
ارتش س�وريه در عملياتي كه گفته مي شود 
با حماي�ت نيروهاي ح�زب اهلل انجام ش�ده، 
نقاط�ي اس�تراتژيك در چن�د كيلومت�ري 
بلندي ه�اي ج�والن را تح�ت كنت�رل خود 
گرف�ت. اين عملي�ات با فاصل�ه اي اندك بعد 
از س�خنان دبي�ركل ح�زب اهلل لبن�ان انجام 
ش�ده كه در آن گفته بود ديگر به قواعد بازي 
با رژي�م صهيونيس�تي پايبند نخواه�د بود. 
به گزارش »جوان«، مناطق حول و حوش منطقه 
اشغالي جوالن كه رژيم صهيونيستي اين مناطق 
را به عنوان »منطقه حايل« در برابر حزب اهلل تحت 
كنترل تروريست هاي جبهه النصره قرار داده بود، 
طي روز هاي اخير آبستن تحوالتي حساس است. 
به فاصله اي اندك از انتق��ام رزمندگان حزب اهلل 
از ارتش رژيم صهيونيس��تي در مزارع شبعا كه به 
انفجار 9 خودرو و كشته شدن 16 اسرائيلي منجر 
شد، ارتش سوريه در عملياتي گسترده كه بر اساس 
گزارش هاي غير رسمي با كمك نيروهاي حزب اهلل 
انجام شده، چند منطقه مهم السرجه، تله العروس، 
دير ماكر و تپه هاي »مصيح«، »مرعي« را از دست 
عناصر تروريس��تي جبهه النصره آزاد كردند. اين 
مناطق جزئي از مناطق درعا، ريف دمشق و قنيطره 
هستند. رژيم صهيونيستي طي سال هاي گذشته 
كنترل امنيتي حاشيه جوالن را به جبهه النصره 
س��پرده و به اين ترتيب يك »منطقه حايل« بين 
نيروهاي خ��ود در بلندي هاي اش��غالي جوالن و 
ارتش سوريه و حزب اهلل ايجاد كرده بود. آزاد سازي 
اين مناط��ق از اين جهت حايز اهميت اس��ت كه 
ضمن از بين بردن اين منطقه حايل، ارتش سوريه و 
حزب اهلل را در آستانه ورود به مناطق اشغالي جوالن 
قرار مي دهد. صفحه اجتماعي منتس��ب به ارتش 
سوريه عكسي از س��ردار قاسم سليماني منتشر و 
ادعا كرده كه او نيز در جبهه هاي جنوبي حضور پيدا 
كرده است. ايهود يعري، تحليلگر امور كشورهاي 
عربي در گفت وگو با شبكه دو رژيم صهيونيستي 
گفته كه آنچه اكنون شاهد آن هستيم وقوع جنگ 
در 10 كيلومتري جوالن است و سؤالي كه اكنون 
مطرح است چگونگي پيشروي نيروهاي حزب اهلل 

است. عمليات در مناطق حاش��يه اي جوالن، كه 
از اواسط هفته قبل ش��روع شده، از جهت گشوده 
شدن جبهه جوالن براي اسرائيلي ها، به اندازه اي 
نگران كننده بود كه بر اس��اس گزارش تلويزيون 
رژيم صهيونيستي، باعث شد بنيامين نتانياهو در 
بلندي هاي جوالن حضور ياب��د. منابع نزديك به 
ارتش سوريه گفته اند كه بعد از عمليات آزاد سازي 
مناطق حاشيه جوالن، يگان هاي مختلف درحال 
استقرار در اين بخش ها هستند و تروريست هاي 
جبهه النصره فعال در جنوب سوريه در حال ترك 

كردن اين مناطق هستند. 
ايهود ياري، تحليلگ��ر اس��رائيلي در گفت وگو با 
كانال 2تلويزي��ون رژيم صهيونيس��تي گفته كه 
ارتش س��وريه در كنار ش��مار قابل مالحظه اي از 
نيروهاي حزب اهلل تحت فرماندهي ايران در مناطق 
جنوبي سوريه، هم مرز با جوالن پيشروي كرده اند 
و »چنانچه بتوانند شورش��يان )جبهه النصره( را 
به سوي مرزهاي ما عقب برانند، به نظر من، چيز 
ديگري كه اسرائيل شاهد آن خواهد بود، هم جبهه 
شدن با حزب اهلل اس��ت. « روز گذش��ته المنار از 
انفجار در مقابل مسجد منطقه التل در ريف دمشق 

خبر داد، اقدامي كه به نظر مي رسد در واكنش به 
عمليات ارتش سوريه انجام شده است. 

  نگراني تل آويو 
فرماندهي ارتش و نيروهاي مسلح سوريه با صدور 
بياني��ه اي عمليات روز هاي گذش��ته در ريف هاي 
دمشق، قنيطره و درعا در محور جنوب و بازگرداندن 
امنيت و ثبات به شهرك هاي ديرالعدس، الدناجي، 
ديرماكر و تحكيم سيطره بر تل مصيح، تل مرعي، 
تل العروس و تل الس��رجه را تأييد كرده است. به 
گزارش ايرنا، در اين بيانيه آمده است: هدف ديگر 
عمليات ويژه ارتش عربي سوريه در محور جنوب، 
تقويت تأمين امنيت جاده دمشق - قنيطره و جاده 
دمشق - درعا و همزمان قطع خطوط امدادرساني و 
ارتباط عناصر مسلح با ريف غربي دمشق و ريف هاي 
درعا و قنيطره و تأمين شرايط براي موفقيت هاي 
بيشتر نظامي درمنطقه عملياتي بوده است. روزنامه 
االخبار مي نويسد كه روند عمليات نظامي كنوني در 
جنوب سوريه نشان مي دهد كه هدف اصلي وارد 
كردن ضربات كوبنده بر گروه هاي مسلح و تثبيت 
سيطره نيروهاي ارتش سوريه بر مواضع و مناطق 
راهبردي اس��ت. االخبار افزود: هدف مرحله دوم 

عمليات، استقرار گس��ترده نيروهاي ارتش عربي 
سوريه و همپيمانان آن در منطقه براي جداكردن 
كامل دو ريف قنيطره و درعا و تأمين امنيت جاده 
بين المللي بين دمش��ق و جنوب س��وريه و قطع 
ارتباطات گروه هاي مس��لح مستقر با ريف جنوبي 
دمشق است. شبكه تلويزيوني المنار نيز در تحليلي 
گزارش كرد كه با پيشروي ارتش سوريه در جبهه 
جوالن، نگراني صهيونيست ها افزايش يافته است، 
به گونه اي كه تل آويو نگران سقوط تروريست هاي 
مس��لح در اين مناطق شده اس��ت. يونيت ليفي، 
مجري شبكه 2 رژيم صهيونيستي در اين باره گفت: 
در مرزهاي شمالي چه مي گذرد؟ پس از پيروزي 
نيروه��اي اس��رائيلي در بلندي ه��اي جوالن چه 
اتفاقي افتاده است كه ارتش سوريه و حزب اهلل چند 
منطقه مهم را كه سه روز پيش سقوط كرده بود باز 
پس گرفتند. وي افزود: اين ترس در ميان مقامات 
اسرائيلي وجود دارد كه مبادا نيروهاي حزب اهلل در 

خط مرزي اسرائيل گسترش پيدا كنند. 
  نتانياهو: ايران 6 جبهه عليه ما گشوده است

تحت چنين شرايطي، روزنامه »جروزالم پست«از 
قول يك��ي از »دروز«هاي رژيم اس��رائيل كه در 
پيوند مكرر با گروه هاي شورش��ي سوري است، 
نوش��ته كه جبهه النصره كه با حمالت نيروهاي 
دولتي در جنوب سوريه مواجه شده، از اسرائيل 
خواس��ته پيش از اينكه محور اي��ران، حزب اهلل 
و دولت س��وريه بتواند بر منطقه جوالن مسلط 
ش��ود، مواضع نيروهاي اين محور را مورد حمله 
قرار دهد. همچنين بر اساس گزارش »جروزالم 
پس��ت«، نتانياهو روز پنج شنبه در جلسه توديع 
»بني گانتز« رئيس ستاد مش��ترك ارتش رژيم 
صهيونيستي گفت كه ايران به روي اسرائيل شش 
جبهه گشوده است: » اين جبهه ها شامل لبنان، 
سوريه، غزه، صحراي سينا، تالش ايران براي انجام 
حمالت تروريستي و حركت اين كشور به سمت 
سالح هاي هسته اي است«. الش��رق االوسط در 
گزارشي ادعا كرده كه تل آويو به حزب اهلل، سوريه 
و ايران درباره تبديل جوالن ب��ه جبهه جنگ با 

اسرائيل هشدار داده است. 

همزمان با تالش كشورهاي عربي و غربي براي 
القاي اينكه اقدامات انقالبيون يمن در تهران 
طرح ريزي مي شود، امريكا اذعان  كرد كه ايران 
در فعاليت هاي انقالبيون يمني دخالتي ندارد. 
اگرچه تحوالت يمن نشان مي دهد همزمان با 
پيروزي هاي انقالبيون اين  كش�ور در معرض 
توطئه هاي محور عرب�ي- غربي براي تبديل 
يمن به چيزي ش�بيه عراق يا س�وريه است.  

به گزارش »جوان«كش��ورهاي غربي و عربي طي 
روزهاي گذشته با تعطيلي  س��فارت هاي خود در 
صنعا اميدوارند انقالبيون را به عقب نشيني از مواضع 
خود وادار كنند. همزمان خط تبليغاتي وجود دارد 
كه اتاق فكر انقالب يمن را تهران نش��ان مي دهد 
اگرچه بي مبنا بودن اين خط آنقدر رو اس��ت كه 
حتي »جن ساكي«، سخنگوي وزارت امور  خارجه 
امريكا به رغم ادعاي وجود روابط »نگران كننده« 
ميان جنبش انصاراهلل يمن با تهران، به ناچار اعتراف 
كرد كه شواهدي  از دخالت ايران در فعاليت هاي اين 

گروه يمني وجود ندارد.
با اين حال ساكي روز پنج شنبه در نشست خبري 
روزانه خود با توجه به اوضاع يمن گفت: ما از همه 
طرف ه��اي درگير در يم��ن مي خواهيم  كه طرح 
ش��وراي همكاري خليج فارس را ب��ه طور كامل 
اجرا كنند.   اين مقام امريكاي��ي در حالي بر طرح 
پيشنهادي ش��وراي همكاري خليج فارس تأكيد 
دارد كه يكي از عوامل بحران سياسي و خأل قدرت 
در يمن، اصرار رئيس جمهوري اين كش��ور براي 

تقسيم يمن به شش ايالت است؛ طرحي كه شوراي 
همكاري خليج ف��ارس و در  رأس آن عربس��تان 
سعودي به دنبال تحميل آن به دولت يمن هستند.   
ساكي در بخش ديگري از اين نشست خبري درباره 
يمن گفت: ما قوياً متعهد به حمايت از مردم يمن 
هس��تيم و به محض بهبود  اوضاع جاري در صنعا، 
آماده بازگش��ت به اين كش��وريم.   وي افزود: ما به 
تعامل خود با يمن ادامه مي دهيم و خواستار ادامه 
مشاركت با اين كشور هستيم.   امريكا، انگليس و 
فرانسه و آلمان روز چهارشنبه، سفارتخانه هاي خود 
در صنعا را به بهانه نبود امنيت تعطيل و كارمندان و 

ديپلمات هايشان را از يمن خارج كردند.  
با وج��ود چني��ن اعتراف��ي ام��ا روز پنج ش��نبه 
نيك راسموس��ن، مدير مركز ملي ضدتروريس��م 
امريكا در جلس��ه كميته اطالعات مجلس سناي 
اين كشور  اعتراف كرد كه دولت واشنگتن از سقوط 
دولت تحت امر اين كش��ور در يمن غافلگير شده 
اس��ت و همان روز وزيران كشور شوراي همكاري 
خليج فارس با تشكيل جلسه اي فوق العاده با انقالب 
يمن را كودتا خوانده و گروه الحوثي را عامل شكست 
روند سياسي در  اين كشور معرفي كردند.   عربستان 
هم روز پنج شنبه سفارت خود را بعد از بستن چهار 
س��فارت غربي مذكور در يمن بس��ت و ديپلمات 
خود را از پايتخت اين كشور خارج كرد و مقام هاي 
هلندي هم به كنسرت ضد انقالبي بستن سفارت ها 
پيوستند تا همه چيز نشان دهد كه انقالبيون يمن 

بايد انتظار توطئه هاي بزرگي را داشته باشند. 

  عراق- سوريه سازي يمن
روند تحوالت در يمن نشان مي دهد كه كشورهاي 
عربي با اين توجيه كه يمن به دامن ايران غلتيده، 
مجموعه اي از اقدامات  كنترلي و حتي مداخله جويانه 
را بر ضد انقالبيون يمن را در سر دارند.   در حالي كه 
القاعده يمن رسماً بيعت خود را از الظواهري برداشته 
و با ابوبكر البغدادي اعالم بيعت كرده است، اخباري 
حاكي  از طرح مشترك عربس��تان و مصر و امريكا 
براي تس��ليح برخي قبايل س��ني عليه انقالبيون 
شنيده مي ش��ود. همزمان با اين تحوالت  القاعده 

يمن در عملياتي فراتر از اقدامات اخيرش كه نشان 
از شارژ مالي و تسليحاتي اين گروه توسط عربستان 
دارد، به پايگاه  لش��كر نوزدهم ارتش يمن حمله و 
س��الح ها و مهمات داخل را غارت  كردند. البته در 
مقابل ارتش يمن به مقر لش��كر 19 يمن  حمالت 
هوايي را ترتيب داد.   همچنين نيروي هوايي ارتش 
يمن مواضع تروريست هاي القاعده در استان شبوه 

واقع در جنوب اين  كشور را بمباران كرد.  
همزم��ان ب��ر اس��اس گ��زارش خبرگ��زاري 
»آسوش��يتدپرس« عربس��تان س��عودي مسلح 
كردن قبائل اس��تان »مأرب« را كليد زده و مصر 
هم در حال آماده كردن يك يگان »واكنش سريع« 
اس��ت تا در صورت آنچه كه تهديد ش��دن تنگه 
»باب المندب« خوانده مي ش��ود،  آنه��ا را به يمن 
اعزام كند.  تحليلگران معتقدند كه مصر و عربستان 
اميدوارند با ترغيب قبايل سني به اتحاد تاكتيكي با 
القاعده يمن كه حاال بايد آن را داعش  يمن خواند، 
اين كشور را به ورطه جنگ داخلي بكشانند و عماًل 
آنجا را دچ��ار چنان ناآرامي كنن��د كه انقالبيون 
فرصت دولت سازي نداشته  باشند و در عين حال 
زمينه مداخالت احتمالي خارجي )تحت پوشش 
چيزي شبيه ائتالف به اصطالح ضدداعش در عراق 

و  سوريه( در يمن فراهم شود.  
با اين حال به نظر مي رسد فعالً كشورهاي عربي در 
موقعيتي نيستند كه رأساً به مداخله نظامي اقدام 
كنند. يك منبع بلند پايه  در شوراي همكاري خليج 
فارس كه خواست نامش فاش نش��ود به روزنامه 
فرامنطقه اي الشرق  االوسط گفت كه كشورهاي اين 
شورا  قصد دخالت نظامي در امور يمن را ندارند.   ولي 
القاي اينكه يمن نياز به اقدامات جدي دارد توسط 
دبيركل سازمان ملل كليد خورده است، به گونه اي 
كه بان كي مون در نشست  شوراي امنيت درباره 
يمن با اين ادعا كه اين كشور در آستانه فروپاشي و 
جنگي داخلي است، خواهان اتخاذ اقداماتي براي 
پايان دادن به تنش ها و اقدامات خشونت آميز در 
  اين كشور شد.   همچنين جمال بن عمر، نماينده 
س��ازمان ملل در يمن نيز در اين نشس��ت گفت: 
ديگر احزاب يمني بيانيه قانون اساسي كه از سوي 
 حوثي ها اعالم شده را قبول ندارند. كشور اكنون بر 
سر يك  دو راهي است، يا بازگشت به روند مذاكرات 

يا آغاز جنگ داخلي  خانمان بر انداز.  
انگليس و اردن اعالم كردند ك��ه ظرف چند  روز 
آينده پيش نويس قطعنامه اي را در خصوص اوضاع 
يمن به شوراي امنيت ارائه  مي كنند. نمايندگان 
شوراي همكاري خليج  فارس نيز از شوراي امنيت 
خواستند تا اقداماتي را عليه حوثي ها اتخاذ كند. 
  در همين حال جنبش »انصاراهلل« يمن از توافق 
گروه هاي سياسي بر س��ر مرحله انتقالي در اين 

كشور خبر داد.
بر اساس اين بيانيه، گروه هاي سياسي با يكديگر 
توافق كردند تا دو شوراي ملي و رياست جمهوري 

در طول مرحله انتقالي تشكيل  شوند.  
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سوريه و حزب اهلل در آستانه محو »منطقه حايل« سرزمين هاي اشغالي اند

نتانياهو: ايران به روي اسرائيل 6جبهه گشوده است

 تدارك واشنگتن– رياض– قاهره 
براي جنگ داخلي در يمن

گام هاي مقاومت به سوي جوالن
هنوز س��ه هفته از انتقام رزمندگان جنبش مقاومت اسالمي لبنان در 
مزارع شبعا در واكنش به عمليات قنيطره رژيم صهيونيستي نگذشته 
اس��ت كه محور مقاومت به رهبري حزب اهلل اواخر هفته گذشته طي 
عملياتي در جنوب سوريه به پيشروي بزرگي دس��ت يافت و عالوه بر 
شكست سنگيني كه بر گروه هاي تروريستي فعال در اين منطقه تحميل 
كرد، يك گام ديگر به بلندي هاي جوالن كه در اشغال رژيم صهيونيستي 
قرار دارد نزديك شد. مهم ترين گروه مسلح فعال در اين منطقه جبهه 
النصره است كه شاخه القاعده در سوريه محسوب مي شود و طي ماه هاي 
اخير گزارش هاي زيادي از ارتباط اين گروه با رژيم صهيونيستي منتشر 
شده كه مهم ترين و معتبرين آن گزارش سازمان ملل بود كه براي اولين 
در روزنامه صهيونيستي هاآرتص منتشر شد. تل آويو به دنبال آن است 
كه با حمايت از اين گروه در جنوب سوريه يك منطقه حائل ايجاد كند 
تا مانع از نزديك ش��دن نيروهاي محور مقاومت به بلندي هاي جوالن 
شود؛ مسئله اي كه سيد حسن نصراهلل دبيركل حزب اهلل نيز در سخنراني 
اخير خود به آن اشاره و نقش جبهه النصره در جنوب سوريه را به نقش 
مزدوران آنتوان لحد در دهه 90 در جنوب لبنان تشبيه كرد. عالوه بر اين 
هدف، رژيم صهيونيستي تالش مي كند با حمايت از اين گروه ها به ادامه 
بحران سوريه دامن بزند تا بدين طريق يكي از بزرگ ترين دشمنان خود 

را بر اثر جنگ داخلي تضعيف كند. 
مشخص بود كه محور مقاومت نمي توانست اجازه بدهد تروريست هاي 
متحد رژيم صهيونيستي در اين منطقه مواضع خود را تثبيت كنند و به 
همين دليل پيش بيني مي شد كه اين منطقه شاهد عمليات بزرگي باشد، 
اما فروپاشي و شكست سريع تروريس��ت ها خارج از انتظار تحليلگران 
نظامي و امنيتي بود. اين در حالي است كه از اين جبهه به دليل حمايت 
نظامي، اطالعاتي و لجس��تيكي رژيم صهيونيس��تي به عنوان يكي از 
قوي ترين جبهه هاي مخالفان س��وري نام برده مي ش��ود. بدين ترتيب 
نيروهاي محور مقاومت با شكست گروه هاي تروريستي ضربه سنگيني بر 
تالش هاي رژيم صهيونيستي مبني بر ايجاد يك منطقه حائل وارد كردند 
و در صورت بازپس گيري و پاكسازي كامل درعا و استان قنيطره، نيروهاي 
محور مقاومت در مرزهاي شمالي سرزمين اشغالي رو در روي نيروهاي 
رژيم صهيونيستي قرار مي گيرند و جبهه مقاومت از جنوب لبنان تا جنوب 
سوريه افزايش پيدا مي كند مسئله اي كه از هم اكنون به كابوس سران 
رژيم صهيونيستي تبديل شده و رسانه هاي اين رژيم گزارش دادند در پي 
پيشروي اخير مقاومت در جنوب سوريه زنگ خطر در تل آويو به صدا در 
آمده است. عالوه بر اهميت استراتژيكي، عمليات نيروهاي محور مقاومت 
در جنوب سوريه دارايي يك پيام مهم ديگر است كه بيش از هر چيز در 
نامي كه براي اين عمليات انتخاب شده تبلور يافته است. اين عمليات از 
روز سه شنبه )21 بهمن( با نام »شهداي قنيطره« شروع شد تا نشان داده 
شود كه محور مقاومت نه تنها هنوز عمليات 28 دي ماه رژيم صهيونيستي 
در منطقه قنيطره را از ي��اد نبرده كه طي آن عده اي از نيروهاي ارش��د 
مقاومت از جمله سردار اهلل دادي از ايران و جهاد مغنيه از لبنان به شهادت 
رسيدند بلكه خون اين شهيدان باعث شده تا محور مقاومت بيش از پيش 

عزم خود را براي رسيدن به جوالن اشغالي جزم كند. 

  دخالت اوباما در انتخابات رژيم صهيونيستي 
بر اساس نظرسنجي دو روزنامه اسرائيلي، بيشتر اسرائيلي ها بر اين 
باورند كه دولت امريكا در انتخابات رژيم صهيونيستي دخالت مي كند. 
بنا بر نظرس��نجي كه روزنامه هاي صهيونيس��تي »جروزالم پست« و 
»معاريو« انجام داده اند، 62 درصد اسرائيلي ها بر اين باورند كه دولت 
باراك اوباما، رئيس جمهور امريكا در انتخابات دخالت مي كند، اين در 
حالي اس��ت كه 31 درصد اين چنين فكر نمي كنند و 8 درصد نيز در 

اين باره نظري ندارند. 
-----------------------------------------------------------

  طرح سناتورهاي امريكا براي كاهش تحريم هاي كوبا 
تعدادي از س�ناتورهاي دمكرات و جمهوريخواه امريكا براي كاهش 
تحريم ها عليه كوبا طرحي را ارائه كردند. اما موافقت كنگره كه اكثريت 
آن را جمهوريخواهان تشكيل مي دهند با اين طرح هنوز مشخص نيست. 
س��ناتورهاي طرفدار اين اليحه قصد دارند قوانين��ي را كه مانع انجام 
تجارت امريكايي ها با كوبا هستند، لغو كنند. گفته مي شود كه در اين 

اليحه لغو قوانين مربوط به حقوق بشر درخواست نشده است. 
-----------------------------------------------------------

  آمادگي بحريني ها براي تظاهرات در سالروز انقالب 
مردم بحرين در ميان تدابير امنيتي ش�ديد دستگاه هاي امنيتي 
در بيش�تر مناطق كش�ور، براي برگزاري تظاهرات ها در آس�تانه 
چهارمين س�الگرد انقالب 14 فوريه آماده مي شوند. اين در حالي 
اس�ت كه يك پايگاه امريكايي به خاطر اعتراضات احتمالي ادامه 
آموزش هاي خ�ود در اين پاي�گاه را متوق�ف كرد و آن را بس�ت. 
تظاهركنندگان بحريني به منظور حمايت از اعتصاب همگاني و تأكيد 
بر خواسته هاي خود و جلوگيري از اقدامات سرگوبگرانه نظام آل خليفه 
روز پنج شنبه تظاهرات هايي را در غرب و جنوب منامه برگزار كردند.  
-----------------------------------------------------------

  قرارداد نظامي 5/ 2 ميليارد يورويي قاهره و پاريس
رئيس جمهور فرانس�ه اعالم كرد كه پاريس و قاهره روز دوشنبه 
قراردادي دفاعي به ارزش 5/ 2 ميليارد ي�ورو امضا خواهند كرد. 
به گزارش شبكه اس��كاي نيوز، فرانس��وا اوالند، رئيس جمهور فرانسه 
پنج شنبه شب با اعالم اين خبر تأكيد كرد: »اين قرارداد شامل فروش 
24 جنگنده رافائل و يك ناوچه چند منظوره و تجهيزات نظامي ديگر 
است.« وي با بيان اينكه اولين قرارداد صادرات جنگنده هاي رافائل با 
موفقيت در حال انجام است، گفت: »ژان ايو لودريان، وزير دفاع فرانسه 

روز دوشنبه براي امضاي اين قرارداد به قاهره سفر خواهد كرد.« 
-----------------------------------------------------------
  عباس: به رسميت شناخته شدن فلسطين پايان كار نيست 
محمود عباس رئيس تشكيالت خودگردان فلسطين اعالم كرد:به 
رسميت شناختن كشور فلسطين براي ما به منزله پايان كار نيست 
بلكه مذاكره با طرف اسرائيلي همواره در سر جاي خود باقي است. 
عباس، اظهار كرد: » ما خواهان به رسميت شناخته شدن كشور فلسطين 
هس��تيم اما نمي خواهيم كه اين به رس��ميت شناخته ش��دن به ضرر 
هيچكس حتي خود اسرائيل باشد بلكه مي خواهيم اين اقدام به منزله 
مقدمه ا ي براي برقراري روابط همسو ميان طرفين باشد و اين به رسميت 
شناخته شدن ما را از برگزاري مذاكرات با اسرائيلي ها بي نياز نمي كند.«
-----------------------------------------------------------

  زخمي شدن 8 پليس مصر در انفجار بمب
انفجار بمب در ش�هر قاهره به زخمي شدن هشت پليس منجر شد. 
وزارت كشور مصر روز جمعه در بيانيه اي اعالم كرد كه در ميان زخمي 
شدگان يك فرمانده پليس نيز اس��ت. وزارت كشور مصر همچنين از 
استقرار نيروهاي امنيتي براي مقابله با بمب گذاري هاي احتمالي ديگر 

در اين منطقه پايتخت خبر داد. 
-----------------------------------------------------------

  عدم پذيرش دانشجويان ايراني در دانشگاه ماساچوست 
يك دانش�گاه امريكاي�ي اعالم كرده ك�ه به دانش�جويان ايراني 
متقاض�ي تحصي�ل در برخ�ي رش�ته ها پذي�رش نمي ده�د. 
دانشگاه ماساچوست در ايالت ماساچوست، در اطالعيه اي گفته است 
كه به ش��هروندان ايراني متقاضي تحصيل در رشته هايي در دانشكده 
مهندسي )ش��امل مهندس��ي ش��يمي، مهندس��ي برق و كامپيوتر، 
مهندسي مكانيك و صنايع( و دانشكده علوم )شامل فيزيك، شيمي، 

ميكروبيولوژي و مهندسي و علوم پوليمر( پذيرش نخواهد داد. 

 دهها شهيد و زخمي در حمله تروريستي 
به مسجد شيعيان در  پيشاور  

مناب�ع امنيت�ي پاكس�تان از كش�ته ش�دن دس�ت ك�م 20 تن 
در مجموع�ه حم�الت تروريس�تي ب�ه مس�جدي در پيش�اور 
پاكس�تان و مج�روح ش�دن  بي�ش از 60 ت�ن خب�ر دادن�د.  

به گزارش ايس��نا ظهر روز جمعه هنگام برگزاري نماز جمعه بمبي در 
نزديكي مسجد امام علي متعلق به شيعيان در منطقه  حيات آباد پيشاور 
منفجر شد.   هم زمان گروهي از مردان مسلح وارد مسجد شده و پس از 
آن سه انفجار در داخل ساختمان مسجد رخ داده است.   به گفته شاهدان 
عيني هم زمان با پايان نماز، پنج تا ش��ش تن با لباس هاي نظامي وارد 
مسجد شده و اقدام به تيراندازي كرده اند.   گفته مي شود يكي از اين افراد 
عامل انتحاري بوده و با انفجار خود موجب مرگ چندين تن و تخريب 
بخشي از مسجد شده است.   گروه تروريستي تحريك طالبان پاكستان 
مسئوليت اين حمله را برعهده گرفته اس��ت. طالبان با انتشار عكس از 
چهار نفر از  اعضاي خود، مدعي ش��د كه حمله به مسجد امام علي )ع( 
توسط اين افراد صورت گرفته است.   هنگام وقوع حمله تروريستي حدود 
800 نفر در مراسم نماز جمعه در مس��جد و اطراف آن حضور داشتند. 
  نواز شريف نخست وزير پاكس��تان طي پيامي اين اقدام تروريستي را 
محكوم كرد.   به دنبال وقوع اين حمله تروريستي عليه شيعيان، احزاب و 
گروه هاي شيعي از جمله حزب وحدت مسلمين پاكستان اين اقدام را به 

 شدت محكوم و سه روز عزاي عمومي اعالم كردند.  

 تشييع 3 قرباني اسالم ستيزي امريكا 
در سكوت رسانه ها و مقامات غربي

خفقان غرب
مراسم خاكسپاري سه دانشجوي قرباني اسالم ستيزي در امريكا 
ديروز درحالي برگزار شد كه رسانه ها و مقامات غربي در مقابل اين 
حادثه سكوت اختيار كرده و به راحتي از كنار آن گذشتند. اين سكوت 
رسانه اي واكنش هايي را در برخي كش�ورها به همراه داشته است. 
به گزارش »جوان«، كافي بود كه يك سفيدپوس��ت امريكايي - اروپايي 
به دست يك مسلمان كشته شود تا غول هاي رسانه اي غرب با تبليغات 
گس��ترده و متهم كردن مس��لمانان، آن را در بوق و كرنا كنند، اما چند 
مسلمان در امريكا توس��ط يك نژاد پرست كشته مي شوند و رسانه ها در 
مقابل چنين اقدامي سكوت اختيار مي كنند. رويكرد متفاوت رسانه هاي 
امريكايي در مقابل حوادث تروريستي، نشان مي دهد كه تبعيض نژادي 
در كشوري كه خود را حامي اصلي حقوق بشر مي داند، تا چه حد فاجعه بار 
است. در كنار سكوت رسانه اي، مقامات امريكايي نيز اين جنايت را محكوم 
نكرده اند كه واكنش هاي جهاني را در پي داشته است. هرچند رسانه ها در 
بازتاب كشته شدن سه دانشجوي مسلمان در ايالت كاروليناي شمالي، 
سكوت كردند اما هزاران نفر روز جمعه در مراسم تدفين اين دانشجويان 
كه بيشتر آنها را مسلمانان تشكيل مي دادند، شركت داشتند. بسياري از 
شركت كنندگان در مراسم خاكسپاري سه دانش��جوي مذكور از ديگر 
شهر هاي امريكا به محل دفن قربانيان آمده بودند. شاهدان عيني، تعداد 

افراد حاضر در اين مراسم را بيش از 5 هزار نفر اعالم كردند. 
كشته شدگان، دو خواهر فلس��طيني به نام هاي »رزان« )19 ساله( و 
»يسر« )21 ساله( همراه با يك پسر اهل سوريه به نام »ضياء بركات« 
)23 ساله( بودند كه سه ش��نبه ش��ب در منطقه چپل هيل در ايالت 
كاروليناي شمالي توس��ط يك فرد نژادپرست امريكايي كشته شدند. 
قاتل فردي به نام »كريگ اس��تفن هيكس« 46 س��اله است كه مدام 
در صفحه فيس بوك خود مطالب ضد اس��الم و مسلمانان به اشتراك 
مي گذاشته اس��ت. وي در يكي از پُس��ت هاي خود در فيس بوك عليه 
مسلمانان نوشته است: »با توجه به زيان و ضرري كه از جانب دين شما 
به جهان وارد مي شود، مي توانم بگويم كه اين صرفا حق من نيست كه به 
شما توهين كنم، بلكه وظيفه من است«. تحقيقات اوليه نشان مي دهد 
كه اختالفي در خصوص پاركينگ خودرو ميان اين فرد با دانشجويان 
مذكور انگيزه قتل بوده اما تحقيقات درخصوص اينكه آيا تعصب ديني 

انگيزه اصلي قتل بوده يا خير همچنان ادامه دارد. 
پس از حادثه ش��ارلي ابدو در پاريس، رس��انه هاي غربي تالش كردند 
اين حادثه را نتيجه تروريست اسالمي نشان دهند و بيش از يك و نيم 
ميليارد مس��لمان را متهم به مخالفت با آزادي بي��ان و انجام عمليات 
تروريستي كنند؛ ولي اكنون حادثه چپل هيل را تنها نتيجه يك نزاع 
بين دو همس��ايه بر س��ر جاي پارك مي دانند و به دنب��ال پاك كردن 
هرگونه ردپاي اسالم ستيزي در اين حادثه هستند. شايان ذكر است 
كه پس از حوادث پاريس، اسالم هراسي در غرب تشديد شده و حمالت 
گسترده اي عليه جامعه مسلمانان در اين كشورها انجام شده كه آتش 

زدن مساجد يكي از اين اقدامات است. 
  رويكرد متفاوت رسانه ها

كاربران شبكه هاي اجتماعي نيز در واكنش به قتل اين سه مسلمان مقيم 
امريكا، سكوت رسانه هاي غربي را محكوم و درباره گسترش اسالم ستيزي 
ابراز نگراني كردند. يك فعال توئيتري در صفحه شخصي اش نوشت:در 
امريكا اگر كسي همسايه مسلمان داشته باشد، وقتي به ياد آنها مي افتد، 
امنيت، مهرباني و بشردوستي در ذهنش تداعي مي شود. خبرگزاري فرانسه 
ديروز در گزارشي نوشت، اگر مسلمانان با اسلحه اين اقدام را انجام مي دادند 
شايد ماجرا به گونه اي ديگر بازتاب داده مي ش��د. بر اساس اين گزارش، 

مسلمانان وقتي ارزش خبري دارند كه پشت اسلحه باشند نه جلوي آن. 
مقامات انجمن هاي مسلمان در امريكا بر اين باورند اگر قربانيان جنايت 
»چپل هيل« مسلمان نبودند و قاتل آنها يك مسلمان بود، اخبار اين 
حادثه به گونه ديگري پوشش داده مي شد. ايوب اودرني، معاون رئيس 
انجمن دانشجويان مسلمان دانشگاه كاروليناي شمالي نيز با اشاره به 
موج فزاينده اسالم هراسي در سراسر امريكا به روزنامه »واشنگتن پست« 
گفت: »ما سه مسلمان را از دست داديم و همزمان، سه امريكايي بزرگ 
را از دس��ت داديم«. »صبيه پروز« يكي از مسلمانان امريكا نيز در اين 
رابطه گفت: »پوشش اين حادثه ثابت مي كند فقدان انسانيت غرب در 
قبال مسلمانان كامل شده است. هر چه بيشتر يك گروه را خارجي و 
تهديد تلقي كنيد، جامعه را بيش��تر از صفات انساني تهي مي سازيد. 
اين اتفاق به اندازه اي رخ داد كه وقتي سه مسلمان به قتل رسيد، هيچ 
تمايلي وجود ندارد. همان توجهي معطوف اين حادثه شود كه ما صرف 

قربانيان ترور مي كنيم.«
  اعتراض به سكوت رسانه اي

شماري از فعاالن مدني و ضد نژادپرس��تي انگليس شامگاه پنج شنبه با 
تجمع در برابر ساختمان بي بي سي در لندن، به بي تفاوتي و سكوت خبري 
رسانه هاي غربي در قبال كشتار س��ه دانشجوي مسلمان در كاروليناي 
شمالي امريكا اعتراض كردند. به گزارش ايرنا؛ سخنرانان در اين تجمع 
اعتراضي، رسانه هاي گروهي غرب از جمله بي بي سي، را متهم كردند كه 
سياست هاي دوگانه اي را عليه جوامع مسلمان در پيش گرفته اند. جمعي 
از دانشجويان حامي جنبش مقاومت اسالمي فلسطين )حماس(، نيز با 
برگزاري تظاهرات در مقابل مقر س��ازمان ملل در غزه كشته شدن سه 
دانشجوي مسلمان را محكوم كردند. تظاهركنندگان از سازمان ملل و 
هيئت هاي حقوق بشر خواستند تا به مسئوليت خود در قبال اين جنايت 

كه با انگيزه هاي نژادي و مذهبي صورت مي گيرد، عمل كنند. 
همچنين رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور تركي��ه، از باراك اوباما 
رئيس جمهور امريكا به خاطر اينكه نسبت به كشته شدن سه مسلمان 
در امريكا واكنش��ي نش��ان نداده انتقاد كرد. اردوغ��ان گفت: » اگر در 
مواجهه با چنين حادثه اي س��كوت اختيار كنيد و در باره آن س��خني 
نگوييد، جهانيان هم نسبت به شما سكوت اختيار خواهند كرد.« سراج 
الحق، رهبر حزب جماعت اسالمي پاكستان نيز از سكوت اوباما در برابر 

قتل سه دانشجوي مسلمان به شدت انتقاد كرد. 

خيز مقاومت به سوي جوالن

محمدبابايينساز

   گزارش 2

   گزارش يك

مصر و عربستان اميدوارند با ترغيب 
قبايل س�ني به اتحاد تاكتيكي با 
القاعده يمن ك�ه حاال باي�د آن را 
داعش  يمن خواند، اين كشور را به 
ورطه جنگ داخلي بكشانند و عماًل 
آنجا را دچار چن�ان ناآرامي كنند 
كه انقالبيون فرصت دولت س�ازي 
نداش�ته  باش�ند و در عي�ن حال 
زمينه مداخالت احتمالي خارجي 
)تحت پوشش چيزي شبيه ائتالف 
به اصطالح ضدداع�ش در عراق و 

 سوريه( در يمن فراهم شود


