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میانم�ار: بنابر اع��ام منابع رس��می در میانمار، 
درگیری قومی در این کشوردس��ت کم 17 کش��ته بر 
جای گذاشته است. دست کم 8 نفر دیگر هم در جریان 
درگیری با ارتش آزادی بخش ملی تاآنگ موس��وم به 
)TNLA( در ش��هر »موس��ه « واقع در مرز میانمار با 
چین زخمی و روانه بیمارس��تان ش��دند. TNLA با 
انتشار پیامی در شبکه اجتماعی فیس بوک مسئولیت 
این حمله را بر عهده گرفت و اعام کرد که این اقدام 
در واکنش به حمله اخیر ارتش میانمار به گروه نظامی 

ارتش آزادیبخش کاچین صورت گرفته است.

مصر: درپی انتشار خبری در روزنامه قطری »العربی 
الجدید« درباره مشارکت »أسامة نقلی« سفیر عربستان 
در مصر و نماینده دائمی آن در اتحادیه عرب در جشن 
هفتادمین سالروز تأسیس رژیم جعلی اسرائیل در قاهره، 
سفارت عربستان در قاهره بیانیه ای منتشر کرد. سفارت 
عربستان در بیانیه خود ضمن تکذیب حضور سفیر این 
کش��ور در جشن سالروز تأسیس رژیم صهیونیستی در 
قاهره، آورده است: »انتشار چنین شایعاتی به خصوص 
در پرتو موضع ثابت عربس��تان سعودی در قبال قضیه 

فلسطین، جای شگفتی و تعجب دارد.«

پاکس�تان: وزارت امور خارجه پاکستان با ارسال 
نامه ای کتبی و رس��می به س��فارت آمریکا اعام کرد 
تمام کاالهای مربوط به دیپلمات های این کش��ور که 
از طریق فرودگاه ها و بنادر وارد می شود با دقت مورد 
بازرس��ی قرار خواهد گرفت. در ادام��ه این نامه آمده 
است: پاکس��تان طبق قوانین وین ماده 27 حق دارد 
که دیپلمات ها خارجی و کاالهای آن ها را هنگام ورود 

و خروج از کشور بازرسی کند.

ذرهبین

زندانی  شدن به خاطر فقر
نامزد انتخابات ریاست  جمهوری 2۰1۶ آمریکا در 
پیام��ی توئیتری گفت: 2۰ درص��د زندانی های آمریکا 

تنها به علت فقر، پشت میله های زندان هستند.
»برنی س��ندرز« نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
2۰1۶ آمری��کا در ی��ک پی��ام توئیتری به بخش��ی از 
بی عدالتی در زندانی ش��دن افراد در کش��ورش اشاره 
کرد و نوش��ت: »احمقانه اس��ت. در آمریکا، حدود 2۰ 
درصد از زندانیان، به جرم فقر، پشت میله های زندان 
محبوس ش��ده اند«. در ی��ک کلی��پ ویدئویی که در 
صفحه توئیتری وی قرار داده شده است، آمده که یک 

نفر از هر پنج زندانی در آمریکا محاکمه نشده اند.
سندرز تصریح کرد: »این احمقانه است اما افرادی 
هستند که قادر نیستند که هزینه ضمانت برای آزادی 
خود را پرداخت کنند و قبل از اینکه برای آنها دادگاه 

تشکیل شود، زندانی می شوند«.
»ش��ان کینگ« نویس��نده و فعال حقوق بشر نیز 
می گوید که سیستم نظام پرداخت ضمانت نقدی برای 
آزادی اساس��اً تنبیهی برای زندانیان قشر فقیر و حتی 
قشر متوسط جامعه محسوب می ش��ود. وی ادامه داد:  
اگر ش��ما به خاطر یک برگه جریم��ه قدیمی پرداخت 
نش��ده یا یک نقض کوچک غیرخش��ونت آمیز دستگیر 
ش��وید و ضمانت آزادی شما یک هزار دالر یا پنج هزار 
دالر باش��د.. ممکن است مجبور شوید، برای هفته ها یا 
ماه ها و در برخی موارد حتی س��ال ها پش��ت میله های 
زندان محبوس باشید و این فقط به این دلیل است که 
خانواده شما مجبور است بین پرداخت اجاره یا پرداخت 

ضمانت آزادی شما یک تصمیم هولناک اتخاذ کنند.
»پریمال داریا« مدیر دعوی قضایی و سپاه حقوق 
مدنی نیز می گوید: بیش از 4۰۰ هزار نفر، هر ش��ب را 
در حالی پش��ت میله های زندان می گذارند که قبل از 
تش��کیل دادگاه به هیچ جرمی محکوم نشده اند و اکثر 
آنها به این دلیل محبوس هستند که نمی توانند هزینه 

آزادی خود را بپردازند.

نیمچهگزارش

دردسر نخست وزیر سابق مالزی 
دفتر امور مهاجرت مالزی، »نجیب رزاق« نخس��ت وزیر س��ابق این کشور و 

همسر وی را ممنوع الخروج کرد.
 این دستور پس از آن صادر شد که نجیب رزاق اعام کرد که قصد دارد به 
همراه خانواده اش برای سپری کردن تعطیات به سفر خارج از کشور برود. وی 
متهم اس��ت که در زمینه 7۰۰ میلیون دالر از اموال دولتی تخلف کرده اس��ت. با 

این حال وی چنین اتهامی را رد کرده است. 
گزارش ها حاکی از آن است که رزاق متهم به دریافت رشوه از عربستان سعودی برای 
تبلیغات در انتخابات پیش��ین شده بود. دادس��تانی مالزی اعام کرده بود که رزاق مبلغ 
۶81 میلیون دالر کمی پیش از انتخابات سال 2۰1۳ از عربستان سعودی دریافت کرده 
است. نجیب رزاق در انتخابات اخیر مالزی نتوانست آرای کافی را به دست آورد و به این 

ترتیب »ماهاتیر محمد« سیاستمدار کهنه کار 92 ساله توانست در انتخابات پیروز شود.

شرق آسیا
بازگشت برلوسکونی 

دادگاهی در ایتالیا ممنوعیت فعالیت »س��یلویو برلوس��کونی« سیاستمدار 
کهنه کار این کشور در مشاغل عمومی را لغو کرد.

بنابر گزارش روزنامه ایتالیایی »کوریره دالسرا«، برلوسکونی در سال 2۰1۳ به 
اتهام فس��اد مالیاتی به 4 سال زندان محکوم شده بود وی همچنین اجازه نداشت 
که به مدت ۶ سال در مسند قدرت باشد. با حکم دادگاه زمینه برای انتخاب مجدد 

برلوسکونی در مسند نخست وزیری و شرکت در دور بعدی انتخابات مساعد شد.
ایتالیا از مارس گذش��ته درپی برگزاری انتخابات پارلمانی، دولت ندارد. هیچ کدام از 
احزاب و هیچ ائتافی نتوانس��ت اکثریت آرا را به دس��ت آورد. جنبش 5 ستاره و حزب 
راس��ت گرای لیگ در تاش بودند که دولت تش��کیل دهند تا اینکه در نهایت »سرجیو 
ماتارال« رئیس جمهور ایتالیا برای آنها ضرب االجل تعیین کرد و اعام کرد که در صورتی 

که این احزاب با هم به توافق نرسند، انتخابات زودهنگام برگزار خواهد شد.

قاره سبز
توان سوریه در ایجاد تعادل در وحشت

رئیس پارلمان لبنان و جنبش امل این کشور تأکید کردند که توانایی ارتش 
س��وریه در هدف قرار دادن مواضع رژیم صهیونیستی منجر به ایجاد »تعادل در 

ایجاد وحشت« با اسرائیل شده است.
»نبیه بری« اعام کرد که س��وریه موفق ش��ده در ایجاد وحشت با اسرائیل 
تع��ادل ایج��اد کن��د. وی تأکید کرد که این مس��أله با توانایی ارتش س��وریه در 
هدف قرار دادن مواضع اس��رائیل در جوالن اش��غالی در دهم ماه می  جاری و پاسخ 
هش��داردهنده ارتش سوریه محقق شده است.  رئیس پارلمان لبنان در پاسخ به سوالی 
درخصوص احتمال شکل گیری جنگ میان اسرائیل و سوریه هم تأکید کرد که با توجه 
به مساحت کمی که اسرائیل در اختیار دارد، به سود این رژیم نیست که درگیر جنگی 
بلندمدت یا واقعی ش��ود. به همین دلیل اس��رائیل از این تاکتیک اس��تفاده می کند که 

مناطق مهمی را در خاک سوریه انتخاب کرده و باز می گردد.

غرب آسیا

راهی برای فردا
فرامرز اصغری

مردم عراق دیروز ب��رای انتخاب نمایندگان پارلمان پای 
صندوقهای رای رفتند این انتخابات در حالی برگزار ش��د که 

چند نکته درباره آن قابل توجه است:
 ال��ف( حضور گس��ترده جریانهای سیاس��ی از هر طیف، 
گروه و قبیله ای که این حضور نش��انگر بلوغ سیاس��ی ملت و 
نظام عراق است که در بسیاری از کشورهای عربی معادل آن 
دیده نمی ش��ود. در واقع باید گفت که در حالی که بس��یاری 
از کش��ورهای عربی مانند عربس��تان فاقد هر گونه انتخابات 

و دمکراس��ی هس��تند، عراق با برگزاری انتخاب��ات و حضور 
گسترده جریانهای سیاس��ی و مردم ساالری درون زایی را به 
نمایش گذاشته اند که برتری عراق نسبت به سایر کشورهای 

عربی را نشان می دهد.
 ب( در وهل��ه بع��دی تامی��ن امنیت انتخابات از س��وی 
ارتش و گروه های مردمی در ش��رایطی که همچنان گروه های 
تروریستی و دش��منان داخلی و بیرونی عراق به دنبال ناامنی 
هس��تند نش��انگر توانایی و ظرفیت باالی امنیتی این کش��ور 
است. امنیت باالی انتخابات نشان داد که پیوند میان ارتش و 
گروه های مردمی راهکار برقراری ثبات و امنیت در این کشور 
است چنانکه ائتاف امریکایی نه در مبارزه با تروریست و نه در 

تامین امنیت انتخابات کارکرد مناسبی برای عراق نداشتند. 
در کنار موارد ذکر ش��ده این س��وال مطرح می شود که 
این حض��ور مردمی و برگزاری موفق  ب��ا ثبات انتخابات چه 

تاثیری بر آینده عراق خواهد داش��ت و مسئولیت نمیاندگان 
انتخاب شده از سوی مردم چه خواهد شد. با توجه به ساختار 
سیاسی عراق که دولت از درون پارلمان انتخاب می شود اولین 
مسئولیت نمایندگان تاش برای تشکیل دولتی مردمی بدون 
دی��دگاه های قومی و قبیل��ه ای و تحت تاثیر ق��رار نگرفتن 
در برابر فش��ارهای خارجی اس��ت، دولتی که بتواند وحدت و 
یکپارچگ��ی عراق را حفظ و ثبات امنیت��ی پایدار را برای آن 

به ارمغان آورد. 
نکت��ه ای دیگر در کارکرد پارلمان ارائه طرح و برنامه های 
جام��ع برای بازس��ازی ویرانه ه��ای بر جای مان��ده از حضور 
تروریستها در این کشور است. اقدامی که از یک سو می تواند 
مولفه ای ب��رای جلوگیری از تکرار ش��کل گی��ری گروه های 
تروریس��تی در عراق و نی��ز ارتقا بخش جای��گاه منطقه ای و 

جهانی عراق به عنوان کشوری مستقل و پیشرفته است.

یکی از مهمترین کارکردهای پارلمان جدید تاش برای 
توس��عه روابط عراق با کش��ورهای دوس��ت و حامیان ثبات و 
امنیت در این کش��ور اس��ت، حض��ور گروه های تروریس��تی 
همچون داعش در عراق، هر چند خس��ارتهای بسیاری بر این 
کش��ور وارد کرده اما زمینه ساز آشکار شدن چهره دوستان و 

دشمنان عراق شده است. 
جبه��ه مقاومت در کنار ارتش و نیروه��ای مردمی تمام 
تاش خود را برای برق��راری امنیت در عراق صورت داده در 
حالی که امریکا و ش��رکای غربی و عربی آن نه تنها گامی در 
این عرصه برنداش��تند بلکه خود زمینه ساز تقویت گروه های 
تروریس��تی بوده اند بر این اس��اس تقویت همگرایی با جبهه 
مقاوم��ت و نی��ز مقابله ب��ا طراحی های دش��منان ع��راق از 
کارکردهای مهم و مطالبات مردمی از دولت و پارلمان آینده 

عراق خواهد بود.

یادداشت

ویژه گروه فرادید  مردم ع��راق دیروز در فضایی گ�زارش 
ام��ن و ب��ا ثبت پ��ای صندوق ه��ای رای رفتند تا 
ضمن انتخاب نمایندگان پارلمان گامی دیگر برای 

تشکیل دولتی مردمی بردارند.
ع��راق دیروز دوباره ش��اهد دورانی جدید بود 
و مردم این کش��ور برای انتخ��اب نمایندگان پای 
صندوق ه��ای رای رفتند در حال��ی که از مدت ها 
تح��رکات بیرونی و خارجی ب��رای برهم زدن این 
انتخاب��ات صورت گرفته بود ام��ا حضور مردم آنها 

را خنثی ساخت. 
۳28 کرس��ی پارلمانی عراق میان 18 استان 
این کشور تقسیم می شود و استان بغداد )پایتخت( 
با 71 کرسی در صدر قرار خواهد داشت. این دوره، 
چهارمین انتخابات پارلمانی پس از اش��غال عراق 
در س��ال 2۰۰۳ به دس��ت نیروه��ای آمریکایی  و 
دومین انتخابات پس از عقب نش��ینی رس��می این 
نیروها در سال 2۰11 به شمار می رود و قرار است 
۳28 عضو پارلمان، نخس��ت وزیر، رئیس جمهور و 
رئیس پارلمان پس از اعام نتایج آن، تعیین شوند. 
انتخابات عراق براس��اس فهرست باز برگزار خواهد 
ش��د و هر یک از اس��تان های این کشور به عنوان 
دوایر انتخاباتی، دارای کرس��ی های مش��خصی در 

پارلمان آینده خواهند بود. 
نظام انتخاباتی عراق مبتنی بر نظام انتخاباتی 
»س��انت لیگ��و« اس��ت ک��ه در ح��ال حاضر در 
کشورهایی مانند نیوزیلند، س��وئد، نروژ و بوسنی 

مورد استفاده قرار می گیرد.

ای��ن نظ��ام انتخاباتی براس��اس تقس��یم آراء 
فهرس��ت انتخاباتی بر ضریب های ثابت - که ارقام 
ف��ردی ش��امل 1، ۳، 5، 7، 9، 11 و... هس��تند - 
محاس��به می ش��ود. در برخ��ی کش��ورها ب��رای 
صیانت از آراء فهرس��ت انتخاباتی کوچک در برابر 
فهرس��ت های بزرگ انتخاباتی که شانس بیشتری 

ب��رای جم��ع آوری آراء دارند، ضری��ب رقم اول را 
به ج��ای عدد 1، ع��دد 1.4 در نظ��ر گرفته اند تا 
شانس رسیدن فهرست های کوچک به کرسی های 

پارلمانی افزایش یابد.
در س��ال 2۰1۳ در ع��راق نی��ز در جری��ان 
انتخابات ش��وراهای شهر و روستاها، برای اولین بار 

این نظام به اجرا گذاش��ته شد و ضریب رقم در آن 
انتخابات 1.9 بود. اما در نشس��ت مردادماه گذشته 
پارلم��ان ع��راق نمایندگان بر س��ر ضریب 1.7 به 
توافق رس��یدند. پارلمان ع��راق همچنین تصویب 
کرده اس��ت که رای گیری در سراسر این کشور به 

طور الکترونیک انجام شود.
»ه��اوری توفیق« مدی��ر دفتر کمیس��اریای 
عالی انتخاب��ات عراق در س��لیمانیه؛ پیش از این 
نح��وه توزیع کرس��ی های پارلمانی ای��ن انتخابات 
در اس��تان های مختلف را ارئه کرده بود که مطابق 

جدول زیر است.
»حیدر العبادی« نخس��ت وزیر عراق بر خاف 
س��ایر مقامات مس��ئول در بغداد ک��ه رای خود را 
در مرکز ویژه رای گیری از مقامات مس��ئول عراق 
در هتل »الرش��ید« این ش��هر انداختند، در محله 

»الکرادة« رأی خود را ثبت کرد.
»ن��وری المالکی« مع��اون رئیس جمهور عراق 
و رئی��س ائتاف دولت قان��ون، اعام کرد که واقعا 
برخی طرف ها می خواند که با این انتخابات و نتایج 
آن بازی کنند ام��ا این انتخابات باید عراق را وارد 
مرحله جدیدی کند و ش��رکت در ای��ن انتخابات 
یک وظیفه شرعی و اخاقی است. مالکی که پیش 
از »حیدر العبادی« تصدی پست نخست وزیری را 
برعهده داش��ت، در دور جدی��د انتخابات پارلمانی 
عراق نیز شرکت کرده است در راس ائتاف دولت 
قانون با س��ایر نامزده��ای انتخاباتی رقابت خواهد 
ک��رد. »نیچ��روان بارزان��ی« نخس��ت وزیر منطقه 
کردس��تان از جمله نخستین مقامات عراقی است 

که در رای گیری انتخابات پارلمانی عراق ش��رکت 
کرد.

»س��یدعمار الحکی��م« رئی��س ائت��اف ملی 
شیعیان عراق و رئیس جریان حکمت ملی نیز پای 
صن��دوق رای گیری انتخابات پارلمانی عراق حاضر 
ش��د و رای خود را ثبت ک��رد وی پس از انداختن 
رای ب��ه صندوق خطاب به مردم عراق گفت: تمام 
فرزندان عراق را به ش��رکت گسترده در انتخابات، 
دعوت می کن��م، چراکه امکان تمدی��د زمان رأی 

گیری وجود ندارد.
سرتیپ »سعد معن« سخنگوی این وزارتخانه 
طی بیانیه ای که نس��خه ای از آن در پایگاه خبری 
»الغدپرس« منتش��ر ش��د، اع��ام ک��رد: کمیته 
امنیتی عال��ی انتخابات عراق همچنان با همکاری 
کمیس��اریای عال��ی انتخابات در ح��ال نظارت بر 
رون��د انتخاب��ات و هماهنگی ه��ای امنیتی الزم با 
فرمانده��ان عملیاتی و طرف ه��ای امنیتی مرتبط 
و... است. الحمدهلل هیچ نقصان امنیتی روی نداده 
اس��ت. پیش از این اعام ش��ده بود ک��ه به دلیل 
تهدید ه��ای امنیتی متع��دد علیه ای��ن انتخابات، 
دول��ت ف��درال، تدابیری را برای برگ��زاری آن در 
بس��تری آرام اندیشیده اس��ت. هیأت گذرگاه های 
م��رزی عراق اع��ام کرد که از نیمه ش��ب جمعه، 
کلی��ه فرودگاه ها و گذرگاه های مرزی به مدت 24 
س��اعت بسته ش��ده اند.یک منبع در وزارت کشور 
عراق نیز پیش از این اعام کرده بود که از ساعت 
12 ش��ب جمعه تا 12 شب شنبه، کلیه گذرگاه ها 

بسته خواهند ماند.

عراقی ها دیروز برای انتخاب نمایندگان پارلمان پای صندوق های رای رفتند

ورود به دوران جدید

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت بهگر شاهوار سهامي خاص
(ثبت ١٥٦٦) عضو محترم شرکت بهگر شاهوار

مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت بهگر شاهوار روز پنجشنبه مورخ ٩٧/٣/١٠ ساعت ١٧ در محل دفتر شرکت واقع در خيابان 
تهران بعد از چهارراه شهيد صدوقي ساختمان جنت طبقه پنجم واحد جنوبي تشکيل مي گردد لذا از جنابعالي دعوت مي شود در 
جلسه ياد شده حضور بهمرسانيد. ضمنًا چنانچه به عللي حضور شما در جلسه امکان پذير نمي باشد لطفا وکالتنامه ذيل را تنظيم و 
وکيل خود را طبق ماده ٨ قانون شرکتها که منحصرا بايد از اعضاء شرکت باشد به جلسه معرفي فرمائيد الزم به يادآوري است که 

هر عضو نمي تواند وکالت بيش از ٢ نفر از اعضاء را متقبل گردد. 
دستور کار جلسه: ١- تالوت آياتي از کالم ا... مجيد ٢- اعالم رسميت جلسه ٣- گزارش عملکرد سال ٩٦ شرکت و تصويب 
ترازنامه مالي ٤- انتخاب اعضاي هيئت مديره به مدت دو سال ٥- انتخاب دو نفر بازرس (اصلي و علي البدل) به مدت يکسال 

٦- تقسيم سود و تصويب پاداش هيئت مديره ٧- انتخاب روزنامه رسمي شرکت جهت درج آگهي
                                                                                                                                                              هيئت مديره شرکت بهگر شاهوار 

رياست مجمع عمومي شرکت بهگر شاهوار
چون اينجانب ................................. فرصت حضور در مجمع عمومي روز پنجشنبه ٩٧/٣/١٠ را ندارم 

بدينوسيله آقاي / خانم ....................................... عضو محترم شرکت را طبق ماده ٨ قانون شرکت به 
وکالت از طرف خود تعيين مينمايم.                                                                         امضاء

آگهى دعوت از بستانكاران (نوبت سوم) 

مدير تصفيه شركت- على محمد مستشيرى

مورخه  شماره 21236  رسمى  روزنامه  در  مندرج  ورشكستگى  اعالم  آگهى  پيرو 
96/11/12 صفحه 112 به استناد ماده 225 اليحه اصالح قسمتى از قانون تجارت از 
كليه بستانكاران شركت تعاونى ساختمانى مهندسين بناى ابنيه سمنان (شركت 
در حال تصفيه) دعوت مى شود كه هرگونه طلب و ادعايى از شركت دارند با در 
دست داشتن مدارك مثبته ظرف مدت قانونى از تاريخ نشر آگهى به نشانى سمنان 
ميدان معلم مقابل مسكن و شهرسازى ساختمان تجارى معلم طبقه سوم واحد هشت 

مراجعه نمايند. نوبت اول:96/12/23- نوبت دوم:97/1/23 – نوبت سوم: 97/2/23

   موضوع:اخطار به صاحبان كاال      
با توجه به اتمام مهلت توقف كاالى مشروحه ذيل ، موجود در اماكن بندرى (ترمينال شماره 2 شركت خدمات بندرى ودريايى انديشه نهاد آريا اروند) چنانچه 

ظرف مدت 30روزازتاريخ اخطاريا انتشار آگهى ،ذينفع نهايى در جهت ترخيص و خروج كاالهاى كانتينرى(پر و خالى) يا غير كانتينرى خود ازبندر اقدام و يا 

تعيين تكليف نهايى ننمايد، مديريت منطقه حسب تشخيص، راسا» از طريق مرجع قضايى اقدام و يا كاالهاى مزبور را به ساير مناطق آزاد و ويژه اقتصادى 

كشور يا گمركات داخلى،ترانزيت و يا جهت اعمال مقررات متروكه، در مناطق ويزه اقتصادى بندرى به گمرك و در مناطق آزاد بندرى به سازمان مسئول منطقه 

آزاد تجارى – صنعتى اعالم مينمايد.

تاريخ چاپ: 1397/02/23

رسيده شماره ترانزيت شماره قبض انبار وزن به كيلوگرم نوع كاال صاحب كاال متصدى حمل رديف

96/11/18 51099 BIKGCBI-2962447 12000 تجهيزات پروژه اى
حمل و نقل بين المللى 

دورقى
حمل و نقل بين المللى 

دورقى
1

براساس اطاعات به دست آمده، فقط  خط صهیونیس��ت ها س����ر موش��ک   1۰ ت��ا   8
توانس��تند از پدافند هوایی ارتش س��وریه عب��ور کنند و به 

یک انبار ساح و یک سایت پدافند هوایی برخورد کردند.
چرا به حمات رژیم صهیونیس��تی به س��وریه واکنش 
داده نمی ش��ود؛ این جمله ای ب��ود که در روزها و هفته های 
گذشته به صورت مکرر با تفسیرها و تحلیل های مختلف در 

رسانه ها و شبکه های مجازی مطرح می شد.
سه شنبه ش��ب زمانی که مناطق جنوبی دمشق دوباره 
هدف حمات صهیونیس��ت ها قرار گرفتن��د حجم انتقادها 
ش��دیدتر ش��د و برخی اف��راد نس��بت به وقیح تر ش��دن 

صهیونیست ها در میدان نبرد ابراز نگرانی کردند.
اگر چ��ه نگرانی درخص��وص ادامه دار ش��دن حمات 
صهیونیس��ت ها قاب��ل تام��ل بود اما ش��ناخت مح��دود از 
واقعیت ه��ای میدانی س��وریه باعث ش��د برخی به ش��کلی 
هیج��ان زده و عجوالن��ه در اف��کار عمومی رفت��ار کنند تا 
این گونه القا ش��ود ک��ه در جبهه مقاوم��ت برنامه ای برای 

پاسخگویی به تجاوزات صهیونیست ها تهیه نشده است.
نباید فراموش کرد که ارتش س��وریه در یک ماه گذشته 
عملیات بزرگ تخلیه مناطق اش��غالی استان دمشق و انتقال 
۳۰ هزار تن از عناصر تروریس��تی و اعضای خانواده آنان را به 

مناطق شمالی درپیش رو داشت، عملیاتی که انجام آن باعث 
ش��د امنیت به 99 درصد پایتخت س��وریه بازگردد. براساس 
اعام منابع میدانی، ارتش س��وریه به همراه متحدانش برنامه 
جامع و کاملی برای برخورد با صهیونیست ها تهیه کرده بود اما 
زمان پاسخگویی به پس از انتقال تروریست ها در نظر گرفته 

شد تا هیچ خطری پایتخت را در معرض تهدید قرار ندهد.
زمان��ی ک��ه آرام��ش کامل پ��س از 7 س��ال جنگ با 
گروه های تروریس��تی به استان دمشق بازگشت و نیروهای 
س��وری وضعیت را در پایتخت به ط��ور کامل تحت کنترل 
گرفتند، ش��مارش معکوس برای اج��رای برنامه ویژه که در 
اتاق عملیات مش��ترک ارتش سوریه و جبهه مقاومت تهیه 
ش��ده بود، فرا رس��ید؛ چراکه تروریست ها در دمشق حضور 
نداشتند و هزاران نیروی ارتش آزادی عمل را برای واکنش 

به هر تهاجم خارجی پیدا کردند. 
لحظات اولیه روز پنج ش��نبه، زمانی که صهیونیس��ت ها 
دوباره مواضع نیروهای سوری را در استان قنیطره )شهرهای 
البع��ث و خ��ان ارنبه( هدف ق��رار دادند، ش��اید پیش بینی 
نمی کردن��د ک��ه با واکنش قاط��ع روبه رو خواهند ش��د؛ اما 
روند 18۰ درجه تغییر کرد و برنامه ویژه ارتش س��وریه برای 
پاسخگویی اجرا شد، زیرا دیگر دمشق را خطر داخلی تهدید 

نمی کرد و زمان پاسخ به تهدیدات خارجی فرا رسیده بود. 

جزئیات نابودی سری ترین پایگاه اطالعاتی صهیونیست ها 
م��ردم چندی��ن کش��ور مس��لمان در  آستانه مراسم افتتاحیه سفارت جدید مق���اوم�ت
آمریکا در قدس اش��غالی دس��ت به تظاه��رات زدند و این 

اقدام واشنگتن را محکوم کردند.
تصمیم آمریکا درخصوص انتقال سفارت این کشور از تل آویو 
به قدس اش��غالی منجر به ناراحتی و خش��م مردم بسیاری از 
کشورهای مسلمان جهان شد. حتی بسیاری از دیگر کشورهای 
جهان نیز که طرفدار راه حل دو-دولتی هستند، از تصمیم ترامپ 

برای انتقال سفارت آمریکا به قدس انتقاد کردند.
مردم چندین کشور مس��لمان جهان در آستانه مراسم 
افتتاحیه س��فارت جدید آمریکا دس��ت ب��ه تظاهرات زدند 
و اقدام واش��نگتن در انتقال س��فارتش به قدس اشغالی را 
محک��وم کردن��د. در اردن حدود 7 هزار نف��ر در حمایت از 
فلس��طین به خیابان ها آمدند. ش��رکت کنن��دگان در این 
تظاه��رات ضمن محکوم ک��ردن تصمیم ترام��پ مبنی بر 
انتقال س��فارت آمریکا به قدس اشغالی، شعار همبستگی با 

مردم فلسطین را سر دادند.
در اندونزی نیز حدود 5 هزار نفر در جاکارتا، پایتخت این 
کشور، گرد هم آمدند و با حمل پرچم های فلسطین حمایت 
خود از آرمان مردم فلسطین را اعام کردند. معترضان در این 

راهپیمایی شعار "قدس خط قرمز ماست" سر دادند.

تظاه��رات محلی در نوار غزه نی��ز در اعتراض به انتقال 
سفارت آمریکا از تل آویو به قدس همچنان ادامه دارد.

در اس��تانبول، پایتخت ترکیه، نی��ز چندین هزار نفر با 
در دست داش��تن پرچم فلسطین و پاکاردهای با مضمون 
"قدس متعلق به مس��لمانان اس��ت" در اعت��راض به انتقال 

سفارت آمریکا از تل آویو به قدس اشغالی گرد هم آمدند.
قرار است مراسم افتتاحیه سفارت جدید آمریکا در قدس 
اش��غالی 14 مه )روز دوشنبه( همزمان با هفتادمین سالگرد 
تاسیس رژیم صهیونیستی و "روز نکبت" برگزار شود. ترامپ از 

طریق ویدئوکنفرانس در این مراسم سخنرانی خواهد کرد. 
خبر دیگر آنکه مجارس��تان، جمه��وری چک و رومانی 
با همکاری رژیم صهیونیس��تی جلوی انتشار بیانیه مشترک 
اتحادی��ه اروپ��ا در انتقاد از انتقال س��فارت آمریکا از تل آویو 
ب��ه قدس اش��غالی را گرفتند. ای��ن خب��ر را مقام های رژیم 
صهیونیس��تی و دیپلمات های اروپایی به کانال 1۰ تلویزیون 
رژیم صهیونیستی گفته اند. فرانسه و چند کشور دیگر اتحادیه 
اروپا رهب��ری تاش ها برای انتش��ار این بیانی��ه را به عهده 
داش��تند. مقام های صهیونیس��تی هدف از این اقدام را نشان 
دادن موضع مشترک تمامی 28 عضو اتحادیه اروپا به »دونالد 
ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا در مخالفت با انتقال س��فارت 

آمریکا به قدس که قرار است دوشنبه انجام شود، می دانند.

اعتراض ملت های اسالمی به انتقال سفارت آمریکا به قدس


