تأکید مقاومت فلسطین بر نبرد مسلحانه
در سیزدهمین سالروز خروج اسرائیل از غزه

حماس در ســیزدهمین ســالروز خروج رژیم
صهیونیستی از نوار غزه با انتشار بیانیهای برگزینه
مقاومت و مبارزه مسلحانه با این رژیم تاکید کرد.
 ۱۳سال پیش در روز  ۱۲سپتامبر  ۲۱( ۲۰۰۵شهریور
 )۱۳۹۷رژیم صهیونیستی به دستور نخستوزیر اسبق این
رژیم «آرییل شارون» به صورت کامل از نوار غزه عقبنشینی
کرد و نظامیان و  9000شهرکنشین از غزه و شهرکهای
آن خارج شدند.
پنجشنبه  ۲۲شهریور ۱۳۹۷

 ۳محرم 14۴۰

ی القسام شاخه
جنبش مقاومت و در راس آن گردانها 
نظامی حماس در این زمان ۶۸ ،عملیات مقاومتی انجام دادند
که منجر به کشــته شدن  ۱۳۵صهیونیست و مجروحیت
دهها نفر دیگر شد .خارج شدن صهیونیستهایاشغالگر از
باریکه غزه پیروزی بزرگی برای مقاومت فلسطین و باالخص
جنبش حماس بود و از این زمان به بعد است کهاشغالگران
صهیونیســت این منطقه را مورد محاصره زمینی ،هوایی و
دریایی قرار دادهاند.
 ۱۳سپتامبر ۲۰۱۸

اولین حضور عمومی رهبر شیعیان بحرین
پس از عمل جراحی

شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین پس از دو سال غیبت اجباری
در انظار عمومی ،در مراسم عزاداری ساالر شهیدان حضرت امام حسین(ع)
حضور یافت.
تصاویر منتشــر شده از یک مراسم عزاداری ماه محرم در لندن ،شیخ قاسم را
بر روی ویلچر نشان میدهد ،این نخستین حضور عمومی این مرجع بزرگ شیعی
از دو ســال پیش تا کنون اســت .وی برای طی مراحل درمان خود در لندن به سر
میبرد.به گزارش ایکنا به نقل از پایگاه العهد ،آل خلیفه از دو سال پیش وی را به
اقامت اجباری در منزل خود در شــهر الدراز وادار کرد اما اخیرا برای سپری کردن
مراحل درمانی ،به وی اجازه سفر به انگلیس داده شد .دولت بحرین از خرداد سال
 95آیتاهلل عیسی قاسم رهبر معنوی انقالب این کشور را به اتهام جمعآوری اموال
خمس! ســلب تابعیت کرده و منطقه «الدراز» محل سکونت وی را نیز به محاصره
درآورده اســت .از سال گذشــته نیز دادگاه فرمایشی آل خلیفه وی را به بازداشت
خانگی محکوم کرد که از آن زمان به بعد وضعیت جســمانی آیتاهلل وخیم شــد.
شیخ عیسی که  81سال سن دارد ،سال گذشته پس از انتقال به بیمارستان تحت
عمل جراحی قرار گرفت.

مصادره اموال محمد مرسی
و  1000عضو اخوانالمسلمین

مقامات قضایی مصر اموال رئیسجمهوری مخلوع این کشور و بیش از
هزار تن از اعضای اخوانالمسلمین را مصادره کردند.
دادگاه مصر اعالم کرده اموال چند هزار شــخص از جمله «محمد مرســی»،
رئیسجمهور برکنار شــده این کشــور و همینطور اموال خانواده وی را مصادره
کــرده اســت« .کمیته حفظ اموال عناصر تروریســتی مصر» با انتشــار بیانیهای
اعــام کــرده« :روند مصادره این امــوال پس از تکمیل اطالعــات درباره اعضای
وابسته به اخوانالمســلمین و حامیان این گروه ،انجام شد«».محمد بدیع» ،رهبر
اخوانالمسلمین« ،خیرت الشاطر» ،معاون وی و «یوسف القرضاوی» ،رئیس اتحادیه
جهانی علمای مسلمین از جمله مهمترین کسانی هستند که نامهایشان در بیانیه این
کمیته ذکر شد ه است .بر اساس گزارشها ،اموال مصادره شده به خزانه کل کشور
مصر منتقل خواهد شد .این اقدام درحالی صورت میگیرد که اعضای اخوانالمسلمین
این اقدام را نپذیرفته و گفتهاند این کمیته صالحیت رسیدگی به این مسائل را ندارد
و تاکنون فســاد مالی هیچیک از اعضای اخوان هم ثابت نشده است .خبر دیگر از
مصر اینکه ،نمایندگان چهار حزب سیاسی «جامعه صلح»« ،ائتالف برای عدالت و
توسعه»« ،جنبش النهضه» و «جنبش سازندگی ملی» در پارلمان الجزایر با انتشار
یک بیانیه مشــترک از دولت این کشور و جامعه جهانی خواستند تا اجرای حکم
اعدام جمعی  75عضو اخوانالمسلمین در مصر را فورا متوقف کنند ،آنها همچنین
توقف بازداشت مبلغان دینی در عربستان را خواستار شدند .در این بیانیه آمده است:
«حکم اعدام جمعی علیه شخصیتهای سیاسی ،مذهبی ،حقوقی و اجتماعی نقض
صریح حق زندگی و عدالت است ».نمایندگان این چهار حزب در ادامه بیانیه خود
از اوضاع حقوق بشر در جهان عرب به ویژه مصر و عربستان ابراز نگرانی کردند.

فضای حاکم بر کاخ سفید به روایت پسر «ترامپ»
اینجا رئیسجمهور به کسی اعتماد ندارد

سرویس خارجی-
پسلرزههای مقال ه جنجالی یــک عضو کابینه ترامپ درباره اوضاع
آشفته کاخ سفید هنوز ادامه دارد .دیروز «دونالد ترامپ جونیور» ،فرزند
رئیسجمهور آمریکا از حاکمیت جو بیاعتمادی در کاخ سفید خبر داده
و گفته پدرش نمیتواند به اطرافیانش اعتماد کند.
این روزها ترامپ خبر اول رسانههای آمریکاست .از درون کاخ سفید گروهی
به دنبال کودتا علیه وی هســتند .انتخابات میاندورهای کنگره پیشروســت و
کارشناســان و نظرســنجیها میگویند حزب جمهوریخواه شانس کمی برای
موفقیت دارد و اگر دموکراتها پیروز شوند احتمال استیضاح وی باال میرود.
رابــرت مولر نیز گفته گزارش نهایی خود را در مورد تبانی ترامپ و روســیه
در انتخابات به زودی منتشــر خواهد کرد .همه این فشارها باعث شده که حلقه
اطرافیان مورد اعتماد ترامپ تنگتر و تنگتر شود .جونیور ،پسر ارشد ترامپ در
رابطه با همین بیاعتمادی در مصاحبه با برنامه «صبح بخیر آمریکا» در ایبیسی
گفته« :فکر میکنم افرادی در کاخ ســفید هســتند که او به آنها اعتماد کند اما
نسبت به آن چیزی که من میبینم تنها یک گروه بسیار کوچک هستند که قابل
اعتمادند«».دونالد ترامپ جونیور» به اینکه پدرش به چه شــخصی اعتماد دارد
پاسخی نداد اما گفت ،اعضای خانوادهاش که درون کاخ سفید کار میکنند ،جزو
حلقه معتمدین هستند .ایوانکا ترامپ ،دختر رئیسجمهوری آمریکا و جارد کوشنر،
داماد رئیسجمهوری آمریکا هر دو از مشــاوران کاخ سفید هستند .پسر دونالد
ترامپ ،این را هم گفت که« :من درباره افرادی به غیر از اعضای خانواده صحبت
میکنم .این نیازی به گفتن ندارد .اگر شــما به اطرافیانتان اعتماد کامل داشــته
باشــید ،انجام کارها بسیار ســادهتر خواهد شد .فکر میکنم این مایه شرمساری
است».دونالد ترامپ جونیور به سؤال درباره مداخله روسیه در پیروزی پدرش هم
اینگونه پاسخ داد که ،نگران تبعات قانونی حاصل از تحقیقات شورای ویژه درباره
مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری  ۲۰۱۶نیست« :نگران نیستم به زندان
ی بابت آن ندارم».گفتنی اســت از جمله
بیفتم چون میدانم چه کردهام و نگران 
موارد مهمی که در پرونده «مداخله روسیه» وجود دارد و در دستور بررسی تیم
شــورای ویژه هم قرار گرفته ،نشستی است که سال  ۲۰۱۶در برج ترامپ انجام
شــد و در آن ،ترامپ جونیور به برگزاری مالقاتی با یک وکیل مرتبط با کرملین
کمک کرد .به او گفته شده بود که این خانم وکیل اطالعاتی مخرب علیه هیالری
کلینتون ،نامزد دموکراتها در انتخابات در اختیار دارد که میتواند به شکســت
هیالری کلینتون کمک کند.

مصاحبه جنجالی جان کری

برنده یمنی جایزه صلح نوبل :آلسعود
مادر همه جنایتهای منطقه در  100سال گذشته است

جان کری وزیر خارجه آمریکا اما با بیان اینکه «ترامپ بدترین رئیسجمهور
آمریکا است» گفته :آمریکاییها از خواب بیدار شوند و بدانند که نبود ارتباط بین
رئیسجمهور و واقعیتها برای ما هزینهآور است.جان کری ،در جریان گفت وگو
با شبکه خبری بی.بی.سی شدیدا به ترامپ حمله کرد و گفت« :فکر میکنم که
ترامپ را میتوان به عنوان بدترین رئیسجمهوری آمریکا معرفی کرد .اگرچه او
در مدت زمانی که روی کار است ،موفقیتهایی را به دست آورده اما کاری نکرده
که آمریکا ایمنتر و زیباتر شــود ».وی در زمینه سیاســت خارجی ،ترامپ را به
انجام اقدامات «تصادفی ،بیبرنامه و تحریککننده» متهم کرد که باعث شــده تا
متحدان آمریکا از این کشور دوری کنند .وزیر امور خارجه سابق آمریکا همچنین
گفت :کامال مشــخص است که چرا دونالد ترامپ توانست در این انتخابات پیروز
شــود .مردم واقعا از اوضاع عصبانی هستند .به نظرم هر روز که از دوران ریاست
جمهوری ترامپ میگذرد ،اوضاع سختتر میشود.

برنده یمنی جایــزه صلح نوبل با محکوم کردن
جنایتهای آلسعود در یمن تاکید کرد ،عربستان
مــادر همه جنایتها در منطقــه از یک قرن پیش
بوده است.
«توکل کرمان» ،فعال حقوق بشر یمنی و برنده جایزه
صلح نوبل بار دیگر عربستان را به دلیل راه انداختن «کشتار
جمعی» در یمن به باد انتقاد گرفته است« .کرمان» ،تاکنون
چند بار از اقدامات آلســعود در به خاک و خون کشیدن
صفحه آخر

شماره ۲۲۰۰۱

اذان ظهر ،13/00 :اذان مغرب ،19/33 :نیمه شب شرعی ،0/18 :اذان صبح (فردا) ،5/21 :طلوع آفتاب (فردا)6/46 :

ضربه کاری چین و روسیه به آمریکا
دالر از مبادالت دو کشور حذف شد

چین و روســیه با حذف دالر از مبادالت تجاری
متقابل و افزایش همکاری میان خود ،یکجانبهگرایی
آمریکا را عمال به چالش کشیدند.
«کریــل دیمیتریوف» رئیس صندوق ســرمایهگذاری
مستقیم روسیه ،از شروع استفاده از پولهای ملی به جای
دالر ،در معامالت تجاری میان این کشور و چین خبر داد.
به گزارش ایســنا ،این مقام روسی افزود :از سال آینده
نخســتین قراردادها میان دو کشور ،با ارزهای ملی ،اجرایی
خواهد شــد .یک موافقتنامه با بانک توســعه چین برای
تامیــن مالی به ارزش  10میلیارد دالر را امضا کردهایم ،که
ارز مبادالتی آن «یوان»خواهد بود.
وی افزود :اخیرا یک صندوق محلی که با ارز یوان فعالیت
میکند ،را در اســتان «هایلونگ جیانگ » چین راهاندازی
کردهایــم .این صندوق اکنون در حــال ارزیابی پروژههای
مختلف اســت و انتظار داریم در آیندهای نزدیک ،نخستین
پروژههای سرمایهگذاری مشترک اجرایی شوند.دو سال پیش
روسای جمهور چین و روسیه در مورد بهکارگیری پولهای
ملی خود به جای دالر ،توافق کرده بودند.
اخیرا روســیه بزرگترین رزمایش خــود را در منطقه

آســیای مرکــزی برگزار
کرده بــود کــه چین و
مغولســتان نیــز در آن
مشارکت داشتهاند.
به گفته کارشناسان،
هر چنــد سیا ســت
یکجانبهگرایی آمریکا در
جهان ،پدیــده جدیدی
نیست و از فردای فروپاشی
اتحاد جماهیر شوروی در
سال  ،1991آغاز شده ،ولی حضور «دونالد ترامپ» در کاخ
سفید ،فرصت بیسابقهای را برای مخالفان آمریکا پیش آورده
است تا این کشور را در جهان منزوی کرده و به هژمونی آن
در جهــان ،ضربات کاری وارد کنند .حذف دالر از معامالت
روسیه و چین که کشورهای بسیار وسیعی با بازارهای بزرگ
هستند ،ضربه مهمی است که به آمریکا وارد میشود.

گسترش همکاریهای محلی

«والدیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه و همتای چینی
وی «شیجین پینگ» در شهر «والدی وستوک» شرقیترین

بندر روسیه ،با هم دیدار کردند.
بــه گزارش فارس ،دو رئیسجمهــور که در چهارمین
نشســت «مجمع اقتصادی شــرق» با هم دیــدار کردند،
خواستار گســترش همکاری و مبادالت میان دو کشور در
«سطوح محلی» شدند.
رئیسجمهور چین ،گسترش همکاری محلی میان دو
کشور را یک فرصت تاریخی دانست و تاکید کرد :دو طرف
بایــد به مقامات محلی ایــن اختیار را بدهند که با یکدیگر
همکاری بهتری داشته باشند.

پوتیــن نیز از حضور هیئت چینی در اجالس اقتصادی
شــرق روســیه قدردانی و تاکید کرد که بزرگترین هیئت
نمایندگی از جانب کشور چین در این اجالس حاضر شده و
البته ،با توجه به عمق روابط میان دو کشور از چین ،چنین
انتظاری میرفت.
وی افــزود :حجم معامالت تجاری و تعامالت اقتصادی
میان چین و روسیه در باالترین سطح بوده و این روابط در
حال گســترش است و در عین حال ،روابط میان دو کشور
مبتنی بر اعتماد متقابل است.
روابط تجاری میان چین و آمریکا که از شرکای بزرگ
تجاری یکدیگــر بودهاند ،طی ماههای اخیر به دلیل جنگ
تجــاری رئیسجمهوری آمریکا ،دچار تنشهایی شــده و
واشــنگتن تعرفههای زیادی را برای کاالهای وارداتی چین
اعمال کرده است.
چیــن نیــز روابط تجاری خود را با دیگر کشــورهای
جهان بهبود بخشــیده اســت و اخیرا اعالم کــرده که به
همراه همپیمانانش ،اســتفاده از دالر را در معامالت نفتی
کنــار میگــذارد و ارزهایــی نظیر یــوان را جایگزین آن
میکند.

عملیات منحصر به فرد انصاراهلل در الحدیده
دهها مزدور سعودی به هالکت رسیدند

انقالبیون یمن طی یک عملیات ویژه و با یک حمله
پهپادی بسیار دقیق و هوشمندانه مزدوران سعودی
در ساحل غربی یمن را غافلگیر کردند.
پیشرفت قدرت پهپادی یمن باعث شده تا موازنه جنگ
به سود انصاراهلل تغییر کند .بعد از هدف قرار گرفتن شرکت
آرامکوی عربستان و فرودگاه دبی به وسیله پهپادهای یمنی،
اکنون مواضع مزدوران ســعودی در یمن نیز هدف حمالت
پهپادی قرار گرفت .ســتاد اطالع رسانی جنگ یمن برای
نخستین بار صحنه هایی از عملیات مشترک یگان توپخانه
ای و واحد پهپاد ارتش و کمیته های مردمی یمن را منتشر
کــرد .واحد توپخانه به همــراه واحد پهپاد در یک عملیات
ویژه مشترک ،به سمت محل تجمع عناصر ائتالف متجاوز و
خودروهای زرهی آنها در جبهه ساحل غربی موشک و خمپاره
شلیک کرده و خسارت های گسترده جانی و تجهیزاتی به
آنها وارد کردند.
این صحنه ها اثربخشی وتکامل گسترده واحد توپخانه و
واحد پهپاد ارتش و کمیته های مردمی در انجام حمالت دقیق
به مواضع نظامی عناصر ائتالف سعودی و مزدورانشان را نشان
داد .صحنه های منتشر شده همچنین هدف قرار دادن مناطق

گرفته است .براساس گزارش المسیره ،دقت حمالت پهپادی
یمن  100درصد بوده است.

سخنرانی الحوثی

تجمع عناصر ائتالف ســعودی و مزدورانشان در جبهههای
ساحل غربی و کشته و زخمی شدن دهها تن از آنان ،عالوه
بر تخریب شــماری از تجهیزات و استحکامات را نشان داد.
همچنین این صحنه ها ترس و وحشت عناصر ائتالف سعودی
و فرار دسته جمعی آنها بر اثر حمالت دقیق نیروهای ارتش

توطئه کثیف کاله سفید ها کلید خورد
سرویس خارجی-
وزارت دفاع روســیه اعالم کرد ،عناصر گروه
تروریستی موسوم به «کاله سفیدها» ۲۲ ،کودک
سوری اســتان «حلب» را برای سناریوی «حمله
شیمیایی» جعلی خود در«ادلب» انتخاب کردند.
به گزارش خبرگزاری فارس ،مرکز مصالحه «حمیمیم»
وابســته به وزارت دفاع روســیه ،دیروز دربــاره تدارک
کشــورهای غربی برای صحنهسازی یک حمله شیمیایی
جعلی در ســوریه اعــام کرد ،عناصر گروه تروریســتی
موسوم به «کاله سفیدها» ۲۲ ،کودک ساکن استان حلب
و همچنین گروهی از کودکان بیسرپرست را برای انجام
حمله شیمیایی خود انتخاب کرده است.
روســیه همچنین اعالم کرد« ،کاله ســفیدها» فیلم
حمالت شــیمیایی دروغین ارتش ســوریه علیه ساکنان
«ادلب» را آماده کردهاند .وزارت دفاع روسیه اعالم کرده،
«کاله ســفیدها» که برای دستگاه جاسوسی «ام.آی»6-
انگلیس کار میکنند ،یک فیلم دروغین از حمله شیمیایی
ارتش ســوریه علیه ساکنان شهر «ادلب» ساختهاند تا با
انتشار آن ،بهانه الزم برای حمله به سوریه را به دست آورند.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما ،نهاد روسی«مرکز
آشتی ملی در سوریه» در این رابطه ،بیانیهای صادر و اعالم
کرده :کل این فیلم تحریکآمیز ،قرار است به شبکههای
تلویزیونی ارســال شــود و آنها نیز پس از پخش فیلم در
شبکههای اجتماعی ،اقدام به پخش آن خواهند کرد .در این
بیانیه همچنین خاطرنشان شده است که دو جعبه حاوی
مواد شیمیایی مشتق شده از گاز کلر ،به منظور اجرای این
عملیات ،در اختیار یک گروه تروریستی قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش شماری از کانالهای تلویزیونی
منطقه و یک کانال خبری آمریکایی به «جسرالشــغور»
در استان ادلب رفته بودند تا فیلم مذکور را تهیه کنند.
ارتش روســیه اعالم کــرد ،این فیلــم دربرگیرنده
صحنههایی اســت که در آنها کاله ســفیدها ســرگرم
کمکرسانی و درمان قربانیان یک حمله شیمیایی هستند
که به اصطالح توسط دمشق انجام شده است.
روسیه بارها هشدار داده که تالشهایی در حال انجام

است تا وانمود شود در ادلب حمله شیمیایی صورت گرفته
است و بعد از آن حمله آمریکا و همپیمانانش به نیروهای
دولتی سوریه توجیه گردد .مقامات ارشد آمریکایی به دولت
سوریه هشدار دادهاند که اگر سوریه از سالح شیمیایی در
ادلب استفاده کند به این کشور حمله میکنند .این اتهام
زدن و پیشدستی کردن خود بخشی از توطئه محسوب
شــده و هرگونه حمله شیمیایی احتمالی را پیشاپیش به
دولت سوریه نسبت میدهد.
«واسیلی نبنزیا» سفیر روسیه در سازمان ملل ،سهشنبه
گذشته طی نشست شــورای امنیت ،تاکید کرد ،سوریه
هیچگونه سالح شیمیایی در اختیار ندارد که با آنها بخواهد
دست به حمله شیمیایی بزند .هرگونه حادثهای که در آن از
چنین سالحهایی استفاده شود ،تنها به سود شبه نظامیانی
است که با دولت سوریه میجنگند .وی تاکید کرد :احتمال
اینکه دشمنان سوریه ،که به حمایت تسلیحاتی خارجی
پشتگرم هستند ،به حملهای(شیمیایی) دست بزنند و دولت
ســوریه را در این زمینه متهم کنند بسیار زیاد است .ما
شواهد غیرقابل انکاری داریم که نشان میدهد آنها خود
را برای چنین کاری آماده میکنند.

دفاع آمریکا از کاله سفیدها

اما ،موردی که احتمال اجرای ســناریوی شیمیایی
توســط کاله سفیدها را بیشتر میکند ،اعاده حیثیت این
گروه بدنام توسط آمریکاست.
در حال حاضر بر کسی پوشیده نیست که کاله سفیدها
چند ماه قبل در شــهر «دوما» واقع در «غوطه شــرقی»
دمشق ،سناریوی حمله شیمیایی ساختگی توسط ارتش
ســوریه را به اجرا درآورده بودند .اتفاقا همین افشاگری،
کاله ســفیدها را برای مدتی از نقشآفرینیهای دروغین
در صحنههای درگیری ،حذف کرده بود.
اما ،در حال حاضر که نقشآفرینی کاله ســفیدها در
ادلب مورد نیاز اســت و آنها باید در ماجرای ســناریوی
شیمیایی ،نقش محوری داشته باشند ،مقامات آمریکایی
باز وارد میدان شــده و تالش میکنند از کاله ســفیدها
اعاده حیثیت کنند.
به گزارش ایســنا« ،هدرناوئرت» ســخنگوی وزارت

و کمیته های مردمی یمن را به نمایش گذاشت .این تصاویر
ادعای دروغین عناصر ائتالف مبنی بر هدف قرار دادن منازل
شهروندان در ساحل غربی را اثبات کرد زیرا منازلی که عناصر
ائتالف از آنها سخن می گویند ،در واقع چیزی جز پایگاه های
نظامی آنها نیست که هدف حمالت دقیق نیروهای یمنی قرار

از سوی دیگر ،سید عبدالملک بدرالدین الحوثی دبیرکل
انصاراهلل یمن ،در سخنانی آغاز سال جدید قمری و هجرت
پیامبر اســام (ص) را به مسلمانان تبریک گفت و با اشاره
به حادثه عظیم هجرت ایشان و میزان تأثیر آن بر تشکیل
امت مستقل اسالمی تاکید کرد« :امت اسالم جز با پایبندی
به اصل آزادیخواهی که یکی از نمادهای اصلی اسالم است
نمیتواند به سروری و جایگاه شایسته خود باز گردد و امت
اسالمی بدون پایبندی به این اصل به امتی تبدیل میشود
که در مقابل دشمنان سر تسلیم فرود میآورد...اکنون پس
از گذشت بیش از  ۱۴۰۰سال امت اسالمی قصد دارد نهضت
خود را از ســر بگیرد و با استناد به مفاهیم قرآنی به مبارزه
با خطر آمریکا بپردازد ،خطری که تمام نواحی زندگی او را
تهدید میکند و قصد دارد اســام ناب محمدی را مصادره
و اســام آمریکایی را جایگزین آن کند؛ اسالمی تقلبی که
در آن طاغوت اســوه و نمونه است و کاخ سفید سیاه شده
با جنایتها و کشتارها به محور جهانی تبدیل شده است».

انتقال ده ها کودک به قربانگاه ادلب
خارجه آمریکا ،در چارچوب سیاست فوق ،مدعی شد که
اتهامات روســیه و سوریه علیه «کاله سفیدها» بیاساس
است .وی گفت :دولت سوریه و روسیه اتهامات کذبی علیه
گروه «کاله سفیدها» وارد میکنند.

اظهارات معلم

«ولید معلم» وزیر خارجه سوریه اما اعالم کرده :آمریکا
از ســاحهای شــیمیایی به عنوان بهانهای برای توجیه
حمالت خود به سوریه استفاده میکند.
وزیر خارجه ســوریه توضیح داد :سناریوی استفاده از
سالح شیمیایی و تالش برای مسئول جلوه دادن دمشق
در این حمالت ،به آسانی انجام میشود؛ به این ترتیب که
آمریکا برای اجرای این طرح خود ،از ســازمان تروریستی
«کاله ســفیدها» که توسط دستگاههای امنیتی انگلیس
ایجاد شــده و از سوی برخی کشــورهای غربی حمایت
مالی میشود ،استفاده میکند .یکی از مسئولیتهای این
سازمان ،اجرای چنین ســناریوهایی است.معلم در ادامه
تاکید کرد :چنین سناریویی هیچگونه پایه قانونی نداشته
و در ســایه غفلت شورای امنیت اجرا خواهد شد .واقعیت
این است که سوریه از هیچگونه سالح شیمیایی استفاده
نمیکند.این مســئول دولت ســوریه در پاسخ به سوالی
درباره اهداف آمریکا و همپیمانانش در ســوریه نیز گفت:
«اهــداف آمریکا تنها مربوط به خــودش نبوده بلکه این
کشور اهداف اسرائیل را در سوریه اجرا میکند .واشنگتن
نمیخواهد ســوریه کشور اصلی مقابله با اسرائیل باشد یا
روابط استراتژیکی با ایران و روسیه برقرار کند .همچنین،
آمریکا به دنبال آن است که تمامی فعالیتهای آتی سوریه
را در راســتای منافع اسرائیل به کنترل خود درآورد.ولید
معلم در ادامه ،درباره حل بحران سوریه اظهار داشت :آنچه
باعث سازش سیاسی در سوریه میشود ،توقف دخالتهای
خارجی است.
معلم تاکید کرد :زمانی که این دخالتهای خارجی به
شکل کامل متوقف شوند ،گفتوگو میان گروههای سوری
محقق خواهد شد و این امر تاثیر خود را بر موفقیت روند
سیاسی منعکس خواهد کرد.
وزیر خارجه ســوریه درباره کارهای انجام شده برای

تدوین قانون اساســی جدید در این کشور هم گفت :کار
در مرحله اول خود قرار دارد و ما در این مرحله ،به دنبال
دستیابی به توافقهایی در خصوص تشکیل کمیته قانون
اساسی جهت تدوین قانون جدید هستیم.
وی درباره ارتباط دولت ســوریه بــا مخالفان اظهار
داشــت :مشــکل خود مخالفان نبوده ،بلکه حامیان آنها
هستند .در سوریه اپوزیســیون یکپارچهای وجود ندارد.
گروههای مختلفی هستند که فعالیتهایشان بنابر محل
اقامت رهبران آنها در کشــورهای غربی یا عربی متفاوت
اســت و هر گروه بر این اســاس موضعگیریهایی را در
راستای خواست کشورهای میزبان اتخاذ میکند .مخالفان
در اتخــاذ تصمیمات خود از اســتقالل برخوردار نبوده و
گفتوگوهایشان با دمشق بر اساس خواستهها و تمایالت
خودشان نیست.
ولید معلــم در ارزیابی روند ژنو دربــاره حل بحران
ســوریه و نیز دیگر مذاکرات در آســتانه و سوچی گفت:
تفاوت ویژهای میان ژنو ،آســتانه و سوچی وجود دارد .در
ژنو قرار بود روند سیاسی آغاز شود و این روند و «استفان
دی میستورا» ،نماینده ویژه سازمان ملل در سوریه ،تحت
فشار کشورهای غربی قرار گرفتند ،به همین دلیل هم نتایج
سیاسی مهمی محقق نشد .وضعیت در آستانه با توجه به
اهداف آن متفاوت بود .در مذاکرات آســتانه شرایط برای
جلوگیری از تنشها در بســیاری از مناطق سوریه فراهم
شد و در این راستا به توافقهایی در خصوص برخی مناطق
رسیدیم که آخرین آنها ادلب بود.
به گزارش ایسنا ،معلم افزود :در مورد سوچی نیز باید
بگویم این شهر به محلی برای یک گفتوگوی ملی ،جامع
و مثبت تبدیل شد و در این مذاکرات نتایج محسوسی به
دست آمد .این در موفقیت مذاکرات ژنو نقش داشته است.
این مسئول دولت سوریه در ادامه ،از همه مردم آواره
ســوریه که به دلیل فعالیتهای تروریســتی ،مجبور به
مهاجرت از کشورشان شدهاند ،خواست به سوریه بازگردند
و به روند بازسازیها در این کشور مشارکت کنند.
وی تاکید کرد :دمشــق ،امنیت و شــرایط معیشتی
مناسبی را برای آنها فراهم خواهد کرد.

تظاهرات یک میلیون استقاللطلب در خیابانهای بارسلون
نزدیک به یک میلیون نفر از اهالی ایالت کاتالونیا
که ســال گذشته تالشی نافرجام و البته خونین برای
استقالل از اسپانیا داشتند ،بار دیگر به خیابانها آمدند
و ندای استقالل سر دادند.
مردم منطقه کاتالونیا در اســپانیا هنوز دست از خواسته
خود برای اســتقالل برنداشتهاند 9.مهر ماه سال گذشته بود
که حکومت خودمختار محلی کاتالونیا ،بیتوجه به هشدارها و
تهدیدهای حکومت مرکزی اسپانیا ،یک همهپرسی با موضوع
جدایی از دیگر بخشهای اسپانیا برگزار کردکه توسط دولت
به شدت سرکوب شد و بسیاری از مقامات این اقلیم دستگیر
و زندانی شدند.
بر اساس گزارشها در آن روز دست کم  840نفر زخمی
و روانه مراکز درمانی شدندحاال خبر رسیده که روز سهشنبه

مردم کشــورش انتقاد کرده است .این واکنشها باعث شد
ســعودیها او را به «نقض قوانین» متهم کنند! کرمان در
صفحه فیسبوک خود در این باره نوشــته« :عربستانی که
جنگ و کشتار جمعی در کشور من به راه انداخته ،مرا به
نقض قوانین متهم میکند .عربســتان مادر همه جنایتها
در منطقه از یک قرن پیش بوده اســت .عربســتان ریشه
همه خطاها و بالهاســت و آن وقت مــرا به نقض قوانین
متهم میکند».

نیز حدود یک میلیون نفر از طرفداران استقالل این ایالت ،با
حضور در خیابانهای بارسلون شعار جدایی سردادند .مناسبت
برگزاری تظاهرات روز ســه شــنبه  ،فرارســیدن «روز ملی
کاتالونیا» بود و به همین مناسبت ،استقاللطلبان با حضور در
خیابانهای بارسلون ،بار دیگر خواسته خود را فریاد زدند؛ در
 ۱۱سپتامبر سال  ۱۷۱۴میالدی ،کاتالونیا به دست سربازان
«فیلیپ پنجم» پادشاه وقت اسپانیا تصرف شد.از سال ۲۰۱۲
تاکنون ،این روز به روز برگزاری تظاهراتی بزرگ و ســر داده
شدن شعارهای استقاللطلبانه در خیابانهای بارسلون بدل
س منطقه خودمختار کاتالونیا
شــده است« .کوئیم تورا» رئی 
گفته تظاهرات روز سهشــنبه «آغازی بر یک بسیج عمومی
بزرگ» اســت و نوید برگزاری تظاهرات بیشــتر تا زمان فرا
رسیدن سالروز همهپرسی نافرجام سال گذشته را داد.

افشاگر رسوایی واترگیت:

حزباهلل نگرانی شماره یک آمریکا
در خاورمیانه است
اسرائیل توان مقابله با آن را ندارد

«باب وودوارد» ،روزنامهنگار کهنهکار آمریکایی در کتاب جدید خود
نوشته« :نگرانی شماره یک آمریکا در خاورمیانه ،حزباهلل است ،اسرائیل
نمیتواند در برابر حزباهلل از خود دفاع کند چرا که اطالعات محرمانه نشان
میدهد این جنبش ،بیش از  48هزار نظامی ثابت و تماموقت در لبنان دارد».
به گزارش روزنامه آمریکایی واشــنگتن پست ،وودوارد در کتاب خود با عنوان
«ترس ،ترامپ در کاخ سفید» تشریح میکند که چگونه «درک هاروی» ،تحلیلگر
اطالعاتی که عضو شــورای امنیت ملی بود ،در فوریه ســال  ،2017نگرانی عمیق
خود را در مورد زرادخانه نظامی در حال گســترش حزباهلل ،ابراز کرد .این کتاب
گزارشی را در رابطه مسائل مربوط به اوایل ریاستجمهوری ترامپ ارائه داده است.
این روزنامهنگار کهنهکار آمریکایی اضافه میکند ،زمانی که دولت دونالد ترامپ،
رئیسجمهور آمریکا تازه زمام امور را به دست گرفته بود ،مقامات ارشد آمریکایی به
شدت نسبت به اینکه اگر کسی مداخله نکند اسرائیل نمیتواند از خودش در برابر
حمله احتمالی حزباهلل دفاع کند ابراز نگرانی کردند .از دیدگاه آنها چنین رویدادی
میتواند پیامدهای فاجعهباری داشته باشد .به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری
اسپوتنیک ،هاروی اعتراف کرده بود که حزباهلل زرادخانهای متشکل از  ۱۵۰هزار
موشک دارد که نسبت به  ۴۵۰۰موشکی که در جریان جنگ سال  ۲۰۰۶میالدی
با اسرائیل داشــت ،به شدت افزایش یافته است .هاروی همچنین تاکید کرده بود
مجموع قدرت سیســتمهای دفاعی ضد موشکی «گنبد آهنی» و «فالخن داوود»
اسرائیل قادر نیستند تا در مقابل یک حمله موشکی بزرگ از سوی حزباهلل مقاومت
کنند .وودوارد در کتاب خود همچنین مینویسد ،هاروی به اطالعات حساس دیگری
ه م اشاره کرده از جمله اینکه حزباهلل حدود  ۴۸هزار پرسنل نظامی تماموقت در
لبنان دارد که یک تهدید وجودی برای تلآویو محسوب میشود و گفته میشود که
حزباهلل حدود  ۸۰۰۰نیرو نیز در سوریه و یمن دارد .البته بدون احتساب یگانهای
کماندوهای منطقهایاش .وی همچنین استدالل کرد که توانمندی حزباهلل ،احتمال
جنگ فاجعهباری که آمریکا را گرفتار و ناآرامی بیشتری ایجاد کند ،افزایش داده است.
اخیرا فرماندهان و مقامات امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی نیز اذعان کردند که
ورود به جنگ با محور مقاومت ریسکی بسیار بزرگ است و با توجه به تجاربی که
این محور در جنگ علیه تکفیریها پیدا کرده مقابله با آن دشوارتر شده است .چندی
پیش نیز یک موسسه تحقیقاتی آمریکایی گزارش داد ،توانمندی و انعطافپذیری
حزباهلل موجب حیرت تحلیلگران شده است .موسسه آمریکایی «سوفان» واقع در
نیویورک در گزارشــی با تاکید بر بهت کارشناسان نسبت به قابلیتهای نیروهای
مقاومت حزباهلل اعالم کرد ،راکتهای بیشمار حزباهلل قادرند با در هم شکستن
ســامانه گنبد آهنین هر نقطه از اسرائیل را هدف گیرند .این موسسه آمریکایی با
اشاره به حضور نیروهای حزباهلل در سوریه و افزایش تجربه و مهارت در این کشور
افزود ،این تجربیات همراه با  100هزار راکت پیشرفتهای که این گروه دارد موجب
شده که حزباهلل تهدید نظامی جدی علیه اسرائیل باشد.

حمله ماموران آلسعود به هیئتهای عزاداری
در «الشرقیه» عربستان

نظامیان وهابی ســعودی همزمان با شــروع ماه محرم به تکیهها و
حسینیهها در شرق عربستان حمله کردند.
شــیعیان عربســتان همواره با محدودیتهای زیادی مواجه بودهاند و حتی به
صورت آزادانه امکان برگزاری مراسم مذهبی را نیز ندارند .با آغاز ماه محرمالحرام و
برگزاری مراسم سوگواری و عزاداری برای شهادت حضرت اباعبداهلل الحسین(ع) و
یاران باوفایش ،حکومت وهابی سعودی مطابق معمول هر سال به نقض آزادیهای
دینی در منطقه شرقی با یورش نظامیانش به حسینیهها و تکیههای قطیف پرداخت.
بر اساس گزارش العهد ،روز سه شنبه ،نیروهای یگان ماموریتهای ویژه و نیروهایی
از پلیس ســعودی در شهر شیعهنشین قطیف به خیمهها و تکیهها و حسینیههای
عاشورایی حسینی در شهرک القدیح یورش بردند و با حمله به مردم ،محتویات و
وسایل موجود در خیمهها و مراکز سوگواری را از بین بردند و این مکانها را با خاک
یکسان کردند .رژیم سعودی تالش میکند با این اقدامات ضد انسانی خود از تمام
مظاهر بندگی و دینی که پیروان اهل بیت(ع) در قطیف و االحساء و دیگر مناطق
از خود نشان میدهند،انتقام بگیرند .تصاویری که از شهرک القدیح منتشر شده ،اوج
وحشیگری حکومت یزیدی سعودی در سرکوب هرگونه عزاداری و سوگواری برای
حضرت اباعبداهلل الحسین(ع) را نشان میدهد .مردم بحرین هم وضعیت بهتری از
شیعیان عربستان ندارند و آنها نیز با آغاز ماه محرمالحرام در معرض وحشیانهترین
اقدامات رژیم آل خلیفه و محدودیتهای زیاد برای جلوگیری از برگزاری مراســم
سوگواری محرم قرار میگیرند.

فقط در ماه اوت  877نظامی افغان
به طالبان پیوستهاند!

ســرکردههای طالبان میگویند ،طی فقط مــاه اوت ( 11مرداد تا 11
شهریور) گذشته 877 ،نیروی وابسته به ارتش و پلیس افغانستان به این
گروه تروریستی پیوستهاند.
نهاد موسوم به «کمیسیون جذب طالبان» طی گزارشی ،مدعی شده طی ماه
اوت گذشته بیش از  877نیروی نظامی و امنیتی افغانستان به این گروه پیوستهاند.
به گزارش تســنیم ،براساس گزارش مذکور ،نیروهای دولتی هنگام تسلیم شدن و
پیوستن به طالبان 241 ،قبضه سالح 12 ،خودروی زرهی و ادوات نظامی دیگر را
نیز تسلیم این گروه کردهاند.طالبان در ادامه مدعی شده که طی ماههای خرداد و
تیر گذشته نیز  2109حمله علیه نیروهای دولتی افغانستان و نیروهای آمریکایی
ترتیب داده اســت .در این حمالت 526 ،نیروی دولتی افغانســتان جان خود را از
دست داده و  521تن دیگر نیز زخمی شدهاند .طالبان شمار نیروهای خارجی کشته
شده طی این مدت را نیز  27نفر و تعداد زخمیها را  13تن اعالم کرده است .خبر
دیگر اینکه براساس گزارش رسمی وزارت دفاع آمریکا ،این کشور پس از حادثه 11
سپتامبر در سال  2001تاکنون ،یک و نیم تریلیون دالر در جنگهای افغانستان،
عراق و ســوریه ،هزینه کرده است .در حال حاضر حدود  14هزار نظامی آمریکایی
در افغانستان حضور دارند.
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