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14 فوریه 2005 بود که رفیق الحریری نخس��ت وزیر لبنان 
ب��ر اثر انفجار بر س��ر راه کاروان موت��وری اش در بیروت به قتل 
رس��ید که زمینه س��از تحوالت بسیاری در س��اختار سیاسی و 
امنیتی لبنان و حتی منطقه شد چنانکه از پیامدهای آن خروج 

نیروهای سوریه از لبنان بود که البته نتیجه این خروج طراحی 
صهیونیست ها برای حمله به لبنان بود که جنگ 33 روزه را رقم 
زد. جنگی که مقاومت حزب اهلل توانست در آن شکستی سخت 
را به دش��من وارد س��ازد. از نکات قابل توجه آنکه پرونده ترور 
حریری به پرونده ای جهانی مبدل ش��د و دادگاه الهه مس��ئول 

پیگیری آن شد و کمیته ای ویژه برای آن در نظر گرفته شد.
نکت��ه قابل توجه آنک��ه در روزهای اخیر ای��ن دادگاه رای 
جدیدی صادر کرده اس��ت و قاضی های دادگاه بین المللی اعالم 
کردند، انفجاری که منجر به کشته شدن الحریری شده »اقدامی 
تروریس��تی« بوده اس��ت. در حکم این دادگاه که در الهه قرار 
دارد، آمده اس��ت: مدارک ارائه ش��ده توسط دادستان ها ممکن 
است منجر به محکوم شدن 4 نفر از متهمان پرونده شود و این 
بدان معناست که وکالی چهار نفر مذکور - که به صورت غیابی 
محاکمه می ش��وند - باید دفاعیات خود را ارائه دهند. حال این 

سوال مطرح می ش��ود که چرا در مقطع کنونی این حکم صادر 
می شود و چه اهدافی را دنبال می کند؟ 

بررس��ی ابعاد پرونده ترور حریری نشان می دهد که ادعای 
دادگاه متهم س��ازی اعضای حزب اهلل لبنان اس��ت. دادگاه ویژه 
پرونده ترور الحریری 4 عضو حزب اهلل لبنان حدود 6 سال پیش 
)2011( حکم بازداش��ت 4 عضو حزب اهلل لبنان را صادر کرد و 
پی��ش از این نی��ز در فوریه 2005، 22 نفر دیگ��ر را متهم ترور 
حریری اعالم کرده بود. حزب اهلل همواره این اتهام ها را رد کرده  و 
با استناد به تصاویر ویدئویی از تحرکات هوایی رژیم صهیونیستی 
بر ف��راز بیروت در مس��یر حرکت رفیق الحری��ری، این رژیم را 
مس��ئول ترور می داند. بر این اساس می توان گفت که اعالم رای 

دادگاه در مقطع کنونی بی ارتباط با حزب اهلل نخواهد بود. 
ح��زب اهلل با حضور موثر در مبارزه با تروریس��م در لبنان و 
سوریه توانس��ته جایگاهی مردمی و منطقه ای کسب نماید که 

ب��رای جریان های غرب گرا و س��عودی مح��ور در انتخابات آتی 
هزینه های بسیاری به همراه دارد و از سوی دیگر برجسته شدن 
حزب اهلل در مبارزه با تروریسم شکست سخت دشمنان مقاومت 
در منطقه اس��ت. رای دادگاه حریری در حالی که از این انفجار 
به عنوان اقدام تروریستی نام برده از یک سو برای تخریب چهره 
حزب اهلل در داخل لبنان اس��ت تا ش��اید با این حربه بتوانند از 
پی��روزی انتخاباتی مقاومت در انتخاب��ات آتی لبنان جلوگیری 
کنند. از سوی دیگر آمریکا و اروپا اخیرا با ادعای تروریست بودن 
ح��زب اهلل تحریم هایی را علیه آن وضع و حتی خواس��تار خلع 
س��الح آن شده اند. این سناریو مطرح است که آنها با اعالم رای 
دادگاه حریری در مقطع کنونی به دنبال توجیه این تحریم ها و 
فشارها علیه حزب اهلل باشند. البته هدف همزمان آنها به حاشیه 
راندن نام حزب اهلل به عنوان پیشگام عرصه مبارزه با تروریسم و 

متهم سازی ایران و روسیه به حمایت از تروریسم است. 

مترجم: حسين ارجلو03/10/2018كيوسك

منوچین:بهحفظامنیتاسرائیلمتعهدهستیم/
»اس��تیون منوچین«، وزیر خزان��ه داری آمریکا با توصیف 
دولت این کش��ور به عنوان »بزرگ ترین دوست اسرائیل«، 
ب��ر ض��رورت مقابله با برنامه موش��کی ای��ران تأکید کرد.  
»منوچی��ن« در جمع یهودیان در ش��هر نیویورک گفت: 
»ای��االت متحده هیچ ش��ریکی بهت��ر از اس��رائیل ندارد؛ 
رئیس جمهور ترامپ، بزرگ ترین دوس��ت اسرائیل است.« 
وزیر خزانه داری آمریکا گفت: »ترامپ متعهد است اطمینان 
حاصل کند نه تنها اسرائیل، بلکه همسایگان آن و سایر دنیا 
هم در برابر موشک های بالستیک ایران و صادرات تروریسم 

توسط این کشور به سراسر منطقه ایمن هستند.«
گروگانگیریکالیفرنیاباکشتهشدن4نفربهپایان
رسید/بعد از یک بن بست چند ساعته میان مأمور پلیس 
و فرد مس��لح در حادثه گروگانگیری مرکز کهنه سربازان 
»یونتویل« ایالت کالیفرنیا، سه زن به همراه عامل مسلح 
این حادثه کشته شدند. سه قربانی این حادثه از کارکنان 
مرکز »پثوی«، مرکز مشاوره کهنه سربازانی که از اختالل 
اس��ترس پس از س��انحه PTSD رنج می برن��د، بودند. 
گزارش ها حاکی از آن است که عامل مظنون این حادثه 

یکی از مراجعین این مرکز بود.
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جنگبرافغانستانتحمیلشدهاست/رئیس جمهور 
افغانستان در مراسم تشکیل فرماندهی مشترک نیروهای 
ویژه افغ��ان در کابل اظهار داش��ت ب��رای کنترل تلفات 
نیروهای امنیتی افغان، تدابیر الزم و عملیات های از پیش 
برنامه ریزی شده باید تقویت شود. وی افزود: جنگی که بر 
ما تحمیل ش��ده به یک جنگ وحشیانه تغییر کرده است 
ک��ه هیچ اصولی را نمی شناس��د بنابراین نیروهای امنیت 
ملی در کش��ف و خنثی س��ازی حمالت مخالفان مس��لح 
دولت زیرکانه عمل کنند. رهبری نیروهای امنیتی افغان 
براساس تعهدات ملی به کار گماشته شدند و امنیت ملی 

به سیاست های بزرگ این کشور متعهد است.
رواب�طنامطلوبترکیهوکش�ورهایعرب�ی/»أنور 
قرقاش« وزیر مشاور در امور خارجه امارات در صفحه توییتر 
خود به دولت ترکیه درباره استمرار دخالت در امور داخلی 
کشورهای منطقه و عدم رعایت حاکمیت کشورهای عربی 
همسایه هشدار داد. قرقاش در صفحه توییتر خود نوشت: 
»بر هیچ کس پوشیده نیست که روابط ترکیه و کشورهای 
عرب��ی در بهترین وضعیت قرار ندارد و ب��رای اینکه توازن 
برقرار شود بایستی آنکار حاکمیت عربی را رعایت کرده و با 

همسایگان خود با درایت و عقالنیت رفتار نماید.«
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ف�روشجنگندههایتایفونبهعربس�تاننهایی
میشود/شرکت "بی ای ئی سیستمز" سازنده هواپیماهای 
جنگن��ده تایفون )گردباد( اعالم کرده اس��ت که بریتانیا 
موافقت کرد مذاکرات با عربس��تان سعودی برای فروش 
48 فروند جنگنده تایفون را نهایی کند. شرکت بی ای ئی 
سیستمز بزرگترین شرکت پیمانکار نظامی اروپا به شمار 
می رود و مدت زمان زیادی اس��ت که منتظر نهایی شدن 
این قرارداد با ریاض است. تفاهمنامه دوجانبه برای نهایی 
ک��ردن مذاکرات مربوط ب��ه این قرارداد، پ��س از دیدار 
محمد بن س��لمان ولیعهد س��عودی با گاوین ویلیامسون 

وزیر دفاع بریتانیا امضا شده است.
کمک100میلیوندالریانگلیسبهعربس�تان/با 
وجود خشم عمومی از رابطه انگلیس با دولت های )حاشیه 
جنوبی( خلیج فارس، و همزمان با س��فر محمد بن سلمان 
از لن��دن، وزرای دولت انگلیس توافقنامه کمکی به ارزش 
100 میلیون را با ریاض منعقد کردند. دولت انگلیس این 
ت��واق را به عنوان یک »مش��ارکت نوین بلندمدت« برای 
بهبود معیش��ت و تقویت توس��عه اقتص��ادی در برخی از 
فقیرترین کش��ورهای جهان توصیف کرده اس��ت. اما این 

توافق با خشم اعضای احزاب  مواجه شد.
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امریکاباره�ادرانتخاباتروس�یهمداخلهکرده
است/والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مصاحبه 
اختصاصی با شبکه تلویزیونی »ان بی سی« آمریکا یادآور 
شد که آمریکا دائما در روند انتخابات در روسیه مداخله 
کرده و حتی این مسئله را پنهان هم نمی کند. وی گفت: 
»ما اخیرا در باالترین س��طح به آنها )مقامات آمریکایی( 
گفتیم که شما دائما در حیات سیاسی کشور ما مداخله 
می کنید و جالب است که آنها حتی این موضوع را انکار 
هم نکردن��د.« پوتین تأکید کرد آمری��کا خود به »بازی 
کثیف��ی« )در م��ورد مداخله در امور س��ایر کش��ورها( 

مشغول است و بعد دیگران را به آن متهم می کند.
صادرات2میلیاردیوروییتسلیحاتآلمان/نشریه 
آلمانی اش��پیگل نوشت که توافق های تسلیحاتی با مصر، 
قطر و پاکستان در زمان دولت انتقالی در آلمان، به میزان 
قابل مالحظه ای افزایش یافت. در این گزارش آمده است 
که در فاصله انتخابات پارلمانی تا به امروز، ارزش صادرات 
تس��لیحات این کشور، حدود 2 میلیارد یورو برآورد شده 
اس��ت بیشتر این تسلیحات به کش��ورهای درگیر جنگ 
و ناآرامی صادر ش��ده اند. رقم دقی��ق این صادرات   یک 

میلیارد و 942 میلیون یورو اعالم شده است.
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ترکیه:س��فیر ترکیه در روسیه اعالم کرد که آنکارا 
تصمیمی برای خرید سامانه S400 از روسیه ندارد. وی در 
این مورد به ش��بکه خبری اینترفکس گفت که کشورش 
فعال قصد ندارد که بار دیگر از روسیه سامانه S400 بخرد. 
ترکیه پس از یک س��ال مذاکره با روسیه، باالخره موفق 
شد مس��کو را به فروش س��امانه های پدافندی پیشرفته 

S400 تحت قرارداد 2.5 میلیارد دالری راضی کند.

اتیوپ�ی: وزی��ر خارجه اتیوپ��ی از توافق با همتای 
روس خ��ود در مورد آغاز مقدم��ات راه اندازی یک مرکز 
پژوهش های هس��ته ای با اهداف مسالمت آمیز خبر داد. 
ورقنه جبیو، وزیر خارجه اتیوپی در کنفرانس مطبوعاتی 
مشترک با سرگئی الوروف، همتای روسش که به آدیس 
آبابا سفر کرده اظهار داشت: با طرف روس در مورد آغاز 
مقدمات راه اندازی یک مرکز پژوهش های هس��ته ای با 
اهداف مس��المت آمیز به توافق رسیدیم. الوروف درباره 
بودج��ه الزم برای اجرای این پ��روژه و چگونگی تامین 

هزینه های آن سخنی نگفت.

آمریکا: دونالد ترامپ در نشست کشورهای آمریکای 
شمالی و جنوبی موس��وم به OAS در پرو که در آوریل 
سال جاری میالدی برگزاری می شود، شرکت می کند. این 
نشست منطقه ای که آغاز به کار آن به 1994 بر می گردد، 
نشستی مهم برای آمریکاس��ت که به دنبال تاثیرگذاری 
بر رخدادهای سراس��ر منطقه اس��ت. این تصمیم ترامپ 
ب��ه گمانه زنی ها درباره احتمال عدم مش��ارکت او در این 
نشست به دلیل تنش میان آمریکا و برخی از همسایگان 

جنوبی اش در قاره آمریکا، پایان داد.

روسیه: نیروی دریایی آمریکا اعالم کرد که از نزدیک 
تمام فعالیت های کش��تی روس��یه را که نزدی��ک پایگاه 
زیردریایی جورجیا است، زیرنظر دارد. نیروی دریایی آمریکا 
گزارش داد فعالیت های کشتی »ویکتور لنوف« روسیه را 
در نزدیکی پایگاه زیردریایی »کینگز بی« - محل استقرار 
ش��ش زیردریایی اتمی حامل موش��ک بالستیک کالس 
اوهای��و متعلق به نیروی دریایی آمریکا - زیر نظر دارند. از 
14 فروند زیردریایی کالس اوهایو هشت فروند زیردریایی 
دیگر نیز در سواحل اقیانوس آرام در پایگاه نیروی دریایی 

کیتساپ در ایالت واشنگتن مستقر هستند.

فرانسه: »امانوئل ماکرون« رئیس جمهوری فرانسه 
که طی س��فری 4 روزه به هند س��فر کرده است، مورد 
اس��تقبال »نارندرا مودی« نخس��ت وزیر این کشور قرار 
گرفت. پس از آن وی با »سوش��ما س��وراج« وزیر امور 
خارج��ه هند دی��دار کرد. ماکرون در ای��ن دیدار گفت 
ک��ه عقیده دارم که هند باید همکاری های بیش��تری با 

فرانسه و به طور کل با اتحادیه اروپا داشته باشد. 

ک�رهش�مالی: »ری یون��گ ه��و« وزی��ر خارجه 
کره ش��مالی در آینده نزدیک به س��وئد سفر کرده و با 
همتای س��وئدی خود »مارگوت والس��تروم« گفت وگو 
می کن��د. به دلیل آنکه س��وئد حافظ مناف��ع آمریکا در 
کره ش��مالی محسوب می شود، س��فر وزیر خارجه کره 
ش��مالی به این کشور می تواند یخ های موجود در روابط 

واشنگتن - پوینگ یانگ را بیش از گذشته آب کند. 
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انگلی��س  مخال��ف  اح��زاب 
گ�زارشآخر

گروه بين الملل
انگلیس  توافق  که  می گویند 
ب��ا س��ران س��عودی ب��رای 
دریاف��ت کمک��ی 100 میلیون پون��دی را موجب 
شرمساری ملی دانسته اند که برگرفته از دلبستگی 

سران لندن به پول های سعودی است. 
در واکنش ب��ه توافقات ترزا می نخس��ت وزیر 
انگلی��س با ولیعهد س��عودی، نش��ریه گاردین در 
گزارش��ی با اشاره به سفر ولیعهد سعودی به لندن 
و توافقات صورت گرفته برای کمک 100 میلیون 
پوندی بین س��ران سعودی و دولتمردان انگلیسی 
عنوان »یک شرمساری ملی« را برای گزارش خود 

انتخاب کرده است.
گاردین نوشته است که با وجود خشم از رابطه 
انگلیس با دولت های )حاشیه جنوبی( خلیج فارس، 
و همزمان با سفر محمد بن سلمان از لندن، وزرای 
دولت انگلی��س توافقنامه کمکی ب��ه ارزش 100 

میلیون را با ریاض منعقد کردند. 
دول��ت انگلیس ای��ن توافق را ب��ه عنوان یک 
»مش��ارکت نوین بلندمدت« برای بهبود معیشت 
و تقویت توس��عه اقتص��ادی در برخی از فقیرترین 
کش��ورهای جهان توصی��ف کرده اس��ت. اما این 
توافق با خشم اعضای احزاب مخالف مجلس عوام 
انگلیس و نهادهای خیریه این کش��ور مواجه شد، 
گروه هایی که از نقش عربستان سعودی در جنگ 

یمن عمیقا نگرانی دارند.
کیت اوسامار، وزیر درسایه توسعه بین المللی 
انگلیس گف��ت که این توافق »موجب اس��تهزاء« 

ش��هرت انگلیس ب��ه عنوان یک رهب��ر جهانی در 
ارائه کمک های بشردوستانه می شود. به گفته وی، 
»ترزا ِم��ی گفته بود که با بن س��لمان برای توقف 
بمباران غیرنظامیان و پایان بخش��یدن به استفاده 
از حربه گرس��نگی ب��ه عنوان یک س��الح جنگی 
رایزنی خواهد ک��رد«. وی افزود: »زندگی بیش از 
22 میلیون یمنی به دسترس��ی کامل و دائمی به 

کمک، غذا و سوخت وابسته است.

 اما به جای آن، ]نخست وزیر انگلیس[ نتوانست 
هیچ مصالحه ای را )از س��وی بن سلمان( به دست 
آورد و تنها مدالی در زمینه مشارکت بشردوستانه 
نوینی را همراه با تأییدی از جانب سازمان توسعه 
بین المللی انگلیس تقدیم عربستان سعودی کرد«. 
وی تصریح کرد که این اقدام »موجب پاک ش��دن 
وجهه عربس��تان سعودی و نقش آن در این جنگ 

می شود، و این یک شرمساری ملی است«.

در همی��ن حال س��ازمان عف��و بین الملل در 
واکن��ش به امضای تفاهم نامه فروش جنگنده های 
تایفون انگلیس به عربس��تان اعالم ک��رد: قرارداد 
ف��روش جنگنده های انگلیس��ی به عربس��تان، به 
منزل��ه ریختن بنزین در آتش بحران یمن اس��ت. 
این تفاهم در آخرین روز از سفر 'محمدبن سلمان' 

ولیعهد عربستان سعودی به لندن صورت گرفت.
در پی انتش��ار این خبر ارزش س��هام شرکت 
انگلیس��ی »بی.ای.ئی سیستمز« که چندی پیش 
به دلیل نوسانات مالی مجبور به تعدیل نیرو شده 

بود، 2 درصد افزایش یافت. 
امضای این تفاهم نامه س��بب خشم نهادهای 
حق��وق بش��ری و فع��االن ضدجن��گ در انگلیس 
خواهد ش��د که تداوم معامالت تس��لیحاتی لندن 
و ری��اض را مانع پای��ان جنگ در یم��ن و بحران 
انس��انی در این کش��ور می دانند. انگلیس یکی از 
تأمین کننده های اصلی سالح برای تجاوز حاکمان 
س��عودی به م��ردم فقیر و بی دفاع یمن به ش��مار 
م��ی رود. این کش��ور از زمان آغ��از جنگ یمن به 
رهبری عربستان که تاکنون موجب شهادت بیش 
از 14 هزار شهروند این کشور و زخمی شدن ده ها 
هزار نفر دیگر و ویرانی این کش��ور مس��لمان  شده 

است، مجوز فروش حدود چهار میلیارد پوند سالح 
به عربس��تان س��عودی را صادر کرده و در آموزش 
نیروهای س��عودی نقش جدی داش��ته است. الزم 
به ذکر اس��ت ریاض و لندن در پایان سفر »محمد 
بن سلمان« ولیعهد س��عودی به انگلیس، بیانیه ای 
مش��ترک صادر کردند. انگلیس در ای��ن بیانیه از 
تالش های عربستان سعودی در مبارزه با تروریسم 

و خشکاندن منابع مالی آن تمجید کرده است!
 الزم ب��ه ذک��ر اس��ت حمایت ه��ای آمریکا و 
انگلیس نیز نتوانس��ته س��عودی را از شکس��ت در 
یمن رهایی دهد چنانکه دایره اطالع رسانی رسانه 
جنگ یمن در گزارش��ی از دس��تاوردهای نظامی 
ارت��ش و کمیته های مردمی یمن از ابتدای س��ال 
2018 ا تاکن��ون از انهدام بی��ش از 300 تانک و 
خودروی زرهی دش��من و ش��لیک بیش از بیست 
موشک بالس��تیک به مواضع متجاوزان سعودی و 

مزدورانشان خبر داد. 
تجهیزات زمینی منهدم شده متجاوزان بالغ بر 
189 دس��تگاه شامل 27 خودروی زرهی، 3 تانک 
و 159 جنگ افزار مختلف دیگر بوده است. اما در 
حوزه تجهی��زات نیروی هوایی یک فروند جنگنده 
تورن��ادو، یک فروند جنگن��ده اف 15 و یک فروند 
پهپاد ائتالف س��عودی توس��ط نیروهای مقاومت 
یمن س��رنگون شده است. الزم به ذکر است دیروز 
یگان ت��ک تیرانداز ارتش یمن و انصاراهلل در ادامه 
عملیات خود در مرز با عربستان سعودی، دیروز 6 
نفر از نظامیان س��عودی مستقر در جازان و نجران 

را از پای درآوردند.

محافلرسانهایوسیاسیبهتوافقاتنخستوزیربریتانیاوولیعهدسعودیواکنشنشاندادند

 شرمساری ملی برای انگلیس 

یکا برای کارهای کثيفش دیگران را سرزنش می کند آمر
والدیمی��ر پوتی��ن، رئیس جمه��وری روس��یه در مصاحبه با 

ان بی س��ی بار دیگر اتهام زنی س��رویس های اطالعاتی آمریکا چ�����الش
مبنی بر اینکه او دس��تور مداخله در انتخابات نوامبر 2016 را 

داد که به ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید ختم شد، تکذیب کرد.
پوتی��ن ک��ه احتماال ب��ار دیگر در 18 مارس ب��ه عنوان رهبر روس��یه انتخاب 
می شود، پرسید: چرا شما به این نتیجه رسیدید که مقام های روسیه و شخص من 
به کس��ی اجازه دادیم چنین کاری کند؟ او با اشاره به اتهام زنی ماه گذشته وزارت 
دادگستری آمریکا به تعدادی تبعه روس گفت: خب چه ارتباطی دارد که آنها روس 
هس��تند؟ 146 میلیون روسی وجود دارد. که چی؟ برایم اهمیتی ندارد. اصال برایم 

اهمیتی ندارد... آنها بازتاب منافع کشور روسیه نیستند.
رئیس جمهوری روس��یه گفت: آیا کسی باور می کند که روسیه، از هزاران مایل 
دورتر، روی نتیجه انتخابات اثر بگذارد؟ این برای ش��ما خنده دار نیس��ت؟ هدف ما 
مداخله نیس��ت. از مداخله چه چیزی عایدمان می شود؟ چنین هدفی وجود ندارد. 
رئیس جمهوری روس��یه اظهار داشت، آمریکا دس��ت به "کارهای کثیف" می زند و 
دیگران را در این باره سرزنش می کند. پوتین افزود: کسانی که این عقیده را دارند 
چه کس��انی هس��تند، "کارهای کثیف" چیست؟ من دس��ت به هیچ "کار کثیفی" 
نزده ام هر آنچه انجام داده ام روش��ن است این کار کثیف نزد شماست. شما افرادی 
دارید که دوست دارند دست به "کارهای کثیف" بزنند از این رو تصور می کنید ما 

هم این کار را انجام می دهیم اما این ما این کارها را نمی کنیم.
پوتین گفت: من هرگز با ترامپ قبل از انتخاب ش��دن به ریاست جمهوری امریکا 
دیدار نکرده ام. دونالد ترامپ در سال 2013 میالدی برای مسابقات دختر شایسته جهان 
به روس��یه آماده بود، من تا زمانی که وی به عن��وان کاندیدا از طرف حزب خود برای 

ریاست جمهوری آمریکا معرفی شد حتی نمی دانستم که به روسیه سفر کرده است.

ونده سازی آل خليفه با اسناد جعلی  پر
جنبش الوفاق بحری��ن، دادگاه های بحرینی را به تالش برای 

استناد به مستندات جعلی، جهت محکوم کردن دبیرکل این حق�وقبش�ر
جنبش متهم کرد.

الوفاق اعالم کرد جلس��ات دادگاه برای محاکمه شیخ علی سلمان، خود بیانگر 
بی عدالتی اس��ت و کیفرخواست دادستان کل به بیانیه های داعش شبیه است زیرا 
در آن درایت و توازنی دیده نمی ش��ود. روز پنجش��نبه دادگاه بحرین با پافش��اری 
بر ادامه محاکمه ش��یخ علی س��لمان، دبیرکل جمعیت الوفاق ب��ه اتهام "توطئه و 
جاسوس��ی برای قطر"، امروز هشتمین جلسه این دادگاه را برگزار و ادامه محاکمه 
را به دوم فروردین 1397 موکول کرد. شیخ علی سلمان هم اکنون آخرین سال از 

محکومیت چهار ساله سابق خود را در زندان می گذراند.
 الزم به ذکر اس��ت م��ردم بحرین با برگ��زاری تظاهرات گس��ترده علیه رژیم 
آل خلیفه تداوم اقامت اجباری شیخ عیسی قاسم را به شدت محکوم کردند. مردم 
بحرین تظاهرات گس��ترده ای را علیه رژیم آل خلیفه برگزار کردند. این تظاهرات 

در منطقه »المصلی« و تعداد دیگری از مناطق بحرین برگزار شد.
 تظاهرات کنندگان ش��عارهایی را علیه آل خلیفه سر دادند. شرکت کنندگان 
در این تظاهرات همچنین تداوم اقامت اجباری ش��یخ عیس��ی قاس��م را به شدت 
محکوم کردند. تظاهرات کنندگان همچنین اقدام آل خلیفه در به شهادت رساندن 

جوانان بحرینی و شکنجه زندانیان سیاسی را محکوم کردند.
 الزم به ذکر است دادگاه نظامی رژیم آل خلیفه 6 شهروند بحرین را به اعدام 
محکوم کرد. این ش��هروندان در حین محاکم��ه در دادگاه  نظامی، در معرض انواع 
شکنجه های جسمی و روحی و نیز شوک الکتریکی قرار گرفتند. رژیم آل خلیفه با 
مته��م کردن غیرنظامیان به اتهامات دروغین قصد دارد به جامعه بین الملل چنین 

القا کند که در این کشور گروه های مسلح حضور دارند.

یه  یست ها در سور ور سازمان ملل حامی تر
»بش��ار الجعفری« نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد 

خط تأکید کرد که آمریکا و همپیمانانش همچنان از تروریستهای س����ر
حاضر در سوریه حمایت می کنند.

الجعف��ری در گفت وگ��و ب��ا خبرگزاری اس��پوتنیک گفت که ه��دف آمریکا و 
همپیمانانش از طرح ادعاهای دروغ درباره استفاده ارتش سوریه از سالح شیمیایی 
در غوطه ش��رقی صرفا حمایت از تروریستهاس��ت. وی تصریح کرد که کش��ورهای 
حامی تروریسم در سوریه عادت کرده اند که استفاده از سالح شیمیایی را بهانه ای 
برای خود قرار دهند تا مانع از پیشروی ارتش سوریه شوند و از این مسئله چند بار 
به عنوان اهرم فش��اری علیه حکومت س��وریه استفاده کرده اند. این مسئول سوری 
خاطر نشان کرد، دولت سوریه به شورای امنیت و سازمان منع گسترش تسلیحات 

شیمیایی بیش از 140 نامه فرستاده است.
الجعف��ری اعالم کرد ک��ه در این نامه ها اطالعات موثقی درباره مواد ش��یمیایی 
تروریس��تها موجود بود؛ موادی که کش��ورهای حامی تروریس��م، آنان را در اختیار 
تروریس��تها قرار داده بودن��د. وی در ادامه تأکید کرد که دبیر خانه ش��ورای امنیت 
عمدا این اطالعات موثق را نادیده گرفت.  این مس��ئول سوری درباره نقش برخی از 
کشورهای منطقه در حمایت از تروریسم در سوریه گفت: رژیمهای عربستان و قطر 
و ش��ماری از رژیمهای ]حاش��یه[ خلیج ]فارس[ از گروههای تروریس��تی در سوریه 
حمایت کرده و در آن بحران به وجود آوردند. در حوزه نظامی سوریه نیز خبر می رسد 
ارتش س��وریه و متحدان در محور باغات حرس��تا-دوما دست به عملیات گسترده ای 

زدند و توانستند از سمت غرب خود را به نزدیکی بزرگراه حرستا-دوما برسانند. 
 با این پیش��روی، یگان های ارتش سوریه که در محور حرستا مشغول عملیات 
هس��تند، کمتر از یک کیلومتر فاصله دارند که منطقه حرستا را محاصره کنند و با 

همرزمان خود که در محور اداره حمل و نقل مستقر هستند، دست دهند.


