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روزنامه الدیار لبنان خبر داد

محاصره پایگاه هوایی آمریکا در عراق
از سوی حشد الشعبی

یک روزنامه لبنانی خبر داد، نیروهای بســیج 
مردمی عراق یک پایگاه هوایی آمریکا را در حومه 
بغداد تحت محاصره درآوردند و به هیچ هواپیمای 
آمریکایی اجازه پرواز و یا فــرود در این پایگاه را 

نمی دهند.
روزنامه »الدیار« اعالم کرد، نیروهای بســیج مردمی 
)حشدالشــعبی( با تانک، موشک های ســطح به سطح و 

موشــک های ضدتانک، پایگاه آمریکایی ها در حومه بغداد 
را تحت محاصره درآوردند. نام قبلی این پایگاه  که متعلق 
به نیروی هوایی آمریکاســت، »الزهرا« بوده است.فرمانده 
نیروهای بسیج مردمی اعالم کرد: هر هواپیمای آمریکایی 
کــه از این پایگاه به پرواز درآیــد، هدف آتش قرار خواهد 
گرفت و در حال حاضر هیچ هواپیمایی حق فرود و یا پرواز 

را )از این پایگاه( ندارد.

العربیه:

آمریکا در حمله به سوریه
به دقت تالش می کرد مواضع ایران هدف قرار نگیرد

یک مقام آمریکایی فاش کرد، کاخ سفید در حمله 
موشکی اخیر به سوریه، به فرماندهان پنتاگون دستور 
داده بود، اهداف ایران و روسیه را هدف قرار ندهند.

شبکه سعودی العربیه به نقل از یک مقام آمریکایی که 
نــام وی را فاش نکرد، گزارش داد، مقامات آمریکایی دقت 
زیادی کرده اند که در حمله موشکی اخیر به سوریه، اهداف 
ایرانی و روسی هدف قرار نگیرند. وی به علت این وسواس 

سران کاخ سفید  اشاره ای نکرد. با این حال، مشخص است 
که آمریکا از حمله متقابل روسیه و ایران، به شدت واهمه 
داشته است. به همین خاطر، سران آمریکایی پس از پایان 
عملیات، از اینکه دیدند از جانب کشــورهای حامی سوریه 
هــدف قرار نگرفتند، نفس راحتی کشــیدند.آمریکا نوع و 
حجــم حمله ایران را غیرقابل برآورد و پیش بینی می داند، 

و از روسیه نیز به خاطر سالح های هسته ای اش می ترسد.
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 هیئت امور اسرا و آزادگان فلسطینی اعالم 
کرده رژیم صهیونیستی یک میلیون فلسطینی 

را  از سال 1948 تا کنون بازداشت کرده است.
در آســتانه روز اسیر )17 آوریل( هیئت امور اسرا 
و آزادگان فلسطین گزارشی را منتشر کرده که نشان 
می دهد رژیم صهیونیســتی از آغاز اشــغال فلسطین 
تا کنون بیش از یک میلیون  فلســطینی را دستگیر 
و زندانی کرده اســت. براســاس این گزارش در حال 
حاضر بیش از ۶۵۰۰ اســیر فلسطینی در زندان ها و 
بازداشــتگاه های رژیم صهیونیستی حبس شده اند که 
از میان آنهــا  ۳۵۰ نفر کودک و نوجوان، ۶۲ نفر زن 
و دختر، شــش نفر نماینده پارلمــان ۵۰۰ نفر تحت 

بازداشت موقت و 1۵۰۰ نفر بیمار هستند.
در بخشی از این گزارش آمده: »محمود بکر حجازی، 
اولین اسیر فلسطینی در زندان رژیم صهیونیستی بود 
که در سال 1۹۶۵ به اسارت درآمد. بنابراین، او اولین 
اسیر فلسطینی از زمان آغاز انقالب معاصر فلسطین در 
سال 1۹۶۵ است.در حالی که حجازی محکوم به اعدام 
بود، در نهایت در  ژانویه 1۹71 طی عملیات تبادل اسرا 
بین دولت رژیم صهیونیستی و جنبش فتح آزاد شد. 
فاطمه برناوی هم اولین اسیر زن فلسطینی در تاریخ 

گزارش جدید سازمان ملل هم نشان می دهد سربازان میانماری شمار 
زیادی از مســلمانان روهینگیایی را مورد تجاوز و خشونت جنسی قرار 
داده اند و به همین دلیل آوارگان روهینگیایی از ترس خشــونت مجدد 

حاضر به بازگشت به کشورشان نیستند.
براســاس گزارش جدید دبیرکل سازمان ملل، بسیاری از 7۰۰ هزار مسلمان 
روهینگیایی که از میانمار فرار کرده اند، از سوی نیروهای مسلح این کشور هدف 
خشونت های جنسی قرار گرفته اند. در این گزارش که قرار است امروز در شورای 
امنیت به بحث گذاشــته شــود، آمده: »کادر بین المللی پزشکی و دیگر پرسنل 
بخش خدمات پزشکی و درمانی در بنگالدش جایی که مسلمانان روهینگیا به آن 
فرار کرده اند در گزارشــات خود ثبت کرده اند که بسیاری از این آوارگان متحمل 

جراحت های فیزیکی و روحی ناشی از حمالت جنسی خشونت آمیز شده اند.« 
پاکسازی قومی

دبیرکل سازمان ملل در این گزارش همچنین تاکید کرده: »پاکسازی قومی 
در پوشش عملیات پاکسازی شبه نظامیان در استان راخین رخ داده است. زنان از 
جمله زنان باردار که به عنوان متولیان و تکثیرکنندگان هویت قومی تلقی می شوند 
و همچنین کودکان و نوجوانان که نماینده آینده این گروه هســتند، هدف این 
خشــونت ها قرار گرفته اند.«به گفته گوترش، »بسیاری از زنان آواره روهینگیایی 
تمایلی به بازگشــت به مکان هایی که از آن فرار کرده اند ندارند؛ چراکه در آنجا 
نیروهایی که عامل تجاوز و حمالت جنســی به آنها بودند همچنان کنترل را به 
دست دارند.« گفتنی است پیش از این نیز هم از سوی سازمان ملل و هم از سوی 
سایر سازمان های بین المللی فعال در حوزه حقوق بشر به کرات، گزارش های تکان 
دهنده ای از جنایات دولت و ارتش میانمار علیه مسلمانان این کشور منتشر شده 

است. بودائیان افراطی نیز در این جنایات مشارکت فعالی دارند.

روزنامه دیلی استار گزارش داده نیروهای روسیه برای نابودی 
پایگاه های ناتو در لتونی و اســتونی تنها به 60  ساعت زمان نیاز 

دارند. 
اتهام زنی های آمریکا، انگلیس و فرانسه در خصوص استفاده از سالح های 
شیمیایی در دوما و حمله موشکی آنها به سوریه، به تنش های میان غرب 
و روســیه دامن زده اســت. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از 
پایگاه اینترنتی دیلی اســتار، در این میان مسکو حتی هشدار داده یک 
حرکت اشــتباه ممکن است به شعله ور شدن آتش جنگ میان روسیه و 
ناتو  و آغاز جنگ جهانی ســوم منجر شود. در همین حین خبر رسیده، 
تحلیلگران نظامی شورای آتالنتیک هم به بررسی جنگ احتمالی روسیه 
با ناتو پرداخته و به این نتیجه رسیده اند که در صورت وقوع جنگ میان 
این دو، نیروهای روس قادر خواهند بود در کمتر از ۶۰ ساعت هم پیمانان 

ناتو را در باالترین سطح آمادگی شکست دهند.
طبق این گزارش، اتاق فکر شورای آتالنتیک تنها راه غلبه ناتو بر روسیه 
را تقویت پایگاه های اروپا در مرز روسیه عنوان کرده است. این در حالی است 
که روسیه بیش از هفت پایگاه در مرزهای اروپا دارد.  ناتو برای حفاظت از 
اروپا نیازمند اجرای »طرح جامع چندجانبه دفاع از اروپا« است؛ طرحی 
که امنیت اتحادیه اروپا را در برابر تهدید احتمالی روسیه تقویت می کند.
کارشناســان اتاق فکر شــورای آتالنتیک همچنین معتقدند، ارتش 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در یک جنگ کوتاه مدت قادر است 
بر پایگاه های ناتو در کشورهای حوزه بالتیک غلبه کرده و در کمتر از ۶۰ 
ساعت مقر ناتو در کشــورهای استونی و لتونی را اشغال کند. همچنین 
ارتش روسیه به واسطه داشتن پایگاه های متعدد از قابلیت اعزام سریع نیرو 
به مناطق مختلف برخوردار است. این شورا تاکید کرده این رویه موجب 
اقدام سریع و پیروزی زودهنگام روسیه در جنگ های کوتاه مدت می شود، 
این در حالی اســت که احتمال پیروزی ناتو در جنگ های طوالنی مدت 
و فرسایشــی بیشتر است. به همین دلیل است که مسکو تا حد امکان از 
ورود به جنگ با ناتو خودداری می کند و ترجیح می دهد در صورت ورود 

به جنگ در مدت زمان کوتاهی به نتیجه برسد.
شــورای آتالنتیک همچنین  اعالم کرده ناتــو برای مقابله با چالش 
احتمالی روسیه نیازمند یک عامل بازدارنده موثر است تا در صورت لزوم 
برای ارتقای قدرتش و متوقف کردن روســیه به کار بندد. البته این یک 
اســتراتژی کامل برای مقابله با روســیه نیست و ناتو باید استراتژی های 

ترکیبی را در مقابل روسیه به کار بگیرد.

فرزند جمال عبدالناصر از قول پدرش

سوریه گورستان استعمارگران خواهد شد
در کنار دمشق ایستاده ایم

پلیس فرانسه با یورش وحشیانه به تظاهرات 
مردم شــهر »نانت« در غرب این کشور که در 
مخالفت با خشونت پلیس و سیاست های ماکرون 
برگزار شده بود، منتقدان را به شدت سرکوب 
کرد. دراین حمالت 150 معترض زخمی و 51 نفر 

هم بازداشت شدند.
 دولت فرانســه بامداد جمعه با ادعای حمایت از 
اصول اخالقی در کنار فرانســه و انگلیس به ســوریه 
حمله کرد و این در حالی است که در داخل این کشور 
مردم معترض به سیاست های دولت ماکرون به شدت 

سرکوب می شوند.
ساکنان» نتردام دالند« در غرب فرانسه و مخالفان 
تخریب محیط زیست در مخالفت با ساخت فرودگاه در 
این منطقه اقدام به ساخت خانه در مزارعشان کرده اند 
امــا دولت ماکرون مي گوید مــردم باید هرچه زودتر 
منطقه را ترک کنند. همین مســئله باعث درگیری 

روسیه
خبرگزاری تاس: دولت روســیه می گوید اقدامــات تالفی جویانه ای را علیه 
تحریم های جدید آمریکا در مجلس این کشور به تصویب می رساند. آندره کلتچ، 
معاون »ونشکونوم بانک« این کشور، گفته، روسیه مجبور خواهد شد دیگر از هیچ 
محصول آمریکایی استفاده نکند و هرگونه معامله تجاری را با آمریکایی ها قطع کند. 
در حال حاضر دومای روسیه پیش نویس قانونی را آماده کرده تا بر اساس آن پارلمان 
روسیه در اقدامی تالفی جویانه علیه سیاست های دشمن گرایانه آمریکا وارد شود.

پاکستان
اکسپرس نیوز: سخنگوی ارتش پاکستان اعالم کرده یک موشک کروز با نام 
»بابر« که نسل ارتقا یافته نسخه های پیشین است را با موفقیت آزمایش کرده اند. 
گزارش ها حاکی اســت این موشک توانایی دسترسی به اهدافی با 7۰۰کیلومتر 
فاصله را دارد. به گفته آصف غفوربابر با استفاده از یک تکنولوژی پیچیده و بدون 
استفاده از جی پی اس می تواند اهداف ثابت و متحرک را شناسایی و نابود کند.

کره شمالی
خبرگزاری فرانســه: رسانه های رسمی کره شمالی دیروز گزارش دادند، رهبر 
کره شمالی شــخصا از یک مقام چینی عالیرتبه در پیونگ یانگ استقبال کرده و 
خواســتار ایجاد مناسباتی مستحکم تر با پکن شده است. در واقع، این دو متحد 
دیرینه برای بهبود روابط پرتنش خودشان تالش می کنند. ورود هیئت چینی به 
کره شمالی چند هفته پس از سفر کم سابقه کیم جونگ اون به پکن و دیدار با 

شی جین پینگ، رئیس جمهور چین صورت می گیرد.
مجارستان

خبرگزاری آلمان: هزاران تن در بوداپســت، پایتخت مجارســتان تظاهرات 
گســترده ای را در اعتراض به سیاست های »ویکتور اوربان« نخست وزیر و نتیجه 
انتخابات پارلمانی برگزار کردند. با وجود آن که اوربان بار دیگر در انتخابات پارلمانی 
این کشور پیروز شده است. تظاهر کنندگان دولت را به برگزاری »انتخاباتی ناسالم« 
متهم می کنند. انتخاب اوربان از این جهت اهمیت دارد که وی سیاست های مخالف 
پناهجویان را پیگیری می کند. مخالفان دولت خواستار بازشماری آرا هستند و از 

طریق شبکه  اجتماعی فیس بوک فراخوانی برای این اعتراض ها داده اند.
افغانستان

تسنیم: طالبان در بیانیه ای اعالم کرده دولت افغانستان و مقامات آمریکایی به 
مردم و نمایندگان سنای آمریکا برای حضور بیشتر نظامیان در این کشور دروغ 
می گویند. آنها شانسی برای برنده شدن ندارند و سال خونینی را در پیش خواهند 
داشت. دولت افغانستان ماه گذشته با ارائه طرح پیشنهادی صلح برای آتش بست 
در نشســت روند کابل از طالبان خواســت تا با دست کشیدن از جنگ به عنوان 

یک حزب سیاسی فعالیت کنند.

هیئت امور اسرا و آزادگان فلسطین اعالم کرد

بازداشت یک میلیون فلسطینی از روز نکبت تاکنون
انقالب معاصر فلســطین است. او 
سال 1۹۶7 به اتهام بمب گذاری 
در ســینما »صهیون« در قدس 
اسیر و به حبس ابد محکوم شد.«
 به گزارش ایسنا هیئت امور 
اسرا و آزادگان فلسطین در گزارش 
خود ذکر کرده که »از آغاز اشغال 
فلسطین در سال 1۹۴۸ تاکنون 
حدود یک میلیون مورد بازداشت 

فلسطینیان توســط نظامیان رژیم صهیونیستی ثبت 
شده است که تمامی اقشار جامعه فلسطین اعم از زن 
و مرد و کودک و کهنسال و مبارز و رهبر و دیگر اقشار 

را شامل شده است.«
بر پایه این گزارش از سال 1۹۶7 تاکنون ۲1۵ اسیر 
فلسطینی در بند اسارت رژیم صهیونیستی به شهادت 
رســیده و صدها نفر دیگر پس از آزادی به شــهادت 
رســیده اند که آخرین مورد آن یاســین سرادیح )۳۳ 
ساله( از اریحا بود که در نتیجه شکنجه و ضرب و شتم 
حین بازداشت و اصابت مستقیم گلوله به وی در تاریخ 
۲۲ فوریه )۳ اسفند ۹۶( سال جاری به شهادت رسید.
این گزارش می افزاید: »در میان مجموع اســرای 

شــهید 7۲ نفر به خاطر شکنجه به دست بازرسان و 
بازپرسان صهیونیســت در مراکز بازجویی به شهادت 
رســیده و ۶1 نفر هم به خاطر ســهل انگاری سازمان 
زندان های صهیونیســتی و عدم ارائه درمان و خدمات 
مناسب پزشکی به اسرا به شهادت رسیده و هفت اسیر 
هم به سبب سرکوب و تیراندازی مستقیم سربازان و 
نگهبانان صهیونیســت در داخل زندان و 77 اسیر هم 
بالفاصله پس از بازداشــت به شیوه ای عمدی ترور و 

شهید شده اند.«
در پایان این گزارش می خوانیم: »در میان اسرای 
فلســطینی، ۴۸ نفر بیش از ۲۰ ســال در بند اسارت 
بوده اند که این گروه از اسرا، به اسم قدیمی ترین اسرا 

شناخته می شوند و ۲۹ نفر از آنان از قبل از سال 1۹۹۳ 
اسیر هســتند که این افراد قرار بود مارس ۲۰1۴ در 
چارچوب گروه چهارم از اســرای فلسطینی آزاد شوند 
اما رژیم صهیونیستی در نهایت به تعهدات خود عمل 
نکرد و از آزاد کردن آنان خودداری کرد و به سبب آن 
مذاکرات سازش بین این رژیم و تشکیالت خودگردان 
فلسطین نیز به بن بست رسید. از مدت اسارت ۲۵ نفر 
از آنان بیش از ۲۵ سال می گذرد که به آنها ژنرال های 
صبر گفته می شــود و 1۲ اسیر بیش از ۳۰ سال است 
که اسیر بوده و آنها نماد و رمز اسرا هستند. قدیمی ترین 
آنان »کریم« و »ماهر یونس« هستند که بیش از ۳۵ 

سال است در اسارتند.

تظاهــرات کردند که در ایــن اعتراضات نیز پلیس با 
گاز  اشــک آور و هلي کوپتر و ماشــین هاي آب پاش و 
ضدشورش به تظاهرکنندگان حمله کرد و آنها را مورد 

ضرب و شتم قرار داد.
این تظاهرات، یک روز پس از حضور ادوار فیلیپ 
نخست وزیر و ژرار کلمب وزیر کشور فرانسه در منطقه 

نتردام دالند برگزار شد که در نهایت با خشونت پلیس 
مردم معترض متفرق و ۵1 نفر هم بازداشت شدند.

 بــر اســاس گزارش ها نیرو های ضدشــورش به 
تظاهرکننــدگان حمله می کردند و آنها نیز به پرتاب 
سنگ، ترقه، بطری و هر چه در اطراف شان می یافتند، 

به دفاع از خود می پرداختند. 

برخــی از تظاهر کنندگان نیز نرده های فلزی را از 
جا کنده و به سوی نیرو های امنیتی پرتاب می کردند. 
یک معترض در اثر استنشاق گاز  اشک آور مسموم شده 
و رسانه های فرانســوی حال وی را »نامساعد« اعالم 
کرده اند. گفتنی اســت فرانسه همواره مدعی بوده که 

»مهد دموکراسی« است!

سرکوب وحشیانه منتقدان
 در فرانسه ، سرزمین مدعی دموکراسی!

دیلی استار: روسیه ظرف 60 ساعت 
پایگاه های ناتو را در استونی و لتونی

 تسخیر می کند

در تازه ترین گزارش سازمان ملل اعالم شد
مسلمانان میانمار به دلیل ترس از خشونت

حاضر نیستند به کشورشان بازگردند

در شیلی، یونان و آمریکا مردم با برپایی تظاهرات تجاوز 3 کشور غربی به سوریه را محکوم کردند

فرمانده سابق نیروهای ویژه انگلیسی می گوید وی به همراه 
شمار زیادی از فرماندهان ارشد ارتش آمریکا معتقدند که »بشار 
اسد« نیازی به حمله شیمیایی در حومه دمشق نداشته، چراکه 

او در این جنگ، پیروز شده است.
ژنرال »جاناتان شــاو« اظهارات »ترزا می« نخســت وزیر انگلیس 
درباره رئیس جمهور ســوریه را زیر سوال برد. ترزا می مدعی شده بود 
که »بشار اسد« عامل حمله شیمیایی اخیر در شهر »دوما« است. ژنرال 
»جاناتان شاو« در واکنش به ادعای نخست وزیر انگلیس، این سوال را 
مطرح کرد که، »در شــرایطی که بشار اسد در جنگ پیروز شده، چرا 
باید از تسلیحات شیمیایی استفاده کند؟« این ژنرال انگلیسی افزود: 

»این فقط نظر شخص من نیست، بلکه بسیاری از فرماندهان ارشد در ارتش آمریکا هم 
چنین نظری دارند. هیچ منطقی درمورد دســت داشــتن بشار اسد در این حمله، وجود 
ندارد. او شورشــیان سوری را متقاعد کرد که با اتوبوس از مناطق اشغالی خارج شوند. او 

کنترل اراضی آنها را به دســت گرفت. بنابراین، چرا باید آنها را با گاز 
شیمیایی هدف قرار داده باشد.«

به گزارش ایســنا، ژنرال شــاو در مصاحبــه اختصاصی با »میل 
آن ساندی« افزود: جهادی ها )تکفیری ها( و چند گروه اپوزیسیون دیگر 
که علیه )بشار اسد( می جنگند، انگیزه بسیار بیشتری برای یک حمله 

شیمیایی و سپس، متهم کردن دمشق به ارتکاب این حمله داشتند.
وی افزود: »انگیزه آنها )تروریست ها( این بود که آمریکا را وارد جنگ 

کنند، چون ترامپ اخیرا گفته بود آمریکا از سوریه خارج می شود.«
آدمیرال »لرد وست« فرمانده سابق نیروی دریایی انگلیس هم طی 
اظهاراتی مشابه، گفت: »من اگر مشاور رئیس جمهور )بشار( اسد بودم، 
چرا باید االن به او پیشنهاد می کردم، از سالح شیمیایی استفاده کند؟ اصال منطقی نیست.«
گفتنی است آمریکا، فرانسه و انگلیس به بهانه این حمالت شیمیایی به سوریه حمالت 

موشکی پرسروصدا اما بی فایده ای را انجام دادند.

رئیس سابق نیروهای ویژه انگلیس:

بشار اسد در اوج پیروزی نیازی به حمله شیمیایی نداشته است

بیست و نهمین نشست سران کشورهای عضو اتحادیه عرب، 
با حمالت همه جانبه علیه ایران، در شــهر »ظهران« عربستان 

برگزار شد.
دیروز بیســت و نهمین نشست سران عرب در شهر ظهران عربستان 
برگزار شد. این چهارمین اجالس سران عرب بود که در عربستان برگزار 
شــد و سه اجالس قبلی در سال های 1۹7۶ و ۲۰۰7 و ۲۰1۳ در ریاض 
برگزار شده بود.  اتحادیه عرب با نام کامل اتحادیه کشورهای عربی یک 
سازمان بین المللی منطقه ای شامل کشورهای عربی جنوب غرب آسیا و 
شــمال آفریقا است. این اتحادیه در سال 1۹۴۵ با ۶ عضو مؤسس مصر، 
عربستان، عراق، سوریه، لبنان، و اردن تشکیل شد و یمن نیز در همان سال 
به آن پیوســت. این اتحادیه ۲۲ عضو اصلی و ۴ عضو ناظر دارد. عضویت 

سوریه نیز از ۲۰11 به حالت تعلیق درآمده است.
در اجالس ظهران، مســئله فلسطین، تحوالت سوریه، یمن و لیبی، 
مبارزه با تروریســم، اختالفات موجود میان کشورهای عربی و همچنین 
نقش ایران در منطقه از مهمترین موضوعاتی بود که به آن پرداخته شد. 
اما فضای حاکم بر نشســت دیــروز مواضع ضد ایرانی برخی حکام عرب 
بود. در اجالس دیروز امیر قطر و سلطان ُعمان حضور نداشتند. والدیمیر 
پوتین رئیس جمهور روســیه در پیامی به حکام شرکت کننده در اجالس 
گفت که روســیه آماده همکاری با اتحادیــه عرب برای تضمین ثبات و 

امنیت در خاورمیانه است.
 عبداهلل دوم شاه اردن که ریاست اجالس قبلی کنفرانس را بر عهده 
داشت، ریاست بیست و نهمین اجالس سران عرب را تحویل ملک سلمان 
داد. شاه اردن طی سخنانی قبل از تحویل ریاست اجالس گفت: از برپایی 
دولت فلســطین به پایتختی قدس شــرقی در مرزهای 1۹۶7 حمایت 
می کنیم. وی در ادامه بر حل سیاسی بحران سوریه به گونه ای که شامل 
همه طرف های ســوری شود، تاکید کرد. شاه اردن ضمن تبریک به ملت 
عراق به مناسبت پیروزی بر داعش اعالم کرد که با هرگونه حمالت نظامی 

علیه سوریه مخالفیم.
ملک سلمان شاه سعودی نیز پس از تحویل گرفتن ریاست بیست و 
نهمین اجالس درباره مسایل مختلف منطقه سخنرانی کرد. سلمان، شاه 
سعودی، در افتتاحیه اجالس سران عرب، با تپق های فراوان، سخنرانی کرد؛ 
او در بخش های مختلف سخنرانی که مربوط به نقاط مختلف منطقه بود، 
مکرر به ایران اتهام زد. شاه عربستان در ابتدای سخنرانی خود به مسئله 
فلسطین اشاره کرد و گفت، مسئله فلسطین برای ما در اولویت قرار دارد 
و تصمیم دولت آمریکا در انتقال ســفارت به قدس را محکوم می کنیم. 
قدس شرقی باید پایتخت فلسطین باشد. این در حالی است که اخیرا بن 
سلمان ولیعهد سعودی در گفت و گو با نشریه آتالنتیک به صراحت از حق 
موجودیت اسرائیل دفاع کرد و حتی در ماجرای انتقال سفارت اسرائیل به 
قدس رسانه ها از حمایت پنهانی عربستان از این طرح ترامپ خبر داده اند.  
ملک سلمان بدون اشاره به جنایات سعودی علیه یمن که وارد چهارمین 
سال خود شده است، تصریح کرد: »از جامعه جهانی می خواهیم که همه 

راه ها برای ورود کمک های انسان دوستانه به یمن را فراهم کنند.«
عالوه بر این ملک سلمان با طرح ادعاهایی رفتارهای ایران در منطقه 
را خطرناک توصیف کرد و اتخاذ مواضع قوی و محکم سازمان ملل علیه 
رفتارهای ایران در منطقه را خواســتار شد. شاه سعودی تاکید کرد: »ما 
حمایت موشــکی ایران از حوثی ها را محکوم و دخالت های این کشور در 
امور کشــورهای عربی را رد می کنیم«. این در حالی است که آل سعود 
در ســه سال گذشته با حمالت وحشیانه به یمن بیش از 1۵ هزار یمنی 

را به شهادت رسانده است. 
 احمد ابوالغیط دبیرکل اتحادیه عرب نیز با تکرار ادعاهای ملک سلمان 
درباره ایران، اعالم کــرد که دخالت های ایران در جهان عرب را محکوم 
می کنیم. ابوالغیط همچنین بدون محکوم کردن حمالت موشکی آمریکا، 

فرانسه و انگلیس علیه سوریه، دمشق را مسئول بحران سوریه دانست.

برگزاری اجالس ضد ایرانی اتحادیه عرب
در ظهران عربستان

پس از گذشت دو روز از تجاوز آمریکا، انگلیس و 
فرانسه به خاک سوریه، اعتراضات جهانی علیه این 

اقدام همچنان ادامه دارد.
فرزند »جمال عبدالناصر« با ارسال نامه ای برای »بشار 
اســد« حمله فوق را اقدامی اســتعماری خواند و با سوریه 

اعالم همبستگی کرد.
بــا وجود آنکه دو روز از زمان حمله موشــکی آمریکا، 
انگلیس و فرانســه به ســوریه گذشته اســت، اعتراضات و 

اظهارنظرها درباره این حمله، همچنان ادامه دارد.
به گزارش تســنیم، »عبدالحکیــم عبدالناصر« فرزند 
»جمال عبدالناصر« رئیس جمهور اسبق مصر، با ارسال نامه ای 
برای بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، تجاوز نظامی آمریکا، 

انگلیس و فرانسه به سوریه را محکوم کرد.
فرزند عبدالناصر در این نامه تجاوز مثلث غربی به سوریه 
را مشابه تجاوز سه جانبه فرانسه، انگلیس و رژیم صهیونیستی 
به مصر در ســال 1۹۵۶ دانست و تصریح کرد: در آن زمان، 
مصر مقابل تجاوز ایستاد و سوریه اعالم کرد که در کنار مصر 
می ایستد. عبدالحکیم عبدالناصر افزود: در آن جنگ البته، 
کانال سوئز تبدیل به گورستان استعمارگران شد. اکنون نیز 
سوریه قلب تپنده جهان اسالم است و این کشور تبدیل به 
گورستان استعمارگران خواهد شد. استعمارگرانی که تصور 
می کنند با مزدوران خود در کشورهای عربی، خواهند توانست 
اراده شــان را بر ما تحمیل کنند. این هرگز اتفاق نمی افتد. 
ما در سرزمین جمال عبدالناصر اعالم می کنیم که در کنار 
دمشق می ایســتیم. دفتر سیاسی انصاراهلل یمن هم حمله 
فوق را در جهت حمایت آشکار آمریکا از رژیم صهیونیستی 

و تروریست ها دانست.
آمریکا به همراه فرانسه و انگلیس بامداد یکشنبه به سمت 
برخی مناطق سوریه 1۰۳ موشک پرتاب کرده اند. 71 موشک 
توسط ارتش سوریه در هوا، رهگیری و منهدم شده اند. این 

حمله نتوانست ضربه ای به ارتش سوریه وارد کند.
تظاهرات و اعتراض جهانی

اعتراضات به تجاوز علیه ســوریه، همچنان  ادامه دارد؛ 
به گزارش ایســنا، هزاران نفر از مردم آمریکا در شــهرهای 
مختلف این کشــور، علیه تجاوز به سوریه تظاهرات کردند. 
تظاهرکنندگان آمریکا را به یک امپراتور جنگ طلب تشبیه 
کردند و جنگ در سوریه را غیرقانونی و غیراخالقی خواندند. 
در یونان، شــیلی و برخی از کشورهای دیگر نیز تظاهرات 

مشابهی برگزار شد.
در میان کشــورها نیز ونزوئال و پاکســتان این حمله 
را محکــوم کردند. »عبدالباری عطوان« ســردبیر روزنامه 
فرامنطقه ای رأی الیوم، حمله آمریکا به سوریه را سرآغازی 

برای پایان حضور این کشور در منطقه دانست.
موضع کشورهای متجاوز و حامیان آنها

به گزارش فارس، »بوریس جانسون« وزیرخارجه انگلیس 
مدعی شــد که حمله به ســوریه، »برای نجات اخالقیات« 

صورت گرفت!
»ژان ایو لودریان« وزیرخارجه فرانسه هم علی رغم اینکه 
دولت متبوع وی، بدون اجازه شــورای امنیت، دست به این 

اقدام زده بود، گفت که به منظور قدم گذاشــتن به مســیر 
صلح آمیز در مورد ســوریه، پاریس خواســتار این است که 

شورای امنیت ابتکار عمل را به دست بگیرد.
رژیم صهیونیســتی نیز یک بار دیگر، بی خاصیت بودن 

حمله موشکی اخیر را به غرب گوشزد کرد.
دبیرکل ناتو هم کال توپ را به زمین روســیه انداخت و 
از مسکو خواست مســئولیت خود را درباره سوریه بپذیرد. 
رئیس جمهــور آلمان نیز که دولتش جانب آمریکا را گرفته 
بود، در اظهارات جدید، از روســیه و آمریکا خواست، برای 

حل بحران سوریه، نقش مثبت داشته باشند.
آمریکا

مقامات آمریکایی که در ماجرای اخیر، خود را شکست 

خورده می بینند، از خود واکنش های تندتری نشان می دهند؛ 
»مایک پنس« معاون رئیس جمهور آمریکا گفت: )بشار( اسد 
و متحدانش نباید عزم و اراده ما را مورد آزمون قرار  دهند. 
وی روسیه را به دروغگویی متهم کرد و گفت: ایران و روسیه 
را می توان از طریق همراهان شــان قضاوت کرد! وی گفت، 
ترامپ آماده اســت در صورت تکرار حمالت شیمیایی علیه 

مردم سوریه، باز هم حمله کند.
اظهارات بشار اسد

»بشار اسد« رئیس جمهور سوریه در دیدار با چندتن از 
نمایندگان پارلمان روســیه، اقدام آمریکا و متحدانش علیه 
ســوریه را خصمانه دانســت و تاکید کرد، سوریه زرادخانه 

شیمیایی در اختیار ندارد.

دولت سوریه نیز حمایت عربستان و قطر از حمله آمریکا 
به سوریه را محکوم کرد. »بشار جعفری« نماینده سوریه در 
سازمان ملل نیز از آمریکا، فرانسه و انگلیس خواست فورا به 

حمایت از تروریست ها در سوریه پایان دهند.
پوتین

»والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه طی تماس تلفنی 
با همتای ترکیه ای خود، تأکید کرد: اقدام آمریکا و متحدانش 
در حمله به سوریه، نقض منشور سازمان ملل و اصول حقوق 
بین الملل بوده است. وی این حمله را »حمله به یک کشور 
مستقل« دانست و گفت: این حمله در حالی صورت گرفت 
که نه کارشناسان روسی و نه مردم محلی ساکن شهر دوما، 

حمله شیمیایی توسط ارتش سوریه را تأیید نکرده اند.
سایر رویدادها:

* ارتش سوریه پاکسازی کامل »غوطه شرقی« دمشق 
از لوث تروریست ها را اعالم کرد. 

* میخائیل گورباچف آخرین رهبر شــوروی ســابق، 
حمله غرب به ســوریه را مثل تمرین قبــل از »تیراندازی 

واقعی« دانست.
* آمریکا، انگلیس و فرانســه پیش نویس قطعنامه ای را 

درباره سوریه به شورای امنیت دادند.
* تیم تحقیقات سازمان ملل در مورد حمله شیمیایی، 
وارد دمشــق شد. این تیم به زودی به شهر »دوما« می رود 
تا حقیقت ماجرا را در مورد اســتفاده از سالح شیمیایی در 

این شهر، مشخص کند.
* روزنامه انگلیســی »گاردین« نوشــت، موشک های 
استفاده شده در حمله به سوریه، بسیار پیشر فته بوده اند و 
در این حمله، موشک هایی به ارزش ۵۰ میلیون دالر شلیک 
شده است، اما مشخص نیست که این حمله، چه دستاوردی 
داشــته است. خصوصا اینکه ارتش سوریه 71 موشک را در 

هوا منهدم کرده است.

دبیرکل حــزب اهلل لبنان در همایش انتخاباتی منطقه »بقاع« لبنان 
تصریح کرد، رژیم صهیونیستی ترســوتر از گذشته شده و نمی تواند 

سربازانش را مثل قبل، روانه جنوب لبنان بکند.
 به گزارش خبرگزاری فارس، »سید حسن نصراهلل« برای حاضران در همایش 
انتخاباتی حزب اهلل در منطقه »بقاع« از طریق ویدئو کنفرانس به سخنرانی پرداخت. 
وی با بیان اینکه بقاع شهدای بسیاری در راه مقاومت داده و قهرمانانش کماکان 
در میان مردم زندگی می کنند، گفت: دشمن صهیونیستی برای رسیدن به بیروت 
یا دمشق )البته این اتفاق هرگز نخواهد افتاد( باید از دشت های بقاع عبور کند. اما 
اسرائیل ترسو تر از آن است که تانک ها و سربازانش را به بقاع غربی یا جنوب بیاورد.
سید حسن نصراهلل افزود: پس از توسعه امکانات مقاومت، اسرائیل ترسو تر و 

ضعیف تر از گذشته شده است. 
نصراهلل در ادامه، کنایه سنگینی را متوجه مهاجمان به سوریه کرد و 
گفت که آمریکا، انگلیس و فرانسه در این حمله، هوا را بمباران کرده اند!

سید حسن نصراهلل: اسرائیل ترسو تر
 و ضعیف تر از گذشته است

بین ساکنان محلی و پلیس 
شده است. درگیري پلیس 
ضدشورش و مردم در این 
منطقــه تاکنــون حداقل 
برجــاي  مجــروح   1۵۰

گذاشته است. 
روز شــنبه اما هزاران 
نفر از مردم این منطقه در 
به »خشونت های  اعتراض 
بی حــد و حصــر پلیس« 
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