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ایتالی�ا: »جوزپ��ه کنته« نخس��ت وزیر ایتالیا رس��ماً 
اس��تعفای خود را به »س��رجو ماتارال« رئیس جمهور 
ایتالیا تحویل داد و از س��مت خ��ود کناره گیری کرد.  
نخس��ت وزیر ایتالی��ا بعد از یک حمله تن��د به »ماتئو 
س��الوینی« معاون خود به دلی��ل کناره گیری از ادامه 
حمای��ت از ائت��اف متزل��زل دولت، از س��مت خود 

کناره گیری کرد.

لیبی: س��خنگوی دفتر هماهنگ کننده امور انس��انی 
س��ازمان ملل اعام کرد که دست کم ۹۰ تن از مردم 
لیب��ی و بیش از ۲۰۰ تن دیگر در جریان درگیری ها 
در جنوب غرب این کش��ور کشته شده اند. وی افزود: 
ای��ن درگیری ها مش��خصا در منطقه واحه مرزوق در 
جنوب غرب لیبی صورت گرفته اس��ت. این مس��ئول 
س��ازمان ملل تصریح کرد: در جریان این درگیری ها 
دس��ت کم ۴۵ نفر به دنبال یک حمله هوایی کش��ته 
ش��دند. هم چنین به دنبال ای��ن درگیری ها بیش از 

شش هزار و ۴۰۰ نفر آواره شده اند.

روس�یه:  وزارت دفاع روس��یه یک پهپ��اد دیگر را به 
پ��رواز درآورد که دومین پهپاد ضربتی جدید روس��یه 
در یک ماه اخیر به حس��اب می آید و گفته می ش��ود 
بیش از یک شبانه روز می تواند در آسمان باشد. تمام 
بخ��ش های هواپیما در جریان پرواز آزمایش��ی خوب 
کار کرد و این هواپیمای بدون سرنشین می تواند انواع 
اقدامات تجسسی را با استفاده از دوربین ها و سیستم 

های رادیوتکنیکی انجام دهد.

کره شمالی: علیرغم تشدید تنش ها در روابط واشنگتن 
و پیونگ یانگ، نماینده ویژه آمریکا در امور کره شمالی 
اعام ک��رد که آمری��کا آم��اده از س��رگیری مذاکرات 
هسته ای با کره شمالی است. »استفان بیگان«، نماینده 
ویژه آمریکا در امور کره ش��مالی پ��س از دیدار با »لی 
دو هون« همتای کره جنوبی خود گفت: »ما به محض 

اعام همتایان کره شمالی، آماده مذاکرات هستیم.

آلم�ان: صدراعظم آلمان قص��د دارد در دیدار خود با 
نخس��ت وزیر انگلیس، درخواس��ت وی درباره حذف 
»بند ترتیبات پش��تیبان« از توافق برگزیت را رد کند. 
»آنگا مرکل« صدر اعظم آلمان قصد دارد در ماقات 
خود با بوریس جانس��ون به صورت دوستانه و قاطعانه 
درخواست نخس��ت وزیر جدید بریتانیا مبنی بر حذف 

»بند ترتیبات پشتبیان« را رد کند.

آمریکا: فرمانده تفنگ داران دریایی آمریکا در س��فر 
به توکی��و، در خصوص اختافات به وج��ود آمده بین 
کره  جنوبی و ژاپن هشدار داد. »داوید برگر«، فرمانده 
س��پاه تفنگ داران دریایی آمریکا که روز چهارش��نبه 
در میزگ��ردی در توکیو ش��رکت کرده بود، با اش��اره 
ب��ه منازعات بین کره جنوبی و ژاپن و احتمال فس��خ 
قرارداد اش��تراک اطاعات نظامی بین دو این کش��ور 
گف��ت: »همه باید زمانی که ه��ر بخش از اتحاد مورد 

چالش قرار می گیرد نگران شویم.«.

ذرهبین

وهینگیایی ها از بازگشت  هراس ر
عدم ضمانت برای زنده ماندن و اصرار سران میانمار برای 
بازداشت و سرکوب مسلمانان موجب وحشت در میان 
آوارگان روهینگیایی شده است چنانکه مقام های آژانس 
آوارگان سازمان ملل و دولت بنگادش می گویند، تعداد 
کمی از مسلمانان روهینجایی که در بنگادش هستند،  

به برنامه های بازگشت به میانمار پاسخ داده اند.
بر اس��اس گزارش های موج��ود، اکثریت مس��لمانان 
روهینجای��ی ک��ه در اردوگاه های "کاکس ب��ازار" واقع 
در بنگادش س��اکن هس��تند، می گویند نمی خواهند 
به میانم��ار برگردند. عبدالکام، کمیس��یونر آوارگان 
سازمان ملل گفت: تنها ۲۱ خانواده از ۱۰۵۶ خانواده 
منتخب برای روند بازگش��ت که روز پنجش��نبه آغاز 
می شود، فرم های خود را ارائه کرده و با مقام ها درباره 
تمایل به بازگشت به میانمار گفتگو کرده اند. وی ادامه 
داد: اکثر خانواده ها تمایلی به بازگش��ت ندارند. س��ال 
گذش��ته میادی هم تاش��ی مش��ابه از سوی آژانس 
آوارگان س��ازمان ملل و دو کشور میانمار و بنگادش 
برای بازگشت داوطلبانه مسلمانان روهینجایی صورت 
گرفت که به شکس��ت انجامید؛ هیچی��ک از آوارگان 

تمایلی به بازگشت داوطلبانه ندارند.
بر اس��اس توافق بین داکا و دولت میانمار، بازگش��ت 
مس��لمانان روهینجایی باید به صورت داوطلبانه باشد. 
بیش از ۷۰۰ ه��زار تن از مس��لمانان روهینجایی در 
پی س��رکوب از سوی ارتش میانمار این کشور را ترک 
گفت��ه و اکنون در بن��گادش به س��ر می برند. دولت 
میانمار همچنان بر س��رکوب و نقض حقوق مسلمانان 
تاکید دارند و از س��وی دیگر کش��ورهای غربی مدعی 
حقوق بش��ر و س��ازمان ملل نیز در برابر این وضعیت 
س��کوت کرده اند که نتیجه آن نیز عدم تمایل آوارگان 

برای بازگشت به سرزمینشان شده است. 

نیمچهگزارش

دلیل اصلی درگیری ها در خاورمیانه 
نماینده دائم س��وریه در س��ازمان ملل تاکید کرد که منشأ اصلی درگیری ها در 
خاورمیانه اشغالگری های رژیم صهیونیستی علیه خاک کشورهای عربی است.

»بشار الجعفری« در جریان نشست شورای امنیت در نیویورک تصریح کرد: هر 
نگاه واقع بینانه ای به تحوالت منطقه باید از این اصل برخواسته باشد که دلیل 
درگیری ها، اشغالگری اسرائیل علیه اراضی کشورهای عربی از جمله بلندی های 
اشغالی جوالن سوریه است. وی افزود: منطقه خاورمیانه شاهد ویرانی های گسترده 
ای اس��ت چرا که کشورهای استعمارگر منافع تنگ نظرانه و غیر اخاقی خود را در این 
منطقه ترجیح داده اند. الجعفری تصریح کرد: باید آمریکا و هم پیمانانش از جمله ترکیه 
را مجبور کرد تا به حضور نظامی نامش��روع خود در خاک س��وریه و حمایت از تروریسم 
پایان دهند. وی افزود: اش��غالگران ترکیه، تروریس��تها را وارد س��وریه کرده و تجهیزات 

نظامی را در اختیار آنها قرار دادند.

ترامپ به دنبال فرار از افغانستان 
ترام��پ تبدیل ش��دن ارتش آمریکا ب��ه نیروی پلیس، طی ۱8 س��ال جنگ در 
افغانس��تان را مضحک خواند و در خصوص نتایج مثب��ت گفت وگوهای صلح با 

طالبان ابراز امیدواری کرد.
انتقاد رئیس جمهور آمریکا از نقش ارتش کشورش در افغانستان می تواند نشانه ای 
از تمایل او برای خروج نیرو های آمریکایی از این کش��ور باش��د. ترامپ با اشاره به 
مذاکرات صلح در افغانس��تان گفت: »م��ا گفت وگوهای خوبی داریم. خواهیم دید چه 
می شود. ۱8 سال است ]که در افغانستان هستیم[. ما واقعاً در حال جنگ نیستیم. ما در 
آنجا نیروی پلیس ش��ده ایم. قرار نبوده ما نیروی پلیس باش��یم«. ترامپ گفت: »در حال 
بازگرداندن برخی نیروهایمان هس��تیم اما باید ]در افغانس��تان[ حضور داش��ته باشیم«. 
رئیس جمهور آمریکا پیش از این گفته بود »می تواند سریعاً به جنگ در افغانستان خاتمه 

دهد اما با این حال گفت: »من به دنبال کشتن ۱۰ میلیون افغان نیستم.

قطب نمای مبارزه به سمت رژیم صهیونیستی
نبی��ه بری رئیس پارلمان لبن��ان ضمن تاکید بر لزوم حفظ دس��تاوردهای این 
کش��ور، اظهار داشت: جهت قطب نمای مبارزه باید به سمت رژیم صهیونیستی 

باشد.
بری تاکید کرد: نبود وحدت و انحراف جهت قطب نما از س��مت درگیری واقعی 
با دش��من و نیز ناتوانی در تمایز بین دش��من و دوست، چه بسا همه دستاوردها 
را تضعیف کند و متاس��فانه این وضعیت اکنون در خصوص طرح موسوم به "معامله 
قرن" دیده می ش��ود. وی افزود: این طرح در چارچوب تاش آش��کار برای از بین بردن 
قضیه  فلس��طین قرار دارد؛ تاشی که در بحبوحه سرگرم شدن امت مسلمان به برخی 
اختافات و از هم گس��یختگی آنان در جریان است. بری ادامه داد: با وحدت بین عرب، 
مسلمان و مسیحی در این منطقه نه تنها  فلسطین بلکه می توان همه حقوق خود را که 

دشمن اسرائیلی به آن چشم طمع داشته است را  باز پس بگیریم.

فرامرز اصغری

فلس��طین همچنان کان��ون اصلی تحوالت منطق��ه و جهان 
اس��ت و اگر مسائل حاشیه ای همچون تروریسم و بحران های 
دیگر منطقه نبود اکنون فلس��طین در راس امور قرار داش��ت 
و همگان برای حل آن اقدام می کردند. فلس��طین در سالهای 
اخیر با مظلومیتی بیش از گذشته مواجه شده چرا که از یک 
سو غرب با ادعای روند صلح به اشغالگری صهیونیست ها دامن 
زده و از س��وی دیگر بحران های منطقه و تشدید اختاف در 
جهان اسام مانع از وحدت رویه در حمایت از فلسطین شده 

اس��ت. مجموع این روندها و البته عافیت طلبی برخی سران 
سازش��کار عرب موجب تحرکات بیش��تر آمریکا برای نابودی 
کامل مس��ئله فلسطین ش��ده اس��ت در این میان یک نکته 
بس��یار مهم مطرح است و آن مسئله اسرای فلسطینی است. 
هیأت رس��یدگی به اوضاع اس��رای فلس��طینی از بی توجهی 
تعمدی مس��ئوالن زندان های رژیم صهیونیس��تی به اوضاع 
اسیران فلسطینی بیمار در این زندانها خبر داد.  صهیونیستها 
عمدا توجهی به اوضاع بد جس��مانی اسیران مجروح و مریض 
فلسطینی نمی کنند. پیش از این نیز منابع خبری از اعتصاب 
غذای گس��ترده در زندان های اسرای فلسطینی خبر داده اند. 
گزارش ها نشان می دهد که تعداد اسیران فلسطینی بیمار در 
زندان های رژیم صهیونیس��تی به بیش از ۷۰۰ نفر رس��یده 
است. از مجموع ۵ هزار و۶۰۰ اسیر فلسطینی در زندان های 
رژی��م اس��رائیل، ۵۷ نفر زن و3۰۰ نفر آنان کودک هس��تند.
دراین گزارش آمده اس��ت که موسس��ات رسمی و حقوقی از 

۲8 س��پتامبر ۲۰۰۰، حدود ۱۰۰ هزار مورد بازداشت را ثبت 
ک��رده اند که حدود ۱۵ هزار مورد آن مربوط به کودکان زیر 
۱8 سال می شود و۱۵۰۰ نفر آنان ، زنان وحدود ۷۰ نفر نیز 
معاون و وزیر س��ابق بوده اند. براس��اس این گزارش، مقامات 
صهیونیست، حدود ۲۷ هزار حکم بازداشت اداری ) بازداشت 

بدون تفهیم اتهام و محاکمه( را صادر کرده اند.
این اقدامات علیه فلس��طینی ها در حالی صورت می گیرد که 
چند نکته در این زمینه قابل توجه اس��ت. نخس��ت آنکه واژه 
صحیح در قبال این افراد همان اس��رای فلس��طینی است در 
حال��ی که صهیونیس��ت ها با عنوان زندانیان فلس��طینی تبار 
چنان القا می س��ازند که بازداش��ت آنها مانند سایر ساکنان 
اراضی اش��غالی اس��ت حال آنکه بر اس��اس قوانی��ن جهانی 
فلس��طینی های بازداش��اتی همان اس��رای جنگی هستند و 
قوانین بشر دوس��تانه و چهارگانه ژنو باید شامل آنها شود در 

حالی که آنها از تمام این حقوق محروم هستند. 

دوم آنکه بس��یاری از این اس��را، هرگز تفهیم اتهام نش��ده و 
در قالب بازداش��ت اداری هستند وضعیتی که در آن دوره ای 
نامحدود برای بازداش��ت آنها وجود دارد در حالی که از تمام 
حقوق اس��را نیز محروم هستند و این راهبردی برای شکنجه  

و تشدید فشارها بر اسراست.
 س��وم آنکه این وضعیت بحرانی برگرفته از سکوت نهادهای 
حقوق بش��ری، کش��ورهای غرب��ی مدعی حمای��ت از حقوق 
انس��انی، بی توجهای جهان اس��ام و بوی��ژه ارتجاع عربی به 
مسئله اسرای فلسطینی اس��ت روندی که در کنار رفتارهای 
ضد بش��ری صهیونیس��ت ها یک اصل را برای اس��را و س��ایر 
فلس��طینی ها در پ��ی دارد و آن اینک��ه تنها راه رس��یدن به 
آزادی مقاوم��ت اس��ت. مقاومتی که نم��ود آن را در انتفاضه 
اس��را و اعتصاب غذاهای طوالنی و دسته جمعی آنها می توان 
مشاهده کرد که نمودی عینی از فلسفه مقاومت و ایستادگی 

است. 

یادداشت

دبیر کل مقاومت اس��امی نجباء عراق  در پیامی به مناسبت عید سعید غدیر مق���اوم�ت
خم، تصریح کرد: دش��من با جن��گ روانی به دنبال تضعیف 
روحیه رزمندگان و مأی��وس کردن آن ها، نابودی وحدت و 

ایجاد تفرقه بین ملت عراق است.
به گزارش مرکز ارتباطات و امور رس��انه ای نَُجباء ، دبیرکل 
مقاومت اسامی نَُجباء با انتشار پیامی به مناسبت عید سعید 
غدیر خم، تکاپوی اخیر دشمن برای تضعیف ارتش و بسیج 
مردمی عراق را تبیین کرد. حجت االسام والمسلمین »اکرم 
الکعبی« در ابتدای پیام خود از خداوند متعال خواس��ت که 
این عید را با ظه��ور منجی )عج( مبارک گرداند و مقاومت 
را همانگونه که در جنگ نظامی علیه اش��غالگران و داعش 

پیروز کرد، در جنگ رسانه ای و فرهنگی نیز پیروز کند.
وی ب��ر لزوم برپایی ش��کوهمند جش��ن عید غدی��ر تأکید 
کرد و نوش��ت: دشمنان در تاش��ی مذبوحانه برای تخریب 
ش��عائر دینی، ما را از برپایی جشن عید غدیر منع می کنند؛ 
همانگونه که نظام طاغوت��ی صدام ما را از آن منع می کرد. 
دبیرکل نَُجباء ادامه داد: لذا نباید در خصوص واقعه غدیر که 
تنها راه وحدت اس��امی، حفظ منافع و تحقق آینده روشن 

برای امت اسامی است، سستی یا عقب نشینی کنیم.
الکعب��ی ضمن تش��کر از کلی��ه اصحاب رس��انه و نخبگان 
بابصی��رت که حام��ی مقاومت و جنب��ش نَُجب��اء بوده اند، 
ادامه داد: دش��من با جنگ روان��ی به دنبال تضعیف روحیه 
رزمن��دگان و مأیوس کردن آن ها، ناب��ودی وحدت و ایجاد 
تفرقه بین ملت عراق اس��ت. وی خاطرنشان ساخت: هرگاه 

الحشد الشعبی، ارتش، پلیس فدرال و نیروهای ضدتروریسم 
عراق متحد ش��ده اند، به قدرتی شکست ناپذیر بدل گشته و 
رؤیاه��ای دش��من را نقش بر آب کرده ان��د؛ به همین خاطر 
دش��من تغییر تاکتیک داده و به ش��یوه های ناجوانمردانه و 

جنگ نرم متوسل شده است.
 فرمانده بلندپایه الحش��د الشعبی با تأکید بر اینکه امکانات 
فراوان دشمن در برابر ایمان جبهه مقاومت از خانه عنکبوت 
سس��ت تر اس��ت، افزود: مکر فقط در اهل باط��ل اثر دارد. 
دروغ پراکن��ی و اتهام زنی به مقاومت راه به جایی نبرد و چه 
زیبا بود که همه رهبران، علما، فرماندهان، نخبگان، وزارت 
دفاع، بسیج مردمی و س��تاد کل نیروهای مسلح، یکپارچه 

هم از ارتش و هم از حشد شعبی دفاع کردند.
ش��یخ اک��رم الکعبی با اب��راز تأس��ف از اینکه ع��ده ای در 
عراق فریب عملیات روانی دش��من و رس��انه های وابسته به 
صهیونیس��م را خورده و به الحشد الشعبی حمله می کنند، 
تصریح کرد: ارتش سایبری دشمن یکبار دیگر با فتنه گری، 
نقش��ه شکس��ت خورده اش را به اجرا گذاش��ته است و عذر 

کسانی که به این نقشه کمک می کنند، پذیرفته نیست.
 الزم به ذکر اس��ت رس��انه های عراقی از تازه ترین حادثه 
انفجار در مقرهای نظامی این کشور خبر دادند که به دالیل 
نامعلوم دچار آتش س��وزی شده است. این چهارمین حادثه 
در پایگاه های نظامی عراق طی یک ماه گذش��ته است که 
درباره عل��ل آن بحث ها و گمانه های مختلفی مطرح بوده 
اس��ت و در عی��ن حال این حوادث زنجیره ای مش��کوک و 

معماگونه به نطر می آیند.

واکنش دبیر کل مقاومت اسالمی نجباء به بحران های اخیر عراق 
دشمن به دنبال تفرقه است

مقام��ات هن��دی اعام کردن��د که در  ره شانزدهمین روز از لغو امتیازات خاص ش�ب��ه قا
ایالت جامو و کش��میر و برقراری محدودیت های شدید در 
این ایالت، امروز معترضان کش��میری در س��ه منطقه شهر 

سرینگر با نیروی پلیس درگیر شدند.
به گفته مقامات هندی اعتراض های خش��ونت آمیز در سه 
منطقه دانجرپورا، کرو و گاندربال به وقوع پیوس��ته اس��ت. 
همچنین در جنوب کش��میر در سه منطقه پلوواما، کولگم 
و ش��وپیان مردم محلی اقدام به مس��دود کردن جاده ها و 
مس��یر های اصلی کرده و به س��وی نیروهای پلیس  سنگ 
پرتاب کرده اند. روهیت کانس��ال س��خنگوی دولت جامو و 
کش��میر گفت: از ۲۲ منطقه جامو و کشمیر، در ۱۲ منطقه 
ش��رایط عادی قرار دارد. از ۱۹۷ ایس��تگاه پلیس، در ۱3۶ 
ایس��تگاه پلیس محدودیت های روزان��ه وجود دارند. دولت 
هن��د همچنی��ن قصد دارد ب��رای کاه��ش نارضایتی ها در 
کش��میر و رفع اخت��اف ها میان مردم  اق��دام به برگزاری 
دادگاه های عمومی در ش��هر های این ایالت بکند. رس��انه 
ه��ای محلی هند گ��زارش دادند که بر اث��ر درگیری میان 
معترضان کش��میری و نیرو های پلیس در سرینگر ۲۴ نفر 
مجروح شدند. ۹۵۰ هزار نیروی نظامی، شبه نظامی و ویژه 
نیروی هوایی کشور در حال حراست از دره کشمیر هستند.
نخست وزیر هند ۵ اوت)۱۴ مرداد( از تصمیم خود برای لغو 
خودمختاری نسبی و اختیارات ویژه منطقه جامو و کشمیر 
خب��ر داد. طبق اصل 3۷۰ قانون اساس��ی هند، این منطقه 
به جز در مس��ایل دفاعی و امور خارجی، در س��ایر موارد از 

اختیارات خاص برخوردار بود.
حزب حاکم بهاریتا جاناتای هند تحت رهبری "نارندرا مودی"، 
نخست وزیر این کشور از مدت ها پیش این منطقه را بخش 
جدایی ناپذیر هند محسوب و مالکیت پاکستان را بر آن رد می 
کند. در این میان وزیر امور خارجه پاکستان گفت: اسام آباد 
مس��ئله کش��میر را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع و 
خواهان رس��یدگی به آن شده اس��ت. »شاه محمودقریشی« 
وزیر امور خارجه پاکس��تان در مصاحبه با رسانه ها اعام کرد 
اس��ام آباد مسئله کشمیر را به دیوان بین المللی دادگستری 

ارجاع و خواهان رسیدگی به آن شده است.
آمار بازداش��ت شدگان نش��ان می دهد که حدود ۱۰۰ نفر 
تحت قانون امنیت اجتماعی دس��تگیر ش��ده اند. این قانون 
اجازه می دهد که افراد تا دو س��ال بدون محاکمه در حبس 
باش��ند. دست کم ۷۰ شهروند و ۲۰ پلیس و سرباز به دلیل 
زخمی ش��دن در درگیری ها در سه بیمارستان در سرینگر 
معالجه ش��ده اند. خانواده های بازداشت ش��دگان در مقابل 
پاس��گاه های پلیس تجمع کرده و خواس��تار آزادی پسران، 
همس��ران و خویشاوندان خود شدند. دست کم 3۰ زن، مزد 
و کودک در مقابل یک پس��گاه پلیس در س��رینگر تحصن 
کردند و خواس��تار شنیدن اطاعات تازه ای از وضعیت ۲۲ 
مرد جوان و پس��ران نوجوانی شدند که در یورشی شبانه به 
یکی از محله های این ش��هر دستگیر شده اند. این در حالی 
است س��کوت کش��ورهای غربی به تش��دید بحران در این 
منطق��ه دامن زده و مانع از رویک��رد هند به حل موضوع از 

طریق گفت و گو شده است. 

هند همچنان بر سرکوب به جای گفت وگو اصرار دارد
ادامه موج خشونتي ها در کشمیر  

مسئولیت بر زمین مانده 

سکوت مدعیان حقوق بشر در برابر جنایات اشغالگران قدس همچنان قربانی می گیرد 

وخامتحالاسرایفلسطینیدربندرژیمصهیونیستی
س��کوت مدعیان حقوق بشر  ویژه و گ�زارش  مل��ل  س��ازنان  و  غرب��ی 
سازش��کاری قارون ه��ای منطقه موجب تش��دید 
بحران برای اسرای فلس��طینی شده است چنانکه 
هیأت رس��یدگی به اوضاع اسرای فلسطینی از بی 
توجه��ی تعمدی مس��ئوالن زن��دان ه��ای رژیم 
صهیونیستی به اوضاع اسیران فلسطینی بیمار در 

این زندانها خبر داد.
هیأت امور اسیران فلسطینی اعام کرد که مسئوالن 
زندانهای رژیم صهیونیس��تی ب��ه صورت عمدی به 
اوضاع جس��مانی و پزشکی اس��یران فلسطینی بی 
توجه هس��تند. این هیأت اعام کرد: صهیونیستها 
عمدا توجهی به اوضاع بد جسمانی اسیران مجروح 
و مریض فلس��طینی نمی کنن��د. هیأت مذکور هم 
چنین اعام کرد: صهیونیس��تها کاری می کنند که 
بیماری اسیران فلسطینی تشدید شود و زندگی آنها 
به خطر افتد.بر اس��اس این گزارش، تعداد اسیران 
فلس��طینی بیمار در زندان های رژیم صهیونیستی 
به بیش از ۷۰۰ نفر رسیده است. اسرای فلسطینی 
بارها دست به اعتصاب غذای سراسری زده اند که به 
انتفاضه اسرا معروف شده و هر بار نیز صهیونیست ها 

در برابر آن مجبور به عقب نشینی شده اند. 
خبر دیگر از فلس��طین آنکه دبیرکل جنبش جهاد 
اسامی فلسطین در سخنانی گفت: مسجداالقصی 

باقی می ماند و این اس��رائیل اس��ت که نابود می 
ش��ود.»زیاد نخاله« دبیرکل جنبش جهاد اسامی 
فلسطین اقدامات صهیونیستها علیه مسجداالقصی 
را محکوم کرد. وی در این خصوص گفت: علیرغم 
ت��داوم تجاوزگری ه��ای تل آویو علیه مقدس��ات 
فلسطینیان، قدس و مسجداالقصی باقی می مانند 
و این اس��رائیل است که نابود خواهد شد. دبیرکل 
جنبش جهاد اس��امی فلس��طین همچنین تأکید 
کرد که تا زمان خارج شدن صهیونیستها از اراضی 
فلسطینیان، گروه های مقاومت به مبارزه با آن ها 
ادامه می دهند. در این میان نماینده دائم اسرائیل 
در سازمان ملل از سران عرب خواست روابط خود 
ب��ا این رژیم را علن��ی کنند.دنی دان��ون، نماینده 
دائم اس��رائیل در س��ازمان ملل در جریان نشست 
ش��ورای امنیت با محوریت اوض��اع در خاورمیانه، 
خاطرنش��ان ک��رد: س��ران عرب باید ب��ه صراحت 
بگویند که همکاری ما در راس��تای منافع مشترک 
اس��ت. در این نشس��ت مایک پامپئو، وزیر خارجه 
آمریکا و همتای لهس��تانی وی نیز حضور داشتند. 
این در حالی اس��ت مس��ؤوالنی از کاخ س��فید به 
همراه ش��هرک نش��ینان و با حمایت پلیس رژیم 
صهیونیستی به مسجد االقصی یورش بردند. ده ها 
شهرک نش��ین از باب المغاربه با حمایت نیروهای 
پلیس اش��غالگر وارد مس��جد االقصی ش��دند. این 

یورش ه��ا همزمان با پنجاهمین س��الگرد به آتش 
کشیدن مسجد االقصی بود.

نکته قابل توجه آنکه رئیس جمهور آمریکا در واکنش 
به صحبت های برخی اعضای حزب دموکرات درباره 
امکان قطع کمک های مالی به رژیم صهیونیس��تی، 
گفت باورش نمی ش��ود کسی در این مورد صحبت 
کند. وی ک��ه پیش از آغاز دی��دار با رئیس جمهور 
رومانی در کاخ س��فید در جمع خبرنگاران صحبت 
می کرد، در پاسخ به سؤالی در مورد اظهارات »ایلهان 
عمر« عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا که 
گفته واشنگتن باید در روابط خود با تل آویو تجدید 
نظر کن��د، این اظهارات را »وحش��تناک« خواند و 
گفت عمر برای اسرائیل »فاجعه بار« است. ترامپ با 
بیان اینکه تصمیم تل آویو برای ممانعت از ورود عمر 
و »رشیده طلیب« دیگر نماینده مسلمان کنگره، به 
خود اسرائیل مربوط است و این تصمیم تحت فشار 
او اتخاذ نش��ده اس��ت، هرچند که او از این تصمیم 
حمایت می کن��د. وی افزود: »م��ن کمک مالی به 

اسرائیل را قطع نمی کنم. 
اصا باورم نمی شود که االن داریم در این مورد بحث 
می کنیم. پنج س��ال پیش، حتی همین س��ه سال 
پیش، فرض قطع کمک به اس��رائیل، به خاطر این 
دو نفر که از اس��رائیل و از یهودی ها متنفر هستند، 
]غیرقاب��ل تصور بود[. باورم نمی ش��ود که داریم در 

این مورد صحب��ت می کنیم.« رئیس جمهور آمریکا 
در ادام��ه توهین ها و انتق��ادات از مخالفان و رقبای 
خود، این بار آندسته از یهودیانی را که از دموکرات ها 
حمایت می کنند، فاقد آگاهی و عهدنشناس خواند. 
اظه��ارات رئیس جمهور آمری��کا در پی موج جدید 
حمات وی به »الهان عمر« و »رشیده طلیب« دو 
نماینده زن مس��لمان کنگره که رژیم صهیونیستی 
مانع سفر آنها به فلسطین اشغالی شد، مطرح شده 

اس��ت. خبر دیگر آنکه وزنامه هاآرتص اس��رائیل با 
انتشار تحقیقی نوشت، امارات یک قرارداد بزرگ با 
رژیم صهیونیستی امضا کرده است که طبق آن این 
رژیم امکانات اطاعاتی پیشرفته شامل دو هواپیمای 
جاسوسی به روز را به امارات تحویل می دهد. در این 
تحقیق آمده اس��ت، قرارداد مذکور با نظارت ماتی 
کوچاوی، تاجر صهیونیستی از یک دهه پیش نمود 

پیدا کرده است.

یکا  اعتراف به ساقط شدن پهپاد آمر
توسط مقاومت یمن 

ب��رای  دیگ��ر  شکس��تی  در  خط ائت��اف س��عودی دو مق��ام س����ر
آمریکای��ی ضمن تایید خبر س��رنگونی پهپاد این 
کشور در آسمان یمن، گفتند این هواپیمای بدون 
سرنش��ین با اس��تفاده از موش��ک زمین به هوای 

نیروهای یمنی هدف قرار گرفته است.
  مقام ه��ای آمریکایی دیروز   س��رنگونی یک فروند 

هواپیمای بدون سرنش��ین این کشور بر فراز یمن 
را تایی��د کردند. دو مق��ام دولتی ایاالت متحده به 
خبرگ��زاری »رویترز« گفتند که یک پهپاد نظامی 
آمریکایی مدل »MQ-۹« صبح امروز در آسمان 
یمن هدف قرار داده ش��د. طبق گفته های یکی از 
این مقام ها، بررس��ی های اولیه نشان می دهد این 
هواپیمای بدون سرنشین با استفاده از یک موشک 

زمین به هوای نیروهای یمنی ساقط شده است.
در این می��ان رئیس هیئت مذاک��ره کننده دولت 
نج��ات ملی یمن از اقدام س��عودی ها در اعزام نود 
هزار مزدور ملیت های مختلف به جبهه های مرزی 

جنوب عربستان خبر داد و گفت حاال دیگر عربستان 
به جای دفاع از مش��روعیت برای مراقبت از مرزها 
و آس��مان خود تقا می کند. »محمد عبدالسام« 
رئیس هیئ��ت یمنی در مذاک��رات صلح می گوید 
ریاض از تاش برای تصرف یمن عقب نشینی کرده 
و اکنون نگران از دست رفتن مرزهایش است. وی 
در توییت��ر نوش��ت: »این ائتاف ۹۰ ه��زار نیرو از 
جمله 3۰ هزار س��ودانی و هزاران مزدور ملیت های 
مختلف را از جبهه های داخلی یمن بیرون کشیده 
و به جبهه های مرزی با عربس��تان سعودی منتقل 
ک��رده اس��ت.« عبدالس��ام اف��زود: »ادامه جنگ 

کشورهای ائتاف علیه یمن هیچ امنیتی برای آنها 
به ارمغان نمی آورد و رژیم های ش��کننده آنها را در 
معرض تهدیدهای بسیار جدی قرار می دهد. رژیم 
سعودی فاقد قدرت و عقل سیاسی است و به دنبال 

حمایت خارجی می گردد.«
از سوی دیگر هیأتی از شورای انتقالی جنوب یمن 
به ریاس��ت »عیدروس الزبیدی« وارد ش��هر جده 
عربس��تان ش��د و قرار اس��ت با مقامات این کشور 
در مورد اوضاع جنوب و ش��هر عدن گفت وگو کند. 
رسانه های عربس��تان س��عودی گزارش دادند که 
این هیأت به ریاست »عیدروس الزبیدی«، رئیس 

ش��ورای انتقالی جنوب یمن بوده و قرار اس��ت در 
م��ورد تحوالت و حوادث اخیر جنوب یمن به ویژه 
شهر عدن با طرف  س��عودی گفت وگو کند. عاوه 
بر رئیس ش��ورای انتقالی، چهار تن از اعضای این 
ش��ورا به نام های »ناصر محم��د الخبجی«، »علی 
عبداهلل الکثیری«، »عبدالرحمن شیخ الیافعی«، و 
»عدن��ان محمد الکاف« نی��ز در این هیأت حضور 
دارند. وب گاه خبری »ارم نیوز« وابسته به عربستان 
سعودی  نوشت که هیأت مذکور بنا به درخواست 
رسمی وزارت خارجه س��عودی جهت گفت وگو با 

مقام های سعودی، به عربستان سفر می کند.


