
امام رضا عليه السالم:
 هرگز دو گروه با هم روياروى نشدند،

 مگر اين كه با گذشت ترين آنها پيروز شد.
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اين روزها بحث استعفاى سعد حريرى نخست وزير لبنان 
به يکی از محورهاى اصلی محافل رس��انه اى و سياسی جهان 
مبدل ش��ده اس��ت. وى در حالی اس��تعفا داد كه متن بيانيه 
وى از ش��بکه العربيه عربس��تان آن هم در رياض اعالم شد و 
در روزهاى اخير نيز به رغم درخواس��ت مردمی و جريان هاى 
سياس��ی و حتی خانواده اش حاضر به بازگشت به لبنان نشده 
است. هر چند سران سعودى تالش دارند تا چنان القا سازند كه 

او به خواست خود در عربستان است و آنها عامل استعفاى وى 
نبوده اند اما شواهد امر حکايت از آن دارد كه او توسط سعودى 
ربايش ش��ده و به قولی قربانی تروريس��م دولتی سعودى شده 
اس��ت. در كنار زنجيره مولفه هاى رفتارى و ساختارى برگرفته 
از ش��خصيت س��عد حريرى و آنچه طی اين روزها از سوى وى 
صورت گرفته كه گواهی بر بازداش��ت بودن او است يک نکته 
مهم مطرح اس��ت و آن تناقضات گفتارى وى با قانون اساسی 
لبنان است. به هر حال س��عد حريرى به عنوان رئيس جريان 
المستقبل از سال 2005 يعنی زمان ترور پدرش رفيق حريرى 
در س��ال 2005 در رده هاى باالى سياسی لبنان بوده و حتی 
تجربه يک دور نخس��ت وزي��رى را در كارنامه دارد لذا بايد به 
خوبی با قانون اساسی كشورش آشنايی داشته باشد حال آنکه 
مواضع وى تناس��بی با قواني��ن و توافقات لبنانی ندارد. در اين 
چارچوب چند نکته قابل توجه اس��ت. نخس��ت آنکه بر اساس 

قوانين لبنانی حريرى اس��تعفاى خود را بايد به رئيس جمهور 
تسليم و داليل منطقی براى آن به پارلمان لبنان ارائه و حتی 
با حزب خود يعنی المستقل هماهنگی كند. حريرى استعفاى 
خود را نه در حزبش نه در پارلمان و در برابر رسانه هاى لبنانی 
و نه رئيس جمهور بيان داش��ته است كه مغاير با تمام قوانين 

و توافقات لبنانی است. 
دوم آنکه در سخنان وى در حالی استعفاى خود را برگرفته 
از اقدامات حزب اهلل عنوان كرده اس��ت كه در اين زمينه چند 
نکت��ه قابل توجه وجود دارد. اوال بر اس��اس قانون اساس��ی و 
توافق��ات لبنانی در قالب اس��تراتژى دفاعی س��ه اصل مردم، 
ارتش و مقاومت اصول دفاعی لبنان هستند و همه جريان هاى 
سياس��ی آن را امض��ا و تاييد كرده اند لذا بي��ان واژگانی نظير 
تهديد بودن مقاومت از سوى هيچ كدام از جريان هاى سياسی 
و م��ردم لبنان قابل پذيرش نيس��ت. ثانيا حزب اهلل در توافق با 

ارتش و دولت و پارلمان لبنان بخشی از تامين امنيت و مبارزه 
با تروريس��م را اجرا می كند چنانکه ارت��ش بخش هاى درونی 
لبنان و حزب اهلل جنگ با تروريسم در سوريه را عهده دار شد. 
در تركيب كابينه نيز بر اس��اس توافق دوحه از جمع 30 وزير، 
مش��اور 4 وزير به انتخاب رئيس جمهور، 11 وزير براى جريان  
8 م��ارس يا همان نگاه مقاومتی و 15 وزير براى 14 مارس يا 
همان جريان المس��تقل است. حذف هر كدام از اين جريان ها 
برابر با س��قوط كابينه خواهد بود در حالی كه سعد حريرى در 
طول يک سال نخست وزيرى نيز به خوبی با هيات وزيران كار 
كرده است و ادعاى ناتوانی براى كار امرى واهی است. مجموع 
اين ش��واهد نش��ان می دهد كه حريرى نه از روى آزادى بلکه 
تحت فشار سعودى استعفا داده و سناريوى بازداشت بودن وى 
قطعيت بيش��ترى می گيرد و لذا س��عودى بايد پاسخگوى اين 

تروريسم دولتی باشد. 

مترجم: حسين ارجلو2017/11/13كيوسك

ادعای ترامپ درباره دستيابى به پيشرفت های تجاری
دونال��د ترامپ رئيس جمه��ور آمريکا در س��خنانی 
گفت: در جريان س��فر به آسيا به پيشرفت هاى بزرگ و 
مهمی در زمينه مسائل تجارى دست پيدا كردم. وى در 
ادامه افزود: ما برخی گام هاى بزرگ را در زمينه مس��ائل 
تجارى برداشتيم كه بس��يار بزرگتر از آن است كه شما 
تصور كنيد. وى اش��اره اى به جزييات اين دستاوردهاى 
تجارى كه در س��فر به ژاپن، كره جنوبی، چين و ويتنام 
حاصل شده، نکرده است. ترامپ در آخرين مقصد از سفر 

آسيايی اش فعال در شهر مانيل به سر می برد.
اجاز ندادن به ترامپ برای بهبود رابطه با روسيه

فرانس كلينس��وويچ" نايب رئي��س كميته امور دفاع 
و امنيت ش��وراى فدراسيون )سناى( روسيه معتقد است 
ك��ه دونالد ترامپ رئيس جمه��ورى آمريکا كه از ضرورت 
مشاركت با روسيه براى حل مشکالت در جهان صحبت 
كرده، واقعا حاضر براى چنين همکارى اس��ت، ولی بعيد 
اس��ت بتواند روابط با مس��کو را سرو س��امان دهد، براى 
اينکه به او چنين اجازه اى داده نمی ش��ود. اين س��ناتور 
تاكيد كرد كه روسيه از طرف خود از تمامی امکانات خود 

براى عادى سازى روابط با آمريکا استفاده خواهد كرد.
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وزیر خارجه انگليس خواستار بازگشت حریری
بوريس جانس��ون وزير خارجه انگليس در سخنانی 
تاكيد كرد: اميدوارم س��عد حريرى نخست وزير لبنان كه 
هفته گذشته اس��تعفاى خود را از عربستان اعالم كرده، 
ب��دون وقفه و تاخير ب��ه بيروت بازگ��ردد. وى در ادامه 
تصريح كرد: با جبران باسيل وزير حارجه لبنان گفت وگو 
كردم و بر حمايت لندن از لبنان تاكيد داش��ته ام. لبنان 
نباي��د به ابزارى ب��راى جنگ ها و درگيرى ه��اى نيابتی 
تبديل شود. درپی اس��تعفاى اجبارى الحريرى، لبنان با 

بحران سياسی روبه رو شده است. 
تهدیدات اسرائيل نشانه ترس این رژیم است

فوزى برهوم س��خنگوى حماس طی بيانيه اى كوتاه 
خاطرنشان ساخت كه »تهديدات "يوآف مردخاى" مسئول 
هماهنگی عمليات هاى دولت صهيونيستی عليه مقاومت، 
نشانگر ترس و هراس حاكم بر اين رژيم نسبت به واكنش 
مقاومت به جنايت ارتش صهيونيستی در هدف قرار دادن 
تعدادى از مبارزان مقاومت است.« برهوم تصريح كرد تا به 
وظيفه خودش در حمايت از ملت فلسطين و شکست بت 
هيبت پوش��الی رژيم صهيونيستی و بر هم زدن معادالت 

آن عمل كند.
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راهپيمایى یمنى ها در محکوميت محاصره عربستان
راهپيمايی گس��ترده شهروندان يمنی در محکوميت 
محاصره ظالمانه كشورش��ان از س��وى ائت��الف متجاوز 
س��عودى و بسته ش��دن گذرگاه هاى اين كش��ور، برگزار 
شد. براساس اين گزارش، اين راهپيمايی بزرگ از مقابل 
دفتر س��ازمان ملل متحد در صنعا آغاز شد. شوراى عالی 
سياس��ی يمن جمعه گذش��ته از ش��هروندان اين كشور 
خواس��ت كه صبح روز گذشته، براى محکوميت تجاوز و 
محاصره كامل يمن از س��وى ائتالف متجاوز سعودى، در 

راهپيمايی بزرگ صنعا شركت كنند.
نشست فوق العاده اتحادیه عرب درباره ایران

منابع ديپلماتيک اعالم كردند، عربس��تان خواستار 
نشست فوق العاده وزراى خارجه كشورهاى عضو اتحاديه 
عرب براى بررس��ی آنچه را مداخالت و نقض شکنی هاى 
ايران ادعا كرده خواستار ش��ده است. دبيرخانه اتحاديه 
عرب يادداش��تی را بين كش��ورهاى عضو توزيع و در آن 
تأكيد كرده كه اين نشس��ت، يکش��نبه هفت��ه آينده در 
قاه��ره، پايتخت مصر و براى بررس��ی دخالت هاى ايران 
در كشورهاى عربی، تشکيل خواهد شد. بحرين، امارات 

متحده و جيبوتی به اين خواست پاسخ مثبت داده اند.
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»حمله به خودی« جان ۸ پليس را گرفت
مقامات امنيتی فراه از كشته شدن 8 پليس و سقوط 
پاسگاه امنيتی در منطقه »ريگی« اين واليت خبر دادند. 
براس��اس اين گزارش، پاس��گاه امنيتی پليس در منطقه 
»ريگ��ی« در ش��هر فراه پس از آن س��قوط كرد كه يک 
پليس نفوذى جان هش��ت نف��ر از همکارانش را گرفت. 
»گلبهار مجاه��د« معاون عملياتی فرماندهی پليس فراه 
گفت: اينکه پاسگاه امنيتی ريگی بدون درگيرى سقوط 
كرده و هش��ت پليس كش��ته شدند نش��ان می دهد كه 

حمله توسط يک سرباز نفوذى صورت گرفته است.
مطرح شدن خشونت جنسى در سازمان ملل

پراميال پاتن نماينده ويژه دبيركل س��ازمان ملل در 
خش��ونت جنسی در س��حنانی تاكيد كرد: مساله آزار و 
اذيت عليه اقليت مسلمان روهينگيا به خصوص خشونت 
جنسی و شکنجه را در دادگاه بين المللی كيفرى مطرح 
و دنب��ال خواهم كرد. نماينده دبيركل س��ازمان ملل در 
ادامه تصريح كرد: ح��دود 10 ميليون دالر كمک فورى 
براى تامين نيازهاى بازماندگان از خش��ونت هاى جنسی 
در اس��تان راخين الزم است. پاتن در اين منطقه با زنان 

و دحترانی ديدار و گفت وگو كرده است.
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بحرین: ب��ه گزارش ف��ارس، جمعي��ت الوفاق در 
بياني��ه اى در واكن��ش ب��ه محاكمه قريب الوقوع ش��يخ 
عل��ی س��لمان و دو ت��ن از اعضاى جمعي��ت الوفاق به 
اتهام جاسوس��ی براى قطر، اين اتهام��ات را بی اهميت 
و گس��تاخانه و منعکس كنن��ده حج��م بح��ران دولت 
بحرين در قبال ملت و منطقه دانس��ت. در بيانيه الوفاق 
تاكيد شده اس��ت اين اتهامات حيله گرانه و ساختگی و 
س��ودجويی از درگيرى هاى منطقه براى فشار آوردن بر 
حركت معارضه ملی نخواهد توانس��ت الت��زام آن را به 
اصول ملی نفی  كند و يا آن را در ساختن آينده استقرار 

سياسی در بحرين ناديده انگارد.

مصر: طبق گزارش خبرگ��زارى اردن )پترا(، وزير 
خارج��ه مص��ر در امان با پادش��اه اردن دي��دار و پيام 
رئيس جمهور مص��ر در رابطه با تح��والت منطقه را به 
وى ابالغ كرد.»س��امح ش��کرى« وزير خارجه مصر كه 
به اردن س��فر كرده اس��ت با »عبداهلل دوم« شاه اردن 
در كاخ الحس��ينيه ديدار كرد. عبداهلل دوم در اين ديدار 
بر عمق روابط برادران��ه بين مصر و اردن و تمايل امان 
براى توس��عه همکارى با قاه��ره در زمينه هاى مختلف 

تأكيد كرد.

قطر: به گ��زارش فارس، س��خنگوى دولت قطر از 
آغاز تحقيقاتی درباره تالش محاصره كنندگان قطر براى 
ضربه زدن به ارز ملی اين كش��ور و »جنگ مالی« عليه 
دوحه خبر داد. »س��يف بن احمد آل ثانی« مدير دفتر 
ارتباطات دولتی قط��ر گفت كه تحقيقات درباره تالش 
محاصره كنن��دگان قطر براى توطئ��ه عليه ارز ملی اين 
كش��ور در ابتداى بح��ران به وجود آمده با اين كش��ور 

آغاز شده است.

پاكس�تان: به گ��زارش ن��واى وق��ت، »رانا تنوير 
حس��ين« وزير صنايع دفاعی پاكستان براى شركت در 
نماي��ش هوايی دب��ی در امارات به س��ر می برد اين در 
حالی اس��ت كه هواپيماهاى سوپر مشاق و جی اف 17 
نظر بازديد كنندگان در اي��ن نمايش را جلب كرده اند. 
»شيخ محمد بن راشد المکتوم« نخست وزير امارات در 
مراسمی نمايش هوايی دوبی را افتتاح كرد كه به مدت 

3 روز ادامه خواهد داشت.

اردن: به گزارش ايس��نا، منابع عربس��تانی از آغاز 
تمرين ه��اى نظامی  مش��ترک ميان عربس��تان و اردن 
در منطق��ه صحرايی يرم��وک خبر دادن��د. عبداهلل بن 
ياس��ين، رئيس ستاد منطقه نظامی ش��مال اردن طی 
س��خنرانی اى خاطرنش��ان كرد: هدف از اين تمرين ها 
و آموزش ه��اى نظامی تقويت رواب��ط، همکارى نظامی 
و تبادل اطالعات ميان عربس��تان و اردن اس��ت كه به 
تحقق اصل رهبرى و سيطره نيروهاى مختلط و وحدت 
مفاهيم و اصطالحات نظامی و مشاركت در برنامه ريزى 

و ادغام عمليات متعارف و غيرمتعارف می انجامد.

امارات: به گزارش خبرگزارى امارات )وام(، »خليفه 
حفتر« فرمانده نيروهاى م��ورد حمايت پارلمان طبرق 
ليبی كه به دبی س��فر كرده است با معاون نخست وزير 

امارات ديدار كرد.
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يک هفته قبل كه دعوت 
گ�زارش آخر

سوشیانت آسمانی
عربستان  پادشاه  رسمی 

لبن��ان مخاب��ره ش��د و ب��ه 
حريرى به كاخ ملک سلمان دعوت شد هيچ كس 
گم��ان نمی ك��رد ك��ه بلوايی در پ��س اين دعوت 
نهفته است. كسی شايد به ذهنش خطور نمی كرد 
كه حري��رى در عربس��تان اس��تعفا داده و نتواند 
بازگردد! اما امروز هر چه از اس��تعفاى حريرى در 
عربس��تان می گذرد گمانه زنی ها درباره حصر او و 
استعفاى زورى نخست وزير لبنان از سمتش قوت 
می گي��رد. امروز ديگر اس��تدالل حصر حريرى در 
عربستان به حدى قوى است كه حتی كشورهايی 
همچ��ون امري��کا و متح��دان غربی آل س��عود از 
تکذيب اي��ن اقدام طفره می روند كه با رو ش��دن 
چنين دسيس��ه اى آب��روى بين المللی خود را پاى 
اقدام غيرمتعارف آل س��عود نبازن��د. اما واقعا چرا 
حريرى را حبس ش��ده يا حصر ش��ده می خوانيم، 
در اين گزارش س��عی خواهيم كرد تا اس��نادى را 
برايتان رو كنيم كه حصر او را در عربس��تان اثبات 

كند.

لبخند فراموش شده
سعد حريرى جزو سياستمدارانی است كه در 
همه ديدارها و نشستها و سفرهايش در اكثر شرايط 
خوب و بد لبخن��دى به لب دارد كه اين لبخند از 
خوى ديپلماتيکی كه شايد در ژن حريرى ها وجود 
دارد نشات می گيرد. اما يک هفته است كه حريرى 
را بدون لبخند می بينيم. نه در مراس��م استقبال از 
پادش��ان عربس��تان و نه در مصاحبه تلويزيونی از 

لبخند هميشگی خبرى نيست. 
ش��ايد عده اى علت اين به اصطالح افسردگی 
را ناراحتی پس از اس��تعفاى او بيان كنند اما اين 
دليل وقتی پذيرفته است كه او آزادانه رويت شود 
نه اينکه مصنوعی مقابل تلويزيون نشسته و خطابه 
بخواند.دلي��ل منطقی اى ب��راى ناراحتی حريرى با 
توجه به متن اس��تعفا و يافت��ن حربه برخی براى 

ت��رورش نمی ت��وان يافت چ��را كه اگ��ر حريرى 
همانطور كه در نامه اس��تعفايش ادعا ش��ده براى 
امنيت جانی در عربستان مانده نبايد غمگين باشد 
بلکه بايد براى رو كردن دست تروريستها و يافتن 

نقطه امن شاد باشد نه ناراحت و مضطرب.

اجازه دیدار با خانواده!
نکت��ه مهمت��رى ك��ه در اين بي��ن خيلی در 
چش��م می آيد ماندن او در عربس��تان بدون ديدار 
با خانواده اش كه در اين كش��ور هستند است! اين 
منطق��ی به نظر نمی رس��د كه حري��رى جانش را 
برداش��ته و به عربس��تان رفته و خانواده و همسر 
و فرزندان��ش كه از قبل در اين كش��ور بودند را از 

لحظه ورود مالقات نکرده اس��ت!!! و در تماسهاى 
مکرر خانواده فقط می گويد خوبم!

ام��ا اينديپندنت معتقد اس��ت كه همس��ر و 
خانواده حريرى اكنون در رياض هس��تند تا اگر او 
به بيروت بازگش��ت، آن ها گروگان بمانند. حاال كه 
يک هفته از اين دغل كارى سياس��ی می گذرد، در 
بيروت اين بحث هس��ت كه از "بهاء" برادر بزرگ 
سعد حريرى خواسته شده كه جاى او را در كابينه 
بگيرد. اما س��عد حريرى چه؟ كسانی توانسته اند با 
خان��ه او در رياض تم��اس بگيرند، اما او فقط چند 
كلم��ه صحبت كرده اس��ت. يکی از اف��راد مطلع 
می گوي��د 'او فقط گفت��ه "برمی گ��ردم" يا "حالم 

خوب است".

اظهارات ضد و نقیض
اظه��ارات ض��د و نقي��ض تيمی ك��ه از لبنان 
بازگشته اند با صحبتهايی كه به طور تصنعی مقابل 
دوربينها از حريرى شنيديم هم در نوع خود جاى 
تحليل و بررس��ی دارد و می توان اينطور ادعا كرد 
كه حري��رى دارد با اين تناقض گويی ها كدهايی را 
درباره قوت گرفتن بازداش��تش مطرح می كند تا 
لبنان راحت تر بتواند او را از چنگال سعودى نجات 

دهد.

قرار مالقات های از قبل تعیین شده
حريرى قصد استعفا نداشت اين موضوع را قرار 
مالقاتهايش به خوبی نش��ان می دهد. واقعيت اين 
است كه او قبل از سفر به عربستان انتظار آنچه اتفاق 
افتاد را نداش��ت. در واقع حريرى براى روز دوشنبه 
جلساتی با صندوق بين المللی پول و بانک جهانی و 
مالقات هايی در مورد ارتقاى كيفيت آب هماهنگ 
كرده بود. كس��ی كه قرار باش��د از نخس��ت وزيرى 

كناره گيرى كند چنين كارى نمی كند.

تالش های سعودی برای عادی جلوه دادن
اما سعودى چرا تالش می كند بعد از استعفاى 
حريرى اوضاع او را عادى جلوه دهد؟ اين تالشهاى 
سعودى نمی تواند عادى باش��د اگر حريرى واقعا 

حصر نيست.
رس��انه آمريکايی هم  با اش��اره به گمانه زنی ها 
درباره بازداش��ت حريرى در عربس��تان سعودى در 
خالل هفته گذش��ته، نوش��ته اس��ت: »با آنکه او با 
سفيران عربستان سعودى در رياض ديدار كرد، هيچ 

كس در لبنان درباره وضعيت او اطمينان نداشت.«
»او يکشنبه شب به صورت زنده با المستقبل، 
شبکه اى مرتبط با حزب سياسی اش مصاحبه كرد. 
قرار بود كه اين مصاحبه به شايعات پايان دهد، اما 

سوال هاى تازه اى ايجاد كرد.«
آسوش��يتدپرس هم در اينباره نوشته در يک 
نقطه از مصاحبه، چشم هاى حريرى به نقطه اى در 
اتاق پشت سرش خيره شد. دوربين تلويزيونی در 
يک لحظه تصاويرى از يک مرد در گوش��ه پشتی 
ضبط كرد كه چيزى ش��بيه يک كاغذ لوله ش��ده 
در دس��تانش داش��ت. دوربين تلويزيونی تصوير را 
از اي��ن مرد كه چهره اش داخل كادر قرار نداش��ت 
برگرداند اما ناگهان روى چهره خشمگين و آكنده 
از نف��رت حريرى ثابت ش��د. در توئيت��ر، كاربران 
لبنان��ی ويدئوهايی از اين مرد پخش كرده و آن را 

تأييدى براى بازداشت اجبارى او دانستند.

حریری دعوت شد نخواست برود
نکته مهم ديگر اگر حريرى واقعا می خواست از 
ش��رايط بد فرار كند چرا خودش به عربستان نرفت و 
از سوى پادشاه اين كش��ور خوانده شد؟! اين سوالی 
است كه نشان می دهد تا پيش از درخواست پادشاه 
عربستان اراده اى براى استعفاى او وجود نداشته است. 
همين است كه باعث می شود ملک سلمان را مسئول 
مستقيم ربايش حريرى بناميم چرا كه او حريرى را به 
عربستان دعوت كرده و سپس اين شوى بين المللی را 

به كمک بن سلمان برنامه ريزى كرده است.

حریری کد می دهد
حريرى با همه رفتارهاى خود از زمانی كه در 
عربس��تان ربوده شده دارد كدى را به مردم جهان 
 و لبنان��ی ها مخابره م��ی كند.كدى كه بر پايه آن 
م��ی توان هم عربس��تان را محاكم��ه كرد و هم او 
را پس گرفت. پس بهتر اس��ت اين اسناد را جدى 
گرفت و با قوت بيش��ترى نخس��ت وزي��ر لبنان را 

يارى كرد تا به كشورش برگردد.

از بغض های فروخورده تا نوشيدن غيرمعمول آب و كدهای طلب استمداد سعد از لبنان؛

اسناد بازداشت حریری در عربستان

پاسخ جهاد اسالمی به تهدیدات اسرائيل
»خالد البطش« از اعضاى ارشد جهاد اسالمی فلسطين اعالم 

خط كرد تهديد اس��رائيل مبنی بر كشاندن درگيرى ها به سوريه و س����ر
لبنان، اين جنبش را از پاسخ به تجاوز اخير بازنمی دارد.

رژيم صهيونيس��تی را از هدف قرار دادن رهبران جهاد اسالمی بر حذر داشت و 
گفت پاس��خ جهاد اس��المی به اسرائيل نياز به بحث و فکر ندارد و اينچنين اقدامی 

قطعا با واكنش روبرو خواهد شد.
 وى تأكيد كرد: تهديدات اسرائيلی، جهاد اسالمی را نمی ترساند و از راهش منحرف 
نمی كند. دش��من اگر فرزندان ما را ترور كند می داند كه جهاد اس��المی دست بس��ته 
نخواهد نشس��ت. البطش در ادامه گفت رمضان عبداهلل ش��لح دبيركل جهاد اسالمی 
و معاون وى آماده ش��هادت هس��تند و اين گونه تهديدات آنها را نمی ترس��اند. »سرايا 
القدس« شاخه نظامی جهاد اسالمی ملکف به پاسخ به اسرائيل هستند. وى در پايان 
تأكيد كرد دشمن اسرائيلی 12 رزمنده را به شهادت رسانده و حساب اين موضوع جز با 
پاسخ دادن پاک نمی شود؛ انتخاب وقت مناسب براى اين پاسخگويی را شرايط ميدانی 
مشخص می كند. دوشنبه 8 آبانماه بود كه رژيم صهيونيستی يکی از تونل هاى مقاومت 

در مرز غزه را بمباران كرد و طی آن 12 رزمنده فلسطينی به شهادت رسيدند. 

یه تشييع شهدای اربعين نيجر
س��اكنان ش��هر كانو در نيجريه چهار ش��هيد روز راهپيمايی 

اربعي��ن را ك��ه در حمله و تيراندازى نظاميان اين كش��ور به حق�وق بش�ر
عزاداران امام حس��ين عليه السالم به شهادت رسيدند تشييع 

كردند.
دهها نفر از راهپيمايان اربعين امام حس��ين عليه الس��الم نيز در شهر ابوجا و 
در تيراندازى نيروهاى پليس زخمی يا بازداش��ت ش��دند. شهدا پس از آنکه بر آنها 
نماز خوانده ش��د در ش��هر كانو تشييع و به خاک سپرده ش��دند. نيروهاى پليس 
در تالش بودند نگذارند دوس��تداران اهل بيت عليهم الس��الم از حقوق دينی خود 

استفاده كنند.
ش��يخ سنوس��ی عبدالقادر گفت: »اين بس��يار غم انگيز اس��ت شخصی درباره 
مصائب اهل بيت ابراز ناراحتی می كند و شخص ديگرى می آيد و به او تيراندازى 
می كند و وى را می كشد. ما به خداى سبحان شکايت می كنيم. او ، عادل است 
و بين ما و بين قوم ستمکار حکم می كند.« پدر دختر جوانی كه شهيد شده است 
با سوز دل از دخترش و آينده اش كه به همراه وى دفن شد صحبت كرد. پدر اين 

دختر شهيده گفت: »او دخترى متدين و باهوش و شجاع بود. 

بازگشایی اتوبان حلب – دمشق پس از ۶ سال 
رفت و آمد كاميون هاى حمل بار از جاده حلب – دمش��ق از 

ش��هر "حماة" به سمت حومه شمالی ش��هر "مورک" پس از غ�رب آس�يا
شش س��ال توقف آغاز ش��د و اين كاميون ها يک روز پس از 
برداش��تن موانع خاكی و بلوک هاى سيمانی كه مس��ير بين المللی را بسته بود، به 

مناطق آزاد شده شمال حلب رسيدند.
در همين راس��تا، "شبکه الش��ام" اعالم كرد كه اتوبان بين المللی اى كه دمشق 
را به حلب متصل می كند اصلی ترين جاده اى اس��ت كه مركز س��وريه را تقس��يم 
می كن��د و از حم��ص، حماة و ادلب عبور می كند و به حلب می رس��د و اين اتوبان 
از ابتداى س��ال 2012 ميالدى با آزادسازى ش��هر "معره النعمان"، شکسته شدن 
محاصره پادگان "وادى الضيف" و سپس آزادسازى "خان شيخون" و نظامی شدن 
اين منطقه به دليل حضور مخالفان سورى در آن شاهد درگيرى هاى خشونت بارى 
چند ماهه بود كه به آن جاده مرگ می گفتند يعنی از امتداد خان شيخون تا شهر 
"مع��رة النعم��ان". جالب توجه آنکه اردوغان رئيس جمهور تركيه پيش از س��فر به 
روسيه با بيان اينکه آمريکا 5 پايگاه هوايی در سوريه تاسيس كرده، گفت: نظاميان 

آمريکايی بايد از اين كشور خارج شوند. 


