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سودان: وزیر خارجه س��ودان برقراری روابط با رژیم 
صهیونیس��تی را اولویت خارطوم ندانست و تأکید کرد 
که خارطوم قصد ندارد خود را وارد مش��کالت جدید 
کند. »أس��ماء محم��د عبداهلل« وزیر خارجه س��ودان 
تأکید کرد که کش��ورش انتظار حمایت های معنوی از 

کشورهای عربی را دارد.

کره ش�مالی: ارت��ش ک��ره جنوبی اعالم ک��رد کره 
ش��مالی دو پرتابه نامشخص جدید شلیک کرده است. 
خبرگ��زاری یونهاپ گزارش داد این پرتابه ها که هنوز 
نوعش��ان مشخص نیست به سمت سواحل شرقی کره 

شمالی شلیک شده اند. 

اتحادی�ه اروپا: س��خنگوی ام��ور خارج��ه اتحادیه 
اروپ��ا اعالم ک��رد این بل��وک نتایج انتخاب��ات محلی 
در منطق��ه تح��ت مناقش��ه »کریمه« روس��یه را به 
رسمیت نمی شناس��د. »فدریکا موگرینی« سخنگوی 
امور خارج��ه اتحادیه اروپا طی بیانی��ه ای اعالم کرد: 
»هیچ یک از افرادی که در ش��به جزیره کریمه مدعی 
باش��د نماینده مردم کریمه و ستواس��توپل است را به 
عن��وان نمایندگان این مناطق ک��ه متعلق به اوکراین 

است به رسمیت نمی شناسد«.

لیبی:  »عبدالمالک المدنی« س��خنگوی رسمی دفتر 
اطالع رسانی جنگ وابس��ته به دولت وفاق ملی اعالم 
ک��رد که نیروهای حفتر در س��اعات اولیه صبح امروز 
دوش��نبه، حمله ش��دیدی را در دو محور عین زاره و 
خلة الفرجان انجام داده و قصد پیش��روی داشتند که 

نیروهای وفاق ملی با آن مقابله کردند.

ایتالیا: دولت جدید جوزپه کونته ، نخست وزیر ایتالیا 
از پارلمان این کشور رای اعتماد گرفت. جوزپه کونته 
وع��ده داد اصالحاتی را در ایتالیا ش��روع کند و کمک 
اروپ��ا را در زمینه مقررات بودج��ه و قوانین مهاجرت 
خواستار شد. از ۶۰۶ نماینده ای که در پارلمان ایتالیا 
حاض��ر بودند ۳۴۳ نف��ر به دولت جدی��د رای اعتماد 
دادن��د، ۲۶۳ نماینده مخالفت کردند و س��ه نفر رای 

ممتنع دادند.

قطر: کمیته ملی حقوق بشر در قطر، عربستان سعودی را 
به تالش برای فریب افکار عمومی با ارائه »بهانه های واهی« 
در توجیه تحریم های یک جانبه و اقدامات خودسرانه علیه 
قطر متهم کرد. این کمیته در بیانیه ای که روز یکش��نبه 
در حساب کاربری توئیتر خود منتشر کرد، گفت: مقامات 
س��عودی با ارائه آمار و ارقام گمراه کننده برای پوشاندن 
تخلفات علیه کشور قطر ، تالش های ناموفقی برای فریب 

مردم و جامعه جهانی دارند.

ذرهبین

 حمله به عزاداران حسینی در کشمیر
و نیجریه

مناب��ع خبری از ت��داوم اعمال خش��ونت  پلیس هند 
مس��تقر در ایالت جامو و کش��میر علیه مسلمانان این 
منطق��ه همزمان با برگزاری مراس��م عزاداری س��االر 
ش��هیدان امام حس��ین )ع(  خبر دادند در نیجریه نیز 

عزاداری مسلمانان با سرکوب همراه بود. 
پلیس هند به ش��رکت کنندگان در مراس��م عزاداری 
ویژه ایام محرم حمله کرده اس��ت. پلیس هند در این 
حمله با استفاده از گاز های اشک آور و باتوم سعی کرد 
حاضران در مراسم عزاداری امام حسین )ع( را متفرق 
کند. به گفته حاضران در این مراسم، مسلمانان شیعه 
و س��نی در کنار هم در مراسم ویژه عاشورای حسینی 
ش��رکت کردند و اعمال س��ختگیری های پلیس هند 
در روز ه��ا و هفته  های گذش��ته موجب اتحاد بیش��تر 
مس��لمانان و حضور افزون تر آن ها در مراس��م عبادی، 
مذهبی از جمله مراسم ویژه محرم شده است. تصاویر 
منتش��ر ش��ده از سوی  ش��بکه  خبری پرس تی وی 
نی��ز افزایش تدابیر امنیتی ، بس��تن معابر و گذرگاه ها 
با س��یم های خاردار و برخورد خشونت آمیز نیروهای 
امنیتی  با مسلمانان هندی که به خاطر عزاداری امام 
حسین )ع( لباس سیاه بر تن داشتند را نشان می دهد. 
برخی گزارش ها از جراحت 1۲ نفر از اهالی محلی در 
غروب ش��نبه حکایت دارد. دولت هن��د پس از اعالم 
لغ��و وضعیت خودمختاری ایالت جامو و کش��میر، در 
این منطقه حکومت نظامی اعالم کرده اس��ت. برخی 
رس��انه ها  پیشتر از بازداش��ت خانگی چند شخصیت 

سیاسی در جامو و کشمیر هم خبر داده بودند.
در همین حال کمیس��یونر عالی حقوق بش��ر سازمان 
ملل متحد از نقض حقوق بش��ر در کش��میر همزمان 
با تش��دید تنش در این منطقه، اب��راز نگرانی کرد در 
این میان در پی تیران��دازی نیروهای امنیتی نیجریه 
به دس��ته های عزاداری روز عاش��ورا در برخی مناطق 
ای��ن کش��ور ده ها ت��ن از ع��زاداران کش��ته و زخمی 
شدند. شهرهای شیعه نشین کادونا، باوچی، سوکوتو، 
کاتسینا، گومبی از جمله شهرهای شیعه نشین هستند 

که مورد تهاجم نیروهای امنیتی قرار گرفتند.

نیمچهگزارش

عربستان اورانیوم غنی سازی می کند
ش��اهزاده " عبدالعزیز بن س��لمان" وزیر انرژی عربس��تان در کنفرانس انرژی در 
"ابوظب��ی" اعالم کرد : کش��ورش می خواهد در آینده نس��بت به غنی س��ازی 

اورانیوم اقدام کند.
این مقام س��عودی افزود : " عربستان سعودی می خواهد در آینده به غنی سازی 
اورانیوم اقدام کند و با این اورانیوم س��وخت الزم برای نیروگاه برق هس��ته ای اش 
را تامین کند".ش��اهزاده عبدالعزیز بن س��لمان گفت: این کار را با دو رآکتور هسته ای 
آزمایش می کنیم. الزم به ذکر اس��ت »س��لمان بن عبدالعزیز«  پادشاه عربستان سعودی 
طی حکمی »خالد بن عبدالعزیز الفالح« وزیر انرژی این کشور را از کار برکنار و »عبدالعزیز 
بن س��لمان بن عبدالعزیز« پس��ر خود را جای او در این پست منصوب کرد.ملک سلمان، 
»عبدالعزیز بن عبداهلل بن علی العبدالکریم«، معاون وزیر انرژی و صنعت عربستان را هم از 

منصب خود برکنار کرد و »اسامه بن عبدالعزیز الزامل« را جای او نشاند.

حزب پوتین اکثریت را حفظ کرد
حزب حاکم روس��یه علی رغم از دس��ت دادن یک س��وم از کرسی های خود 
در پارلمان مس��کو، توانس��ت اکثری��ت خود را در انتخابات محلی روز گذش��ته 

حفظ کند.
نتایج اولیه اکنون نش��ان می دهد که حزب حاکم »روس��یه واحد«، حامی 
اصلی »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور این کش��ور، توانسته اکثریت خود را حفظ 
کند. مردم روس��یه برای انتخاب قانون گذاران محلی، فرماندارها و رؤس��ای شوراهای 
ش��هر به بیش از 5 هزار شعبه رأی گیری در 85 منطقه انتخاباتی در این کشور مراجعه 
کردند که طبق اعالم کمیته مرکزی انتخابات، مش��ارکت از س��ال های گذش��ته بیشتر 
بوده اس��ت.علی رغم اینکه حزب روسیه واحد توانست اکثریت خود را در شوراهای شهر 
حفظ کند اما حدود یک س��وم از کرس��ی های خود را در رقابت ب��ا گروه های مخالف از 

دست داد. 

جامعه جهانی مسئول پایان اشغالگری اسرائیل 
»احمد الصحاف« س��خنگوی وزارت خارجه عراق گفت که »جامعه جهانی باید 
مس��ئولیت پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی و برپایی دولت مستقل فلسطین 

به پایتختی قدس شریف را بر عهده بگیرد«.
الصحاف در همین حال تاکید کرد که عراق از طرح های اقدام عربی مشترک در 
راس��تای منافع جهان عرب حمایت می کند و خواستار انجام تدابیر مشترک برای 
مبارزه با تروریس��می است که همگان را تهدید می کند.»احمد نایف رشید الدلیمی« 
سفیر عراق در قاهره و نماینده دائم این کشور در اتحادیه عرب هم روز یکشنبه از جامعه 
جهانی خواست تا مسئولیت خود برای پایان اشغالگری و برپایی دولت مستقل فلسطین 
به پایتختی قدس را بر عهده بگیرد. الدلیمی در س��خنانی در مراس��م افتتاحیه یکصد و 
پنجاه و دومین نشس��ت عادی ش��ورای اتحادیه عرب که ریاست دوره ای آن را بغداد بر 

عهده دارد، همچنین خواستار پیوستن سوریه به اتحادیه عرب شد

فرامرز اصغری

ملک سلمان پادش��اه عربس��تان طی روزهای اخیر تغییرات 
قاب��ل توجه��ی را در عرصه حاکمیتی ص��ورت داده که جای 
تامل دارد. س��لمان بن عبدالعزیز  پادش��اه عربستان سعودی 
طی حکمی خالد بن عبدالعزیز الفالح وزیر انرژی این کش��ور 
را از کار برکن��ار و عبدالعزیز بن س��لمان بن عبدالعزیز پس��ر 

خ��ود را ج��ای او در این پس��ت منصوب کرد.ملک س��لمان، 
عبدالعزیز بن عبداهلل بن علی العبدالکریم، معاون وزیر انرژی 
و صنعت عربس��تان را هم از منصب خود برکنار کرد و اسامه 

بن عبدالعزیز الزامل را جای او نشاند. 
نکته قابل توجه آنکه در ماه گذشته میالدی عربستان وزارت 
صنایع و منابع معدنی را جدای از وزارت انرژی تاسیس کرد. 
قب��ل از تصمیم به انفص��ال این دو حوزه خال��د الفالح، وزیر 
س��ابق انرژی بر بیش از نیمی از اقتصاد سعودی در وزارتخانه 
عظیم انرژی، صنایع و منابع معدنی که در س��ال ۲۰1۶ برای 
یاری به هماهنگی اصالحات جدید ادغام شد، نظارت می کرد. 
الفالح هفته گذش��ته نیز از ریاست شرکت نفتی آرامکو کنار 
گذاشته ش��د و یاس��ر الرمیان رئیس صندوق سرمایه گذاری 
دولتی جانشین او شد. حال این سوال مطرح است که چرا بن 

سلمان چنین اقدامی را صورت داده است؟ 

برخی بر این عقیده اند که س��لمان در حال تکمیل سیاس��ت 
موروثی کردن قدرت در خاندان خویش است چنانکه پیشتر 
نیز محمد بن س��لمان را به مق��ام ولیعهدی و فرزند دیگرش 
را به مقام معاون وزیر جنگ گماش��ته بود. منابع س��عودی و 
دیپلمات ها می گویند، نظر غالب این اس��ت که خاندان حاکم 
در عربستان پست وزیر انرژی را بسیار مهم می دانند به حدی 
که معتقدند، س��پردن آن به یکی از اعضای خاندان سلطنتی 
احتماال در توازن قدرت دقیق در خاندان حاکمه اخالل ایجاد 
می کند و سیاس��ت نفتی کش��ور را در گرو مانورهای سیاسی 
قرار می دهد. پس��ت وزارت انرژی از س��ال 1۹۶۰ شاهد پنج 

وزیر بوده که هیچ یک از اعضای خاندان سلطنتی نبوده اند.
این نوع نگاهی سیاسی به مسئله نفت زمانی آشکارتر می شود 
که ش��اهزاده عبدالعزیز بن س��لمان در کنفران��س انرژی در 
ابوظبی اعالم کرد : کش��ورش می خواهد در آینده نسبت به 

غنی سازی اورانیوم اقدام کند. در اصل او تالش کرده تا چنان 
وانمود س��ازد که س��لمان به دنبال تقویت هم��ه جانبه توان 
هسته ای عربستان است تا با این حربه، رضایت افکار عمومی 

برای سلطه بر منابع و درآمدهای نفتی را توجیه نماید. 
به عبارت دیگر آنچه در س��اختار عربس��تان در جریان است 
تالش س��لمان برای تقویت جای��گاه خاندانش در بخش های 
اقتصادی، سیاسی و نظامی است این فرآیند می تواند در بلند 
مدت زمینه س��از اهداف س��لمان برای موروثی کردن قدرت 
باش��د چنانکه پیشتر نیز وی س��نت دیرینه عبدالعزیر مبنی 
بر حکومت برادر در برادر را با گماش��تن محمد بن س��لمان 
در مقام ولیعهدی شکس��نه و رسما حکومت را موروثی کرد. 
رویکردهایی که جنگ قدرت را در خاندان س��عودی ش��دت 
خواهد بخش��ید در حالی که ش��اه س��عودی با سرکوب های 

گسترده به دنبال مقابله با این اعتراض ها بر خواهد آمد. 

یادداشت

بحران سیاسی در بریتانیا همچنان ادامه دارد چنانکه، 
پارلمان انگلیس شکس��ت دیگری را به »بوریس جانسون«، 
نخس��ت وزیر انگلیس تحمیل کرد و دومین درخواس��ت او 

برای برگزاری انتخابات زودهنگام را رد کرد. 
جانس��ون گفته برای پایان دادن به بن بس��ت سیاسی 
ایجاد ش��ده بر س��ر »برگزیت« )خروج انگلیس از اتحادیه 
اروپا( قصد دارد ماه آینده در این کشور انتخابات زودهنگام 
برگزار کند. جانس��ون که تنها چند هفته است سکان دولت 
را در انگلیس به دس��ت گرفته، بر عدم عقب نشینی در برابر 
اتحادی��ه اروپ��ا تأکید کرده و گفته حاضر اس��ت بمیرد، اما 

ضرب االجل خروج از اتحادیه را به تعویق نیاندازد.
در مقاب��ل، اکثریت نماین��دگان پارلمان، از جمله ده ها 
نفر از هم حزبی های جانس��ون به طرحی رأی مثبت داده اند 
ک��ه عمال او را بر س��ر دو راه��ی توافق با اتحادی��ه اروپا یا 
تعویق ضرب االجل قرار داده اس��ت. اما در رأی گیری جدید 
نمایندگان حزب کارگر و سایر احزاب مخالف از درخواست 
او ب��رای برگ��زاری انتخاب��ات زودهنگام حمای��ت نکردند. 
موافق��ت پارلمان با این درخواس��ت نیازمند رأی  موافق دو 

س��وم اعضای مجلس عوام بود.  به ای��ن ترتیب، موافقت با 
درخواست جانسون نیازمند ۴۳۴ رأی از میان ۶5۰ کرسی 
مجل��س عوام ب��ود اما تنه��ا ۲۹۳ قانونگذار از درخواس��ت 
بوریس جانس��ون حمایت کردند. ای��ن دومین بار در هفته 
جاری است که قانونگذاران انگلیس با درخواست دولت این 
کشور جهت برگزاری انتخابات زودهنگام از طریق برگزاری 
انتخاب��ات مخالف��ت می کنند. پارلمان انگلی��س بعد از این 
رأی گی��ری تا 1۴ اکتبر معلق خواهد ش��د. در این میان با 
موافقت ملک��ه انگلیس با مصوبه پارلمان این کش��ور برای 
ممنوعیت خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا، این مصوبه به 
قانون الزام آور تبدیل ش��د. این مصوبه، »بوریس جانسون« 
نخس��ت وزیر این کش��ور را از اجرای طرح خروج از اتحادیه 
اروپ��ا در روز ۹ آبان، بدون دس��تیابی ب��ه توافق با اتحادیه، 

منع کرده است.
از سوی دیگر جرمی کوربین رهبر حزب کارگر انگلیس 
اقدام نخست وزیر این کشور جهت تعلیق پارلمان را شرم آور 
توصیف کرد و از وی خواس��ت در برابر سواالت مطرح شده 

پاسخ گو باشد. 

ناکامی جانسون برای تحمیل انتخابات زودهنگام 
پارلمان انگلیس تعلیق شد

مذاک��رات میان آمریکا و طالبان گویی همچنان قربانی 
می گیرد چنانکه همزمان با عزاداری ش��یعیان به مناسبت 
عاش��ورای حس��ینی، دو انفجار در ش��هر های مزار شریف و 

غزنی افغانستان به وقوع پیوست.
در حالی روی داده اس��ت که نظامیان افغانستانی تدابیر 
ش��دید امنیتی را به مناسبت عاشورای حسینی در شهر های 
بزرگ افغانستان اتخاذ کرده اند، دو انفجار دیروز در شهر های 
مزار شریف و غزنی افغانستان به وقوع پیوست. بنا بر اعالم پلیس 
افغانستان، مواد منفجره کار گذاشته شده در یک دوچرخه در 
یک کیلومتری زیارتگاه موسوم به »سخی«  بزرگترین محل 
برگزاری مراسم عاشورای حسینی در شهر مزار شریف، منفجر 
شد. هنوز از تلفات احتمالی این انفجار گزارشی منتشر نشده 
است. این انفجارها در حالی روی داده است که مذاکرات میان 
آمریکا و طالبان در جریان است. رئیس جمهور آمریکا می گوید 
از نظر او گفت وگوهای این کش��ور با طالبان به انتها رسیده و 

این مذاکرات »مرده« است.
ترام��پ که در محوطه کاخ س��فید در جم��ع خبرنگاران 
صحبت می کرد، در پاسخ به سؤالی در مورد مذاکرات با طالبان 

گفت: »تا جایی که به من مربوط است، مرده است. مرده است.« 
وی در مورد وعده انتخاباتی اش مبنی بر خروج نیروهای نظامی 
آمریکا از افغانس��تان هم گفت این کار را در »وقت مناس��ب« 
انجام خواهد داد. رئیس جمهور آمریکا این هفته اعالم کرد که 
ق��رار بوده نمایندگان طالبان برای نهایی کردن توافق صلح به 
»کمپ دیوید« رفته و با او دیدار کنند، اما او به دلیل بمبگذاری 
مرگبار هفته گذش��ته در کابل این مذاکرات را لغو کرده است. 
طی یک هفته اخیر طالبان حمالت خود را در افغانستان شدت 
بخش��یده به گونه ای که چند منطقه در برخی والیات درگیر، 

سقوط کرده و یا در معرض سقوط قرار گرفته است.
 حم��الت این گ��روه هم زمان با بحث نهایی ش��دن متن 
توافق نامه  صلح میان آمریکا و گروه طالبان افزایش یافت. طوری 
که در یک هفته گذشته، این گروه حمالت تهاجمی و گروهی 
خود را به منظور سقوط والیت های قندوز، بغالن و فراه آغاز کرد. 
طالبان در سایت خود نسبت به اقدام و توئیت ترامپ در توقف 
مذاکرات صلح، واکنش نش��ان داد و اعالم کرد اکنون که رئیس 
جمهور امریکا روند مذاکره با امارت اسالمی را متوقف کرده تاوان 

این کار او بیش از هر کسی به خود امریکا می رسد.

کشتار و آوارگی پیامد مذاکرات آمریکا و طالبان است
عاشورای خونین مزار شریف و غزنی

تکمیل جاه طلبی ها 

گزارش

دبی��رکل حزب اهلل لبنان ضم��ن تاکید بر این مس��ئله که هر 
جنگی علیه ایران به معنای پایان اس��رائیل اس��ت گفت: ما به 
امام خامنه ای، در مقابل آمریکا و اسرائیل، می گوییم ای فرزند 

حسین، شما را ترک نخواهیم کرد.
س��ید حس��ن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان در س��خنرانی 
مراس��م شب عاش��ورای حس��ینی که به صورت زنده و ویدئو 
کنفرانسی در مجتمع سیدالشهدا)ع( در ضاحیه جنوبی بیروت 
پخش ش��د، با تأکید بر این که محور مقاومت، در حال نبردی 
بزرگ اس��ت، گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی در تالشند تا 
اردوگاه ما را محاصره کنند. س��ید حس��ن نصراهلل افزود: رهبر 
اردوگاه ما امروز، امام خامنه ای و مرکز این اردوگاه، جمهوری 
اسالمی ایران است و آمریکا تالش دارد تا آن را محاصره کند.

دبیرکل حزب اهلل لبنان قاطعانه به جبهه استکبار جهانی گفت: 
ما به امام خامنه ای، در مقابل آمریکا و اسرائیل، می گوییم ای 
فرزند حسین، ش��ما را ترک نخواهیم کرد.سید حسن نصراهلل 
درباره تحریم های ظالمانه آمریکا نیز اظهار کرد: امشب و فردا 
به ترامپ و نتانیاهو خواهیم گفت ما مردمی هس��تیم که هیچ 
تحریم، فقر، گرسنگی و محاصره ای بر اراده ما تأثیر نمی گذارد.

سید حسن نصراهلل در سخنرانی روز عاشورای سال 1۴۴1 بار 
دیگ��ر بر تعه��د مقاومت بر حمایت از فلس��طین تأکید کرد و 
ضمن درخواس��ت برای متوقف شدن جنگ علیه یمن، »جهاد 
مردم بحرین«  را داری ثم��ر توصیف کرد و گفت، تحریم های 
مال��ی آمریکا علیه مقاومت و اعضای آن، ناش��ی از شکس��ت 

آمریکا در جنگ هایی است که در منطقه داشته است. 
نص��راهلل در س��خنان روز عاش��ورا، ب��ار دیگر درب��اره هر گونه 
اقدام نظامی علیه ایران هش��دار داد و گفت، اگر کس��انی فکر 
می کنن��د که این چنین جنگ احتمال��ی علیه ایران به معنای 
پایان محور مقاومت خواهد بود بدانند که این جنگ به معنای 
پایان اس��رائیل و سلطه آمریکا در منطقه خواهد بود. دبیر کل 
حزب اهلل، قدرت مقاومت را به رژیم صهیونیستی گوشزد کرد و 
ضمن بیان آنکه دشمن برای نخستین بار برای خود کمربندی 
امنیتی به عمق هفت کیلومتر داخل مرز ایجاد می کند، هشدار 
داد ک��ه اگر بار دیگر به لبنان تجاوز ش��ود، مقاومت به صورت 
مناس��ب و متناسب پاسخ خواهد داد و دیگر هیچ خط قرمزی 
برای مقاومت وجود ندارد. نصراهلل با اشاره به موضوع فلسطین، 
اعالم کرد که س��خنانش را با موضوع فلسطین آغاز می کند. او 
گفت، مقاومت در کنار مردم فلسطین و حقوق آنان ایستاده و 
خود را به آن متعهد می داند. نصراهلل در خصوص یمن گفت: در 
یمن نیز سال جدید هجری قمری و عاشورا و کربالی جدیدی 
آم��د. ملت یمن امروز نماد مظلومیت، محاصره، غربت اس��ت، 

همانطور که امام حس��ین در کربال غریب بود. جنگ علیه یمن 
در س��ایه سکوت دنیا و ش��راکت آمریکا و انگلیس ادامه دارد و 
زنان و بچه های یمنی با س��الح این کش��ورها کشته می شوند. 
ادامه جنگ عربس��تان و امارات برای آنان چیزی جز شکست، 
خواری و ننگ ابدی و تاریخی و عذاب در قیامت نخواهد داشت. 
نصراهلل در خصوص بحرین نیز گفت، در بحرین مردم هنوز در 
رنج هس��تند. س��ال هجری قمری جدید از راه رس��ید و مردم 
تحت رنج دولت خائن هس��تند که آنان را در ایام محرم تحت 
فش��ار قرار داده اس��ت. دولت به خطیبان و علمای دینی ظلم 
می کند و به س��وی عادی س��ازی روابط با دشمن صهیونیستی 
حرکت کرده اس��ت و بدتر آنکه به این رژیم تبریک می گوید و 
از تجاوز صهیونیس��ت ها به فلسطین و لبنان و سوریه حمایت 
می کند. میزبانی بحری��ن از کنفرانس اقتصادی ]طرح[ معامله 

قرن علیه فلسطین، خیانتی دیگر بود که از خود نشان داد.  
دبیر کل ح��زب اهلل درب��اره تحریم های آمری��کا را »محکوم« 
دانست و گفت، این تحریم ها ظالمانه است. این تحریم ها علیه 
ایران و س��وریه و جنبش های مقاومت در فلس��طین، لبنان و 
عراق، تجاوزی اس��ت که دولت آمریکا بعد از شکس��ت در دور 
چیز، حاال فشار مالی وارد می کند؛ اول جنگ های اسرائیل در 
فلس��طین و لبنان. نصراهلل گفت، اخیرا ما ش��اهد آدمک هایی 
بودیم که ارتش اسرائیل در خودروهای نظامی در مرز گذاشته 
ب��ود تا ح��زب اهلل را فریب بدهد. فرض کنیم که ش��ما فریب 

دادید. نکته مهم این اس��ت که ارتش��ی که تا دیروز می گفتید 
شکس��ت ناپذیر است امروز اینقدر سس��ت و ضعیف شده که 
روی به کارهای هالیوودی ش��بیه فیلم های س��ینمایی آورده 
اس��ت. دشمن پیشتر در سال های گذشته )دهه هفتا و هشتاد 
قرن گذش��ته( برای خود نوار امنیتی ایجاد می کرد... اما امروز 
به جایی رس��یده که از بیم پاس��خ مقاومت کل مرز را تخلیه 
می کند... یکی از مظاهر قدرت مقاومت این اس��ت که دشمن 
اس��رائیلی برای اولین بار از مرز فلسطین، یک کمربند امنیتی 
]از بیم پاسخ مقاومت[ برای خود به عمق هفت کیلومتر ایجاد 

و همه پایگاه هایش در آن را تخلیه کرد.
نصراهلل در پایان سخنان خود به تهدیدها علیه ایران نیز پاسخ 
داد و گفت: ما هر گونه جنگ علیه ایران را رد می کنیم و آن را 
جنگی علیه کل محور مقاومت می دانیم که خیلی از کش��ورها 
را ناب��ود خواهد کرد... در روز عاش��ورا موضع خود را به عنوان 
بخش��ی از مح��ور مقاومت بار دیگر صراحت��اً اعالم می کنیم و 
می گوییم ما بی طرف نیس��تیم. آنانکه فکر می کنند این جنگ 
احتمال��ی، پایان محور مقاومت اس��ت، بدانن��د که این جنگ 
احتمالی پایان اس��رائیل و هیمنه و س��لطه و حضور آمریکا در 
منطق��ه خواهد بود. این محور ک��ه در رأس آن امام خامنه ای 
ایس��تاده، اینجا به دنیا اعالم می کنیم که آیت اهلل عظمی سید 
علی خامنه ای سید ما و رهبر ما، حسین زمان ماست. الزم به 
ذکر است مقاومت اسالمی لبنان با صدور بیانیه ای از سرنگون 

کردن یک پهپاد متجاوز صهیونیس��تی خب��ر داد. ارتش رژیم 
صهیونیس��تی با تایید س��رنگونی پهپاد خود توسط حزب اهلل، 
مدعی شد که آن یک پهپاد کوچک بوده و خطر درز اطالعات 

وجود ندارد.
الزم به ذکر اس��ت در ادامه دستاوردهای مقاومت، ساعاتی پس 
از انتش��ار خبر ساقط شدن پهپادی صهیونیستی در جنوب نوار 
غزه، ش��اخه نظامی جنبش حماس فلس��طین از تسلط بر یک 
پهپاد صهیونیستی خبر داد. در این میان در اقدامی علیه بشریت، 
دیوان عالی رژیم صهیونیستی با طرحی موافقت کرده است که 
ب��ه ارتش این رژیم اجازه می دهد پیکر ش��هدای فلس��طینی را 
به عنوان ی��ک اهرم چانه زنی در مذاکرات با طرف فلس��طینی، 
گرو نگه دارد.خبر دیگر آنکه یک اس��یر فلسطینی در بند رژیم 
صهیونیستی به دلیل شکنجه در داخل زندان های رژیم و بر اثر 
اهمال پزش��کی عمدی به شهادت رسید که این مساله واکنش 

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس را بر همراه داشته است.
در همین حال از بحرین نیز خبر می رسد که مقاومت مردمی 
در براب��ر س��رکوب گری آل خلیفه ادام��ه دارد چنانکه انجمن 
حقوق بش��ر بحرین اعالم کرد که در هش��ت روز گذش��ته از 
ای��ام محرم الحرام، ۴۹ مورد نقض آزادی های دینی در جریان 
برگزاری مراسم عزاداری حسینی )ع(، ثبت شده است. ائتالف 
جوان��ان انقالب 1۴ فوریه بحرین در بیانیه ای تعرض آش��کار 
رژیم آل خلیفه به نمادهای عاشورایی و تخریب و جمع آوری 
آنه��ا و روند احضار و بازجویی از خطیبان و مرثیه س��رایان و 

بازداشت آنها را محکوم کرد.
اما مقاومت در برابر دشمن اصلی منطقه یعنی رژیم صهیونیستی 
در عراق نیز تبلور یافته چنانکه وزیر خارجه عراق گفت که عراق 
با حضور رژیم صهیونیس��تی در منطق��ه خلیج فارس تحت هر 
عنوان و هرگونه ائتالفی مخالف است، زیرا حضور این رژیم مایه 
نگرانی در منطقه خواهد بود. خبر دیگر از عراق آنکه همزمان با 
تاسوعای حسینی، سازمان »الحشد الشعبی« عراق مسؤول تأمین 
امنیت مس��یر گذرگاه »منذریه« )در مرز ایران و عراق( تا بغداد 
شد. نیروهای سازمان الحشد الشعبی در جریان عملیات عاشورا 
در استان دیاله موفق شدند ۲۰ روستا را پاکسازی و امنیت آن را 
تأمین کنند. در این میان یک منبع بلندپایه در االنبار عالم کرد، 
آتش س��وزی که در یکی از انبارهای الحش��د العشائری در شهر 
»هی��ت« رخ داده، بر اثر اتص��ال برق نبوده بلکه معلول حمالت 
پهپادی به آن است. در این میان استان های مختلف یمن شاهد 
تداوم برگزاری مراس��م و آیین های عزاداری ماه محرم بود. این 
مراسم و آیین ها با شعار "عاشورا؛ جانفشانی و پیروزی" با حضور 

گسترده مردم یمن درحال برگزاری شد.

سید حسن نصراهلل خطاب به رهبر معظم انقالب اسالمی

ای فرزند حسین، شما را ترک نخواهیم کرد
هر جنگی علیه ایران به معنای پایان اسرائیل خواهد بود


