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پاشنهآشیلچینیآمریکا!
در یک دهه اخیر و به طور مشخص از زمان باراک
اوباما ،آمریکا به این نتیجه رسیده است که تهدید
اول برای این کشور ،چین است و به همین منظور
آرایش نظامی خود را در جهان به گونه ای تغییر
می دهد که بتواند با آن مقابله کند .حال سوالی
که پیش می آید این است چرا آمریکا مقابله با
چین را در اولویت اول قرار داده است حال آن
که قدرت های دیگری همچون اتحادیه اروپا نیز
به لحاظ اقتصادی می توانند برای آمریکا تهدید
محسوب شوند و جای این کشور را در رتبه اول
اقتصاد جهان بگیرند؟ پاسخ این سوال را می
توان در نظام اقتصاد متمرکز چین پیدا کرد که
آمریکا قدرت نفوذ در آن را ندارد .به عبارت روشن
تر نظام غیرمتمرکز رقبای اقتصادی جهان مانند
اتحادیه اروپا ،این امکان را برای آمریکا فراهم
می کند که در مواقعی که این اتحادیه بتواند از
آمریکا پیشی بگیرد در آن رخنه کند و با دست
زدن به رشته اقدامات اعالم نشده جلوی آن
را بگیرد و در نهایت موازنه را به نفع خود حفظ
کند یا این که حتی بتواند بحران مالی خود را
به اقتصادهای رقیب سرریز کند و این کاری
است که آمریکا تاکنون بارها و بارها علیه رقبای
اقتصادی خــود از جمله اتحادیه اروپــا انجام
داده است اما نظام متمرکز اقتصاد چین مانع
از این می شود که آمریکا در مواقع لزوم بتواند
به چنین اقداماتی دست بزند .براین اساس
تا زمانی که اقتصاد چین همچنان متمرکز
باقی بماند تــاش هــای آمریکا به منظور سد
کردن راه پیشرفت چین برای رسیدن به قدرت
اول اقتصادی همچنان بی نتیجه خواهد بود.
آمریکایی ها و غربی ها انتظار داشتند اقتصاد
چین همانند خیلی از اقتصادهای جهان که راه
سرمایه داری را در پیش گرفته اند ،در نهایت در
اقتصاد جهان هضم شود و آن ها به راحتی بر آن
مسلط شوند اما اکنون می بینند چین از مزیت
های نظام لیبرالیستی برای پیشرفت و توسعه
خود استفاده کرده اما در عین حال در اقتصاد
جهانی مستحیل نشده است بنابراین آمریکا
اکنون به رویکرد نظامی روی آورده است و اگر
چه آمریکا با کشاندن شوروی سابق به مسابقه
تسلیحاتی در زمان جنگ سرد در نهایت مسکو را
در داخل با چالش مواجه و زمینه فروپاشی آن را
فراهم کرد اما با توجه به اقتصاد متنوعی که چین
در اختیار دارد بعید به نظر می رسد این راهکار
درباره چین نتیجه دهد بنابراین آمریکا مجبور
است رشد و پیشرفت چین را همچنان تحمل و
خود را برای پذیرش چین به عنوان قدرت اول
جهان آماده کند.
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مقاومتشهروندانفلسطینیمقابلهجومنیروهایامنیتیاسرائیلبهمسجداالقصی
درگیریهایشدیدیرابهدنبالداشت.تنهادردیروزبیشاز 300فلسطینیمجروح
شدند 30.راکتنیزبهشهرکصهیونیستنشینسدیروتشلیکشد

محمد الدوره نوجوان
 12ساله فلسطینی در
 30سپتامبر 2000
در منطقه «نتساریم»
در نوار غزه هنگامی
که پشت پدر خود
مخفی شده بود توسط
صهیونیست ها به
شهادت رسید.

تعداد زیــادی از هــواداران مصرف ماریجوانا
ضمنراهپیماییدرخیابانهایمدلین،دومین
شهر بزرگ کلمبیا خواستار جرم زدایی از این
مــاده مخدر شدند .شرکت کنندگان در این
راهپیمایی همچنین از اعتراض های ضددولتی
اخیر در کلمبیا حمایت کردند.

چهره روز

لبخندپیروزی

ادامه تنش ها و سرکوب معترضان فلسطینی از سوی نیروهای
اسرائیل در مسجد االقصی در شهر قدس

ادامه تنش ها و سرکوب معترضان فلسطینی از سوی نیروهای
اسرائیل در مسجد االقصی در شهر قدس

هــمــزمــان بــا هــجــوم نــیــروهــای اســرائــیــلــی به
مسجداالقصیواکنشعزتمندانهدخترفلسطینی
درهنگامبازداشتبهدستنظامیانصهیونیست
در محله «الشیخ جــراح» قدس اشغالی بازتاب
زیــادی داشــت .ایــن دختر در حالی که دستبند
به دست داشت با لبخند خود عمال روحیه باال و
پوشالیبودنقدرت نظامیانصهیونیست رابهرخ
کشید.البتهاینواکنشیعنیلبخندزدنجوانان
فلسطینیهنگامدستگیریقبالنیزازسویتعداد
دیگری از مبارزان انجام شده بود و عمال اقدامی
روحیه بخش به دیگر مبارزان و در جهت شکستن
ابهتپوشالیصهیونیستهاست.

خبر آخر

گروههای مختلف مقاومت فلسطین دیروز با تقسیم کار در ضمن اتاق عملیات مشترک،
هر یک عهدهدار زدن بخشی از شهرکها شدند .در حالی که گروههای قدس و
عزالدین القسام به دلیل داشتن موشکهای سنگین ،اهداف دوردست را در دستور
کار دارند ،سایر گروههای مقاومت هم با خمپاره و راکت شهرکهای اطراف باریکه غزه
را نوازش میکنند .مقاومت اسالمی در حال خلق معادله جدیدی از قدرت است.

انتشار اخبار صحیح و صحنه هایی که صهیونیست های جنایتکار بر
بیگناهان و کودکان روا می دارند ،بی شک عمق فاجعه ای را که در کمین
بشریت نشسته به خوبی ترسیم می کند و کمترین نفع آن ،متحد کردن
آزادی خواهان جهان بر ضد این دشمنان انسانیت خواهد بود.

نیروهای بهداشتی مستقر در مرز تایلند در حال
کنترل دمای بدن پناهجویان میانماری در مرز
تایلند و میانمار /خبرگزاری فرانسه

نمای روز

تحوالت رخ داده در شهر قدس طی 72ساعت گذشته ،بار دیگر پایتخت تاریخی فلسطینیان
را در کانون توجه رسانههای منطقهای و جهانی قرار داده است .اوضــاع در مسجداالقصی
بهشدت متشنج و بحرانی و کام ً
ال به صحنه جنگ تبدیل شده و درگیری بین نیروهای اشغالگر
و فلسطینیها به خارج از منطقه مسجداالقصی نیز کشیده شده است .تنها در دیروز تعداد
مجروحان درگیریهای مسجداالقصی به  305نفر رسید .بسیاری از زخمیشدگان از ناحیه
چشم هدف قرار گرفتهاند .شاهدان عینی اعالم کردند که نظامیان اشغالگر در غرب مسجد
االقصیبهتعدادزیادمستقرشدهاندوتکتیراندازاندرمناطقمختلفمسجداالقصیوصحنآن
مستقرشدهاندوبهشکلگستردهباگازاشکآوربهسویمحافظانمسجداالقصیحملهمیکنند
و این پس از بستن درهای مسجد االقصی است.همزمان،شهرک صهیونیستنشین سدیروت
در نزدیکی باریکه غزه ،عسقالن و ...به صورت همزمان هدف  30راکت قرار گرفت .اسماعیل
هنیه ،رئیس دفتر سیاسی این جنبش نیز در نطقی تلویزیونی خطاب به مردم فلسطین گفت:
رژیم صهیونیستی در قدس مرتکب حماقتهایی شده که از نتایج آن آگاه نیست .او همچنین از
ی خود با رژیم صهیونیستی را لغو و سفارتهای
کشورهای عربی خواست توافقهای عادیساز 
تاز ه تاسیس در تلآویو را تعطیل کنند .از سوی دیگر زیاد نخاله ،دبیرکل جنبش جهاد اسالمی
نیز در پیامی رادیویی اعالم کرد :سکوت در مقابل این جنایات جایز نیست؛ دشمن صهیونیستی
باید در هر لحظ ه منتظر پاسخ ما به رفتارهای خصمانه خود در منطقه شیخ جراح و مسجداالقصی
باشد .در ادامه با ارائه تصاویری ،مروری داریم بر تنش های روزهای اخیر در قدس و همچنین
انتفاضه های فلسطین ،تصاویری که در روشنگری افکار جهانیان نقش داشته و روایتگر مردم
سرزمین اشغال شده ای است که با بهره گیری از کمترین امکانات برای هدفی بزرگ یعنی آزاد
سازی فلسطین جان خود را نیز فدا می کنند.
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عهد التمیمی دختر بچه فلسطینی که به سمبلی برای مقاومت مردمی تبدیل شد  .اشغالگران
از مقابله با دستان خالی او هم در می مانند ،او را اسیر می کنند و به زندان می اندازند.
محمد داوود  17ساله ،در شمال غربی بیت المقدس در سال 2015
پس از حمله سربازان صهیونیست  ،هدف ضرب و شتم قرار می گیرد.

درسال ۱۹۸۲نیروهایاسرائیلیبا
همکاریبرخیازنیروهاینظامیلبنانی
دستنشاندهبانقشهوزیرجنگآن
زمانآریلشارون،بهاردوگاههای
صبراوشتیالدرنزدیکیبیروتکه
برخیپناهندگانفلسطینیرادرخود
جایدادهبودند،حملهکردندوبین
 3تا 5هزارنفرفلسطینیرابهقتل
رساندند.

دقیقههایآغازینروزدوشنبهیکاتوبوسدرمسیر
شاهراه قندهار-کابل در حرکت بود که با اصابت
با مین کنار جــادهای ،در والیت زابل افغانستان
منفجر شد .وزارت کشور افغانستان اعالم کرد که
 ۱۱غیرنظامی سوار بر اتوبوس ،جان باختند و۲۵
نفر زخمی شدند .این اتفاق ساعاتی قبل از اعالم
آتشبس سه روزه از سوی طالبان برای عید فطر
رخ داد .طالبان از سال  97به این سو به مناسبت
عید فطر ،در دوره های سه روزه حمالت خود را
متوقف کرده و با پایان زمان جنایات خود را از سر
گرفته است .با این حال ،به مناسبت عید پیش رو
طالبان نیروهای خود را از رفتن به مناطق تحت
کنترلدولتمنعکردهوبهآنهادستوردادهاست
که به نیروهای امنیتی وابسته به دولت نیز اجازه
ل خود را ندهند .تلفات
ورود به مناطق تحت کنتر 
غیرنظامیان در روزهــای گذشته به دلیل وقوع
خشونتها در این کشور افزایش یافته است .در
روزهای گذشته انفجار یک خودروی بمبگذاری
شدهو ۲مینکارگذاشته شدهدرمقابلیکمدرسه
دخترانه در دشــت برچی در غــرب کابل ،باعث
شهادت 85نفروزخمیشدنبیشاز180نفرشد
که اغلب آنان دانش آموزان دختر بودند .بر خالف
ادعای دولت افغانستان ،طالبان مسئولیت این
حمالترابرعهدهنگرفتهاست.

