
سازمان ملل هم تأیید کرد
خاشقجی را مقامات سعودی به قتل رسانده اند

تیم تحقیق»سازمان ملل« هم به این نتیجه رسید 
که مسئوالن ســعودی عامل اصلی قتل وحشیانه 
خاشقجی هستند و این جنایت »خودسرانه« صورت 

نگرفته است. 
تیم تحقیق سازمان ملل درباره قتل جمال خاشقجی 
نویسنده منتقد سعودی در بیانیه ای اعالم کرده شواهد نشان 
می دهد خاشقجی قربانی جنایتی وحشیانه شده است که از 

قبل برنامه ریزی شده و مسئوالن سعودی آن را اجرا کرده اند.
آن طور که تســنیم به نقل از »المیادین« نوشته، در 
این بیانیه آمده: »ریاض به شــدت تالش های دولت ترکیه 
برای تحقیق درباره قتل خاشقجی در کنسولگری عربستان 
در آنکارا را از بین برده اســت... اگنس کاالمرد رئیس  تیم 
تحقیق سازمان ملل و سایر اعضای تیم به فایل صوتی بسیار 

وحشتناکی از روند قتل خاشقجی گوش داده اند.«

تفنگداران آمریکایی با یورش شبانه به 2 خانه
20 شهروند افغان را کشتند

تفنگداران آمریکایی طی یک عملیات شبانه 
در جنوب افغانستان، به دو منزل مسکونی حمله 

کردند و 20 غیرنظامی را کشتند.
»محمد هاشــم الکوزی« نماینده سنای افغانستان 
اعالم کرد، تفنگداران آمریکایی طی یک عملیات شبانه، 
به دو منزل مســکونی در شهرستان »سنگین« والیت 
»هلمنــد« حمله کردند و بیش از 20 غیرنظامی افغان 

را کشتند. در این حمله، شماری نیز مجروح شدند. 
به نوشته نیویورک تایمز، تفنگداران آمریکایی طی 
ماه های اخیر ده ها عملیات شــبانه در مناطق مختلف 

افغانستان انجام داده اند.
 سال هاســت که مردم افغانستان توسط نظامیان 
آمریکایــی و تروریســت های طالبــان، بــه صــورت 

سیستماتیک کشتار می شوند.
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سرویس خارجی-
دبیرکل حزب اهلل لبنان در مراسم بزرگداشت 
چهلمین ســالروز پیروزی انقالب اسالمی در 
بیروت تاکید کرد در زمان والیت فقیه، ایران به 
دستاوردهایی دست پیدا کرده که اندیشمندان 

جهان شگفت زده شده اند. 
»سید حسن نصراهلل«، چهارشنبه شب در بیروت 
پایتخت لبنان در مراسم بزرگداشت چهلمین سالروز 
پیروزی انقالب اسالمی در ایران که تحت عنوان »40 
بهار« برگزار شــد برخالف رویه ها ی قبلی بیشتر از 
آنکه سیاســی حرف بزند درباره »ایران از زبان آمار 
سخن گفت« و به تشــریح دستاورد های 40 ساله 

انقالب ایران پرداخت. 
وی اظهار داشــت: »در هفته های گذشــته با 
یکی از دوســتان داشتیم ایران فعلی را با زمان شاه 
مقایسه می کردیم. دیدیم در زمان 40 ساله که زیر 
نظر والیت فقیه بوده و 10 ســال آن را امام بوده و 
باقی آن را امام خامنه ای رهبری استثنایی بوده که 
خدا بقیه جان مرا بگیرد و به ایشــان بدهد و این را 
به صورت دعایی نمی گویم بلکه صراحتا می گویم که 
خدا بقیه عمر مرا بگیر و بر عمر این رهبر استثنایی 
بیفــزا. در مدت رهبری والیت فقیه و در محاصره و 
تحریم های فراگیر از سال 1۹7۹)1357( و در سایه 
ترور دانشمندان و دیگر سران، ایران همچنان ایستاده 
است و به دستاوردهای بزرگی دست یافته که همه 
اندشــمندان جهان را شگفت زده کرده است. ایران 
به تأثیرگذارترین کشور منطقه تبدیل شده است.«

سید حسن نصراهلل افزود: »در نظر داشته باشید 
که این انقالب وارث نظام شاه بود که ایران را خراب 
کرده بود. امام می گفت، این رژیم شــهر ها را خراب 
کرده و گورستان ها را آباد کرده است. در زمان شاه 
جمعیــت ایران حدود 30 میلیــون بود و االن 80 
میلیون. ایران در بسیاری از امور در منطقه اول است. 
در تولید علم در منطقه اول و در دنیا هفتم است و 

از نظری شانزدهم است.«
دستاورد ها در سایه والیت فقیه

نصراهلل گفت: »من فهرســتی آماده کرده ام که 
طوالنی  است. سرنگونی رژیم شاه که سرسخت ترین 
دیکتاتوری در غرب آسیا بود اگر نگویم بدترین در 
جهان، اولین دستاورد است. اخراج آمریکا و دزدان 
و مفسدان و شرکت های آنان از ایران. اخراج اسرائیل 
از ایران و قطع روابط با رژیم صهیونیستی و تبدیل 
کردن سفارت آن به سفارت فلسطین. دستیابی به 
اســتقالل واقعی بعد از 40 سال هنوز حفظ شده و 
این یکی از بزرگ ترین دستاوردهاســت که با همه 
فشــار های جامعه بین المللــی و آمریکا و صندوق 
بین المللی پول و دیگــر نهاد های بین الملی حفظ 
شده اســت. ایران از معدود کشور های دنیاست که 
اســتقالل خود را حفظ کرده است اگر نگوییم تنها 
کشور بلکه یکی از دو سه یا چهار پنج کشور دنیاست. 
ایران در زمان شاه در حوزه تولید علم هیچ جایگاهی 
نداشت، ایران دومین کشور در تولید انرژی است. در 
انرژی هسته ای اول و دوازدهم در دنیاست. طبیعتا 

سیدحسن نصراهلل:

پیشرفتهایایراندرسایهولیفقیه
اندیشمنداندنیاراشگفتزدهکردهاست

مقایســه ای نمی توانم در این حوزه ها با زمان شــاه 
کنم، چون هیچ کدام آن موقع وجود نداشته است. 
از نظر دانشگاه ها، در زمان انقالب، 230 دانشگاه بود 
و االن بیش از 3000 دانشگاه و مرکز علمی. در زمان 
شاه اســمی از دانشمندان یا اندیشمند ایرانی نبود 
در هیــچ حوزه ای. اما در ایران کنونی بیش از 200 
اندیشمند بین المللی ایرانی مقاالت منتشر می کنند. 
تعداد دانشجویان 150 هزار بود و اکنون بیش از 4 
میلیون است. یعنی 25 برابر. یعنی در این 40 سال 
دانشگاه ساخته اند، دانشجو و استاد تربیت کرده اند 
و... بیسوادی اکنون صددرصد ریشه کن شده است. 
در حوزه سلول های بنیادی که کشور های معدودی 
در آن پیشرفته هستند، ایران هشتمین کشور دنیا 
است و در حوزه ژن ها بعد از آمریکا دوم است. این ها 
در زمان حکومت والیت فقیه است. در پیوند کلیه 
در زمان شــاه، کال 50 مورد انجام شد، اما در طول 
40 سال گذشته 50 هزار پیوند انجام شده و طبق 
آمــار علمی، کمترین مدت انتظــار در جهان برای 
پیوند کلیه، ایران اســت. این حکومت والیت فقیه 
است. صنعت داروسازی ایران در سال 1۹7۹ هفتاد 
درصد نیــاز دارویی خــود را وارد می کرد. اما االن 
ایــران 7۹ درصد نیاز دارویی اش را تولید می کند و 
جزء صادرکنندگان نیز هست. در حوزه بهداشت و 
سالمت که سازمان ملل تحقیقاتی درخصوص امید به 
زندگی دارد، در باره ایران تبلیغ می کنند که فرهنگ 
شهادت و مرگ دارند در حالی که امید به زندگی در 
حد 75 سال است اما برخی کشور ها آرزوی زندگی 
دارند. در فناوری نانو ایران ششمین کشوری است 
کــه به آن دســت یافته و تولیــدات نانو خود را به 
چندین کشــور صادر می کند. حتی اسرائیلی ها هم 
از تخصص های مهندسین ایران شگفت زده هستند. 
در علــوم فضا و اعزام موجود زنده، یکی از شــش 
کشــوری که توانسته موجود زنده اعزام کند و زنده 
بازگرداند. درحوزه صنعت نظامی، در زمان شاه پنج 
درصد نیازش را تولید می کرد و با همه دالل بازی ها 
با قیمت های گران از آمریکا خرید می کرد. اما امروز 
در حکومت والیت فقیه، ایران ۹0 درصد نیاز نظامی 
خود را تولید می کند و پنج میلیارد دالر صادرات دارد. 
ایران همه چیز می ســازد، از سالح سبک تا پدافند 

هوایــی و تجهیزات دریایی و کشــتی و زیردریایی 
و  تانک و جنگ افزار جنگال، سیســتم های دریایی، 
رایانه های شلیک موشــک و صنعت کشتی سازی. 
ایران امروز موتور های دریایی و کشتی می سازد. در 
برق تولید دارد و صادر می کند، در حالی که خودش 
ســرزمین وسیعی است. 80 میلیون جمعیت و 24 
ساعته برق در اختیار است در حالی که لبنان و حتی 
بیروت دچار قطعی برق اســت به صورت روزانه. در 
گازرسانی در حکومت والیت فقیه، 20 میلیون خانوار 
با لوله کشی گاز دارند نه با کپسول گاز. ایران از نظر 
آب شرب ارزان در دنیا هفتم است. این دستاورد ها 
در زمان شــاه نبوده بلکه در حکومت والیت فقیه، 
اسالم، دین، قانون و ارزش های اخالقی و حاکمیت 
مــردم و حکومت امــام خمینی و امــام خامنه ای 
اســت.در عرصه سیاسی دو حزب سه حزب بود. اما 
حدود 250 حزب فعال است. این ایران است. البته 
نمی خواهیم بگوییم که در ایران مشــکلی نیست. 
بیکاری هست مشکالت هست. خواسته ها و آرزو های 
به حقی هست و مشکالت هم وجود دارد. کسی هم 
این ها را انکار نمی کند. امام خامنه ای، مســئوالن و 
نمایندگان می گویند، اما باید منصف بود. این کشور 
کجاســت برادران؟ در غرب آســیا در کنار جهان 
عربی و اسالمی که اکثریت قریب به اتفاق نیازهایش 
در همه حوزه ها را از صنعت و فناوری گرفته تا امور 
دیگر، وارد می کند. این ایران است. این دستاورد ها 
نبود اگر فداکاری، ایستادگی، انسجام، وحدت ملی، 
حضور رهبری، فداکاری مســئوالن و مردم، صبر و 
شــکیبایی و امید نبود. صرفا به دعا نیست بلکه به 
تالش و تحمل و تفکر و اندیشــه و علم و فداکاری 
است...« دبیرکل حزب اهلل تصریح کرد: »پایبندی به 

والیت فقیه مایه افتخار ماست.«
جلوگیری از تاراج

دبیرکل »حزب اهلل« در بخش دیگری از سخنانش 
گفت: »حفظ هر آنچــه در ایران بود، یکی دیگر از 
دستاوردهاست. نه چاه نفت نه تاسیسات نفتی ویران 
شــد. نه کلیسایی خراب شد نه نهادی دولتی تاراج 
شد و نه وارد درگیری داخلی شد بلکه همه امکانات 
خود را به عنوان ملک و دارایی مردم حفظ کرد و از 
تهدید تاراج حفظش کرد. حفظ وحدت ملی از زمان 

انقالب نیز دستاورد دیگر است. بر خالف تالش های 
آمریکا، انگلیــس و دیگران برای تحریک قومیت ها 
مثل کرد ها در کردستان یا عرب ها در خوزستان یا 
دیگر قومیت ها مثل آذری ها، مقامات توانستند این 

وحدت را حفظ کنند.«
انتخابات حتی زیر بمباران 

سید حســن نصراهلل در باره دیگر دستاوردهای 
انقالب اســالمی خاطر نشــان کرد: »ایستادگی در 
مقابل همه توطئه هایی داخلی که علیه ایران شکل 
گرفت یا مثل انتقام هایــی که تالش می کردند در 
داخل انجام شــود و خیلی از سران را ترور کردند، 
اما انقالب ایستاد و از همه این مصائب گذشت و از 
روز اول ساخت نظام جدید براساس حاکمیت دینی 
مردم که امام وعده داده بود، آغاز کرد. به جای واژه 
دموکراسی، امام مفهوم بومی خود را داشت. حاکمیت 
مردمی. حاکمیت دینی یا اسالمی مردم. امام نیامد 
بگوید که االن شــرایط ســخت است و این مسائل 
باشــد برای بعد. خیر. از ابتدا به رأی مردم گذاشته 
شد. سپس انتخابات ریاست جمهوری، نمایندگان 
مجلس و... برگزار شــد. انتخابات در ایران حتی در 
زمانی که استان های ایران را صدام بمباران می کرد و 
موشک هایش به تهران می رسید، یک روز هم تعطیل 
نشد و حتی یک تمدید دوره ریاست هم انجام نشد 
هرچند که ما اینجا در لبنان به تمدید متهم هستیم. 
با همه این ها از روز اول جنگ بر ایران تحمیل شد، 
اما ایران ایستادگی کرد. جنگی شبه جهانی بر ایران 
به رهبری آمریکا و شــوروی تحمیل شد و همه از 
صدام حمایت می کردند. کشور های عربی جز سوریه 
از صدام حمایت می کردند. همه گونه ســالحی به 
صدام دادند حتی سالح شیمیایی و در مقابل ایران 
را از همه چیز حتی سیم خاردار محروم کردند، اما 

ایران ایستاد.«
هشدار به کشورهای مرتجع عربی

دبیــرکل حــزب اهلل لبنــان بعد از شــمارش 
دســتاوردها، خطــاب به کشــور های عربی گفت: 
»ایران به دلیل استقالل خود مورد دشمنی و تحریم 
آمریکا قرار گرفته و در وهله دوم به دلیل حمایتش 
از مسئله فلســطین و ایستادگی در کنار ملت های 
منطقه.« نصراهلل از کشور های عربی خواست دست 
از دشمنی با ایران بردارند و بدانند که ایران چیزی 
از مردم و کشور های عربی و اسالمی نمی خواهد جز 

اتحاد اسالمی. 
نصراهلل ایران را »قدرتمندترین کشور، اما کشور 
دوست و برادر خواند« و به کشور های عربی توصیه 
کرد به ســوی ایران بازگردند چرا که ایران از ابتدا 
دســت دوســتی دراز کرده بود. دبیرکل حزب اهلل 
خطاب به کسانی که کشمکش های منطقه را جنگ 
اسرائیلی- ایرانی قلمداد می کنند یا کسانی که آن 
را سعودی-ایرانی توصیف می کنند هشدار داد که در 
حقیقت جنگ آمریکا با ایران است و علت این جنگ 
نیز استقالل ایران است و عربستان کسی نیست که 
بتواند با ایران وارد جنگ شــود و عربستان سعودی 

صرفا آلت دست آمریکاست.

در ســیزدهمین هفته پیاپی از اعتراضات 
مردمی جلیقه زردها در فرانسه، دست یکی از 
معترضان در شهر پاریس بر اثر اصابت نارنجک 

قطع شد.
جنبش اعتراضی جلیقه زردها شنبه این هفته نیز 
علیرغم همه ســرکوب های هفته های گذشته ادامه 
پیدا کرد. در طول 12 هفته گذشــته دولت ماکرون 
با استفاده از تمامی توان خود معترضان را سرکوب 
کرد. 20 نفر نیز در این اعتراضات به دلیل اســتفاده 
پلیس از سالح» فلش بال« یک چشم خود را از دست 
داده اند یا دچار نقص عضو شدند. 11 نفر نیز کشته 
شده اند. در تظاهرات شنبه این هفته یک نفر دست 
خود را از دســت داد و به کلکسیون افتخارات دولت 

ماکرون این جنایت نیز اضافه شد.
بر اساس گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، حادثه 
حیــن درگیری پلیس با معترضان در مقابل مجمع 

سرکوب سیزدهمین تظاهرات هفتگی در فرانسه ؛ دست یک معترض قطع شد

ملی فرانسه و زمانی روی داد که پلیس با معترضان 
درگیر شــده و برای متفرق کــردن آنها از نارنجک 

روی گاز اشــک آوری اســتفاده کرد که حاوی 25 
گرم تی ان تی اســت. شاهدان می گویند یکی از این 

نارنجک ها در فاصله چند ســانتی متری دست این 
معترض حادثه دیده منفجر شد و این جراحت شدید 
و غیرقابل جبران را ایجاد کرد. ویدئوها و عکس هایی 
که در شبکه های اجتماعی منتشر شده، نشان می دهد 
بر اثر شلیک یک نارنجک دودزا توسط پلیس دست 
یکــی از معترضان در پاریس از مچ به پایین قطع و 

پاره پاره شده است.
در هفته های گذشــته مردم فرانسه و گروه های 
حامی حقوق بشر بارها به استفاده پلیس از گلوله های 
پالستیکی و نارنجک های دودزای حاوی مواد منفجره، 
اعتراض کرده اند، با این وجود دادســتانی فرانســه 
به کارگیری این تسلیحات برای مقابله با اعتراضات 
را ضروری و مجاز توصیف کرده است.این تسلیحات 
که گلوله های پالستیکی به ابعاد یک توپ پینگ پنگ 
شلیک می کنند، برای مقابله با اعتراضات مردمی و 

درگیری های شهری طراحی شده اند.

بزرگ ترین رزمایش نظامی ونزوئال با حضور 
»نیکالس مادورو« رئیس جمهور این کشور از 
بامداد دیروز )دوشنبه( به مدت 5 روز در سراسر 

ونزوئال آغاز شد.
آمریــکا علیرغم تمام تالش خــود برای جدایی 
بیــن دولت ، ملت و ارتش ونزوئال و تثبیت موقعیت 
»گوایدو« عامل اطالعاتی خود به عنوان رئیس جمهور 
شکست خورده است. دیروز نیز بزرگ ترین رزمایش 
نظامی ارتش ونزوئال در طول تاریخ این کشور برگزار 
شد تا مهر تائید دیگری باشد که ارتش پشت دولت 
قانونی این کشور را علیرغم همه این توطئه ها خالی 

نکرده است.
»مادورو« حین سخنرانی آغازین، این رزمایش را 
»مهم ترین« رزمایش نظامی در تاریخ 200 ساله این 
کشــور آمریکای جنوبی توصیف کرده و هدف آن را 
»افزایش آمادگی برای حفاظت از استقالل، حاکمیت 
و تمامیت ارضی ونزوئال در برابر هر مداخله خارجی« 
دانست.وی با لحنی کنایه آمیز خطاب به آمریکا گفت: 
»امروز از سوی امپراطور مورد تهدید قرار گرفته ایم! 

بزرگ ترین نمایش قدرت ارتش ونزوئال علیه کودتاچیان و آمریکا

)اما( این رزمایش هــای نظامی، مهم ترین در تاریخ 
این کشــور هست زیرا ما هزاران مرد و زن را بسیج 
کرده و تمام سیستم پدافندی کشورمان را آزمایش 

می کنیم.« رئیس جمهور ونزوئــال در ادامه از مردم 
این کشــور خواست که با حمایت از این رزمایش و 
پیوستن به برنامه جامع حمایت از حاکمیت ونزوئال، 

از حق خودشان برای زندگی همراه با صلح و آرامش 
دفاع کنند.

بامــداد دیروز همزمــان با آغاز ایــن رزمایش 
»نیکــوالس مادورو« رئیس جمهور ونزوئال دســتور 
اســتقرار یگان های ویژه در مرز این کشور با کلمبیا 
را نیز داد. گفته می شود که شمار این نیروها بالغ بر 
700 نفر است. رسانه های خبری در روزهای گذشته 
بــه نقل از مخالفان مادورو اعــالم کردند که ارتش 
این کشــور پل ارتباطی این کشور با کلمبیا را برای 
جلوگیری از ورود کمک های بشردوستانه بین المللی 
به ونزوئال قطــع کرده اند.»مــادورو« با رد پذیرش 
کمک هــای بین المللی، این موضوع را بهانه ای برای 
آغاز دخالت های نظامی به ســرکردگی آمریکا علیه 

ونزوئال دانسته بود. 
وی در ایــن باره گفت: »به دنبال ارســال دو تا 
کانتینر محموله کوچک کمک رسانی برای ما هستند، 
ونزوئال نیازمند صدقه نیســت. اگر آنها واقعا به فکر 
ما هســتند، گامی جهت پایان یافتن محاصره و لغو 

تحریم های واشنگتن علیه کاراکاس بردارند.«

کودک 6 ساله و شیعه عربستانی در مدینه از سوی راننده 
وهابی تاکسی با شیشه و جلوی چشم مادر ذبح شد! فقط به 
این خاطر که مادرش برای محمــد و آل محمد)ص( صلوات 

فرستاده بود!
پنج شــنبه هفته گذشــته یکی از تلخ ترین روزها برای شیعیان 
عربستان بود. یک شهروند سعودی 40 ساله در جنایتی وحشتناک، 
کودک شیعه 6 ساله را به جرم محبت خانواده اش به خاندان پیامبر)ص( 
در برابر چشــمان مادر به شهادت رساند. به گزارش العالم، فرد جانی 
به این کودک عربســتانی که »زکریا بدر علی الجابر« نام دارد، راننده 
اتومبیلــی بود که مادر کودک آن را به مقصد مرقد پیامبر اکرم)ص( 
اجاره کرده بود و زمانی که فرد جانی پس از فرســتادن صلوات مادر 
کودک متوجه شد وی شیعه است، پس از متوقف کردن اتومبیل اقدام 
به شکســتن شیشــه یکی از مغازه ها کرده و با استفاده از یک خرده 

شیشه گلوی این کودک 6 ساله را در مقابل چشمان مادرش برید!
روزنامه عربستانی»عکاظ« در این خصوص نوشته این مادر و پسر 
خردسالش از منطقه »االحساء« برای زیارت مسجد النبوی به مدینه 
منــوره آمده بودند. روزنامه الیوم ســعودی هم به نقل از »ناصر علی 
الفایز«، پدربزرگ کودک مقتول نوشــته که دخترش )مادر مقتول( 
در شــهر جده مشغول به کار است و برای زیارت به مدینه رفته بود. 
پدر بزرگ زکریا اما در مورد حادثه قتل گفته: »قاتل شیشــه یکی از 
مغازه ها را شکست و با آن به سمت وی حمله کرد و گلوی او را برید.«
شاهدان قتل این کودک 6 ساله که به رغم فریادها و تالش های 
مادر برای درخواست کمک، هیچ کمکی به وی نکردند، این اقدام را 
»بسیار شوکه کننده« توصیف کرده اند. رسانه های سعودی که تالش 
گسترده ای را برای کاستن از تبعات این جنایت آغاز کرده اند نوشته اند، 
نیروهای امنیتی فرد جانی را بالفاصله دستگیر کرده و او را برای انجام 
تحقیقــات و بازجویی به زندان منتقل کرده اند. گفته می شــود مادر 
»زکریا« که شاهد این قتل بوده و بیماری قلبی داشته، با دیدن این 

صحنه به حال کما رفته و در بیمارستان بستری شده است.
پمپاژ شایعه

پس از این واقعه رســانه های ســعودی اقدام به انتشار مطالب و 
شایعات متعددی در این خصوص کردند و همچنان برخی از رسانه ها 
با انتشار اکاذیب و شایعات قصد سرپوش گذاشتن بر روی این جنایت 
را دارند. دســتگاه قضایی ســعودی هم مدعی شده که فرد جانی از 
سالمت عقلی برخوردار نبوده و این در حالی است برخی معتقدند که 
چنین توجیهی منطقی به نظر نمی رســد چرا که وی به عنوان یک 
راننده تاکسی در شهر مدینه فعالیت می کرده است و دارای گواهینامه 
رانندگی است و این نشانگر آن است که وی از تمرکز و سالمت عقلی 
برخوردار است و انگیزه اصلی وی در ارتکاب چنین جنایتی تنها ریشه 
در تفکرات وهابی و متعصبانه وی علیه تشیع دارد. شاهدان عینی هم 
گفته اند که قاتل مشکل روانی نداشته بلکه پیوسته به مذهب تشیع 

اهانت می کرده است.
سرزمین ذبح!

پایگاه خبری »اسرار االســبوع« در گزارشی با  اشاره به ذبح این 
کودک 6 ساله از عربستان به عنوان »سرزمین تکه تکه کردن و ذبح« 
نام برده است. این رسانه نوشته: »جنایت در جاده سلطان بن عبدالعزیز 
رخ داد و هنگامی که مادر زکریا الجابر از ساکنان منطقه االحساء در 
شــرق عربســتان خودرویی را کرایه کرد تا برای زیارت مرقد مطهر 
حضرت محمد)ص( برود هنگام ســوار شدن مادر این کودک گفت: 
»بسم اهلل الرحمن الرحیم توکلنا علی اهلل، اللهم صل علی محمد و آله«، 
در این هنگام راننده خطاب به مادر این کودک شــیعی گفت که تو 
شــیعه هستی و هنگامی که جواب بله شنید خشم سرتاپایش را فرا 
گرفت. راننده پس از مدت کوتاهی خودرو را در نزدیکی قهوه خانه ای 
متوقف کرد و کودک را به زور از مادرش گرفت و مادر این کودک از 
کسانی که در محل بودند و رهگذران کمک خواست اما کسی به وی 
کمک نکرد و این جنایتکار وهابی با شیشــه شکسته شده کودک را 

مقابل چشمان مادر سر برید و مادر به کما فرو رفت.«

به جرم محبت به اهل بیت)ع(

وهابیونسعودیزکریای6سالهرا
جلویچشممادرسربریدند

نیروهای اطالعاتی عراق طی یک عملیات گسترده ده ها 
تروریست داعشی را که در نقاط مختلف استان االنبار مخفی 

شده بودند دستگیر کردند.
 هر چند که ماه ها از شکست داعش گذشته و دیگر آنها سرزمینی 
را تحت  اشغال خود ندارند اما بر اساس شنیده ها افراد متواری از این 
گروه تروریســتی در نقاط مختلف عراق خود را مخفی کرده اند تا از 
دستان نیروهای امنیتی و اطالعاتی عراق دور بمانند. »فاضل ابورغیف« 
تحلیلگر امنیتی عراقی در گفت وگویی با الفرات گفته: »در یک عملیات 
بزرگ که یگان مبارزه با تروریسم در استان االنبار با هماهنگی هسته 
اطالعاتی انجام داد ده ها تروریســت دستگیر شدند که در میان آنها 
عوامل جنایت »البونمر« و قتل شهید »مصطفی العذاری« و عملیات 
تروریستی در فلوجه و مناطق دیگری در االنبار به چشم می خورند.« وی 
همچنین افزود این گروه تروریستی تقریبا بزرگترین گروه تروریستی 

دستگیر شده در االنبار به حساب می آید.

فرمانده نیروهای آمریکایی در منطقه اعالم کرده، نظامیان 
آمریکایی طی هفته های آتی از سوریه خارج می شوند.

»جوزف ووتل« در پاســخ به این پرســش که آیا خروج نیروهای 
آمریکایی از ســوریه، طی هفته های آتی صورت خواهد گرفت؟ اظهار 
داشــت: »احتماالً ظرف چند هفته )خروج آغاز می شود(، اما بار دیگر 
)می گویم که( این امر به وضعیت حاکم بر این کشور بستگی خواهد 

داشت.
به گزارش مهر، آمریکا در حال حاضر خروج تجهیزات نظامی خود 

از سوریه را آغاز کرده است.
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا، آذرماه اعالم کرده بود که قصد 
دارد فوراً همه نظامیان آمریکایی را از سوریه خارج کند که با اعتراض 

و مخالفت گسترده سایر مقامات آمریکایی مواجه شد.
در حال حاضر حدود 2000 نیروی آمریکایی در سوریه حضور دارند.

فرمانده نیروهای آمریکایی در منطقه به این پرسش که آیا واشنگتن 
قصد دارد نیروهایش را از سوریه به عراق منتقل کند؟ پاسخ روشنی 
نداد، اما گفت که آمریکا قصد دارد نیروهایش را در عراق تقویت کند. 

در حال حاضر 5000 نیروی آمریکایی در عراق حضور دارند.
سایر رویدادها:

* دیده بان حقوق بشــر سوریه طی گزارشی، اعالم کرد، ترکیه از 
زمان آغاز بحران سوریه تاکنون، 41۹ شهروند سوری را کشته است.

* کردهای مسلح موسوم به »نیروهای دموکراتیک سوریه« 200 
غیرنظامی را در منطقه »الباغوز«، از چنگال عناصر داعش نجات دادند. 

بیشتر این نجات یافتگان، زن و کودک هستند.
* شماری از شهروندان شهر »رقه« با برگزاری تظاهراتی، پرچم های 

آمریکا و فرانسه را به آتش کشیدند.
* »ســرگئی ریابکوف« معــاون وزیر خارجه روســیه، حمالت 
 رژیم اســرائیل به ســوریه را غیرقانونی خوانــد و علیه این حمالت 

موضع گرفت.

در ادامه خروج کشورها از ائتالف سعودی علیه یمن، مغرب 
نیز خروج خود از این ائتالف را اعالم کرد.

ائتالف ســعودی علیه یمن که در سال ۹4 با حضور بیش از 10 
کشــور تشکیل شده بود، به دلیل شکست های پی در پی، دچار ریزش 
شده و کشورهای قطر، پاکستان، بحرین و کویت طی ماه های گذشته 

از این ائتالف خارج شدند. اکنون نیز نوبت به مغرب رسید. 
به گزارش تسنیم، یک مقام مسئول در دولت مغرب اعالم کرد که 
این کشــور از ائتالف متجاوز سعودی در یمن خارج شد. پیش از این 
برخی رســانه های خبری اعالم کرده بودند که مغرب سفیر خود در 

عربستان را از ریاض فراخوانده است.
سال گذشته هم مواضع سیاسی کشور مغرب موجب بروز اختالف 
میان این کشور و عربستان شده است. مغرب در اعتراض به قتل »جمال 
خاشــقجی« روزنامه نگار منتقد سعودی در کنسولگری عربستان در 
اسالمبول، »محمد بن سلمان« ولیعهد سعودی را به حضور نپذیرفت. 
از سوی دیگر، مغرب بعد از بحرانی شدن روابط قطر با عربستان، جانب 
قطر را گرفت و به این کشــور مواد غذایی صادر کرده اســت. این در 
حالی اســت که عربستان بعد از سال ها به رسمیت شناختن صحرای 
غربی به عنوان بخشی از سرزمین مغرب، اینک از جبهه »پولیساریو« 

به عنوان یک گروه نظامی ضد مغرب حمایت می کند.
سایت خبری- تحلیلی »ارم نیوز« امارات در این باره نوشت، روابط 
میان عربستان و مراکش پس از احضار سفیر مراکش در ریاض و انتشار 
اخباری درباره خروج از ائتالف سعودی، وارد مرحله جدیدی شده است 

که بهترین عنوان برای آن »ابهام « و »تردید« است.

یک شــبکه تلویزیونی صهیونیستی از »حجم سنگین 
روابط محرمانه« این رژیم و کشــورهای مرتجع عربی خبر 

داده است.
بــه گزارش خبرگزاری قدس، منابــع عبری طی روزهای اخیر 
گزارش هایی منتشر کرده اند که در آن به »حجم باالی روابط محرمانه 
میان اسرائیل و برخی کشورهای عربی«  اشاره شده است. در واقع با 
وجود اینکه اعراب توافقاتی نظیر اسلو، کمپ دیوید و وادی عربه را 
به صورت علنی با رژیم صهیونیستی به امضا رسانده اند اما حجم این 
روابط در بخش غیرعلنی و محرمانه »بسیار بیشتر و گسترده تر« است.

در همین رابطه، »باراک رافید« خبرنگار بخش سیاســی کانال 
13 تلویزیون رژیم صهیونیستی که در سلسله برنامه هایی به بررسی 
اسرار روابط این رژیم و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس پرداخته، 
در برنامه ای با عنوان»اسرار روابط اسرائیل و کشورهای عربی حاشیه 

خلیج فارس«، به اعالم جزئیاتی از این روابط پرداخت.
وی تاکید کرد: »طی 25 سال اخیر شبکه ای از روابط محرمانه و 
سری میان اسرائیل و برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از 
جمله بحرین، امارات و عربستان سعودی شکل گرفته است... با اینکه 
روابط اســرائیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس هنوز تحت الشعاع 
عدم حل مسئله فلسطین است، اما بیشتر اسرائیلی ها نمی دانند که 
روابط رژیمشان با این کشــورها وارد فازهای اقتصادی، سیاسی و 
امنیتی نیز شده است.«وی با  اشاره به اینکه »مواجهه با ایران فصل 
مشترک روابط اسرائیل با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس است 
گفت: در شرایط کنونی موساد به ریاست »یوسی کوهن« و وزارت 
خارجه اسرائیل که از سوی نتانیاهو اداره می شود، مسئول پیشبرد 

این پرونده هستند.«

به گفته فرمانده نیروهای آمریکایی در منطقه

آمریکاظرفچندهفتهآینده
ازسوریهخارجمیشود

دستگیریدههاداعشیدراالنبار
طیعملیاتبزرگنیروهایاطالعاتیعراق

مغربهمازائتالفسعودیدریمن
خارجشد

بر اساس گزارش رسانه های اسرائیلی

روابطارتجاععرببارژیمصهیونیستی
فراترازحدتصوراست


