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رصدخانه

بمب ساعتی »انتفاضه سوم« در فلسطین اشغالی 
نگرانی رژیم اسرائیل از تشدید درگیری ها در سرزمین های اشغالی

اوضاع در فلســطین اشــغالی روز به روز در حال وخیم¬تر شــدن اســت و 
چشم¬انداز آغاز »انتفاضه سوم« مردم فلسطین، از هر زمان دیگری جدی تر 
شــده اســت. درگیری های چند روز اخیر میان فلســطینی¬ها و نظامیان 
صهیونیست، تاکنون به شهادت حدود ۲۰ نفر و زخمی شدن بیش از ۱۰۰۰ 
تن دیگر منجر شــده است. از سوی دیگر، در شرایطی که نخست وزیر رژیم 
اسرائیل نسبت به وخامت اوضاع نگران بوده و از اتخاذ تصمیمی مشخص 
در این زمینه باز مانده، تظاهرات جمعی از نمایندگان پارلمان این رژیم علیه 
سیاست های وی، کار را برایش حتی دشوارتر از پیش ساخته است. از سوی 
دیگر، برخی منابع خبری امروز از شــلیک موشــک¬هایی از غزه به سوی 
اهداف صهیونیست ها در سرزمین های اشــغالی خبر داده اند و همین امر 
سبب شده دولت نتانیاهو اقدام به استقرار سامانه های دفاع موشکی »گنبد 
آهنین« در مرزهای جنوبی سرزمین های اشغالی کند. شبکه خبری »اسکای 
نیوز« امروز در گزارشی درباره اوضاع سرزمین های اشغالی اشاره کرد که به 
اعتقاد کارشناســان، با وجود تالش های تشکیالت خودگردان فلسطینی 
برای آرام کردن اوضاع در سرزمین های اشغالی و جلوگیری از وخیم تر شدن 
اوضاع، امکان وقوع انتفاضه سوم بیش از همیشه وجود دارد. بر اساس این 
گزارش، ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی، مردم فلسطین را به ستوه آورده 
و این در حالی است که مجامع بین المللی هیچ توجهی به آنان ندارند. از طرف 
دیگر، رژیم اسرائیل در تجاوز به مسجداالقصی سابقه ای طوالنی دارد. در 
میان مقامات صهیونیســت، آریل شارون، نخســت وزیر پیشین و بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر پیشــین و کنونی، بیش از دیگران به مسجداالقصی 
تعرض کرده اند. تعرض شــارون به مقدســات اســالمی در قدس به حدی 
شــنیع بود که بزرگ ترین انتفاضه فلسطینیان را به راه انداخت. هم اکنون، 
بنیامین نتانیاهو نیز همان راه را در پیش گرفته اســت. ورود صهیونیست ها 
در دوران شارون به مسجد االقصی، انتفاضه ای را رقم زد که تا سال ۲۰۰۵ 
ادامه داشــت.  با این حال، به عقیده اسکای نیوز، اقدامات کنونی بنیامین 
نتانیاهو ممکن اســت بدتر از اقدامات آریل شارون باشد. اوضاع سیاسی و 
امنیتی منطقه به گونه ای است که ممکن است اوضاع فلسطین را همانند 

اوضاع پیــش از انتفاضه دوم کند. این در حالی اســت کــه تالش مقامات 
تشکیالت خودگردان برای عضویت فلسطین در سازمان های بین المللی 
و نیز برافراشــتن پرچم فلســطین در ســازمان ملل متحد، نتوانسته است 
مطالبات مردم فلســطین را برآورده کند؛ زیرا حمالت حکومت نتانیاهو به 
فلسطینیان بیشتر و محاصره غزه تنگ تر شده است و در این میان، تعرض 
صهیونیست های شهرک نشین به مسجداالقصی نیز بیشتر شده و حکومت 
نتانیاهو از این تجاوزات حمایت می کند. این تجاوزرات، خشم فلسطینیان 
را در شــهرهای مختلف کرانه باختری برانگیخته و همین امر باعث تشدید 
درگیری ها و خشونت ها شده است. کارشناسان معتقدند اوضاع به گونه ای 
است که با وجود تالش تشکیالت خودگردان برای آرام کردن امور، امکان 
انتفاضه ســوم فراهم شده است. این در حالی اســت که انتفاضه اول و دوم 
تصمیم هیچ کدام از مقامات فلسطینی نبود؛ بلکه خواست مردم فلسطین 
بــود. هم اکنون نیز با وجــود مخالفت محمود عباس، ممکن اســت مردم 

فلسطین تصمیم بگیرند انتفاضه ســوم را رقم بزنند. گفتنی است انتفاضه 
واژه ای است که از سال ۱۹۸۷ و هم زمان با آغاز قیام مردم مسلمان و تحت 
ستم فلســطین وارد واژگان انقالبی- سیاسی جهان شــد.  هم زمان با این 
تحوالت و در سایه تشدید حمالت صهیونیســت ها علیه فلسطینیان طی 
۱۰ روز گذشــته، اعالم شد که هیئت کمیته چهارجانبه صلح خاورمیانه روز 
چهارشنبه به رام الله سفر می کند. صائب عریقات گفت که یک هیئت از کمیته 
چهارجانبه صلح خاورمیانه برای دیدار با محمود عباس، رئیس تشکیالت 
خودگردان فلسطین و گفت و گو با وی به منظور بررسی تجاوزات اسرائیلی ها 
در اراضی فلسطینی، روز چهارشنبه وارد رام الله خواهد شد. وی افزود هیئت 
کمیته چهارجانبه اعم از نمایندگان سازمان ملل، روسیه، آمریکا و اتحادیه 
اروپا قرار اســت درباره تشدید تجاوزات اســرائیلی ها علیه ملت فلسطین در 
سراســر اراضی فلســطین بحث و گفت و گو کند. عریقات اظهار داشت که 
وی نیز در دیدار با نمایندگان کمیتــه چهارجانبه صلح خاورمیانه آن ها را در 

جریان جنایت های مستمر اسرائیل علیه ملت فلسطین و سرزمین مقدسات 
فلســطینیان در کرانه باختری، قدس شــرقی و نوار غزه قرار خواهد داد. در 
تحولی دیگر، ارتش رژیم اسرائیل امروز اعالم کرد گروه های فلسطینی در 
نوار غزه به ســوی جنوب سرزمین های اشغالی راکت پرتاب کرده اند. ارتش 
اســرائیل در بیانیه ای گفته به دنبال پرتاب راکت از غــزه، آژیر خطر در این 
مناطق به صدا در آمد، اما این راکت در منطقه ای باز فرود آمده و آســیبی به 
فردی وارد نشده است. این راکت بامداد امروز در منطقه ای نه چندان دور از 
مرز سرزمین های اشغالی فرود آمده است. در مقابل، رژیم اسرائیل به بهانه 
نگرانی از افزایش حمالت راکتی از نوار غزه، ســامانه های دفاع موشــکی 
»گنبد آهنین« خود را به شــهرهای جنوبی »بیرشــبا« و »اوفاکیم« منتقل 
کرده است. به نوشته روزنامه »یدیعوت آحارونوت«، هم زمان با افزایش تنش 
میان رژیم اسرائیل و فلسطینی ها نیز دو سامانه »گنبد آهنین« دیگر نیز به 
شهرهای »سدروت« و »نتیووت« منتقل شده اند. در این گزارش آمده که در 
طول ناآرامی های اخیر، نوار غزه آرام بوده، اما درگیری روز گذشته جمعه در 
مرز غزه و اراضی اشغالی که در آن چند فلسطینی به شهادت رسیدند، نگرانی 
رژیم اسرائیل از انتفاضه فلسطینی ها را افزایش داده است. این در حالی است 
که بــه دنبال باال گرفتن تنش و درگیــری در کرانه باختری و بیت المقدس، 
تعدادی از نمایندگان عرب »کنســت« )پارلمان اســرائیل( خواستار پایان 
اشغالگری رژیم اســرائیل به عنوان راه حلی برای پایان درگیری ها شدند. به 
گزارش پایگاه خبری »عاروتص شوع«، نمایندگان عرب چپ گرای کنست 
از جمله »ایمن عوده«، »داو خنین« و »عبدالله ابو معروف« از حزب »فهرست 
مشترک اعراب«، روز جمعه با برپایی تظاهرات در تل آویو خواستار از سرگیری 
مذاکرات سازش با تشکیالت خودگردان شدند. آن ها در این راهپیمایی شعار 
»نتانیاهو استعفا بده؛ صلح ارزشمندتر است« و »یهودیان و اعراب نمی خواهند 
دشــمن باشــند« ســر دادند. خنین در این راهپیمایی گفت: »اشغالگری 
و شهرک ســازی مداوم ما را به ورطه ای کشــانده که به انفجار منجر شــده 
 اســت. راه دیگری وجود دارد. ما می توانیم یهودیان و اعراب را از اشغالگری 

نجات دهیم«.

دولت آمریکا در پی کشف ارتباط داعش با »تویوتا«! 
بسیاری از تصاویر، ویدئوها و پوسترهای تبلیغاتی گروه تروریستی داعش، یک وجه مشترک دارند: انواع مدل های خودروی »تویوتا« ژاپن در بسیاری از این تصاویر به چشم می خورد. حضور تویوتا آن قدر زیاد است که حاال به یکی ازپرسش ها 
و دغدغه های مقام های امنیتی آمریکا تبدیل شده است. به گزارش »سی ان ان«، وزارت خزانه داری آمریکا به سراغ روسای کمپانی خودروسازی تویوتا رفته اند تا از آن ها درباره  این فراوانی تویوتا زیرپای تروریست ها پرسش و تحقیق کند. 
آمریکا می خواهد بداند چرا و چطور گروه داعش به این تعداد از انواع تویوتا و به ویژه مدل های »لندکروز« و »هیلوکس« دسترســی دارد. کمپانی خودروســازی تویوتا با انتشــار بیانیه ای با اعالم آمادگی برای پاسخ گویی به سوال های وزارت 
خزانه داری آمریکا و دستگاه های امنیتی این کشور، اعالم کرد: »ما سیاست  سخت و محکمی داریم که به گروه تروریستی خودرویی نفروشیم«. تویوتا اما تاکید کرده که غیرممکن است آن ها یا هر کمپانی خودروسازی دیگری بتوانند رد 
هر خودرویی را که تولید کرده اند، دنبال کنند و بدانند خریدار اولیه، خودرو را بعدتر به چه افراد و گروه هایی فروخته است. تویوتا تاکید کرد که کمپانی آن ها از شرکت های واسطه و شرکت های پخش کننده  خودروهای کمپانی نیز می خواهد 
که به سیاســت منع فروش به افراد و گروه های تروریستی پایبند باشند؛ اما درعمل هیچ راه مطمئنی نیست که بتوان رد خودروی مسروقه را به درستی گرفت یا کنترل کرد که افراد خودروی خود را به کدام شخص ثالث می فروشند یا واگذار 

می کنند. مقام های امنیتی آمریکا حدس می زنند که بیشتر خودروها به عراق وارد می شوند و از این نقطه به دیگر مناطق تحت کنترل یا محاصره  داعش می رسند.

 انفجار دو بمب، روز شنبه در یکی از خیابان های اصلی »آنکارا« پایتخت ترکیه ده ها 
کشته و زخمی برجای گذاشت.

  دو سوی گیشــه های پرداخت عوارض در 
بزرگراهی در نزدیکی پکن.

در حمله نظامیان صهیونیست به اردوگاه شعفاط در شرق بیت المقدس، یک جوان فلسطینی به شهادت رسیده است.

 اضطراب دانشجویان از کشته شدن چهار 
نفر در تیراندازی روز جمعه دانشــگاهی در 

»آریزونا« آمریکا.

حادثه منا، مرگبارترین حادثه تاریخ حج
بر اســاس گزارش اختصاصی خبرگزاری آسوشیتدپرس از تعداد 
جان باختگان فاجعه منا، تعداد قربانیان به دســت کم ۱۴۷۰ تن 
رسیده است. محاســبات این خبرگزاری نشان می دهد که تعداد 
قربانیان ۷۰۱ نفر بیشــتر از رقمی اســت که مقامات سعودی به 
طور رســمی اعالم کرده اند. آسوشیتدپرس این اعداد را با بررسی 
داده های منتشر شده از سوی ۱۹ کشوری که بیشترین تعداد زائران 
را در حج داشتند محاسبه کرده است. هراس مقام های سعودی 
از پذیرش ارقام بزرگ تر تلفات انســانی احتماال به خاطر فشــارها 
و انتقادهای آتشــینی است که از جوانب مختلف به حکومت این 

کشور و سوء مدیریت آن ها در سامان دهی زائران وارد می شود.

روسیه: ما با ترکیه دشمن نیستیم
نماینده روسیه در پیمان آنتالنتیک شــمالی )ناتو( گفت ترکیه و 
روسیه دشمن یکدیگر نیستند. آلکساندر گروشکو، نماینده دائم 
روســیه در مقر ناتو با بیان این مطلب گفت: »ما بی تردید این گونه 
به ترکیه نگاه نمی کنیم«. وی در ادامه اظهار داشت: »ما ترکیه را 
تهدیدی علیه خود نمی دانیم. من تضمین می دهم که ما به لحاظ 
نظامی کوچک ترین نیت منفی علیه ترکیه نداریم«. گروشکو افزود: 
»موضوع نقض حریم هوایی ترکیه توسط روسیه نیز در روزهای اخیر 
بدون هیچ ضرورتی تبدیل به یک مسئله سیاسی شد«. والدیمیر 
چیژوف، نماینده روسیه در اتحادیه اروپا نیز اظهار داشت: »ترکیه 

برای ما کشوری دوست و شریک به شمار می رود«.

 حمالت تروریستی مرگبار در 
پایتخت ترکیه

صبح امروز دو انفجار مهیب آنکارا، پایتخت ترکیه را به لرزه در آورد. 
در این واقعه دست کم ۸۰ نفر کشته و ۱۸۶ نفر مجروح شدند. دولت 
ترکیه اعالم کرد که این انفجارها احتماال حمله ای تروریستی بوده 
است. این انفجارها در مرکز آنکارا و در نزدیکی ایستگاه قطار مرکزی 
رخ داده است. این دو انفجار با فاصله زمانی کمی از یکدیگر به وقوع 
پیوسته اند. انفجار نخست در ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی رخ 
داده است. مقامات مسئول در ترکیه دستور تحقیق در این موضوع 
را صادر کرده اند. وزیر بهداشت و وزیر کشور ترکیه قرار است درباره 

این انفجارها به نخست وزیر گزارش دهند.

 فرمان پادشاه عربستان برای 
ریاضت اقتصادی

ســلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان، در پی افزایش شدید 
کســری بودجه عربســتان، با صدور دســتوری برای ریاضت 
اقتصادی از شاهزادگان سعودی خواست هزینه های اضافی 
و تجمالتی خود را کاهش دهند. تعلیق اجرای طرح های بزرگ 
عمرانــی و توقف خریــد خودروهای جدید برای شــاهزادگان 
ســعودی، از جمله بخش های این سیاســت  اســت. کسری 
بودجه عربستان به علت سقوط بهای نفت در بازارهای جهانی 
و هزینه های هنگفت حمله به یمن به ۲۰درصد تولید ناخالص 

داخلی عربستان رسیده است. 

بین الملل


