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ژنرال صهیونیست: ارتش اسرائیل
آمادگی برای هیچ جنگی را ندارد

یکی از ژنرال های ارتش رژیم صهیونیستی با ارائه 
گزارشی به کابینه این رژیم، اعالم کرد که نیرو های ارتش 

آمادگی برای هیچ جنگی را ندارند.
 ژنرال »اســحاق برک«، کمیسر رسیدگی به شکایت های 
مردمی در ارتش رژیم صهیونیستی، گزارشی ۲۰۰ صفحه ای 
در مورد توانایی ها و واقعیت ها در ارتباط با آمادگی ارتش برای 
جنگ تهیه و به کابینه این رژیم ارائه کرد. وی در گزارش خود 
تاکید کرد، ارتش اســرائیل بعد از کاهش شدید شمار نیروها، 

توانایی و آمادگی برای هیچ جنگی را در آینده ندارد.به گزارش 
فارس به نقل از روزنامه »معاریو«، اسحاق برک این گزارش را 
برای »آویگدور لیبرمن«، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و »گادی 
آیزنکوت«، رئیس  ستاد کل ارتش و اعضای کمیته روابط خارجی 
و امنیت کابینه این رژیم ارسال کرده است. این دومین بار طی 
کمتر از یک ســال است که کمیسر رسیدگی به شکایت های 
مردمی در ارتش رژیم صهیونیستی درباره عدم آمادگی نظامیان 

صهیونیستی برای جنگ احتمالی در آینده هشدار می دهد.

راهپیمایی و بیعت مجدد مردم بحرین با شیخ  عیسی قاسم 
پس از بهبودی او از بیماری

 نمازگزاران بحرینی با انجام راهپیمایی در این کشور، 
از »شیخ عیسی قاسم« که اخیرا پس از حصول بهبودی، 

از بیمارستان مرخص شده است، حمایت کردند. 
مــردم انقالبی بحرین، نیز پس از اقامــه نماز جمعه ، در 
اطراف مســجد امــام جعفر صادق)ع( راهپیمایی و از شــیخ 
عیسی قاسم رهبر معنوی انقالب، این کشور حمایت کردند.به 
گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی،  شرکت کنندگان در این 
راهپیمایی که در منطقه »الدراز« منامه برگزار شد ، با در دست 

داشتن پارچه نوشته هایی در حمایت از شیخ عیسی قاسم شعار 
دادند و اعالم کردند که به عهد خود با او وفادار هستند.شــیخ 
عیسی قاسم پس از دو سال حصر خانگی نیروهای امنیتی رژیم 
آل  خلیفه، 18تیرماه گذشته برای درمان وارد لندن شد. او دوم 
مردادماه تحت عمل جراحی موفقیت آمیز قرار گرفت. شــیخ 
عیسی قاسم آغاز محرم سال جاری با حضور در میان عزاداران 
محرم در یکی از مراکز اســالمی لندن، برای امام حسین)ع( و 

یارانش سوگواری کرد.
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روسیه از ۲۰ شهریور بزرگترین رزمایش نظامی خود تحت عنوان  وستک – 
۲۰18 را آغاز کرده  این رزمایش تا 1۷ سپتامبر )۲۶ شهریور( در شرق روسیه و 
در آب های دریای ژاپن، دریای برینگ و دریای اختسک برگزار می شود. براساس 
برآوردهای قبلی حدود ۳۰۰ هزار نیرو در این رزمایش شرکت دارند. ۳۶ هزار وسیله 
نظامی، 1۰۰۰ هواپیما و 8۰ ناو جنگی شــرکت کرده اند پوتین  )پنجشنبه( وارد 
منطقه زابایکالسکی منطقه برگزاری این رزمایش شد.پوتین در جریان سخنرانی 
در جمع نیروهای شرکت کننده در این رزمایش گفت: روسیه یک کشور صلح جو 
است و ما هیچ برنامه تهاجمی نداریم و نمی توانیم داشته باشیم. با این حال وی 
تاکید کرد: ارتش روسیه باید آمادگی خود را برای حفاظت از امنیت ملی و تمامیت 
ارضی و همچنین حمایت از متحدانش حفظ کند.وی افزود: وظیفه ما نسبت به 
کشــورمان و سرزمین مادری مان این است که برای حفاظت از استقالل، امنیت 
و منافع ملی کشــورمان و در صورت لزوم حمایت از متحدانمان آماده  باشیم.وی 
افزود: ارتش و نیروی دریایی روســیه تاکنون با چنین آزمایش دشــواری مواجه 
نشده بودند. ارتش و نیروی دریایی ما برای نخستین بار از چنین آزمون بزرگ و 
دشــواری عبور کرد. تمامی مولفه ها و عناصر آمادگی نظامی، نهادهای مدیریتی، 
یگان ها و واحدهای نظامی ارتش،  نیروی دریایی و نیروی هوایی روسیه و همچنین 
همکاری آنها مورد بررسی های جامع قرار گرفت.رئیس جمهور روسیه تاکید کرد: 
نیروهای مســلح روســیه بیش از پیش تقویت خواهند شد و از جدیدترین نسل 
تجهیزات و تســلیحات برخوردار خواهند شــد. همکاری های نظامی نیز بیش از 

پیش توسعه خواهد یافت.

تأکید پوتین بر تقویت ارتش روسیه
 در بزرگ ترین رزمایش این کشور

آمریکا با فروش ســامانه هاي تســلیحاتي جدید به کره جنوبي  و 
درخواست از شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اعمال تحریم های 
بیشتر علیه کره شمالی، بار دیگر به کره شمالی ثابت کرد که قابل اعتماد 

نیست.
به درخواســت نمایندگی دائم آمریکا روز دوشنبه نشست برنامه ریزی نشده 
شورای امنیت سازمان ملل متحد برای رسیدگی به مسئله اعمال تحریم ها علیه 
کره شمالی برگزار می شود. پیشتر »نیکی هیلی«، نماینده دائم آمریکا نسبت به 
انجام تغییرات در گزارش کمیته  شورای امنیت سازمان ملل برای کنترل رعایت 
تحریمات علیه کره شمالی بر اساس درخواست روسیه واکنش شدیدی نشان داده 
بود.به گزارش تسنیم به نقل از اسپوتنیک، »ایگور مارگولوف«، معاون وزیر خارجه 
روسیه اخیرا اعالم کرد که  مسکو مسئله تخفیف تحریم ها علیه کره شمالی را در 
شورای امنیت مطرح خواهد کرد.این در حالی است که »دونالد ترامپ« برخالف 
وعده های خود به »کیم جون اون« رهبر کره شــمالی، ســه شخصیت حقیقی و 
حقوقی دیگر در ارتباط با کره شمالی را در فهرست تحریم قرار داد. افراد و نهادهایی 
که وزارت خزانه داری آمریکا تحریم کرده در بخش فناوری اطالعات در خارج از کره 
شمالی فعالیت می کنند و واشنگتن مدعی است درآمد آنها به پیونگ یانگ منتقل 
می شود. »استیو منوچین« وزیر خزانه داری آمریکا در این باره گفت: تحریم های 
جدید با هدف توقف جریان درآمدهای کره  شمالی، در دستور کار قرار گرفته است. 
وی افزود، کره شــمالی از طریق شــهروندان خود که در خارج از این کشور 
در بخش فناوری اطالعات فعالیت می  کنند، درآمدهای هنگفتی بدست می آورد. 

فروش تسلیحات به کره جنوبی
از ســوی دیگر، در شــرایطي که مذاکرات آمریکا با کره شــمالي در مورد 
عاري ســازي هسته اي شبه جزیره کره به ســختي در حال تحقق است، آمریکا 
روز پنج شنبه فروش سامانه هاي تسلیحاتي جدید به کره جنوبي را به ارزش دو 
میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر، تأیید کرد. مذاکرات آمریکا و کره شــمالی از زمان 
نشســت سه ماه پیش سران دو کشور در سنگاپور متوقف شده است. رئیس کره  
شمالی خواسته های یکجانبه و تحریم  های جدید واشنگتن علیه پیونگ یانگ را 
به دزدی  دریایی تشــبیه و تاکید کرده ملت کره شــمالی متحد و یکپارچه علیه 
دشــمن خواهد ایستاد. خبر دیگر اینکه سخنگوی وزارت وحدت دو کره در کره  
جنوبی، روز- جمعه از افتتاح یک سفارتخانه مشترک بین دو کره در مرز به شدت 
نظامی دو کشور خبر داد و تصریح کرد که این اقدام، بارقه ای از امیدواری ها را در 
پیشرفت روند مذاکرات متوقف  شده خلع سالح اتمی کره  شمالی در نشست آتی 
به وجود آورده اســت. این سفارتخانه مشترک همچنین یک گام دیگر به سمت 
همکاری نزدیک بین دو کره، برقراری صلح، رفاه و وحدت شــبه جزیره محسوب 
می شود. تا پیش از این، ارتباط بین دو کره از طریق یک خط ویژه فاکس و تلفن 

برقرار بود که معموال با وخامت روابط قطع می شد.

نشست شورای امنیت و فروش تسلیحات میلیاردی به سئول 
اقدامات تازه ترامپ علیه کره شمالی

و نفوذ آشکار آمریکا و دخالت های آن در منطقه شده است. 
سیدحسن نصراهلل، چهارشــنبه شب در مراسم عزاداری ساالر شهیدان امام 
حســین)ع( در حومه جنوبی بیروت گفت، گمان نمی کنم کسی در جهان عرب 
یا جهان اســالم از میان رهبران کشورها، پادشاهان و روسای جمهوری، نخبگان 
سیاسی، فرهنگی، فکری، اقتصادی و فرماندهان نظامی و هیچ کس دیگری در درون 
خود به روشنی، حقیقت رژیم صهیونیستی را نداند و اذعان نداشته باشد که چیزی 
به نام اســرائیل وجود نداشته است. وی افزود، گروهک های یهودی صهیونیستی 
به تدریج از همه نقاط جهان آمدند و فلسطین را به اشغال خود درآوردند، تعداد 
زیادی از ملت فلســطین را از طریق قتل عام ها، ایجاد ترس و وحشــت، فریب و 
حیله گری، آواره و با حمایت بین المللی رژیم اشغالگر خود را برپا کردند و مناطق 
زیادی از کشور فلسطین در سال 1948 از سوی صهیونیست ها با حمایت برخی 

کشورهای غربی از جمله انگلیس و آمریکا  اشغال و همچنان ادامه دارد. 
سید حسن نصراهلل تاکید کرد، رژیم ها، رهبران، پادشاهان و روسای جمهوری 
برای تخت و منصب خود نگران هســتند و به خاطر همین اســت که از آمریکا و 
انگلیس و غرب می ترســند، چرا که هر کســی که موضعی مخالف با آنها بگیرد، 
میلیون ها اتهام و تهمت به او می زنند و هر کاری را برای سرنگونی او می کنند. 

وی خاطر نشان کرد، امروز آمریکا به صورت آشکار و در برابر چشم جهان، در 
امور داخلی هر کشوری به خصوص در جهان عربی و اسالمی، دخالت می کند و 
برخی چیزها را رد می کند و گزینه های دیگری را تحمیل می کند، تحریم می کند، 
فقــط در فکر منافع خود اســت، بی آنکه توجهی به مصلحت این ملت ها و حتی 
منافع همپیمانان و متحدان منطقه ای و بین المللی خود داشته باشد، اما همه در 
برابر آمریکا عاجزانه، تسلیم پذیر و ضعیف هستند، چرا که از آمریکا می ترسند، نه 
برای اینکه آمریکا را نمی شناسند یا از استکبارطلبی و خودبرتربینی آن خبر ندارند.

 سید مقاومت یادآور شد، پس از حادثه کربال، بسیاری که به دنبال منافع دنیوی 
بودند، حتی به همان هم دست نیافتند و با غضب الهی و عذاب آخرت هم روبه 
رو می شوند. پس مشکل حب دنیا، رکن قرار دادن دنیا و تعلق خاطر به آن است.

سیدحسن نصراهلل:
عشق به مقام و ثروت حاکمان عرب

اشغال فلسطین را 70 ساله کرد

مشــاور امنیت ملی آمریکا برخالف هشدارهای 
جامعه جهانی در مورد جنایت های جنگی عربستان 
در یمن اعالم کرد، به حمایت های خود از ریاض در 

یمن ادامه خواهیم داد!
در حالی که جامعه جهانی نسبت به توقف جنایت های 
عربســتان در یمن تاکید دارد و گزارش 41 صفحه ای اخیر 
ســازمان ملل نیز جنایت های  ائتالف سعودی را تایید کرد 
امــا با این وجود، آمریکا همچنان به حمایت از عربســتان 
در یمن ادامه می دهد. به گزارش تســنیم، »جان بولتون«، 
مشــاور امنیت ملی کاخ سفید در بیانیه ای بر حمایت خود 
از ائتالف تحت رهبری عربستان در جنگ یمن تأکید کرد. 
بیانیه بولتون یک روز بعد از اعالمیه ای صادر شده که مایک 
پمپئو وزیر خارجه آمریکا درباره اقدامات ائتالف سعودی در 
جنگ یمن به کنگره آمریکا ارســال کرده بود. پمپئو در آن 
اعالمیه انتقادات شدید نهادهای حقوق بشری از جنایت های 
جنگی عربســتان را نادیده گرفته و ادعا کرده بود عربستان 

و امارات گام های الزم برای جلوگیری از آسیب رســانی به 
غیرنظامیان را برداشته اند!

جــان بولتون در بیانیه خود از اعالمیه پمپئو به کنگره 
حمایت کرده و نوشته است: » اینجانب از گواهی وزیر خارجه، 
پمپئو، به کنگره مبنی بر اینکه عربســتان و امارات تمامی 
تالش ها را برای کاستن از تلفات انسانی در جنگ یمن انجام 
می دهند، حمایت می کنم.« بولتون، با وجود دامن زدن آمریکا 
به تنش ها در جنگ یمن ادعا کرده پایان دادن به این جنگ 

جزو اولویت های امنیتی واشنگتن است.
تقویت القاعده یمن از سوی آمریکا

در همین حال، مجله آمریکایی »نشنال اینترست« در 
گزارشــی حمایت آمریکا از عربستان در جنگ علیه یمن را 
فرصتی برای شبکه القاعده برای توسعه حضورش در یمن 
توصیف کرد و نوشت: » سیاست آمریکا به هدف خود برای 
اخراج کردن گروه القاعده در شبه جزیره عربی از یمن نرسیده 
اســت.« این مجله سیاست آمریکا را یادآور شد که ساختار 

کشــور عراق را ویران کرد و به گســترش القاعده و داعش 
در آنجا کمک کرد. مجله نشــنال اینترست نوشت: » الگوی 
آمریکا در عراق، درحال تکرار شدن در یمن است زیرا جنگ 
نهادهای کشــور را تضعیف و یمن را به یک کشور شکست 
خورده تبدیل کرده است که این وضعیت بستر مناسبی برای 

تروریست ها فراهم کرده است.«
از ســوی دیگر، »لیــز گرانــده« هماهنگ کننده امور 
بشردوستانه سازمان ملل متحد در یمن هشدار داد که اوضاع 
انسانی یمن به سرعت در حال وخیم تر شدن است. این در 
حالی است که گفت وگوهای صلح یمن تحت نظر سازمان ملل 
متوقف شده و درگیری ها در بندر الحدیده از سرگرفته شده 
است. وی طی بیانیه ای افزود: » اوضاع طی چند روز گذشته 
به صورت تاسف باری در حال وخیم تر شدن است. خانواده ها 
از بمباران ها و حمالت هوایی وحشــت زده اند.  کارخانجات 
تولیــد آرد در الحدیده نیاز میلیون ها نفر را  تامین می کند 
و ما به طور ویــژه نگران بمباران کارخانه تولید آرد دریای 

ســرخ هستیم که در حال حاضر 45 هزار تن در داخل آن 
وجود دارد و برای تامین غذای مورد نیاز یک ماه، سه و نیم 
میلیون نفر کافی است. در صورتی که این کارخانجات ویران 
شــوند یا آسیب ببینند فاجعه انسانی آن غیر قابل محاسبه 
اســت.« در همین حال، محمد علی الحوثی رئیس کمیته 
عالی انقالب یمن هشدار داد که ائتالف سعودی تصمیم به 
بمبــاران انبارهای نهادهای بین المللی حاوی مواد غذایی و 
سیلوها و مناطق مسکونی پرجمعیت در استان الحدیده واقع 
در غرب یمن دارد. الحوثی در صفحه توییتر خود هشــدار 
داد که »ائتالف سعودی برای حمله به انبارهای حامل مواد 
غذایی و ســیلوها در الحدیده به بهانه اینکه انبارهای سالح 
هستند، برنامه دارند و عالوه بر آن می خواهند حمالت کوری 
در مناطق مسکونی پرجمعیت در این استان انجام دهند.« 
استان الحدیده طی روزهای اخیر در پی شکست مذاکرات 
ژنو به دلیل مانع تراشی های عربستان، شاهد حمالت زمینی 

و هوایی شدید ائتالف سعودی است.

طبق گزارش نیویورک تایمز به رغم روایت دولت دونالد ترامپ درباره 
جدا نکردن کودکان مهاجر از والدینشان بعد از »ورود غیرقانونی« به کشور، 
تعداد کودکان جدا شده از والدینشان رکورد تازه ای زده و به رقم  13 هزار 

کودک رسیده است.
خرداد ماه گذشته رسانه ها خبر دادند که سیاست های ضد انسانی ترامپ علیه 
مهاجران به جدایی حدود ۲۰۰۰ کودک از والدینشان در نقاط مرزی آمریکا منجر 
شده اســت. دولت آمریکا والدین این کودکان را به تالش برای ورود غیرقانونی به 
آمریکا، نقض قوانین مهاجرتی یا ارتکاب جرم متهم و آنها را بازداشت می کنند. از 
آنجا که در آمریکا بازداشت کودکان به همراه والدینشان ممنوع است، این کودکان 
از والدین خود جدا می شوند. روزنامه گاردین در همین رابطه طی گزارشی نوشت 
رویکرد دولت دونالد ترامپ در مورد جدایی خانواده های مهاجران در واقع آزار و اذیت 
نهادینه شده علیه کودکان است. این سیاست غیرضروری و بی رحمانه است و کارآیی 
الزم را نیز ندارد و حاکی از سادیسم طراحاِن آن است. از این رو، این سیاست علیه 
مردمانی )مهاجران از مرز جنوبی آمریکا( به اجرا درمی آید که دونالد ترامپ اصوالً 
آن ها را انسان تلقی نمی کند.«گزارش های اخیر که منتشر شده نشان می دهد علیرغم 
ادعای دولت آمریکا مبنی بر توقف این جنایت انسانی و به رغم روایت دولت دونالد 
ترامپ درباره جدا نکردن کودکان مهاجر از والدینشان بعد از »ورود غیرقانونی« به 
کشور، تعداد کودکان جدا شده از والدینشان رکورد تازه ای زده است همچنان حدود 
1۳۰۰۰ کودک مهاجر در آمریکا در بازداشــت به سر می برند. روزنامه »نیویورک 
تایمز« خبر داده که تعداد بازداشت کودکان مهاجر و جدا کردن آنها از والدینشان 
افزایش یافته و به رکوردی تازه رســیده اســت. در گزارش این روزنامه آمده است: 
»به رغم آنکه به حکم دادگاه آمریکایی، صدها کودک جدا شده از خانواده هایشان 
)به دلیل  عبور غیرقانونی از مرز آمریکا( آزاد شــدند، اما تعداد کلی کودکان مهاجر 
بازداشت شده به باالترین میزان ثبت شده خود افزایش یافته است«نیویورک تایمز 
ادامه داد: »چنین روایتی در تضاد با روایت دولت ترامپ است که می گوید در تالش  
برای کاهش تعداد خانواده هایی که غیرقانونی وارد کشور می شوند، می باشد«.بنابر 
بررســی این روزنامه، از تابستان گذشته تاکنون میزان استقرار کودکان مهاجر در 
پناهگاه ها و اردوگاه های فدرال آمریکا 5 برابر شــده است.طبق این گزارش، تعداد 
کودکان مهاجر در پناهگاه ها به 1۲8۰۰ رسیده در حالی که میزان کودکان بازداشت 
شده در ماه می ۲۰1۷، دو هزار و چهارصد کودک بوده است. این کودکان مهاجر که 
اکثر آنها اهل کشــورهای حوزه آمریکای مرکزی هستند، در بیش از 1۰۰ پناهگاه 
در امتداد مرز آمریکا استقرار داده شده اند. خبر نیویورک تایمز در شرایطی منتشر 
شــده که پیشتر نگهداری مهاجران بازداشت شده در مرزهای آمریکا در قفس های 

بزرگ سبب انتقادهای بین المللی از دولت این کشور شده بود.

نیویورک تایمز: شمار کودکان مهاجر
در زندان های آمریکا به 13000 نفر رسید

دبیرکل  گفته  به 
لبنان، ترس  حزب اهلل 
بر  از  عــرب  حکام 
باد رفتــن جایگاه و 
ثروت هایشان طی 70 
سال گذشته، باعث از 
دست رفتن فلسطین 

رئیس جمهــور 
روسیه در بزرگ ترین 
این  نظامی  رزمایش 
کشــور تاکید کرد، 
مســلح  نیروهای 
مقابله  برای  روسیه 
با تهدیــدات، بیش 
 از پیــش تقویــت 

خواهند شد.

عزاداری باشکوه مردم شرق عربستان
علی رغم سخت گیری های شدید آل سعود

عربستان همزمان با شروع ماه محرم سیاست های سختگیرانه خود را 
تشدید کرده است، با این حال، مردم استان الشرقیه مراسم عزاداری امام 

حسین)ع( را با شکوه برگزار می کنند. 
چند روز پیش خبر رسید که نظامیان سعودی به حسینیه های استان الشرقیه 
حملــه کرده و مانع از برگزاری مراســم عزاداری شــده اند. اکنون برخی خبرها از 
سیاســت های سختگیرانه آل ســعود در مورد محرم حکایت دارد. ساکنان منطقه 
الشرقیه عربستان می گویند، سیاست ضدعاشورایی دولت سعودی امسال سخت تر 
از ســال های گذشته در قطیف خود را نشان داده و استاندار قطیف، دشمن شماره 
یک محرم شده است. به گزارش فارس، کاربران عربستانی در توییتر طی چند روز 
گذشــته با انتشــار تصاویری از مقابله دولت با تکیه ها و ایستگاه های صلواتی خبر 
دادند که در معابر و کوچه پس کوچه های برخی شــهرهای استان قطیف بر پا شده 
بود. طبق اظهار نظر کاربران ســعودی، خالد صفیان اســتاندار قطیف یا به عبارتی 
بهتر، دشمن قطیف با سران و شیوخ استان جلسه گذاشته و شروطی گذاشته که 
میان مردم جنجال برانگیز شده و آنان را خشمگین کرده است.  طبق این گزارش، 
الصفیان شــروط خود را با گفتار نرم و ظاهرفریب شروع کرده اما در پایان حرف او 
این بوده که همه هیئت ها در همه ادغام و یکی شوند. بلندگوها خارج از حسینیه یا 
مساجد نصب نشود زیرا آزاردهنده است و ایستگاه های صلواتی که در معابر عمومی 
نذری هــای مردمی را توزیع می کند نباید نصب شــود و او تا جایی پیش رفته که 
برای زمان برگزاری مراســم نیز تعیین وقت کــرده و حتی پا را فراتر از همه اینها 
گذاشــته و آن اینکه برای سخنرانی سخنرانان نیز موضوع تعیین کرده که نباید از 
مشــکالت اجتماعی فراتر رود. اســتاندار قطیف با وضع چنین شروطی »نگرانی و 
ترس آل سعود از خطیبان را به نمایش گذاشته که چقدر از طرح مشکالت سیاسی، 
اقتصادی و تبعیض مذهبی می ترسد؛ تبعیضی که شیعیان )شرق عربستان( قربانی 
آن هستند.« به گفته کاربران سعودی، »آل سعود نمی خواهد یک شیخ نمر جدید و 
یک انتفاضه محرم جدیدی در شرق عربستان شاهد باشد. استاندار قطیف از مردم 
خواســته، جوانان خواستار اصالحات را که او آنان را »تروریست« نامیده، به دولت 
معرفی کنند. با چنین وضعی قطیف وارد مرحله ای جدید از ظلم و جور آل ســعود 
شده است و محرم امسال با حصار بلندتری در محاصره قرار گرفته است. آل سعود 
می داند که عاشورا پیام انقالبی است که هر سال به شیعیان می رسد بنابراین تالش 
می کند که آن را تحریم و مخدوش کند و اگر هوشیاری مردم نبود، عاشورا تاکنون 

از تقویم قطیف حذف شده بود. «
قطیف سیاه پوش شد

با همه فشــاری که دولت عربستان بر مردم شیعه در قطیف وارد کرده است، 
با فرا رسیدن محرم، این استان  سیاه پوش شد. در معابر عمومی، پرچم های سیاه 
با شعارهایی مثل »هیهات منا الذلة« )ذلت از ما دور است(، »ال یوم کیومک یا ابا 
عبداهلل« )اباعبداهلل، هیچ روزی مثل روز تو نیست(، و »عاشورا صرخة المستضعفین« 
)عاشورا فریاد مستضعفان است( نصب شده است. با وجودی که دولت عربستان برخی 
از تکایا و نشانه های عاشورایی در معابر عمومی و فضای باز را تخریب کرد و برچید، 
مردم بــه عزاداری و تجمع خود در آن مکان ها ادامه می دهند. طبق تصاویری که 
در این خصوص منتشر شده،  مردم در مکان هایی که از قبل تدراک دیده بودند اما 

دولت آنان را بر چیده بود، مراسم عزاداری خود را برگزار می کنند.

به  تیراندازی مستقیم  با  نظامیان هندی 
سوی مسلمانان در سه منطقه کشمیر، هشت 

جوان را به شهادت رساندند.
نظامیــان هندی بــا حمله به مــردم مناطق 
»ســوپور«، »کپورا« و »ریاســی« هشــت جوان 
کشمیری را به شهادت رساندند. گزارش ها حاکی 
است در منطقه سوپور دو نفر، در منطقه کپورا سه 
نفر و در منطقه ریاســی نیز ســه تن بر اثر شلیک 

مستقیم گلوله، جان خود را از دست داده اند. از سوی دیگر، 
مردم کشــمیر اشغالی نیز در اقدامی متقابل، هشت نظامی 
هندی را زخمی کردند. تظاهرات اعتراض آمیز مردم نسبت 
به رفتار نظامیان هندی در این مناطق ادامه دارد. دولت هند 
با هدف جلوگیری از انتشار اخبار مربوط به سرکوب مردم، 
تلفن همراه و اینترنت را در این منطقه قطع کرده است. از 
ســوی دیگر، تمام موسسات آموزشی و مدارس در مناطق 
فوق تعطیل شده است. در برخی مناطق هم از سوی دولت 

هند حکومت نظامی اعالم شده است. به گزارش تسنیم ، طی 
ماه های اخیر تالش مردم کشمیر برای قیام علیه اشغالگران، 
به شدت افزایش یافته است. طبق آمارهای رسمی طی ماه 
گذشته  حداقل ۳4 نفر از مردم کشمیر بر اثر شلیک مستقیم 
توسط نظامیان هندی جان خود را از دست داده اند.گفتنی 
است طی ۲8 سال اخیر نظامیان هندی 98 هزار نفر از مردم 
کشمیر را کشته و بیش از 144 هزار نفر دیگر را نیز بازداشت 

و یا شکنجه کرده اند.

شهادت 8 جوان مسلمان کشمیری با شلیک گلوله نظامیان هندی

هزاران معلم ســاکن شــهر »هانوفر« آلمان در 
اعتراض به شــرایط نامطلوب کاری و دستمزدهای 
پایین، به خیابان ها آمدند و علیه سیاست های دولت، 

تظاهرات کردند.
هزاران معلم آلمانی پنجشنبه گذشته با انجام راهپیمایی 
در خیابان های شــهر »هانوفر«، نسبت به شرایط معیشتی 
و کاری خــود، اعتــراض کردند. در ایــن اعتراضات که به 
دعوت اتحادیه کارمندان علمی و آموزشــی آلمان ترتیب 
داده شــده بود، معترضان خواســتار بهبود شــرایط کاری 
و دســتمزدهای بهتر برای خود شــدند. معلمان مدارس 
ابتدایی، متوسطه و دبیرســتان در این راهپیمایی شرکت 
داشــتند. به گزارش تسنیم، اتحادیه مذکور از دولت ایالتی 

هانوفر درخواست کرده، در اسرع وقت برنامه ای برای افزایش 
حقوق معلمان مدارس تدوین کند، اتحادیه معلمان همچنین 
تهدیــد کرده اند که در صورت تغییر نکردن اوضاع  و ثابت 
بودن حقوق معلمان، آنها به ســایر ایالت های فدرال کشور 

مهاجرت خواهند کرد. 
آلمان که یک کشــور صنعتی اســت و طی دهه های 
گذشــته، وضعیت اقتصادی بهتری نسبت به سایر کشورها 
داشــته اســت، کم کم در حال ورود به جرگه کشــورهای 

بحران زده است.
خبرها از آلمان همچنین حاکی است که بازنشستگان 
و مســتمری بگیران، وضعیت مناســبی ندارنــد و پس از 
بازنشستگی، مجبورند کار جدیدی برای خود دست و پا کنند.

شرایط سخت کاری و دستمزد پایین
هزاران معلم را در »هانوفر« آلمان به خیابان ها کشاند

گروه های مقاومت فلســطین با صهیونیســتی 
خواندن پیمان اسلو، از سازمان آزادی بخش فلسطین 
)ساف( خواستند این پیمان که در سال 1933 امضا 

شده، را ملغی کند.
گروه های مقاومت فلسطینی از جمله جنبش حماس، 
جهاد اســالمی و جبهه مردمی برای آزادی فلســطین روز 
پنجشــنبه به مناسبت بیســت و پنجمین سالروز امضای 
پیمان »اســلو«، در کنگره ای تحــت عنوان »وحدت هدف 
ما و مقاومت، گزینه ماست«، شرکت کردند و خواستار لغو 

پیمان ظالمانه و ننگین اسلو شدند.
 در این کنگره که در غیاب نمایندگان »فتح« در مرکز 
فرهنگی شــهر غزه برگزار شد، گروه های مقاومت فلسطین 
تاکید کردند که پیمان اســلو باعث تقسیم مردم فلسطین 

شده و حقوق اصلی آنها را سلب کرده است.
 به گزارش فارس به نقل از شــبکه »الجزیره«، »محمد 
الحرازین«، از رهبران جنبش جهاد اســالمی در این کنگره 
گفــت که معامله قرنی که دولت آمریکا به دنبال ترویج آن 

است، از نتایج »پیمان شوم 199۳ اسلو« است.
»خلیل الحیه« از رهبران جنبش حماس نیز با بیان اینکه 
پیمان اسلو از ۲5 سال پیش ملت فلسطین را تقسیم کرده، 
تاکید کرد که تنها چیزی که از این پیمان مانده »هماهنگی 
امنیتی« با صهیونیســت ها اســت. گروه های فلسطینی در 
مجموع، پیمان اسلو را یک پیمان صهیونیستی دانستند و 
خواستار رهایی ملت فلسطین از این پیمان شدند. گروه های 

مقاومت فلسطین در این نشست همچنین 
کشــاندن رهبران رژیم صهیونیستی به 
دادگاه های بین المللی را به خاطر ارتکاب 

جنایت، خواستار شدند.
 ماهیت شوم پیمان اسلو

پیمان اسلو در سال 199۳ با وساطت 
»بیــل کلینتــون« رئیس جمهور وقت 
آمریکا بین رژیم صهیونیستی و سازمان 
آزادی بخش فلسطین به بهانه حل و فصل 

دادن کامل درگیری ها در سرزمین های  اشغالی امضا شد 1۳ 
سپتامبر، بیســت و پنجمین سالگرد مذاکراتی است که به 
قرارداد »اسلو« بین فلسطینیان و رژیم صهیونیستی منجر 
شده است، توافقی که هر چند این رژیم فقط بندهایی از آن 
را اجرایی کرده، ولی کال به سودش است. »محمود عباس« 
دبیرکل کمیته اجرایی ســاف در آن زمان با »شیمون پرز« 
وزیــر خارجه وقت رژیم صهیونیســتی این معاهده را امضا 
کرده انــد. در جریــان امضای این قرارداد »یاســر عرفات« 
رئیس وقت سازمان آزادی بخش فلسطین، »اسحاق رابین« 
نخســت وزیر وقت رژیم صهیونیســتی و »بیل کلینتون« 

رئیس جمهور پیشین آمریکا حضور داشته اند.
در این توافق بر تحقق »همزیســتی مســالمت آمیز و 
دستیابی به یک حل و فصل عادالنه، فراگیر و دائمی« تأکید 
شده بود البته، هدف واقعی بانیان این پیمان، پایان دادن به 
انتفاضه و اعتراضات ضداسرائیلی از یک طرف، و ایجاد شکاف 

میان رهبران فلسطینی از طرف دیگر بوده است.
 پیامدهای توافق اسلو

پیامد این توافق، تقســیم شدن سرزمین فلسطین به 
چهار منطقه بود. فلســطینی های ساکن مناطق 1948 از 
فلســطینی های 19۶۷ جدا شدند. عالوه بر آن مردم ساکن 
باختری از غزه جدا شــدند. بر اســاس ایــن توافق، رژیم 
صهیونیستی از مسئوالن امنیتی تشکیالت خودگردان برای 
ســرکوب و دســتگیری هر کس که ضد اسرائیلی دانسته 
می شــد، اســتفاده کرد. این توافق همچنین، راه را به روی 
رژیم اشغالگر اسرائیل باز کرد تا سرزمین های کرانه باختری 
و قدس  اشــغالی را با ساخت ده ها هزار واحد مسکونی چند 

پاره و با بهانه های واهی، اراضی فلسطینیان را غارت کند.
رژیم صهیونیســتی براساس این قرارداد، روابط خود را 
با رژیم های مرتجع عربــی، عادی کرد. به دلیل پیامدهای 
ناعادالمه و شوم این توافق، بسیاری از مردم فلسطین خواستار 

اعالم لغو قرارداد اسلو هستند. سالگرد این قرار داد مصادف 
شده است با زمزمه های اجرای »معامله قرن«، معامله ای که 
اگر اجرایی شــود، نه تنها قدس بلکه تمام کرانه باختری به 

 اشغال صهیونیست های غاصب در خواهد آمد.
نیرنگ جدید ترامپ

منابع آمریکایی از نیرنگ جدید دولت »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریکا، برای مجبور کردن تشکیالت خودگردان 
فلســطین به موافقت با طرح موسوم به »معامله قرن« خبر 

دادند.
 به گزارش تسنیم، یک رسانه چاپ رژیم صهیونیستی 
فاش کرد که آمریکا به تشــکیالت خودگردان فلســطینی 
پیشــنهاد کمک پنج میلیارد دالری در مقابل بازگشت به 
میز مذاکرات با رژیم صهیونیســتی را داده است. به موجب 
این پیشــنهاد، تشکیالت خودگردان فلسطین پنج میلیارد 
دالر از کشــورهای عربی حوزه خلیج فارس و اتحادیه اروپا، 
دریافــت می کند. این در حالی اســت که دولت ترامپ ماه 
گذشته ۲۰۰ میلیون دالر از کمک های کشورش به تشکیالت 
خودگردان فلســطین، به آژانس امداد و کاریابی به آوارگان 
فلسطینی)آنروا( و همچنین ده ها میلیون دالر از کمک های 
اختصاص یافته به بیمارستان های فلسطینی در شرق قدس 
 اشغالی را کاهش داد. در ماجرای کمک پنج میلیارد دالری 
به محمود عباس نیز قرار نیست پولی از جیب آمریکایی ها 
هزینه شود و این پول را سایر کشورها و به ویژه، کشورهای 

عربی حوزه خلیج فارس پرداخت خواهند کرد.

گروه های فلسطینی: پیمان اسلو صهیونیستی است 
و باید لغو شود

انصراف عبادی از نامزدی نخست وزیری عراق
مقتدا صدر: درباره گزینه مستقل توافق کردیم

با  اشاره به پیامدهای شوم 25 ساله این پیمان

نظامیان اشغالگر آمریکایی با تروریست های مسلح در 
جنوب سوریه، رزمایش مشترک برگزار کردند.

»مهند الطالع« فرمانده گروه تروریستی »مغاویر الثوره« اعالم 
کرد که عناصر این گروه به همراه تفنگداران آمریکایی در پایگاه 
نظامی »التنف«، واقع در جنوب شــرق سوریه، رزمایش مشترک 
برگزار کردند.به گفته این سرکرده تروریستی، رزمایش مذکور که 
در آن صدها نظامی آمریکایی حضور داشته اند، هشت روز به طول 
انجامیده و به پایان رسیده است. سرهنگ »شان رایان«، یکی از 
سخنگویان ارتش آمریکا، برگزاری این رزمایش مشترک را تأیید 
کرده است.به گفته تروریست ها، آمریکا شمار نظامیان خود را در 
پایگاه »التنف« سوریه افزایش داده است.دمشق تاکنون بارها اعالم 
کرده است که حضور نیروهای آمریکایی در خاک سوریه، غیرقانونی 
است و این نیروها، اشغالگر محسوب می شوند.به گفته کارشناسان، 
اقدام آمریکا به برگزاری رزمایش مشترک با تروریست ها، نشانگر 
یأس و شکست واشنگتن در برابر ارتش سوریه و نیروهای مقاومت 
است. واشنگتن  طی هفته  های اخیر مرتبا دمشق  را در مورد آغاز 
عملیات آزادسازی شهر و استان »ادلب« هشدار می داده است، اما 

این عملیات توسط ارتش سوریه، اجرا خواهد شد.

رزمایش مشترک اشغالگران آمریکایی
و تروریست های جنایتکار در شرق سوریه

»حیدر عبادی« اعــالم کرد که قصد ندارد برای 
بار دوم نامزد کسب مقام نخست وزیری عراق شود. 
در همین حال، »مقتدا صدر« اعالم کرد که در مورد 
گزینه تکنوکرات و مستقل برای پست نخست وزیری 

جدید، با گروه های سیاسی، به توافق رسیده است.
»حیدر عبادی« نخست وزیر فعلی عراق، اعالم کرد که 
بر اساس درخواست مرجعیت عالی دینی )آیت اهلل سیدعلی 
سیستانی( مبنی بر نامزد نشدن چهره های شناخته شده برای 
پست نخست وزیری، وی از نامزد شدن، منصرف شده است.
عبادی گفت: مرجعیت دینی درخواســت کرده است، 
چهره هایی که قبال نخست وزیر بوده اند، دوباره نامزد نشوند 
و من احترام و پایبندی خود را به توصیه های مرجعیت اعالم 
می کنم.به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عبادی همچنین 
اعالم کرد که ســطح حقوق نیروهای بسیج مردمی عراق از 
ماه آینده افزایش می یابد و به ســطح حقوق سایر نیروهای 

امنیتی عراق می رسد.
عبادی درباره تحوالت اخیر بصره نیز اظهار داشت: من 

موافقــم که مردم بصره دارای کمبودهــا و نیازهای واقعی 
هستند، اما درعین حال، معتقدم که کسانی از این اوضاع برای 
رسیدن به اهداف متفرقه سوءاستفاده کرده اند. سوءاستفاده 
از مردم بصره برای تهدید کردن و ضربه زدن به بصره، قابل 
قبول نیست. من قصد ندارم یک طرف معین را متهم کنم، 
بلکه روی سخنم با تمام طرف هایی است که در تحوالت بصره 
نقش داشتند و خواستند منابع آن را بین خود تقسیم کنند، 

این اقدام محکوم است و همه ما باید آن را محکوم کنیم.
مقتدا صدر

»مقتــدا صدر« رهبر جریان »صــدر« و رئیس ائتالف 
پیروز »ســائرون« در انتخابات ۲۲ اردیبهشــت گذشــته، 

اعالم کرد: با شــخصیت های بزرگ عراقی در مورد 
معرفی چند شــخصیت تکنوکرات و مستقل برای 
)پست( نخســت وزیری، به توافق رسیده ایم و این 
تصمیم، کامال عراقی اســت.او تاکید کرد که نامزد 
منتخب باید وزرای کابینه خود را نه تنها به دور از 
تقسیم بندی های جناحی، فرقه ای و قومیتی، بلکه 
باید بر اســاس استانداردهای درست و مورد قبول 
و مبتنی بر تخصص، پاک دستی و مهارت انتخاب 
کند.رئیس ائتالف ســائرون عراق افزود، برخی از 
شــخصیت های سیاســی فورا این گونه انتخاب و 
ایــده انتخاب نامزد مســتقل را رد کردند تا از این 
طریق، عراق را به ابتدای راه برگردانند و فاســدها 
در لباسی جدید به قدرت وارد شوند.به رغم اینکه 
نزدیک به چهار ماه از برگزاری چهارمین انتخابات 
پارلمانی عراق می گذرد، ولی ائتالف های انتخاباتی 
هنوز موفق به تشکیل فراکسیون اکثریت و انتخاب 

نخست وزیر نشده اند.

دولت باکو طی بیانیه ای، عزاداران عاشــورای 
حســینی)ع( را تهدید کرد که خروج دســته های 
عزاداری از مســاجد و حضور کاروان سوگواران در 
خیابان های شهرها و روستاها و حتی خانه های مردم 

در این کشور ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اداره مسلمانان قفقاز 
وابسته به دولت جمهوری آذربایجان محدودیت های برگزاری 

مراسم عزاداری ماه محرم را در این کشور تشدید کرد.

این اداره با صدور بیانیه ای، تهدید کرد، خروج دسته های 
عزاداری از مساجد و حضور کاروان های سوگواران در خیابان 
های شهرها و روستاهای جمهوری آذربایجان ممنوع است.
اداره مسلمانان قفقاز همچنین به روحانیون و خطبای 
مســاجد دستور داده است، بر اساس متون واحدی که این 

اداره تهیه می کند، در مساجد سخنرانی کنند.
اداره مسلمانان قفقاز همچنین نصب پرچم های عزاداری 
در خارج از مساجد جمهوری آذربایجان را ممنوع کرده است.

برگزاری مجالس عــزاداری در منازل مردم جمهوری 
آذربایجان نیز ممنوع شده است.

»جیحون بایرام اف«، وزیر آموزش جمهوری آذربایجان 
نیز به مدیران مدارس و متولیان مساجد این کشور دستور 
داد با حضور دانش آموزان در مراسم عاشورا، به طور جدی 
برخورد کنند. در صورت تخطی از این دستور العمل، مدیران 
مدارس ۳۰۰۰ منات و متولیان مساجد ۲۰۰۰ منات جریمه 

خواهند شد.

ســختگیری و ممانعت دولت باکو از برگزاری مراســم 
مذهبی شــیعیان در این کشــور درحالی صورت می گیرد 
که اکثریت مطلق جمعیت جمهوری آذربایجان را شیعیان 
تشکیل می دهند. خبرها همچنین حاکی است که »اویگیدور 
لیبرمــن« وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی هــم اکنون در 
جمهوری آذربایجان به سر می برد. این وزیر بدنام اسرائیلی 
طی روزهای گذشــته با مقامات بلندپایه این کشور دیدار 

داشته است.

تهدیدات باکو علیه عزاداران محرم
و پذیرایی از وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان

علی رغم اعتراضات جهانی

جان بولتون: به حمایت از ائتالف سعودی در یمن ادامه می دهیم
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