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مگر آن كه به رشد و كمالشان هدایت شوند.
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الوروفدرمنطقه
علی تتماج

سرگئى الوروف وزیر امور خارجه روسیه در سفری دوره ای 
راهى اردن و عربس��تان شده اس��ت. این سفر در حالى صورت 
مى گیرد كه پیش از این نیز وی از قطر، كویت و امارات دیدار 
داشته است. حال این سوال مطرح است كه چرا وی راهى این 

سفر شده و چه اهدافى را پیگیری مى كند؟ 
بخشى از سفر برگرفته از همان سیاست قبلى روسیه برای 
كاه��ش تنش در منطقه با محوریت میانجى گری میان قطر و 
عربس��تان است. مسكو از یک س��و این میانجى گری را عاملى 

برای تقویت جایگاه منطقه ای و جهانى خود به عنوان كشوری 
موفق در حل اختالفات میان كشورها مى داند و از سوی دیگر 
تن��ش میان این كش��ورها را مولفه ای ب��رای ایجاد بحران های 
جدید در منطقه دانسته كه با امنیت و منافع روسیه همخوانى 
ندارد. اختالفات میان قطر و س��عودی در عراق، سوریه و حتى 
لیبى و افغانس��تان تاثیرگذار است لذا روسیه با حل اختالفات 

میان آنها سعى دارد از چالشهای بیشتر جلوگیری كند. 
نكته مهم دیگر در س��فر الوروف به اردن و عربستان را در 
معادالت س��وریه و عراق مى توان مشاهده كرد. در عراق آزادی 
تلعفر بعد از آزادی موصل تقریبا حوزه عملكردی تروریست ها 
را به مرز اردن یا همان االنبار محدود س��اخته و در سوریه نیز 
تقریبا مرزهای این كش��ور با اردن است كه ناامن مانده است. 
نقش منفى س��عودی در عراق و س��وریه نیز بر كسى پوشیده 
نیس��ت. بر این اس��اس س��فر الوروف را مى توان اقدامى برای 

س��وق دادن این كش��ورها به حضور در ح��وزه امنیت عراق و 
سوریه دانست چنانكه همزمان با این سفر صحبت هایى درباره 
ایجاد منطقه امن جدید در مرزهای اردن و سوریه و نیز مبارزه 
اردن با تروریس��م در مرزهای عراق مطرح شده است. اهمیت 
ورود اردن به این معادالت زمانى بیشتر مى شود كه این كشور 
به پایگاهى برای اقدام��ات نظامى آمریكا و انگلیس در منطقه 
مبدل شده كه تغییر رفتار اردن مى تواند مولفه ای برای مقابله 

با این تحركات منفى باشد. 
البته ب��ه گفته برخى ناظران سیاس��ى بر ای��ن عقیده اند 
كه از دالیل این س��فر برخى تغییرات در رفتارهای س��عودی 
در قبال س��وریه نیز مى باش��د چنانكه از یک سو برخى منابع 
اعالم كرده اند ریاض به معارضان س��وری اعالم كرده است كه 
سناریوی حذف بشار اس��د رئیس جمهوری سوریه باید حذف 
شود. از سوی دیگر ریاض برخى تغییرات در تركیب گروه های 

معارض از جمله بركناری الحاج را مطرح كرده كه نشانه برخى 
تغییرات در رفتار سعودی در قبال دمشق است. اجرایى شدن 
این تغییرات زمانى بیش��تر نمود مى یابد كه گزارش ها نش��ان 
مى دهد ملک س��لمان پادشاه س��عودی به زودی راهى مسكو 
خواهد شد. سفر كه بخشى از آن اقتصادی و بخشى از آن نیز 
تحركى برای جلب نظر قدرت های بزرگ برای تغییر احتمالى 
در ساختار س��عودی و به پادشاهى رسیدن بن سلمان ولیعهد 

كنونى این رژیم است. 
به هر تقدیر مى توان گفت ریشه سفر الوروف دستاوردهای 
مقاومت در س��وریه و عراق علیه تروریس��م و البته تزلزل شدید 
آمری��كا در منطقه اس��ت كه موجب ش��ده تا روس��یه فرصتى 
مناسبت تر برای حضور در معادالت منطقه ای یافته و تالش نماید 
تا ضمن تقویت موقعیت منطقه ای خود با تغییر در رفتار اردن و 

عربستان گام های جدیدی برای حل بحران سوریه بردارد. 

مترجم: حسين ارجلو2017/09/10كیوسك

انتقادشدیدکرهشمالیازاظهاراتنیکیهیلی
كره ش��مالى ط��ى بیانیه ای اعالم ك��رد آمریكا بابت 
اظهارات "نیكى هیلى" نماینده آمریكا در س��ازمان ملل 
علیه كره ش��مالى و درخواس��تش برای افزایش تحریم ها 
علی��ه پیونگ یان��گ بهای س��نگینى خواه��د پرداخت. 
خبرگزاری كره شمالى به شدت از اظهارات هیلى در فشار 
به س��ازمان ملل برای تحریم فروش نفت به پیونگ یانگ 
درپى آزمایش هسته ای هفته پیش این كشور انتقاد كرد. 
در متن پی��ش نویس قطعنامه جدید، آمریكا خواس��تار 
توقیف اموال و دارایى های رهبر كره شمالى و ممنوعیت 

سفر وی شده است.
پاکستانسفیرمیانماردراسالمآبادرااحضارکرد

براس��اس بیانیه صادر شده از س��وی وزارت خارجه 
پاكس��تان »تهمین��ه جنجوع��ه« دبیركل ام��ور خارجه 
پاكس��تان در دی��دار با س��فیر میانمار اعتراض ش��دید 
اس��الم آباد به خش��ونت ها علیه مس��لمانان روهینگیا در 
ایالت »راخین« را به وی ابراز داشت. جنجوعه همچنین 
از دولت میانمار خواس��ت تا برای پای��ان دادن به ظلم و 
س��تم و خشونت علیه مسلمانان ساكن این كشور هر چه 

سریع تر اقدامى مناسب انجام دهد.
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گزارشسازمانمللدربارهسوریهجعلیاست
نماین��ده دائم روس��یه در دفتر س��ازمان ملل و دیگر 
س��ازمان های بین المللى در ژنو، گزارش كمیته مس��تقل 
تحقیقات در مورد نقض حقوق بش��ر در سوریه مربوط به 
عملیات نظامى نیروهای هوایى - فضایى روسیه و نیروهای 
دولتى س��وریه را »گزارش��ى سیاس��ى و جعل��ى« نامید. 
باروداوكین یادآور شد: این اواخر استفاده از دروغ های مبتنى 
بر روس هراس��ى در برخى محافل سیاس��ى و دیپلماتیک 
گسترش یافته است. ولى وضعیت دائما تغییر مى كند. البته 
در محافلى كه همچنان به تقلید از آمریكا چنین طرز فكری 
ادامه دارد، ارزش های سیاسى بشدت در حال سقوط است.

برنامهعربستانبرایافزایشتعدادحجاج
حكومت سعودی كه همه ساله درآمد هنگفتى در زمینه 
حج و عمره كسب مى كند، در نظر دارد تعداد حجاج را تقریبا 
به س��ه برابر افزایش دهد. براس��اس یک گزارش اقتصادی 
غیررس��مى، درآمدهای حكومت سعودی از حج و عمره به 
حدود 12 میلیارد دالر رس��یده است. این گزارش مى افزاید 
حجاج خارجى بیش��تر بخش 20 میلیون مس��افر خارجى 
را تش��كیل مى دهند كه همه س��اله برای كار و بازرگانى و 

همچنین حج و عمره به عربستان سفر مى كنند.
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فرارتروریستهایداعشیازدیرالزور
تروریست های داعشى از جبهه های دیرالزور به سمت 
البوكمال و المیادین و مناطق دیگر فرار كردند. پیش از 
این یک منبع سوری گفت كه ده ها تن از تروریست های 
داعش��ى از تمام��ى جبهه های نب��رد در دیرال��زور فرار 
كرده اند. این در حالى اس��ت كه محالت ش��هر دیرالزور 
صحنه ش��ادمانى مردم درپى شكستن محاصره فرودگاه 
و آزادس��ازی دو محله هرابش و الطحطوح اس��ت. بنابر 
ای��ن گزارش، نیروه��ای ارتش س��وریه و مقاومت موفق 
ش��دند وارد فرودگاه نظامى دیرالزور شده و محاصره این 

فرودگاه را بشكنند.
هشدارترکیهبهشهروندانشدربارهسفربهآلمان

تركیه به شهروندانش توصیه كرده است كه در زمان 
س��فر به آلمان كامال مراقب و هوش��یار باشند چراكه در 
آستانه انتخابات سراس��ری آلمان، احساسات ضد تركیه 
در این كش��ور رو به افزایش اس��ت. به نظر مى رسد این 
توصیه موجب تش��دید تنش بی��ن آنكارا و برلین خواهد 
شد. روابط دو كشور پس از كودتای نظامى نافرجام سال 
گذش��ته در تركیه و سركوب منتقدان و مخالفان توسط 

اردوغان به شدت تیره و تار شده است.
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بازداشتشهردارپیشینعرساللبنان
اداره اطالع��ات ارت��ش لبن��ان اعالم ك��رد كه »على 
الحجیری« شهردار پیش��ین عرسال لبنان بازداشت شده 
است. وی متهم است كه در گروگان گرفته شدن نظامیان 
لبنانى بوسیله گروه های تروریستى در سال 201۴ نقش 
داشته است. »میشل عون« رئیس جمهوری لبنان پیش از 
این از نهادهای مربوطه در لبنان خواسته بود تا تحقیقات 
الزم را برای روشن شدن مسببان پرونده مربوط به كشته 
ش��دن نظامیان ربوده ش��ده لبنانى انجام دهند. برخى ها 
معتقدند مسئوالن وقت كشور به مسئولیت خود در قبال 

نظامیان ربوده شده عمل نكرده اند.
انتقادسازمانهمکاریاسالمی

س��ازمان هم��كاری اس��المى تصمی��م دول��ت رژیم 
صهیونیستى برای ساخت چهار هزار واحد مسكونى جدید 
را به شدت محكوم كرد. این سازمان تصریح كرد كه تمامى 
شهرک های صهیونیست نشین احداث شده به موجب قوانین 
بین المللى و قطعنامه های سازمان ملل غیرقانونى و نامشروع 
است. دبیركل این سازمان تصمیم رژیم صهیونیستى برای 
تشكیل شورای مدیریت امور شهرک نشینان صهیونیست در 

الخلیل را اقدامى خطرناک توصیف كرد.
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در حالى آمری��كا همچنان به 
گ�زارشآخر

گروه بين الملل
حمای��ت از س��عودی ادام��ه 
مى دهد كه اسناد جدید نشان 
مى دهد س��فارت عربستان از شبیه س��ازی عملیات 
ربایش هواپیماها پش��تیبانى مالى كرده است و این 
شبیه س��ازی را دو تن از كاركنان س��فارت سعودی 

انجام دادند.
آمریكا همواره به دلیل برخوردار شدن از منابع 
نفتى عربستان به حمایت از رژیم سعودی پرداخته 
و بر جنایات آن چشم فرو بسته كه نمود آن را در 
بحرین و یمن مى توان مش��اهده ك��رد. در همین 
حال آمریكا به بهانه 11 س��پتامبر 2001 در حالى 
به نظامى گری در جهان از جمله اشغال افغانستان 
پرداخته كه یک اصل اساسى در آن نادیده گرفته 
شده و آن نقش سعودی در این جنایت بزرگ است 
كه خود سندی بر نقش دولتمردان آمریكا در این 
حادثه است كه هزاران نفر را قربانى ساخته است. 
نش��ریه نیویورک پست دالیل جدیدی درخصوص 
احتمال دست داش��تن سفارت سعودی در آمریكا 

در حمالت یازده سپتامبر به دست آمده است. 
این دالیل جدید نش��ان مى ده��د كه احتماالً 
س��فارت عربستان از شبیه س��ازی عملیات ربایش 
هواپیم��ا ه��ا پش��تیبانى مال��ى كرده اس��ت، این 
شبیه س��ازی را دو تن از كاركنان سفارت سعودی 
انجام دادند. همین مساله اتهام هایى را درخصوص 
دست داش��تن برخى كاركنان سفارت سعودی در 
آمری��كا و برخى از ش��هروندان مزدور این كش��ور، 
در مدیریت و اجرای این حمالت نقش داش��ته اند، 
تقوی��ت مى كند. این منابع افزودند آزمایش ربایش 

هواپیما دو سال پیش از وقوع حمالت یازده سپتامبر 
صورت گرفت و دو ش��هروند سعودی كه عامل این 
اقدام بودند در پوشش دانشجو در عربستان حضور 
یافته بودند. اسناد نشان مى دهد كه سفارت سعودی 
هزینه سفر آنها را از شهر فنیكس به واشنگتن داده 
بود و این سفر شبیه سازی آنچیزی بود كه در یازده 

سپتامبر رخ داد.
این دالیل جدید باعث ش��ده است تا ساختار 

شكایت هایى كه به دستگاه قضایى آمریكا داده شده 
تغییر كند. به دس��ت آمدن ای��ن دالیل جدید كه 
نیویورک پست از آن خبر داده است باعث مى شود 
كه دالیل وكالی خانواده های قربانیان حوادث یازده 
سپتامبر كه تعداد آنها 1۴00 خانواده است تقویت 
شود. همچنین خواسته های آنها و دیدگاه های شان 
درخص��وص نقش دولت عربس��تان در این حوادث 
تقویت مى ش��ود و نشان مى دهد كه عربستان تنها 

در پشتیبانى مالى این حمالت نقش نداشته است 
بلكه براساس دالیل به دست آمده در زمینه سازی 

این حوادث نیز نقش ایفا كرده است. 
این مس��اله مدتى اس��ت كه مورد توجه قرار 
گرفت��ه و این اس��ناد و م��دارک پیش��تر تحویل 
دس��تگاه قضایى آمریكا شده است اما امروز توسط 
رس��انه های مختل��ف آمریكا از آن پرده برداش��ته 
ش��ده است. زمانى كه رس��انه های آمریكایى برای 
پرده برداری از این مس��اله برگزیده اند بسیار قابل 
توجه اس��ت و این پی��ام را در ب��ردارد كه چنین 
اقدام��ى با هدف��ى خاص ص��ورت مى گیرد هدفى 
فراتر از فرارسیدن سالگرد حوادث یازده سپتامبر. 
در واق��ع با توجه به ابهام ها و ش��رایط كنونى كه 
پیرامون دولت سعودی و دولت ترامپ وجود دارد 

این مطالب منتشر شده است.
محم��د القضایی��ن و حم��دان الش��الوی دو 
ش��هروند س��عودی كه كارمند سفارت سعودی در 
آمریكا بودند و به عنوان دانشجو در ایالت آریزونای 
آمری��كا به س��ر مى بردند به فهرس��تى طوالنى از 
اقدام های غیرقانونى متهم ش��دند. این دو تن تنها 
به تالش برای آزمایش ربایش هواپیما كه در سال 
1999 منجر به بازداشت آنها و لغو پرواز مزبور شد 
نیستند بلكه در پرونده خود اتهام های دیگری نیز 

دارند. آنها پس از بازداشت در سال 1999 چندی 
بعد آزاد ش��دند، پس از آزادی این افراد دس��تگاه 
امنیتى آمریكا پى برد كه یكى از آنها در افغانستان 
حضور داش��ته و دوره دیده اس��ت و با ربایندگان 
هواپیماهایى كه درحوادث یازده س��پتامبر به كار 
گرفته ش��د ارتباط داشته اس��ت. این دو در زمانى 
كه در ایالت آریزونای آمریكا حضور داشتند با یكى 
از رباین��دگان هواپیماهای یازده س��پتامبر ارتباط 
داش��تند همچنین آنها با یكى از سران عربستانى 
س��ازمان القاعده مرتبط بودن��د. همچنین آنها به 
طور دائم با مسئوالن عربستانى در تماس بودند. 

الزم به ذكر است امگلیس نیز همچون آمریكا 
همچنان به حمایت از سعودی ادامه مى دهد البته 
طراحى س��عودی در منطقه به رغم این حمایت ها 
با شكست مواجه ش��ده است چنانكه وزیر خارجه 
عربس��تان ب��ر مواضع مش��ترک ریاض با مس��كو 

درخصوص »سوریه  متحد« تأكید كرده است.
از یم��ن نیز خبر مى رس��د نیروه��ای یمنى در 
تداوم مبارزات خود در مقابل ائتالف سعودی، مواضع 
مزدوران س��عودی در صنعاء و تعز را هدف حمالت 
توپخانه ای و موشكى خود قرار دادند. در همین حال 
صندوق حمایت از كودكان وابسته به سازمان ملل از 
ابتالی 150 هزار كودک یمنى به بیماری وبا در سایه 

تداوم حمالت متجاوزانه عربستان سعودی خبر داد.
رئیس جمه��ور مس��تعفى یمن تح��ت نظارت 
ریاض، برای باقى ماندن در رأس قدرت، س��ندی 
را ب��ا ابوظبى امضا كرده ك��ه به موجب آن، جزایر 
مهم كشورش را به مدت 25 ساِل قابل تمدید، در 

اختیار امارات گذاشته است.

گوشهایدیگرازنقشعربستاندر11سپتامبرفاششد

مردم آمریکا قربانی پیوند نفت و دالر

وضع بد پناه جویان کار
ماهورا کيهانی

مدعى هستند كه مورد تعرض و تبعیض قرار گرفته اند 
اما خودش��ان پایه گ��ذار انواع و اقس��ام تعرض و تبعیض 
هستند! تعرض و تبعیض بین فلسطینى ها و دیگر ادیان را 
نمى گوییم صهیونیست ها پایه گذار تعرض و تبعیض بین 
قوم یهود هستند و هر روز این شكاف و تبعیض بزرگ و 
بزرگتر مى ش��ود. مدعى هستند خانه شان را گرفته و آنها 
را در كوره های بزرگ س��وزانده اند اما خودشان غاصبى را 
از كودك��ى آموزش مى بینند و با آواره ها و پناه جویانى كه 
به سرزمین اشغالى مى آیند بدرفتاری مى كنند. ماجرا تا 
حدی اسفناک است كه كمیته حقوق بشر و سازمان عفو 
بین المللى هم در اینباره علیه ش��ان گ��زارش مى دهند و 

محكومشان مى كنند!
عفو بین الملل در گزارش خود نوش��ته »پناه جویان 
در رژی��م اس��رائیل وضعی��ت مطلوبى ندارن��د. وضعیت 
پناه جویانى كه برای كار به اس��رائیل رفته اند نیز مناسب 
نیس��ت. مقام��ات این رژیم بی��ش از 2 ه��زار پناه جوی 
آفریقایى را در كویر نقیب نگهداری كرده اس��ت. دادگاه 
عالى قضایى اسرائیل همچنین اجازه بازداشت خود سرانه 
پناه جویان��ى كه برای كار به اس��رائیل مى آمدند را برای 
مدت یک سال مى دهد. در این رابطه اسرائیل نزدیک به 
2200 پناه جوی اریتره ای و سودانى را در یک بازداشت 
گاه نگهداری مى كرد. با توجه به اینكه این عمل در مقابله 
با حفظ كرامت و ش��ان انسانى اس��ت،  مقامات اسرائیل 
اع��الم ك��رده بودند كه این بازداش��ت گاه ه��ا را تعطیل 
خواهن��د كرد،  ام��ا این صحبت عملى نش��ده و مجلس 
اس��رائیل قانونى را تصویب كرد كه براساس آن مقامات 

اجازه بازداشت خوسرانه این پناه جویان را دارند.«
نتانیاه��و هم بى مهابا مى گوید20 ه��زار پناه جو باید 
اخراج ش��وند، وكسى در سازمان ملل ككش هم نمى گزد 
كه چطور مى ش��ود كه غاصب گران عالوه بر تحمیل رنج 
به ساكنان اصلى فلسطین و همچنین رواج نژادپرستى در 
بین یهودیان و درجه بندی كردن آنها حاال برای آوارگان 
ه��م تعیین و تكلی��ف كنند؟! چندی پی��ش هم خبری 
حتى در بى بى سى عنوان شد »برخى پناه جویان گفته اند 
اسرائیل آنان را با گزینه اقامت دایم در هولوت، بازگشت به 
كشورشان یا انتقال به كشور ثالث مواجه مى كند. از حدود 
یک س��ال پیش، اس��رائیل به آفریقایى هایى كه خواستار 
پناهندگى شده اند پیش��نهاد مى كند برای برخورداری از 
امنیت و زندگى سالم، به كشور ثالثى اعزام شوند اما این 
افراد پس از رسیدن به مقصد، به حال خود رها مى شوند 

و موقعیت پناهندگى را كسب نمى كنند.
برخى پناه جویان سابق گفته اند كه اسرائیل قراردادی را 
با دو كشور رواندا و اوگاندا امضا كرده تا پناه جویان آفریقایى 
را از اسرائیل تحویل بگیرند و به آنان در این دو كشور اجازه 
سكونت بدهند. این دو كشور اتهام قبول پناه جو از اسرائیل 
را تكذیب كرده اند. به گفته یكى از این افراد، اس��رائیل به 
او پیشنهاد كرد عازم محل امنى شود و سپس گذرنامه ای 
با ویزای یكبار ورود به رواندا را در اختیار او قرار داد اما به 

محض ورود به رواندا، گذرنامه او ضبط شد.«
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هشدار به استمرار بحران مسلمانان ميانمار 
ب��ا ورود موج گس��ترده و ادام��ه دار مس��لمانان روهینجایى به 

جن��وب بنگالدش كه ش��مار آنه��ا را به ح��دود 300 هزار تن حق�وقبش�ر
رس��انده است، س��ازمان ملل برای رس��یدگى به این وضعیت 

بحرانى درخواست كمک كرده است.
سازمان ملل تاكید كرد نشانه ای دال بر اتمام درد و رنج موج مهاجران گرسنه 
و وحش��ت زده به چش��م نمى خورد و آژانس های امدادرسان در منطقه كوكس بازار 
واقع در جنوب بنگالدش درگیر رس��یدگى به وضعیت صدها هزار آواره ای هستند 

كه حاصل دوره های پیشین خشونت در ایالت راخین میانمار است.
رابرت واتكینز، هماهنگ كننده مقیم سازمان ملل در بنگالدش گفت: آژانس های 
امدادرس��ان در كوكس بازار نیاز به دسترسى فوری به منابع دارند تا بتوانند از آنها 
برای كمک رسانى به مردم آسیب پذیری كه مجبور شده اند خانه هایشان را رها كنند 
و دس��ت خالى به بنگالدش بیایند، اس��تفاده كنند. او شنبه در بیانیه ای تاكید كرد 
آژانس ه��ای امدادی به 77 میلیون دالر برای رس��یدگى به این وضعیت اضطراری 
نیاز دارند. از س��وی دیگر "ارتش رهایى آراكان روهینجا" از روز یكشنبه آتش بس 
موقت و یک طرفه ای را به منظور تسهیل در امر امدادرسانى اعالم كرده است. آنها 

همچنین از ارتش میانمار خواستند تا سالح های خود را زمین بگذراند.
در همین حال پاكستان در ادامه واكنش ها به نسل كشى مسلمانان در میانمار، سفیر 
این كشور در اسالم آباد را احضار كرد. در بیانیه رسمى وزارت امور خارجه پاكستان آمده 
است: در جریان احضار »وین مایینت« سفیر میانمار، خانم »تهمینه جنجوعه« قائم مقام 
وزارت امور خارجه مراتب اعتراض شدید دولت اسالم آباد و خشم مردم پاكستان را نسبت 

به خشونت و كشتار جاری علیه اقلیت مسلمان روهینگیا به وی ابالغ كرد. 

دانش آموزان فلسطينی هدف بمب های دودزا 
نظامیان رژیم صهیونیس��تى با ی��ورش به یكى از مناطق قدس، 

اقدام به پرتاب بمب  دودزا به س��مت دانشجویان و دانش  آموزان غ�ربآس�یا
كردند.

»هانى حلیبه« سخنگوی كمیته های مقاومت اعالم كرد: نظامیان صهیونیستى 
در اطراف مدارس و دانش��گاه »القدس« در این منطقه مس��تقر شدند و به صورت 
بى هدف به سمت دانش آموزان و دانشجویان »بمب دودزا« كردند كه منجر به بروز 
درگیری هایى ش��د. خبر دیگر آنكه پایگاه اینترنتى ویكى لیكس از روند پرش��تاب 
عادی س��ازی روابط میان امارات متحده و اس��رائیل خبر داد و پیشگام عادی سازی 
این را س��فیر جنجالى امارات در واش��نگتن نامید. خبر دیگر آنكه این روزها درون 
رژیم صهیونیس��تى با بحران های بسیاری مواجه اس��ت چنانكه وزیر جنگ پیشین 
رژیم صهیونیس��تى ضمن اذعان به فاس��د بودن سیاس��تمداران این رژیم، خواستار 

استعفای نخست وزیر شد. 
از س��وی دیگ��ر روزنامه »اس��رائیل الی��وم« اعالم ك��رد »بنیامی��ن نتانیاهو« 
نخست وزیر رژیم صهیونیستى تالش مى كند مانع از برگزاری دیدار میان »محمود 
عباس« رئیس تش��كیالت خودگردان و »دونالد ترام��پ« رئیس جمهور آمریكا در 

حاشیه نشست مجمع عمومى سازمان ملل در نیویورک شود.
خبر دیگر از صهیونیست ها آنكه روزنامه »هاآرتص« با انتشار نتایج یک نظرسنجى 
از نظامیان زن اس��رائیلى اعالم كرد از هر 6 نظامى زن ارتش، یک نفر در طول دوره 
خدمت نظامى اش مورد تعرض جنسى قرار گرفته است. هاآرتص در پایان اعالم كرد 
6 درصد از نظامیان زن در طول دوره خدمت خود »3 بار« و 3 درصد نیز بیش از »۴ 

یا 5 بار« مورد تعرض جنسى قرار گرفته اند و این پدیده رو به افزایش است.

ترکيه و آلمان همچنان در سرشاخ
نام��زد انتخابان پارلمانى آلمان در انتقاد از هش��دار تركیه در 

زمینه س��فر اتباع این كش��ور به آلمان، گفت كه كش��ورش چ�����الش
نمى تواند این مواضع تحقیر آمیز از تركیه را بپذیرد.

رئی��س پیش��ین پارلمان اروپا ب��ه اقدام تركیه مبن��ى بر هش��دار دادن به اتباع 
این كش��ور در زمینه س��فر به آلمان واكنش نش��ان داد. »مارتین شولتس« از حزب 
سوسیال دموكرات و رقیب »آنگال مركل« صدراعظم آلمان در انتخابات پارلمانى آتى، 
در جریان صحبت های انتخاباتى خود به شدت از اقدام آلمان انتقاد كرد و گفت كه از 
این وضعیت بسیار ناخرسند است. وی افزود: »روابط میان آلمان و تركیه نباید اینچنین 

ادامه یابد. آلمان كشوری نیست كه هرگونه تحقیری را از جانب آنكارا بپذیرد.« 
این در ش��رایطى اس��ت كه دولت آلمان از موضع گیری در این زمینه خودداری 
كرده اس��ت. وزارت خارجه تركیه س��اعات پایانى روز ش��نبه با ص��دور بیانیه ای به 
شهروندان خود در آلمان و كسانى كه مى خواهند به این كشور سفر كنند، هشداری 
جدی صادر كرد. در این بیانیه نسبت به آزارهای نژادپرستانه و بیگانه هراسى از سوی 
برخى گروه های تندرو آلمانى، به اتباع تركیه ای هشدار داده شده است. وزارت خارجه 
تركیه تاكید كرد: »به اتباع خود در آلمان یا كس��انى كه قصد س��فر به این كشور را 
دارند، توصیه مى كنیم ضمن حفظ خونسردی، از بحث های سیاسى اجتناب كنند.«

در این میان وزارت خارجه تركیه نس��بت به حضور اتباعش در كش��ور آلمان، 
هشداری جدی داد. وزارت خارجه تركیه ساعات پایانى روز شنبه با صدور بیانیه ای به 
شهروندان خود در آلمان و كسانى كه مى خواهند به این كشور سفر كنند، هشداری 
جدی صادر كرد. در این بیانیه نس��بت به آزارهای نژادپرس��تانه و بیگانه هراس��ى از 

سوی برخى گروه های تندرو آلمانى، به اتباع تركیه ای هشدار داده شده است.


