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بمباران دیوانه وار یمن
از سوی جنگنده های آل سعود

جنگنده های ســعودی در مدت 24 ساعت بیش 
از 4۰ بار مناطق مختلف یمن را هدف بمباران هوایی 

خود قرار دادند.
حمالت وحشیانه عربستان به یمن همچنان ادامه دارد و 
گویا برتری موشکی یمن باعث نوعی جنون در دربار سعودی 
شده است. از این رو دیروز رسانه های عربی گزارش دادند که 
در 24 ساعت گذشته جنگنده های سعودی بیش از 40 نوبت 
به استان های مختلف یمن حمله کردند. جنگنده های ائتالف 

سعودی روز یکشــنبه منطقه »االبطح« در شهرستان قاره 
استان حجه را بمباران کردند که بر اثر آن راننده یک خودرو و 
یک زن جان خود را از دست دادند. ائتالف سعودی همچنین 
دو منطقه »حرض« و »میدی« استان حجه واقع در غرب را 
۱0 بار هدف قرار دادند. استان »صعده« واقع در شمال یمن 
نیز شاهد حمالت هوایی عربستان به ساختمان دادگستری 
در منطقه »غمار« شهرستان مرزی »رازح« و بمباران مخزن 

آب در منطقه »طالن« در شهرستان »حیدان« بود. 

تشدید محاصره منزل شیخ  عیسی  قاسم در منامه
با بلوک های سیمانی!

پس از گذشت حدود یک ســال از بازداشت و 
محاصره خانگی آیت اهلل عیسی قاسم در منزل خود، 
نیروهای امنیتی بحرین روز گذشــته با بلوک های 
ســیمانی منزل وی را از خانه های همجوار نیز جدا 

کردند تا فشارها را بر وی بیفزایند. 
رژیم آل خلیفه در ادامه روند اعمال فشــار به مخالفان 
خود، منزل آیت اهلل شیخ عیسي قاسم رهبر نهضت اسالمي 
بحرین را با حفاظ ها و بلوک هاي سیماني به کلي محاصره 

و منزل ایشان را از مناطق و منازل اطراف کامال جدا کرد. 
رژیم آل خلیفه پس از اقدام به محاکمه و سلب تابعیت 
رهبر شــیعیان بحرین در اواخر خرداد ماه ســال ۱395، 
منطقه الدراز محل ســکونت رهبر نهضت اسالمي بحرین 
را محاصره کرده و تحت کنترل امنیتي در آورده است. به 
گزارش خبرگزاری صدا و ســیما ، آیت اهلل عیسي قاسم در 
طول مدت محاصره منطقه و منزل خود از دسترســي به 

درمان و معالجه محروم بوده است.
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نشست نمایشی اتحادیه عرب در ظهران عربستان
 با صدور بیانیه آبکی پایان یافت!

کمیته روابط خارجی آمریکا
 »پمپئو« را رد صالحیت کرد

در حالی که اعتراضات کشورها و تظاهرات 
خیابانی علیه تجاوز غرب به ســوریه همچنان 
ادامه دارد، یک روزنامه آمریکایی نوشت، حمله 
به سوریه به اعتبار آمریکا در صحنه بین الملل 

صدمه زد.
»واشــنگتن پست« طی گزارشــی درباره حمله 
موشکی بامداد شنبه گذشته آمریکا، انگلیس و فرانسه 
به سوریه، نوشــت که »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا قصد داشت با این حمله، قدرت نمایی کند، اما 
کامال برعکس عمل کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، 
واشنگتن پست نوشت: »حمالت جمعه شب )بامداد 
شنبه( به اندازه کافی قوی نبود تا مایه خجالت نشود.« 
به نوشــته  این روزنامه، »نتیجه آن شد که به جای 
لطمه زدن به رژیم )بشــار( اسد، به اعتبار آمریکا در 

صحنه بین المللی آسیب وارد کرد.«
در این آمده اســت، در حمله فوق، حتی به یک 
هواپیما یا پایگاه هوایی سوریه و یا قابلیت های شیمیایی 
این کشور آسیبی وارد نشد.واشنگتن پست ادامه داد، 
هیچ تلفاتی از این حادثه گزارش نشــد و این نشــان 
می دهد دولت ســوریه، اهداف مورد هدف قرار گرفته 
را قبل تخلیه کرده بود.بنابر این گزارش، ســوری ها 
می دانند پیروز این حمله بودند به طوری که واشنگتن 
پســت در این خصوص گزارش کــرد در خیابان های 
دمشق، جشــن و شــادمانی برپا بود، زیرا طرفداران 

دولت فهمیدند حمله پرهزینه ای محقق نشده است.
»جک کین« معاون سابق رئیس ستاد ارتش آمریکا 
که هم اکنون بازنشسته شده در این خصوص گفته است 
سوری ها دلیل خوبی برای جشن گرفتن داشتند.وی 
ادامه داد: »پاسخ )آمریکا( به حمله شیمیایی دوما، به 
نظر من بســیار ضعیف بود. این )پاسخ( باید قاطع و 
چشــمگیر می بود«.این روزنامه آمریکایی در گزارش 
خود به قصد واشنگتن از حمله اشاره کرد و نوشت که 
آمریکا قصد داشت رئیس جمهور سوریه را تنبیه کند 
ولی اسد تنبیه نشد و حمله کامال برعکس نتیجه داد. 
حمله وی )ترامپ( درست همانطوری شد که او )اسد( 
پیش بینی می کرد.این گزارش ادامه داد: »نتیجه ای که 
»کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی از حمله واشنگتن 
به خاک سوریه می گیرد این است که دولت ترامپ را 
می توان به راحتی تهدید کرد.«بدین ترتیب، ترامپ با 

ضعف به دیدار کیم می رود.
این گزارش در پایان نتیجه گیری کرد، اگر ترامپ 
هیچ اقدامی انجام نمی داد، هرچند اوضاع بدتر می شد، 
امــا نه خیلی زیــاد، زیرا وقتی شــما حمالتی انجام 
می دهید که به اندازه ای قوی نیســت و مایه خجالت 
می شود، در واقع ضعف از خود نشان می دهید و نشان 

دادن ضعف، تحریک آمیز است.
رسانه های صهیونیستی

رسانه های رژیم صهیونیستی هم که دیدگاه های 
ســران این رژیم را منعکس می کنند، دیروز نوشتند، 
حمله اخیر به سوریه چیزی بیش از تالش غرب برای 
حفــظ آبروی خود و خودداری از خشــمگین کردن 
»والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه نبود. ژنرال های 
صهیونیستی نیز نسبت به پیامدهای حمله ضعیف اخیر 
آمریکا به سوریه، ابراز نگرانی کرده اند. در همین رابطه 
یک ژنرال صهیونیست بازنشسته به نام »عمیرام لوین« 
فرمانده سابق جبهه شمال رژیم صهیونیستی گفت: 
حمله به ســوریه، بسیار ضعیف بود. امید داشتم کاخ 

ادامه واکنش ها به تجاوز آمریکا به سوریه

واشنگتن پست: حمله به سوریه
حیثیت آمریکا را بر باد داد

مردم در کشورهای مختلف همچنان علیه تجاوز نظامی آمریکا، فرانسه و انگلیس به سوریه تظاهرات می کنند

ریاست جمهوری »بشار اسد« برچیده شود.
روزنامه صهیونیستی »جروزالم پست« نوشت، اقدام 
نظامی این ســه کشور )آمریکا، انگلیس و فرانسه( در 

سوریه، دستاورد خاصی نداشت.
ادامه اعتراضات

در حالی که چند روز از حمله موشکی به سوریه 
می گذرد، اعتراضات علیه این حمله همچنان ادامه دارد. 
کشورهای قبرس، مکزیک، آمریکا، عراق، هند، ترکیه، 
انگلیس و برخی از کشــورهای دیگر، شاهد تظاهرات 
علیــه اقدام آمریکا و متحدانش در حمله به ســوریه 
بود. فلسطینیان سرزمین های اشغالی نیز علیه تهاجم 
آمریکا به سوریه تظاهرات کردند.»میان محمد اسلم« 
معاون رهبر حزب »جماعت اسالمی« پاکستان حمله 
به سوریه را محکوم کرد و مهاجمان را »شیطان« خواند. 
»سیدساجد علی نقوی« رئیس شورای علمای پاکستان 
گفت: »هدف آمریکا، دفاع از منافع صهیونیست ها بود 

و برای جنون واشنگتن باید فکری کرد.«
در فرانســه شماری از مقامات این کشور از حمله 
موشــکی به سوریه شدیدا انتقاد کردند. به گفته آنها، 
حمله فوق فاقد مستندات بوده است. »سازمان پیمان 
امنیت جمعی« که مقر آن در بیشــکک است، حمله 
به سوریه را محکوم و به حمایت از تمامیت ارضی این 
کشــور تاکید کرد.در انگلیس نیز پارلمان این کشور 

قصد دارد، اقدام نخســت وزیر در حمله به سوریه را 
مورد بررســی قرار دهد. »فرانک والتر اشتاین مایر« 
رئیس جمهور آلمان هم گفت، حمله به سوریه ریسک 
رویارویی مستقیم آمریکا و روسیه را باال برد. »فدریکا 
موگرینی« مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم 
تنها راه حل بحران سوریه را مذاکرات سیاسی دانست.
الوروف: پاسخ حمالت آمریکا را می دهیم

ســرگئی الوروف، وزیر خارجه روســیه اما دیروز 
طی مصاحبه ای با شــبکه تلویزیونی بی بی سی گفت 
حمله آمریکا، انگلیس و فرانسه به سوریه بدون پاسخ 

نمی ماند.
به گفته الوروف، تمام مدارکی که کشورهای غربی 
بــرای اثبات اتهام حمله شــیمیایی ارائه می دهند از 
رسانه ها و شبکه های اجتماعی جمع آوری شده است: 
»من نمی خواهم درباره ســران دیگر کشورها بی ادب 
باشــم اما تمام مدارکی که سران انگلیس، فرانسه و 
آمریکا ارائه می دهند از شبکه های اجتماعی و رسانه ها 

گرفته شده است.«
الوروف افــزود: »در حال حاضر رابطه روســیه با 

کشورهای غربی بدتر از دوران جنگ سرد است.«
به گزارش میزان، وزیر خارجه روسیه در ارتباط با 
تجاوز موشکی آمریکا، فرانسه و انگلیس به سوریه نیز 
گفت: »عواقبی برای این اقدام وجود خواهد داشت، ما 

اسناد مهمی  از کشف  رسانه های سوری 
در شهر »دوما« خبر دادند که ساخت سالح 
شیمیایی از ســوی تروریست های وابسته 
ثابت  را  به »جیش االسالم«  به گروه موسوم 

می کند.
آمریکا، فرانســه و انگلیس بــه بهانه حمالت 
شیمیایی دوما و نسبت دادن این حمالت به دولت 

سوریه به این کشور حمله کردند!
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رسانه های 
سوری می گویند علی رغم تالش تروریست ها برای 
نابودی همه اســناد به جا مانده از خود در شــهر 
آزاد شــده »دوما«،  اســنادی در منزل سرکرده 
گروه تروریستی موسوم به »جیش االسالم« کشف 
شده که تولید سالح شــیمیایی توسط این گروه 

را ثابت می کند.جیش االســالم کــه رهبری آن را 
»علوش« برعهده دارد، از طرف رژیم آل سعود علنا 
حمایت مالی و تسلیحاتی می شود.براساس گزارش 
رسانه های ســوری، در یکی از اسناد کشف شده 
این حمله آمده است: »پس از آن که دانشجویان، 
دوره فناوری را در مرکز مطالعات »سبیلی«  )دوره 
شیمی و الکترونیک( گذراندند، مسئوالنی تعیین 
شدند که نامشان در زیر و براساس تخصص شان، 
می آید...«رسانه های سوری اعالم کرده اند، افرادی 
که مســئول پرونده شیمیایی و صنایع تسلیحاتی 
تروریســت های جیش االســالم بودند، »یوســف 
قاقیش« و »انس قاشــوع« معروف به »ابوماهر« 

نام دارند.
همچنین، اسناد و مدارکی یافت شده که نشان 

می دهد عناصر تروریستی جیش االسالم به سوی 
شماری از شــهروندان غیرنظامی تیراندازی کرده 
و به دنبال کشــته شدن یک جوان در جریان این 
تیراندازی، شهروندان به شدت از رفتار تروریست ها 
انتقاد کرده اند. براساس اسناد به دست آمده، عناصر 
وابسته به گروه های مسلح در غوطه شرقی و دیگر 
مناطق، بعضا به شدت با یکدیگر درگیر می شدند و 
از همدیگر سرقت هم می کردند.آمریکا،  انگلیس و 
فرانسه بامداد یکشنبه گذشته گفتند ۱05 موشک 
به سمت خاک سوریه شلیک کردند. این حمله به 
بهانه حمله شیمیایی ارتش سوریه در دوما صورت 
گرفته اســت. جالب است که کشورهای مهاجم با 
هرگونه تحقیقات میدانی از سوی سازمان ملل در 

مورد ماجرای دوما مخالفت می کردند!

دست آمریکا، انگلیس و فرانسه رو شد

کشف اسناد مهم از دست داشتن تروریست ها
 در حمالت شیمیایی دوما

مخالفت اعضای کمیته روابط خارجی مجلس سنای این کشور 
با تایید صالحیت »مایک پمپئو« به عنوان وزیر خارجه، سرنوشت 

وی را به صحن سنا کشاند.
 دیروز صالحیت »مایک پمپئو« گزینه پیشنهادي ترامپ براي وزارت 
امور خارجه این کشور در کمیته روابط خارجی سنا رد شد. بدین ترتیت 

کار بررسی صالحیت وی به صحن سنا کشیده شد. 
وی روز پنج شنبه در جلسه بررسی صالحیت خود در کمیته روابط 
خارجی سنا تنش ها میان واشنگتن و مسکو را ناشي از رفتار نامناسب 
روسیه دانست و گفت از تحریم هاي بیشتر آمریکا علیه روسیه حمایت 

مي کند. 
وی همچنین در مورد توافق برجام گفت: »اگر نامزدي او از ســوي 
مجلس سنا تایید شود تقویت توافق هسته اي ایران را در اولویت دستور 
کار خود قرار خواهد داد.« اما پایگاه »نیویورک دیلی نیوز« در گزارشی 
درباره روند بررسی تایید صالحیت »مایک پمپئو« خبر داده که کار تایید 
صالحیت او در کمیته روابط خارجی سنا ناکام مانده و چاره ای جز صحن 

سنا و رای گیری در آنجا باقی نمانده است.
در گزارش این رســانه آمریکایی آمده است: »نامزدی مایک پمپئو 
برای وزیر خارجه شدن، در یک وضعیت متغیر و بی ثبات قرار دارد چرا 
که او بعد از حمله رئیس جمهور ترامپ به سوریه، حمایت کمیته روابط 

خارجی سنا را از دست داده است.«
 بنا بر این گزارش، »مدیر کنونی سیا که بعد از اخراج رکس تیلرسون 
نامزد پست وزارت خارجه شده است، شاید با رای منفی همان هایی که 

قبال به او )برای سمت ریاست سیا( رای دادند، مواجه شود.«
 یکی از این حامیان دیروز پمپئو، ســناتور ارشد و دموکرات ایالت 
ویرجینیا اســت که یکشنبه شب رسما مخالفت خود را با تعیین او به 
عنوان وزیر خارجــه اعالم کرد.»تیم کین« عضو کمیته روابط خارجی 
سنا که در مبارزات انتخاباتی سال 20۱6 گزینه هیالری کلینتون برای 
سمت معاون رئیس جمهور بوده، گفت: »ما رئیس جمهوری داریم که ضد 
دیپلماســی اســت و من در این باره که مایک پمپئو همان تمایل برای 
ضدیت با دیپلماســی را نشان داده، نگرانی دارم«سناتور کین در زمان 

تایید صالحیت پمپئو به عنوان رئیس سیا، به او رای مثبت داده بود.

با اعالم سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه، پیام رسان تلگرام 
به صورت کامل در این کشور فیلتر شد.

در ماه های اخیر زمزمه های فیلترینگ پیام رسان تلگرام در روسیه مطرح 
و در روزهای گذشته به اوج خود رسیده بود. در نهایت نیز این پیام رسان 
فیلتر شــد. به گزارش فارس، ســازمان نظارت بر ارتباطات و رسانه های 
جمعی روسیه دیروز اعالم کرد که روند فیلترینگ پیام رسان »تلگرام« در 

این کشور از صبح شروع و در نهایت به پایان رسید.
دیروز الکســاندر ژاروف رئیس این سازمان در مصاحبه با خبرگزاری 
»اینترفکس« ضمن اعالم آغاز فیلترینگ تلگرام، تاکید کرد اقداماتی را نیز 
برای مقابله با راه های دور زدن فیلترینگ تلگرام اندیشیده اند که به زودی 
اجرایی خواهد شد. »ژاروف« همچنین اعالم کرده که رسما از سرویس های 
ارائه اپلیکیشن های موبایل از جمله »اپ استور« و »گوگل پلی« خواسته اند 

تا این پیام رسان را از دسترسی کاربران روس خارج کنند.
روند فیلترینگ تلگرام در روســیه بعد از دســتور دادگاه عالی مسکو 
)تاگانسکی( آغاز شده است. دادگاه مسکو بعد از بررسی درخواست سازمان 
نظارت بر ارتباطات و رسانه های جمعی روسیه، به فیلتر شدن و ممنوعیت 
دسترسی به تلگرام رای مثبت داد. بعد از اعالم این حکم بود که وکالی 
این پیام رســان به رسانه ها گفتند که برای رفع ممنوعیت تلگرام، به این 

دادگاه درخواست تجدید نظر خواهند داد.
چند هفته قبل دولت روســیه به شــرکت تلگرام برای تحویل دادن 
سیســتم رمزنگاری پیام های این نرم افزار اولتیماتوم داده بود اما »پاول 
دوروف« سازنده این پیام رسان ضمن امتناع از این کار، حاضر به همکاری 
با روسیه نشد. سازندگان این پیام رسان اخیرا نیز اعالم کردند که به زودی 

از ارز مجازی به نام »گرام« رونمایی خواهند کرد!

تلگرام در روسیه فیلتر شد

مخالفان دولت ارمنستان حضور خود را در خیابان های »ایروان« 
به روز پنچم رساندند و با تسخیر ساختمان رادیو برای ساعاتی 
هرچند کوتاه به تصمیم رئیس  جمهور برای معرفی سرژ سرکیسیان 

به عنوان نخست وزیر اعتراض کردند.
مخالفان دولت ارمنستان به رهبری »نیکول پاشینیان« در ابتدای هفته 
جاری با یورش به ســاختمان مرکزی رادیوی دولتی این کشور، کنترل 
آن را برای ســاعاتی دست گرفتند اما پس از ناکامی در پخش پیام خود 
از طریق رادیو، مرکز آن را ترک کردند. دولت ارمنســتان چند ماه مانده 
به اتمام دوره زمامداری »ســرژ سرکیسیان« با برگزاری یک همه پرسی، 
اختیارات ریاست جمهوری را به نفع نخست وزیری کاهش داد. پس از آنکه 
»آرمن سارکیسیان« در انتخابات ماه گذشته به پست ریاست جمهوری 
ارمنســتان رسید، سرژ سرکیسیان را برای تصاحب پست نخست وزیری 
نامزد کرده اســت. تحلیلگران معتقدند که تغییرات اعمال شده در قانون 
اساسی و افزایش اختیارات پست نخست  وزیری برای باقی ماندن »سرژ 

سرکیسیان« در قدرت صورت گرفته است.
پلیس ارمنستان بارها هشدار داده که تجمعات مخالفین باعث بی نظمی 
در سطح شهر شده و از مردم خواسته که فورا به اعتراضات پایان دهند. به 
نظر می رسد سرکیسیان با اجرای این طرح قصد دارد تا همچنان بر صدر 
قدرت بماند که این موضوع خشم مردم ارمنستان را برانگیخته است. این 
اتفاق مهم در ارمنستان ظاهرا تحت تاثیر تحوالت اخیر در سوریه بوده و 

توجهات الزم معطوف به آن نشده است.

ارمنستان به هم ریخت
مخالفان دولت ساختمان رادیو را

  اشغال و تخلیه کردند

بیســت و نهمین اجالس سران اتحادیه عرب در غیاب سران قطر، 
عمان، امارات، الجزایر و با صدور بیانیه ای ضد ایرانی به کار خود پایان داد.
روز یکشنبه بیست و نهمین نشست سران عرب از ترس موشک های انصاراهلل 
نه در ریاض بلکه، در شهر ظهران عربستان برگزار شد. فضای حاکم بر نشست 
ظهران هم به شــدت ضد ایرانی بود و پادشــاه بیمار سعودی اتهامات زیادی را 
متوجه کشور عزیزمان کرد. در این اجالس امیر قطر، حاکم امارات، رئیس جمهور 
الجزایر و سلطان عمان حضور نداشتند. بیانیه پایانی این اجالس نیز کامال علیه 
ایران تنظیم شده بود. البته مرور بندهای بیانیه به خوبی نشان دهنده شکست 

سعودی ها در مورد تحقق اهداف خود در این نشست است.
به گزارش تســنیم به نقل از رأی الیوم، در این جمله که ایران از نیروهای 
یمنی حمایت می کند، حمالت موشکی نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن 
به عربستان به شدت محکوم شده بود. این بیانیه همچنین ایران را به حمایت 
از گروه های تروریستی و تجهیز نیروهای یمنی به موشک های بالستیک متهم 
کرده و از جامعه بین الملل خواسته است که تحریم ها علیه ایران را تشدید کند. 
بیانیه اتحادیه عرب با این ادعا که جزایر ســه گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و 
ابوموســی متعلق به امارات است، از ایران خواسته است که برای یافتن راه حل 
صلح آمیز این مســئله با امارات همکاری کند! بندهای ضد ایرانی این بیانیه با 

تحفظ نمایندگان عراق و لبنان مواجه بود.
اتهامات بی پایه و اســاس کشورهای عربی به ایران باعث شد تا سخنگوی 
وزارت خارجه ایران نســبت به بیانیه پایانی اجالس ظهران واکنش نشان دهد. 
بهرام قاســمی درباره بیانیه ســران اتحادیه عرب درباره ایران خاطرنشان کرد: 
»متاسفانه اتحادیه عرب به پایگاه و باشگاهی برای ارضا و پیشبرد امیال برخی 
کشــورهای خاص عربی تبدیل شده است. این کشورها دشمن خودشان را به 
اشتباه فرض کردند و به جای هدف قرار دادن دشمن اصلی جهان عرب، ایران 
را که با حســن نیت تمام در جهت مبارزه با تروریسم و ایجاد ثبات در منطقه 

تالش می کند، هدف قرار می دهند.«
در بیانیه اجالس سران عرب همچنین بر ضرورت ادامه حمایت از تجاوز به 
یمن توسط ائتالف به سرکردگی عربستان تاکید شده است! این بیانیه بر ضرورت 
حل سیاســی بحران سوریه براساس بیانیه ژنو یک و سایر قطعنامه های مرتبط 
شورای امنیت از جمله قطعنامه 2254 تاکید می کند. سران عرب همچنین هم 
راستا با رژیم صهیونیستی نظام سوریه را به استفاده از سالح شیمیایی متهم و 

از جامعه جهانی خواست که از این اقدامات جلوگیری کند!
اما یکی از مهمترین مســائل بررسی شده در این نشست فلسطین بود. در 
حالی که محور ارتجاع عربی در ماه های گذشــته به عادی سازی روابط خود با 
اسرائیل پرداخته اند و حتی بن سلمان ولیعهد سعودی موجودیت اسرائیل را نیز 
به رسمیت شناخته است بیانیه پایانی به نوعی قصد تلطیف این فضا را داشت. 
در این بیانیه بر محوری بودن مســئله فلســطین برای کل امت عربی و هویت 
عربی قدس شرقی اشغالی به عنوان پایتخت دولت فلسطین تاکید شده است. 
حتی ملک ســلمان بن عبدالعزیز پادشاه سعودی در جلسه افتتاحیه کنفرانس 
ســران کشورهای عربی در »الظهران« اعالم کرد، کشورش مبلغ 200 میلیون 
دالر به عنوان کمک به فلســطینی ها اختصاص داده است. ملک سلمان حتی 
بیست و نهمین کنفرانس اتحادیه عرب را »کنفرانس قدس« نامید تا همه بدانند 
که فلسطین همچنان در قلب و جان امت عرب باقی مانده است. بیانیه پایانی 
اجــالس عرب همچنین بر باطل بودن و عــدم قانونی بودن تصمیم آمریکا در 
به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل تاکید و درباره هر اقدام که 
وضعیت قانونی و سیاسی کنونی قدس را تغییر می دهد، هشدار داد. این بیانیه 
اقدامات یکجانبه رژیم صهیونیســتی با هدف تغییر واقعیت ها و نابودی راه حل 

تشکیل دو دولت را محکوم کرد.
این موضع اتحادیه عرب را می توان شکســتی برای سیاست های عربستان 
در مورد عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی دانست. در حالی که بن سلمان 
ماموریت داشت تا کشورهای عربی را با خود در این مسیر همراه کند اما بیانیه 
پایانی نشست ظهران نشان داد که جو غالب در جهان عرب مخالفت با عادی سازی 

روابط با صهیونیست هاست.

خاخام های صهیونیست بار دیگر علیه خدمت 
سربازی اجباری در شهر قدس به خیابان ها آمدند 
اما با پلیس ضدشورش و سرکوب مواجه شدند.

صدها نفر از یهودیــان ارتدوکس و تندرو )که به 
آنها حریدیم گفته می شود( روز یکشنبه بار دیگر علیه 
قانون »خدمت سربازی اجباری« دست به تظاهرات 
گسترده زدند و پلیس ضدشورش برای متفرق کردن 
آنها متوســل به زور و خشونت شد. به گزارش فارس، 
پلیس رژیم صهیونیستی برای مقابله با تظاهرکنندگان 
از بمب صوتی و ماشــین آب پاش استفاده کرد و در 

جریان درگیری ها، چهار پلیس نیز زخمی شدند.
خدمت سربازی در فلسطین اشغالی اجباری است 
و مردان ۱8ساله باید دو سال ونیم و دختران ۱8 ساله 
هم باید دو سال به خدمت اجباری بروند. این اعتراض ها 
در چند ماه اخیر بیشتر شده به نحوی که در اسفند ماه 
سال گذشته )۱396( »ایلیت شاکد« وزیر دادگستری 

رژیم صهیونیســتی  از ارائه پیش نویس قانونی برای 
معافیت یهودیان حریدیم از خدمت نظامی خبر داد.

یهودیــان حریدیم که می گویند باورهایشــان را 
از تورات نازل شــده بر حضرت )ع( در»طور ســینا« 

گرفته اند، بیش از ۱0 درصد جمعیت فلسطین اشغالی  
را تشکیل می دهند. کودکان آنها در مدرسه اغلب تورات 
و تلمود می خوانند و  پسرها تا پایان عمر خود مشغول 
تحصیل و آموزش متون دینی می شوند. آنها می گویند 
خدمت ســربازی آنها را در شرایطی قرار می دهد که 
در تضــاد  با باورها و اعتقادات دینی آنهاســت. آنها 
قبال از خدمت ســربازی معاف بودند اما پارلمان رژیم 
صهیونیستی حدود سه سال قبل، پیش نویس قانون 

اجباری بودن سربازی برای آنها را تصویب کرد.
مقامــات رژیم صهیونیســتی می گویند؛ در حال 
حاضر حریدیم ها از خدمت ســربازی معاف هستند 
و می تواننــد به تحصیالت و امور دینی خود برســند 
اما باید زمانی که به ســن خدمت سربازی می رسند 
درخواستی برای معافیت را به ارتش تحویل دهند اما 
حریدیم ها  می گویند همین درخواست را نیز تحویل 

ارتش نخواهند داد.

نخســت وزیر اســبق ژاپــن می گوید: 
نخست وزیر کنونی که با رسوایی پارتی بازی، 
الپوشانی و کاهش محبوبت روبرو شده، احتماال 
در ژوئن )خرداد( سال جاری میالدی از سمتش 

کناره گیری می کند.
نظرسنجی ها نشــان می دهد که حمایت ها از 
»شــینزو آبه«، نخســت وزیر ژاپن به 26/7 درصد 
کاهــش یافته که پایین ترین میــزان از زمان روی 
کار آمدن این نخســت وزیر محافظه کار در ســال 
20۱2 محسوب می شــود. در نظرسنجی روزنامه 
»آســاهی« نیز که دیروز )دوشــنبه( منتشر شد، 
میزان محبوبیت آبه 3۱ درصد اعالم شد. نظرسنجی 

پارتی بازی کار دست نخست  وزیر ژاپن داد 
زمزمه استعفای »آبه« به دلیل کاهش محبوبیت

نیروهای ارتش عراق عملیات پاکسازی مناطق مرزی این کشور 
با سوریه، اردن و عربستان را آغاز کرده اند.

نیروهای ارتش عراق که مدت هاســت همه مناطق شهری این کشور 
را از لوث عناصر »داعش« پاکسازی کرده اند، حاال عملیات بزرگی را برای 

پاکسازی مناطق دورافتاده غربی آغاز کرده اند.
به گزارش ایسنا، »یحیی رسول« سخنگوی مرکز اطالع رسانی نیروهای 
امنیتی عراق اعالم کرده: »عملیات پاکســازی مناطق غرب استان نینوا، 

سنجار و نزدیک به مرزهای سوریه در غرب عراق آغاز شده است.«
به گفته رسول، عالوه بر مناطق فوق، مسیر بزرگراه عراق - اردن واقع 
در نزدیکی خطوط مرزهای عراق با اردن و عربستان هم از حضور عناصر 

تروریستی پاکسازی می شود.
منبع فوق به نقل از ســخنگوی وزارت کشور عراق نیز گزارش داده، 

نیروهای عراقی در شهر موصل یک تونل سه طبقه را هم کشف کردند.
طبــق این گزارش مقر داعش در این تونل ها قرار داشــت و عملیات 

جنایتکارانه تروریست ها از این مقر، مدیریت و هدایت می شده است. 
»حیدر عبادی« نخســت وزیر عراق، 20 تیرماه گذشــته آزادی شهر 

موصل از چنگ داعش را رسما اعالم کرد.

ارتش عراق پاکسازی مناطق مرزی 
سوریه، اردن و عربستان را آغاز کرد

این روزنامه نشــان می دهد که دو 
سوم از رای دهندگان نمی توانند به 
توضیحات »آبه« بابت اتهامات وارده 

اعتماد کنند.
کاهش میزان محبوبیت »شینزو 
آبه« باعث مطرح شدن تردیدهایی 
در این باره شده که آیا وی می تواند 
برای سومین ســال رهبری حزب 
لیبرال دموکراتیک را در انتخابات 

ســپتامبر )شهریور( 20۱8 به دست بگیرد یا خیر، 
چــون برای ماندن در قدرت به این آرا نیاز دارد در 
غیر این صورت ممکن اســت تا پیش از رای گیری 

حزب از سمتش کناره گیری کند.
گمانه زنی ها زمانی بروز کرده که »آبه« همانطور 
که در اکتبر گذشــته میــالدی و زمانی که میزان 

محبوبیتش به میزان حاضر بود، درخواست برگزاری 
انتخابــات زودهنگام پارلمانــی را داد.»جوییچیرو 
کوییزومی«، نخست وزیر اسبق ژاپن گفته: »اوضاع 
در حال خطرناک شــدن است و آبه که با رسوایی 
پارتی بازی، الپوشانی و کاهش محبوبت روبرو شده، 
احتماال در ژوئن )خرداد( ســال جاری میالدی از 
ســمتش کناره گیری می کند.« روز یکشــنبه نیز 
جماعتی از معترضــان در نزدیکی پارلمان تجمع 
کرده و با حمل دست نوشته هایی به این مضامین 
که »دوره آبه تمام شده است«، فریاد »آبه برو کنار« 
سر می دادند. سازماندهندگان این تجمع می گویند 
50 هزار تن در این تجمع اعتراضی حضور داشتند.

اساسا بقایای اعتماد به دوستان غربی مان را از دست 
دادیم، آنها ابتدا تنبیه کردند و ســپس منتظر ماندند 
تا بازرسان سازمان منع  اشاعه سالح های شیمیایی از 
محل بازرسی کنند، اثبات به وسیله تنبیه چیزی است 

که سه کشور غربی آن را به کار گرفتند.«
سایر رویدادها:

* در پی اظهارات رئیس جمهور فرانســه مبنی بر 
اینکــه او »دونالد ترامپ« را در مورد ماندن نیروهای 
آمریکایی در ســوریه متقاعد کرده است، کاخ سفید 
اعالم کرد که آمریکا همچنان خواستار بازگشت هرچه 

سریعتر نیروهای آمریکایی از سوریه است.
* پایگاه اینترنتــی یمنی »هدهد« طی تحلیلی 
نوشت: شکســت حمله آمریکا، اعراب را خجالت زده 

سوریه کرد.
* یک مقام رژیم صهیونیستی گفت، تجهیز سوریه 

به »اس-300«، عبوراز خط قرمز تل آویو است.
* روزنامه لبنانی »االخبار« نوشت، دمشق پیشنهاد 
واشنگتن برای انجام مذاکره دوجانبه را قاطعانه رد کرد.
* بشاراسد گفت، بازسازی سوریه به 400 میلیارد 

دالر هزینه و ۱0 تا ۱5 سال زمان نیاز دارد.
* به گزارش ایسنا، آمریکا در میدان نفتی »التنگ« 
استان »دیرالزور« سوریه، پایگاه نظامی جدید احداث 

کرد.

در قدس اتفاق افتاد

شورش خاخام های صهیونیست علیه سربازی اجباری


