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عبدالباري عطوان :حمله ترکيه به شمال سوريه خودکشي است

جمهوري خواهان مجلــس نمايندگان
آمريــکا در آســتانه ضــرب االجلي که
براي تعطيلي دولت اين کشــور تا جمعه
تعيين شــده ،يک بودجه اضطراري که
نيازهــاي دولت را تا حدود يک ماه ديگر
يعني تا شــانزدهم فوريه تامين ميکند
تصويب کردهاند اما بــا توجه به اين که
جمهوريخواهان سنا از آراي الزم براي
تصويب اين طرح برخوردار نيستند احتمال
تعطيل شــدن دولت آمريکا باال است .به
گزارش ايســنا ،مهلــت تصويب بودجه
اضطراري آمريکا جمعه است و در صورتي
که کنگره بودجه موقت را تصويب نکند،
فعاليــت دولت آمريکا ،به غير از کارکنان
ضروري ،تعطيل خواهد شد .دولت آمريکا
آخرين بار  5ســال پيش به مدت  16روز
به خاطر عدم توافــق جمهوريخواهان
و دموکراتها بر ســر بودجه به تعطيلي
کشيده شد.
سيسي رئيس سازمان اطالعات مصر
را برکنار کرد

رئيس جمهــور مصر ،رئيس ســازمان
اطالعات اين کشــور را عزل و تا زمان
مشخص شدن رئيس جديد ،مدير دفتر
خود را سرپرست اين نهاد مهم در مصر
کرد .به گزارش ايســنا،به نقل از شبکه
الجزيره قطر ،عبدالفتاح سيسي ،رئيس
جمهور مصر ،خالد فوزي ،رئيس سازمان
اطالعــات را برکنار و اکنون ســرتيپ
عبــاس کامل ،مدير دفتر خــود را «به
شکل موقت» جانشين او کرده است.
هند مذاکرات خريد موشک از
اسرائيل را از سر ميگيرد

رژيم صهيونيســتي اعالم کرد ،هند به
زودي گفتوگوهــاي مربــوط به خريد
موشــکهاي ضــد زره اســرائيلي را از
ســرميگيرد .بــه گزارش ايســنا ،دفتر
بنيامين نتانياهو ،نخســت وزير اسرائيل
بــا صدور بيانيهاي ضمن اشــاره به اين
مطلب ،افزود :دولت هند در سال 2014
تصميم به خريد موشکهاي «سبايک»
گرفت که ارزش مالي اين قرارداد به 500
ميليون دالر ميرسيد .شرکت تسليحاتي
«رافائل» اسرائيل در ماه ژانويه اعالم کرد
که هند این قرارداد را لغو کرده است .حال
بنيامين نتانياهو که در سفري تاريخي به
هند رفته اســت ،اعالم کرده که پس از
مذاکره با ناريندرا مودي ،نخســت وزير
هند ،دولت دهلي تصميم به ازسرگيري
مذاکرات مربوط به خريد اين موشکها
گرفت .اســرائيل ســاليانه يک ميليارد
دالر تجهيزات نظامــيو جنگي به هند
ميفروشــد .لغو قرارداد مذکــور به اين
خاطر بوده که به اعتقــاد دهلي واردات
موشکهاي مذکور به ظرفيتهاي داخلي
هند در توليد تسليحات لطمه ميزند.
تظاهرات در نيجريه براي آزادي
شيخ ابراهيم زکزاکي

گروه جهان :عمليــات ارتش ترکيه در
عفرين و شمال سوريه ،به صورت «غير
رسمي» آغاز شد .بنابر گزارشات محلي،
نظاميــان ترکيه با عبور از مرز ســوريه
به صورت غير رســميعمليات عفرين
را آغــاز کردنــد .اين منابــع همچنين
ميگوينــد همزمان با آغــاز حمالت
توپخانهاي ســنگين ترکيه به عفرين،
پرســنل نظاميروسيه به سرعت شمال
سوريه را ترک کردند 20 .اتوبوس حامل
جنگجوياني از معارضان سوري توسط
ترکيه براي شرکت در عمليات عفرين در
منطقه «اعزاز» در شمال سوريه مستقر
شدند .پيش از اين «نورالدين جانيکلي»
وزير دفاع ترکيه با بيان اينکه گزينهاي
به جز عمليــات نظاميبــراي نابودي
عناصر تروريســتي در شــمال سوريه
ندارنــد ،بمباران مواضع شــبهنظاميان
ُکرد در عفرين را به نوعي آغاز عمليات
دانست .درپي تصميم آمريکا براي ايجاد
ارتش ُکردي 30هزار نفري در شــمال
ســوريه بود که ترکيه اعالم کرده بود
عمليات نظاميجهت پاکســازي شمال
ســوريه از نيروهاي دموکراتيک را ،که
پيشتر بارها تهديد به اجراي آن داشت،
به زودي آغاز ميکند.
عفرين را به گورستان ارتش ترکيه
بدل خواهيم کرد

در عين حال ،عبدالکريم ساروخان فعال
ُکرد ســوريه در واکنش به رخدادهاي
اخير شــهر «عفرين» در اســتان حلب
مدعي شــد همان طور کــه در کوباني
داعش را مفتضحانه شکســت دادند در
عفرين هم تلفات ارتش ترکيه هزار برابر
ســخت از کوباني خواهد بود .ساروخان
که رئيس شــوراي خودگردان کانتون
کوباني است در گفتوگو با خبرگزاري
کردپرس با اشــاره به تحــرکات اخير
ارتش ترکيه و آماده شــدن براي حمله
بــه کانتــون عفرين در شــمال غربي
ســوريه ،اعالم کرد« :تاريــخ ما پر از
مبارزه و حماســه است ...با روحيه قوي
و اراده محکــم در برابر تجاوزات ترکيه
خواهيم ايســتاد و بهتر است دنيا خوب
بداند که هجوم ترکيه به عفرين پاياني
خواهد بود بر وجود اين کشــور و از بين
رفتن خط تنــدروي در منطقه» .وي با
اشــاره به اينکه ُکردها از ترکيه و هيچ
قدرت ديگري نميترسند ،تصريح کرد
کــه منطقه را به گورســتان ارتش اين
کشــور تبديل ميکنند تا درس عبرتي
براي همه متجاوزين باشد .ساروخان با
اشــاره به اقدامات ترکيه در طي جنگ
 7ساله ســوريه،اظهار داشت« :اردوغان
در سياســتهايش متحمل شکســت
شــده است .او در ســه مرحله شکست
را در ســوريه تجربه نمود .شکست اول
او در ســريکاني بود زماني که از جبهه
النصره حمايت ميکرد .شکســت دوم
ارتش اين کشور در کوباني رقم خورد و
سومين شکست او در همپيماني با ساير
گروههاي معارض سوري بود».

هشدار شديداللحن دمشق به آنکارا

«فيصل مقــداد» معــاون وزير خارجه
ســوريه هم اعالم کرد که اين کشور با
هرگونه «تحرک خصمانه از سوي ترکيه
يا آغاز عمليات نظاميبه ســمت خاک
اين کشــور به صورت مناســب مقابله
خواهد کرد» .مقداد در جمع خبرنگاران
با قرائــت بيانيهاي ،گفت« :به ســران
ترکيه هشــدار ميدهيم در صورتي که
اقدامات جنگي را در منطقه عفرين آغاز
کنند ،اين مسئله ،اقداميتجاوزکارانه از
جانب ارتــش ترکيه به حاکميت ارضي
سوريه تلقي خواهد شــد» .خبرگزاري
رسميسوريه (سانا) به نقل از اين مسئول
سوري گزارش داد« :هشدار ميدهيم که
نيروي دفاعي هوايي سوريه قدرت کامل
خود را به دســت آورده و آماده است که
هدفهاي هوايي ترکيه را در آســمان
سوريه نابود کند .اين بدان معناست که
اگر هواپيماهاي ترکيه به سوريه تجاوز
کردند ،بدانند که اين کار شوخي(بردار)
نيست» .معاون وليد المعلم (وزير خارجه
ســوريه) تصريح کرد« :تأکيد ميکنم و
اميــدوارم که تُرکها خوب بشــنوند و
اين پيام به دست افراد ذيربط برسد که
عفرين به ويژه منطقه شــمال و شمال
شرق سوريه از آغاز عربي و سوري بوده
و باقي خواهد ماند».
با ايران و روسيه درباره حريم هوايي
عمليات عفرين تماس داريم

امــا در واکنش به اين اتفاقــات ،وزير
خارجه ترکيه با بيــان اينکه آمريکا به
تعهداتش در منبــج و رقه عمل نکرده،
افزود :آنــکارا ديگر به واشــنگتن باور
ندارد .چاووشاوغلو همچنين گفت که با
ايران و روسيه درباره حريم هوايي جهت
عمليــات نظاميدر عفريــن ،در تماس
هستند .وي با بيان اينکه روسيه نبايد با
عمليات نظاميترکيه در عفرين مخالفت
کند ،گفت آنکارا با مسکو حول وضعيت
ناظران روسي در شمال سوريه ،هماهنگي
خواهد داشت .وزير خارجه ترکيه درباره
کنگره مردميسوريه در شهر «سوچي»
نيــز توضيح داد کــه يگانهاي مدافع

خلق ســوري (ي.پ.گ) در اين کنگره
حضور نخواهند داشــت و گروه ديگري
به نمايندگي ُکردهاي ســوري در اين
نشست شرکت ميکنند .چاووشاوغلو
با هشــدار به آمريکا درباره همکاري با
شبهنظاميان ُکرد سوري ،گفت واشنگتن
بايد همکاري با ي.پ.گ را پايان دهد
زيرا آنها حقايق ميداني سوريه را درک
نکرده و از اتفاقات عراق (همهپرســي
جدايي منطقه کردستان عراق) نيز درس
نگرفتند.

عبدالباري عطــوان :حمله ترکيه به
شمال سوريه خودکشي است

همچنين عبدالباري عطوان ،ســردبير
روزنامــه فرامنطقــهاي «راي اليوم»
در يادداشــتي با عنــوان «آيا مقاومتي
ســوري-ايراني نظيــر مقاومت عراق
برابر اشــغالگري آمريکا شکل خواهد
گرفت،اردوغان کجــاي اين تحوالت
است» ،به تحليل تازهترين تهديدهاي
ترکيه و آمريکا عليه سوريه پرداخت .در
اين يادداشت آمده است :وزارت خارجه
ســوريه اين روزها به طور قابل توجهي
فعال اســت آن هم نه بــراي آمادگي
کنفرانسهاي وين و سوچي که به دنبال
راه حل سياسي بحران هستند بلکه براي
هشدار شديد اللحن به ترکيه که تهديد
بــه حمله نظاميعليه شــهرهاي منبج
و عفرين به منظور ســرکوب نيروهاي
يگانهــاي مدافع خلق ُکرد کرده و هم
به آمريکا که «رکس تيلرســون» ،وزير
خارجه آن تاکيد کرده ارتش آمريکا براي
رسيدن به سه هدف در سوريه ميماند
نخست ممانعت از بازگشت داعش پس
از شکســت آن در رقــه و موصل ،دوم
مقابله با نفوذ ايران و سوم بيرون کردن
اسد از قدرت است.
نويســنده افزود :اظهارات تيلرسون در
جريان سميناري درباره سياست خارجه
کشورش مقامات سوري را به شکستن
سکوت و تنظيم مجدد اولويتهاي خود
واداشــت به گونهاي که درصدد ايجاد
طرحهايي بــراي رويارويــي با حضور
نظاميآمريکا در شرق فرات برآمده که

شمار کماندوهاي آن در آنجا بالغ بر يک
هزار نفر است و براي ايجاد پايگاههاي
نظاميدائميدر شمال سوريه و تشکيل
کشــور ُکردي نقشه کشــيده است ،به
گونهاي که ارتشــي با  30هزار نيرو را
بــراي حفاظت از آن تشــکيل دهد تا
اين کشــور ُکردي را آموزش و مسلح
کند و اين چيزي اســت که ســرهنگ
«رايــان ديلون» ســخنگوي نيروهاي
ائتالف ضد داعش يک هفته پيش بيان
داشت .وي تاکيد کرد :واضح است که
رهبري ســوريه که سياست مرحله به
مرحلــهاي را براي مقابله با دشــمنان
کثير خود حاضر در خاک اين کشــور
بکار ميگيرد متوجه شده که به دنبال
شکست داعش حاال آمريکا مرحله دوم
يعني بناي اجراي طرح تجزيه ســوريه
را گذاشــته از همين رو دمشــق بايد
بــراي مقابله با آن آماده شــود در اين
راستا وزارت خارجه سوريه در بيانيهاي
اعــام کرد :حضــور نظاميآمريکا در
خاک سوريه غيرقانوني و نقض قانون
بيــن المللي و حاکميــت ملي با هدف
حمايت از داعش اســت که به دســت
اوباما تاسيس شــد و ما با اين حضور
غيرقانونــي مقابله ميکنيــم .وزارت
خارجه روســيه زمان و چگونگي مقابله
با حضورنظاميغيرقانوني آمريکا را معين
نکرد اما اتــاق عمليات نيروهاي متحد
ســوريه با صدور بيانيــهاي ابهام آميز
و غيرمنتظره تهديد کــرد که در زمان
مناســب به هر جاي حضــور نيروهاي
امريکا در سوريه و منطقه حمله ميکند،
اين بيانيه در واکنش به حمله نيروهاي
ائتالف بين المللي به يگانهاي ارتش
ســوريه در منطقه التنف در مرز سوريه
با عراق و ارن صادر شــده و ســکوت
دمشق را از سر خويشتنداري و نه ضعف
توصيف کرد .عطوان اظهار داشت :اين
نخستين بار است که چنين چيزي را از
اتاق عمليات ميشــنويم و بعيد نيست
که به مثابه نيروهاي بســيجي جديدي
از سوريه ،ايران ،عراق و لبنان باشد که
مسئوليت انجام عمليات عليه نيروهاي

آمريکايي در شــمال شرق سوريه و چه
بسا هم در عراق را برعهده ميگيرند و
شمار آنها بالغ بر پنج هزار نفر است نظير
مقاومتي که پس از اشغال عراق توسط
آمريکا در سال  2003شکل گرفت .راي
اليوم آورده اســت :تيلرسون از سوريه،
ايران و متحدانشــان چه انتظاري دارد
هنگاميکه ميگويد نيروهاي کشورش
حتي تا پس از سرکوب داعش در سوريه
ميمانند تا با نفوذ ايران و ســرکوب آن
مبارزه کرده و اســد را از قدرت بيرون
کنند آيا انتظار دارد سوريه و ايران او را
گل باران کنند يا به مناســبت او جشن
بگيرند .نويسنده افزود  :ما از پيام مقامات
ترکيه براي وزير دفاع روسيه بي خبريم
اما به دليل روابط محکم بين مســکو و
ُکردها سخت است انتظار داشته باشيم
روســيه از حمله به اين 2شهر حمايت
کند حتــي اگر  2طرف بــه معاملهاي
دست يابند ،روســيه خواستههايي دارد
که مهمترين آن موافقت ترکيه با حضور
ُکردها در کنفرانس ســوچي و نزديکي
و هماهنگي بيشــتر بين رهبران ترکيه
با متحدان ســوري و ايراني در مقابله با
خطر توطئه آمريکا براي تجزيه سوريه
است که همه را در منطقه تهديد ميکند.
اردوغان گزينههاي دشواري پيش روي
خود دارد او به نابودي ارتش آمريکايي
ُکردها در شمال سوريه و حمله به عفرين
و منبج تهديد کرده و ارتشي متشکل از
 22هزار نفر از مخالفان مسلح سوري را
تشکيل داده تا در اين عمليات در کنارش
باشند يعني او از درختي بسيار بلند باال
رفته که جز بــا نردبان روسها قادر به
پايين آمدن از آن نيست .از سوي ديگر
ســوريه هم بر اساس بيانيههاي وزارت
خارجه خود آشکارا عدم مخالفت خود با
نابودي ارتش ُکردها و درگيري ترکيه با
آمريکا را نشان داده و حتي آرزوي چنين
اتفاقي را دارد اما در برابر مداخله ترکيه
در عفرين هم ســاکت نخواهد ماند و
اردوغان بايد تصميم بگيرد با چه کساني
درگير ميشود نخست با سوريهايي که
مورد حمايت روســيه در شمال سوريه
قرار دارند يا با ُکردهايي که مورد حمايت
آمريکا در شــمال شرق آن هستند يا با
هر دو همزمان وارد درگيري ميشــود
که اين اقدام به معناي خودکشي است
که گمان نميرود که ترکيه دســت به
چنين مخاطرهاي بزند .نويسنده در پايان
ســخنان خود تصريح کرد :سال 2018
سال جنگهاي بزرگ در خاک سوريه
اســت که قطعا در آن نقشه ائتالفها
متحول خواهد شد و احتماال درگيريها
از جنگهاي نيابتي که کشورهاي بزرگ
از طريق سوريه ،اعراب و کردها در آن
ورود کردند به جنگهاي مستقيم منتقل
شود و در هر حال ما هنوز در اولين ماه
ميالدي ســال جديد هستيم اما عالئم
و خطوط کلي تحــوالت کنوني نگران
کننده و وحشــتناک است و بايد منتظر
ماند ببينويم چه ميشود.

سیدحسننصراهلل:

در کنار دولت و ارتش در مقابل رژیمصهیونیستی ایستادهایم
جمعي از مســلمانان نيجريه در پايتخت
اين کشور با برگزاري تظاهرات خواهان
آزادي شــيخ ابراهيــم زکزاکي شــدند.
به گزارش ايســنا ،بــه نقــل از العالم،
معترضان در پايتخت نيجريه از مقامات
کشورشان خواستند هرچه سريعتر شيخ
ابراهيم زکزاکي ،روحاني شــيعه و رئيس
جنبش اسالمياين کشــور را آزاد کنند.
تظاهرکنندگان که تصاويــر زکزاکي را
به دست داشــتند ،تأکيد کردند که ادامه
بازداشت وي غيرقانوني است و احساسات
بخش گســتردهاي از مردم را جريحهدار
ميکند .اين تظاهرات در چارچوب کمپين
نهادهاي مدني و حقوقي با عنوان «انتظار
تا پايان» در حمايت از شيخ زکزاکي برگزار
شد .ارتش نيجريه سال  2015به تجمعات
حاميان شيخ زکزاکي در شهر زاريا حمله
کرد که به گفته طرفداران او به کشــته
شــدن نزديک به  1000تن از جمله چند
عضو خانواده وي منجر شد.
اوباما به جهان سياست بازميگردد

بنا بر برخی اخبار و گزارشها رئیسجمهور
پیشین آمریکا در پی بازگشت به دنیای
سیاست اســت و در این راستا مشغول
برنامهریزیهای گسترده است.
به گزارش ايســنا ،به نقل از نيوزويک،
بــاراک اوباما ،رئيسجمهوري ســابق
آمريکا از زمان خروج از کاخ سفيد سال
پر مشــغلهاي داشته است اما حضورش
بدون جلب توجه بود .اکنون اما گزارشها
حاکي از آن اســت که اوباما قصد دارد
 ۲۰۱۸بــه عرصه سياســي بازگردد و
صحنه را براي نقش برجستهاي منتهي
به انتخابات حساس ميان دورهاي کنگره
آماده کند.

گروه جهان :دبیرکل حزباهلل لبنان که به مناسبت
چهلمین روز درگذشت «حاج فایز محمود المغنیه»
پدر گرامی شهید «عماد مغنیه» و همچنین سالروز
شهادت شهدای «قنیطره» از جمله «جهاد مغنیه»
در مجتمع امام حسن (ع) سخن میگفت ،با اشاره
اتهامهای اخیر آمریکا علیه حزباهلل که مدعی شده
بود این حزب با قاچاق و تجارت مواد مخدر ،منابع
مالی خود را تأمین میکند ،تأکید کرد که این اقدام
آمریکا در راستای «جنگ رسانهای» علیه حزباهلل
است.
سید حســن نصراهلل گفت« :تجارت مواد مخدر از
نظر ما حرام اســت حتی اگر این مواد مخدر را به
ی بفروشیم»
جامعه اسرائیل 
وی در این خصوص افزود :موضوع مواد مخدر در
راســتای جنگ همه جانبه علیه ماست و پیش از
این « جفری فلتمن» سفیر سابق آمریکا در بیروت
اعتراف کرده بود که آمریکا  500میلیون دالر برای
تخریب چهره حزباهلل و اقناع جهان در خصوص
تروریســتی بودن حزباهلل هزینه کرده است .اما
حزباهلل ثابت کرد کــه از مهمترین قدرتها در
جنگ با تروریسم و گروههای تکفیری در منطقه
است و این دلیل اصلی حمله به حزباهلل به شمار
میرود .وی به تصمیم رژیم صهیونیستی در ایجاد
دیوار حائل در جنوب لبنان با فلسطین اشغالی اشاره
کرد و گفت که حزباهلل این منطقه را بخشــی از
فلســطین میداند و از ارتش لبنان که درباره این
اقدام هشــدار داده و گفته بود با آن مقابله خواهد
گروه جهان :بيش از  100آواره مسلمان
روهينگيــا از روز چهارشــنبه تاکنون با
عبور از مــرز وارد بنگالدش شــده اند.
اين افــراد اعالم کردند که ارتش ميانمار
همچنان به عمليات در استان راخين ادامه
ميدهد .اين مساله موجب افزايش شک
و ترديدها درباره بازگشت  655هزار آواره
روهينگيايي شده است .به گزارش تسنميم
به نقل از رويترز ،اين در شرايطي است که
مقامهاي بنگالدش براي آغاز کردن روند

کرد ،حمایت میکند .سید مقاومت ادامه داد« :ما
از اینجــا اعالم میکنیم که در کنار دولت و ارتش
لبنان ایستاده و به اسرائیلیها میگوییم هشدارهای
لبنان را واقعا جدی بگیرند؛ چرا که لبنان یکپارچه
پشت ارتش و دولت خواهد ایستاد تا مانع از ایجاد
این دیوار و مراکز بازرسی در این مناطق مورد نظر
شود».
رهبــر مقاومت لبنان در خصوص عادی ســازی
روابط با اســرائیل ،از دولت و پارلمان خواســت
تا در خصوص عادی ســازی روابط با اســرائیل
موضعگیری کنند و گفت که لبنان به عدم عادی
ســازی ملزم اســت و تا زمانی که صلح عادالنه
و همه جانبه محقق نشــود لبنان باید به موضع
خود در عدم عادی ســازی ،ثابت قدم باشد .پس
از تحوالت اخیر در مســأله فلسطین ،بسیاری در
لبنان به هیچ وجه با گامهایی که تحت نظر دولت
در راستای عادیسازی روابط با اسرائیل برداشته
میشود ،مســامحه نمیکنند .ما با هنر مخالفتی
نداریم اما تحت عنوان هنر و سینما و گردشگری
اقدام به عادی سازی روابط با اسرائیل میکنند و
این با کشور لبنان ضدیت دارد.
سید نصراهلل گفت :از تصمیماتی که اتحادیه عرب
به آن رأی داده ،اما برخی کشــورها به آن عمل
نمیکنند ،عادیســازی روابط با اسرائیل است.
«استیون اسپیلبرگ» کارگردان آمریکایی در سال
 2006از حمله اســرائیل به لبنان حمایت کرد و
یک میلیون دالر در همان زمان به اسرائیل کمک

کرد و پس از آن ما فیلم استیون را در سینماهای
لبنان تحت بهانه هنر و گردشگری به نمایش در
آوردیم .ما مخالف هنر نیستیم و کسی نمیخواهد
بین موضعــات مختلف خلط مبحث کند اما یک
مسأله ای که همه روی آن اجماع دارند این است
که اسرائیل دشمن است.
دبیرکل حزباهلل لبنان در ادامه به انفجار «صیدا»
پرداخت و تأکید کرد که تمامی نشانهها و تحقیقات
دال بر عاملیت اســرائیل در ایــن انفجار را دارد و
خواهشــمندم که هنگامی که برای دستگاههای
امنیتی نیز ثابت شد که این انفجار کار اسرائیل بوده،
با این موضوع بعنوان نقض حاکمیت ملی برخورد
شود و اســرائیل مدتی بود که عملیات امنیتی در
خاک لبنــان انجام نداده بود و االن متوجه چرایی
نشستهای نتانیاهو تحت عنوان «جبهه جنوبی»
میشــویم و این درست نیست که چشممان را به
روی این واقعیت که اســرائیل دوباره برای ترور و
کشتن به لبنان بازگشته است.
سید حســن نصراهلل به اظهارات اخیر وزیر خارجه
آمریکا اشاره کرد که گفت بود نیروهای آمریکایی
در عراق و ســوریه باقی خواهند ماند و پرسید چرا
این نیروها باید در عراق و سوریه باقی بمانند؟
وی گفت « :مگر شــما نبودیــد که هنگامی که
ائتالف ضد داعش را ایجاد کردید ،تأکید داشتید که
هدفتان از آمدن به عراق و سوریه نابودی داعش
است ،پس چرا میخواهید بمانید؟».
دبیرکل حزباهلل با بیان اینکه همه اعتراف کردهاند

که آمریکاییهــا داعش را به وجود آوردهاند ،ادامه
ش از این گفتیم آمریکاییها داعش را
داد« :ما پی 
برای این به وجود آوردند که بهانهای برای حضور
نظامی و بازگشت به عراق داشته باشند .امروز هم
میخواهند به بهانه داعــش در عراق بمانند و به
همین بهانه به ســوریه آمدند و میخواهند در این
کشور بمانند».
ســید حســن نصراهلل از آمریکاییها خواست از
متحدانشان بخواهند دست از حمایت مالی خود از
داعش بردارند و در ادامه گفت ،آنچه رکس تیلرسون
در مورد ضرورت باقی ماندن نیروهای آمریکایی در
عراق و ســوریه گفته اســت ،نفاق و دروغ گویی
است .وی افزود :دولت ســوریه موضع خود را در
این باره اعالم کرده اســت اما در عراق نمیدانم
که آیا حضور نیروهای آمریکای با هماهنگی دولت
عراق اســت؟ ســید نصراهلل تأکید کرد که اصرار
ترامپ برای استفاده از عبارت «تروریسم اسالمی»
یکی از نشانههای دشــمنی وی با اسالم است و
ترامپ برای تروریستی نامیدن اسالم از این عبارت
استفاده میکند.
رهبر مقاومت لبنان افزود :ترامپ به فشار بر روی
کشــورهای عربی جهت تحت فشــار قرار دادن
فلسطینیها در خصوص قدس ادامه میدهد و این
مردم فلسطین هستند که همچنان در صحنه حضور
دارند و مقاومت آنها به شهر «جنین» کشیده شده
است و فلسطینیان همگی این معامله قرن را که
آنها آن را سیلی قرن مینامند ،رد میکنند.

در ميان سکوت دنيا

فرار آوارگان روهينگيا به بنگالدش ادامه دارد

بازگرداندن آوارگان روهينگيا به ميانمار از
هفته آينده آماده ميشوند .ادامه عمليات
ارتش ميانمار در استان راخين در شرايطي
است که ارتش ميانمار در ماه اکتبر اعالم
کرده بود که در حال خارج کردن سربازان
خود از اين اســتان است .بنگالدش سه
شنبه گذشته اعالم کرد ،با بازگشت کامل

مسلمانان روهينگيا به ميانمار  2سال پس
از آغاز روند بازگشــت آنها موافقت کرده
اســت .وزارت خارجه بنگالدش با انتشار
بيانيهاي موافقت خود را با اين مساله اعالم
کرده ولي اشارهاي به زمان آغاز بازگشت
آوارگان روهينگيا به ميانمار نکرده است.
ايــن بيانيه افزود :بنــگالدش  5اردوگاه

موقت احداث خواهد کرد و از انجا آوارگان
روهينگيا را به  2مرکز پذيرش در آن سوي
مرز ميانمار اعزام ميکند .آمريکا و سازمان
ملل خشونتهاي خونين ارتش ميانمار
عليه مســلمانان روهينگيا را پاکســازي
قوميدانسته اند.نگرانيهاي زيادي درباره
بازگشــت  650هزار آواره روهينگيايي به

استان راخين ميانمار وجود دارد .سازمان
ملل تاکيد کرده است که هرگونه بازگشت
مسلمانانروهينگيابهميانماربايدداوطلبانه
و ايمن باشد.
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اخبار
شليک موشک انصارا ...به پايگاه
پدافند هوايي نجران عربستان

جنبــش انصــارا...
يمــن پنج شــنبه
گذشــته موشــک
بالســتيک کوتــاه
بــردي را به پايگاه
پدافند هوايي عربستان در نجران شليک
کرد .به گزارش ايسنا ،به نقل از المسيره،
بخش موشــکي وابسته به ارتش يمن و
کميتههاي مردميصبح امروز موشــک
بالســتيکي کوتاه بردي را به مقر پدافند
هوايي عربستان در نجران واقع در جنوب
غرب اين کشور شــليک کرده و تاکيد
نمود که اين موشک به صورت دقيق به
هدف خود اصابت کرد .المسيره گزارش
داد که اين موشک سومين موشک از اين
نوع اســت که ظرف چند روز به سمت
عربستان شليک شده است.
يک فلسطيني  ۳نظاميصهيونيست
را زير گرفت

ارتش رژيم صهيونيستي اعالم کرد که
 3نفر از نظاميان آن در نزديگي گذرگاه
النبي در مرز بين کرانه باختري و اردن،
زير گرفته شدند .به گزارش فارس ،منابع
اســرائيلي تاکيد کردند کــه يک جوان
فلســطيني ديروز (جمعه) بــا خودروي
خــود  3نفر از نظاميان صهيونيســت را
در گذرگاه النبي زيــر گرفت .کانال 14
رژيم صهيونيســتي گــزارش داد که 3
نظاميزخميشدند و جوان فلسطيني نيز
بازداشت شده است.
انتقال سفارتخانه آمريکا به قدس تا
پايان  2019انجام ميشود

دولــت ايــاالت
متحده به رياســت
«دونالــد ترامپ»
در تالش اســت با
تسريع فرايند انتقال
سفارتخانه آمريکا از تلآويو به قدس ،آن
را تا پايان ســال  2019به انجام برساند.
به نوشــته وبگاه تایمز اسرائیل به نقل
از رسانههاي آمريکايي ،واشنگتن براي
سرعت بخشيدن به اين فرايند ،ساختمان
جديدي براي ســفارتخانه در قدس بنا
نميکنــد بلکه يکي از ســاختمانهاي
کنســولي فعلي در غرب اين شهر را به
مکان جديد سفارتخانه تبديل ميکند .به
گزارش فارس ،اين ساختمان کنسولگري
در محلــه «آرنونا» و نزديک خط ســبز
مرز تعيين شده در سال  1967قرار دارد
که ســالها از آن براي صدور رواديد و
خدمات کنسولي استفاده ميشد اما اکنون
براي استقرار سفير ،نياز به تغييرات دارد.
مقامات آمريکايي ميگويند اين تصميم
انتخاب ساختمان کنسولي فعلي به جاي
ساخت ســفارتخانه جديد براي کاهش
هزينهها و همچنين ســريعتر آغاز شدن
فعاليت ديويد فريدمن ســفير آمريکا در
فلسطين اشغالي ،تا سال آينده در قدس
اســت .اين گزارش جديد در حالي است
که طي روزهاي اخير اظهارات متناقض
زيادي درباره فرايند انتقال سفارت آمريکا
توسط مقامات تلآويو و واشنگتن منتشر
شــده اســت .بنيامين نتانياهو نخست
وزير رژيم صهيونيســتي روز چهارشنبه
گفته بود انتقال سفارتخانه اگر از همين
امروز شــروع شود ،فقط يک سال طول
ميکشد.
دستور جديد ملک سلمان
براي بستن دهان رسانهها

سلمان بن عبدالعزيز شــاه سعودي به
همه مراجع و دســتگاهها دســتور داده
است تا درخصوص همه مطالب به گفته
وي خالف واقعي که درباره آنها منتشر
ميشــود ،توضيح دهنــد و در صورتي
که رســانهها از نقد ســازنده و درست
تخطي کنند ،بــه مراجع ذيربط مراجعه
نمايند .به گزارش تســنيم ،ناظران امور
عربستان معتقدند شاه سعودي با صدور
اين دســتورات در واقع بهانهاي ايجاد
کرده اســت تا دهان رسانهها را ببندد و
از افشاگري آنها درخصوص سرکوب و
نقض حقوق بشر در عربستان جلوگيري
کند .به نوشــته روزنامه ســبق ،منابع
رســميگفتند :اين دستورات در راستاي
تاکيد بر دســتورات گذشته درباره انتقاد
رسانهها از دستگاههاي دولتي و خدمات
آنها به مردم صادر شده است زيرا برخي
از رســانهها بدون تحقيق درباره اعتبار
و درســتي اطالعات ،حــد و مرز انتقاد
سازنده را زير پا گذاشــته اند .براساس
اطالعات روزنامه ســبق ،اين دستورات
همچنين تاکيــد ميکند که اگر مطلبي
خالف واقع دربــاره مراجع و نهادهاي
دولتي منتشر يا نوشته شود ،اين نهادها
براساس اطالعات خود بايد فورا به آن
پاسخ دهند.

