
خطر بزرگی که آمریکا را
از درون تهدید می کند

»جیمز متیس« وزیر دفاع ســابق آمریکا در نخستین 
مصاحبــه تلویزیونی خود بعد از اســتعفا از دولت ترامپ 
با اشــاره به جدی بودن »چنددستگی« در این کشور اعالم 
کرده تفرقه داخلی، بزرگ ترین تهدید برای جامعه آمریکا 

محسوب می شود.
»متیس« در مصاحبه با »سی بی اس« درباره اینکه آیا جریان 
سفیدپوســتان افراطی و معتقد به برتری نژادی سفیدپوســتان در 
آمریکا تهدیدی جدی در داخل این کشور است یا خیر گفت: »بنده 

با این سخن موافقم که چنددستگی در کشورمان تا چه اندازه جدی 
است. فکر می کنم این مسئله، بزرگ ترین تهدید در کشورمان باشد. 
احترام نگذاشــتن به هم، گوش نکردن به هم و گوش فراندادن به 
افرادی که با ما موافق نیســتند، نادرســت است. ممکن است آنها 
دیدگاه های درســتی داشته باشند«.گفتنی است، با روی کارآمدن 
ترامِپ نژادپرســت، جامعه آمریکا دو قطبی شده و بعضا هواداران 
و مخالفان او حتی اقدام به کشــتن یکدیگر می کنند.  اشاره متیس 

به »خطر بزرگ« همین شکاف بزرگ و بی سابقه اجتماعی است. 
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»نتانیاهو« فاسدترین
 نخست وزیر تاریخ رژیم صهیونیستی لقب گرفت

نخست وزیر ســابق رژیم صهیونیســتی، »نتانیاهو« 
نخست وزیر کنونی این رژیم را فاسدترین نخست وزیر تاریخ 

نحس رژیم صهیونیستی خوانده است.
»ایهود باراک« نخست وزیر فاســد و سابق رژیم صهیونیستی 
در پیامی توئیتری، به شــدت از »بنیامین نتانیاهو« نخســت وزیر 
فاســد و کنونی این رژیم انتقاد کرده و نوشته: »نتانیاهو فاسدترین 
نخست وزیر تاریخ اسرائیل اســت«. به گزارش فارس، »باراک« در 
ادامه پیام خود نوشته: »نتانیاهو باید به دلیل رشوه، فساد و خیانت 

تحت محاکمه قرار بگیرد. البته وی به دلیل اتهامات دیگر نیز باید 
تحت محاکمه قرار بگیرد«. در حال حاضر، چهار پرونده فساد مالی 
تحــت عنــوان پرونده هــای ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰ و ۴۰۰۰ علیه 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی مطرح است و او در ماه های گذشته، 
درباره این پرونده ها مورد بازجویی قرار گرفته اســت. گفتنی است 
اگر نتانیاهو در انتخابات پیش رو شکســت بخورد، مستقیم راهی 
زندان می شــود. راز حمله احمقانه او بــه منافع حزب اهلل به همین 

نکته باز می گردد!

تروریست های طالبان در منطقه دیپلماتیک کابل 16 نفر را کشتند 
و 119 نفر را هم زخمی کردند. حمالت تروریستی در افغانستان از زمان 
مطرح شدن مذاکرات این گروه تروریستی با آمریکا افزایش چشمگیری 

یافته است!
گروه تروریســتی طالبــان و آمریکا در حالی که این روزها ســرگرم مذاکره 
بایکدیگرند، مشــغول قتل عام مردم بیگناه افغانســتان نیز هســتند. طالبان با 
بمبگــذاری و حمالت انتحــاری، آمریکا هم با بمباران هوایــی. طالبان می گوید 
هدفش مقامات دولتی و خارجی هســتند، آمریکا هــم می گوید هدفش طالبان 
است! اما هر دو مردم را می کشند. این آدمکشی از زمان مطرح شدن مذاکرات دو 
طرف بیشتر هم شده است. »نصرت رحیمی« سخنگوی وزارت کشور افغانستان 
می گوید در حمله انتحاری نیمه شــب سه شنبه در منطقه دیپلماتیک کابل، ۱6 
نفر کشته و ۱۱9 نفر دیگر نیز زخمی شدند. به گفته وی، این حمله بر اثر انفجار 
یک تراکتور رخ داده است. پس از وقوع این حمله، نیروهای ویژه پلیس در منطقه 
حضور یافته و 5 تن از اعضای طالبان را که در این منطقه مخفی و قصد حمله به 
کارکنان منطقه سبز کابل را داشتند از پای در آوردند. به گزارش فارس، سخنگوی 
وزارت کشــور افغانستان تاکید کرده در این حادثه جان۴۰۰ نفر توسط نیروهای 
امنیتی نجات داده شــده اســت. گروه طالبان نیز مسئولیت این حمله را برعهده 
گرفته است. بر اساس گزارش ها، شدت انفجار به حدی بود که صدای آن در بیشتر 
بخش های پایتخت شنیده شده و شیشه های ساختمان ها تا چند کیلومتری محل 
رویداد فرو ریخت. ده ها منزل مسکونی نیر تخریب شده است. شاهدان می گویند 
صدای تیراندازی در این منطقه شــنیده می شد و نیروهای ویژه  پلیس منطقه را 
برای عبور و مرور تا چندین ساعت بسته بودند. این در حالی است که در ۲۴ دیماه 
سال گذشته نیز به این منطقه با یک خودروی بمب گذاری شده حمله شد که در 

اثر آن، چهار تن کشته و بیش از 9۰ تن دیگر زخمی شدند.
سیا در افغانستان

امــا در حالی که چند روز پیش دونالد ترامپ گفته قصد دارد تعداد نظامیان 
آمریکایی در افغانســتان را به ۸6۰۰ تن کاهش دهد خبرهایی منتشــر شده که 
نشــان می دهد آمریکا سعی دارد نیروهای تحت امر ســیا را جایگزین نیروهای 
خارج شــده از افغانســتان کند. در همین ارتباط، روزنامه آمریکایی »نیویورک 
تایمز« نوشت، مشاوران ارشد کاخ ســفید به شکلی محرمانه توصیه کرده اند در 
صورت خروج نیروهای خارجی از افغانســتان حضور عوامل ســازمان سیا در این 
کشــور گسترش یابد اما مقام های ارتش و خود سازمان سیا هنوز این پیشنهاد را 
نپذیرفته اند و این وضعیت باعث به وجود آمدن بحثی در دولت شــده که ممکن 
اســت در مذاکرات با طالبان مشــکالتی را ایجاد کند. به گزارش ایسنا، روزنامه 
نیویــورک تایمز این را هم نوشــته که »دولت دونالــد ترامپ و مقام های نظامی 
و اطالعاتــی آمریکا ظاهرا در مورد مســئله حفظ حضور عوامل اطالعاتی ســیا 
در افغانســتان پس از خروج نظامیان آمریکایی و خارجی از این کشــور اختالف 
پیدا کرده اند«. گفتنی اســت، گروه های تروریستی مهم ترین دلیل اعالمی آمریکا 
برای اشغال کشورهایی مثل عراق و افغانستان بوده است. دیروز »تولسی گابارد«، 
نامزد انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا گفت: »به ما هم دروغ گفتند، هدف از اشــغال عراق 

نفت این کشور بود نه اهداف آزادی خواهانه«.
سرویس خارجی- 

در حالی که »برگزیت« بــرای دولتمردان انگلیس به یک »گره 
کور« تبدیل شــده، مردم این کشور طی یک ماه گذشته، با توجه به 
وضعیت دشواری که معتقدند با خروج کشورشان از اتحادیه اروپا در 
پیش رو دارند، از ترس قحطی به فروشــگاه ها حمله ور شده  اند تا با 

ذخیره مواد غذایی خود را برای روزهای سخت آماده کنند.
نزدیکان »بوریس جانســون«، نخســت وزیر انگلیس تهدیــد کرده اند، 
اگر »جانســون« با رأی مخالف نمایندگان درخصوص برگزیت مواجه شود، 
انتخابات زودهنگام برگزار می کنند. خبرگــزاری رویترز به نقل از یک مقام 
ارشــد دولت انگلیس گــزارش داده، چنان چه نماینــدگان پارلمان گزینه 
»خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا« را سد کنند، »جانسون« ۱۴ اکتبر)۲۲ 
مهــر( انتخابات برگزار خواهد کرد. این مقــام همچنین تهدید کرده که اگر 
)نماینــدگان( به تخریب رونــد مذاکرات رأی دهند و توانایــی مذاکره را از 
»بریتانیا« ســلب کنند باید درباره آن چــه در ادامه اتفاق می افتد فکر کنند. 
این در حالی است که »جانسون« پیش تر در سخنرانی خود، در پاسخ به این 
گمانه زنی ها درخصوص برگزاری انتخابات زود هنگام گفته بود: »من انتخابات 

نمی خواهم. شما انتخابات نمی خواهید«. 
از آن سو، پارلمان انگلیس با وجود هشدار »بوریس جانسون« درخصوص 
برگزاری انتخابات زودهنگام، قصد دارد الیحه ای را بررســی کند که از اقدام 
او برای خــروج بدون توافق از اتحادیه اروپا در ۳۱ اکتبر )9 آبان( جلوگیری 
می کند. حتی گروهی از هم حزبی های »جانسون«، که به خاطر مخالفتشان 
با برگزیت بدون توافق »شورشــی« خوانده می شوند، نیز گفته اند که به این 
طرح رأی مثبت می دهند. این شرایط عالوه بر سیاستمداران انگلیسی و ملکه، 
مردم این کشور را نیز به شدت نگران کرده است. مردم بیش از هر چیز نگران 

معیشت و اوضاع اقتصادی خود هستند.
واکنش مردم انگلیس

این فضا؛ با کنش ها و گفتارهای پرتنش و متناقض، نشــان می دهد که 
راه برون رفت از این شــرایط سخت در صحنه سیاسی انگلیس بسیار سخت 
شده است، البته اگر به بن بست کامل نرسیده باشد. از این رو، مردم انگلیس، 
عصبانی از سیاســتمداران، روز دوشــنبه همزمان با ســخنرانی »جانسون« 
درباره خروج انگلیس از اتحادیه اروپا علیه اوضاع آشــفته سیاسی کشورشان 
تظاهرات کردند. شــبکه ســی ان ان گزارش داده، نیرو های امنیتی در مقابل 
صفوف معترضان حاضر بودند تا از رســیدن آنها به خیابان های نزدیک دفتر 

نخست وزیری انگلیس جلوگیری کنند.
همچنین این مردم نگران، در تردد دائم در فروشــگاه ها هستند تا اگر با 
برگزیت دچار قحطی شدند، اندوخته ای از پیش داشته باشند. روزنامه »دی 
ولت« آلمان در شماره روز سه شنبه خود در مطلبی مرتبط با موضوع برگزیت 
نوشت: »هر چه به زمان اجرایی شدن خروج انگلیس از اتحادیه اروپا نزدیک تر 
می شــویم، افزایش ترس، وحشــت و کابوس در میان مردم انگلیس بیش از 
پیش مشهودتر می شــود. انگلیس در حالی در آستانه خروج از اتحادیه اروپا 
قرار دارد که رشــد اقتصادی و میزان درآمد در این کشور معادل صفر اعالم 
شــده است. آگاهان سیاسی بر این باورند که ترک اتحادیه اروپا خسارت های 

جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد بیمار انگلیس برجای خواهد گذاشت... 
هجوم روزافزون مردم انگلیس به فروشــگاه ها برای تهیه مایحتاج اولیه 
به وضوح حاکی از تشــدید نگرانی آنها نسبت به پیامدهای برگزیت است. بر 
اساس گزارش های میدانی منتشر شده این روزها یکی از دغدغه های اصلی 
مردم انگلیس تهیه و ذخیره سازی مواد غذایی الزم و دارو است. آنها روزانه 
ســاعات زیادی را صرف تهیه این اقالم می کنند و بعضاً یادآور می شوند که 

خواستار حمایت های بیشتر دولت در این زمینه هستند«.

یک مقام ترکیه ای به خبرگزاری رویترز گفته، حزب حاکم عدالت و توســعه 
به دنبال اخراج »احمد داوود اوغلو« نخست وزیر پیشین و سه نماینده مجلس از 

این حزب است. 
اختالفات بین داوود اوغلو نخســت وزیر پیشــین با اردوغان در حزب عدالت و توسعه 
تشدید شده و بر اساس گزارش ها حزب حاکم به فکر اخراج وی و سه نماینده مجلس از این 
حزب افتاده اســت. یک مقام ترکیه ای که خواسته نامش فاش نشود در این باره به رویترز 
گفته کمیته مرکزی حزب عدالت و توسعه در جلسه دوشنبه شب خود خواستار اخراج اوغلو 

به همراه »آیهان سفر اوستون«، »سلجوق اوزداغ« و »عبداهلل باشچی« شده اند.
غلــو  و ا د و و ا د
سیاستمدار کهنه کاری 
در سال های  است که 
ابتدا  تا ۲۰۱۴   ۲۰۰9
ســمت نخست وزیری 
برعهــده  را  ترکیــه 
از  پــس  و  داشــت 
ســال های  در  آن 
 ۲۰۱6 و   ۲۰۱۴
نخســت وزیر ترکیه و 
متحد اصلــی »رجب 

طیب اردوغــان« رئیس جمهوری ترکیه بود. به گزارش ایرنا وی اخیراً زبان به شــکایت از 
سیاست های حزب عدالت و توسعه و عملکرد دولت در زمینه مسائل اقتصادی گشود و حتی 

از شخص اردوغان نیز انتقاد کرد. 
به نوشته رویترز پیش بینی می شود تصمیم نهایی اخراج این چهار نفر از حزب را کمیته 
انضباطی این حزب در روزهای آینده اعالم کند. اخراج اعضای ارشد حزب عدالت و توسعه 
از این تشکل، چند ماه پس از آن صورت می گیرد که برخی رسانه های ترکیه ای از تشکیل 

یک حزب جدید به عنوان رقیب حزب سابقشان خبر دادند.
تیرماه گذشته بود که رسانه های ترکیه اعالم کردند؛ داووداوغلو به همراه »عبداهلل گل« 
رئیس جمهوری پیشین و »علی باباجان« وزیر اقتصاد اسبق و معاون نخست وزیر سابق ترکیه 
و برخی اعضای حزب عدالت و توسعه تالش می کنند تا در مخالفت با سیاست های اردوغان 
و حزب عدالت و توسعه یک حزب جدید تأسیس کنند. روزنامه راستگرای »حریت« ترکیه 
اعالم کرده ریاســت این حزب تازه تأســیس را که احتماالً در فصل پاییز اعالم موجودیت 

می کند، »علی باباجان« وزیر پیشین اقتصاد ترکیه بر عهده بگیرد.

 یک مقام نظامی آمریکا هدف ارســال بمب افکن های پیشــرفته 
»بی 2« به انگلیس را »ارسال پیام روشن به دشمنان آمریکا و ناتو« اعالم 

کرد و گفت: این بمب افکن ها آماده حمله هسته ای به روسیه هستند.
هفته گذشــته بود که مرکز فرماندهی آمریکا در اروپا )یوکام( اعالم کرد 
نیروی هوایی این کشــور بمب افکن های رادارگریز »بی-۲« خود را که قادر 
به حمل کالهک هســته ای است, در انگلیس مستقر می کند. این بمب افکن 
آمریکایی به عنوان تنها هواپیمای این کشور شناخته می شود که قادر است 
بمب های عظیم سنگرشکن را پرتاب کند.  بمب افکن بی-۲ اسپریت در زمان 
جنگ ســرد توسط شــرکت »نورثروپ گرومن« ساخته شد و قابلیت حمل 
ســالح های متعــارف و اتمی را دارد. هزینه پرواز هر ســاعت این بمب افکن 
گــران قیمت ۱7۰ هزار دالر اســت. این بمب افکن ها کــه هر کدام بیش از 
7۳۰ میلیون دالر قیمت دارند، بخشــی از یک ماموریت آموزشــی سری در 

اروپا هستند. 
به نوشته اسپوتنیک، قرار است این هواپیماها دو ماه در انگلیس باشند که 
طوالنی ترین زمان استقرار تاکنون برنامه ریزی شده هواپیماهای نظامی آمریکا 
در این کشــور است.  بعد از استقرار این بمب افکن ها یک مقام نظامی آمریکا 
این تحرک نظامی را پیامی به دشــمنان آمریکا و ناتو توصیف کرد. سرهنگ 
»کورت وندت« از مقام های نیروی هوایی آمریکا در گفت و گو با شبکه خبری 
»آی تی وی« اظهار داشــت که استقرار سه فروند بمب افکن بی-۲ در پایگاه 
هوایی »فرفورد« در »گلوسسترشــر« واقع در جنوب انگلیس پیامی بســیار 
قدرتمند به دشــمنان آمریکا درباره قابلیت های آمریکا و ناتو اســت. وندت 
ایــن را هم گفت که: »این یک اعالم عینی مبنی بر این اســت که آمریکا و 
متحدانش از جمله انگلیس می توانند  قدرت جنگی خود را در هر مکان و هر 
زمان علیه دشــمن بالقوه خواه یک کشور، یک سازمان افراطی یا هر بازیگر 

بد دیگر اعمال کنند«.
سرپرست ماموریت نظامی سری آمریکا در انگلیس دیروز با وضح بیشتر 
منظور خود را از دشــمنان آمریکا و ناتو را اعالم کرد و گفت بمب افکن های 
رادارگریزی که به انگلیس اعزام شــده اند، آماده حمله هســته ای به روسیه 

هستند. 
آمریــکا و ناتو بعد از بحــران اوکراین در ســال ۲۰۱۴، حضور خود در 
مرزهای روسیه و انجام رزمایش را افزایش داده اند. روسیه نیز برای محافظت 
از مرزهای خود به طور مرتب با انجام رزمایش و یا پروازهای تجسسی بر فراز 

دریای سیاه، تحرکات آمریکا و ناتو را زیر نظر دارد.

سرویس خارجی-
یک نهاد حقوقی در گزارشی فاش کرده سعودی ها برای دفاع از مرز 
جنوبی خود مقابل ارتش یمن،  با کمک دالالن محلی، غیرنظامیان یمنی 
از جمله کودکان را در ازای پرداخــت پول، اجیر و قوانین بین المللی را 

نقض می کنند.
عربستان در یمن نه تنها جنگ را باخته بلکه حتی از ترس حمالت انصاراهلل 
دســت به دامان مزدوران و کودکان برای حفاظت از مرزهای خود شــده است. 
شــاهد مثال، گزارشی است که دیروز از غیبت ارتش این کشور در مناطق مرزی 
منتشر شــد. در این گزارش آمده در مناطق مرزی دو کشور چیزی به نام ارتش 
عربســتان دیده نمی شود و ارتش این کشور از ترس، هیچ ترددی در این مناطق 
ندارد. به گزارش فارس، ســازمان غیرانتفاعی حقوق و آزادی های »سام«، که مقر 
آن در ژنو اســت، از اقدام رژیم ســعودی در اجیر کردن غیرنظامیان یمنی برای 
دفاع از مرز جنوبی عربســتان و فریب آنان از طریق شــبکه های قاچاق انسان و 
بدون پوشــش قانونی هم به شــدت انتقاد کرد. پایگاه این ســازمان در گزارشی 
با عنوان »هولوکاســت مرزی« اعالم کرد: »هزاران یمنی تحت فشــار شرایط بد 
انسانی مجبور شدند به جبهه های مرزی رفته و کشته یا زخمی شوند و عربستان 
بــه گونه ای با آنها برخورد می کند که گویی اصال در آنجا نیســتند«.  در مقدمه 
گزارش این سازمان آمده: »از سال ۲۰۱۸، سام اطالعاتی به دست آورده که نشان 
می دهد عربستان، غیرنظامیان یمنی را که برخی از آنان کودک هستند، از طریق 
دالالن محلی اجیر می کند تا در مقابل حقوق ماهیانه از مرز جنوب عربســتان با 
یمن حمایت کنند. عربستان از وضعیت بد اقتصادی یمن به دلیل جنگ، محاصره 
و قطع حقوق ها، سوءاســتفاده می کند«. در بخش دیگــری از این گزارش آمده: 
»آنچه در مرزهای عربســتان اتفاق افتاده نقض قوانین داخلی و کنوانسیون های 
بین المللی اســت که استفاده از غیرنظامیان را برای جنگ با هر کشوری خارج از 
چارچوب قوانین نظامی داخلی منع می کند. هرچند که عربستان در تالش است 
این جنگجویان را به عنوان سرباز معرفی کند و به برخی از آنها درجه های نظامی 
اعطا کند، اما آنها در واقع صرفاً شبیه سرباز و افسر هستند و درجه های آنها جعلی 
اســت و پس از مرگ آنها به دلیل حضــور در میدان نبرد، هیچ حقوقی ندارند«. 
این ســازمان سپس تاکید می کند: »هزاران قربانی یمنی که در جنگ برای دفاع 
از مرز جنوبی عربستان کشته شــده اند بدون اطالع خانواده هایشان در گورهایی 
داخل عربســتان دفن هســتند و بقیه هم هنوز خانواده های آنها از سرنوشتشان 
اطالعی ندارند.« ســازمان حقوق و آزادی ها از عربســتان و دولت منصور هادی 
خواسته از کشاندن جوانان یمنی به »هولوکاست مرزی« دست بردارند که اقدامی 
مغایر با قوانین و کنوانسیون های بین المللی است. سعودی ها از ترس تجهیزات و 
موشک های پیشرفته انصاراهلل که حاال تا قلب ریاض هم می رسند، حاضر نیستند 

از نظامیان خود در این مناطق استفاده کنند.
زندان ذمار

از سوی دیگر، »ترکی المالکی«، سخنگوی ائتالف سعودی دوشنبه شب، در 
یک کنفرانس خبری ســرانجام به بمباران زندان اســرای جنگی در یمن اعتراف 
کرد. به نوشته خبرگزاری سی ان ان، او بدون اینکه نامی از این زندان ببرد، گفت: 
»حمالت هوایی در اســتان ذمار در شامگاه شنبه یک هدف نظامی مشروع)!( را 
طبق قوانین بین المللی هدف قرار داده اســت.. حوثی ها موشک های بالستیک و 
پهپادها را به ذمار منتقل کرده اند و ما مخازن هواپیماها و موشــک های بالستیک 
را هدف قرار دادیم«. این ادعای در حالی است که سازمان صلیب سرخ جهانی و 
همچنین نماینده سازمان ملل در یمن، بمباران این زندان و کشته شدن بیش از 
۱۰۰ نفر را تأیید کرده اند. »مارتین گریفیتس« از ائتالف سعودی خواسته است تا 
درباره بمباران این زندان تحقیق کند. در این حمله، ســعودی ها مزدوران خود را 

که در زندان های انصارهلل اسیر بودند، کشتند!
شکست بزرگ

خبر دیگر اینکه، »یحیی سریع«، سخنگوی نیروهای مسلح یمنی در پیامی 
از شکســت حمله گسترده مزدوران سعودی به شــهر »حرض« در استان حجه 
خبــر داد. وی تاکید کرد، ارتش و کمیته های مردمی یمن توانســتند بزرگترین 
حمله مزدوران سعودی به پایگاه های ارتش یمن در شهر حرض را که حدود ۲۴ 
ساعت به طول انجامید ناکام بگذارند. یحیی سریع اضافه کرد:»ارتش و کمیته های 
مردمی یمن در این مقابله با شکست توطئه مزدوران سعودی، ده ها نفر از آنها را 
به هالکت رسانده و تعداد زیادی از تجهیزات و خودروهای نظامی وابسته به آنها 
را نابود کردند«. سخنگوی نیروهای مسلح یمن از عملیات موشکی علیه فرودگاه 
نجران با موشــک های بدر ۱ نیز خبر داده و گفته این حمله دقیق موشــکی به 
اهداف نظامی در فرودگاه نجران، سبب تعطیلی پروازهای این فرودگاه شده است.

دبیرکل حزب اهلل لبنان در سخنرانی جدید خود، 
با اشــاره به جزئیات عملیات اخیر مقاومت در شمال 
فلسطین اشغالی، اعالم کرد که این عملیات روز روشن 
و در جایی صورت گرفت که رژیم صهیونیستی آنجا را 
خط قرمز خود می دانســت و در صورتی که این رژیم 
دست به تجاوز تازه ای بزند، مقاومت »خط آبی « را هم 

به رسمیت نخواهد شناخت.
»ســید حســن نصراهلل« دوشنبه  شــب در سخنرانی 
خــود، ابعاد جدیدی ازعملیات روز یکشــنبه مقاومت علیه 
رژیم صهیونیســتی را بر مال کرد و گفــت که این عملیات 
در عمق خاک فلسطین اشــغالی صورت گرفته و همان طور 
که فیلم های منتشر شده هم نشان می دهند، یک خودروی 

نظامی رژیم صهیونیستی منهدم شده است. 
دبیرکل حــزب اهلل در مورد ویژگی هــای این عملیات 
توضیح داد، پیش از این، اســرائیل از داخل مزارع اشــغالی 
»شــبعا« مورد تهاجم حزب اهلل قرار می گرفت، اما این حمله 
در داخل مرزهای ۱9۴۸ ، که رژیم صهیونیستی آن را خط 
قرمز خود می داند، صورت گرفته است... با انجام این عملیات 
مقاومت،  معادله بازدارندگی در منطقه تثبیت شده است. ما 
قبال به نتانیاهو گفته بودیم که دیگر خطوط قرمز را رعایت 

نخواهیم کرد.
نصراهلل تاکید کرد: عملیات دیروز)یکشنبه( حزب اهلل در 
داخل مناطق ۱9۴۸، )به معنای آن است که( بزرگترین خط 
قرمز اســرائیل در دهه های اخیر، شکسته شد...)از این پس( 
هرگونه حمله به لبنان پاسخ داده می شود و اگر اسرائیل بار 
دیگر به ما حمله کند، آنچه که »خط آبی« گفته می شود، را 

هم به رسمیت نخواهیم شناخت.
نصــراهلل افزود: تاریخ اول ســپتامبر ۲۰۱9 )یکشــنبه 
گذشــته( را به یاد داشته باشید، زیرا آغاز مرحله جدیدی از 

وضعیت مرزی برای حفاظت از سرزمین لبنان است.
وی تجاوز اســرائیل به حریم هوایــی را هم پایان یافته 
دانســت و به رژیم صهیونیستی هشــدار داد که مقاومت به 
تجاوزات جدید پاســخ خواهد داد. نصراهلل گفت: دیگر زمان 

تعرض پهپادهای اسرائیلی به حاکمیت لبنان گذشت.
نصراهلل گفت که رژیم صهیونیســتی در عملیات اولش 
که در منطقه »عقربا« واقع در حومه دمشــق صورت گرفته، 
دو نفر از اعضای حزب اهلل را به شهادت رساند و ساعاتی بعد 
هم با دو پهپاد بمب  گذاری شــده، ضاحیه جنوبی بیروت را 
مورد حمله قرار داد. یکی از این دو پهپاد سقوط کرد و پهپاد 

دیگرهم در انجام ماموریتش شکست خورد. 
به گزارش خبرگزاری فارس، دبیرکل حزب اهلل گفت : ما 
آشــکارا اعالم کرده ایم که حمالت دشمن را پاسخ می دهیم 
و به دشــمن هــم گفتیم که منتظر ما باشــد و این یکی از 

مولفه های قدرت مقاومت است.
وی افــزود: از ابتدا گفته بودیم که در برابر این تجاوزات 
رژیم صهیونیســتی ســاکت نخواهیم نشست و هرگز قبول 
نخواهیم کرد که معادالت جدیدی در منطقه اعمال شــود. 
برای بر هم زدن این معادالت، به تجاوزات اســرائیل پاســخ 

دادیم.
دبیرکل حزب اهلل لبنان تاکید کرد: دشمن صهیونیستی 
یکشــنبه گذشته زمانی که ســخنرانی)وی، در مورد پاسخ 
مقاومت( ایراد شده بود، تا دیروز در حالت رعب و وحشت به 

ســر می بُرد. این حق ماست که از سرزمین خود دفاع کنیم 
و پهپادهای رژیم صهیونیستی در آسمان لبنان را هدف قرار 
دهیم و این چیزی اســت که ما آن را عمال در میدان ثابت 

کرده ایم.
نصراهلل در ارتباط با وضعیت مرزی جنوب طی روزهای 
گذشته اظهار داشت: صهیونیست ها پیش از حمله مقاومت، 
مرزها را تخلیه کرده بودند، ولی نیروهای مقاومت در مکانی 
که الزم بود، حضور داشتند...ارتش لبنان و نیروهای مقاومت 
در مقرهای خود باقی ماندند. اسرائیلی ها نه  تنها عقب نشینی، 

بلکه فرار کردند.
سید حسن نصراهلل افزود:  حتی شهرک  نشینان اسرائیلی 
هم می ترسیدند خود را نشان دهند و در خانه هایشان ماندند. 
دیگر هیچ ســامانه گنبد آهنینی باقی نماند که به شــمال 

سرزمین های اشغالی انتقال نیافته باشد.
وی تصریح کرد: مقاومت در روز روشن عملیات خود را 
در انجام داد، چون مــا قبال گفته بودیم که این عملیات در 
شب صورت نخواهد گرفت. مقاومت عملیات خود را در روز 

روشن و در حالی انجام داد که پهپادهای دشمن در آسمان 
بودند؛ عمدا شب را برای عملیات انتخاب نکردیم.

دبیــرکل حزب اهلل تصریح کرد: مــا تحمیل یک معادله 
جدید و از بیــن بردن)پیامدهای مثبت( پیروزی جنگ ۳۳ 
روزه ســال ۲۰۰6 را نمی پذیریم و به همین خاطر، تصمیم 
گرفتیم واکنش نشــان دهیم. واکنش ما هم دو بخش دارد؛ 
بخــش اول، در مرزهای فلسطین اشــغالی)صورت گرفته( و 

بخش دوم هم به پهپاد ها مربوط می شود.
دبیرکل حزب اهلل لبنان خطاب به اســرائیلی ها گفت: از 
تجاوزات خود دست بردارید، چون همه نظامیان و تجهیزات 
شــما در عمق خاک سرزمین های اشــغالی، در تیررس قرار 

داشته و جزو اهداف ما هستند.
سید حسن نصراهلل گفت: اســرائیل می گفت که ارتش 
اول منطقه اســت، اما دیدیم این رژیم سرکش که طی چند 
روز اخیــر صدها میلیون نفر را ترســانده بود، چگونه از بیم 
حمالت حزب اهلل، نگران شــده و ترسیده است و این، نشانه 
خواری و زبونی آنها است. این در حالی است که ارتش لبنان 

و رزمنــدگان مقاومت صحنه را ترک نکرده اند و مردم لبنان 
هم سر گرم امور خود بودند.

وی خاطر نشان کرد، اســرائیلی ها باید بدانند که آنچه 
رخ داده، حماقت نتانیاهو را نشان می دهد، کسی که در حال 
حاضر نمی داند به دلیل داشتن پرونده های فساد در دادگاه ها، 

چه کند.
تغییر کالم صهیونیست ها پس از انتشار ویدئو

پــس از آنکه حزب اهلل لبنان تصاویــر ویدئویی عملیات 
یک شــنبه و انهدام خودروی نظامی رژیم صهیونیستی در 
پادگان »اویویم« را منتشر کرد، این رژیم روایت خود درباره 
حمله فوق را تغییر داد. رسانه های صهیونیستی قبال مدعی 
بودند که خودروی نظامی هدف قرار گرفته، بدون سرنشین و 
متوقف بوده است. اما پس از انتشار تصاویر عملیات، »عاموس 
هارل«خبرنگار نظامــی روزنامه »هاآرتص«، اعتراف کرد که 
این خودرو در حال حرکت بوده و چند نظامی صهیونیســت 

هم سرنشین آن بوده اند.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، ایــن خبرنگار 
صهیونیست گفت، در ویدئوی منتشر شده از سوی حزب اهلل، 
مشــخص اســت هنگامی که خودروی زرهی هدف حداقل 
دو موشــک قرار گرفته، پنج سرنشــین داشته است. اما این 
خبرنــگار از اینجا به بعد تالش کرد کــه باز هم حقیقت را 
تحریف کند. وی در ادامه مدعی شــد که موشــک اول به 
نزدیک خــودرو اصابت کرد و به همین خاطر، سرنشــیان 
موفق شــدند خود را از خودرو بیرون بیندازند و موشک دوم 
به خودرو اصابت کــرد. لذا، به ادعای خبرنگار هاآرتص، این 
حمله تلفاتی نداشــته است! این در حالی است که بر اساس 
گزارش ها، در حمله تالفی جویانه حزب اهلل، یک فرمانده ارشد 

رژیم صهیونیستی کشته و چند نظامی هم زخمی شده اند.
خبر دیگر اینکه ، حمایت کشــورها و گروه های سیاسی 
از عملیــات حزب اهلل همچنان ادامــه دارد و کویت نیز برای 
نخســتین بار از این عملیات حمایت کرده است. در مقابل، 
امارات و بحرین آشــکارا جانب رِژیم صهیونیستی را گرفته 
و حزب اهلل را به خاطر این عملیات، مورد انتقاد قرار داده اند!

سید حسن نصراهلل: در روز روشن
بزرگ ترین خط قرمز اسرائیل را شکستیم

فرماندهان سازمان »حشدالشعبی« برای جنگ 
علیه رژیم صهیونیستی در کنار رزمندگان جنبش 

حزب اهلل لبنان، اعالم آمادگی کردند.
فرماندهان گروه های مقاومت وابسته به حشدالشعبی 
عراق ضمن استقبال ازعملیات خارق العاده اخیر رزمندگان 
جنبش حزب اهلل لبنان علیه رژیم صهیونیستی، برای نبرد 
با این رژیم در کنار مقاومت لبنان، اعالم آمادگی کردند.

»حامــد الجزائری« معــاون دبیرکل گروه »ســرایا 
الخراسانی« - وابسته به الحشد الشعبی- اعالم کرد: »اگر 
جنگی بین حــزب اهلل لبنان و حکومت اشــغالگر)قدس( 
صورت بگیرد، از پشــتیبانان مقاومت لبنان در نبرد علیه 

اسرائیل خواهیم بود«.
به گزارش خبرگزاری فارس، الجزائری گفت: »دفاع 
از خویشــتن، یک حق قانونی است، ما حامیان حزب اهلل 
لبنان هستیم...خط مقاومت اسالمی در یک نقطه معین 

اعالم آمادگی حشدالشعبی برای نبرد با اسرائیل در کنار سید حسن نصراهلل
متمرکز نیســت، بلکه دامنه آن، 

گسترش یافته است.«
»عادل الکرعاوی« سخنگوی 
االوفیاء«  »حــزب اهلل  جنبــش 
وابسته به حشد الشعبی هم اعالم 
کــرد: »ما به عنــوان گروه های 
مقاومت عراق، همه مناطقی که 
نبرد با رژیم صهیونیستی جریان 

دارد...را یک جبهه می دانیم«.
وی همچنین خاطر نشــان 
کرد، هر جنگــی را که مقاومت 

اسالمی علیه رژیم صهیونیستی انجام دهد، نیروهای حشد 
هم در آن شرکت خواهند کرد.

گفتنی است عملیات حزب اهلل مورد استقبال گسترده 
مقامات و گروه های لبنانی، فلسطینی ، یمنی، عراقی و سایر 

کشورها قرار گرفته است. رژیم صهیونیستی طی پنج هفته 
گذشته، شش بار پایگاه های حشدالشعبی عراق را با پهپاد 
هــدف قرار داده بود. این حمالت با محکومیت گســترده 

مردم، مقامات و گروه های سیاسی عراق مواجه شد.

سرویس خارجی-
در حالــی کــه حکومــت نظامــی در ایالت 
مسلمان نشــین »جامو و کشــمیر« هند به یک ماه 
رسیده است و مســلمانان این ایالت همچنان تحت 
شرایط وخیمی هســتند، صدایی از کشورهای غربی 
و عربی در حمایت از این مردم به گوش نمی رســد و 

کسی اقدام عملی نمی کند.
حــاال که یک ماه از لغو خود مختاری منطقه کشــمیر 
توسط دولت هند در 5 اوت )۱۴ مرداد( می گذرد، که تاریخ 
آغاز فشار حداکثری بر مردم این منطقه است، از برخی اهالی 
کشمیر گزارش رسیده که با چوب و کابل مورد ضرب و شتم 
قرار گرفته اند و شوک های الکتریکی به آنها داده شده  است. 
این گزارش که توسط بی بی سی جهانی منتشر شده، در کنار 
خبرهایی که از دستگیری بزرگان این منطقه از گوشه و کنار 
مخابره می شود و با توجه به عدم دسترسی مردم این منطقه 

محاصره کشمیر یک ماهه شد        هیچ کس به داد مسلمانان نرسید
به ابزار ارتباط جمعی برای توضیح وضع 
خود، افکار عمومی مسلمانان را شدیداً 

نگران کرده است.
اما صدایــی از دولت هــای غربی 
مدعی دفاع از حقوق بشــر و متحدان 
عربی شان در نمی آید یا اگر درمی آید، 
اقدام عملــی برای نجات مســلمانان 
اخبــار  تمــام  نمی گیــرد.  صــورت 
نگران کننده از کشــمیر را تاکنون به 
کلی نادیده گرفته اند و سازمان ملل هم 
به غیر از درخواست خویشتنداری های 

گاه به گاه، که آن هم درخصوص باال گرفتن تنش های هند 
و پاکســتان بوده، نه وضع وخیم مردم کشمیر، کار نکرده 
 )COI( اســت، جز درخواست تشکیل کمیسیون تحقیق
برای انجام تحقیقــات جامع مســتقل بین المللی درباره 

اتهامات نقض حقوق بشر در کشمیر.
پزشــکان و مقامات بهداشــتی در این منطقه از ترس 
دولت هند در مورد بیماران با خبرنگاران صحبت نمی کنند، 
امــا برخی اهالی مناطق کشــمیر از زخم هایی که توســط 

نیروهــای امنیتی به آنها وارد شــده  می گویند. برخی اهالی 
مناطق روســتایی حتی گفته اند: »درست چند ساعت پس 
از اینکه هند تصمیم جدید خود درخصوص کشمیر را اعالم 
 کرد، نیروهای ارتش جســت وجوی خانه به خانه را شــروع 

کردند«.
همه این ها در حالی است که نیروی هوایی هند ۸ فروند 
بالگرد آپاچی که به تازگی از آمریکا خریداری کرده است را 
در مرز پاکســتان مستقر کرده و پاکستان نیز نیروهای خود 

در مرز هند را افزایش داده است.
تمام این تحوالت، کشــمیر را تبدیــل به پیچیده ترین 
نقطه شــبه قاره کرده اســت، که حل آن از یک ســو اراده 
جدی هند و پاکستان برای رسیدگی به وضع مردم کشمیر 
را می طلبد، از ســوی دیگر توجه و اراده جامعه جهانی بویژه 
کشورهای غربی که تعامالت زیادی با هند دارند را می خواهد 

که به طور جدی پیگیر شرایط کشمیر باشند.

مقام آمریکایی فاش کرد
حمله اتمی به روسیه

مأموریت بمب افکن های آمریکا در انگلیس

حمله انتحاری با تراکتور 
در منطقه دیپلماتیک کابل

نامزد انتخابات ریاســت جمهوری 2020 آمریکا اظهار داشــت، 
رهبران این کشور به مردم دروغ گفته اند و هدف از حمله سال 200۳ 
به عراق، گسترش آزادی و دموکراسی نبوده، بلکه دستیابی به نفت 

عراق و سود رساندن به بنگاه های عظیم اقتصادی آمریکا بوده است.
»تولســی گابارد« عضو مجلس نمایندگان و کسی که خودش به عنوان 
ســرباز ارتش آمریکا، در حمله به عراق مشــارکت داشــته، طی یک برنامه 
تلویزیونــی، در مورد دلیل حضــورش در جنگ عراق، گفــت: من هم مثل 
خیلی های دیگر، تحت تأثیر ]حمالت[ ۱۱ ســپتامبر ]به مرکز تجارت جهانی 
نیویورک[ قرار گرفتم و این حادثه برایم حکم یک نقطه عطف را داشت، چراکه 

تا قبل از آن حادثه فکرش را هم نمی کردم که در ارتش خدمت کنم. 
به گزارش خبرگزاری فارس، وی افزود: اما وقتی ۱۱ سپتامبر اتفاق افتاد، 
به این فکر افتادم که باید در موقعیتی قرار گیرم که به کشــورم خدمت کنم 
و به نحوی ســراغ کســانی بروم که آن روز این حمله را انجام داده اند. دنبال 
تروریســت های القاعده بروم. او در ادامــه، در مورد واقعیتی که در عراق با آن 
روبرو شــد، گفت: ما مثل خیلی های دیگر برای خدمت به کشورمان، به آنجا 
رفته و دروغ هایی که به ما گفته شــده بود را باور کرده بودیم؛ اینکه ما داریم 
به عراق می رویم تا صدام این دیکتاتور بی رحم را ســرنگون کنیم، چراکه دارد 
با القاعده کار می کند و به سالح کشتار جمعی دست یافته و از این تسلیحات 
برای حمله به ما استفاده خواهد کرد. ما با این طرز فکر، به آن مأموریت رفتیم.

گابارد ادامه داد: ما هم مثل بســیاری از سیاستمداران در واشنگتن، این 
حرف ها را باور کرده بودیم، اما نهایتا متوجه شــدیم که به ما دروغ گفته اند و 
بــه ما خیانت کرده اند. هدف، مقابله با القاعده نبــود، هدف، اجرای مأموریت 
محافظت از مردم آمریکا نبود. این یک جنگ با هدف تغییر رژیم بود که تحت 
پوشش امنیت ملی و تحت پوشش اهداف انسان دوستانه و مقابله با جنایاتی که 
آن دیکتاتور در حق مردمش مرتکب شــده بود، انجام گرفت. اما هدف واقعی، 

منفعت رساندن به منافع بنگاه های اقتصادی و)دستیابی به( نفت بود.
این سیاســتمدار آمریکایی که پیش از این هم بارها از سیاست خارجی 
توســعه طلبانه و مداخله جویانه واشــنگتن انتقاد کرده، در ادامه گفت که در 
عراق کارگران کشورهای دیگر را دیده که با دستمزدی اندک برای شرکت های 
آمریکایی کار می کرده اند و نهایتا این بنگاه های بزرگ اقتصادی آمریکا بوده اند 

که از محل منابع عراق، سودهای هنگفتی به دست آورده اند.
هزینه هنگفت ماجراجویی آمریکا

گابــارد ادامه داد: ایــن ]جنگ ها[ برای ســربازان و خانواده های آنها هم 
هزینه های هنگفتی داشته است. برای خانواده هایی که نتوانستند برای آخرین 
بــار ]با فرزندانشــان[ خداحافظی کنند. برای بــرادران و خواهرانم که لباس 
خدمت به تــن دارند. این ]جنگ ها[ برای مــردم آمریکا هم هزینه هنگفتی 
داشته است. تنها از زمان ۱۱ سپتامبر تاکنون، بیش از 6 تریلیون دالر هزینه 
شده اســت. آن وقت به ساکنین ]شــهر[ »فلینت« ایالت »میشیگان« گفته 
می شود که »متأســفیم، برای تأمین آب نوشــیدنی بهداشتی، بودجه کافی 
نداریم«. فقط هم فلینت نیســت. مردم دیگری و محله های دیگری هم وجود 
دارند که با چالش های مشــابهی مواجه هستند، چالش هایی که واقعا سالمت 
و حیــات آنها را با تهدید روبرو کرده اســت. چرا؟ چون »متأســفیم، بودجه 
کافی نداریم.« همین حاال که اینجا نشستیم و صحبت می کنیم، ما هنوز هم 
ماهانه چهار میلیارد دالر در افغانســتان هزینه می کنیم.وی در مورد وضعیت 
کشورهای هدف نیز گفت: این جنگ ها به مردم این کشورها آسیب زده است. 
همان مردمی که رهبران ]آمریکا[ می گویند »می خواهیم به آنها کمک کنیم. 
می خواهیم از آنها محافظت کنیم. داریم تالش می کنیم اوضاع شــان را بهتر 
کنیم.« در تاریخ معاصر و اخیر خود، شــاهد این روند نگران کننده هســتیم؛ 
عراق، لیبی و ســوریه. اینها واقعیت اســت. او همچنین اشــاره کرد که تمام 
جنگ هایی که آمریکا به بهانه های مختلف به راه انداخته، به وخامت اوضاع در 
این کشورها منجر شــده و صرفا منافع شرکت ها و بنگاه های بزرگ را تأمین 
کرده و حتی به منافع دولت آمریکا هم آســیب رســانده است.گابارد در انتها 
گفت یکی از دالیل او برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، تغییر دادن 
سیاست خارجی مداخله جویانه آمریکا است.دولت »جرج بوش« سال ۲۰۰۱ 
به افغانستان و سال ۲۰۰۳ نیز به عراق لشکر کشیده است. بهانه این حمالت، 
مقابله با القاعده و نابودی تســلیحات کشــتار جمعی)در عراق( بوده است.بر 
اساس آمارهای رســمی، جنگ عراق نزدیک به 7۰۰ هزار کشته و میلیون ها 
زخمی و آواره بر جای گذاشــته اســت. هرچند گروه های حامی حقوق بشر، 
عامالن این جنگ از جمله بوش را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرده اند، اما 

هیچ یک از مقامات دولت وی تحت تعقیب قضایی قرار نگرفته اند.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا:

به ما هم دروغ گفتند
هدف از حمله به عراق نفت این کشور بود

احمد داوود اوغلو یار قدیمی اردوغان
در شرف اخراج از حزب حاکم

هجوم انگلیسی ها به فروشگاه ها
از ترس »برگزیت« و قحطی

گزارش نهاد حقوقی »سام« از مرز عربستان و یمن
چیزی به نام ارتش عربستان وجود ندارد

سعودی ها یک مشت مزدور اجیر کرده اند


