
صفحه آخر

جنگ پنهان آل سعود و ترکیه
بر سر سعد حریری

آل ســعود در واکنــش به چرخــش معنی دار 
نخست وزیر لبنان وی را تهدید و گفته، سعد حریری 

بهای فاصله گرفتن از عربستان را خواهد داد.
منابع خبری می گویند یک مقام ســعودی با مقامات 
دولتی لبنان تماس گرفته و گفته، گرایش شتاب زده حریری 
به سمت ترکیه برایش گران تمام خواهد شد، زیرا عربستان 
نه با او و نه با هیچ  یک از گروه های مذهبی در لبنان ســر 

هیچ موضوعی سازش نکرده و کوتاه هم نمی آید.

به گزارش ایســنا به نقل از شــبکه ایالف )وابسته به 
ســعودی(، منابع آگاه می گویند، ســعدحریری در آستانه 
انتخابات پارلمانی خــود را به ترکیه نزدیک کرده و تصور 
می کند ترکیه می تواند راه نجاتی در این انتخابات باشد، به 
ویژه اینکه بدانیم، از منابع مالی جریان المستقبل به شدت 
کاســته شده و حریری نیز با بحران های مالی در شرکت ها 
و پروژه های کاری خود مواجه اســت. این گزارش نشــان 
می دهد، سعودی ها از چرخش سعد حریری عصبانی هستند.

دستگیری  4000  تروریست 
در اقلیم کردستان عراق

مقامات اقلیم کردستان عراق از دستگیرشدن 
4000 تروریست در این منطقه به دست نیروهای 

پیشمرگ خبر دادند.
به گــزارش خبرگــزاری فارس، مقامــات منطقه 
خودمختار کردســتان عراق عصر دیــروز خبر دادند، 
4000 تروریست از جمله اتباع خارجی، به دست نیروهای 
پیشمرگ دستگیر شدند. هرچند این مقامات نگفتند که 
تروریست ها عضو چه گروهی هستند، ولی اتباع خارجی 

معموال جذب گروه تروریستی داعش می شوند. 
عناصــر داعش طــی ماه های اخیر شکســت های 
ســختی را در مناطق شــمالی عراق متحمل شده اند. 
به خاطر همین شکست ها و فشارها، انتظار می رفت که 
تکفیری های فراری به سمت کوه ها و مناطق صعب العبور 
کردســتان عراق بگریزند. داعش طی چهار سال اخیر 
نســبت به کردها نیز مثل ســایر اقشار عراق، جنایات 

زیادی روا داشته است.
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در اقدامی بی سابقه صورت گرفت

عملیات مسلحانه جوان یهودی
در حمایت از انتفاضه قدس

سرویس خارجی -
در اقدامی بی سابقه، یک جوانی یهودی با سالح 
سرد به یک نظامی صهیونیست یورش برد و پس از 
کشــتن وی، پا به فرار گذاشت. گفته می شود، این 
عملیات در حمایت از فلســطینی ها صورت گرفته 

است!
رســانه های صهیونیســتی از هالکت یــک نظامی 
صهیونیســت در تازه ترین عملیات استشهادی عصر روز 
دوشنبه خبر داده اند.اما این عملیات کمی با عملیات های 
دیگر فرق داشت. مجری این عملیات یک جوان اسرائیلی 
بود که در نزدیکی شــهرک صهیونیست نشین »آرئیل« 
واقع بین دو اســتان نابلس و ســلفیت در شــمال کرانه 
باختری اشــغالی دســت به چنین اقدامی زد و توانست 
به سالمت از محل وقوع عملیات بگریزد. این عملیات که 
به هالکت یک نیروی امنیتی صهیونیستی منجر شده، یکی 
از بی سابقه ترین عملیات های ضداشغالگری لقب گرفته به 
نحوی که رسانه های صهیونیستی هم از وقوع آن متعجب 
و شوکه شده اند. بی بی سی انگلیسی نیز در این باره نوشت، 

»یک مرد اسرائیلی« دست به این عملیات زده است.

آمریکا
هیل: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دموکرات ها را به دلیل آنکه 
در جریان ســخنرانی اش از تشویق کردن وی خودداری کردند متهم به 
خیانت کرد! وی رفتار دموکرات ها را »رفتاری غیرآمریکایی« توصیف کرد 
و گفت، »آیا می توان این رفتار را خائنانه خواند؟ چرا نتوان خواند؟ مطمئناً 
اینگونه به نظر نمی رسید که آنها چندان عاشق کشورمان باشند«. ترامپ 
همچنین به این دموکرات ها هشدار داد، خودداری آنها در تشویق کردن 
اخبار بسیار مثبت در سخنرانی وی همچون اعالم کاهش نرخ بیکاری برای 
التین تبارها و سیاه پوستان کار را برای اینکه او با آنها در زمینه مسائل 

مهاجرت و بودجه دولت همکاری کند، دشوار خواهد کرد.
هند

شینهوا: ارتش هند روز سه شنبه آزمایش موشک بالستیک کوتاه برد 
»آگنی 1 « با قابلیت حمل کالهک اتمی خود را در ســاحل »اودیسا« با 
موفقیت اجرا کرد. هند همچنین در دسامبر سال ۲01۶ موشک آگنی۵ 
را آزمایش کرده بود. آزمایش های این موشک در سال های ۲01۲، ۲01۳ 
و ۲01۵ موفق بوده است. آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و انگلیس دارای 
موشــک بالستیک دور برد در جهان هستند. از دیدگاه کارشناسان، هند 
موشک های کوتاه برد »پریسوی«، »دهانوش« و »آگنی1« را علیه پاکستان 
و موشک های دوربرد »آگنی4« و »آگنی۵« را علیه چین تولید کرده است.

واتیکان
ایســنا: همزمان با سفر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به 
واتیکان ده ها تظاهر کننده معترض به این سفر در خیابان های شهر واتیکان 
تظاهرات کردند و این تظاهرات در برخی مکان ها به خشونت کشیده شد 
و این در حالی است که واتیکان یک ممنوعیت ۲4 ساعته برای برگزاری 
هرگونه تظاهرات در مرکز این شــهر اعمال کرده بود. برخی از معترضان 
تالش کردند از موانع پلیس عبور کرده و صدایشان را در محوطه واتیکان 
بلند کنند که این اقدام منجر به دســتگیری دو تن شد. همزمان با این 
اعتراضات اردوغان و پاپ فرانســیس، رهبر مسیحیان کاتولیک جهان در 
مقر واتیکان با یکدیگر دیدار کردند. گروهی از معترضان خطاب به افسران 

پلیس ضد شورش فریاد می زدند »شرم کنید شرم کنید«.
لهستان

صــدا و ســیما: در پی ســخنان »نفتالی بنت« وزیــر آموزش رژیم 
صهیونیســتی که مردم لهستان را به همدســتی در کشتار یهودیان در 
زمان جنگ دوم جهانی متهم کرد، دولت لهستان سفر برنامه ریزی شده 
وی را لغو کرد. پارلمان لهستان هفته گذشته قانونی را تصویب کرد که به 
موجب آن اعالم اینکه لهستان در  ماجرای به اصطالح هولوکاست دست 
داشته است جرم محسوب می شود. بنت پیشتر اعالم کرده بود قصد دارد 
روز چهارشنبه با سفر به لهستان، مخالفت اسرائیل را با این قانون اعالم 
کند. بنت گفته بود: »من مصمم هســتم آشــکارا بگویم که تاریخ تایید 
می کند مردم لهســتان مداخله ای اثبات شــده در قتل عام یهودیان در 

زمان هولوکاست داشتند.« 
فلسطین

مرکز اطالع رسانی فلسطین: »آنتونیو گوترش« دبیرکل سازمان ملل 
متحد هشــدار داد بر اساس برآوردهای این سازمان، باریکه غزه در سال 
۲0۲0 قابلیت زندگی را از دســت خواهد داد. گوترش اوضاع انســانی و 
اقتصادی باریکه غزه را »بسیار بد « توصیف کرد و گفت، این منطقه در سال 
۲0۲0 غیر قابل سکونت خواهد بود مگر اینکه اقدامات ملموسی برای بهبود 
سطح ارائه خدمات و اصالح نهادهای اساسی در این منطقه صورت گیرد.
وی خاطرنشــان کرد، دو میلیون فلسطینی هر روزه شاهد فروپاشی 
تاسیســات زیرساختی، بحران برق، کاهش حجم ارائه خدمات اساسی و 
اقتصاد زمین گیر شده هستند و همه این ها در شرایطی روی می دهد که 

فاجعه زیست محیطی هم روز به روز تشدید می شود.

طی هفته ها و روزهای اخیر ارتش و نیروهای امنیتی نیجریه 
بارها به تظاهرات آرام شــیعیان این کشور در محکومیت تداوم 
بازداشت شیخ زکزاکی حمله و آنها را به خاک و خون کشیده اند.
بر اساس گزارش ها یکی از علما و رهبران شیعه این کشور که اخیرا در 
تظاهرات مسالمت آمیز زخمی شده بود بر اثر شدت جراحات شهید شد. 
بر اساس این گزارش شیخ »قاسم عمر سوکوتو« از علمای شیعه نیجریه 
که دو هفته پیش در حمله نیروهای پلیس نیجریه مجروح شده بود، به 

دلیل شدت مجروحیت به شهادت رسید.
این عالم شیعه براثر اصابت چند گلوله به پا و بدن از طرف نیروهای 
پلیس نیجریه در راهپیمایی مسالمت آمیز شیعیان در شهر ابوجا زخمی 
شــده بود. شیعیان نیجریه این راهپیمایی را به مناسبت دومین سالگرد 

بازداشت شیخ زکزاکی برگزار کرده بودند. 
ارتش نیجریه در جریان دستگیری شیخ زکزاکی نیز هزاران نفر را به 

گلوله بسته و در گورهای جمعی دفن کردند.

نیروهای امنیتی نیجریه عالم شیعه را 
به جرم حمایت از زکزاکی به گلوله بستند

هیئت بین المللی نظارت بر حرمین شریفین در 
اولین گزارش خود درباره نحوه اداره این مکان های 
مقدس، از وجود فساد گسترده رژیم آل سعود در این 

حوزه خبر داد.
هیئت بین المللی نظارت بر حرمین شریفین گزارش ماه 
ژانویه ۲018 )11 دی تا 11 بهمن( درباره نحوه اداره حرمین 

شریفین )مکه و مدینه( را منتشر کرد.
در این گزارش که در واقع، نخستین گزارش نهاد مذکور 
محســوب می شود، آمده است که در حوزه مدیریت این دو 

مکان مقدس، فسادهای گسترده ای رخ داده است.
کشور عربستان در مالکیت شاهزاده های آل سعود قرار 
دارد و منابع نفتی جوابگوی طمع ورزی های آنها نیســت و 
به همین خاطر، در حوزه مدیریت حجاج نیز شاهزاده های 

سعودی، حیف و میل زیادی می کنند.
در گزارش هیئت بین المللی نظارت بر حرمین شریفین 
همچنین آمده اســت، رژیم ســعودی از تریبون ها و منابر 
مرتبط با برگزاری مراسم حج و عمره، برای اهداف سیاسی 

در بحبوحه تنش ها بین مســکو و واشنگتن بر 
سر دکترین اتمی جدید آمریکا، یک رسانه روسی از 
استقرار موشک های »اسکندر« با قابلیت حمل کالهک 

اتمی در »کالینگراد« خبر داد. 
جهان بار دیگر شــاهد دوران جدیــدی از رقابت های 
هسته ای بین قدرت های اتمی است و همه عزم خود را جزم 
کرده اند تا جلوی بلندپروازی های اتمی آمریکا را بگیرند.ترامپ 
در موضع گیری هایی که طی ماه های گذشــته داشته  این 
ایده  را پنهان نکرده بود  که بهترین روش برای بازدارندگی 
هسته ای را توسعه برنامه تسلیحات هسته ای آمریکا می داند.  
بر همین اساس ترامپ اخیرا یک طرح 1/۲ تریلیون دالری! 
برای باز طراحی و اصالح برنامه تسلیحات هسته ای آمریکا 
را پیشــنهاد و اجازه توسعه و تولید اولین کالهک هسته ای 
جدید آمریکا در ۳4 سال گذشته را داده است.از سوی دیگر  
جمعه  گذشته راهبرد جدید هسته ای آمریکا منتشر شد که 

اولین گزارش هیئت نظارت بر حرمین شریفین منتشر شد

فساد گسترده آل سعود در مدیریت حج

خاص خود، استفاده کرده و مانع انجام آزادانه عبادات توسط 
حاجیان می شود.

تغییر مکان نماز در مســجد النبی)ص(، دســتگیری 
عمره گزاران و عودت دادن آنها به کشورهای مبدأ به دالیل 
غیرقانونی، دریافت مالیات بــرای انجام عمره و جلوگیری 
از نظارت ســازمان های نظارتی بر روند انجام عمره از دیگر 

اقدامات نادرست رژیم آل سعود اعالم شده است.
هیئت نظارت بر حرمین شریفین به فعالیت های خود در 

بر پایه آن آمریکا عمدتاً با هدف مقابله با اقدامات روسیه در 
سال های اخیر، درصدد بازنگری در زرادخانه هسته ای خود  و 
توسعه سالح های جدید هسته ای کم حجم است.این گزارش 
که روز جمعه 1۳ بهمن انتشار یافت، اهداف هسته ای وزارت 
دفاع آمریکا در زمان زمامداری دونالد ترامپ را مشــخص 
می کند و از سال ۲010 به این سو نخستین گزارشی است 

ماه ژانویه از جمله برگزاری کنگره بین المللی 
اندونزی با شعار »مراکز اسالمی مقدس در 
عربستان و نقش دولت های اسالمی در اداره 
و توسعه آن« و صدور بیانیه بین المللی علیه 
ناتوانی عربســتان در اداره اماکن مقدس و 
نابودی اماکن تاریخی و اســالمی و تبدیل 
آن به شهرهای مدرنی که نشانی از مظاهر 

اسالمی ندارد، اشاره می کند.
هیئــت بین المللی نظارت بر چگونگی 
اداره حرمین شــریفین اوایل سال ۲018 در کشور مالزی 

اعالم موجودیت کرده است.
بین المللی کردن نظارت بر حرمین شــریفین، خواسته 
مردم مسلمان و مقامات بسیاری کشورها از جمله قطر است.

هشدار عربستان به قطر
»عادل الجبیر« وزیرخارجه عربســتان اما با هشدار به 
مقامات قطر گفت: درخواست برای بین المللی کردن اماکن 
مقدس، اقدامی تجاوزکارانه و اعالم جنگ علیه عربستان است 

که پیش بینی ارتش آمریکا از تهدیدات هسته ای در دهه های 
آینده را دربر می گیرد. در این گزارش ۷۵ صفحه ای که توسط 
جیمز متیس، وزیر دفاع آمریکا تهیه شده، آمده: »این گزارش 
پاسخی به گسترش توانایی های روسیه و ماهیت راهبردها و 

دکترین این کشور است«.
 راهبرد جدید همچنین نگرانی های آمریکا را در مورد 
ایــران، کره شــمالی و چین، مورد تأکید قرار داده اســت.
دکترین جدید هســته ای آمریکا واکنش هــای زیادی را 
برانگیخته است. روسیه، چین و آلمان صراحتا با این دکترین 
مخالفت و اعالم کرده اند این دکترین »صلح جهانی را تهدید 
می کنــد«.  در واکنش عملی به ایــن دکترین اما، نماینده 
ارشد پارلمان روســیه از استقرار موشک های »اسکندر« با 
قابلیت حمل کالهک اتمی در منطقه کالینینگراد خبر داد. 
»کالینینگراد« بخشی جدا از خاک روسیه است که در میان 

لهستان و لیتوانی درساحل دریای بالتیک قرار دارد. 

و ما حق خود را برای واکنش به هر طرفی که برای بین المللی 
کردن اماکن مقدس مان تالش کند، محفوظ می دانیم.

»سعودالقحطانی« مشاور دفتر پادشاهی عربستان نیز 
اقدام قطر را »توطئه« دانست و به دوحه هشدار داد که این 

اقدام قطر، به منزله اعالم جنگ است.
»خالد بن احمد آل خلیفه« وزیر خارجه بحرین نیز بر 
شکســت طرح قطر تأکید کرد و از مقامات دوحه خواست 
به موضوع بین المللی کردن حرمین شریفین بازنگردند؛ چرا 

که طرحی شکست خورده است.
»انور قرقاش« وزیر مشــاور در امور خارجه امارات نیز 
گفت: »طرح آشــفته بین المللی کردن حرمین شکســت 

خواهد خورد.«
اما، علمای جهان اسالم آل ســعود را جنایتکار و قاتل 
کــودکان یمن و دیگــر مناطق می داننــد و می گویند که 
ســعودی ها صالحیت اداره حرمین شریفین را ندارند. قطر 
نیز به تازگی خواستار سپردن امور حج به کشورهای اسالمی 
شده چرا که آل سعود در مدیریت آنها شکست خورده است.

در این منطقه که ۳00 کیلومتر با خاک روسیه فاصله 
دارد، ناوگان بالتیک روســیه مستقر است. مسکو عالوه بر 
این درباره رویکرد »نامحدود« واشنگتن به مسئله استفاده 
از تســلیحات هسته ای ابراز نگرانی کرده و خواستار بررسی 
عمیق تر احتمال اســتفاده این کشور از تسلیحات هسته ای 

در شرایطی که این سند »حاد« عنوان کرده، شده است.
وزارت امور خارجه روسیه هم در واکنش به اعالم دکترین 
جدید هسته ای آمریکا  اعالم کرد  این کشور مجبور خواهد 
شد در تصمیم گیری های آینده خود مواضع طرف روسی که 
در دکترین جدید هســته ای این کشور بیان شده، را مورد 

توجه قرار دهد. 
در بیانیه ای وزارت خارجه روســیه  در تفسیر دکترین 
جدید هســته ای  آمریکا یادآوری شــده که در مســکو از 
محتوای این سند که در همان نگاه نخست تشدید رویارویی و 
جهت گیری ضدروسی آن مشهود است، بشدت ناامید شده اند.

 پایگاه خبری آلمانی نوشته، بحران های ایجاد شده در خاورمیانه 
به ویژه در یمن درست است که به کارخانه های اسلحه سازی ما 
رونق داده اند اما، متوجه باشیم که غرب از پیامدهای آن در امان 

نیست و با تهدید جدی تروریسم مواجه است.
پایگاه خبری »فرایتاگ« آلمان در گزارشی با عنوان »کسی که جنگ 
می کارد، تروریسم درو می کند« نوشته: »بومرنگ همواره به محل پرتاب 
باز می گردد. این همان چیزی است که در خاورمیانه به وقوع پیوسته است. 
تهدید تروریســم که در 1۵ تا ۲0 سال گذشته در این منطقه گسترش 
داشته است، نه تنها تهدیدی برای منطقه محسوب می شود بلکه غرب را 

هم با تهدید مواجه کرده است.«
به گزارش فارس، این پایگاه خبری آلمانی در ادامه گزارش خود آورده: 
»جنگی که غرب در منطقه به راه انداخته است، در ابعاد گسترده ای توسعه 
می یابد و از این جنگ، ســود های میلیاردی ناشی از معامالت تسلیحاتی 
برای غرب به دست می آید. اما این فقط یک بعد ماجراست. در واقع این 
جنگ از لیبی، سوریه، یمن، عراق تا افغانستان امتداد داشته و مشکالت 
این جنگ ها فقط دامن گیر کشورهای یاد شده نیست بلکه جهان را برای 

غرب نا امن کرده است.«
به نوشته این پایگاه خبری »تهدید دیگری که متوجه جهان غرب است، 
مســایل بهداشتی و درمانی است. یمن که به دلیل جنگ تضعیف شده، 
درگیر بیمارهایی است که به صورت اپیدمی گسترش می یابند که شامل 
وبا، دیفتیری، هاری، آنفلونزای پرندگان و... می شوند و این بیماری ها ممکن 
است به غرب هم برسد چرا که شرایطی برای مقابله با این بیماری در این 
کشور وجود ندارد. بر اثر حمالت هوایی سعودی ها مزارع و مرغداری ها نیز 
از بین رفته اند و همین باعث شده تا در تامین مواد غذایی مردم مشکل 
ایجاد شود که می توان از آن با عنوان جنایت جنگی یاد کرد و همه اینها 
در شرایطی است که این موارد به ندرت در غرب به اطالع مردم می رسد 
و فقط برای ســازمان های امدادی مهم است و برای بقیه اهمیت ندارد و 

به ندرت در صفحه نخست روزنامه ها انعکاس می یابد.«
در پایان این گزارش می خوانیم: »جنگ بحرانی است که انسان ایجاد 
کرده و پیامدهایی دارد که به مراتب بیشــتر از آســیب های واقعی خود 
جنگ است و بسیاری از این موارد را هرگز نمی توان پیش بینی کرد. این 
موارد می توانند به راحتی منافع دیگر کشورها را تحت الشعاع قرار دهند و 
به عبارتی مانند بومرنگ به همانهایی برگردند که آنها را ایجاد کرده اند.«

پایگاه خبری آلمانی تحوالت غرب آسیا را تحلیل کرد

غرب در خاورمیانه جنگ می کارد 
اما تروریسم برداشت می کند

رئیس جمهور ترکیه با بیان این که تسلط بر شهر 
»منبج« در شمال سوریه، هدف بعدی عملیات ارتش 
ترکیه پس از تسخیر شهر »عفرین« است، از نیروهای 
آمریکایی خواست هر چه سریع تر منطقه را ترک کنند.

»رجب طیب اردوغان« در جمــع نمایندگان پارلمانی 
حزب حاکم »عدالت و توســعه« اظهار داشت، منبج هدف 
بعــدی نظامیان ترکیه در عملیات »شــاخه زیتون« برای 
پاکسازی )کردهای مسلح( خواهد بود و نیروهای آمریکایی 
باید هر چه سریعتر این شهر را ترک کنند، زیرا ترکیه قصد 
دارد منبــج را به صاحبان اصلــی آن برگرداند. وی نگفت، 
صاحبــان اصلی منبج چه کســانی هســتند، ولی احتماالً 
منظورش ترکمن ها و یا اعراب هســتند. اردوغان خطاب به 
آمریکایی ها نیز، حضور آنها در شمال سوریه را زیر سؤال برد و 
گفت: »چرا شما هنوز در آنجا هستید؟ شما حتماً نقشه هایی 

برای ترکیه، ایران و شاید روسیه دارید.«
اردوغــان گفت: »عملیات مــا در عفرین با اراده پیش 
مــی رود و آن را در ادلب ادامه خواهیم داد... ترکیه برخالف 
آمریکا که 1۵ سال [ 1۷ سال] در افغانستان و عراق حضور 
دارد، هیچ تمایلی برای اشغالگری در شمال سوریه ندارد.«

در پی اعالم کاخ سفید مبنی بر ایجاد یک ارتش ۳0هزار 

نفری متشکل از شبه نظامیان کرد در شمال سوریه، ترکیه 
نیز عملیاتی را تحت عنوان »شاخه زیتون« در شمال سوریه 
آغاز کرد و نظامیان ترکیه متوجه شهر »عفرین« شدند. در 
این عملیات که از روز ۲۶ دی آغاز شــده و همچنان ادامه 
دارد، حــدود 1000 تن جان خود را از دســت داده اند. به 
گفته منابع محلی، بیشــتر قربانیان، غیرنظامی هستند. اما 
آنکارا مدعی است، در این عملیات، 9۵0 شبه نظامی )کرد( 

از پای درآمده اند.
جدال روسیه و آمریکا

در پی اتهام زنی »نیکی هیلی« نماینده آمریکا در سازمان 
ملل، به دولت و ارتش سوریه، مبنی بر استفاده ارتش از سالح 
شیمیایی علیه غیرنظامیان، »واسیلی نبنزیا« نماینده روسیه 
به این اظهارات واکنش نشان داد و گفت، دولت سوریه همواره 
از همکاری با سازمان منع گسترش سالح های شیمیایی برای 

امحاء تسلیحات شیمیایی، استقبال کرده است.
وی گفت: آمریکا و انگلیس از این جلسه شورای امنیت 
برای اتهام زنی به روسیه استفاده کرده اند. اینکه چرا این اتفاق 
می افتد روشــن است. ظاهراً برخی از بابت موفقیت نشست 
کنگره ملی سوریه در »سوچی« نگران هستند... آنها از این 
چشــم انداز که روح جدیدی در فرآیند حل و فصل سیاسی 

مسائل سوریه می دمد، نگران هستند.«نیکی هیلی در شورای 
امنیت ادعا کرده بود که نظام سوریه از گاز کلر علیه مردم 
این کشور در »غوطه شرقی« دمشق در هفته های گذشته 
استفاده کرده است.همزمان با هیلی، »هدرناوئرت« سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا، از جامعه بین الملل خواست یک صدا 
و متحد بر دولت ســوریه و حامیانش فشار وارد کنند تا در 
استفاده از تسلیحات شیمیایی، دست بردارند و آنهایی را که 

مسئول این حمالت هستند، مجازات کنند!
واکنش دمشق

معاون نماینده دائم سوریه در سازمان ملل اما تأکید کرد، 
ما هرگونه استفاده از سالح شیمیایی یا هر نوع سالح کشتار 
جمعی دیگر را به عنوان جنایت علیه بشــریت )می دانیم و 
آن را( رد می کنیم. تحت هیچ شرایطی نمی توان استفاده از 
این سالح را توجیه کرد.وی گفت: مردم سوریه که تا به امروز 
قربانی اول جنایت های تروریست ها بوده اند، با این سالح هدف 
قرار گرفته اند. )دولت( سوریه همواره دنبال شناسایی مجرم و 
مسئول واقعی این حمالت بوده است. دولت سوریه به معاهده 
منع تســلیحات شیمیایی پیوسته و به تمامی تعهداتش به 
موجــب این توافقنامه عمل کرده اســت و از طریق امحای 
کامل برنامه شیمیایی خود، به دستاورد بی سابقه ای در تاریخ 

این ســازمان رسیده است.منذر تأکید کرد: ارتش سوریه و 
هم پیمانانش به نیابت از جهان با تروریسم می جنگند.

وی آمریکا، انگلیس و فرانســه را مسئول کارشکنی در 
مکانیزم تحقیقات درباره تســلیحات شــیمیایی دانست و 
گفت: سوریه اولین طرفی بود که خواهان تحقیقات درباره 
تسلیحات شیمیایی شد. آمریکا هر زمان که می بیند گروه های 
تروریستی در مقابل پیشروی ارتش سوریه در باتالق افتاده اند، 
اتهاماتی را علیه سوریه درباره سالح شیمیایی مطرح می کند.

»ایزومی ناکامیتســو« معاون دبیر کل سازمان ملل و 
نماینده ارشــد امور خلع سالح نیز در جلسه شورای امنیت 
اعــالم کرد که تیم حقیقت یاب وابســته به ســازمان منع 
تسلیحات شیمیایی به بررسی تمامی اتهامات درباره استفاده 
از سالح شیمیایی در سوریه ادامه می دهد.وی افزود: ادعاها 
درباره استفاده از سالح شیمیایی در سوریه همچنان ادامه 
دارد و در نتیجه این مســئولیت جمعی ماست که عامالن 

را مجازات کنیم. 
بیشتر این ادعاها درباره استفاده از مواد شیمیایی سمی 
مثل کلر در مناطق خارج از سیطره دولت سوریه است. تیم 
دیگری نیز به بررسی اظهاراتی می پردازد که دولت سوریه 

درباره استفاده از سالح شیمیایی ارائه کرده است.

نقشه ترکیه برای سوریه به روایت اردوغان

درحالی که دو کره روز به روز به آشتی با یکدیگر نزدیک و نزدیک تر 
می شوند خبر رسیده »مایک پنس« معاون ترامپ برای جلوگیری از آشتی 

این دو کشور، راهی سئول شده است.
»مایک پنس« معاون رئیس جمهور آمریکا بامداد روز گذشــته برای مقابله با 

طرح پیونگ یانگ و سئول برای نزدیک شدن به هم ، به شرق آسیا سفر کرد.
 طبق گزارش های منتشر شده »پنس« که ریاست هیئت آمریکایی برای شرکت 
در المپیک زمســتانی کره جنوبی را به عهده  دارد، قصد دارد در دیدار با مقامات 
ســئول، مانع پیشــرفت آنچه که طرح »کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی برای 
نشان دادن حسن نیت و تعامل سازنده خوانده می شود، شود. کاخ سفید با ادعای 
اینکه »طرح کره شــمالی برای فریب جامعه جهانی است«، تالش می کند برنامه 
موشکی و هسته ای کره شمالی را بهانه ای برای برهم زدن این مذاکرات قرار دهد.
معاون ترامپ در این سفر پدر دانشجوی آمریکایی که پس از 1۷ ماه حبس 
و آزادی در کره شــمالی، بر اثر آسیب مغزی جان باخت را با خود به کره جنوبی 

می برد تا از این طریق بتواند نظر سئول را تغییر دهد! 
 این در حالی است که مقامات کره شمالی می گویند »کیم یونگ نام« رئیس 
 تشریفاتی دولت این کشور )مرد شماره ۲ کره شمالی(، قرار است هفته جاری به 
همسایه جنوبی سفر کرده و با مقامات سئول دیدار داشته باشد. این مسئله امیدها 
برای گشوده شدن افق های بیشتر در مذاکرات دو کره را افزایش داده است.»مون 
جائه این« رئیس جمهور کره جنوبی نیز طی اظهاراتی خاطرنشان کرده که برگزاری 
بازی های المپیک زمستانی در ماه جاری شروع برنامه ایجاد صلح در شبه جزیره 
کره است. گفتنی است، آمریکا از محل اختالفات ۲ کره و همچنین کره شمالی 

و ژاپن، به این کشورها سالح می فروشد!

معاون ترامپ با هدف جلوگیری از
 آشتی 2 کره راهی سئول شد!

»جــان برنان« کــه از ۲0۱۳ تــا اوایــل ۲0۱۷ و در دوران 
ریاست جمهوری باراک اوباما، ریاست سازمان جاسوسی سیا را 
برعهده داشته، به عنوان تحلیلگر به استخدام شبکه ان بی سی و 

ام اس ان بی سی درآمده است.
»راشــا تودی« گزارش داده، استخدام جان برنان، مدیر سابق سیا در 
بحبوحه اعتراضات بر سر یادداشتی انجام شده که »دوین نیونز«، رئیس  
کمیته اطالعاتی مجلس نمایندگان آمریکا درباره سوءاستفاده اف بی آی و 
وزارت دادگســتری آمریکا حین تحقیقات درباره اتهام مداخله روسیه در 

انتخابات ۲01۶ منتشر کرد.
رئیس سابق سیا اولین حضور در شغل جدیدش به عنوان یک تحلیلگر 
ارشــد اطالعاتی و امنیت ملی را یکشنبه در برنامه »دیدار با مطبوعات« 
انجــام داد و از این فرصت اســتفاده کرد تا دویــن نیونز را متهم کند به 
اینکه با سوءاســتفاده از اختیاراتش در حال حفاظــت از دونالد ترامپ، 

رئیس جمهوری آمریکاست.
استخدام رئیس سابق سیا در ان بی سی و ام اس ان بی سی در حالی انجام 
می شود که این دو شبکه مکررا راشا تودی و فاکس را به عنوان »تلویزیون 
دولتــی« محکوم کرده اند اما حاال خود مدیران اطالعاتی و ژنرال ها را به 
عنوان تحلیلگر خبری به کار می گیرند. حضور نظامیان سابق و مقام های 
اطالعاتی در اتاق های خبر آمریکا تا چند ســال پیش یک اقدام جنجالی 
به حساب می آمد. در سال ۲008 نیویورک تایمز در یک تحلیل تحقیقاتی 
نوشــت که دولت جرج بوش از تحلیلگران نظامی برای پوشــش اخبار و 

تحوالت مربوط به تروریسم استفاده می کند.
»برنان« در سال ۲01۳ مدیر سیا بود و تا ژانویه ۲01۷ که ترامپ روی 
کار آمد، در این سمت حضور داشت. او در جلسه با کمیته اطالعات مجلس 
نمایندگان آمریکا شهادت داده بود که روسیه در انتخابات ۲01۶ دخالت 
کرده است اما تاکنون هیچ مدرکی برای این اظهارتش ارائه نکرده است.

شبکه خبری ان بی سی
مدیر سابق سیا را استخدام کرد

منابع فلســطینی می گویند، نظامیان صهیونیســت 
به منظور دســتگیری مجری این عملیات، تعدادی موانع 
نظامــی در جاده منتهــی به محل وقوع ایــن عملیات 
استشهادی نصب کردند اما موفق به دستگیری او نشدند. 
سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی نیز در باره این عملیات 
گفته »مجری این عملیات وارد ایســتگاه اتوبوس شد و 
»ایمار بن گل« نیروی امنیتی اســرائیلی را با چاقو هدف 
قرار داد... یکی از افسران اسرائیلی که نظاره گر این حادثه 
بود، تالش کرد با خودروی خود مجری این عملیات را زیر 

بگیرد، اما او با موفقیت فرار کرد.«

پس ازایــن عملیات منحصر به فــرد بالفاصله تمام 
شبکه های تلویزیونی رژیم صهیونیستی برنامه های عادی 
خود را قطع و به پوشش این عملیات پرداختند. شبکه هفتم 
تلویزیون رژیم صهیونیستی اعالم کرد مجری این عملیات 
»عبدالکریم عادل عاصی« جوان 19 ساله اسرائیلی است.

بنا بر اعالم رسانه های رژیم صهیونیستی پدر این جوان 
از نابلس و مادرش یهودی و از حیفا اســت و خود او نیز 

دارای »تابعیت اسرائیلی« و ساکن تل آویو است.
 یک تحلیلگر اســرائیلی نیز در شبکه دوم تلویزیون 
رژیم صهیونیستی در مورد این عملیات گفت »این عملیات 

رخدادی غیرعادی در تاریخ عملیات های فلسطینیان در دو 
سال اخیر بود.« پس از این عملیات، ارتش اسرائیل حالت 
فوق العــاده اعالم کرد. گروه هــای مقاومت و در راس آنها 

حماس و جهاد اسالمی این عملیات را ستودند.
شهادت مبارز قسامی

نظامیان صهیونیســت اما پس از چند هفته تعقیب 
و گریز »احمد نصر جرار« مبارز گردان های عزالدین قسام 
را در جریان درگیری در اطراف جنین به شهادت رساندند. 
به گزارش مرکز اطالع رسانی فلسطین، »جرار« به قتل 
یک خاخام یهودی در عملیات »حفات گلعاد« در نابلس 
متهم و از چند هفته پیش تحت تعقیب بود و عملیات  ارتش 
صهیونیســتی برای بازداشت وی هم بی نتیجه مانده بود. 
ارتش رژیم صهیونیستی اعالم کرده منزلی را که جرار در 
آن حضور داشته محاصره کرده و به محض خروج وی در 
حالی که یک اسلحه »ام 1۶« و نارنجک در دست داشت، 

او را به گلوله بسته است.
منابع فلســطینی ضمن تایید این خبر، عنوان کردند 
که جرار در درگیری با اشغالگران صهیونیست در روستای 

»یامون« در مجاورت جنین به شهادت رسید.

استقرار موشک های اتمی در کالینگراد      اولین واکنش عملی روسیه به دکترین اتمی آمریکا

همزمان با اعالم انصراف آمریکا از تصمیم خود در 
مورد انتقال نیروهای این کشور از عراق به افغانستان، 
حزب اهلل عراق اعالم کرد، هر لحظه ممکن اســت با 

نظامیان آمریکایی وارد نبرد شود.
دیروز آمریکا ناگهان در مورد بیرون کشــیدن نیروهای 
این کشور از عراق، تغییر موضع داد و اعالم کرد، قصد ندارد 
به زودی نیروهایش را از عراق خارج کند! به گزارش ایسنا، 
»ایریک پاهون« ســخنگوی وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( 
گفــت: »ما قصد نداریم به زودی هیچ ســربازی را از عراق 
خــارج کنیم. ما با عراق برای تبدیل مأموریت های نظامیان 
آمریکایی به آموزش یگان های ارتش عراق و افزایش آمادگی 
جهت مبارزه با تروریسم، توافق کرده ایم.«دوشنبه گذشته 
آسوشیتدپرس خروج نیروهای آمریکایی از عراق را خبری 
و »ســعد الحدیثی« سخنگوی دولت عراق نیز آن را تأیید 
کرده بود. این خبر بازتاب زیادی در رســانه ها داشت.پاهون 

گفت:»ما احتماال تجهیزات سنگین مثل توپخانه را از عراق 
خارج خواهیم کرد. تعداد نیروهای آمریکایی که با موافقت 
بغداد در عراق هســتند، ۵۲00 تن اســت و ۲000 سرباز 

)آمریکایی( نیز در سوریه حضور دارند.
تهدید حزب اهلل عراق

الحسینی« ســخنگوی »گردان های حزب اهلل  »جعفر 
عراق« اما حضور نظامیان آمریکایی در عراق را اشــغالگری 
خوانــد و تهدید کرد که هر لحظه ممکن اســت مقابله با 
نظامیان آمریکایی آغاز شود.به گزارش فارس، الحسینی که 
با شبکه »المیادین« گفت وگو می کرد، توضیح داد که به جز 
اشغالگری، نام دیگری نمی توان برای حضور آمریکایی ها در 
عراق گذاشت.الحســینی گفت: عراق با حضور آمریکا رنگ 
ثبــات را نمی بیند. آمریکایی ها با درخواســت دولت عراق 
وارد این کشور نشده اند. اسلحه رزمندگان ما در حال حاضر 
محدود اســت، اما هر لحظه ممکن است مقابله با نیروهای 

آمریکایی آغاز شــود. این دفعه آمریکایی ها برخالف دفعات 
سابق، از هیچ وساطت و میانجیگری منتفع نخواهند شد.«

وی تاکید کرد: »آمریکایی ها کسانی هستند که داعش 
را آوردند تا برای بازگشــت به عراق توجیه داشــته باشند. 
بررســی تجهیزات، تماس هــا و ارتباطات عناصر داعش در 
تکریت، نشان داد که این تروریست ها تنها با آمریکایی ها در 

ارتباط بوده اند.«عالوه بر حزب اهلل عراق بسیاری از گروه های 
سیاسی و چهره ها نیز خواستار پایان حضور آمریکا در عراق 
هستند. آمریکا یک بار در سال ۲011 نیروهایش را از عراق 
خارج کرده بود. ولی بعدا )۲014( به بهانه مبارزه با داعش 

شماری از نیروهایش را به عراق برگرداند.
بازگشت آوارگان

خبر دیگر اینکه »استفان دوجاریک« سخنگوی دبیرکل 
ســازمان ملل گفت، سه میلیون و ۲00 هزار آواره عراقی به 
خانه و کاشانه خود بازگشتند.به گزارش ایسنا، »دوجاریک« 
تعــداد فعلی آوارگان عراقــی را دو میلیون و ۶00 هزار تن 
اعالم کرده است. به گفته این مقام سازمان ملل، 8۲ درصد 
افراد بازگشتی به خانه های خود، در استان های االنبار، نینوا 
و صالح الدین ســکونت دارند.در مجمــوع، خبرها از عراق 
حاکی است که این کشور به سرعت به سمت آرامش کامل 

پیش می رود.

حزب اهلل عراق:       هر آن ممکن است با نظامیان آمریکایی وارد نبرد شویم


