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سلب تابعیت 115 انقالبی دیگر بحرینی
از سوی رژیم آل خلیفه

رژیم آل خلیفه در ادامه ســرکوب قیام مردم 
بحرین، 115 انقالبی و مخالف دیگر این رژیم را سلب 

تابعیت کرد.
دادگاه آل خلیفه در تازه ترین احکام خود علیه انقالبیون 
بحرین، 115 شــهروند این کشــور را سلب تابعیت و 53 
بحرینی دیگر را نیز به 10 تا 15 سال حبس محکوم کرد.

دادگاه آل خلیفــه معمــوالً برای احــکام غیرمعمول 
و غیرانســانی خود، بهانه هایی مثل ارتباط داشــتن این 

افــراد با نهادهای ایرانی و یــا عضویت در گروه هایی مثل 
»گردان های ذوالفقــار« را مطرح می کند. اما هدف اصلی 
رژیم آل خلیفه، ســرکوب قیامی است که از متن جامعه 
بحرین برآمده است، و همینطور، تغییر بافت مذهبی این 

کشور که »شیعه« است!
رژیم آل خلیفه به شدت از جانب اروپا و آمریکا حمایت 
رسانه ای و تسلیحاتی می شود. این رژیم مقابل ملت خود 

ایستاده است.

30 کشته در غرب افغانستان
بر اثر تبادل آتش میان نظامیان دولتی و طالبان

نیروهای دولتی و  تبادل ســنگین آتش میان 
عناصر طالبان در غرب افغانستان، مرگ 20 نظامی 

و 10 تروریست را به دنبال داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما از کابل، دیروز یک 
تروریست وابسته به طالبان در حومه شهر فراه )مرکز استان 
فراه(، نیروهای ارتش افغانستان را هدف حمله انتحاری قرار 
داد و جان 18 نظامی را گرفت. همزمان با آن، عناصر طالبان 

به شهر فراه حمله کردند. براثر این درگیری نیز دو نیروی 
دولتی و 10 عضو طالبان کشته شدند. این زدوخورد تا عصر 
دیروز به شــدت ادامه داشت. به گفته منابع محلی، استان 
فراه در آســتانه سقوط قرار دارد و تا این لحظه نیز برخی 
نهادها از جمله دو پاســگاه، مرکز فرماندهی پلیس و اداره 
امنیت ملی به اشغال تروریست ها درآمده است. استان فراه 

در مجاورت مرزهای ایران قرار دارد.
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دولت فریب اروپا را نخورد

اروپا اگر نگران ثبات منطقه بود 
مقابل جنایات اسرائیل سکوت نمی کرد

انفعال اروپا در برابر جنایات هولناک، زشت و  وقیحانه 
رژیم صهیونیستی در نوار غزه و سیاست های ثبات زای این 
رژیم در منطقه یک بار دیگر ثابت کرد دولت های اروپایی 
هم مثل آمریکا، فقط به منافع نامشــروع خود در منطقه 
می اندیشــند و اصوال ثبات در منطقــه برای آنها جز در 
مواقع خاص! ارزشــی ندارد. اروپا ایران را همواره به اتهام 
»اتخاذ سیاست های ثبات در منطقه« تحت فشار و تحریم 
اقتصادی قرار داده است! اما وقتی صهیونیست ها منطقه 
را به آشوب می کشند با محکومیت های زبانی  طرفین را 
به آرامش دعوت کرده اســت!  جنایات روز دوشنبه رژیم 
صهیونیســتی در نوار غزه، واقعا در تاریخ مدرن بی نظیر 
بود؛ تاکنون هیچ جا ثبت نشــده است که رژیمی در روز 
روشن علیه عده ای تظاهرکننده  بی سالح، از جنگنده های 
»اف- 15« و »اف-16« و پهپــاد و تانک و تک تیرانداز 
استفاده کند! دست زدن به چنین جنایتی، عالوه بر اینکه 
قباحت می خواهد و فقط کار عده ای جانی و سنگدل است، 
این تضمیــن را هم می خواهد که مرتکبان جنایت،  بعدا 
تحت تعقیب قرار نگیرند، و این دقیقا همان چیزی است 
که اروپایی ها و آمریکا به رژیم نامشروع اسرائیل داده اند.

واقعه گلوله  باران و بمباران جمعیتی آواره و غیرمسلح 
در نوار غزه هر چند برای مسلمانان و هر انسان آزاده ای، 
دردآور و غیرقابل تحمل بود، ولی به این نکته ظریف نیز 
باید توجه داشــته باشیم که روز دوشنبه همه ارزش های 
غربی و آنچه که انگلیس و فرانسه و آلمان از آن دم می زنند 
یعنی حقوق بشر، و آزادی و حقوق شهروندی،  در خاک 
نوار غزه، دفن شــد. جنگنده های اسرائیلی عالوه براینکه 
فلسطین ها را بمباران کردند، خوشبختانه همه ادعاهای 
اروپایی ها را نیز در مورد ارزش های بشری و قانون گرایی، 

بمباران کردند.
این واقعه برای جوامع غیرغربی و برای همه جاهایی 
که هنوز انســانیت نمرده است، این پیام را دارد که اروپا 
دیگر مطلقا قابل اعتماد نیســت و نباید با طناب پوسیده 
آنها و وعده هایی که می دهند و امضاهایی که پای پیمان ها 
می گذارند، خود را و جامعه خود را هالک کرد. در ماجرای 
کشــتار بی گناهان فلســطینی در غزه و ماجرای انتقال 
سفارت آمریکا از تل آویو به قدس، غربی  ها تالش می کنند 
ایــن دروغ را جا بیندازنــد )و البته، برخی از خودی های 
ساده لوح  هم باور می کنند( که »دونالد ترامپ« به خاطر 
ویژگی هایی که دارد، شخصا دست به این اقدامات می زند 
و از اقدامات اسرائیل دفاع می کند. این مدعیان همه جا 
جار می زنند که دولت و کنگره آمریکا و خصوصا دولت های 
اروپایی، از این اقدامات »نسنجیده« ترامپ مبرا هستند!

اروپایی ها می خواهند بگویند که ما با آمریکا و شخص 
ترامپ فرق داریم، ما قابل اعتماد هستیم و به کنوانسیون ها 
و قوانین بین المللی احترام می گذاریم. در حالی که وقتی 
واکنش همین اروپایی ها را مرور می کنیم، می بینیم صرفا 
به محکومیت های زبانی بسنده کرده و خبری از اقدامات 
عملی علیه این رژیم و آمریکا نیســت. متاسفانه، دنباله 
ایــن تفکر در داخل نیز وجود دارد؛ در حال حاضر دولت 
محترم روحانی می گوید بعد از خروج آمریکا از برجام، با 
اروپا ادامه می دهیم. این در شرایطی است که اروپا اصال 
قابل اعتماد نیســت؛ سه کشور فرانسه، انگلیس و آلمان 
که شریک جنایات اسرائیل هستند، هدف شان در حفظ 
برجام، شوم است. آنها اکنون دم از حفظ برجام می زنند، 
ولی همزمان می گویند ایران منطقه را بی ثبات می کند و 
لذا، باید با این کشور مذاکره بکنیم. مذاکره بر سر چه؟ بر 
سر موشک ها و توان دفاعی ایران! این دقیقا همان چیزی 
اســت که ترامپ می خواست. او هم تاکنون دقیقا همین 

هدف را دنبال می کرد.
اروپایی ها مثل رئیس جمهور آمریکا، مدعی هستند 
ایران ثبات در منطقه را تهدید می کند. لذا باید مذاکره کرد 
و چنانچه ایران امتیازی دهد، از تحریم ها کاسته می شود. 
ولی همه آنها در برابر رژیم اسرائیل که خاک منطقه را به 
توبره کشیده فقط حرف می زنند. این یعنی ثبات منطقه 

بهانه است آنها همان راه ترامپ را دنبال می کنند.
دیروز اروپایی ها بسته پیشنهادی جدیدی را به ایران 
دادند. در این بسته نیز مثل قبل، آنها مدعی شدند نگران 
فعالیت های ثبات زدای ایران هستند. این جمله در شرایط 
کنونی که صهیونیست ها سرگرم قصابی فلسطینی های 
مظلوم هستند و هراز گاهی با تجاوز به خاک این کشور 
منطقه را به آشــوب می کشند واقعا اهانت آمیز است. اگر 
اروپا راست می گوید و نگران ثبات منطقه است، چرا جلوی 
بمباران تظاهرکنندگان بی سالح توسط رژیم صهیونیستی 
را نمی گیرد؟ و چرا با انفعال خود، به این جنایات بی سابقه، 
عمال مهر تاییــد می زند.بنابراین، نگرانی اروپا از اقدامات 

نوزادان شیرخواره هم از جنایات هولناک 
روز نکبت در امان نماندند. »لیلی انور الغندور« 
که روز دوشــنبه در غزه به دلیل استنشاق 
گازهای اشک آور صهیونیست ها جان داد، فقط 

8 ماه داشت! 
بــه گفته »اشــرف القدره« ســخنگوی وزارت 
بهداشــت فلسطین، »لیلی انور الغندور« 8 ماهه به 
دنبال استنشاق گازهای اشک آور در جریان تظاهرات 

روز نکبت در شرق غزه به شهادت رسیده است.
روز دوشنبه ســفارت آمریکا به قیمت شهادت 
60 فلســطینی و جراحت 2900 نفر، از تل آویو به 

قدس منتقل شد.
به گزارش العالم، به رغم مســالمت آمیز بودن 
تظاهرات فلسطینی ها، رژیم صهیونیستی از آسمان 
و زمین و با گلوله های جنگی فلســطینیان را هدف 

صهیونیست ها حتی به شیرخواره 8 ماهه هم رحم نکردند
قــرار می دادند. با توجه به وخامت 
حال برخــی از مجروحان احتمال 
باال رفتن آمار شــهدا باالســت. از 
ابتدای اعالم تصمیم ترامپ مبنی 
بر انتقال ســفارت این کشــور به 
قدس شــریف در 15 آذر ماه سال 
گذشته تاکنون هزاران فلسطینی به 
شهادت رسیده یا زخمی شده اند که 
از میان شهدا دست کم 10 نفر زیر 
18 سال بوده اند. این در حالی است 
که مقامات شرکت کننده در مراسم 

انتقال سفارت که غالبا کشورهای فقیر آفریقایی بودند، 
جشن گرفته و به شادمانی می کردند. 

در همیــن رابطــه روزنامه نیویــورک دیلی نیوز 
روز دوشــنبه با کنایه به حضور ایوانکا ترامپ )دختر 

رئیس جمهور آمریکا( در قدس اشغالی تیتر زد »غم 
و اندوه کوچولوی بابا« و سپس نوشت: »55 نفر در 
غزه قّصابی شدند اما ایوانکا همه خنده هایش را در 

سفارت اسرائیل نشان داد.«

دولت امارات همزمان با جنایات هولناک صهیونیست ها در غزه 
از یکي از وزرای این رژیم رسما براي سفر به این کشور دعوت به 
عمل آورد! دعوت رسمی از رژیم صهیونیستی برای سفر به یک 

کشور عربی، بی سابقه است.
فلسطین روزهای بسیار حساس و سرنوشت سازی را سپری می کند. 
روز دوشنبه رژیم صهیونیستی با حمالت وحشیانه به مردم غزه، تنها ظرف 
چند ساعت 60 فلسطینی را به شهادت رساند و 2700 نفر را هم زخمی 
کرد. تقریبا همه قربانیان این حمالت به ضرب گلوله جان باخته اند. اوج 
جنایات این رژیم در کشتار کودکان و جانبازان در این روز بود. تنها گناه 
مردم فلســطین اعتراض به انتقال سفارت رژیم منحوس صهیونیستی از 
تل آویو به قدس شــریف است. انتقال سفارت به شهر بیت القدس یعنی، 

فلسطین منهای قدس!
 در این شــرایط کشورهای مرتجع عربی نیز به حامی صهیونیست ها 
تبدیل شده و سعی دارند مقدمات مشروعیت بخشی به این رژیم را فراهم 

کنند.
در همین ارتباط وزیر مخابرات رژیم صهیونیستي فاش کرد از دولت 
امارات دعوتنامه اي رســمی براي سفر به این کشور دریافت کرده است. 
به گزارش خبرگزاري صدا و سیما، وي که بامداد دیروز دوشنبه با رادیو 
ارتش اشغالگر صهیونیســتي گفت وگو مي کرد افزود، »این نخستین بار 
است که دولت امارات دعوتنامه اي رسمي براي یک وزیر اسرائیلي ارسال 
مي کند تا از این کشــور دیدن کند.« وي افزود: »این اقدام، در چارچوب 
تحوالت دراماتیک در روابط اسرائیل و بسیاري از کشورهاي عربي منطقه 

خلیج فارس روي مي دهد.«
به گفته این وزیر صهیونیستی، »کشورهاي عربي هر روز بیش از پیش 
تمایل خود را براي برقراري روابط با اسرائیل فاش مي کنند و این تحول 
در چارچوب تحوالت جاري در محیط اسرائیل است، بسیاري از مقامات 
عربي به ویژه کشــورهاي عربی تمایل دارند در آینده نزدیک به اسرائیل 

سفر کنند و در ابراز پشتیباني از تل آویو تردید نشان نمي دهند.« 

اظهارات سیدحسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل غالبا با واکنش مقامات 
و رسانه های رژیم صهیونیستی مواجه می شود و مقامات این رژیم از 
مقابل تهدیدها و هشدارهای رهبر مقاومت بی تفاوت عبور نمی کنند.

 رسانه های صهیونیستی بالفاصله پس از سخنرانی سیدحسن نصراهلل اعالم 
کردند پیام خیلی ســاده و بســیار گزنده است و این پیام این است که دوران 

آزادی عمل نیروی هوایی اسرائیل در سوریه به پایان رسیده است.
این رسانه ها افزودند، »نصراهلل می گوید اگر اسرائیل از خطوط قرمز عبور 

کند، این بار دیگر عمق اسرائیل و نه جوالن هدف قرار خواهد گرفت«.
به گزارش تســنیم به نقل از المیادین، شــبکه دوازدهم تلویزیون رژیم 
صهیونیستی دراین باره گزارش داد، سخنان نصراهلل مبنی بر شلیک 55 موشک 
به جوالن از آن چیزی که رسانه ها منتشر کرده بودند، به حقیقت نزدیک تر بود.

سید حسن نصراهلل دوشنبه شب طی اظهاراتی خاطر نشان کرد »رویارویی 
اخیر بین ســوریه و دشمن صهیونیستی در جوالن که چند روز قبل رخ داد، 
اهمیت بسیار باالیی دارد. ما دیدیم که اسرائیل برای وارونه جلوه دادن حقایق 
تالش کرد و رسانه های عربی نیز تالش کردند با فریبکاری حقایق را تغییر دهند 
و پیروزی محور مقاومت را به شکست تبدیل کنند. رسانه های کشورهای عربی 
خلیج فارس نیز گفتند که 23 شهروند سوری و ایرانی در حمالت اسرائیل به 
شهادت رسیدند که این صحت ندارد.  در نتیجه این رویارویی فقط سه سوری 
به شهادت رسیدند«.  وی با بیان اینکه »حمله موشکی منحصر به فرد به مواضع 
اسرائیل در جوالن، سرآغاز مرحله جدیدی در نبرد با این رژیم به شمار می رود«، 
تاکید کرد: »اسرائیل جرأت نکرد که واکنش نشان دهد، زیرا فهمید که دومین 
مرحله حمالت موشکی، مرکز فلسطین  اشغالی را هدف قرار خواهد داد«.  به 
گفته نصراهلل، » پیام این حمالت موشکی این بود که اسرائیل بداند اگر گمان 
می کند می تواند حمله کند و بکشــد، اما با واکنشــی روبه رو نخواهد شد، در 

 اشتباه است، زیرا واکنش در زمان و با شیوه مناسب صورت خواهد گرفت«.

واکنش صهیونیست ها به اظهارات دبیرکل حزب اهلل

سیدحسن نصراهلل درست می گوید
دوره آزادی اسرائیل برای حمله به سوریه تمام شده است

یک رسانه روسی با استناد به تصاویر ماهواره ای از آغاز روند 
تخریب آزمایشگاه هسته ای کره شمالی خبر داد.

برخی تصاویر ماهواره ای نشــان می دهد کره شمالی از چند روز قبل 
تخریب سایت آزمایش اتمی »پونگی ری« را آغاز کرده است. متخصصان 
دانشگاه »جانز هاپکینز« که یک دانشگاه قدیمی تحقیقاتی آمریکایی است، 
با تایید این خبر اعالم کرده اند چندین ساختمان کلیدی در قسمت های 

شمالی، غربی و جنوبی سایت ویران شده اند.
به گزارش خبرگزاری »دانشجو« به نقل از »تاس«، پیشتر اعالم شده 
بود تخریب این آزمایشگاه در حضور خبرنگاران انجام می شود از همین 
رو ویرانی نهایی سایت احتماال زمانی انجام خواهد گرفت که خبرنگاران 
خارجی حضور دارند و تخریب نهایی شــامل فروریختن تونل و تمامی 

تجهیزات نظارتی خواهد بود.
وزارت خارجه کره شــمالی پیش از این اعالم کرده بود در ماه »مه« 
سایت آزمایش اتمی پونگی ری را بین روزهای 23 تا 25 ماه می)2 تا 4 
خرداد( با حضور رسانه های خارجی، تخریب کند ولی تاریخ دقیق آن به 

شرایط آب و هوایی بستگی دارد.
به دنبال انتشار خبرهایی در خصوص آغاز تخریب آزمایشگاه هسته ای 
کره شمالی، »مون جائه این« رئیس جمهور کره جنوبی از این اقدام کره 
شمالی استقبال کرد. وی در دیداری با همکارانش در این باره گفت: این 

اولین اقدام برای خلع سالح کامل است.
در پی دیداری که ماه گذشته بین دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و 
کیم جونگ اون رهبر کره شمالی رخ داد، کره شمالی به تعلیق فعالیت های 

هسته ای خود متعهد شد.
جان بولتون

در همین حال روزنامه یو اس ای تودی نوشــته، جان بولتون مشاور 
امنیت ملی کاخ سفید در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: اگر کره شمالی 
واقعا می خواهد به وعده اش درباره متوقف کردن آزمایش های هسته ای 
عمل کند، باید تســلیحات هسته ای این کشــور به طور کامل برچیده 
شده و این تسلیحات به شرق ایالت تنسی منتقل شود، جایی که وزارت 
انرژی آمریکا یک آزمایشــگاه ملی و یک مجتمع تسلیحات هسته ای در 

اختیار دارد.
وی افزود: خلع سالح کره شمالی به معنای خالص شدن از شر همه 
تسلیحات هسته ای، برچیدن آنها و انتقال آنها به شرق تنسی است. این 
اقدام به معنای خالص شــدن از غنی سازی اورانیوم و فرآوری پلوتونیوم 

است. این به معنای حل و فصل مسئله موشک های بالستیک است.

آغاز تخریب سایت آزمایش اتمی کره شمالی
در آستانه دیدار سران 2 کره

رسانه های یمنی می گویند یگان موشکی ارتش و کمیته های 
مردمی این کشور پایگاه نظامی »ملک فیصل« عربستان را هم در 
جیزان  با یک فروند موشک بالستیک »بدر 1« هدف قرار داده اند.
طی روزها و هفته های گذشته ارتش و یگان موشکی کمیته های مردمی 
انصاراهلل یمن بارها و بارها در واکنش به جنایات سعودی ها مناطق مختلف 
عربستان را هدف موشک های بالستیک خود قرار داده اند تا ادعای سعودی ها 
که انقالبیون یمنی دیگر قادر به حمالت موشکی نیستند را عمال بی ارزش 
کنند. خود ســعودی ها اعالم کرده اند که در سال جدید میالدی یمنی ها 

بیش از 100 موشک به خاک عربستان شلیک کرده اند.
نیروهای یمنی دیروز)سه شنبه( نیز  پایگاه نظامی »ملک فیصل« را 

در جیزان هدف قرار دادند 
به گزارش فارس، این حمله با یک فروند موشک بالستیک از نوع »بدر 
1« انجام شــده اســت. ارتش یمن این موشک را به سوی پایگاه نظامی 
»ملک فیصل« در »خمیس مشــیط« در منطقه جیزان در جنوب غرب 
عربستان شلیک کرده است. وبگاه خبری »النجم الثاقب« یمن به نقل از 
یک منبع نظامی که نام وی را فاش نکرد، اعالم کرد »این موشک به هدف 
خود اصابت کرده است.« چهار روز پیش نیز یک پایگاه آموزشی نظامی 
عربستان در جیزان هدف یک فروند موشک ارتش یمن قرار گرفته بود.

روز دوشــنبه هم ارتش یمن با یک فروند موشــک بالستیک بدر 1 
انبارهای شرکت نفتی آرامکو را هدف قرار داده بود. یگان موشکی ارتش 
یمن همچنین با یک فروند موشک زلزال 2 مرکز تجمع مزدوران ائتالف 
متجاوز سعودی را در بخش »الغیل« در استان الجوف را هدف قرار دادند 
که این موشــک با دقت به هدف مورد نظر اصابت کرد. پیشــتر مقامات 
یمنی هشــدار داده بودند که در چارچوب راهبرد بازدارندگی، اگر تجاوز 
نظامی عربســتان به یمن ادامه پیدا کند، واکنش موشکی نیز تبدیل به 

امری روزانه خواهد شد.

پایــگاه اینترنتی »نیویــورک تایمز« در گزارشــی از قول 
سیاستمداران کهنه کار دوران جنگ سرد نسبت به خطر وقوع 

فاجعه هسته ای هشدار داده است.
ترامــپ تصمیم گرفته بیش از یک تریلیون دالر در بازســازی توان 
هســته ای آمریکا هزینه کند. به باور برخی کارشناســان همین مسئله 
دور جدیدی از رقابت تسلیحاتی را بین قدرت های بزرگ موجب خواهد 
شــد. پایگاه اینترنتی »نیویورک تایمز« نیز در گزارشی به بررسی تهدید 
فزاینده وقوع یک فاجعه هســته ای احتمالی پرداخته است. این روزنامه 
آمریکایی نوشــته: »در شرایطی که کشــورهای بیشتری به دنبال بمب 
اتمی هســتند و آمریکا و روسیه زرادخانه های هسته ای خود را گسترش 
می دهند، کهنه کارهای دوران جنگ ســرد می گویند مردم درباره خطر 

وقوع فاجعه هسته ای خیلی نگران هستند.«
 »نیویورک تایمز« در این گزارش از قول »ویلیام جی پری« وزیر دفاع 
دولت کلینتون نوشــته: »زمانی که جنگ سرد نزدیک به سه دهه پیش 
پایان یافت، ما فکر می کردیم که خطر نابودی )با سالح( هسته ای از بین 
رفته اســت اما خطر وقوع نوعی فاجعه هسته ای امروز در واقع بیشتر از 

زمان جنگ سرد است.« 
بر اساس این گزارش ترامپ و والدیمیر سران دو کشوری که بیشترین 
قدرت را برای نابودی یکدیگر دارند ، وعده داده اند زرادخانه خود را نوسازی 
و تهدیدآمیزتر کنند. هیچ یک از این دو نفر به طور علنی عالقه چندانی 
برای تمدید موافقتنامه هایی که محدودیت هایی بر قابلیت های آنها اعمال 
می کند ، نشان نداده است. این مسئله باعث نگرانی کارشناسانی همچون 

»پری« شده است.
 نیویورک تایمز در ادامه می افزاید: »دهه ها مناقشــه هســته ای بین 
آمریکا و اتحاد شــوروی بر اســاس این فرض بود که هیچ یک از طرفین 
جرات نمی کند دســت به حمله بزند زیرا این اقدام باعث یک ضد حمله 
ویرانگر خواهد شد و برابر با ارتکاب خودکشی خواهد بود. با این حال , از 
نظر پری، شــلیک حساب شده موشک توسط یک طرف یا طرف دیگر ، 
نگرانی بزرگ نیست. آنچه وی را بیشتر نگران می کند، باال رفتن احتمال 
ارتکاب اشتباه ناشی از افزایش میزان تسلیحات است.زمانی که تنش های 
بین المللی افزایش می یابد, این احتمال افزایش می یابد که ما درگیر یک 

جنگ هسته ای شویم.«

با اشاره به رقابت تسلیحاتی قدرت های بزرگ

نیویورک تایمز: وقوع فاجعه هسته ای 
نزدیک است!

دعوت امارات از وزیر صهیونیست برای سفر به این کشور
همزمان با جنایات غزه!

پایگاه »ملک فیصل« در جیزان عربستان
با موشک انصاراهلل منهدم شد

بی ثبات کننده ایران در منطقه، دروغ محض است و مقامات 
ما نباید روی دیوار دروغگو یادگاری بنویســند. آنها باید 
بدانند که سران انگلیس، فرانسه و آلمان نیز مثل دونالد 

ترامپ دروغگو هستند.
دوشنبه خونین

همزمان با ضیافت اسرائیل برای مقامات آمریکایی و 
افتتاح سفارت در قدس که به نمایندگی ایوانکا ترامپ دختر 
رئیس جمهور آمریکا انجام شد، نوار غزه صحنه قتل عام 
وحشیانه فلسطینی ها بود. روز دوشنبه رژیم صهیونیستی 
در قبال خیزش میلیونی مردمی فلسطینی ها دستپاچه 
شده و از زمین و هوا با مدرنترین سالح ها فلسطینی های 
بدون ســالح را هدف قرار دادند که دست کم 60 نفر به 
شهادت رسیده و بیش از 2900 نفر مجروح شدند. همزمان 
با تیراندازی نظامیان صهیونیست به تظاهرات کنندگان، 
جنگنده های رژیم صهیونیستی نیز با سه موشک، یکی از 
پایگاه های مقاومت را در شمال نوار غزه هدف قرار دادند. 
توپخانه رژیم صهیونیستی نیز با دو موشک تجمع جوانان 
فلســطینی در نزدیکی مرزهای نوار غزه در شمال بیت 
حانون را هدف قرارداد و دو گلوله توپ نیز به سوی یک 
برج دیدبانی مقاومت در شرق جبالیا شلیک کرد که منجر 
به شهادت و مجروح شدن تعداد دیگری از فلسطینی ها 
شــد. کشتار 60 نفر ظرف چند ساعت و جراحت 2900 
نفر طی یک روز، از ســوی ملت های منطقه و جهان و با 
برگزاری تظاهرات های گســترده محکوم شد. دولت های 
اروپایی اما صرفاً به محکومیت زبانی این جنایات و بعضاً 

ابراز نگرانی و... بسنده کردند.
اعتصاب سراسری

فلسطینی ها اما در سراسر مناطق فلسطین روز گذشته 
به احترام شهدای نوار غزه دست به اعتصاب سراسری زدند.
به گزارش ایسنا، به نقل از المسیره، تمامی نهادهای 
رسمی، داخلی، مدارس و دانشــگاه های فلسطین برای 
احترام به روح شــهدا و عــزاداری بــرای آنها اعتصاب 
کرده اند، همچنین پاســاژها در فلسطین تعطیل شده و 
همه ســندیکاها و بانک ها پایبندی خود به این اعتصاب 
سراسری را اعالم کرده اند. اردوگاه های آوارگان فلسطینی 
در کرانه باختری نیز با هدف عزاداری برای شهدا به حالت 

تعطیل درآمده و دولت فلســطین همه اداره های خود را 
تعطیل کرده است.

محمود عباس، رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین 
نیز ســه روز عزای عمومی و اعتصاب سراســری جهت 

عزاداری برای شهدای غزه اعالم کرده است.
اعتراض ها ادامه دارد

 از ســوی دیگر درخواست ها برای مشارکت گسترده 
در راهپیمایی های اعتراض آمیز در شهرهای مختلف کرانه 
باختری همچنان ادامه دارد. گروه های مقاومت فلسطین 
از مردم خواستند در مراسم تشییع شهدای غزه همچنان 
محکم و اســتوار به مقاومت و ایستادگی خود در مقابل 
جنایات رژیم صهیونیستی ادامه دهند. اهالی غزه ظهر روز 
گذشته پیکر ده ها شهید راهپیمایی بزرگ »بازگشت« که 
در روز دوشــنبه به دست نیروهای رژیم صهیونیستی به 

شهادت رسیدند را تشییع کردند.
انفعال ارتجاع عرب، بی خاصیتی سازمان ملل

جنایات رژیم صهیونیستی در شرایطی صورت می گیرد 
که مجامع بین المللی و کشورهای غربی همچون مترسکی 
نظاره گر این جنایات بودند و کوچک ترین واکنشی به این 
قتل عام نشان ندادند. حتی شورای امنیت به دلیل مخالفت 
آمریکا در تصویب بیانیه محکومیت سرکوب گری اقدامات 

رژیم صهیونیستی ناکام ماند.
واکنش ها

جنبش مقاومت اسالمی فلسطین )حماس( هشدار 
داده سکوت جنبش حماس و گردان های عزالدین قسام در 
برابر جنایت های رژیم اشغالگر طوالنی نخواهد بود. »خلیل 
الحیه« نائب رئیس دفتر سیاسی حماس در یک کنفرانس 
خبری گفته تظاهرات مردمی و مسالمت آمیز مردم ما در 
مخالفت با طرح انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس و 
رد طرح پیشنهادی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای 
حل مسئله فلسطین موسوم به معامله قرن ادامه خواهد 
داشت. همچنین معاون دبیرکل اتحادیه عرب در بیانیه ای 
خواستار دخالت فوری بین المللی برای جلوگیری از کشتار 
فلسطینی ها به دست نیروهای رژیم اشغالگر قدس شده 
است. سازمان عفو بین الملل نیز با محکوم کردن کشتار 
مردم غزه به دست نظامیان صهیونیست خواستار توقف 

فوری خشونت ها علیه مردم غزه شده است. کمیته حذف 
تبعیض نژادی سازمان ملل نیز همزمان با تشدید کشتار 
فلسطینیان به دست نیروهای رژیم صهیونیستی، نسبت به 
اعمال خشونت علیه معترضان فلسطینی از سوی نیروهای 
رژیم اشــغالگر قدس هشــدار داده است. آنتونیو گوترش 
دبیرکل سازمان ملل متحد نیز درخصوص وقایع خونین 
غزه صرفا ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف خشونت ها در 
این باریکه شده است. وی در نهایت، نظامیان صهیونیست 

را به خویشتن داری دعوت کرده است!
واکنش اروپا: همه آرام باشند!

واکنــش اتحادیه اروپــا به این جنایــات نیز، صرفا 
در حد حــرف و دعوت طرفین به آرامــش بود! فدریکا 
موگرینی مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا از دو 
طرف خواســت از توسل به خشــونت خودداری کنند و 
درخصــوص وقایع جاری در غزه ابراز نگرانی کرد. احزاب 
سیاسی و انجمن های حقوق بشری در اروپا و آمریکا هم 
در بیانیه های جداگانه وقایع غزه را محکوم کردند. حزب 
سوسیالیست اسپانیا شهادت ده ها فلسطینی در نوار غزه 
در پی تظاهرات علیه انتقال ســفارت آمریکا به قدس را 
قتل عــام قلمداد کرده و خواهان اقدام اتحادیه اروپا علیه 
رژیم صهیونیستی شده اســت. معترضان یهودی نیز با 
برگزاری تظاهرات در واشــنگتن، انتقال سفارت آمریکا 
از تل آویو به بیت المقدس و کشتار فلسطینی ها به دست 

ارتش صهیونیستی را محکوم کرده اند.
آلمان، فرانسه و انگلیس: متاسفیم!

در همین حال سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و 
آلمان نیز در اظهــارات جداگانه با انتقاد زبانی از انتقال 
ســفارت آمریکا از تل آویــو به قدس، خواســتار توقف 
خشونت ها در غزه شــده اند. رئیس جمهور فرانسه، اقدام 
آمریکا را تاســف بار خواند. امانوئــل ماکرون با محکوم 
کردن خشونت نظامیان صهیونیست علیه تظاهرکنندگان 
فلسطینی با انتقال سفارت آمریکا به قدس مخالفت کرد 
و آن را غیرقانونی خواند. الزم به ذکر اســت که سران و 
شخصیت های اروپایی در تمامی وقایع و حوادث منطقه 
غرب آســیا همیشه از رژیم صهیونیستی حمایت و دفاع 
می کنند و اگر گاهی هم ابراز نگرانی یا محکومیتی از خود 
بروز می دهند صرفا در حد محکومیت زبانی است و از اقدام 

عملی خبری نیست. 
ســرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه اظهار داشت، 
درخصوص تأســیس ســفارت آمریکا در قدس ما بارها 
بــه نظر منفی خود در قبال این تصمیم اشــاره کرده ایم. 
وزارت خارجه آلمان نیز درواکنش به کشــتار مردم غزه 
خواســتار توقف خشونت ها و جلوگیری از متشنج شدن 
اوضاع شــد. برخی کشــورهای عربی و اسالمی همچون 
مصــر ، قطر،اردن و مغرب نیز با محکوم کردن وقایع غزه 
با انتقال ســفارت آمریکا به قدس مخالفت کردند.وزارت 
خارجه سوریه اعالم کرده که این کشور قتل عام وحشیانه 
ملت مظلوم فلسطین به دست اشغالگران صهیونیستی را 
محکوم می کند و در کنار فلسطینی ها باقی می ماند. سعد 
حریری نخست وزیر لبنان انتقال سفارت آمریکا از تل آویو 
به قدس را محکوم کرده است. واکنش کشورهای مرتجع 
عربی مثل عربســتان و امارات بــه این جنایات نیز مثل 

واکنش غرب بود؛ منفعل و مبهم!

یک روزنامه انگلیسی نتیجه انتخابات عراق 
را ضربه جدیدی به نفوذ آمریکا در عراق دانست.

گاردین نوشته، پیروزی ائتالف وابسته به »مقتدا 
صدر« )ائتالف ســائرون( در عراق، به نفوذ آمریکا در 
عراق آســیب زد. این روزنامه با اشاره به شعار »مقتدا 
صدر« مبنی بر اینکه »به هیچ کشوری اجازه دخالت 
در امور عــراق نمی دهیم«، احتمــال داد که چنین 
سیاســتی »ممکن« اســت به جایگاه ایران در عراق 
ضربــه بزند.اینکه گاردین ائتالف مقتدا صدر را مقابل 
آمریکا قرار داده، یک واقعیت اســت، ولی تالش برای 
ایجاد شکاف میان ایران و مقتدا صدر، با واقعیت های 
عراق و ائتالف )ســائرون( منافات دارد، چرا که ایران 
مثل آمریکا، سیاست مداخله در امور داخلی عراق را 

پیگیری نمی کند.
عــالوه بــر آن، مقتدا صدر و ائتــالف وی، اصوال 
گرایشات ضد آمریکایی دارند. به عنوان مثال، همین 
دیروز ایســنا به نقل از »ابراهیم جعفری« مدیر دفتر 
مقتدا صدر اعالم کرد که ائتالف آمریکایی ضدداعش 

عملکرد خوبی در عراق نداشته است.
رســانه های خارجی )از جملــه گاردین( تالش 
می کننــد میان مقتدا صدر و دیگر جریان های عراقی 

گاردین: نتیجه انتخابات عراق ضربه ای به نفوذ آمریکا در این کشور بود
مثل »ائتــالف النصر« تحت رهبری 
»حیدر عبــادی«، و »ائتالف الفتح« 
تحت رهبری »هــادی عامری« مرز 
جدایی بکشند و جریان های اخیر را 
نزدیک به ایران بدانند و مقتدا صدر 

را هم مقابل ایران قرار دهند.
اما خود مقتــدا صدر نیز پس از 
اعــالم نتایج اولیــه انتخابات، گفت 
کــه قصــد دارد با »ائتــالف دولت 

قانون« تحت رهبری »نوری مالکی« و »ائتالف ملی« 
تحت رهبری »ایاد عالوی« برای تشــکیل یک دولت 
تکنوکــرات، ائتالف   کند. این موضع به خوبی نشــان 
می دهــد که دغدغه اصلی مقتدا صدر، پاســخگویی 
به مطالبــات میلیون ها رأی دهنده عراقی درخصوص 

تشکیل یک دولت کارآمد و مبارزه با فساد است.
اعالم نتایج جدید

کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق اما دیروز 
اعالم کرد، 91 درصد آراء 16 اســتان از مجموع 18 
اســتان این کشور، شمارش شده و ائتالف »سائرون« 
)متعلق به مقتدا صدر( همچنان پیشتاز است. انتخابات 
پارلمانی عراق شنبه 22 اردیبهشت برگزار شده است.

به گزارش ایســنا، کمیســیون مذکور افزود که 
ائتالف هــای »الفتح« به رهبری عامــری و »النصر« 
تحت رهبری عبادی هم به ترتیب در رده های بعدی 

قرار دارند.
تبریک عبادی به مقتدا صدر

»حیدر عبادی« نخســت وزیر عراق، طی تماس 
تلفنــی با مقتدا صــدر، پیروزی ائتالف ســائرون در 
انتخابات پارلمانی این کشــور را به وی تبریک گفت.

عبادی در این تماس، برگزاری انتخابات در فضایی امن 
و دموکراتیک را نیز به مقتدا صدر تبریک گفت. رهبر 
جریان »صدر« نیز پیروزی ائتالف سائرون را پیروزی 

مردم عراق دانست.

واکنش سعودی ها
»ثامر الســبهان« سفیر ســابق رژیم سعودی در 
عراق و وزیر مشاور فعلی در عربستان اما، در واکنش 
به پیروزی ائتالف »سائرون«، خطاب به مقتدا صدر، در 
توئیتر خود نوشت: »شما عمال با حکمت و ملی گرایی و 
همبستگی حرکت می کنید و تصمیم خود را گرفته اید 
تا پرچم پیروزی عراق را با ماهیتی عربی و هویت خود، 

به اهتزاز درآورید.«
ثامر الســبهان در حالی مقتدا صدر را به ســمت 
ملی گرایــی و قومیت گرایــی عربی دعــوت می کند 
که عراق طی ســال های گذشــته بــه خاطر همین 
سیاســت های تحمیلی عربستان، روزهای خونینی را 
پشت سر گذاشته اســت. مقتدا صدر عالوه بر اینکه 
روحیه ضدآمریکایی دارد، با ملت مظلوم فلسطین نیز 

همدردی می کند.
ثامر الســبهان که پیش از این سفیر عربستان در 
عراق بوده، به خاطر دامن زدن به احساســات قومی 
در عراق، از طرف مردم این کشور مورد اعتراض قرار 
گرفته و دولت بغداد نیز عذر وی را خواســت. ریاض 
نیز مجبور شد السبهان را فرا بخواند و فرد دیگری را 

به عنوان سفیر، به عراق بفرستد.


