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اين روزها سالگرد روزى است كه نقشی مهم در سرنوشت 
فلس��طين و حتی غرب آس��يا داشته و زمينه س��از چالشها و 
البته درس��ها و عبرت هاى بس��يار براى ملت فلسطين و جهان 
اسالم بوده است. در 13 سپتامبر 1993 »ياسر عرفات« رئيس 
وقت س��ازمان آزاديبخش فلسطين )ساف( تحت نظارت »بيل 
كلينت��ون« رئيس جمه��ور آمريکا تن به امض��اى قراردادى با 
»اس��حاق رابين« نخس��ت وزير رژي��م صهيونيس��تی داد. اين 

قرار داد همان اس��لو است كه براس��اس آن آمريکا ادعا داشت 
كه رون��د صلح خاورميان��ه را محقق می س��ازد و پايان بخش 
درگيرى ه��ا خواهد بود. اكنون 24 س��ال از آن زمان می گذرد 
در حالی كه كارنامه فلسطين بيانگر حقيقتی وراى اين ادعاها 
اس��ت. در طول اين سالها صهيونيس��ت ها همچنان به اشغال 
كران��ه باخترى و قدس ادامه داده ان��د در حالی كه صدها هزار 

فلسطينی بازداشت و يا آواره شده اند. 
براساس اس��لو بايد قدس منطقه اى مستقل تحت نظارت 
س��ازمان ملل می بود و اش��غالگرى صهيونيس��ت ها نيز پايان 
می يافت در حالی كه مس��ئله بازگش��ت آوارگان فلسطينی به 
وطن نيز بايد محقق می گرديد. اين روند نه تنها محقق نش��ده 
بلکه صهيونيس��ت ها از تمام ابزار خود براى اش��غال سرزمين 
فلس��طينی ها و كش��تار آنان بهره گرفته چنانکه حداقل س��ه 
جنگ 22، 8 و 51 روزه را عليه فلس��طينی ها به پا كرده است. 
جنگ��ی كه در آن از تمام س��الح هاى ممنوعه از جمله فس��فر 

س��فيد و س��الح هاى ش��يميايی و حتی اورانيوم ضعيف شده 
اس��تفاده كرده بگونه اى كه س��ازمان ملل رسما از نسل كشی 

در اين سرزمين خبر داده است. 
در طول اين س��الها يک اصل مهم ديگر نيز مشاهده شده 
و آن اينکه آمريکا نه تنها اقدامی براى پايان بحران فلس��طين 
و احق��اق حقوق آنها صورت نداده بلکه تمام برنامه هاى آن در 
قالب حمايت از رژيم صهيونيس��تی بوده چنانکه كمک ساالنه 
3 ميليارد دالر را به ساالنه 3/8 ميليارددالر افزايش داده است. 
در هي��چ كدام از مجام��ع جهانی اج��ازه محکوميت اين رژيم 
را ن��داده و حتی ب��ه خاطر آن جنگ هاى منطق��ه اى از جمله 
تروريس��م جارى در منطقه را اجرا كرده است. برآيندها نشان 
می دهد كه آمريکا هرگز ي��ک ميانجی بی طرف نبوده چنانکه 
س��ازمان ملل نيز رفتارى مغرضانه در قبال فلسطين داشته و 
هرگ��ز به تکلي��ف و وظايف خود در قبال اين س��رزمين عمل 
نکرده اس��ت كه يک ده��ه محاصره غزه خود س��ندى بر اين 

رفتارها است. 
در نقطه مقابل فلس��طينی ها هر زمان به س��مت مقاومت 
روى آورده اند توانسته اند دس��تاوردهاى بسيارى رقم زنند كه 
انتفاضه دوم مس��جد االقصی در س��ال 2000 و نيز شکس��ت 
صهيونيس��ت ها در جنگ ه��اى 22، 8 و 51 روزه نم��ودى از 
اين دس��تاوردها است. در طول اين س��الها اين امر براى ملت 
فلس��طين مسلم شده است كه نه اسلو و نه هيچ توافق ديگرى 
در قالب روند س��ازش نمی تواند دستاوردى براى آنان به همراه 
داش��ته باش��د و تنها راه تحقق آرمان ها و حقوق آنان تکيه بر 
داش��ته هاى خود در قالب مقاومت است كه همواره شکست و 
ناكامی صهيونيست ها و حاميانش��ان را رقم زده و فلسطين را 
به مس��ئله اى براى افکار عمومی جهان مبدل كرده كه ش��کل 
گيرى ناوگان هايی مانند كشتی مرمره براى شکستن محاصره 
غ��زه نم��ودى از اين رفتار اس��ت كه برگرفته از ايس��تادگی و 

مقاومت ملت فلسطين است. 

مترجم: حسين ارجلو2017/09/13كيوسك

بازداشت۵۰غارتگررادرجریانتوفانایرما
پليس ميامی بيش از 50 غارتگر را كه در جريان وقوع 
توفان س��همگين ايرما اقدام به غارت فروشگاه ها كرده اند، 
بازداشت نموده است. 26 نفر از اين افراد كسانی هستند كه 
متهم به ورود غيرقانونی و غارت اموال و اجناس فروش��گاه 
وال مارت هس��تند. مقام هاى ش��هر ميامی روز سه شنبه 
مقررات منع رفت و آمد طی س��اعات 7 شب تا 7 صبح را 
كه از روز يکشنبه برقرار شده بود، لغو كردند. پليس ميامی 
قصد دارد با افزايش ش��يفت هاى كارى خود مانع از وقوع 

هرگونه جرم بيشتر پس از توفان ايرما شود.
آمریکاییهاخواستارپاسخبهکرهشمالیشدند

نماين��دگان آمريکاي��ی خواس��تار پاس��خ قاط��ع به 
آزمايش هاى هسته اى كره ش��مالی شدند و اعالم كردند 
كه واش��نگتن بايد در صورت لزوم به تنهايی تحريم هاى 
س��ختگيرانه ترى را عليه چين، روسيه و ساير كشورهايی 
ك��ه با پيونگ يانگ همکارى تج��ارى دارند، اتخاذ نمايد. 
اد رويس رئيس كميته ام��ور خارجی مجلس نمايندگان 
آمري��کا تاكيد كرد: من بر اين ب��اورم كه اياالت متحده و 
شركاى ما بايد اقدامات قاطع و مستحکمی را اتخاذ كنند. 

ما بايد از هر اهرم فشارى استفاده كنيم.
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اولینرئیسجمهورزنسنگاپورانتخابشد
رئيس س��ابق پارلمان س��نگاپور به عن��وان اولين زن 
رئيس جمهور اين كش��ور انتخاب ش��د. حليمه يعقوب در 
سخنرانی خود در دفتر دپارتمان انتخابات گفت: هرچند اين 
يک انتخابات مش��روط است اما من رئيس جمهور مشروط 
نيستم002Eبدسنگاپور با هدف حفظ انسجام در اين كشور 
چند فرهنگی اعالم كرد رياس��ت جمهورى كه يک منصب 
تش��ريفاتی است اين بار در اختيار اقوام مااليی قرار خواهد 
گرف��ت. تجربه يعقوب به عن��وان رئيس پارلمان به صورت 

خودكار او را براى شركت در انتخابات حائز شرايط كرد.
آلمانترکیهرادرلیستخطرقرارمیدهد

در جري��ان مناقش��ات ب��ا تركي��ه، دول��ت آلمان و 
س��ازمان هاى امنيتی آن ظاه��را در نظر دارند كه تركيه 
را در ليس��ت كش��ورهايی با خطرات امنيتی خاص قرار 
دهن��د. كش��ورهايی در اين ليس��ت قرار دارن��د كه در 
بخش هاى اطالعاتی آن ها خطرات امنيتی ويژه اى انتظار 
م��ی رود. اين تصمي��م دولت آلمان به ويژه ش��امل حال 
مقامات و كاركنان س��رويس هاى اطالعاتی می ش��ود. بر 
اين اساس، ليست كشورهاى خطر از طرف دولت آلمان 

مورد تجديد نظر قرار گرفته است.
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سناازقطعنامهعلیهرهبرمیانمارحمایتنمیکند
ميچ مک كانل رهبر جمهوريخواهان سناى آمريکا تاكيد 
كرد: من از قطعنامه اى كه آنگ سان سوچی رهبر ميانمار 
را هدف قرار می دهد، حمايت نخواهم كرد، قطعنامه اى كه 
عليه رهبر ميانمار به خاطر بدرفتارى با مسلمانان روهينگيا 
بوده است. وى در سخنانی تصريح كرد: من از قطعنامه اى 
كه عليه آنگ س��ان سوچی باشد، حمايت نمی كنم. تصور 
می كنم او بزرگترين اميدى اس��ت ك��ه ما داريم تا ميانمار 
از وضعيتی كه داشته است، تغيير كند، از يک ديکتاتورى 

نظامی به سوى جايی كه من اميدوارم به آن برسد.
خواستارافزایشکمکبهمسلمانانروهینگیا

جورج ويليام اوكوته اوبو دس��تيار ارشد كميسارياى 
عالی آژانس آوارگان س��ازمان ملل تاكيد كرد: نهادهاى 
امدادرس��ان بايد عملي��ات خود را به طور چش��مگيرى 
افزايش دهند تا كمک هاى الزم را به آوارگان روهينگيايی 
برس��انند كه در حال ورود به بنگالدش هستند. براساس 
برآورد س��ازمان ملل، حدود 400 ه��زار آواره روهينگيا 
ط��ی هفته هاى اخي��ر وارد بنگالدش ش��ده اند و مقدار 
منابع مالی الزم براى تامين نيازهاى اين آوارگان به طور 

چشمگيرى افزايش يافته است.
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جنگلفظینمایندگانقطروعربستانبرسرایران
سلطان بن سعد المريخی وزير مشاور در امور خارجه قطر 
در اجالس اتحاديه عرب گفت: ايران ثابت كرد كه دولت شريفی 
بوده و هرگز ما را به بازگشايی با بستن سفارتمان را در اينجا و 
آنجا مجبور نکرده است. ما خودمان سفارتمان در ايران را كه 
قبال به خاطر همبستگی با عربستان، بسته بوديم، بازگشايی 
كرديم. اما حتی حيوانات نيز از دس��ت شما در امان نماندند. 
نماينده عربس��تان در پاس��خ گفت: اين مضحک است. ايران 
كشورى است كه عليه كشورها توطئه می كند و سفارتخانه ها را 

آتش  می زند. حال چگونه اين كشور شريف است؟
قدردانیعصائباهلالحقازالعبادی

شيخ قيس الخزعلی، رهبر جنبش عصائب اهل الحق 
عراق بر مخالفت خود با همه پرسی اقليم كردستان تاكيد 
كرد. وى در صفحه خود بر روى فيس��بوک نوشت كه ما 
از مواضع مس��ئوالنه پارلمان عراق در خصوص مخالفت با 
برگزارى همه پرسی حمايت می كنيم. الخزعلی همچنين 
بر حمايت خود از تالش هاى حيدر العبادى نخس��ت وزير 
عراق براى حفظ وحدت اين كشور تاكيد كرد. نمايندگان 
پارلمان عراق اختيارات الزم به منظور انجام اقدامات الزم 

براى توقف همه پرسی را به حيدر العبادى واگذار كردند.

مز
تای
ت

وی
ک

عربستان: سفير عربستان در مصر و نماينده اين كشور 
در اتحاديه عرب در نشس��ت اين اتحاديه به براندازى نظام 
قطر تهديد كرد كه همين امر باعث مشاجره بين او با نماينده 
قطر ش��د. »أحمد القطان« تهديد كرد كه عربس��تان اگر 
بخواهد می تواند نظام حاكم در قطر را تغيير دهد. المريخی 
همچنين در پاس��خ به نماينده امارات كه درباره فهرست 
تروريس��ت ها كه از سوى كش��ورهاى محاصره كننده قطر 
تعيين شده است، اظهار داشت كه تنها طرفی كه مسئول 
تعيين گروه هاى تروريس��تی و اس��امی تروريست هاست، 

سازمان ملل است نه يک كشور مشخص.

لبنان: رئيس پارلمان لبنان ضمن تاكيد بر ضرورت 
برگزارى انتخابات پارلمانی اين كش��ور، درباره تحركات 
رژيم صهيونيس��تی هش��دار داد.نبيه برى اعالم كرد: ما 
بايد انتخابات پارلمانی را حتی اگر در زمس��تان هم كه 
ش��ده برگزار كنيم. رئيس پارلمان لبن��ان همچنين با 
اشاره به تحركات رژيم صهيونيستی درباره اين تحركات 
زمينی و هوايی و شکس��تن ديوار صوتی هش��دار داد و 
اعالم كرد: بايد به طرح هاى دشمن اسرائيلی آگاه بود.

ونزوئلال: رئيس جمهور ونزوئ��ال از موافقت خود با 
پيشنهاد جمهورى دومنيکن و نخست وزير سابق اسپانيا 
ب��راى انجام گفت وگ��و با مخالفان خب��ر داد. »نيکالس 
م��ادورو« از موافقت خود با پيش��نهاد »خ��وزه لوئيس 
زاپات��رو« و »دانيال مدنيا« براى انجام مذاكره با مخالفان 
دول��ت ونزئال خبر داد. در همي��ن رابطه »خورخه آرزا« 
وزي��ر خارج��ه ونزوئال در دي��دار با »ژان اي��و لودريان« 
همتاى فرانسوى خود از آغاز مذاكرات با مخالفان دولت 

از فردا پنجشنبه در دومنيکن خبر داد.

مصر:نيروهاى هوايی مصر و عربس��تان در س��ايه 
بحران قطر هفته آينده مانور مشترک با عنوان »فيصل 
2017« برگزار می كنند.اين مانورها قرار است در خاک 
مصر و در راستاى تالش  نيروهاى مسلح عربستان براى 
آم��وزش تمامی بخش هاى نظام��ی آن صورت گيرد. با 
اعالن اين خبر افزود كه اين مانورها در راس��تاى طرح 
آم��وزش س��االنه براى تقوي��ت هم��کارى و روابط بين 
نيروهاى هوايی دو كش��ور مصر و عربستان، آماده سازى 
تيم ه��اى هواي��ی دو كش��ور در محيطی ديگ��ر برگزار 

می شود.

املارات: رئيس جمه��ور آمريکا و وليعه��د ابوظبی 
در تم��اس تلفن��ی تالش هاى مربوط به ح��ل اختالفات 
به وجود آمده بين قطر با چهار كش��ور عربی را بررس��ی 
كردن��د. »دونالد ترامپ« و »محمد ب��ن زايد« در تماس 
تلفنی روابط دوجانبه و تقويت همکارى هاى دو كش��ور و 
نيز تالش هاى صورت گرفته براى حل بحران قطر را مورد 

بررسی قرار دادند. 

آلمان:سياستمدار آلمانی از حزب سوسيال دموكرات 
از صدراعظ��م اين كش��ور دعوت كرد تا ب��ار ديگر براى 
مناظره حاضر ش��ود. »مارتين ش��ولتس« سياس��تمدار 
آلمان��ی از حزب سوس��يال دموكرات ك��ه رقيب »آنگال 
مركل« صدراعظم اين كش��ور اس��ت، خواستار مناظره 

تلويزيونی ديگر با مركل شد. 
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گروه بين الملل

دينی مبنی بر بسيج مردمی 
و البت��ه حمايت ه��اى جبهه  
مقاومت منطقه زمينه ساز تغيير معادالت و پيروزى 
گام به گام عراق بر تروريس��م ش��د كه آزاد سازى 
موص��ل و تلعفر و محدود ش��دن تروريس��ت ها به 
مناطق��ی محدود در االنب��ار از نمودهاى عينی آن 
اس��ت. اين پيروزى ها در حالی شادى ملت عراق را 
به همراه داش��ته كه برخی مواضع مغير با وحدت 

عراق اين شادى را به تلخ كامی سوق می دهد.  
مخالفت ه��ا با چند پاره س��ازى عراق ش��دت 
گرفته اس��ت چنانکه شوراى وزارتی اتحاديه عرب 
ب��ه اتف��اق آراء با برگزارى همه پرس��ی اس��تقالل 

كردستان عراق مخالفت كرد.
احمد جمال سخنگوى رس��می وزارت خارجه 
ع��راق از مخالفت ش��وراى وزارت��ی اتحاديه عرب با 
برگزارى همه پرس��ی استقالل كردس��تان خبر داد. 
جمال اظهار داش��ت كه در نشس��ت شوراى وزارتی 
اتحاديه عرب بنا به درخواست ابراهيم الجعفرى وزير 
خارجه عراق قطعنامه اى درباره مخالفت با برگزارى 
همه پرسی استقالل كردس��تان به دليل غيرقانونی 
بودن و منافات آن با قانون اساسی عراق، صادر كرد.

طبق گزارش »الفرات نيوز«، سخنگوى وزارت 
خارج��ه ع��راق همچنين تصريح ك��رد كه در اين 
قطعنام��ه بر حماي��ت از تماميت ارض��ی عراق به 
عن��وان عامل اصلی تحقق امني��ت و ثبات منطقه 

تأكي��د و آمده اس��ت كه هر گون��ه تهديدى براى 
تماميت ارضی ع��راق، خطرى براى امنيت منطقه 
و توانايی كش��ورها و ملت هاى آن ب��راى مقابله با 
تروريس��م اس��ت. قرار است همه پرس��ی استقالل 
كردس��تان روز 25 ماه جارى )3 مهر( برگزار شود 
و به همين منظور تبليغات رسمی اين همه پرسی 

از سه شنبه گذشته آغاز شده است
نخست وزير عراق با تأكيد بر يکپارچگی عراق، 
برگ��زارى همه پرس��ی جدايی منطقه كردس��تان 
را خالف قانون اساس��ی دانس��ت. او ب��ا رد دوباره 
برگزارى همه پرس��ی در كردستان عراق و با تأكيد 

بر وحدت و پاكيارچگی كش��ور، اين همه پرسی را 
خالف قانون اساس��ی دانس��ت و گفت: ما در يک 
وط��ن واحد زندگی می كنيم و نمی ش��ود كه يک 

طرف به طور يکجانبه اقدام كند. 
خبر ديگر آنکه يکی از رهبران ائتالف كردستانی 
عراق، اخبار منتش��ر ش��ده مبنی بر اعزام نيروهاى 
پيشمرگه به استان كركوک را تکذيب كرد.»اشواق 
الجاف« از رهبران ائتالف كردستانی، ضمن تکذيب 
خبر اعزام نيروهاى پيش��مرگه به استان كركوک، 
اعالم كرد كه اين ش��ايعات، حمالتی ناكام و منجر 
به شکست هستند. وى افزود: اين شايعات اقدامی 

منجر به شکس��ت اس��ت كه هيچ بهان��ه قانونی به 
همراه ندارد و هدف از ترويج اين شايعات، تشويش 

اذهان شهروندان عراقی است.
اين در حالی است كه »حسن توران« نماينده 
تركمانی ع��راق، پيش از اين در گفت وگو با پايگاه 
خبرى »المعلومة«، اظهار داش��ت: شمارى زيادى 
از نيروه��اى پ ک ک و دو تي��پ از پيش��مرگه در 
مناط��ق مختل��ف مركز اس��تان كركوک مس��تقر 
شده اند و نيروهاى ديگرى از پ ک ک به شهرستان 

طوز خورماتو اعزام شده اند.
در همين حال مجلس اعالى اس��المی عراق از 
ملت اين كش��ور خواس��ت كه با ابزارهاى مسالمت 
آميز به مخالفت با تجزيه اين كشور برخيزند. مجلس 
اعالى اسالمی عراق از مردم اين كشور خواست كه 
با ابزارهاى مس��المت آميز به مقابله با تجزيه عراق 

برخيزند و موضع مخالف خود را اعالم كنند.
در بيانيه اى كه پس از نشس��ت هيات رهبرى 
مجلس اعالى اس��المی عراق صادر شد آمده است: 
مجلس اعال با اهتم��ام و نگرانی تحوالت خطرناک 
اخير در پرونده همه پرسی اقليم كردستان عراق را 
دنبال می كند به ويژه تحركات نظامی اخير به سوى 
كركوک عراق كه رئيس اقليم كردستان به آن وارد 

شده و جنجال رسانه اى به همراه آن ايجاد شد.
مجلس اعال بيان كرد: ما ملت عراق و ساكنان 
اقليم را به شکل خاص به خطرناک بودن كشاندن 
اوضاع به س��وى درگيرى ميان يک ملت واحد آگاه 
م��ی كنيم. اين سياس��ت ها قب��ل از ديگران براى 

ب��رادران ُكرد تبعات خطرناك��ی دارد.در اين بيانيه 
آمده اس��ت: ما مخالفت قاطع خود را با سياس��ت 
تحميل امر واقع با قدرت اعالم می داريم. ما مکرر 
مخالفت قاط��ع خود را با برگزارى همه پرس��ی و 
مغايرت آن با قانون اساس��ی اعالم كرده ايم. همان 
قانون اساس��ی كه برادران ُكرد در كتابت آن سهيم 
بودند. اين طرح)همه پرس��ی( ب��ا منافع عالی ملی 
در مرحل��ه اى كه ايجاب می كند همه س��الح ها 
و انرژى و توان به س��وى داعش و حاميانش نشانه 
برود و تالش ها در راس��تاى بازسازى كشور باشد، 
در تض��اد اس��ت. ما از ملت عراق م��ی خواهيم كه 
موضع مخالف خ��ود را در تجزيه عراق با ابزارهاى 
مس��المت آميز اعالم كنند و از روس��اى س��ه گانه 
م��ی خواهيم كه تحرک جدى ب��راى اعالم موضع 
آشکار به عمل آورند. در آستانه برگزارى همه پرسی 
جدايی منطقه كردستان عراق، نظاميان آمريکايی 

نزديک اربيل مستقر شدند. 
در اين ميان فراكسيون عشاير عراق در پارلمان 
اين كش��ور با دعوت از مقامات منطقه كردس��تان 
براى لغو همه پرس��ی، بر ضرورت يکپارچگی عراق 
تأكيد كرد. »بنيامين نتانياهو« نخس��ت وزير رژيم 
صهيونيس��تی در اظهارنظ��رى كم س��ابقه صراحتا 
اعالم كرد اس��رائيل از تاس��يس يک دولت كردى 
مس��تقل حمايت می كند. از س��وى ديگر "ش��يخ 
محمد باقر س��هيل التميمی"، رئي��س قبيله بنی 
تمي��م در عراق، حمايت اين قبيل��ه را از برگزارى 

همه پرسی در استان كركوک تکذيب كرد.

مخالفتهاباطرحوحدتشکنانهبارزانیباالگرفت

رای اتحادیه عرب به عراق واحد

ینی اعتصاب کننده وخامت حال زندانيان بحر
منابع بحرينی از وخامت ح��ال برخی زندانيانی كه در زندان 

مركزى »َجو« دست به اعتصاب غذا زده اند، خبر می دهند.حقلوقبشلر
احمد الصفار عضو يک مركز حقوق بشرى بحرينی اعالم 
كرد: اخبارى درباره برخورد بد با زندانيانی كه به اعتصاب غذا دست زده اند وجود 
دارد و اينک��ه آب را به آنها نمی دهند و در مقابل ديدگان اين زندانيان، زندانبانان 
آب را بر روى زمين می ريزند. وى تاكيد كرد: مس��ئوالن زندان جو با اعزام برخی 
از زندانيان��ی كه نياز به درمانی ف��ورى دارند مخالفت می ورزند و زندانيان را مورد 
ضرب و ش��تم قرار می دهند. الصفار گفت: تعدادى از افرادى كه دست به اعتصاب 
غذا زده اند مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند و اينکه آنها از تماس تلفنی منع شده 

و به خواسته هاى زندانيان توجهی نمی شود.
از س��وى ديگر برخی منابع آگاه اعالم كردند ك��ه زندانبانان برخی از زندانيان 
را جدا كرده اند و به آنها آب نمی دهند. برخی به حالت اغماء رفته اند. اين منابع 
به حضور برخی مس��ئوالن وزارت كش��ور آل خليفه در زن��دان براى مجبور كردن 

زندانيان به شکستن اعتصاب غذاى خود اشاره كردند.
منابع مذكور خواس��ته هاى اعتصاب كنندگان را توقف ش��کنجه و رفتار بدر با 
زندانيان، فراهم آمدن امکان درمان الزم زندانيان بيمار، گش��ودن مسجد براى نماز 
و اقامه فرايض، ايجاد اتاق مالقات و برداشتن مانع شيشه اى، فراهم شدن آب ولرم 
در س��رويس هاى بهداشتی، بهبود وضعيت غذا، گشودن سلول ها از ساعت 7 صبح 

تا 8 شب و اجازه به زندانيان براى خريد اقالم.
در اين ميان »حمد بن عيس��ی آل خليفه« پادشاه بحرين در راستاى سركوب 
بيش��تر معارضان، دستور احياى دستگاه امنيت كش��ور و تعيين رئيس جديد اين 
دس��تگاه را صادر كرد. حمد بن عيس��ی فرمان ش��ماره 51 مربوط به سال 2017 

درباره احياى فعاليت دستگاه امنيت ملی را صادر كرد. 

یست های سوری ور یکا برای مسلح کردن تر شگرد آمر
براس��اس گزارش��ی كه مرك��ز پژوهش هاى فس��اد و جنايات 

سازماندهی شده و شبکه بالکان تهيه كرده، پنتاگون بيش از غلربآسلیا
دو ميليارد دالر براى خريد اسلحه مخالفان خرج كرده است.

 در اين گزارش آمده اس��ت: وزارت دفاع آمريکا )پنتاگون( س��الح هاى ساخت 
ش��وروى را براى نيروهاى س��وريه دموكراتيک و گروه هاى شورش��ی ديگرى كه با 

ارتش سوريه می جنگند، می فرستد.
تهيه كنندگان اين گزارش اش��اره دارند كه كارخانه هاى سالح موجود در بالکان 
و شرق اروپا از برآوردن خواسته ها به خاطر حجم زياد آن ها عاجز بودند براى همين 
وزارت دفاع آمريکا دنبال كارخانه هاى ديگرى به ويژه در قزاقستان و اوكراين گشت.

براساس اين گزارش، خريد سالح سپتامبر 2015 و طی دوره رياست جمهورى 
باراک اوباما، رئيس جمهور س��ابق آغاز ش��د و پنتاگون ت��ا مه 2017 بيش از 700 
ميلي��ون دالر به خريد تفنگ، بمب افکن ه��ا، خمپاره و مهمات ديگر اختصاص داد.

براس��اس قراردادهاى امضا شده، دس��تکم 900 ميليون دالر تا سال 2022 هزينه 
شده و مبالغ اضافی تا حدود 600 ميليون دالر اختصاص داده شده است.

تجهيزاتی كه آمريکا براى هم پيمانانش در س��وريه می فرس��تد از طريق دريايی و 
هوايی از اروپا به تركيه، اردن و كويت فرستاده می شود و از طريق زمينی و دريايی به 
دست هم پيمانان آمريکا در شمال و جنوب سوريه می رسد. آمريکا با استفاده از دو كانال 
و از طريق فرماندهی عمليات ويژه نيروهاى مسلح اين تجهيزات را خريدارى می كند. 
خبر ديگر آنکه رئيس جمهور سوريه در نشست بين المللی انجمن اصناف تأكيد كرد كه 
كشورش به رغم جنگ تروريستی، اقتصادى و سياسی عليه آن، با گام هاى استوارى در 
حال حركت به س��مت پيروزى است. دفتر رياست جمهورى سوريه در بيانيه اى اعالم 
كرد كه هيأت نشست بين المللی اصناف كه با مشاركت 60 كشور در دمشق برگزارش 

شد، با بشار اسد، رئيس جمهورى سوريه ديدار و گفت وگو كرد.

اشغالگری با سرقت اسناد مسجداالقصی 
»حسن خاطر« رئيس مركز بين المللی قدس اعالم كرد رژيم 

صهيونيستی اسناد الکترونيکی مهمی متعلق به اوقاف قدس مقلللاوملت
را از مس��جداالقصی س��رقت كرده تا زمين��ه را براى يهودى 

كردن و دست گذاشتن بر آن آماده كند.
خاطر افزود براس��اس اطالعات دقيق، رژيم صهيونيس��ت پسورد دستگاه هاى 
كامپيوتر و ِس��رِور ويژه مس��جداالقصی را هک كرده و از تمام اطالعات موجود در 
اس��ناد مربوط به اوقاف اسالمی و مس��يحی كپی كرده است.وى تصريح كرد: رژيم 
اش��غالگر به واس��طه اين اسناد بر اوقاف قدس دس��ت خواهد گذاشت و اين شامل 
مقدس��ات، اماكن تجارى، امالک، اراضی و منازل می شود. خاطر در ادامه خواستار 
تشکيل كميته اى فنی ويژه پيگيرى نقل و انتقاالت امالک و مستغالت وقفی شد.

خبر ديگر آنکه حماس در س��الروز امضاى پيمان »اسلو« بيانيه اى صادر كرد و 
آن را جنايت سياس��ی در حق ملت فلسطين خواند. حماس در بيست و چهارمين 
سالگرد پيمان »اسلو « اعالم كرد اين توافق، سقوطی بزرگ در باتالق امتيازدهی ها 
بود و يک جنايت سياس��ی در حق ملت فلس��طين به شمار می رود. در ادامه بيانيه 
حماس آمده ست: فلسطين، سرزمين مقدسی است ، چانه زنی را نمی پذيرد و خونی 

كه بر خاكش ريخته می شود با راه حل سياسی و عقب نشينی پاک نمی شود.
حماس تصريح كرد: توافق اس��لو محاصره مالی و تجارى و سياسی گسترده اى 
عليه ملت فلسطين اعمال كرد، به رژيم اشغالگر اجازه داد بر اقتصاد و منابع طبيعی 
ما به ش��کلی گسترده مس��لط شود. 24س��ال پيش در چنين روزى) 13 سپتامبر 
1993( »ياس��ر عرفات« رئيس وقت س��ازمان آزاديبخش فلس��طين )ساف( تحت 
نظارت »بيل كلينتون« رئيس جمهور آمريکا تن به امضاى قرارداد ننگين اس��لو با 
»اسحاق رابين« نخس��ت وزير رژيم صهيونيستی داد. در همين حال چندين تن از 

اعضاى جهاد اسالمی توسط وابسته به تشکيالت بازداشت شدند.


