کالهسفيدها ماسک توزيع کردند ،از ترکيه گاز کلر رسيد

اخبار
تسلط ارتش یمن و انصاراهلل بر
پایگاههای مهم در «نهم»« ،لحج» و
«مارب»

نیروهای ارتش یمــن و انصاراهلل طی
روزهای اخیرا بر دهها پایگاه مهم عناصر
مسلح طرفدار دولت مستعفی این کشور
در «نهم»« ،لحج» و «مارب» تســلط
یافتهاند .به گــزارش فارس ،یک منبع
نظامی وابسته به ارتش یمن و انصاراهلل
اعــام کرد که نیروهــای یمنی موفق
شدند به طور کامل بر پایگاههای عیده
شــرقی و غربی ،المنصاع و تبه عیاش
مسلط شــوند .بر اســاس این گزارش،
نیروهای ارتش یمن و انصاراهلل عملیات
موفقیــت آمیــزی را از دوروز قبل آغاز
کرده است .این عملیات گسترده شد و با
تسلط بر پایگاه های ذکر شده به پایان
رسیده است.
حزب اهلل عراق :آماده مقابله با
آمریکا هستیم

گردانهای حزب اهلل عراق بر مخالفت
خود با تالش واشنگتن برای سیطره بر
این کشور از طریق باقی ماندن نیروهای
آمریکایی در عراق تاکید کرد .به گزارش
ایسنا ،به نقل از شبکه خبری المیادین،
جعفر الحسینی ،سخنگوی گردانهای
حزب اهلل عراق گفت :ما هرگز تســلیم
آمریــکا کــه میخواهد مجــددا خاک
کشورمان را اشــغال کند ،نخواهیم شد
و با تالش این کشــور برای ســلطه بر
حاکمیت عراق از طریق ابقای نیروهایش
در خاک کشورمان مخالفیم.
دادستان کل سابق ازبکستان
بازداشت شد

«رشید قادراف» دادستان سابق ازبکستان
به اتهام رشــوهخواری و سوءاســتفاده
از مقام بازداشــت شــد .در حال حاضر
بازپرســیها از وی ادامه دارد .قادراف از
سال  2000تا  2015میالدی به عنوان
دادستان کل ازبکستان فعالت میکرد .از
سال  2015تا  2017میالدی نیز رئیس
دادگاه قانون اساسی ازبکستان بود.
کرهشمالی ،گوترش را «نوکر»
آمریکا خواند

نمايش عربيصهيونيستي در غوطه شرقي

گروه جهان :ارتش ســوريه و نيروهاي
همپيمــان در حال تدارک بــراي آغاز
عملياتي گســترده به منظور پاکسازي
منطقــه غوطــه شــرقي دمشــق از
تروريستها هستند .به گزارش فارس،
مطابق معمول ،در هر عمليات نظاميکه
ظاهرا موازنه قوي در آن به سود ارتش
سوريه بوده و دســتيابي به پيروزي در
آن دشوار نيست ،جريان مخالف محور
مقاومت دست به نمايشهاي ساختگي
مثل ماجرا و جنجال سالحهاي شيميايي
ميزند و در آن به مخاطب ميقبوالند که
ارتش سوريه از سالح شيميايي و مرگبار
استفاده کرده است .اما به محض اينکه
«هدف سياسي» اين نمايشها محقق
شــد و محور مخالف جريــان مقاومت
از رهگذر وارد کــردن اتهامات خونبار
به دولت ســوريه از طريــق بوقهاي
رســانهاي غربي و عربي توانست مانع
پيشــروي ميداني ارتش ســوريه شود،
احتمال دارد کــه اين قربانيان بار ديگر
زنده شــوند و بــه حيات خــود ادامه
دهند .امــا قهرمانان بالمنازع امروز اين
نمايشها «کاله ســفيدها» هستند که
هم اکنون در حال تدارک نمايش خونبار
ديگري هستند؛ اين بار در غوطه شرقي.
«کاله سفيدها» گروه يا سازماني است
که نام خود را «دفاع غيرنظاميسوريه»
گذاشت ه است؛ ســازماني براي حمايت
و نجات جان شــهروندان اين کشــور.
اما آنچه در ماجراي حلب روشــن شد
اين است که اعضاي گروههاي مسلح
و مرتبطــان با آنها در پوشــش «کاله
سفيدها» فعاليت ميکنند .کاله سفيدها
اغلــب در ويدئوهــاي غيرحرفهاي در
حال برداشــتن آوار و نجات افراد ديده
ميشوند اما تصاويري از آنان به بيرون
درز کــرده که نشــان ميدهــد آنها از
اعضاي گروههاي مســلح هستند .آنها
ادعــا ميکنند که هدفشــان کمک به
مردم است اما آنها هيچگاه به مردميکه
در حمالت گروههاي مســلح زخميو
مجروح و آواره شدهاند کمک نکردهاند.

وبگاه خبري «العهد» لبنان گزارش داد،
دمشــق اطالعاتي در اختيــار دارد که
نشــان ميدهد کاله سفيدها ماسک در
غوطه شــرقي توزيع کردهاند تا بتوانند
فيلم تازهاي درباره اســتفاده از ســاح
شــيميايي جعل کنند و ارتش سوريه را
بــه اين اتهام ،متهم کننــد .همزمان با
اين مسئله ،دو کاميون حامل گاز ُکلر از
ترکيه وارد اراضي شده است تا بار ديگر
بتوانند سناريويي را اجر کنند که غوطه
در سال  2013شاهد آن بود .در آن زمان
ارتش سوريه در حال پيشروي سريع در
غوطه بود ،ولي همزمان با اين پيشروي،
تصاويــري از زنان و کودکان قرباني به
شکل ســازمان يافتهاي در رسانههاي
غربي و عربي دســت به دســت شد.
اين رســانهها مدعي شدند که اين زنان
و کودکان ،قرباني گازهاي شــيميايي
بودند که دولت ســوريه در غوطه از آن
عليه غيــر نظاميان اســتفاده کرد؛ هر
چند که هيچ کس نتوانســت دليل قانع
کننــدهاي درباره صحــت اين اتهامات
پيدا کند .يک منبع دولتي سوري در آن
زمان اعالم کرد که دمشــق از نزديک
شاهد عمليات جاري تروريستها براي

استفاده از ســاح شيميايي است و اين
اطالعات را در اختيار شوراي امنيت قرار
داده و تأکيد کرده که اين گروهها داراي
سالح شيميايي هستند .اين منبع تصريح
کرد که کاله سفيدها تحت عنوانهاي
بشردوســتانه به سود ســرويسهاي
جاسوســي غــرب فعاليت کــرده و با
رسانههاي سياستزده براي کارگرداني
اين نمايشها هماهنگ هستند تا افکار
عموميغربي و عربي را قانع کرده و دولت
سوريه را جنايتکار جلوه دهند .وي خاطر
نشان کرد که آنچه به دولت سوريه در
خنثي سازي اين اتهامات کمک ميکند،
همکاري مخفيانه مــردم اين منطقه با
دمشق اســت؛ به گونهاي که جزئيات
دقيقي از اين بازيهاي مشــکوک در
اختيار دولت قرار ميدهند و اين مســئله
در «خان شــيخون» اتفاق افتاد و مردم
آن منطقه اطالعات مهمياز رخدادهاي
آن در اختيــار دولت قرار دادند .به گفته
اين منبع ،اقدامات کاله سفيدها مانع از
آن نخواهد شــد که ارتش سوريه نبرد
غوطه شــرقي را به پايان نرساند ،بلکه
ارتش براي هر گونه سناريويي شيميايي
آمادگي کامل دارد .اين منبع تأکيد کرد،

اشک تمساح مســئوالن سازمان ملل
براي افرد غيــر نظاميحاضر در غوطه
شــرقي ،در حقيقت ســوگواري براي
گروههاي تروريســتي است که در يک
قفس بزرگ در جغرافياي غوطه زنداني
هستند .وي در پايان اظهار داشت ،آنچه
ادعا ميشود که وضعيت انساني غوطه
غير قابل کنترل شــده اســت ،افتراء و
بزرگنمايي صرف است و ساکنان غوطه
بي صبرانه منتظر ارتش سوريه هستند؛
ساکناني که عليه تروريستهاي جبهه
النصره ،جيش االسالم و فيلق الرحمن
شورش کردند.
رايگيري شــوراي امنيــت درباره
قطعنامه آتشبس «غوطه شرقي»

«منصــور العتيبي» نماينــده کويت در
سازمان ملل در گفتوگو با خبرنگاران
گفت که شــوراي امنيت سازمان ملل
رأيگيــري دربــاره قطعنامه آتشبس
«غوطه شــرقي» را تا ســاعت 17:00
به وقــت گرينويچ روز شــنبه (ديروز)
به تعويق انداخته اســت .شبکه روسي
«راشاتودي» در اين خصوص گزارش
کرد ،اين تعويق به دليل مذاکرات فشرده
ديپلماتيک به رهبري روســيه صورت

گرفته اســت که به دنبــال متممهايي
به اين پيشنويس پيشــنهادي سوئد و
کويت است .طبق اين گزارش ،مسکو با
عبارات استفاده شده در پيشنويس اين
قطعنامه کــه يک آتشبس  30روزه را
پيشنهاد داده است ،مخالف است .قرار
بود در جلسه روز پنجشنبه هفته گذشته
شوراي امنيت ،طرح مشترک کويت و
ســوئد که خواستار آتشبس يک ماهه
و محکوميت اقدامات ارتش سوريه در
غوطه بوده ،به رأي گذاشــته شود اما
اين موضــوع که به روز جمعه (پريروز)
موکول شــد و نهايت ًا تا ديروز به تعويق
افتاده است .روز پنجشنبه هفته گذشته
در جلســه اضطراري شــوراي امنيت
ســازمان ملل در نيويورک« ،واســيلي
نبنزيا» نماينده دائم روسيه در سازمان
ملل به متن اين طرح پيشــنهادي به
عنوان يک طرح «غيرعملي و خيالي»
انتقــاد کــرد .پيش از اين« ،ســرگئي
الوروف» وزيــر امور خارجه روســيه
روز پنجشنبه گذشــته گفت که مسکو
آماده بررسي طرح آتشبس يک ماهه
در ســوريه اســت البته به شرطي که
جبههالنصره (شاخه القاعده در سوريه)
از اين آتشبس مســتثني شود  .بنا بر
گزارش شــبکه «راشاتودي» ،الوروف
در کنفرانــس مطبوعاتي مشــترک با
همتاي صرب خود در بلگراد تأکيد کرد:
«نگرانيهايي وجود دارد مبني بر اينکه
اين قطعنامه پيشنهادي با هدف متهم
کردن دمشق و حمايت از تروريستها
مطــرح شــده باشد...نويســندگان
پيشنويس قطعنامه شــوراي امنيت به
دنبال مقصر جلوه دادن دمشــق و رفع
اتهام از تروريستها هستند» .با شروع
تحرکات ارتش سوريه براي عمليات در
منطقه غوطه شرقي ،دمشق به منظور
فصيله دادن به حضور تروريســتها در
اين منطقه حساس نزديک به دمشق،
حاميان غربي تروريستها و معارضان
دســت به کار شــده و از اجــراي اين
عمليات ابراز نگراني کردهاند.

واکنش فلسطینیها به تاریخ انتقال سفارت آمریکا به قدس

کرهشــمالی ،دبیرکل سازمان ملل را به
«نوکری برای ایــاالت متحده» متهم
کرد .آنتونیو گوترش پیشــتر گفته بود
تحریمها بــرای فشــار وارد کردن بر
پیونگیانگ «حیاتی» است .به گزارش
ایسنا ،به نقل از خبرگزاری فرانسه ،هیات
کرهشــمالی در ســازمان ملل با انتشار
بیانیهای از اظهارات هفته گذشته آنتونیو
گوترش ،دبیرکل سازمان ملل متحد در
کنفرانس امنیتی مونیخ انتقاد کرد.
 ۲۰کشته در حمله طالبان به
قرارگاه ارتش در غرب افغانستان

حمله گروهی طالبان بــه قرارگاه ارتش
افغانستان در والیت «فراه» در غرب این
کشــور بیش از  ۲۰کشته برجا گذاشت.
به گزارش تســنیم،این در حالی اســت
که طالبان اخیــرا حمالت خود را در این
والیت غربی افغانستان تشدید کرده است
و حدود دو هفتــه پیش این گروه اعالم
کرده بود که بر اثر حمله راکتی به نظامیان
ایتالیایی در این والیت  9نظامی کشته و
 15تن دیگر نیز زخمی شدند.
توسک:برنامه بریتانیا در زمینه
برگزیت بر مبنای توهم است

«دونالد توسک» رئیس شــورای اروپا
اعالم کرد که برنامه برای خروج بریتانیا
از اتحادیه اروپا بر مبنای توهم بوده است.
بنابر گزارش خبرگزاری آلمان ،توسک
گفــت که دوران پس از برگزیت روزگار
خوشی در زمینه روابط بازرگانی بریتانیا
نخواهد بود .وی ابراز امیدواری کرد که
بتواند پنجشــنبه آینــده درباره جزئیات
برگزیت بــا «ترزا می» نخســتوزیر
بریتانیا صحبت کند .به گزارش فارس،
وی افزود« :من خوشــحالم که دولت
بریتانیا میخواهد به جزئیات بیشــتری
درباره وضعیت خود بپردازد .با این حال
اگر اخباری که رسانهها منتشر کردهاند
درســت باشــد ،من نگرانم که موضع
بریتانیا بر مبنای توهم باشد».
برخورد عمدی خودرو با حفاظ
امنیتی کاخ سفید

برخورد یک خودرو بــا حفاظ امنیتی در
اطراف کاخ سفید باعث وضع حالت منع
عبور و مرور در کاخ سفید شد .به گزارش
تسنیم به نقل از ایندیپندت،سرویس مخفی
آمریکا اعالم کرد که یک زن خودرویش
را بــه حفاظ امنیتی در خیابان های  17و
ای کوبیده اما از آن عبور نکرده است .در
این اتفاق هیچ تیراندازی از سوی ماموران
صورت نگرفته و به نیروهای امنیتی آسیبی
نرسید .به گزارش سرویس مخفی ،عامل
حادثه به سرعت در صحنه بازداشت شد.

گروه جهان :جمعه گذشــته خبرگزاری
رویتــرز به نقل از یک منبــع در وزارت
خارجه آمریکا -که خواست نامش فاش
شود -اعالم کرد آمریکا  14می ماه (24
اردیبهشت/همزمانبایومالنکبه)سفارتش
را از تلآویو به قدس منتقل خواهد کرد و
این در حالی است که انتظار میرفت روند
این انتقال ســفارت حدود  2سال طول
بکشــد .به گزارش فــارس ،یوم النکبة
(روز مصیبت) از نظر فلسطینیها یادآور
روزهای تلخ یعنی اشغال سرزمینشان و
مصادره اراضی توســط صهیونیستها و
اولین موج آوارگی و اخراج بیش از 800
هزار فلسطینی از خانه و کاشانهشان است.
ایــن اقدام آمریکا بــا واکنش گروههای
مختلف فلسطینی تبدیل شد.
حماس

حمــاس دربــاره خطر انتقال ســفارت
آمریــکا از تلآویو به قدس هشــدار و
داد و گفت؛ این اقــدام ،منطقه را پیش

«روز نکبت» ،نکبتبارتر میشود

پای رژیم صهیونیســتی منفحر خواهد
کرد« .عبداللطیف القانوع»ســخنگوی
حماس گفت :انتقال سفارت آمریکا هیچ
مشروعیتی به رژیم اشغالگر نخواهد داد
و هیــچ تغییری در وقایع درباره قدس به
وجود نمیآورد .این تصمیم آمریکا ،نقض
آشــکار قانون بینالملل و منافی با تمام جبهه مردمی برای آزادی فلسطین
اسناد بینالمللی در رابطه با قدس است و «کاید الغول» جبهه مردمی برای آزادی
منجر به تحریک احساسات امت عربی و فلسطین اعالم کرد :ملت فلسطین قادر
است در برابر این تصمیم آمریکا بایستد و
اسالمی و ملت فلسطین میشود.
جهاد اسالمی
توطئهها برای نابود کردن آرمان فلسطین
جها اســامی نیز با صدور بیانیهای این را به شکست بکشــاند همانگونه که از
اقــدام را محکوم و اعالم کــرد ،انتقال «یومالنکبه» در برابر طرحها و توطئههای
ســفارت آمریکا به قدس همزمان با روز مختلف ایستاده است .الغول تأکید کرد:
«نکبت» ،تجاوز به ملت فلسطین و کل این مشــخص کردن زمان برای انتقال
مسلمان و عربهاست .در ادامه این بیانیه سفارت آمریکا به قدس داللت خطرناکی
آمده است :تصمیم آمریکا ،تصمیمی باطل دارد و تأکید میکند پاســخ به این اقدام
و غیرقانونــی و دلیل بر نقش آمریکا در باید متفاوت باشد؛ روابط با دولت آمریکا
تهدید امنیت و ثبات و حمایت از تروریسم باید بر اساس این قاعده باشد« .مصطفی
است ،مشــخص کردن تاریخ یومالنکبه البرغوثــی» دبیــرکل جنبــش ابتکار

برای این اقــدام باطل مانند جایزهای به
صهیونیستها برای جنایتهایشان است.
جهاد اسالمی تأکید کرد ملت فلسطین در
برابر این توطئه آمریکایی-صهیونیستی
که با هدف نابودی آرمان فلســطین در
حال انجام است ،خواهد ایستاد.

ملی فلســطین نیز این اقــدام آمریکا را
تحریکآفرینی وقیحی توصیف کرد که
باید به آن پاسخ داد .وی گفت :این نشان
میدهد دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا
بر مشــارکت اســرائیل در نقض قانون
بینالملل و انضمام قدس (به فلســطین
اشغالی) اصرار دارد.
تشکیالت خودگردان

«نبیل ابوردینه» ســخنگوی تشکیالت
خودگردان هــم گفت:هرگونــه اقدام
یکجانبــه در ایــن زمینه بــه تحقق
صلح کمک نمیکنــد و به هیچ طرفی
مشروعیت نمی دهد .وی در گفتوگو با
خبرگزاری فلسطینی «وفا» تأکید کرد :هر
گامی که با مشروعیت بینالمللی سازگار
نباشد ،در تحقق صلح در منطقه «مانع»
خواهد بود ،تحقق صلح فراگیر و عادالنه
بر پایه تعهدهای بینالمللی مشــروع و
بر اساس روند مســالمتآمیز راهکار دو
دولتی در راســتای ایجاد دولت مستقل

فلســطین با مرکزیت قدس خواهد بود.
«صائب عریقات» دبیرکل کمیته اجرایی
سازمان آزادیبخش فلسطین «ساف» هم
تصریح کرد  :این تصمیم آمریکا آن هم
همزمان با یومالنکبه ،نقض آشکار قوانین
بینالمللی و تحریک کردن احساســات
تمام مسلمان است و آمریکا با این اقدام،
نقش خود به عنوان یک ناظر روند صلح
را از دســت خواهــد داد .دونالد ترامپ
رئیسجمهور آمریکا روز  15آذر امسال
( )1396قدس را به عنوان پایتخت رژیم
صهیونیستی به رسمیت شناخت و اعالم
کرد که قصد دارد ســفارت کشورش را
از تلآویو به این شــهر منتقل کند .این
تصمیم با مخالفتها و محکومیتهای
گسترده جهانی مواجه شد و دو هفته بعد،
روز  30آذرماه مجمع عمومی ســازمان
ملــل متحد با  128رأی موافق و  9رأی
مخالف قطعنامهای را در محکومیت آن
به تصویب رساند.

سیدحسننصراهلل:

پس از شکست نقشه آمریکا و داعش توطئهای علیه مقاومت در کار است

گروه جهان :سخنرانی «ســید حسن نصراهلل»
دبیرکلحزباهللبهمناسبتچهلمینسالگردتأسیس
حوزه علمیه «امام منتظر»عج»» در بعلبک ،در مرکز
فرهنگی «امام خمینی» به انتخابات پارلمانی پیش
روی لبنان پرداخت و ضمن اعالم اینکه مشکلی
در دیدگاههای مختلف وجود ندارد،گفت :انتخابات،
امروز به موضوع مورد اهتمام همه تبدیل شده است،
ملت لبنان باید در قبال انتخابات ،مسئولیت باالیی
بــه خرج دهد و بداند برای چه ،شــخص یا گروه
خاصی را انتخاب میکند زیرا سرنوشــت محلی و
ملی آنهاست؛ ما باید برای مردم تشریح کنیم چرا
از آنها میخواهیم به این لیســت یا لیســت دیگر
رأی دهند .به گزارش فارس ،نصراهلل تصریح کرد:
ت آنها
نمایندگان زمانی که انتخابات شوند مسئولی 
در حجم کل وطن میشود؛ آیا اشخاصی را انتخاب
خواهیم کرد که کشــور را بــه آمریکا و نفت را به
اسرائیل تحویل دهد؛ علیه مقاومت ما توطئه کند و
اقتصاد ما را درمان نکند؟ این سوالی در سطح ملی
و نه حوزههای انتخاباتی است؛ آمریکا و عربستان
منتظر نتایج مربوط به حزباهلل در انتخابات آینده
هستند .وی تأکید کرد :ما خرید رأی با پول را حرام
مــی دانیم و حزباهلل این کار را انجام نخواهد داد.
گروه جهــان :در حالی که دیدهبان حقوق بشــر،
نیروهای ترکیه را بــه هدفگیری غیرنظامیان در
عفرین و اهمــال در تعیین دقیق اهداف نظامی از
غیرنظامی متهم کرده ،رئیس ســتاد ارتش ترکیه
ن نظامی را مورد
گفته ارتش کشــورش تنها کاروا 
هدف قرار داده اســت .به گزارش ایسنا ،به نقل از
ســیریا نیوز ،ریاست ستاد ارتش ترکیه در بیانیهای
اعالم کرد ،ارتش کاروان نظامی وابسته به نیروهای
کرد در مســیر خود به عفرین را پس از دور شدن
کاروان غیرنظامی که در نزدیکی آن قرار داشــت
مورد هدف قرار داد .در این بیانیه اعالم شــده که

دبیرکل حزباهلل ادامه داد :حوزه انتخاباتی «هرمل»
مورد توجه همه در انتخابات خواهد بود به چند دلیل،
اما بارزترین آنها این است که هویت این منطقه و
تاریخ آن با مقاومت است .نصراهلل سپس به قانون
«تناســبی» که برای اولین بار قرار است انتخابات
لبنان بر اســاس آن برگزار شود ،پرداخت و گفت:
قانون تناسبی برعکس قانون اکثریت این امکان را
برای مردم وجود آورد که اندازه طبیعی خود را داشته
باشند و به همین دلیل برخی گروهها به آن معترض
هستند .قانون فعلی که بر اساس آن انتخابات آتی
برگزار خواهد شد ،شهریور گذشته در دولت لبنان
به تصویب رســید و لبنان را به  15حوزه انتخابیه
تقسیم کرده است .در نظام انتخاباتی تناسبی ،احزاب
کوچکتر هم به کسب کرسی در پارلمان امیدوار
میشوند .بر اساس این نظام انتخاباتی،کرسیهای
احزاب مختلف به تناســب تعداد رأیی که کسب
میکنند ،به آنان تعلــق میگیرد .اگر فرض کنیم
سه لیست در یک دایره انتخاباتی بر سر  10کرسی
رقابت میکنند و لیســت اول  6هزار رأی ،لیست
دوم ،سه هزار رأی و لیست سوم هزار رأی به دست
بیاورد ،کرسیهای دهگانه به تناسب آرای به دست
آمده هر لیست ،میان آنها تقسیم خواهد شد :لیست

اول شش کرسی ،لیست دوم سه کرسی و لیست
ســوم یک کرسی .وی سپس گفت :ناسزا و افتراء
در هر انتخابات حرام است اما انتقاد امری طبیعی
است و از مهمترین مسایلی که به بحث درباره آن
فرامیخوانم این اســت که نمایندگان حزباهلل در
دوره قبل چه چیزی به ما ارائه دادند زیرا نمایندگان
حزباهلل بخشی از آن هستند .باید از خود بپرسیم
حزباهلل چه چیزی برای ثبات این منطقه در تمامی
زمینههای امنیتی ،جغرافیایی و غیره ارائه دارد ،به
تفصیل طی  2ماه مانده بــه انتخابات در این باره
صحبت خواهیم کرد.

تأکید بر دســتاوردهای مقاومت و ضرورت
حفظ آن

دبیرکل حزباهلل لبنان تأکید کرد :امروز و در سال
 2018باید ثمره کاشــتههای خود از سال 1982
(سال تأســیس حزباهلل) را درو کنیم و مهمترین
دستاورها همان حمایت از مقاومت و حفظ آن است،
در جنگ  33( 2006روزه) علیه مقاومت توطئه شد.
دبیرکل حزباهلل لبنان به سفر «رکس تیلرسون»
وزیــر خارجه آمریکا به لبنان هم پرداخت و گفت:
تیلرسون زمانی که به لبنان میآید از مشکل حزب
اهلل و سالح حرف میزند و میگوید این مشکل باید

گزارش دیدهبان حقوق بشر درباره حمالت ارتش ترکیه به غیرنظامیان در عفرین

آنکارا تکذیب کرد

نیروهای ترکیه کاروان نظامی وابسته به یگانهای
مدافع خلــق ،حزب کارگران کردســتان و داعش
که شــامل  ۳۰تــا  ۴۰خودروی حامل ســاح و
تجهیزات نظامی بود را در جنوب شــرقی عفرین
پیش از رســیدنش به این شهر و در  ۱۵کیلومتری
آن بمبــاران کرده و همه جوانب را برای آســیب
نرساندن به غیرنظامیان در نظر گرفته است .در این
عملیات یک تن کشته و  ۱۲تن دیگر زخمی شدند.

ارتش ترکیه از  ۲۰ژانویه عملیات نظامی موســوم
به «شــاخه زیتون» را در عفرین سوریه آغاز کرد
و مدعی اســت مقرهای تشــکیالت حزب اتحاد
دموکراتیک ســوریه (پ.ی.د) که آن را وابسته به
حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) میداند و نیز
مواضع داعش را در عفرین هدف قرار میدهد و به
محض نابودی تروریستها عملیات خود را خاتمه
میدهد .همچنین دیدهبان حقوق بشــر نیروهای

حل شــود؛ امروز توطئه علیه مقاومت بیشتر از هر
زمان دیگری اســت .وی به تنشهای مرزی اخیر
میان لبنان و رژیم صهیونیستی هم اشاره و تصریح
کرد :اسرائیل اگر از چیزی نمیترسید کنترل بلوک
نفتی شماره  9را در دست میگرفت (اما این رژیم
میترســد)« .آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ رژیم
صهیونیســتی اخیرا طی اظهاراتی ادعا کرد بلوک
نفتی شــماره  9متعلق به این رژیم است نه لبنان؛
مقامات لبنان به این ادعا به شــدت پاسخ دادند و
اعالم کردند از ذخایر خود دفاع میکنند .پس از این
بــود که مقامات آمریکایی تالش کردند به نحوی
در راستای مناقع متحد خود (اسرائیل) تالش کنند؛
دیوید ساترفیلد دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور
خاور نزدیک بیستم ماه گذشته (بهمن ماه )1396
در ســفر به لبنان با «میشل عون» رئیسجمهور
این کشور دیدار کرد؛ در این دیدار درباره تحوالت
اخیر در جنوب لبنان در راستای تهدیدات اسرائیلی
صحبت شد و ساترفیلد پیشنهاداتی با هدف حفظ
آرامش کنونی در مرز لبنان با فلســطین اشــغالی
مطرح کرد 6 .روز بعد ،خو ِد رکس تیلرسون نیز وارد
لبنان شــد و در همین رابطه با مقامات این کشور
صحبت کرد.
ترکیه را به کشتن غیرنظامیان طی عملیات نظامی
خــود در عفرین متهم و اعالم کرد ،مقامات ترکیه
درباره گزارش مربوط به هدف گرفتن غیرنظامیان
پاسخی به این سازمان نداده است .دیدهبان حقوق
بشــر گزارشی را از سلســله حمالت و کشتارهای
جمعی غیرنظامیان در عفرین منتشــر کرد .در این
گزارش آمده اســت ،ســازمان مذکور درمورد سه
حمله ترکیه به عفرین در تاریخ  ۲۷ ،۲۱و  ۲۸ژانویه
تحقیق کرده است ،طبق این تحقیقات در این سه
حمله  ۲۶غیرنظامی کشته شدند که دست کم ۱۷
تن از آنها کودک هستند.
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اخبار
پرونده قطر
برای عربستان اهمیتی ندارد

«سعود القحطانی» مشاور دیوان پادشاهی
عربستان با اظهار نظر درباره بحران قطر
اعالم کرد که مسأله قطر برای عربستان
یا دیگر کشــورهای تحریــم کننده قطر
اهمیتی ندارد .بــه گزارش مهر به نقل از
النشره ،القحطانی گفت اما در طرف مقابل
این مسأله برای قطری ها بسیار مهم است
و تمام تالش خــود را می کنند تا ضمن
رفع تحریم ها علیه آنها ،بزرگترها آنها را
ببخشــند .وی با لحنی توهین آمیز ادامه
داده که شــیخ تمیم بن حمد امیر قطر و
وزیر خارجه او به کشورهای متعددی سفر
کرده و خواســتار میانجیگری برای حل
بحران بودند اما پاسخ به آنها این بود که
قطر خیلی کوچک است.
کشف انبار سالح و مهمات در مرز
الجزایر و مالی

وزارت دفاع الجزایر در بیانیهای از کشف
و ضبط مقادیر زیادی ســاح و مهمات
در مرز مالــی خبر داد .به گزارش فارس،
در بیانیه وزارت دفاع الجزایر آمده اســت
که نیروهای ارتش در راســتای مبارزه با
تروریســم و حفاظت از مرزها ،یک انبار
سالح حاوی مسلســل سنگین با کالیبر
 ۱۴.۵میلیمتر ،آر .پی .جی ،کالشینکوف،
راکت  ۱۰۶میلیمتری ،خمپاره و  ۲۴عدد
بمب دستساز و  ۲۸۰۰گلوله نوع مختلف
و دیگر انواع ســاحها را کشف و ضبط
کردهاند.
پاکستان در لیست کشورهای حامی
تروریسم قرار گرفت

گروه ویژه اقدام مالی یا  FATFکه مقر
آن در پاریس است پس از یک هفته رایزنی
سرانجام تصمیم گرفت نام پاکستان را به
فهرست کشورهای حامیان مالی تروریسم
اضافه کنــد .به گزارش مهــر به نقل از
داوننیوز ،این تصمیم با فشارهای آمریکا
انجام شــده ومقامات پاکستانی به شدت
نســبت به این موضوع معترض هستند.
پیش بینی میشــود با اقدام اخیر آمریکا
روابط اسالمآباد -واشنگتن تیره تر شود و
سرمایه گذاری خارجی در پاکستان هم با
نوسان منفی مواجه خواهد شد.
احضار سفیر آمریکا در فیلیپین

فیلیپین ســفیر آمریکا را پیرامون انتشــار
گزارش «ارزیابی تهدیــد جهانی» جامع
اطالعاتی آمریــکا احضار کرد .به گزارش
فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه ،در این
گزارش که در  13فوریه منتشــر شد ،آمده
کهرئیسجمهورفیلیپینهمچنانبهکمپین
انحصاری خود علیه موادمخدر ،فساد و جرم
و جنایت ادامه میدهــد و تهدیدی برای
دموکراسی و حقوق بشر است.
انفجار سه بمب در میانمار

پلیس میانمار اعالم کرد :اوایل روز شــنبه
(دیروز) ســه بمب در شهر «سیتوه» مرکز
ایالت راخین در میانمار منفجر و منجر به
مجروح شــدن یک پلیس شد .به گزارش
فارس به نقل از «رویترز» ،این انفجارها سه
روز پس از انفجار بمبی در شــهر «لشیو»
ایالت «شــان» میانمار که بــر اثر آن دو
کارمند بانک کشته و تقریبا  24نفر مجروح
شدند ،رخ داد .پلیس افزود :یکی از بمبها
ســاعت  4:30صبح در حیات خانه یکی از
وزرای دولــت و دو بمب دیگر در نزدیکی
دادگاه عالی و اداره ثبت منفجر شد.
نشست حزب کمونیست چین در
آستانه ترمیم کابینه

شینهوا گزارش داد ،حزب حاکم کمونیست
چین دوشــنبه نشست سه روزه مقامهای
ارشد خود را برگزار خواهد کرد و در آستانه
ترمیــم کابینه در ماه آتــی احتماال روی
تصمیمات مهمــی بحث و تصمیمگیری
میشــود .به گزارش ایســنا ،بــه نقل از
خبرگزاری رویترز ،به دنبال نشســتی که
به ریاست شی جینپینگ ،رئیسجمهوری
چین برگزار شد ،شینهوا گزارش داد ،کمیته
مرکزی حزب از دوشنبه تا چهارشنبه جلسه
عمومی برگزار خواهد کرد .شی جینپینگ
ریاست حزب حاکم را هم بر عهده دارد.

