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هزاران نفر از مردم بحرین به مناسبت نهمین سالگرد 
آغاز انقالب خود، در مناطق مختلف این کشور تظاهرات 
کردند و خواســتار پایان حکومت خاندان آل خلیفه بر 

بحرین شدند.
هزاران تن از مردم بحرین پنجشــنبه در نهمین ســالگرد 
آغاز اعتراضات خــود علیه رژیم آل خلیفه، در مناطق مختلف 
این کشــور، از جمله »دمستان«، »کرزکان«، »المالکیة«، »دار 
کلیب« ، »شهرکان«،»المحرف«، »ستره« و المقشع« تظاهرات 

کردند وعلیه این رژیم شــعار دادند. تظاهرکنندگان گفتند که 
هرگز از اهداف و آرمان های خود دســت بر نمی دارند. مزدوران 
آل خلیفه در چند نقطه با مردم معترض درگیر شدند و شماری 
از آنان را بازداشت کردند. انقالب مردم بحرین 24 بهمن 1389 
آغاز شده است و علیرغم سرکوب آل خلیفه و حمایت همه جانبه 
غربی ها از منامه، همچنان ادامه دارد. معترضان در جریان این 
راهپیمایی ها، تصاویر زندانیان و شــهدای بحرینی را در دست 

داشتند و خواستار پایان سلطه خاندان حاکم بر بحرین شدند.

نگرانیصلیبسرخجهانی
ازبروزفاجعهانسانیدرلیبی

با  جهانی  ســرخ  صلیب  بین المللی  رئیس کمیته 
هشدار نسبت به وخامت اوضاع انسانی در لیبی گفت: 
در صورتی که نتوانیم ثبات سیاســی و انسانی را در 
این کشــور برقرار کنیم، بعید نیست که شاهد کوچ 

دسته جمعی ساکنان آن باشیم. 
»پیتر مورر« گفت: ما می خواهیم هرچه ســریع تر به نیاز 
ســاکنان لیبی رسیدگی شــود تا به مناطق دورتر مهاجرت 

نکنند. 

شــورای امنیــت نیــز از »ژنــرال خلیفــه حفتــر«، 
فرمانــده نیروهای شــرق لیبی موســوم بــه »ارتش ملی 
لیبی« خواســت حمالت به شــهر طرابلــس، پایتخت این 
 کشــور و محــل اســتقرار »دولت وفــاق ملــی« را متوقف

 کند. 
رئیس شورای امنیت گفت که حفتر باید به قطعنامه های 
این شــورا که خواهان توقف درگیری ها و بازگشت به فرآیند 

سیاسی است، جامه عمل بپوشاند. 
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جنایت آمریکا در العامریه عراق ۲۹ ساله شد
قتل عام 400 زن و کودک در پناهگاه

مردم عراق سالروزدرگذشــت قربانیان جنایت 29 سال پیش آمریکا علیه 
پناهگاه »العامریه« بغداد را گرامی داشــتند. در این جنایت بیش از 4۰۰ زن، 

مرد و کودک قتل عام شدند.
 ســاعت چهار و نیم بامــداد روز 13 فوریه 1991 جنگنده »الکهید اف-

11۷« آمریکا با دو موشک لیزری و نقطه زن، پناهگاه »العامریه« در بغداد را 
هدف قرار داد و تمامی افراد داخل آن در آتش سوختند.

در این حمله اولین موشــک به سقف پناهگاه اصابت کرد و موجب ایجاد 
حفره بزرگ در سقف شد و موشک دوم نیز با ورود از این حفره به در ورودی 
طبقه اول که شــش تن وزن و نیم متر قطر داشت اصابت کرد و در حالی که 
افــراد داخل آن هنگام حمله در خــواب بودند، درهای پناهگاه آتش گرفت و 
کسی نتوانست از آن خارج شود. همچنین امکان ورود به پناهگاه برای نجات 
نیز وجود نداشت. بر اثر این جنایت آمریکا، 4۰8 نفر در آتش سوختند. 2۶1 
نفر از آنها زن و ۶2 نفرشــان کودک و خردسال بودند. کوچکترین قربانی یک 

نوزاد هفت روزه بود و هیچ اثری از او بر جای نماند.
به گزارش فارس، عراقی ها با گذشــت 29 ســال از آن روز، هنوز جنایت 
»جرج بوش« پدر را فراموش نکرده اند. آنها در شبکه های اجتماعی نوشته اند 

که هنوز قاتالن و عامالن این جنایت محاکمه نشده  اند.
»مروان الحمدانی« نویسنده عراقی در صفحه فیس بوک خود در این باره 
نوشت: »امروز سالروز جنایت پناهگاه العامریه در 1991 است... دیروز با امروز 
چه فرقی کرده اســت جز اینکه جنایت ها ادامه دارد؟« »علی العبیدی« دیگر 
نویســنده عراقی نیز نوشت: »جنایت ها با گذر زمان از بین نمی روند... پناهگاه 

العامریه جنایت تاتار زمان است. جنایتی که هنوز هنوز ادامه دارد«.

نشریه آمریکایی هیل:

عربستان برای عادی سازی روابط با اسرائیل 
در حال تغییر تدریجی اسالم است
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نخستین پس لرزه برگزیت در دولت انگلیس
جانسون چند وزیر کابینه را بر کنار کرد

نخســت وزیر انگلیس در واکنش به مخالفت شماری از اعضای 
کابینه با طراح پشت پرده خروج این کشور از اتحادیه اروپا)برگزیت(، 

آنها را از کابینه خود برکنار کرد. 
روزنامه انگلیسی »گاردین« خبر داده که از آغاز روز پنجشنبه، تعدادی از 
وزرای کابینه دولت انگلیس، پس از دیدار با »بوریس جانســون«، نخست وزیر 

این کشور، از اخراج خود از کابینه مطلع شدند. 
در همیــن ارتباط، اولین وزیری که برکناری خود را تأیید کرد، »جولیان 
اسمیت« وزیر کشور در امور ایرلند شمالی است. از دیگر وزرایی که پنجشنبه 
بــرای دیدار با جانســون در مجلس عوام حاضر شــدند، می توان به »جفری 
کاکس« وزیر دادگســتری انگلیس اشــاره کرد؛ او هنگام بیرون آمدن از اتاق 
»جانسون«، از هرگونه اظهارنظری خودداری کرد. گفته می شود دلیل برکناری 
شماری از وزیران، اختالف آنها با »دومینیک کامینگز«، مرد پشت پرده دولت 

انگلیس و طراح اصلی برگزیت بوده است.
همچنیــن به گفته خبرنگاران حاضر در مجلس عوام، »ترزا ویلیرز« وزیر 
کشــور در امور محیط زیســت، غذا و امور روســتایی و »استر مک وی« وزیر 
مســکن نیز با چهره ای درهم از دیدار با »جانســون« بازگشته اند که می تواند 

نشانه برکناری آنان است.
»کریس اسکیدمور« وزیر امور دانشــگاهی نیز در حساب توئیتری خود 
اعــالم کرد، دیگر در این ســمت نخواهد بود. با این حال او روشــن نکرد که 
کنار گذاشته شده یا به استعفا داده است. به گفته خبرنگار گاردین، »استیون 
بارکلی« وزیر کشور در امور خروج از اتحادیه اروپا نیز در مجلس عوام حضور 

پیدا کرده و احتماالً او نیز برکنار می شود.
در این میان، »آندریا لیدســام« وزیر تجارت این کشور ، هم خبر برکناری 
خود را گرفت. »ســاجد جاوید« وزیر خزانه داری انگلیس نیز روز پنجشــنبه 
از مقام خود اســتعفا کرد. »گاردین« نوشــته، احتماالً دلیل این استعفا فشار 
»جانســون« برای برکناری معاونین »جاوید« بوده است. پیش تر نیز یکی از 

معاونین »جاوید« بدون موافقت او توسط »کامینگز« اخراج شده بود.

وزیر  و  کل  دادستان 
دادگســتری آمریــکا با 
وقت  تویئت های  از  انتقاد 
و بی وقت »دونالد ترامپ« 
توئیت های  که  کرد  اعالم 
رئیس جمهور، انجام کار در 

دولت وی را غیر ممکن کرده است.
توئیت های روزانه ترامپ به یک چالش بزرگ در آمریکا تبدیل شــده است. 
به طوری که »ویلیام بار«، دادســتان کل آمریکا با انتقاد شدید از رئیس جمهور ، 
اعالم کرد که او» باید دست از توئیت زدن درباره وزارت دادگستری بردارد، چون 

توئیت های او انجام کار برای من را غیرممکن می سازد«. 
این اظهارات دادســتان کل آمریکا که طی مصاحبه با »ای بی ســی نیوز« 
مطرح شد، مشابه صحبت های حامیان ترامپ در کنگره آمریکا است که می گویند 
از رئیس جمهور حمایت می کنند اما دوســت دارنــد او توئیت هایش را کم کند. 
ویلیام بار در این مصاحبه گفت: فکر می کنم زمان آن رســیده که ترامپ توئیت 
فرستادن درباره وزارت دادگســتری و پرونده های کیفری آن را متوقف کند. به 
گزارش ایســنا وی افزود: من تحت تاثیر قلدری یا اعمال نفوذ هیچ کســی چه 
کنگره و چه یک سرمقاله روزنامه و یا خود رئیس جمهور قرار نمی گیرم.   از سوی 
دیگر، بنا به نوشــته گاردین، دادســتان کل آمریکا قبول کرده به منظور توضیح 
درباره آنچه دموکرات ها »بحران حاکمیت قانون در آمریکا« دانستند، در کنگره 
حاضر شــود. »جری نادلر« رئیس کمیته قضایی مجلــس نمایندگان در نامه ای 
به بار، نوشــته بود که او باید به ســؤاالتی مهم درباره نحــوه هدایت و رهبری 
وزارت دادگستری پاسخ دهد. نادلر توضیح داد این سؤاالت شامل »تصمیم گیری 
درباره کنار گذاشتن دادستان ها و کاهش چشمگیر محکومیت راجر استون مشاور 
رئیس جمهور آمریکا اســت که به دروغ گویی در زمان ادای شــهادت پس از یاد 
کردن ســوگند محکوم شده اســت. اقدامی که باعث شد هر چهار دادستانی که 
بر روی این پرونده کار می کردند به نشــانه اعتراض خود را کنار بکشند. »راجر 
اســتون« به جرم هفت مورد ادعای دروغ و ممانعــت از انجام تحقیقات قانونی 
درخصوص پرونده ارتباط روسیه با پیروزی ترامپ در انتخابات 2۰1۶، به 9 سال 
حبس محکوم شــد. رئیس جمهور آمریکا در واکنشــی، این حکم را »مضحک« 
دانســت و گفت »نباید اجازه داد عدالت به صورت ناصحیح اجرا شود«.در نهایت 
مداخله وزارت دادگســتری برای کاهش حکم راجر استون به کناره گیری چهار 
دادستان از این پرونده منتج شد. همچنین یکی از این چهار مقام قضایی از سمت 
خود به عنوان دادستان فدرال استعفا کرد.وزارت دادگستری دلیل کاهش حکم 
حبس استون را »کهولت سن، ]مشکالتی در زمینه[ سالمتی، شرایط شخصی و 

نداشتن سابقه« عنوان کرد.

وزیر داد گستری آمریکا: توئیت های ترامپ
کار در دولت او را غیر ممکن کرده است

واکنش قاطع مقاومت به تهدیدات تل آویو

حماسخطاببهنتانیاهو:توورژیمصهیونیستیراریشهکنمیکنیم
جنبش حماس در پاسخ به تهدیدات و رجز خوانی 
مقامات صهیونیستی، خطاب به نخست وزیر این رژیم 
اعالم کرد، اگر تو حماس را تهدید می کنی، حماس نیز 
وعده می دهد که تو را ریشه کن خواهد کرد. ما به تو 

وعده می دهیم که از خاکمان خواهی رفت.
مردم فلسطین طی هفته های اخیر در واکنش به طفره 
رفتن رژیم صهیونیســتی از عمل به تعهــدات خود و عدم 
کاهش محاصره غزه، مجــددا راه اندازی بالون های آتش زا به 
سمت اراضی اشغالی را ازسرگرفته اند. رونمایی از معامله قرن 
نیز باعث شده عملیات مردم فلسطین هم در نوار غزه و هم 
در کرانه باختری علیه اسرائیل شدت بگیرد. در کنار حمالت 
فلسطینی ها، رژیم صهیونیستی نیز به دنبال رونمایی از طرح 
شوم معامله قرن، به شــدت از سوی جامعه جهانی محکوم 
شده است. در این شرایط، مقامات صهیونیستی ساکنان نوار 

غزه را تهدید به حمله کرده اند.
در این راســتا، وزیر خارجه رژیم تل آویو ادعا کرده که 
هیچ شــخصی در نوار غزه مصونیت ندارد. یســرائیل کاتس 
در رابطه با اوضاع امنیتی و تشــدید تنش در مرز های غزه، 

مدعی شد که در ســایه ادامه حمالت موشکی و راه اندازی 
بالون های آتش زا، هیچ شــخصی در غــزه مصونیت ندارد و 
همه مورد هدف قرار خواهنــد گرفت. در همین حال، وزیر 
انرِژی رژیم صهیونیستی هم صبح چهارشنبه مدعی شد که 
ارتش صهیونیستی خود را برای یک عملیات نظامی گسترده 
علیه غزه آماده می کند. وی با اشــاره بــه اینکه هیچ راه حل 
ســحرآمیزی برای غزه وجــود ندارد، ادعا کــرد:» هر وقت 
تصمیم بگیریم، عملیاتی گســترده را علیه این باریکه آغاز 

خواهیم کرد.«
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی، هم در 
مصاحبه ای مدعی شــد اگر حماس به حمالت انتقام جویانه 
خــود ادامه دهد، با بزرگترین غافلگیــری دوران حیاتش از 
سوی اسرائیل مواجه خواهد شد. او افزود: نحوه غافلگیری ها 
متفــاوت خواهــد بود، بــه ویژه اگــر حماس به مســئله 
راکت پراکنی و متوقف کردن ارسال بالن های آتش زا بی توجه 
بماند. در این راستا، منابع امنیتی حاضر در مقاومت فلسطین 
نیز از پرواز 2۰ پهپاد جاسوسی رژیم صهیونیستی بر فراز نوار 

غزه خبر دادند.

واکنش حماس
در واکنش به ایــن تهدیدات پوچ، عضو دفتر سیاســی 
جنبــش حماس فلســطین خطاب بــه نخســت وزیر رژیم 
صهیونیســتی وعده داد که این رژیم را از سرزمین فلسطین، 
بیــرون خواهند کــرد. »خلیل الحیه« بر تــداوم مقاومت در 
برابر اشغالگر صهیونیستی تأکید کرد. الحیه گفت که حماس 
و تمامی گروه های مقاومت و ملت فلسطین عزم خود را جزم 
کرده اند که در برابر اشغالگران بایستند و با معامله قرن مقابله و 
برای همیشه آنها را ساقط کنند. الحیة خطاب به نخست وزیر 
رژیم صهیونیســتی گفت: »اگر تو حماس را تهدید می کنی، 
حماس نیز وعده می دهد که تو را ریشه کن خواهد کرد. ما به 
تو وعده می دهیم که از خاکمان خواهی رفت.« وی همچنین 
تصریح کرد:» اگر رابطه با اســرائیل قطع نشــود و هماهنگی 
امنیتی متوقف نشــود، جهان باور نخواهد کرد که ما مخالف 
معامله قرن هستیم.« این مسئول حماس با تأکید بر اینکه »ما 
فلسطینیان باید در حرف و عمل، با این معامله مقابله کنیم«، 
خاطر نشان کرد، اتحاد ملی فقط زمانی صورت خواهد گرفت 
که گروه های فلســطینی به این اتفاق نظر برسند که اسرائیل 

دشــمن آنان است. الحیه با اشاره به اینکه، رژیم صهیونیستی 
هیچ جایی در سرزمین فلســطین ندارد، گفت:»راه مقابله با 

معامله قرن، مقاومت با همه ابزارها در برابر اشغالگر است.«
تظاهرات اردنی ها علیه معامله قرن

امــا در ادامه محکومیت های معامله قــرن، مردم اردن 
دیروز بار دیگر با برگزاری تظاهراتی مخالفت خود را با طرح 
ضد فلسطینی »معامله قرن« اعالم کردند. شرکت کنندگان 
در این تظاهرات بار دیگر مخالفتشان را با طرح مذکور اعالم 
و تاکید کردند در کنار ملت فلسطین می ایستند. همچنین 
هزاران فلسطینی صبح جمعه در میان تدابیر امنیتی شدید 
در مراســم نماز صبح در مســجد مبارک االقصی شــرکت 
کردند. به گزارش ایســنا، به نقل از فلســطین الیوم، پلیس 
رژیم صهیونیســتی مانع ورود شمار زیادی از نمازگزاران به 
مسجداالقصی شد و به این ترتیب هزاران تن در خیابان ها و 
کوچه های اطراف مسجد نماز صبح را اقامه کردند. همچنین 
نظامیان اســرائیلی نمازگزاران را در نزدیکی باب االســباط 
هــدف حمله قرار دادند که در نتیجه آن شــماری زخمی و 

بازداشت شدند.

سرویس خارجی-
نخست وزیر هند قبل از عبور احتمالی رئیس جمهوری آمریکا از 
شهر فقیرنشین احمدآباد، در مجاورت خیابان دیوار کشید تا چشم 

»دونالد ترامپ« به زاغه نشین ها و مردم فقیر این شهر نیفتد!
خبرگــزاری رویترز گزارش داد، دولِت »نارندرا مودی«، با ســاخت دیوار 
در مجاورت خیابان شهر فقیرنشــین احمد آباد، می خواهد مانع آن شود که 
چشم رئیس جمهور آمریکا به زاغه نشین ها و مردم فقیر هندی بیفتد. یک مقام 
دولتی هند ادعا کرد که دیوار مذکور به دالیل امنیتی ســاخته شده است نه 
برای پنهان کردن این منطقه فقیرنشین. اما پیمانکاری که این دیوار را ساخته 
است به »رویترز« گفت، دولت هند نمی خواهد کسانی که از فرودگاه احمدآباد 
تردد می کند، فقرا دیده شوند. این پیمانکار ساختمانی که نخواست نامش فاش 
شود، گفته است: »به من دستور دادند تا خیلی سریع دیواری بسازم. بیش از 

1۵۰ کارگر شبانه روز کار می کنند تا این پروژه به اتمام برسد.«

به خاطر عبور احتمالی رئیس جمهور آمریکا از مناطق فقیرنشین 
نارندرا مودی دیوار کشید

تا ترامپ فقر را در هند نبیند!

16 سال حبس و ممنوعیت سفر
برای کوچکترین زندانی سیاسی عربستان

بــه جرم های واهی به اعدام، حبس های طوالنی و ممنوعیت از ســفر محکوم 
می شوند. در این میان حتی نوجوانان نیز در امان نیستند. 

به گزارش فارس، حســاب کاربری »معتقلی الرأی« )زندانیان عقیده( در 
توئیتر که مربوط به نظارت بر شــرایط زندانیان سیاســی در عربستان است، 
اعالم کرده که دادگاه ویژه کیفری آل ســعود حکم نهایی را در مورد »مرتجی 
قریریص« که کم سن و سال ترین زندانی عقیده در این کشور است، صادر کرد؛ 
بر اساس این حکم، کودک مزبور به تحمل هشت سال زندان و پس از آن نیز 
به مدت هشــت سال ممنوعیت از سفر محکوم شده است. به گزارش روزنامه 
فرامنطقه ای العربی الجدید، مرتجی به جرم اینکه در 1۰ ســالگی در جریان 
اعتراضات منطقه شیعه نشین العوامیه همزمان با شروع حوادث سال 2۰11 به 
همراه 3۰ کودک دیگر در تظاهرات با دوچرخه علیه حکومت سعودی حضور 
داشــت ، بازداشت شده است. البته او سه ســال پس از اعتراضات العوامیه در 

حالی که با خانواده خود عازم بحرین بود، بازداشت شد.
چهار ســال بعد از بازداشــت مرتضــی، او که اکنون پا به 18 ســالگی 
گذاشته است، در دادگاه »جرایم تروریستی« به اتهام وابستگی به »گروه های 
تروریستی افراطی« و اتهام هایی دیگر نظیر دوچرخه سواری با برادرش و پرتاب 
کوکتل مولوتف به مرکز پلیس العوامیه و ارتکاب خشونت در جریان تظاهرات و 
کمک به ساخت کوکتل مولوتف و انداختن به سمت نیروهای امنیتی در جریان 
تشــییع جنازه برادرش، در سال 2۰11 محاکمه شد و نهادهای حقوق بشری 
درباره احتمال صدور حکم اعدام علیه او هشــدار داده بودند. سازمان اروپایی 
حقوق بشر پیشــتر گفته بود که عربستان، مرتجی را برای یک ماه در سلول 
انفرادی نگه داشته و برای گرفتن اعتراف در مورد اتهامات مطرح شده علیه او 

مورد شکنجه و بدرفتاری قرار داده بود.

زندانی  کوچک تریــن 
سیاســی عربســتان که 
نوجوان 18 ساله اهل منطقه 
»العوامیه«  شیعه نشــین 
است، به هشت سال حبس 
از  ممنوعیت  و هشت سال 

سفر محکوم شد.
را  عربســتان  شــیعیان 
شــده  فراموش  مســلمانان 
آل ســعود  که  چرا  می دانند، 
آنهــا را در حصار قــرار داده و 
به شدت سرکوب می کند. در 
این مســیر مردم این منطقه 

نشــریه کنگره آمریکا هدف آل سعود از صدور 
ســند مکه« را تغییر در مفاهیم و ارزش های قرآنی  «

و عادی  سازی روابط با رژیم صهیونیستی اعالم کرد.
نشــریه »هیل« طی مقاله ای، از تالش عربســتان برای 
تغییر تدریجی مفاهیم اســالمی با هدف عادی  سازی روابط 

میان کشورهای اسالمی و رژیم صهیونیستی خبر داد.
روزنامه فرامنطقه ای »القــدس العربی« این مقاله را به 
عربــی ترجمه کرده و با اقتباس از مقدمه آن، آورده اســت: 
»تبخیر آهسته، مفهومی اســت که کشتی های کانتینر در 
حین به کارگیری ســرعت کم برای کاهش فشار بر موتور ، 
صرفه جویــی در مصرف انــرژی و بهبود بهــره وری به کار 
می گیرند. این مفهوم نشان می دهد که گاهی کند بودن بهتر 
از سرعت داشتن اســت.« »جیمز زومالت« نویسنده مقاله  
نشــریه هیل با ذکر مقدمه مذکور ادامه می دهد: »می توان 

کشف کرد که عربســتان در تالش برای اداره فرآیند تغییر 
اسالم، از این مفهوم )تبخیر آهسته( استفاده کرده است تا به 

تدریج ثبات به خاورمیانه بازگردد«.
به گزارش فارس، نویســنده مقاله هیل به بررسی چند 
ابتکار عمل ســعودی ها و آنچه آنهــا درصدد انجام آن برای 
ایجاد تغییر در مفاهیم اسالمی و نزدیکی به اسرائیل هستند، 
پرداخــت و تاکید کرد: »برای کســانی که بر حوادث جهان 
اســالم نظارت می کنند، قابل توجه اســت که عربستان چه 

کار هایی در این زمینه انجام می دهد«.
زومالت می گوید: »در ماه مه 2۰19 ، ریاض سند مکه را 
منتشــر کرد. سندی که همایش بین المللی انجمن سعودی 
جهان اســالم )با عنوان ارزش های میانــه روی و اعتدال در 
نصوص قرآن و ســنت( و در حضور بیــش از 12۰۰ نفر از 
رهبران جهان اسالم از 139 کشور و 2۷ مذهب صادر کرد.«

به عقیده نویســند،ه سند مکه درصدد اجرای تغییراتی 
در ماهیت جامع عقاید دین اسالم است. این سند همچنین 
ســعی در اعالم این را دارد که »اسالمگرایی« به عنوان نماد 
اسالم اعالم نشود و برای اولین بار این سند پیشنهاد کرد که 
برابری جهانی برای حقوق بشر پذیرفته شود. به گفته زومالت 
این تغییر در مفاهیم اسالمی حاصل شده است تا این قاعده 
غالب را تغییر دهد که »مسلمانان از همه انسان ها باالترند.«

در این مقاله اشــاره شده است که ســند مکه پذیرش 
اعتقادات مختلف مذهبی را به رســمیت می شناسد و اینکه 
تنوع ادیان، هرگز توجیهی برای کشمکش و رویارویی پیروان 
ادیان با یکدیگر نیست و بدین ترتیب این سند در صدد است 
مســلمانان و غیرمسلمانان را با هم برابر بداند. این نویسنده 
فاش کرد که تالش هایی برای متقاعد کردن مســلمانان به 
باور جدید سند مکه وجود دارد، اما این سند نقطه آغاز این 

تحول است.
این مقاله می گوید:»سند سعودی در واقع در صدد تغییر 
ذهنیت مســلمانان نسبت به غیرمســلمانان و به خصوص 
یهودیان است و تالشی برای تغییر تدریجی ذهنیت اسالمی 
برای پذیرش یهودیان است«. به باور نویسنده رهبران جهان 
اسالم وبه خصوص عربستان درصدد تغییر ذهنیت مسلمانان 
برای پذیرش یهودیان و برابر دانستن آن با یهودیان هستند.

نویسنده در این خصوص به مشارکت اخیر عربستان در 
مراسم یادبود هولوکاســت و اظهارات محمد بن عبدالکریم 
العیســی دبیرکل انجمن ســعودی علمای اســالم در این 
مراسم اشاره کرد و نوشت: »رئیس هیئت سعودی این دیدار 
را »تکلیفی مقــدس و افتخاری بزرگ« خواند و هنگام نماز 
خواندن برای یک میلیون یهودی که در آنجا کشته شدند به 

سمت زمین خم شد«.

پرونده

یک روزنامه آلمانی به نقل از سازمان مستقل»گروه 
نجات کــودکان« گــزارش داد، 415 میلیون کودک 
 در خطر شــرایط جنگی، سوءاستفاده های جنسی و 

به کارگیری توسط گروه های مسلح، به سر می برند. 
دویچه وله به نقل از گروه نجات کودکان نوشــت، سال 
2۰18 از هر ۶ کودک در سراســر جهان، یک کودک )41۵ 

میلیون کودک ( در مناطق جنگــی زندگی می کرده و این 
آمار دو برابر آمار گزارش شده مربوط به سال 199۵ است.

»ینگر آشــین«، مدیر اجرایی این ســازمان، می گوید: 
»حیرت آور است که دنیا هیچ عکس العملی نسبت به هدف 
قرار گرفته شــدن کودکان انجام نمی دهد و مســببان این 
مســئله مجازات نمی شــوند.« او ادامه داد: »از سال 2۰۰۵، 

برآوردها نشــان می دهد که 9۵ هزار کودک کشــته، ده ها 
هزار تن دزدیده شده اند و میلیون ها کودک نیز دسترسی به 

تحصیالت و امکانات بهداشتی ندارند.«
در ایــن گزارش که بــا عنوان »جنگ علیــه کودکان 
را متوقف کنید«،منتشــر شــده، آمده اســت: »حوادثی با 
نقض  های گسترده )حقوق( کودکان، از سال 2۰1۰ تاکنون، 

نمایندگان پارلمان ســوریه »نسل کشی ارامنه« 
در ابتدای قرن بیســتم توسط امپراتوری عثمانی را 
اتفاقی واقعی دانستند و آن را به رسمیت شناختند.

پارلمان ســوریه با تصویب طرحی، نسل کشی ارامنه 
به دست نیروهای عثمانی را اتفاقی واقعی خواند وهر گونه 

تــالش برای انکار این جنایــت و تحریف حقیقت تاریخی 
درخصوص آن را محکوم و تأکید کرد: نسل کشی ارامنه از 

فجیع ترین جنایات ضد بشری بوده است.
به گزارش مهر، نمایندگان پارلمان سوریه همچنین، از 
دیگر پارلمان های جهان خواستند تا نسل کشی ارامنه را به 

رسمیت بشناسند و آن را محکوم کنند.
»حمود صباغ« رئیس پارلمان، طی سخنانی، به اقدامات 
ترکیه در شمال سوریه پرداخت و گفت: ترکیه در اقدامات 
خصمانــه خود، به تفکــر عثمانی همچنان پایبند اســت. 
اجداد)رجب طیب( اردوغان جنایت فجیعی را علیه ارمنی ها 

مرتکب شده اند و مردم سوریه به خوبی این نوع جنایت ها را 
درک می کنند؛ زیرا خودشان هم اکنون در معرض این نوع 

تروریسم وحشیانه و جنایتکارانه هستند.
وی افزود: این مردم سوریه بودند که آوارگان ارمنی را 

در زمان وحشیگری های عثمانی، پناه داده اند.

پارلمانسوریهنسلکشیارامنهتوسطعثمانیراواقعیاعالمکرد

در حالــی که جنجال ها و تهدیــدات ترکیه و 
آمریکا علیه دمشــق همچنان ادامــه دارد، ارتش 
سوریه در ادامه پیشروی های گسترده خود، به سه 

کیلومتری شهر» االرتاب« رسید.
ارتش سوریه در جدیدترین پیشروی های خود در غرب 
استان ادلب، پس از آزاد  سازی چند منطقه جدید، دیروز به 

سه کیلومتری شهر »االرتاب« رسید.
به گــزارش خبرگزاری فارس، نظامیان ســوری پس 
از تســلط کامل بــر بزرگراه حلب- دمشــق، بی توجه به 
تهدیــدات و رجز خوانی های ترکیه، ناتو و آمریکا، دســت 
به پیشروی های جدیدی در استان ادلب زدندو پس از آزاد 
 ســازی مناطق جدید، به ســه کیلومتری شهر »االرتاب« 
رسیدند و بر تروریست های مســتقر در این شهر، کنترل 

آتش دارند.
مواضع تروریســت ها از شــب جمعه در اطراف شهر 
»االرتاب«، به شــدت بمباران شــده و تا عصر دیروز آتش 

توپخانه ارتش سوریه ادامه داشت. 

شبکه المیادین گزارش داد که ارتش سوریه با نزدیک 
شدن به شهر االرتاب، توانست مسیر امدادی تروریست ها 

از سمت شمال شرق را مسدود کند.
ارتش و نیروهای مقاومت سوریه طی دو هفته گذشته 
توانســته اند ۷4 منطقه را در جنوب و غرب اســتان ادلب 

تحت کنترل خود درآورند.
ارتش سوریه از یک ماه پیش عملیات های نظامی خود 
علیه تروریست ها را از دو محور، یکی جنوب و غرب حلب 
و دیگری جنوب اســتان ادلب آغاز کرده و توانسته است 
طی این مدت کوتاه، ۶۰۰ کیلومتر مربع را به همراه اتوبان 

حلب –دمشق، آزاد و پاک سازی کند.
در ایــن میان، هــر چند تهدیدات آنــکارا علیه ادامه 
عملیات سوریه در استان ادلب، همچنان ادامه دارد و سران 
ناتو و آمریکا هم به او پیوســته اند، ولی به نظر می رسد که 
رئیس جمهور ترکیه خود را مجبور می بیند ارتش ســوریه 
را در استان ادلب بپذیرد. ادلب آخرین پایگاه تروریست ها 

در سوریه است.

علیرغمجنجالهایترکیهوآمریکا
ارتشسوریهبه3کیلومتریشهر»االرتاب«رسید

جنگندههایسعودی-آمریکایی
15بارمناطقمسکونییمنرا

بمبارانکردند
با 15  ائتالف سعودی-آمریکایی طی 24 ساعت 
حمله هوایی، مناطق مسکونی چندین استان یمن را 
بمباران و تلفات خسارات زیادی به مردم وارد کردند.
جنگنده های ائتالف سعودی- آمریکایی طی 24 ساعت، 
1۵ حمله هوایی علیه مناطق مســکونی چهار استان یمن 
انجام دادند و تلفات و خسارت زیادی به مردم وارد کردند. بر 
اساس گزارش خبرگزاری »سبأ«، نیروهای ائتالف سعودی 
همچنین با شــلیک 9 موشک کاتیوشــا و گلوله های توپ، 

مناطق مسکونی استان الحدیده را هدف قرار  دادند.
یک منبــع آگاه اعالم کرد، در نتیجه آتش گســترده 
متجاوزان ســعودی، منــازل غیرنظامیان در دو روســتای 
شهرســتان »حیس« به شدت آســیب دیدند. وی افزود:» 
نتیجه شــلیک بیش از ۵8 گلوله توپ به ســمت شهر  در
محاصــره شــده» الدریهمــی«، تعدادی منــازل و امالک 
شهروندان آســیب دید.« مزدوران سعودی همچنین با 3۰ 
گلوله توپ، حمالت خود را به شهرستان »التحیتا« واقع در 

استان الحدیده، یمن از سر گرفتند.
آمریکا و رژیم ســعودی با همــکاری و همراهی کامل 
 کشــورهای اروپایی ســرگرم کشــتار مردم بی دفاع یمن 

هستند.

دبیرکل ســازمان پیمان آتالنتیک شمالی)ناتو( ادعا کرد که ناتو 
قصد دارد برای مبارزه با »داعش«، به عراق نیرو بفرستد! 

در پی فشارهای مضاعف مردم و دولت عراق علیه حضور آمریکا در خاک 
کشورشــان، کاخ سفید و » ینس استولتنبرگ « دبیرکل ناتو، تالش مضاعفی 
را برای اســتقرار نیروهای ناتو به جای تفنگــداران آمریکایی در عراق به کار 
گرفته اند. جالب است که اســتولتنبرگ بهانه حضور ناتو در عراق را مبارزه با 
داعش اعالم کرده اســت! این در حالی است که ملت و »حشد الشعبی« عراق 

مدت هاست که طومار گروه تروریستی آمریکایی داعش را در هم پیچیده اند.
به گزارش خبرگزاری فارس، »مارک اســپر«، وزیر دفاع آمریکا، گفت که 
واشنگتن با ناتو بر سر گسترش عملیات نظامی در عراق، به توافق رسیده است!
این در حالی است که مقاومت عراق یکبار دیگر به آمریکا هشدار داد که 

هر چه سریع تر با ید خاک عراق را ترک کند.
به گفته کارشناسان، رو بازی کردن آمریکا و ناتو و بر زبان آوردن بهانه های 
واهی توســط آنها برای حضور در عراق، دستپاچگی و استیصال آنها را نشان 

می دهد.

تالش ناتو برای حضور در عراق
با نقاب نخ نمای مبارزه با داعش

دویچهوله:جنگجان415میلیونکودکرادرجهانتهدیدمیکند

مردم عراق همزمان با چهلم ســرداران شهید 
سلیمانی ، ابومهدی و همرزمان آنها، در محل جنایت 
آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد تجمع کردند و یاد 

آنها را گرامی داشتند.
مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت سپهبِد شهید 
حاج قاســم سلیمانی و ابومهدی المهندس، روز پنجشنبه 
عالوه  بر شــهرهای مختلف عراق، در محل شهادت آنان، 

نزدیک فرودگاه بغداد نیز برگزار شد.
عراقی های عزادار در این مراســم ضمن  اشک ریختن 
برای این عزیزان، علیه آمریکا شعار دادند و اعالم کردند که 

راه آنها را ادامه خواهند داد.
از سوی دیگر ارتش عراق فاش کرد: پس از تحقیقات 
گسترده از جریان های مختلف، واقعیت های زیادی درباره 
چگونگی ترور این شهدا به دســت آورده است. همزمان، 
برخی منابع اعالم کردنــد که آمریکا دولت بغداد را تحت 

فشار قرار  داده است که نباید این حقایق را فاش کند.
به گــزارش فارس، دیروز عالوه بر بغداد، اســتان های 
جنوبی و مرکزی عراق هم شــاهد برگزاری راهپیمایی به 

مناسبت شهادت این سرداران بود.
»عدی العوادی« نماینده پارلمان عراق به العالم گفت: 
»برای تجدید پیمان با فرماندهان پیروزی و ادامه راه آنها 
در آزاد سازی عراق و حفظ حاکمیت آن به اینجا آمده ایم.« 

»ســید محمد الحیدری« از مسئوالن »مجلس اعالی 
اســالمی عراق« هم در مصاحبه بــا خبرنگاران گفت: »از 
دولــت عراق می خواهیــم همواره جنایت هــای آمریکا را 

محکوم کرده و بــا تمام توان برای اجرای تصمیم پارلمان 
عراق در خــروج نیرو های آمریکایی از این کشــور تالش 

کند«.

ابرازارادتهزارانعراقیبهحاجقاسموابومهدی
درقتلگاهسردارانشهید

1۷۰ درصد افزایش داشته است. از سال 2۰1۰ افزایش 34 
درصــدی را در تعداد کودکانی که در مناطق جنگی زندگی 

می کنند، شاهد بوده ایم.«
طبق این گزارش، در افغانستان، آفریقای مرکزی، کنگو، 
عــراق و مالی، وضعیت از هر جایی بدتر اســت. در گزارش 
2۰19 افغانســتان آمده است که در این کشور هیچ کودکی 
در صلح به دنیا نمی آید. شــرایط مشــابهی نیــز در کنگو، 

سومالی و جنوب سودان وجود دارد.


