستار آتش بس در این شهر شد و به یک نقطه
در ع��دن نیز حمل��ه کرد .در واکنش به ای��ن اتفاقات ،عبدالعزیز
جباری ،نائب رئیس پارلمان وابسته به دولت منصور هادی و وزیر
سابق خدمات شهروندی در یمن ،فرماندهی ائتالف یعنی امارات
و عربستان را به «ذبح دولت قانونی» متهم کرد.
الزم به ذکر اس��ت در ادامه مقاوم��ت مردمی در برابر متجاوزان،
نیروهای یمنی با حمله به مواضع ائتالف ضد یمن مرز عربستان،
س��ه خودروی حامل نظامیان سعودی را منهدم کردند .همچنین
یگان توپخانهای ارتش یمن یک محل اس��تقرار نظامیان سعودی
در جنوب عربس��تان را هدف گرفت که به کش��ته شدن شماری
از آنان انجامید.در همین حال س��ازمان ملل در گزارشی از کشته
ش��دن  40غیرنظامی و زخمی ش��دن  260نف��ر دیگر در جنگ
نیابت��ی عربس��تان و امارات در ش��هر «عدن» که از چهارش��نبه
گذشته آغاز شده است ،خبر داد.

کشمیر همچنان در وضعیت فوقالعاده

در آستانه فرا رسیدن عید سعید قربان مقامات هند اعمال
ش�بــهقا ر ه
محدویت در بخشهایی از کشمیر را دوباره برقرار کردند.
مقامات هند بیم آن را دارند که ساکنان منطقه کشمیر به تصمیم دولت
در زمینه لغو برخی حقوق این منطقه از جمله خودمختاری ،مجددا اعتراض
کنن��د .دول��ت هند با قطع خطوط ارتباطی ،دس��تگیری بیش از  ۳۰۰نفر از
س��ران و فعاالن سیاس��ی ،اعالم منع آمد و شد و استقرار نیروهای پلیس در
منطقه محدویتهایی را علیه اهالی مسلمان کشمیر اعمال کرد.
دو روز بع��د از اع�لام تصمیم دولت هند برای لغ��و خودمختاری جامو و
کش��میر و اعمال مقررات منع آمد و شد ،طی درگیریها در بزرگترین شهر
جامو و کش��میر حداقل یک نفر کش��ته و  ۶تن زخمی ش��دند .در حالی که
روزهای اخیر اخبار از کاهش محدویتها در این منطقه حکایت داش��ت ،اما
اینک گزارشها از اعمال مجدد محدودیت در بخشهایی از شهر «سریناگار»
و تقاضا از مردم برای ماندن در منازل حکایت دارد .گفته میشود که پلیس
در برخی مسیرها منتهی به میدان قدیم شهر ،مکان شکلگیری اعتراضهای
مردمی و برخی خیابانهای مرکز شهر تجمع کرده است.
به نوش��ته رویت��رز ،مقامات منطقه اینک در ح��ال بحث و گفتوگو در
زمینه نحوه برگزاری عید قربان هس��تند .هزاران مسلمان کشمیری به طور
سنتی در روز عید قربان در مساجد شهر سرینگار حضور می یابند .همزمان
با تشدید تنش در منطقه «کشمیر» ،وزیر خارجه هند راهی چین شده تا با
مقامهای این کشور درباره بحران اخیر رایزنی کند.
در حالی که تصویب یک قانون تازه در هند به تش��دید بحران در منطقه
مورد مناقشه «کشمیر» دامن زده« ،سابراهمانیام جیشانکار» وزیر خارجه هند
به چین سفر کرده است .شاه محمود قریشی ،وزیر امور خارجه پاکستان با انتقاد
از تحوالت اخیر در منطقه کش��میر گفت اس�لامآباد این موضوع را در شورای
امنیت س��ازمان ملل مطرح خواهد کرد .قریش��ی در ابتدا با اشاره به سفرش به
چی��ن گفت :ما تالش کرده ایم که نظرات خود را به جامعه بین المللی منتقل
کنیم .کمیته اتحاد ملی تصمیمات خود را پیش از حمایت کابینه گرفته است.

ش��د ».حماس افزود« :ملت ما بارها پایبندی خود
به مس��جد االقصی و آمادگی کام��ل برای دفاع از
حرمت آن و باطل کردن توطئه اش��غالگران برای
یهودیسازی و تقسیم آن اثبات کرده است».
وزارت امنیت داخلی رژیم صهیونیس��تی خبر داد
که روز یکش��نبه  1729صهیونیس��ت وارد مسجد
االقصی ش��دند .در بیانیه دفتر وزیر امنیت داخلی
رژیم صهیونیس��تی آمده اس��ت که این رژیم طی
چهار سال گذشته توانسته سیطره خود بر مسجد
االقصی را تقویت بخش��د .جنبش جهاد اس�لامی

طی بیانیهای خواس��تار تشدید انتفاضه و مقاومت
به عن��وان تنها گزینه برای شکس��ت اش��غالگران
صهیونیست شد .در پی این اقدامات ،جنبش جهاد
اسالمی فلسطین اشغالگران صهیونیست را مسئول
کامل پیامدهای خصومتها و جنایتهایش معرفی
کرد .این جنب��ش در بیانیه مطبوعاتی تاکید کرد
ک��ه اقدامات اش��غالگران با واکنش فلس��طینیها
مواجه خواهد ش��د و ملت مقاوم فلسطینی هرگز
در برابر این دشمن که به دنبال اشغال سرزمین و
مقدسات است سستی نخواهد ورزید.

