
فرادیـد6  شنبه  26 مرداد1398  شماره 5097 

قطر: طبق گزارش یک رس��انه ترکیه ای، قرار اس��ت 
پای��گاه نظامی جدید این کش��ور در قطر که س��اخت 
آن به پایان رس��یده، پاییز آینده با حضور س��ران دو 
کشور افتتاح شود. ش��بکه خبری اسکای نیوز امارات 
در خبری نوش��ت، ش��مار نظامیان ترکی��ه در قطر به 
»عدد بزرگ��ی« افزایش خواهد یافت زیرا دو کش��ور 
ب��رای افتتاح یک پایگاه نظامی بزرگ جدید در دوحه 
آماده می ش��وند. روزنامه حریت ترکیه اعالم کرده که 

این پایگاه پاییز آینده افتتاح می شود. 

بحرین: »بختیار حکی��م اف« نماینده رئیس جمهور 
روسیه در امور سازمان همکاری شانگهای در نشستی 
خبری گفت: تعدادی از کش��ورها درخواست عضویت 
در این س��ازمان را مطرح کردند. حکیم اف ادامه داد: 
اسرائیل، بنگالدش، بحرین، عربستان سعودی و تعداد 
دیگری از کشورها درخواست پیوستن به فعالیت های 

سازمان همکاری های شانگهای را مطرح کردند.

کره ش�مالی: ک��ره جنوبی در بیانی��ه ای ادعا کرد که 
همس��ایه ش��مالی این کش��ور دو »پرتابه نامشخص« 
جدید به سمت دریای ساحل شرقی خود شلیک کرده 
اس��ت.  ارتش کره جنوبی در ای��ن خصوص اطالعات 
بیش��تری ارائه نکرد. این در حالیست که کره شمالی 
در واکنش به بدعهدی ه��ای آمریکا و ادامه رزمایش 
مشترک این کشور با کره جنوبی، اخیراً چند آزمایش 

موشکی انجام داده است.

قرقیزستان: پسر رئیس جمهور سابق قرقیزستان با اشاره 
به غیر قانونی بودن بازداش��ت پدر خ��ود از ایجاد ائتالف 
جدید برای حضور در انتخابات 2020 پارلمانی این کشور 
خبر داد. »قادر آتامبایف« فرزند »الماس بیک آتامبایف« 
رئیس جمهور سابق قرقیزستان در صفحه شخصی خود در 
شبکه های اجتماعی خواستار تأسیس ائتالف جنبش های 

اپوزیسیونی برای مقابله با دولت فعلی شد.

عراق: روزنامه س��عودی عکاظ به نقل از منابعی عراقی 
از تالش های فراکسیون های سیاسی پارلمان عراق برای 
فش��ار بر اردن به منظور تحویل مخالف��ان عراقی و در 
رأس آنها »رغد صدام«، دختر دیکتاتور معدوم عراق به 
بغداد خبر داد. عکاظ  به نقل از این منابع نوشت، عادل 
عبدالمهدی مشکلی سیاسی با پارلمان خود پیدا کرده 
که روابط میان عراق و اردن را تحت تاثیر قرار می دهد. 

آمریکا: طبق جدیدترین نظرسنجی در آمریکا درباره 
انتخابات ریاس��ت جمهوری 2020، »دونالد ترامپ« 
از ۴ نام��زد دموکرات شکس��ت می خ��ورد. به موازات 
تش��دید مبارزات تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست 
جمهوری سال 2020 آمریکا نتیجه نظرسنجی جدید 
ش��بکه »فاکس نیوز« نشان می دهد که هر چهار نامزد 
پیش��تاز دموکرات این انتخابات توان شکس��ت رئیس 

جمهور کنونی این کشور را دارند. 

ذرهبین

عالم بزرگ جهان اسالم به نیجریه بازگشت
خلف وعده هند برای مداوای شیخ زکزاکی 
شیخ ابراهیم زکزاکی دبیر کل جنبش اسالمی نیجریه 
در پ��ی خلف وعده و عدم صداق��ت هند در مداوای او، 

بیمارستان مدانتا را برای عزیمت به نیجریه ترک کرد
انتق��ال اق��ای زکزاکی تح��ت تدابیر ش��دید امنیتی و 
مخفیانه بوده است به گونه ای که اطرافیانش هم متوجه 
نش��دند. هواپیمای حامل آیت اهلل زکزاکی ساعت 23 و 
30 دهل��ی را به مقصد ابوجا ترک کرد. عالمه زکزاکی 
به علت نارضایتی از روند درمان خود، محدودیت های 
امنیتی و نبود پزش��کان مورد اعتماد به نیجریه بازمی 
گردد. در پیام تصویری منتش��ر ش��ده، شیخ »ابراهیم 
زکزاکی« به تشریح کارشکنی های صورت گرفته توسط 
دولت نیجریه پرداخته و اعالم کرده اس��ت که ترجیح 
می ده��د به کش��ورش خ��ودش بازگ��ردد و از آنجا در 
صورت امکان به کش��ور دیگری برود که شرایط درمان 
مهیا باشد.به گفته شیخ زکزاکی، مقام های نیجریه ای بر 
خالف برنامه از پیش تعیین ش��ده ابتدا قصد داشته اند 

وی را به بیمارستان دیگری منتقل کنند. 
ش��یخ زاکزاکی همچنی��ن می افزاید که فرس��تادگان 
دول��ت نیجریه همچنی��ن اطالعات غلط��ی در مورد 
پرونده س��المت وی در اختی��ار مقام های هندی قرار 
داده اند و همین امر روند درمان را مختل کرده و باعث 
ش��ده تا پزش��کان هندی بگویند که از بیماری های او 
هیچ اطالعی ندارند و روند آزمایشات باید از ابتدا آغاز 
شود. شیخ ابراهیم زکزاکی در یک پیام ویدئویی گفت 
دول��ت نیجریه در مورد وضعیت س��المت او اطالعات 
نادرس��تی ب��ه ط��رف هن��دی داده و در ام��ر درمان 
مانع تراش��ی کرده اس��ت، به همین دلی��ل او ترجیح 
می دهد که به کشور دیگری منتقل شود. پیش از این 
هم دختر و چند منبع نزدیک به ش��یخ زکزاکی گفته 
بودند که وی عمال در بیمارستان محبوس شده و روند 

درمانی او نیز آغاز نشده است.

نیمچهگزارش

تروریست ها 200 مرتبه آتش بس را نقض کردند
س��خنگوی وزارت خارج��ه روس��یه تأکید کرد ک��ه در دو هفته گذش��ته، 
تروریس��ت های سوریه بیش از 200 بار آتش بس را نقض کرده اند که در نتیجه 

آن تعداد زیادی از غیرنظامیان جان خود را از دست دادند.
»ماریا زاخارووا« س��خنگوی وزارت امور خارجه روس��یه در کنفرانس خبری 
هفتگی ضمن تأکید بر کارش��کنی تروریست های سوری در نقض آتش بس تأکید 
کرد که تروریس��ت ها، تالش های روس��یه و س��وریه برای تضمین آتش بس که از دوم 
آگوس��ت )11 مردادماه( آغاز ش��ده را نادیده گرفتند و بیش از 200 بار آتش بس را نقض 
کردند و همین امر به مرگ غیرنظامیانی منجر شد. زاخارووا به تشکیل کمیته قانون اساسی 
س��وریه نیز اش��اره کرد و گفت: »در حال حاضر تمامی شرایط برای تشکیل کمیته قانون 
اساسی سوریه فراهم است. این کمیته، آغاز گفت وگوهای بین سوری درباره ساختار آینده 

این کشور، مطابق با قطعنامه 22۴5 شورای امنیت سازمان ملل را امکانپذیر می کند«.

 درخواست برکناری جانسون و تشکیل دولت موقت 
رهبر حزب کارگر انگلیس از سران سایر احزاب خواست دولت کنونی را ساقط 
کرده و وی را به عنوان رئیس دولت موقت تا برگزاری انتخابات همگانی بپذیرند.

»جرمی کوربین«، از محافظه کاران مخالف »بوریس جانسون« نخست وزیر 
این کش��ور و سایر رهبران مخالفان خواس��ت تا او را برکنار کرده و اجازه دهند 
دولتی موقت برای برگزاری یک انتخابات عمومی جدید تشکیل شود. کوربین به 
قانونگذاران پیشنهاد کرد از دادن رأی اعتماد به جانسون امتناع کنند. او گفت حاضر 
است برای مدت زمان محدود پیش از انتخابات، نخست وزیری را بر عهده بگیرد. کوربین 
گف��ت: »دولت هی��چ برنامه ای برای ع��دم توافق ]با اتحادیه اروپا[ ندارد و همه پرس��ی 
س��ال 201۶ ]خروج از[ اتحادیه اروپا نیز برنامه ای برای عدم توافق نداشت«. وی افزود: 
»بنابراین قصد دارم رأی عدم اعتماد ]به جانس��ون[ را برای اولین فرصتی که بتوانیم از 

موفقیت آن اطمینان داشته باشیم، تنظیم کنم«.

مادورو از طرح ترور پرده برداشت
رئیس جمهور ونزوئال با اش��اره به اینکه همتای کلمبیایی پیشین او نقشه ای 
را ب��رای ت��رورش طراحی کرده بود، گفت آنها قصد داش��تند 32 مزدور را وارد 

کاراکاس کنند.
»نیکالس مادورو« از طرح رئیس جمهور پیشین کلمبیا برای ترور خودش پرده 
برداش��ت. مادورو طی سخنرانی در کاخ ریاست جمهور در کاراکاس گفت: »متوجه 
ش��دم که آلوارو اوریبه وِلِز با همدس��تی س��فیر کلمبیا در آمریکا و یک قاضی فراری 
ونزوئالیی نقشه ای را طراحی کرده بودند تا 32 مزدور را برای ترور من و دیگر سران انقالبی 
وارد کشور کنند«. وی همچنین توضیح داد که رئیس جمهور پیشین کلمبیا با تعدادی از 
سران راست افراطی در ونزوئال نیز همکاری کرده بود تا مقدمات اجرای بدون شکست طرح 
ت��رور او را فراهم کنند. رئیس جمهور ونزوئال با تاکید بر اینکه کش��ورش بر تمام طرح های 

خشن مزدوران غلبه می کند، افزود: »اما خدا ما را حفظ کرد و ما اکنون اینجا هستیم«.

قاسم  غفوری
ghassem_tg@yahoo.com

ملت لبنان دیروز س��یزدهمین سالگرد پیروزی در جنگ 33 
روزه ) س��ال 200۶( را جش��ن گرفت. این جش��ن در حالی 
برگزار ش��د که بررسی تحوالت جنگ بیانگر یک نکته مهم و 
اساس��ی است و آن اینکه این پیروزی در شرایطی رقم خورد 
که ارتش صهیونیستی در اوج آمادگی بود و کشورهای غربی 

تمام امکانات را برای این تجاوز در اختیارش قرار داده بودند. 
اولمرت نخس��ت وزیر وقت صهیونیست ها این جنگ را کوتاه 
م��دت با پیروزی ب��زرگ نامیده بود و کاندولی��زا رایس وزیر 
خارج��ه وقت آمریکا آن را س��رآغازی برای ط��رح خاورمیانه 
ب��زرگ نامی��ده بود و ادعا داش��ت که پی��روزی تل آویو تمام 
مع��ادالت را تغیی��ر خواه��د داد. اما پ��س از 33 روز نه تنها 
این مسئله روی نداد بلکه در نهایت صهیونیست ها و حامیان 
غرب��ی آنها التم��اس کننان ب��ه دنبال پایان جن��گ بودند و 
قطعنامه 1701 نیز برگرفته از همین مس��ئله بود. دش��منان 
لبنان و مقاومت که با قطعنامه های 1559 و 1595 که پس 
از ترور رفیق حریری نخس��ت وزیر سابق لبنان در 1۴ فوریه 
2005 در شورای امنیت تصویب و زمینه ساز خروج نیروهای 
س��وریه از لبنان شد، بر این تصور بودند که می توانند نابودی 
ح��زب اهلل را رقم و لبنان را تحت س��یطره خود درآورند. آنها 
بر ای��ن ادعا بودند که حزب اهلل و مقاومت فلس��طین دم مار 

هس��تند که س��ر آن را جمهوری اس��المی ایران و کمر آن را 
سوریه تشکیل می دهد.

ب��ه رغم تمام این محاس��بات اما در نهای��ت اراده مقاومت بر 
دشمن پیروز و جنگ 33 روزه نقطه عطفی در تحوالت منطقه 
ش��د. یکپارچگی و وحدت جبهه مقاوم��ت مولفه ای مهم در 
تحقق این پیروزی بود. مل��ت لبنان تجربه پیروزی حزب اهلل 
در جنگ س��ال 2000 و اخراج ارتش صهیونیس��تی از جنوب 
لبنان را داشت این بار نیز به حزب اهلل و جبهه مقاومت اعتماد 
کرد و با تشکیل استراتژی راهبری دفاعی با محوریت مقاومت، 
ارتش و مردم توانس��ت این پیروزی را در س��ال 200۶ تکرار 
نماید. مقاومتی که جهانیان اذعان دارند که برگرفته از الگوی 
انقالب اسالمی ملت ایران بوده است که تمام معادالت را تغییر 
داد چنانکه در سال 2008 نیز صهیونیست ها به مبادله اسرا با 
حزب اهلل تن دادند که به آزادی دهها نفر از اسرای کشورهای 

عربی از بند اشغالگران قدس منجر شد. 

همی��ن رویکرد مقاومتی در س��الهای پ��س از آن نیز نتیجه 
داده ک��ه مبارزه لبنان با گروه های تروریس��تی از جمله گروه 
احمد اس��یر و از س��ال 2011 نیز حضور موفق مقاومت لبنان 
در مب��ارزه با تروریس��م و تجریه کنندگان منطقه در س��وریه 
جای��گاه ویژه ای برای مل��ت و نظام لبن��ان در امنیت و ثبات 
منطقه و جهان ایجاد کرده اس��ت. لبنانی هر چند س��رزمینی 
کوچک با جمعیتی نه چندان زیاد است اما با رویکرد مقاومتی 
توانسته نام خود را بر جهان آوازه سازد چنانکه جهانیان امروز 
لبنان را از محورهای ثبات و مبارزه با تروریسم می شناسد در 
حالی که کشورهایی با ظرفیت های باالی اقتصادی و جمعیتی 
و جغرافیای��ی همچون عربس��تان و امارات ب��ه عنوان ناقضان 
امنیت منطقه و نقطه ننگی برای جهان اسالم معرفی می شوند 
چرا که راه س��ازش و تسلیم ش��دن را در پیش گرفتند و این 
تجربه ای اثبات شده است که هر کشوری و یا نظامی که دل به 

وعده های نظام سلطه ببندد در نهایت نابودشدنی است. 

یادداشت

همزمان ب��ا لغو خودمخت��اری منطقه  ره کشمیر توسط هند، تنش ها در منطقه ش�ب��ه قا
مرزی کشمیر میان نیروهای نظامی هند و پاکستان به کشته 

و زخمی شدن تعدادی از نیروهای هر دو طرف منجر شد.
 منابع پاکس��تانی تائی��د کردند که در جری��ان درگیری و 
تبادل آتش میان ارتش این کشور و نظامیان هندی حداقل 
5 نظامی هندی کشته شدند. پاکستان در عین حال کشته 
ش��دن حداق��ل 3 نفر از نظامی��ان خ��ود را در جریان این 
درگیری که روز پنج ش��نبه به وقوع پیوس��ته، تائید کرده 
اس��ت. »ژنرال آصف غفور«، س��خنگوی ارتش پاکستان نیز 
در حس��اب کاربری خود در توئیتر ضمن تائید تبادل آتش 
ب��ا ارتش هند در منطقه پرتنش کش��میر گفته اس��ت که 
درگی��ری میان دو طرف پس از ش��لیک از س��وی نظامیان 
هندی آغاز ش��د و ارتش پاکستان نیز به اقدام هند واکنش 
نش��ان داد. از زمان تشدید تنش اخیر میان هند و پاکستان 
طی چند هفته گذشته بر سر منطقه کشمیر، این نخستین 

تبادل آتش میان نیروهای ارتش دو کشور است.
هم هند و هم پاکس��تان مدعی مالکیت کل کشمیر هستند 
ام��ا هر ک��دام بخش��ی از آن را در کنترل دارند. پاکس��تان 
جاموکش��میر را ی��ک منطقه واحد به ش��مار م��ی آورد، اما 
تقس��یم این منطقه از س��وی هند با واکن��ش تند مقامات 
اس��الم آباد روبرو ش��ده و تنش ها میان دو کشور را افزایش 
داده اس��ت. در این میان یک منب��ع دیپلماتیک اعالم کرد 
که نماینده دائم چین در س��ازمان ملل خواس��تار برگزاری 
نشس��ت غیرعلنی ش��ورای امنیت برای رسیدگی به اوضاع 

»جامو و کشمیر« شده است.
نکت��ه قابل توج��ه آنکه نخس��ت وزیر هند با ادع��ای اینکه 
خودمخت��اری منطقه کش��میر فق��ط باعث رواج فس��اد و 
رابطه س��االری ش��ده بود، گفت که این منطقه را به شکوه 
پیش��ین خود ب��از می گرداند.»نارندا مودی« نخس��ت وزیر 
هند مدعی ش��د لغ��و وضعیت خودمخت��اری ایالت »جامو 
و کش��میر« )بخ��ش تحت کنت��رل هند( منج��ر به احیای 

»گذشته پرشکوه« این منطقه می شود.
م��ودی طی س��خنرانی در مراس��م روز اس��تقالل هند در 
دهلی نو گفت کش��میر در توس��عه هند »نقش مهمی« ایفا 
می کن��د اما بند 370 قانون اساس��ی هند که به این منطقه 
وضعیت ویژه )خودمختاری( اعطا می کرد، فقط باعث رواج 
فساد و رابطه س��االری در آنجا شده بود. وی بدون اشاره به 
محاص��ره و حکومت نظامی که از هفته گذش��ته بر منطقه 
هندی کشمیر اعمال کرده اند، مدعی شد: »دولت های قبلی 
جرأت نداش��تند چنین کار بزرگ��ی را انجام دهند )لغو بند 
370 قانون اساس��ی( زیرا برای آینده سیاس��ی خود نگران 
بودن��د. اما آینده سیاس��ی ام برای من مهم نیس��ت. از نظر 
من، آینده کش��ور اولویت دارد«. در این میان نخس��ت وزیر 
پاکستان با هش��دار درباره طرح هند برای پاکسازی نژادی 
مس��لمانان از منطقه جامو و کش��میر، گفت دولت دهلی نو 
به دنبال مداخله نظامی در بخش پاکس��تانی کشمیر است. 
»عمران خان« نخس��ت وزیر پاکستان  هشدار داد که هند با 
طرح جدیدی که در قبال منطقه جامو و کش��میر در پیش 

گرفته،  به دنبال تکرار فاجعه سربرنیتسا است.

درگیری  نظامی هند و پاکستان در کشمیر
همزم��ان با ش��دت گرفت��ن تحرکات  دش��منان یمن برای تجزیه این کشور، مق���اوم�ت
س��خنگوی نیروهای مس��لح یمن برای اولین بار وارد خاک 
عربس��تان س��عودی ش��د و در ویدیوی��ی به متج��اوزان و 

مزدوران ائتالف سعودی پیامی ارسال کرد.
س��رتیپ »یحیی سریع«، س��خنگوی نیروهای مسلح یمن 
برای اولین بار با نیروهای این کش��ور در داخل عربس��تان 
س��عودی دیدار کرد.شبکه المسیره یمن نوشت که سرتیپ 
س��ریع به مناس��بت عید قربان از نیروهای مرزبانی و خط 
مقدم جبهه یمن در اطراف ش��هر »الخوبه« واقع در منطقه 
»جیزان« عربس��تان س��عودی )جنوب غ��رب( دیدن کرده 
اس��ت. او در ویدیوی نظامیان سودانی و ائتالف سعودی را 
خط��اب قرار داد و گف��ت که »تجاوز نظام��ی و ظلم دیگر 
بس اس��ت، آیا پنج س��ال شکس��ت و ناکامی برای شما در 
حالی که ارتشتان کشته می ش��ود و از ابتدا]ی جنگ[ فرو 
می پاش��د، کفایت نمی کند«.او ادام��ه داد: »هر روز بی هیچ 
نفعی، ش��مار زیادی از ش��ما کش��ته و یا زخمی می شود و 
شما حامی ارتش س��عودی و مزدوران این ارتش شده اید«. 
س��رتیپ یحیی س��ریع همچنین به نیروهای فریب خورده 
یمن که در ائتالف س��عودی هس��تند، توصیه کرد از »عفو 
عمومی« اس��تفاده کنند و به آغوش وطن بازگردند؛ چرا که 
دف��اع آن ها از اراضی »رژیم متجاوز و جنایت کار س��عودی، 
لکه ننگی اس��ت که در ط��ول تاریخ آن ه��ا را رها نخواهد 
کرد و نس��ل های ]آینده[، آن ها را نفری��ن خواهد کرد«. از 
س��وی دیگر منبعی در ارتش یمن از ش��لیک هفت موشک 

بالستیک به جنوب عربستان سعودی خبر داد.
الزم به ذکر اس��ت ش��ورای انتقالی جنوب ک��ه با حمایت 
امارات کنترل اس��تان های جنوبی را به دست گرفته است؛ 
تأکید کرد که تنها هدف این ش��ورا تش��کیل دوباره کشور 
یمن جنوبی اس��ت. این بیانیه پس از نشست فوق العاده در 
ش��هر »التواهی« در مقر ش��ورای انتقالی جنوب صادر شد 
و در آن آم��ده اس��ت: »هدف مردم جنوب تش��کیل دوباره 
کشور فدرالی یمن جنوبی است و این هدف هیچ جایگزین 
دیگ��ری ن��دارد.« این ش��ورا همچنین از ائتالف س��عودی 
برای کنترل بح��ران اخیر در عدن و دعوت از طرفین برای 
گفت وگو قدردانی کرد و خواستار گفت وگوی جدی »بدون 
وجود اش��تباهات گذشته« ش��د. جدایی طلبان جنوب یمن 
در ادام��ه بیانی��ه خود ب��ر کنترل اس��تان »حضرموت« که 
هنوز در اختیار دولت »منصور هادی« و ش��هرهای جنوبی 
»مکی��راس« و »بیحان« که در کنت��رل انصاراهلل قرار دارد؛ 

تأکید کردند. 
در ای��ن می��ان وزارت امور خارجه دولت مس��تعفی یمن از 
امارات خواس��ت، حمایتش از »شورشیان« در جنوب یمن 
را »به ش��کل فوری و کامل« متوق��ف کند. در همین حال 
کمیته مش��ترک و نظامی عربستان سعودی و امارات برای 
بررس��ی وضعیت شهر عدن در جنوب یمن،  وارد این شهر 
شد. ائتالف آمریکایی- سعودی که در رسیدن به اهدافشان 
در یم��ن ناتوان بوده اند س��ناریوی تجزیه این کش��ور را در 
پیش گرفته و برآنند تا این کشور را به بخش های شمالی و 

جنوبی تجزیه کنند. 

هشدار یمن به متجاوزان از درون خاک عربستان 

لبنان در اوج سربلندی 

مقاومت لبنان تصاویر حمله به ناوچه اشغالگران قدس در جنگ ۳۳ روزه را منتشر کرد

افشاگری حزب هللا از تحقیر دریایی ارتش صهیونیستی
گروه فرادید  ویژه در اقدام��ی ک��ه جهانیان آن گ�زارش 

را تحقیر و آش��کار س��ازی ناتوانی نیروی دریایی 
ارتش صهیونیستی و سندی بر واهی بودن ادعای 
س��ران این رژیم مبنی بر توان مشارکت در امنیت 
خایج ف��ارس می نامند، حزب اهلل لبنان برای اولین 
ب��ار تصاویری از حمل��ه به ناوچه »س��اعر« رژیم 
صهیونیس��تی در جریان جنگ 33 روزه در س��ال 

200۶ منتشر کرده است.
س��ران صهیونیس��ت این روزها ادعای همراهی با 
آنچ��ه ائت��الف آزادی کش��تیرانی در خلیج فارس 
می نامن��د را س��ر می دهند حال آنکه ش��واهد امر 
نش��انگر ناتوانی و ضعف شدید نیروی دریایی این 
رژیم اس��ت چنانکه آنها حتی توان مقابله با گروه 
کوچکی همچون حزب اهلل لبنان را ندارند که نمود 
آن را در غرق شدن ناوچه این رژیم با موشک های 
حزب اهلل می توان مشاهده کرد. تیرماه سال 1385، 
»سید حسن نصراهلل«، دبیر کل حزب اهلل لبنان در 
س��ومین روز از جن��گ از انهدام ناوچه اس��رائیلی 
س��اعر که اماکن و ابنیه و زیرس��اخت های حیاتی 
لبن��ان را هدف قرار می داد خبر داد. این حادثه، از 
سال 19۶7 میالدی )13۴7 شمسی( بی سابقه بود 
و ارتش رژیم صهیونیستی در ۴0 سال قبل، بدون 
هیچ مزاحمی در آب های مدیترانه جوالن می داد. 
ح��زب اهلل همچنین مس��ائل ناگفت��ه ای را درباره 
عملیات غرق ناوچه س��اعر رژیم صهیونیس��تی در 

جنگ 33 روزه فاش کرد.ش��بکه تلویزیونی المنار 
گزارش داد، نی��روی دریایی حزب اهلل، برای اولین 
بار تصاویری را از حمله موش��کی به کشتی جنگی 
رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه در سال 200۶ 
منتش��ر کرد. نیروی دریایی ح��زب اهلل همچنین 
تصاوی��ری از برخی موش��ک های دریای��ی خود به 
نمای��ش گذاش��ت.یکی از نیرو های ح��زب اهلل در 
گفتگو با این شبکه گفت: »با توکل بر خدای متعال، 
برادران، این س��کوی پرتاب موشک را به مکانی که 
از قبل مشخص شده بود منتقل کردند و به محض 
آماده شدن این سکو و موشک ها، ستاد فرماندهی 
لحظه به لحظه فعالیت ما را دنبال می کرد، ش��هید 
فرمان��ده حاج عم��اد )مغنیه( به صورت مس��تقیم 
با ما در تماس بود، هنگام غروب دس��تور ش��لیک 
صادر ش��د. به محض صادر ش��دن دستور شلیک، 
ب��رادران ما دس��تور را اجرا کردند و تع��داد مورد 
نظر موش��ک ها به طرف این کش��تی شلیک شد.« 
موش��ک »سی 802« که از ژوئیه 200۶ در اختیار 
مقاومت قرار دارد یکی از پیشرفته ترین تسلیحات 
نیروی دریایی دش��من صهیونیس��تی را منهدم و 
غافلگیری دش��من را آغاز ک��رد. دیروز ملت لبنان 
در حالی جش��ن مقاومت را برگزار کرد که »فیصل 
کرامی« نماینده پارلمان لبنان امروز پنجشنبه در 
توییت��ی، از جنبش مقاومت در کش��ورش تمجید 
ک��رد و پی��روزی آن در جنگ س��ال 200۶ مقابل 
رژیم صهیونیستی را مقدمه پیروزی نهایی توصیف 

ک��رد.  همچنین نبیه بری رئیس پارلمان لبنان در 
س��الروز پیروزی مقاومت در جنگ سی وس��ه روزه 
مقابل رژیم صهیونیس��تی، از مردم خواس��ت برای 
حفظ پیروزی همچنان به معادله »مقاومت، ارتش 

و لبنان« متعهد باشند.
نکت��ه قابل توجه آنکه در اقدامی برای به حاش��یه 
راندن روز مقاومت لبنان، ارتش لبنان در بیانیه ای 
اع��الم کرد که 150 خ��ودروی نظامی را به عنوان 
»هدیه نظامی« از آمریکا دریافت کرده است. شبکه 
روسیا الیوم نوشت که لبنان پنجمین کشور در دنیا 
از حیث دریافت کمک های نظامی آمریکا اس��ت و 
ارزش این کمک های نظامی از ابتدای اجرای برنامه 
مزبور در سال 2011، چیزی بالغ بر یک میلیارد و 
700 میلیون دالر اس��ت. بسیاری بر این امر تاکید 
دارن��د که آمریکا با این اقدام در روز پیروزی لبنان 
بر ارتش صهیونیس��تی به دنبال فضا س��ازی و کم 

رنگ سازی اهمیت این پیروزی است.
پیروزی که زمینه ساز تشدید مقاومت در فلسطین 
ش��ده اس��ت چنانکه اکنون انتفاضه جمعه بازگشت 
برگرفته از همین الگوی مقاومت است.  چنانکه دیروز 
ساکنان نوار غزه هفتادمین جمعه تظاهرات بازگشت 
در نوار مرزی باریکه غزه را برگزار کردند.  در همین 
حال پلیس رژیم صهیونیس��تی  به س��وی 2 جوان 
فلسطینی که گفته می شود قصد عملیات استشهادی 

داشته، تیراندازی کردو آن ها را به شهادت رساند.
در واکن��ش ب��ه تش��دید جنایات صهیونیس��ت ها 

رئیس دفتر سیاس��ی حماس در غزه از جلسه مهم 
رهبران سیاس��ی و فرماندهان نظامی جنبش های 
جهاد اس��المی و حم��اس درباره اش��کال مقاومت 
برابر اش��غالگران خب��ر داد. الزم به ذک��ر در ادامه 
رفتارهای نژادپرس��تانه اوری ارئیل، وزیر کشاورزی 
رژیم صهیونیس��تی مس��جداالقصی را مورد تعرض 
قرار داد. ده ها شهرک نشین رژیم صهیونیستی نیز 
ارئیل را در تعرض به مسجداالقصی همراهی کردند. 

از س��وی دیگ��ر در پی انتقادات دو عضو مس��لمان 
کنگره از سیاست های رژیم صهیونیستی در مقابل 
فلسطینیان، تل آویو در صدد تجدیدنظر در خصوص 
صدور مجوز برای ورود آن ها به کرانه باختری است. 
رژیم صهیونیستی در صدد ممانعت از ورود »الهان 
عمر« و »رش��یده طلی��ب« دو نماینده مس��لمان 
کنگ��ره آمریکا به کرانه باختری ب��ه دلیل انتقاد از 

سیاست های اسرائیل در قبال فلسطینیان است.

همزمان با دخالت های آشکار  آس�یا آمریکا در امور هنگ کنگ و ش�رق 
دامن زدن به بحران ه��ای این منطقه از چین، در 
واکنش��ی نظامی به این اقدام��ات، رزمایش بزرگ 
دو روزه ارت��ش چی��ن در دری��ای جنوبی با هدف 
حراس��ت از حق حاکمیت پکن و کش��تیرانی آزاد 

در منطقه از پنجشنبه آغاز شد.
روزنامه اپل هنگ کنگ گزارش کرد این رزمایش 
که ش��مار زیادی از ناوش��کن های نیروی دریایی 
چی��ن در آن ش��رکت کرده اند در اط��راف جزایر 
پاراس��ل در حال برگزاری اس��ت منطق��ه ای که 

مورد منازعه چین و ویتنام اس��ت و دو کش��ور بر 
س��ر مسیرهای آبی آن و منابع انرژی منطقه دچار 
منازعاتی دیرینه هس��تند. دری��ای جنوبی نزدیک 
به 250 جزیره کوچک و بزرگ دارد و کش��ورهای 
دیگر نظی��ر مالزی ، ویتن��ام ، فیلیپین ، اندونزی 
، برونئ��ی و منطق��ه تایوان می گوین��د مالک این 
جزایر هس��تند اما چین مدعی تقریبا بیش��تر این 
جزایر است. چین جزایر پاراسل را شیشا می نامد 

و ویتنام��ی ها آن را هوانگس��ا می خوانند پکن در 
بیانیه ای ضمن تایید شروع رزمایش آن را تالشی 
برای حراس��ت از حق حاکمیت خود و کشتیرانی 
آزاد در منطقه دانسته اس��ت. در ادامه واکنش به 
مداخ��الت آمریکا، چین اجازه پهلوگیری به دو ناو 
آمریکای��ی در هنگ گنگ را ن��داده و هنوز دالیل 

ممنوعیت ورود این ناوها رسما اعالم نشده است.
 نی��ت کریستنس��ن، معاون س��خنگوی ن��اوگان 

اقیانوس��یه نی��روی دریایی آمریکا اع��الم کرد که 
دول��ت چی��ن ب��ا درخواس��ت  آمریکا ب��رای لنگر 
انداختن دو ناو مخالفت کرده است. قرار بوده است 
که ناوهای »یو اس اس گرین بی« و س��پس ناو »یو 
اس اس لی��ک  اری« در بندر هنگ کنگ پهلوگیری 
کنن��د اما دولت چی��ن ورود هر دو ن��او را ممنوع 

کرده است.
چی��ن مدت هاس��ت که غ��رب و به وی��ژه ایاالت 
متحده آمریکا را متهم کرده است که از معترضین 
هنگ گنگی پش��تیبانی می کنن��د. مقامات چینی 
هفت��ه پی��ش ه��م ب��ا اوج گی��ری اعتراض ها در 

هنگ کنگ به دیپلمات های آمریکا هش��دار دادند 
ک��ه در امور داخلی این ش��هر دخالتی نکنند. این 
دخالت ها زمانی آشکارتر می شود که ترامپ با ارائه 
پیشنهاد مالقات ش��خصی به رئیس جمهور چین، 
مدعی شد رسیدن به توافق تجاری به رفتار انسانی 

پکن با معترضان هنگ کنگی مشروط است.
پس از آنکه برخی رس��انه ها تصاویری را از حرکت 
نیروهای نظامی و ش��به نظامی این کشور به سمت 
مرزهای هنگ کنگ پخش کردند »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریکا از پکن خواس��ت با معترضان 

به صورت انسانی برخورد کند. 

تنش ها میان پکن- واشنگتن وارد فازهای جدیدی شد
یکا در هنگ کنگ واکنش نظامی چین به دخالت های آمر


