
نتانیاهو را به نشست ناتو
 راه ندادند

یک روزنامه صهیونیستی اعالم کرد، لندن به بهانه 
دشوار بودن فراهم کردن شرایط امنیتی، با سفر »بنیامین 
نتانیاهو« به انگلیس برای شرکت در نشست سران »ناتو« 

مخالفت کرده است.
در حالی که یکشنبه گذشته رسانه های رژیم صهیونیستی 
از تصمیم نخســت وزیر این رژیم برای ســفر به لندن و شرکت 
در نشست سران سازمان »پیمان آتالنتیک شمالی« )ناتو( خبر 
داده بودند، دیروز روزنامه »هاآرتص« نوشــت که این ســفر به 

دلیل مخالفت انگلیس و عدم پاسخ مثبت سران فرانسه و آلمان، 
لغو شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، این روزنامه در مورد 
بهانه انگلیســی ها توضیح داد، مقامات انگلیسی به تل آویو اعالم 
کرده اند که درخواســت ســفر، دیر به لندن اعالم شده و برای 
فراهم کردن شــرایط امنیتی و وجود »مشــکالت پشتیبانی«، 
امکان انجام این سفر وجود ندارد. نتانیاهو امیدوار بود، در سفر به 
لنــدن، با »مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا و در صورت امکان 

با سران کشورهای حاضر دیدار و در مورد ایران رایزنی کند.

سندرز: 500 هزار آمریکایی 
شب ها در خیابان ها می خوابند

انتخابات ریاست جمهوری  نامزد مطرح  و  سناتور 
سال ۲0۲0 آمریکا ضمن انتقاد شدید از بی عدالتی ها و 
تبعیض های نژادی حاکم بر کشورش گفته، خیابان های 

آمریکا محل خواب »نیم میلیون نفر« است.
»برنی ســندرز« کــه در جمع حاضران یک کلیســای 
ســیاه  پوستان در شهر »کلمبیا« در ایالت کارولینای جنوبی 
سخنرانی می کرد خطاب به حاضران در این کلیسا گفت: »این 
عدالت نیست که تعداد کمی از افراد، بسیار برخوردار هستند 

و تعداد بی شــماری از افراد، چیز خیلی کمی در اختیارشان 
است. این عدالت نیست که زنان سیاه پوست زمان وضع حمل 
سه برابر بیشتر از زنان سفیدپوست جانشان را از دست بدهند. 
این عدالت نیســت که در ثروتمندترین کشور تاریخ جهان، 

نیم میلیون نفر در خیابان ها می خوابند«.
 به گزارش فارس وی بارها »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریــکا را »دروغگــوی بالفطره« خوانــده و بارها به مواضع 

سیاست داخلی و خارجی او تاخته است.

صفحه آخر

روزنامه صبح
صاحب امتیاز: مؤسسه کیهان

مدیر مسئول و سردبیر: حسین شریعتمداری

تلفن: 35200 و 33110251-9
سامانه پیام کوتاه: 30002323

پست تصویری: 33111120-33114228
Kayhan@Kayhan.ir :پست الکترونیکی

www.kayhan.ir :صفحات وب
کد پستی: 1144831599

صندوق پستی: 11155/3631
تهران - خیابان فردوسی کوچه شهید شاهچراغی

 اذان ظهر: 11/54، اذان مغرب: 17/11، نیمه شب شرعی: 23/10، اذان صبح)فردا(: 5/29، طلوع آفتاب)فردا(: 6/58

نتانیاهو به التماس افتاد
 »اجازه بده فقط 6 ماه نخست وزیر باشم«

نتانیاهو پس از شکســت های متوالی در تشکیل کابینه به 
التماس افتاده و از رقیب خود خواســته اجازه دهد برای ۶ ماه 
دیگر در سمت نخست وزیری رژیم صهیونیستی باقی بماند. پایان 

نخست وزیری نتانیاهو یعنی پایان مصونیت قضائی!
نخست وزیر رژیم صهیونیستی که در دو دور انتخابات پارلمانی موفق 
به تشکیل کابینه نشده و اکنون به دلیل پرونده های فساد تنها یک قدم 
با زنــدان فاصله دارد و حتی رهبری وی در حــزب لیکود نیز با چالش 
مواجه شــده، اکنون ســعی دارد با التماس، مدت نخست وزیری خود را 

کمی طوالنی تر کند. 
شبکه ۱۳ رژیم صهیونیســتی اعالم کرده، نتانیاهو در خالل جلسه 
حزب لیکود و حزب آبی و سفید از بنی گانتس، رهبر این حزب خواسته 
۶ ماه دیگر به او فرصت دهد تا در مقام نخست وزیری باقی بماند. نتانیاهو 
رئیس حزب لیکود و گانتس رهبر حزب آبی و سفید هستند که در انتخابات 
کنست )پارلمان رژیم صهیونیستی( موفق به کسب بیشترین کرسی شدند.

نتانیاهو در این جلســه، خطاب به حاضران در جلســه قول داده در 
صــورت موافقت گانتس، این طرح را صادقانه اجرا کند و پس از ۶ ماه از 
نخست وزیری کناره گیری کند. ظاهرا علیرغم اصرار نتانیاهو، »یئر الپید« 
یکی از اعضای شاخص ائتالف آبی و سفید با این پیشنهاد مخالفت کرده. 
پس از اتمام جلســه، حزب لیکود طی بیانیه ای، الپید را به کارشــکنی 

متهم کرد.
رژیم صهیونیستی یک سالی است که درگیر روند تشکیل کابینه است. 
با وجود برگزاری دو انتخابات پیاپی، تشکیل کابینه به دلیل اختالف شدید 
میان احزاب سیاسی همچنان یک معضل بزرگ برای صهیونیست ها باقی 
مانده اســت. ادامه این روند احتماال منجر به برگزاری سومین انتخابات 
در آینده ای نزدیک خواهد شــد. نتانیاهو هفته پیش در چند پرونده، به 
»دریافت رشوه«، »تقلب« و »سوءاستفاده از اعتماد عمومی« متهم شد. 
در صورتی که نتانیاهو از قدرت کنار گذاشته شود، احتمال زندانی شدن 
او پس از محاکمه زیاد است و به گفته بسیاری از تحلیلگران همین رژیم، 

او حاضر است برای نجات از زندان این رژیم را درگیر جنگ کند.

ارتش سوریه پس از 4 سال
وارد استان کردنشین سوریه شد

ارتش سوریه پس از 4 ســال موفق شد در میان شادی و 
هلهله مردم وارد استان کردنشین حسکه شود، این یعنی یک 

پیروزی بزرگ دیگر برای بشار اسد. 
آنطور که خبرگزاری رســمی ســوریه، )ســانا( اعالم کرده، ورود 
ارتش این کشــور به استان حسکه و روستای »السوسه« و تاسیسات 
سیلوهای »العالیه« با استقبال و شادی مردم همراه بوده چرا که این 
پیروزی نوید دهنده »بازگشت زندگی عادی« به تمام نقاط این استان 

کرد نشین است.
ســوای از »کرد نشــین« بودن این اســتان و نفِس بازگشت یک 
منطقه مهم دیگر به دست صاحبان آن، دالیل دیگری هست که این 
پیروزی برای بشــار اسد و جبهه مقاوت»مهم« باشد. سانا دراین باره 
هم می نویسد، اِشراف به سیلوهای »عالیه« دست آوردی ارزشمند برای 
ارتش سوریه محسوب می شود، چراکه این نقطه دیدی استراتژیک به 
جاده بین المللی حلب به حسکه دارد. گفتنی است، ارتش سوریه پس از 
استقرار در این مناطق ایست های بازرسی خود را در نقاط مختلف شهر 
پایه گذاری کرد. منابع محلی هم اعالم کرده اند، امنیت در این مناطق 

برقرار و امکان بازگشت اهالی آن به خانه هایشان فراهم شده است.
چرا این پیروزی مهم است؟

در اهمیت این استان همین بس که آمریکا در آن سرمایه گذاری 
سنگینی کرده بود. این کشور قصد داشت این منطقه را از سوریه جدا 
و بــه مرکز فرماندهی خود تبدیل کند. برای رســیدن به این مقصود 
نیز تبلیغات پرحجمی را علیه دمشق به راه انداخته بود مبنی بر اینکه 
»ساکنان حسکه خواستار جدایی اند«! نکته مهم دیگر اینکه بخش اعظم 
پایگاه های نظامی آمریکا در همین استان دایر بودند و آمریکایی ها به 
احتمال زیاد هنوز هم در برخی نقاط این استان حضور دارند. فراموش 
نکنیم که آمریکایی ها همین شهر را به عنوان مرکز فرماندهی خود در 
سوریه انتخاب کرده و از همین نقطه به دنبال نظارت بر تحوالت این 
کشور و حتی کشورهای منطقه بودند. با این حال و با وجود تبلیغات 
گســترده این کشور ساکنان این اســتان به استقبال نیروهای ارتش 
ســوریه آمدند و این رویداد بهتر از هر چیزی نشان می دهد، تبلیغات 
آمریکایی ها دروغ بوده است. اگر بگوییم این پیروزی می تواند مقدمه ای 
بر تسلط سوریه بر چاه های نفتی شمال سوریه هم باشد، اغراق نکرده ایم.
ارتش ســوریه پس از تسلط بر این منطقه مهم بیانیه ای منتشر و 
اعالم کرد: »در چهارچوب وظایف و مسئولیت های ملی ارتش و برای 
دفاع از اراضی ســوریه، جاده های منتهی به حسکه پاک  سازی شده و 
زندگی عادی به شــهرها، شهرک ها و روستاهای این استان بازگشته 

است«.
از جمله دیگر موفقیت های ارتش ســوریه، اســتقرار آنها در شهر 
»صوامع عالیه« اســت. استقرار در این شهر هم به تنهایی یعنی، یک 
پیروزی  استراتژیک برای ارتش سوریه چرا که با کنترل بر این منطقه، 
مســاحت گسترده ای از جاده بین المللی تحت کنترل و نظارت دولت 

دمشق رفت. 

اقدام افراد مسلح برای فراری دادن ۶ هزار داعشی ناکام ماند

تالش بی وقفه آمریکا و عربستان
برای فعال کردن مجدد گسل داعش در عراق

سرویس خارجی-
وزارت کشــور یمن می گوید، سیستم های امنیتی این 
کشور دو گروه اصلی را که زیر نظر مستقیم افسران اطالعاتی 
سعودی برای اجرای عملیات خرابکارانه با زمینه   سازی های 
تبلیغاتی و شایع پراکنی فعالیت می کردند، بازداشت کرده اند. 
هدف آنها راه انداختن آشــوب در استان های تحت کنترل 
انصــارهلل بود، یعنی همان کاری که در عراق و لبنان جریان 

دارد.
در دو ماه گذشته عراق و لبنان درگیر اعتراضاتی بوده که هرچند 
به بهانه اقتصادی شــروع شده اما در ادامه تبدیل به یک سناریوی 
خطرناک شده است. در عراق و لبنان سناریوی طراحی شده از سوی 
برخی کشــورهای    منطقه ای و فرامنطقه ای حاکمیت و ثبات این 
دو کشور را هدف قرار داده که البته در لبنان این توطئه با شکست 
مواجه شد اما در عراق این آشفتگی ادامه دارد. البته این سناریو در 
مورد ایران نیز قرار بود اجرا شود که خیلی زود با هوشیاری مردم و 
مسئولین شکست خورد. حاال خبر رسیده که یمن به عنوان مقصد 
بعدی اجرای این سناریو انتخاب شده و عربستان به دنبال اجرای یک 
توطئه داخلی در یمن است که البته در همان گام اول شکست خورد.
به گزارش المیادین، وزارت کشور یمن در بیانیه ای اعالم کرده، با 
بازداشت اعضای دو گروه اصلی که زیر نظر مستقیم افسران سازمان 
اطالعات عربســتان کار می کردند ایــن توطئه در مراحل اولیه آن 
متوقف شد. وزارت کشور یمن تصریح کرد، سازمان اطالعات عربستان 
به مزدورانش در داخل یمن دســتور داده بود تا دست به اقدامات 
خرابکارانه با زمینه  سازی قبلی از طریق تبلیغات رسانه ای و شایعه 
پراکنی بزنند. این گروه قبال توسط سازمان اطالعات سعودی تشکیل 

شده و منابع مالی و حمایت لجستیکی از آن به عمل آمده بود.
طبق بیانیه وزارت کشــور یمن در صنعا، این گروهک ها مامور 
شده بودند موسسات مختلف دولت را هک کنند و در حیطه کاری 
آنها اختالف ایجاد کرده و تصمیمات غیرقانونی و تحریک آمیز برای 
برانگیختن مردم اتخاذ کنند. در این راستا، کشورهای متخاصم عضو 
ائتالف سعودی در تالش هستند شکست نظامی خود را با نفوذ به 
جبهــه داخلی و هدف گرفتن ثبــات در داخل جبران کنند. طبق 
بیانیه این وزارتخانه، اما سازمان های امنیتی از هیچ تالشی برای سد 
کردن راه بر روی هر گونه اقدام ناامنی و خرابکارانه و نگران  سازی 

ملت یمن دریغ نمی کنند.
در این بیانیــه همچنین آمده: »نیروهای امنیتی تحرکات این 
گروهک های وابســته به کشــورهای متخاصم را با دقت فراوان و 
هوشیاری زیر نظر دارند و برای ناکام گذاشتن تمام طرح و نقشه ها 

و توطئه های آنها با هدف ناامن  سازی کشور تالش خواهند کرد«.

طرح شیطانی سعودی ها
برای تکرار سناریوی عراق در یمن »لو« رفت

وزیر انرژی آمریکا هم استعفا را
به کارکردن با ترامپ ترجیح داد

سرویس خارجی-
در ادامه روند اســتعفا ها و اخراج هــا از دولت آمریکا، 
»ریک پری« وزیر انرژی این کشور نیز استعفا را به کارکردن 

با رئیس جمهور این کشور ترجیح داد و کناره گیری کرد.
طی سه سال گذشته شمار کسانی توسط رئیس جمهور آمریکا 
اخراج شــده یا مجبور به استعفا شــده اند از 50 نفر گذشته است. 
بسیاری از این افراد به مجرد کوچکترین انتقاد یا زاویه با سیاست های 
ترامپ مجبور به ترک مقام خود شده اند. اخیرا برخی از مقامات کاخ 
سفید نیز به دلیل حضور در پرونده جنجالی »اوکراین گیت« مجبور 
به کناره گیری شــدند. در جدیدترین مورد از این استعفا ها »ریک 
پری«، وزیر انرژی آمریکا و فرماندار پیشــین ایالت تگزاس مجبور 

شد از سمت خود استعفا کند.
»پِری« با انتشــار ویدئویی در حساب توئیتری خود اعالم کرد: 
»امروز با وزارت انرژی وداع کردم«. او سپس برای عادی جلوه دادن 
این اســتعفا اضافه کرد: »این افتخار و امتیازی در همه عمرم بود 
که در دولت دونالد ترامپ به عنوان وزیر خدمت کنم. از همســر، 
فرزندانم و همه مردم آمریکا که به من اجازه خدمت دادند، تشــکر 
می کنم«. پری از مارس ۲0۱۷ )اســفند 95( به عنوان وزیر انرژی 
در دولت ترامپ حضور داشت. او استعفای خود را پس از آن اعالم 
کــرد که برخی گزارش ها حاکی از آن بود وی با تماس جنجالی و 
بحث برانگیز بین ترامپ و والدیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین 
ارتباط دارد؛ موضوعی که نقطه عطفی برای پیشــنهاد اســتیضاح 
ترامپ در کنگره آمریکا شد. او همچنین از حضور در جلسات غیر 
علنی کمیته تحقیق مجلس نمایندگان و شهادت علیه دونالد ترامپ 
امتناع ورزید و گفت: در اتاق معروف بازجویی کمیته تحقیق مجلس 

نمایندگان حاضر نمی شود.
نامه کاخ سفید به مجلس نمایندگان

اما در جدیدترین تحوالت مربوط به پرونده استیضاح ترامپ، کاخ 
سفید در نامه ای به کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا اظهار 
داشــته که، رئیس جمهور و وکالی او در جلسه استماع این کمیته 
که روز چهارشنبه)فردا( برگزار می شود، شرکت نخواهند کرد. خود 
ترامپ روز شنبه در توئیتی نوشته بود در زمان برگزاری جلسه استماع 
چهارشــنبه، به عنوان نماینده آمریکا در نشست ناتو حضور خواهد 
داشــت: »در حالی که دموکرات ها احمقانه ترین استماع استیضاح 
تاریخ را برگزار می کنند، نمایندگی کشورمان در نشست ناتو در لندن 
را بر عهده خواهم داشــت.چپ های افراطی در حال آسیب زدن به 
کشورمان هستند. جلسات استماع را در روزی برنامه ریزی می کنند 
که نشست ناتو نیز قرار است برگزار شود«. پایگاه خبری پالتیکو نیز 
دراین باره نوشــته: »این تصمیم نشان دهنده این است که دونالد 
ترامپ به توصیه متحدان خود در دولت و هم حزبی هایش در مجلس 
نمایندگان آمریکا گوش کرده و نمی خواهد با حضور در جلسه استماع 
کمیته مجلس در این باره به روند استیضاح اعتبار دهد؛ چرا که آنها 
این فرایند را غیرقانونی و نامشروع می دانند.  کمیته قضایی مجلس 
نمایندگان هفته پیش از ترامپ خواسته بود تا روز یک شنبه مشخص 
کند که خودش یا نماینده قضایی وی روز چهارشنبه در این نشست 

استماع حضور خواهد یافت یا نه.
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سرویس خارجی-
شبکه »الجزیره« برای نخستین بار با انتشار 
اطالعات و اســنادی از عملیــات ناموفق یگان 
سری رژیم صهیونیستی در غزه در سال گذشته، 
 چگونگی شکســت این رژیم را تشــریح کرده 

است. 
آبان مــاه ســال 9۷ بود که خبر رســید گروهی از 
کماندوهای ارتش رژیم صهیونیستی با مأموریتی امنیتی-

اطالعاتی به منطقه ای در شــرق »خان یونس« در غزه 
وارد شده و با نیروهای امنیتی این باریکه به شدت درگیر 
شده اند و اما آمادگی گردان های »القسام« شاخه نظامی 
حماس نیز مأموریت آنها را به شکســت کشانده است. 
عملیاتی که »القســام« آن را »لبه شمشیر« نامید. طی 
این درگیری ها هفت تن از اعضای القســام از جمله یک 
فرمانده به نام »نور برکه« به شهادت رسیدند؛ در نهایت 
کماندوهای صهیونیست با پوشش هوایی جنگنده های 
صهیونیست، و دادن تلفات از نوار غزه فرار کردند و این 

عملیات به هدفش نرسید.
حاال با گذشــت حدود یکســال شــبکه تلویزیونی 
»الجزیره« یکشــنبه شــب در برنامه »ما خفی اعظم« 
برای اولین بار ابعاد جدیدی از این عملیات را منتشــر 
کرده اســت. »ابوانس« از فرماندهان دستگاه اطالعاتی 
گردان های »القســام« شــاخه نظامی حمــاس در این 
برنامه می گوید، یگان صهیونیســتی »سرت متکال« در 

این عملیات دنبال کار گذاشتن سامانه جاسوسی برای 
هک کردن شــبکه ارتباطی مقاومت در نوار غزه بود. بر 
اساس این گزارش، با وجود آنکه رژیم صهیونیستی بسیار 
تالش کرد که تجهیزات اســتفاده شده در این عملیات 
پنهان بماند اما در این برنامه، تجهیزاتی که القسام پس 
از حفاری به آن دســت پیدا کرده بود، نمایش داده شد 
و در میــان آنها تجهیزات حفاری، ُکلت و صدا خفه کن 
و پوشــش های ضد صدا برای گرفتن صدای تجهیزات 

هنگام کار دیده می شد.

در برنامــه الجزیره تصاویــر اختصاصی از نیرو های 
عزالدین القســام پخش شد که امنیت شبکه مخابراتی 
مقاومت را در یکی از تونل های سری در زیرزمین، تأمین 
می کنند. رژیم صهیونیستی تاکنون چند بار برای نفوذ 
در این شــبکه، تالش کرده است، بدون آنکه در این راه 
موفق شــود. این رژیم در نهایت، مهم ترین عناصر یگان 
ویژه نظامــی و اطالعاتی خود را به عمق نوار غزه اعزام 
کرد تا در این شبکه نفوذ کنند. اما این بار به جای تحقق 
این هدف، تلفات داد و موضوع مهم تر بخشی از تجهیزات 

مهمش را جا گذاشت و فرار کرد که مقاومت آن را »گنج 
اطالعاتــی« می داند. در این گزارش، از یک سیســتم 
جاسوسی صهیونیستی که توسط جاسوسان در منطقه 
»زوایده« غزه جا  سازی شده بود نیز، پرده برداری شد. 

علت سکوت رژیم صهیونیستی
»محمود مرداوی« از تحلیلگران امور اسرائیلی درباره 
ســکوت رژیم صهیونیســتی در این باره گفت، ارزش 
یگان »ســرت متکال« در ســری بودن آن است، رژیم 
صهیونیســتی میلیون ها دالر خــرج این یگان و مخفی 
بودن آن کرده و به همین دلیل از درز هرگونه اطالعاتی 
خودداری می کند تا همچنان به فعالیت خود ادامه دهد.
»یوســی میلمن« کارشناس و تحلیلگر امور نظامی 
رژیم صهیونیســتی هم در مورد این عملیات گفته بود: 
»هزینه ای که اســرائیل در این عملیات پرداخت کرد، 
سنگین بود. اسرائیل شکست خورد و نتوانست مأموریت 

را اجرا کند«.
در ایــن برنامه، برای نخســتین بــار تصاویری از 
دوربین های سری امنیتی رژیم صهیونیستی نیز پخش 
شــد که همه لحظات عملیات را ضبط می کرد. موضوع 
قابل توجه آن است که در تحقیقات این برنامه، مشخص 
شد بخشی از تجهیزاتی که در این عملیات به کار گرفته 
شــده، پیش از آن، زیر پوشش یک سازمان بین المللی 
پزشکی فعال در نوار غزه، وارد این منطقه شده بود و پس 

از ناکامی این عملیات، فعالیت آن متوقف شد.

الجزیره برای اولین بار منتشر کرد

رژیم صهیونیستی در عملیات نوامبر 2018
چگونه از حماس شکست خورد؟

ریاســت رژیم قرون وسطایی سعودی 
انتقاد شدید گروه های آلمانی  بر »جی ۲0« 
را سبب شده و گروه های حقوق بشری نیز 
خواستار موضع شفاف دولت آلمان در برابر 

رژیم دیکتاتور عربستان شده اند.
ریاســت گروه اقتصادی ۲0 از ژاپن گرفته و 
به رژیم قرون وســطایی سعودی داده شد و بدین 
ترتیب نشست بعدی سران جی ۲0 قرار است در 
۲۱ و ۲۲ نوامبر ســال ۲0۲0 )اول و دوم آذر ماه 
سال 99( در پایتخت عربستان برگزار شود. سعودی 
اعالم کرده ریاســت بر این تشکل مهم را با شعار 
تحقق فرصت های قرن ۲۱ برای همه برگزار خواهد 
کرد. »بن ســلمان« در حالی به ریاست جی ۲0 
رسیده که به عنوان قاتل کودکان یمن معروف است 
و بیش از ۱00 هزار یمنی قربانی حمالت وحشیانه 
آل سعوده شده اند. عالوه بر این ولیعهد سعودی قاتل 
جمال خاشقجی است. این منتقد نگون بخت در 

خشم فعاالن حقوق بشر از انتخاب قاتل »خاشقجی« 
وکودکان یمن به ریاست گروه 20

کنسولگری این رژیم در ترکیه با اره قطعه قطعه شد!
ســازمان عفو بین الملل با شنیدن خبر ریاست 
بن سلمان بر گروه ۲0 از ۱9 عضو این گروه اقتصادی 
درخواســت کرده در دوران ریاســت عربســتان به 
وضوح به شرایط حقوق بشر در این کشور بپردازند. 
مورایف«، مدیر منطقه ای سازمان عفو بین الملل  »هبا
در این باره گفته سران کشورهای عضو جی ۲0 نباید 
این سابقه وحشتناک را به دلیل مناسبات اقتصادی 
پر سود با عربستان نادیده بگیرند. گروه های منتقد 
در آلمان هم از دولت خود انتظار افزایش فشارها بر 
عربستان را دارند. »دیتمار بارتش«، رئیس فراکسیون 
حزب چپ پارلمان آلمان از آنگال مرکل، صدر اعظم 
کشورش درخواست کرده تنها در صورت پایان جنگ 
یمن در نشست جی ۲0 در ریاض شرکت کند. حزب 
سبز آلمان هم پیشنهاد داده است که به جای تحریم 
این نشســت از این اجالس برای انتقاد به عربستان 

استفاده شود. 

یک شبکه لبنانی اعالم کرد، در یک کتاب 
درسی این کشور، که تحت نفوذ فرانسوی ها تهیه 
شده است، جنبش های مردمی و ضدصهیونیستی 
»حــزب اهلل« و »حماس« به عنــوان گروه های 

تروریستی معرفی شده اند!
شبکه »المنار« اعالم کرد، در یک کتاب جغرافی 
دانش آموزان دبیرستانی لبنان، که توسط فرانسوی ها 
تهیه شــده، مطالبی علیه حــزب اهلل لبنان و حماس 

فلسطین درج شده است.
به گــزارش خبرگــزاری آریا، این کتــاب درباره 
جغرافیای سیاسی منطقه غرب آسیا است و در مدارسی 

استفاده می شود که شیوه تدریس آنها، بر اساس شیوه 
فرانســه اســت. در این کتاب، جنبش حزب اهلل لبنان 
و جنبش فلســطینی حماس، در کنار گروه تکفیری 
»داعش«، به عنوان گروه های تروریستی معرفی شده اند.

المنار افزود: در برخی مدارس لبنانی نیز کتاب های 
تاریخی که بر اســاس منابع فرانســوی تهیه شده اند، 
وجــود دارند که در آنها با صهیونیســت ها همدردی 
شده اســت. لبنان که در همسایگی فلسطین اشغالی 
قرار دارد، بیش ترین زجرها و جنگ ها را از جانب رِژیم 
صهیونیستی متحمل شده است. مناطق مسکونی لبنان 
در سال های ۲000 و ۲00۶ به طور مرتب و هدفمند 

از جانــب جنگنده های رژیم صهیونیســتی بمباران 
می شده است.

لبنان از ۱9۲۳ تا ۱94۶ تحت قیمومیت فرانســه 
قرار داشت و هنوز هم ردپا و نفوذ استعمار فرانسه در 
این کشور دیده می شود. در پی وقوع نا آرامی های اخیر، 
مداخله فرانسه در امور داخلی لبنان بیشتر شده است.

در همین زمینه، اواخر سال گذشته »ساجد جاوید« 
وزیر کشور انگلیس، با صدور ابالغیه ای، حزب اهلل لبنان 
اعم از شــاخه سیاســی و نظامی آن را به عنوان یک 
»گروه تروریستی« اعالم و فعالیت این گروه در انگلیس 

را ممنوع کرده بود.

دیروز نیز »ماسیمو کاستالدو« نایب رئیس پارلمان 
اروپا، با مداخله در امور داخلی لبنان، مدعی شد که این 

کشور به اصالحات و مبارزه با فساد نیاز دارد.
دیروز یک مقام حزب اهلل لبنان نیز گفت، دشــمن 
می خواهد آنچه را در دو جنگ نتوانست از لبنان بگیرد، 

اکنون می خواهد به دست آورد.
به گــزارش خبرگــزاری فــارس، »محمد رعد« 
رئیس فراکســیون »الوفاء للمقاومه« در پارلمان لبنان 
اعالم کرد: نمی توانیم با آمریکایی رابطه داشته باشیم که 
ما را از تسلیح ارتش ملی باز می دارد، خواستار گرسنگی 

و محاصره ماست و ما را تحریم می کند.

دیکته فرانسه به نظام آموزشی لبنان
حزب اهلل و حماس در کتاب های درسی تروریستی معرفی شدند!

به گفته منابع عراقی، واشــنگتن، ریاض و 
ابوظبی که نا آرامی های جاری این کشــور را 
مدیریت می کنند و اعتراضات ضد فســاد را به 
ســمت اعتراضات ضدایرانی منحرف کرده اند، 
در صدد اجــرای مرحله دوم پروژه خود، یعنی 
بازگرداندن »داعش« بر آمدند و به نظر می رسد 
که این گروه تکفیری مجددا در حال سر برآوردن 

از دل خاکستر نا آرامی های جاری عراق است.
همان طــور که پیش بینی می شــد، همه جار و 
جنجال های کنونی عراق به سمت استقبال از داعش 
پیش می رود؛ اتفاقی که معترضان شهرهای شیعه نشین 
عراق و حتی چهره های دینی و غیر دینی حامی آنها، 
آن را هرگز پیش بینی نمی کرده اند. اما، به نظر می رسد 
 کــه این قضیه واقعیت دارد و صــدای پای داعش از 

جای جای عراق به گوش می رسد.
 به گزارش شفقنا، دیروز »حشد الشعبی« هشدار 
داد: داعش تحرکات خود در حومه بغداد و پنج استان 
دیگر عراق)صالح الدین، کرکوک، االنبار، نینوا و دیاله( 
با هدف بازگرداندن ســیطره خود را آغاز کرده است. 
این خیزش دوباره داعش، دقیقا با حمایت های مالی 
و تسلیحاتی آنهایی صورت می گیرد که از 9 مهر ماه 
تا کنون، تظاهرات خیابانی را نیزمدیریت می کرده اند. 
این کشورها، آمریکا، عربســتان، رژیم صهیونیستی 
و امارات هســتند. آنها که اکنون روزهای پرکاری را 
در عراق دارند، طی روزهای اخیر به مدد رســانه های 
همسو، توانسته اند شعبده بزرگی را رقم بزنند؛ ایران را 

که در روزها سخت، دوست 
واقعــی ملت عــراق بوده، 
دشــمن جا زده اند و خود 
را که از زن و مرد و کودک 
عراقی در سال های گذشته، 
هزاران هزار را کشــته اند، 
و  معرفی می کنند  دوست 
متاســفانه، تا حدودی هم 

موفق شده اند.
به گفته فرماندهان بسیج 
مردمی)حشدالشــعبی(، 
داعش عمال حمالت خود 

را در بعضی مناطق از ســر گرفته اســت، به طوری 
که ۶ نفر از مبارزان بســیج در استان دیاله، شهید و 
۱۷ تن از آنان، از جمله فرمانده تیپ ۲0 این نیرو ها، 

مجروح شدند.
البته، همان طور که اشــاره شــد، صحنه گردانان 
تحوالت عراق کامال هماهنگ عمل می کنند و بخشی 
از تالش های آنها ، روی فراری دادن هزاران داعشی از 
زندان های این کشور متمرکز است. گفته شده است که 
در برخی مناطق، دست های پنهان توانسته اند عناصر 
داعش را فراری دهند. امــا، تالش برای فراری دادن 
تکفیری های داعش از زندان »الحوت« شهر »ناصریه« 
واقع در مرکز استان »ذی قار« عراق خنثي شده است.

به گزارش خبرگــزاری آریا، »عبداالمیر تعیبان« 
نماینده اســتان »ذی قار«، دیروز گفت: برخی افراد 

نفوذی در تظاهرات  مردمی، که از ســوی طرف های 
خارجی حمایت می شــدند، تالش کردند محبوسین 
زندان »الحوت« را فراری دهند، اما نیروهای امنیتی و 

نگهبانان این زندان، حمله را خنثی کردند.
این نماینــده عراقی افــزود: طرف های خارجی 
خواســتار تشدید هرج و مرج و کشتار با هدف آزادی 
عناصر محبوس داعش در زندان الحوت هســتند. به 
گفته مقامات امنیتی استان ذی قار، ۶000 داعشی در 

این زندان به سر می برند.
»باقــر جبر الزبیدی« از رهبــران مجلس اعالی 
اسالمی، هم خبر داد که آمریکا در حال تقویت حضور 

نظامی خود در عراق است.
وی با اشــاره به تحــرکات هســته های خاموش 
تروریستی در بغداد، دیاله، کرکوک و صالح الدین گفت: 

ساعت صفر زمانی اعالم خواهد شد که تالش های دو 
کشور حاشیه خلیج فارس در آزاد سازی ۶000 زندانی 
داعــش از زندان »الحوت« به همراه ســایر مجرمان 
محکوم به اعدام، با موفقیت صورت گیرد؛ همان اتفاقی 
که ســال ۲0۱۳ و در زندان »ابوغریب« رخ داده بود. 
آن زمان نیز بیش از ۱000 زندانی فراری داده شدند. 
منظور الزبیدی از دو کشــور حاشیه خلیج فارس، 
عربستان و امارات است. امارات در نا آرامی های جاری 
عراق، پر رنگ تر از قبل ، نقش دارد و با این اقدام خود، 

دست به قمار بزرگی زده است.
در همین رابطه، دیروز »حسن سلمان« تحلیلگر 
و روزنامه نگار عراقی، گفت که امارات بابت آتش زدن 
کنسولگری جمهوری اسالمی ایران در نجف، ۳0 هزار 

دالر )به اغتشاشگران( پرداخت کرده است.
 وی گفت که گروه های وابسته به »عدنان الزرفی« 
اســتاندار اســبق نجف، و جریان های منحرفی چون 
یمانی، شــیرازی و صرخی در آتش زدن کنسولگری 
ایران در نجف نقش داشته اند. سلمان همچنین، خبر 
داد: فردی که پول را از امارات گرفته بود، بخشــی از 
آن را برای خود برداشته و بقیه را بین دیگر گروه های 
مشارکت کننده در آتش زدن کنسولگری ایران توزیع 

کرده است.
بر اساس مدارک و اســنادی که در اختیار منابع 
امنیتی عراق قرار دارد، تعدای از شــبکه های مجازی ، 
که با هدف دامن زدن به خشــونت در عراق فعالیت 

می کنند، از امارات مدیریت می شوند.


