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قاسم غفوری

س��ال 2011 در حالى آغاز شد كه كشورهاى عربى غرب 
آسيا و ش��مال آفریقا با تحوالت قابل توجهى همراه شدند. در 
اواخ��ر س��ال 2010 با قيام مردمى در تون��س بن على پس از 
23 سال سلطنت س��رنگون و به عربستان گریخت. پس از آن 

دومينوى حركت هاى مردمى در كشورهاى مصر، ليبى، یمن، 
بحرین و حتى عربستان آغاز شد كه سرنگونى مبارک در مصر، 
قذاف��ى در ليبى و عبداهلل صالح در یمن از نتایج آن بود. آنچه 
در این رویدادها از سوى مردم مطرح مى شد مقابله با استبداد 
داخلى، مبارزه با اس��تعمار خارجى و در نهایت اجراى شریعت 
اسالمى در سراس��ر امور كشورها به دليل ماهيت اسالمى این 
كش��ورها بوده اس��ت. در جمع این كش��ورها مردم بحرین در 
14 فوری��ه 2011 حرك��ت عظيم خود را عليه س��لطه گرى و 
البته وابس��تگى آن به س��عودى و آمریکا آغ��از كردند. اكنون 
در حالى 8 س��ال از آغ��از این حركت مى گ��ذرد كه تحوالت 
بحرین ش��اخصه هاى خاصى را به نمایش مى گذارد. نکته مهم 
در این روند آن اس��ت كه برخالف برخى كش��ورها نظير ليبى 
این اعتراض ها به سمت مسلحانه پيش نرفته و همواره ماهيتى 
آرام داش��ته و از س��وى دیگر كش��ورهایى مانند تونس و مصر 
دچار انحراف و حاكميت جریان هاى غير انقالبى در لواى تغيير 

ساختار سياسى نشده و وحدت و یکپارچگى مردمى همچنان 
حفظ شده است. 

ش��اخصه  اصلى كه مانع از انحراف در حركت مردم بحرین 
شده است را در یک اصل مى توان جست وجو كرد و آن نقش 
مرجعيت دینى در وحدت و یکپارچگى مردم و نيز مقابله آنان 
با اقدامات مس��لحانه بوده اس��ت. علماى بزرگ بحرینى نظير 
ش��يخ عيسى قاس��م، شيخ على س��لمان و... مولفه هاى مهمى 
هستند كه حركت مردمى را در مسيرى صحيح هدایت و مانع 

از انحراف از مسير مستقيم شده اند. 
این نقش آفرینى چنان بوده كه طراحى نظام آل خليفه براى 
ایجاد ش��کاف ميان شيعه و سنى ناكام مانده و همگان بر اصل 
یکپارچگى و وحدت ملى تاكيد دارند. بر همين اس��اس اس��ت 
كه آل خليف��ه براى مقابله با قيام مردمى در كنار بازداش��ت ها 
و محاكم��ه مردم در دادگاه هاى نظامى و حتى س��لب تابعيت 
آنها سياس��ت مقابل��ه با نمادهاى دینى و مذهبى را به ش��دت 

اجرا مى كند كه تخریب مس��اجد و حس��ينيه ها، جلوگيرى از 
برگزارى مراسم هاى مذهبى نظير ایام عاشورا، بازداشت علماى 
دینى چنانکه 600 روز است كه شيخ عيسى قاسم در محاصره 
خانگى قرار دارد از جمله این اقدامات است. ناتوانى آل خليفه در 
برابر قيام مردمى زمانى آشکارتر مى شود كه نيروهاى سعودى، 
پاكس��تانى، اردنى و حتى آمریکایى و انگليس��ى در سركوب و 
ش��کنجه مردم ایف��اى نقش مى كنند اما پس از 7 س��ال هنوز 

نتوانسته اند مانع از ادامه قيام مردمى شوند. 
جهاني��ان اذعان دارن��د كه حركت م��ردم بحرین نمودى 
آش��کار از بيدارى اس��المى اس��ت كه با وحدت و یکپارچگى 
دینى با محوریت علماى دینى در جریان است و هيچ سركوب 
و كش��تارى ني��ز نمى تواند مان��ع از ادامه راه آنها ش��ود بویژه 
اینکه سرس��پردگى به س��عودى و همگرایى آل خليفه به رژیم 
صهيونيس��تى ماهيت غي��ر مردمى آن را بي��ش از پيش براى 

همگان آشکار ساخته است. 

مترجم: حسين ارجلو2018/02/14كيوسك

نماین�ده پارلمان تونس پرچم رژیم صهيونيس�تی 
را تکه تکه كرد/ »عمار عمروس��يه« یک��ى از نمایندگان 
پارلمان تونس در اعتراض ب��ه جلوگيرى از تصویب طرح 
قانونى مبنى بر جرم دانستن عادى سازى روابط با اسرائيل، 
پرچ��م این رژی��م را در صحن پارلم��ان تکه تکه كرد. وى 
از فراكس��يون »جبه��ه مردمى« یکى از سرش��ناس ترین 
فراكسيون هاى مخالف و چپگراى ملى است كه پيش نویس 
طرح قانونى مبنى بر جرم دانس��تن عادى س��ازى روابط با 
اس��رائيل را از مدتى قبل با حمایت حدود یکصد نماینده 

پارلمان از مجموع 217 عضو آن تقدیم پارلمان كرد.
ه�دف از اتهامات، براندازی من اس�ت/ نخست وزیر 
رژیم صهيونيس��تى ساعاتى پس از متهم شدن به دریافت 
رشوه و خيانت در امانت، پليس این رژیم را به شدت مورد 
هجمه و انتقاد قرار داد. بنيامين نتانياهو در سخنانى پس از 
اینکه پليس او را رسما به فساد )خيانت در امانت و دریافت 
رش��وه( متهم كرد، در س��خنانى تصریح كرد كه هدف از 
تحقيق��ات و ادعاهاى پليس براندازى من اس��ت. نتانياهو 
مدعى ش��د كه زندگى اش را صرف یک چيز كرده است و 
آن تامين امنيت اسرائيل است.  نتانياهو در هفته هاى اخير 

با اعتراض هاى گسترده اى مواجه شده است.
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آمریکا نات�و را برای افزایش بودج�ه نظامی تحت 
فشار می گذارد/ جيمز ماتيس، وزیر دفاع آمریکا متحدان 
اروپایى خود را تحت فشار قرار خواهد داد همچنان به وعده 
خود مبنى بر افزایش بودجه نظامى همراس��تا با پيشنهاد 
آمریکا مبنى بر افزایش بودجه نظامى اش در اروپا، متعهد 
باشند. پس از تهدید ترامپ مبنى بر توقف حمایت آمریکا 
از كش��ورهایى كه هزینه نظامى كمى دارند، براى اولين بار 
كش��ورهاى عضو ناتو طرحى را ارائ��ه كردند كه طبق آن 
دستيابى به هدف اختصاص دو درصد از خروجى اقتصادى 

به بودجه دفاعى در هر سال تا 2024 امکان پذیر باشد.
اعت�راف وكيل ترامپ ب�ه باج دهی ب�ه بازیگر زن 
فيلم های مبتذل/ درپى افش��اى پرداخت حق السکوت از 
سوى یکى از وكالى رئيس جمهورى آمریکا به یک بازگير 
فيلم هاى مستهجن براى عدم افشاى رابطه جنسى اش با 
دونالد ترامپ، مایکل كوهن، وكيل شخصى رئيس جمهورى 
آمریکا، كه در این ماجرا دخيل بوده اس��ت، اعالم كرد كه 
این مبلغ )130 هزار دالر( را از جيب خود پرداخت كرده 
است. در بيانيه كوهن آمده است كه »پرداخت انجام شده 
ب��ه خانم كليف��ورد قانونى ب��ود، و كارزار تبليغاتى در آن 

مشاركت نداشته است.
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اكثر ش�هروندان آلمان�ی از اتحادیه اروپا ناراضی 
هس�تند/ نتایج یک نظرسنجى نش��ان مى دهد كه اكثر 
ش��هروندان آلمانى از اتحادیه اروپا و مس��يرى كه در آن 
قرار دارد راضى نيس��تند و بر ای��ن عقيده اند كه امور در 
مس��ير درس��تى پيش نمى رود. نتایج این تحقيق نشان 
مى ده��د كه 47 درصد ش��هروندان آلمانى و 39 درصد 
شهروندان در اروپا مسئله مهاجرت را به عنوان مهم ترین 
مس��ئله اتحادیه اروپا ارزیابى كردن��د، بعد از آن موضوع 
تروریس��م و امور مالى كشورهاى عضو مهم ترین مسئله 

مطرح در اتحادیه اروپا از نظر شهروندان بوده است.
تانک روس�ی هدف پهپاد آمریکایی قرار گرفت/ 
مسئوالن آمریکایى اعالم كردند كه یک پهپاد آمریکایى 
یک دستگاه تانک »تى- 72« روسيه را در سوریه منهدم 
كردند. این دومين حمل��ه تجاوزكارانه ائتالف آمریکایى 
مدعى با داعش به نيروهاى همپيمان ارتش س��وریه طى 
كمتر از یک هفته بوده اس��ت. طى گفته این مس��ئوالن، 
حمله پهپ��اد آمریکایى »ام. كيو- 9 ریب��ر« به نيروهاى 
همپيمان ارتش س��وریه در نزدیکى »الطابيه« در استان 
دیرالزور در ميان نيروهاى ائتالف یا نيروهاى محلى مورد 

حمایت واشنگتن تلفاتى بر جاى نگذاشت.
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ائتالف ضدداعش به هدف واحد نياز دارد/ وزیر خارجه 
تركيه در س��خنانى در نشست ائتالف ضدداعش به رهبرى 
آمریکا گفته اس��ت: "براى مقابله با گروه تروریستى داعش، 
ائتالف نياز به اقدامات مشترک و یک هدف واحد دارد". یک 
منبع آگاه دیپلماتيک كه خواست نامش فاش نشود، گفت: 
مولود چاوش اوغلو در نشس��ت پش��ت درهاى بسته وزراى 
خارجه عضو ائتالف موسوم به ضدداعش به رهبرى آمریکا در 
كویت، سخنرانى كرده است. چاوش اوغلو در این سخنرانى 
تأكيد كرد: اقدامات یک جانبه مثل طرح آمریکا براى تشکيل 

نيروى امنيت مرزى مغایر با روح ائتالف است.
در ص�ورت اثب�ات حمالت ش�يميایی، به س�وریه 
حمله می كني�م/ رئيس جمهورى فرانس��ه درباره بحران 
سوریه گفت: ما خط قرمزى را درباره استفاده از تسليحات 
ش��يميایى مط��رح كردیم و االن وجود ای��ن خط قرمز را 
تأكيد مى كنم. ماكرون افزود: تاكنون سرویس هاى مان یا 
نيروهاى مس��لح مان به شواهدى دست نيافته اند كه ثابت 
كند از تسليحات ش��يميایى عليه غيرنظاميان در سوریه 
اس��تفاده مى ش��ود. در صورتى كه اس��تفاده از تسليحات 
شيميایى ثابت شود، ما به هر مکانى كه از آنها استفاده و یا 

در آنجا توليد و نگهدارى شده، حمله خواهيم كرد.
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تركيه: یک مقام دولت تركيه در مالقات با رئيس جمهور 
تركمنستان از آمادگى شركت هاى ترک در اجراى خط لوله 
گاز »تركمنستان - افغانستان - پاكستان - هند« موسوم 
ب��ه »تاپى« خبر داد. »رفع��ت حصارجيکلى اوغلو« رئيس 
شوراى اتحادیه اتاق هاى بازرگانى و بورس هاى تركيه كه در 
رأس یک هيأت عالى رتبه سياسى تجارى به »عشق آباد« 
س��فر كرده با »قربانقلى بردى محمداف« رئيس جمهورى 

تركمنستان دیدار و گفت وگو كرده است.

اردن: »دیميترى پسکوف« سخنگوى كاخ كرملين 
اعالم كرد كه »والدیمير پوتين« رئيس جمهور روس��يه 
قرار اس��ت امروز ضمن ی��ک صبحانه كارى، با »عبداهلل 
دوم« پادش��اه اردن دی��دار و گفت وگو كند. پس��کوف 
در گفت وگ��و با خبرنگاران در مس��کو تأكيد كرد: »این 
دی��دارى دوجانبه و رودررو خواهد بود كه در چارچوب 
یک صبحانه كارى برگزار خواهد ش��د«. پيشتر پادشاه 
اردن اع��الم ك��رده بود ك��ه »قصد دارم ب��راى دیدار با 

رئيس جمهور پوتين به مسکو بروم«.

سودان: منابع یمنى از كشته شدن ده ها شبه نظامى 
سودانى و س��عودى در درگيرى با نيروهاى یمنى در مرز 
یمن و عربستان خبر دادند. منابع نظامى یمن مى گویند 
كه نظاميان س��ودانى در درگيرى ب��ا نيروهاى یمنى در 
مناطق مرزى عربستان و یمن، دچار خسارت هاى گسترده 
تجهيزاتى و جانى ش��ده و در حمله ب��ه مواضع نيروهاى 
ارتش یمن و انصاراهلل با وجود پشتيبانى هوایى عربستان 

در صحراى ميدى استان حجه متحمل شکست شدند.

ونزوئال: دو كشور ونزوئال و ليبى براى سومين سال 
متوالى به سبب پرداخت نکردن ميليون ها دالر از بدهى 
مالى خود به س��ازمان ملل، حق راى خود را در مجمع 
عمومى این س��ازمان از دس��ت دادند. آنتونيو گوترش، 
دبير كل سازمان ملل اواخر ماه ژانویه به مجمع عمومى 
این س��ازمان اطالع داد كه 14 كش��ور ش��امل ونزوئال 
و ليب��ى هنوز بده��ى خود را به این س��ازمان پرداخت 
نکرده ان��د و برندن وارما، تایيد كرد ك��ه در نتيجه این 
وضعي��ت ونزوئال و ليبى حق راى خود را در این مجمع 

از دست داده اند.

مص�ر: وزارت خارجه روس��يه از گفت وگوى تلفنى 
»س��رگئى الوروف« و وزیر خارجه مصر درباره تحوالت 
سوریه و خاورميانه خبر داد. وزارت خارجه روسيه دیروز 
چهارشنبه گزارش كرد كه »سرگئى الوروف« وزیر امور 
خارجه روسيه با »سامح ش��کرى« همتاى مصرى خود 
تلفنى در خصوص اوضاع سوریه و مسائل مربوط به صلح 

خاورميانه رایزنى كرده است.

ع�راق: فدری��کا موگرینى رئيس سياس��ت خارجه 
اتحادیه اروپا در كنفرانس بازسازى عراق در كویت عنوان 
داش��ت: اتحادیه اروپا 400 ميليون یورو براى حمایت از 
تالش ها در زمينه بازس��ازى عراق اختصاص داده است. 
وى در ادام��ه اف��زود: این كمک ها ج��داى از كمک هاى 
فردى است كه كشورهاى اروپایى به این زمينه اختصاص 
داده اند. پيروزى نهایى بر داعش باید از طریق حمایت از 

عراق در مرحله حساس كنونى تقویت شود.
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شهروندان بحرینى با برگزارى 
گ�زارش آخر

گروه بين الملل
تظاهرات در مناطق مختلف، 
س��الروز انقالب 14 فوریه را 
گرامى داش��ته و بر ادامه قيام در برابر سركوب گرى 

و سلطه گرى آل خليفه تاكيد كردند. 
در آس��تانه فرارس��يدن س��الروز انق��الب 14 
فوری��ه در بحری��ن، مناط��ق مختلف این كش��ور 
صحنه راهپيمایى و تظاهرات هاى مردمى اس��ت. 
ش��هروندان بحرین��ى ب��ا برگ��زارى راهپيمایى و 
تظاهرات در مناطق مختل��ف، به فراخوان علماى 
این كش��ور لبيک گفتند و تاكيد كردند كه انقالب 

آن ها تا تحقق كامل خواسته هایشان ادامه دارد.
پي��ش از ای��ن علم��اى بحری��ن در بياني��ه اى 
ش��هروندان را به مش��اركت گس��ترده در تظاهرات 
فراخواندن��د. در ای��ن بيانيه آمده اس��ت: با توكل بر 
خداوند متعال، ملت صبور بحرین وارد سال جدیدى از 
انقالب عليه دیکتاتورى، ظلم و فساد و حركت در مسير 

پيغمبران، اولياى خدا، ائمه و مصلحان مى شوند.
همزمان با فرا رسيدن هفتمين سالروز انقالب 
14 فوری��ه بحرین، علماى این كش��ور مردم را به 
برگزارى تظاه��رات گس��ترده فراخواندند. علماى 
بحرین در بيانيه اى به مناس��بت هفتمين س��الروز 
انق��الب مردم��ى این كش��ور ب��ه آزادگان و ملت 
قهرم��ان بحرین به دليل پای��دارى، ثبات، جهاد و 

تالش آنها درود فرستادند.
در این بيانيه آمده است كه ملت قوى و صبور 
بحرین سالى دیگر را عليه دیکتاتورى، ظلم و فساد 

آغاز مى كند و این مس��ير، مسيرى است كه ملت 
بحرین برگزیده اس��ت، مسيرى پرعزت و با شکوه 
هرچن��د كه ادام��ه این راه ایثار و جانفش��انى هاى 
بزرگ��ى بطلبد. علماى بحری��ن در این بيانيه خود 

بر سه نکته تأكيد كردند:

1- حض��ور ميدانى و مش��اركت گس��ترده در 
اعتراض هاى مس��المت آميز بنا به دعوت نهادهاى 

مردمى
2- وح��دت صفوف ملت و انس��جام آن و عدم 
توجه به رسانه و بلندگوهاى نظام و روش هاى پوچ 

آن براى ضعيف ساختن فعاليت هاى این مناسبت.
3- قدردانى از آمادگى مردم در تمامى مناطق 
بحرین، بيانيه هاى صادر ش��ده، شعارها و نداهاى 

سر داده شده به این مناسبت.
در این ميان م��زدوران آل خليفه براى مقابله 
با اعتراض مس��المت آميز مردم بحرین در سالروز 
انق��الب 14 فوریه به س��ركوب هيس��تریک روى 
آورده اند. از س��وى دیگ��ر نظامي��ان رژیم بحرین 
مجهز به بلدوزر براى از بين بردن موانع ایجادشده 
توس��ط تظاهركنندگان، در مناط��ق مختلف این 

كشور مستقر شده اند.
ب��ه گفته مناب��ع بحرین��ى، همزمان ب��ا آغاز 
اعتراضات در سراس��ر بحرین، منع رفت و آمد در 
مسير منامه و شهر حمد به شدت ایجاد شده است. 
در همين حال خبر مى رسد، مزدوران آل خليفه با 
یورش به ش��هر العکر در تالش است از اعتراضات 

مردمى جلوگيرى كند.
در این ميان معاون دبيركل الوفاق بحرین  به 
مناس��بت س��الگرد انقالب 14 فوریه در سخنرانى 
گفت: ملت بحری��ن از اراده الزم براى ادامه دادن 
به راه خود برخوردار است، ملت بحرین ملتى قوى 
و داراى اراده اى آهنين اس��ت؛ صرف نظر كردن از 
حقوق خود در قاموس آنها نيست. وى تصریح كرد: 
دولتى كه هيچ كس��ى نمى تواند آن را بازخواست 

كند، نمى تواند چيزى را تقدیم كند
معاون دبي��ركل الوفاق بحرین در ادامه افزود: 
گفتمان ملى فراگير آیت اهلل عيس��ى قاس��م الهام 

بخش ملت ش��د، پاس��خ نظام به تالش هاى شيخ 
عيسى قاسم، قرار دادن وى تحت بازداشت خانگى 
است، ملت بحرین به تحركات و فعاليت هاى خود 

تا دست یافتن به حقوق خود ادامه خواهند داد 
ش��يخ حس��ين الدیه��ى  اظه��ار داش��ت: ما 
صاحبان یک طرح ملى هس��تيم و نسبت به دیگر 
اقش��ار و گروه ها رویکردى باز داریم تا یک گزینه 
مل��ى را ارائه بدهي��م كه بتواند راه حل ریش��ه اى 
براى بحرانه��ا ایجاد كند، نظام ام��روز مى خواهد 
چهره هایى را جایگزین ش��خصيتهاى سياسى كند 
و آنها را بر جامعه تحميل كند. ما از س��ال 2011 
ت��ا 2018 در صحنه حضور داش��تيم و در عرصه 
سياس��ى، دیپلماتيک و حقوقى فعاليت مى كردیم 
و همچنان به نقش خود عمل مى كنيم. وى تاكيد 
كرد: مخالفان دیدگاهى را درپيش خواهند گرفت 

كه مبتنى بر آرمان هاى ملى باشد.
مع��اون دبيركل الوف��اق گفت: نخس��ت وزیر 
قطر در حضور پادش��اه بحرین با شيخ على سلمان 
تماس گرفت و نظام اینک پس از هفت سال او رابه 
جاسوسى براى قطر متهم مى كند، ملت بحرین اقدام 
نظام براى عادى سازى روابط با رژیم صهيونيستى 
را نمى پذیرد. ش��يخ حس��ين الدیهى اف��زود: تمام 
تالش ه��اى نظ��ام ب��راى تضعيف مل��ت بحرین به 
شکس��ت انجاميد، ملت بحری��ن از اراده الزم براى 
ادامه دادن به راه خود برخوردار است، ملت بحرین 
ملتى قوى و داراى اراده اى آهنين است؛ صرف نظر 

كردن از حقوق خود در قاموس آنها نيست.

تاكيد بحرینی ها بر ادامه مقابله با سركوب گری آل خليفه

تسلیمنمیشویم

54 فلس��طيني در س��ال 2017 ميالدي 
در حالي جان خود را از دس��ت دادند كه حق�وق بش�ر

منتظر مج��وز رژیم صهيونيس��تي براي 
خروج از سرزمين هاي فلسطيني براي درمان بودند.

 سازمان جهاني بهداش��ت و سازمان هاي غيردولتي اعالم 
كردند 54 فلس��طيني در س��ال 2017 ميالدي در حالي جان 
خود را از دست دادند كه منتظر مجوز رژیم صهيونيستي براي 

خروج از سرزمين هاي فلسطيني براي درمان بودند.
طبق گزارش مركز حقوق بشر الميزان مستقر در نوار غزه، 
در س��ال هاي قبل فقط چند مورد مرگ فلسطيني هاي منتظر 
دریافت مجوز پزشکي ثبت شده بود. سازمان جهاني بهداشت 
نيز اعالم كرد آماري را در اختيار دارد كه قابل مقایس��ه با آمار 
سال 2016 است. این آژانس وابسته به سازمان ملل متحد در 
گزارش��ي اعالم كرد 25 هزار فلسطيني س��اكن نوار غزه سال 
گذش��ته از اسرائيل درخواست روادید كردند و فقط 54 درصد 

توانستند در زمان مقرر به پزشک مراجعه كنند. 
جرالد راكنس چائوب رئيس دفتر این سازمان در سرزمين 
هاي فلس��طين اعالم كرد »درصد روادی��د اختصاص یافته به 
بيماران براي خروج از غزه به شيوه نگران كننده كاهش یافت 
و به پایان ترین س��طح بعد از 2008 رس��يد س��الي كه انتشار 
این آمار ش��روع شد.« اسرائيل همه ورودي هاي كرانه باختري 
كه از س��ال 1967 این منطقه را اشغال كرده است و نوار غزه 

را به اس��تثنا چند كيلومتر مرز بين ای��ن منطقه و مصر تحت 
كنترل دارد. 

خبر دیگر آنکه زیر خارجه عمان در سفر به كرانه باخترى 
تأكيد كرد اكنون، ایجاد دولت فلس��طين به ضرورتى راهبردى 
ب��راى همه جه��ان تبدیل ش��ده و این امر باید محقق ش��ود. 
»یوسف بن علوى بن عبداهلل« وزیر خارجه ُعمان در سفر خود 
به كرانه باخترى بر ضرورت تأس��يس دولت مستقل فلسطينى 
تأكيد كرد. یوسف بن علوى در ورود به »اریحا« )واقع در شرق 
كرانه باخترى( گفت: »پس از جنگ جهانى اول و دوم، تمایلى 
جهانى براى ایجاد اس��رائيل به وجود آمد و اسرائيل ایجاد شد؛ 
اكنون ایجاد دولت فلس��طين به ضرورتى راهبردى براى تمام 
جهان تبدیل ش��ده اس��ت؛ جهان تحمل خش��ونت و تخریب 
بيش��تر را ندارد.  وزیر خارجه تش��کيالت خودگردان فلسطين 
براى گفت وگوهاى مس��تقيم با مقامات رژیم صهيونيس��تى در 

كشورى همانند روسيه اعالم آمادگى كرده است. 
»ری��اض ملک��ى« وزی��ر خارج��ه تش��کيالت خودگردان 
فلسطين روز سه شنبه گفته اس��ت كه این تشيکالت آمادگى 
دارد تا به صورت مس��تقيم با رژیم صهيونيس��تى در كشورى 
مثل روس��يه وارد گفت وگوها ش��ود. خبر دیگر آنکه زندانيان 
فلس��طيني كه بدون محاكمه در زندان هاي اسرائيل بازداشت 
هس��تند ، تصميم گرفتند براي مقابله با سياست هاي ظالمانه 

این رژیم دادگاه هاي نظامي آن را تحریم كنند. 

شهادت ده ها بيمار در محاصره غزه 
معاون وزیر خارجه س��وریه با اش��اره به 

خط ه��دف آمریکا براى طوالنى كردن بحران س����ر
سوریه تأكيد كرد كه این كشور دست به 

انتقال عناصر تروریستى داعش زده است.
»فيصل مقداد« معاون وزیر خارجه س��وریه تأكيد كرد كه 
نقش آمریکا و برخى از كش��ورهاى عربى در سوریه، حمایت از 
گروه تروریس��تى داعش و جلوگيرى از پيشروى ارتش سوریه 
است. شبکه »سما« سوریه به نقل از مقداد گزارش داد كه اكنون 
حمالتى براى خدش��ه وارد كردن به حکومت سوریه و مقابله با 
دستاورهاى ارتش سوریه و همپيمانانش صورت مى گيرد. وى با 
بيان این مطلب اظهار داشت كه تهدیدهاى كشورهاى غربى و 
ادعاهاى آنان درباره استفاده حکومت سوریه از سالح شيميایى 

فقط براى توجيه اقدامات خصمانه خود است.
در این ميان در اقدامى همسو با آمریکا وزیر خارجه فرانسه 
گفت در صورتى كه ثابت ش��ود دولت س��وریه از س��الح هاى 
ش��يميایى اس��تفاده كرده عليه این كشور اقدام نظامى خواهد 
كرد. رئيس جمهور فرانس��ه، على رغم ای��ن، گفت كه تا كنون 
ش��واهدى براى اثبات این موضوع وجود ن��دارد. پيش از این، 
»فلورنس بارلى«، وزیر دفاع فرانس��ه هم گفته بود كه تا كنون 
مدرک قابل اطمينانى درباره استفاده دمشق از سالح شيميایى 

به دست نيامده است. 
در حوزه ميدانى س��وریه نيز خبر مى رس��د، ارتش سوریه 

و نيروه��اى همپيمان��ش قص��د دارن��د منطقه جنوب ش��رق 
اس��تان حم��اه را كه با ریف ش��مالى حمص تداخ��ل دارد، از 
تروریست هاى »الجبهة اإلسالمية« پس بگيرند. روزنامه الوطن 
گ��زارش داد كه پس از شکس��ت این تالش ها، ارتش س��وریه 
تصميم گرفته اس��ت كه ریف جنوبى شرقى استان حماه را از 
وجود تروریس��ت ها پاكس��ازى كند. این منطقه با ریف شمالى 
حمص تداخل دارد. در این دو منطقه تروریس��ت هاى موسوم 
به »الجبهة اإلسالمية« استقرار دارند و ارتش سوریه قصد دارد 
ب��ا عمليات گس��ترده خویش به حضور آنان پای��ان دهد. خبر 
دیگر آنکه  یک پهپاد ارتش آمریکا یک تانک T-72 س��اخت 
روسيه را در خاک سوریه هدف قرار داده و آن را منهدم كرده 
است. این حادثه كه آخر هفته قبل رخ داده دومين مورد طى 
كمتر از یک هفته بوده اس��ت. از س��وى دیگ��ر  »رجب طيب 
اردوغ��ان« رئيس جمهور تركيه طى تماس تلفنى با »س��لمان 
بن عبدالعزیز« ش��اه عربستان درباره روابط دوجانبه و عمليات 

عفرین گفت وگو كرد.
وزی��ر خارجه تركيه ب��ا بيان اینکه تش��کيل ارتش ُكردى 
ب��ه وس��يله آمری��کا خ��الف روح ائتالف اس��ت، مدعى ش��د 
تروریس��ت هاى داعشى با ش��به نظاميان ُكرد در شمال سوریه 
هم��کارى مى كنند. چاووش اوغلو طى س��خنرانى در نشس��ت 
غيرعلنى ائتالف آمریکایى در كویت، گفت: ائتالف به اقدامات 

مشترک و وحدت هدف نيازمند است.

افشاگری دمشق از بحران سازی آمریکایی 


