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دبیر کل حزب اهلل لبنان :

خط بطالن ترامپ
روی یک سال مذاکره با طالبان

رهبر انقالب اسالمی فرمانده خیمهگاه مقاومت است

سید حسن نصراهلل با اشاره به ساقط شدن پهپاد اسرائیلی توسط حزباهلل ،ارتش اسرائیل را ارتشی هالیوودی و ناتوان نامید

یورونیــوز :وزیــر نفــت جدیــد
دوخط عربســتان گفــت ،کشــورش بــرای
خبـــر تأمیــن ســوخت نیروگاههــای
هستهایخودبهدنبالغنیسازیاورانیوممیرود.
رویترز:کرهشــمالی همزمان باابراز تمایل برای
ادامــه مذاکره با امریکا موشــک دیگری آزمایش
کرد.
فیــگارو :کیم داروک ،ســفیر ســابق انگلیس در
امریکا که ایمیل هایش درباره ترامپ او را مجبور
به استعفاکردهبود،عضومجلس اعیان انگلیس
شد.
العهد:در حمله به هیات عزاداران حســینی در
نیجریــه دهها تن کشــته و دهها تن دیگر زخمی و
بازداشتشدند.

Reuters

گروه جهان /دبیرکل حزباهلل لبنان در ســخنرانی
خود بــه مناســبت ظهــر عاشــورای حســینی(ع)،
بــا تأکیــد بــر حمایــت از فلســطینیها و یمنیها و
ســتایش جبهــه مقاومــت ،رهبــر معظــم انقالب
ایران را حســین زمان نامید .وی دوشــنبه شب نیز
در مراســم شــب عاشــورا تأکید کرده بــود :به امام
خامنهای ،در مقابل امریکا و اسرائیل ،میگوییم ای
فرزند حسین ،شما را ترک نخواهیم کرد.
ب ه گزارش ایســنا ،بهنقل از ســایت العهد ،سید
حسن نصراهلل یک روز پس از آنکه حزباهلل لبنان
اقدام به سرنگون کردن یک فروند پهپاد اسرائیلی
در مرزهــای لبنــان و فلســطین اشــغالی کــرد ،در
مراسمعزاداریظهرعاشوراباتأکیدبرپایبندیاین
حزب به مســأله فلســطین بهعنوان مسأله اصلی
بــا وجــود تمامــی هزینههــای آن ،تجاوز ســربازان
صهیونیستی به حرم شریف ابراهیمی را محکوم و
تأکید کرد ،حزباهلل با نیروهای مقاومت و مبارزان
فلسطینی در یک جبهه و یک نبرد مشترک است
و همــواره حامی فلســطینیها باقــی خواهد ماند.
وی همچنین تأکید کرد :هر گونه طرح جنگ علیه
ایران را رد میکنیم ،هر جنگی علیه ایران به منزله
جنگ علیه کل محور مقاومــت بوده و هدف از آن
نابودی مســأله فلسطین اســت ،ما هرگز بیطرف
نخواهیم بود .هر گونه جنگ تحمیلی علیه محور

مقاومت به منزله پایان رژیم صهیونیستی و پایان
رؤیاهــای امریکا در منطقه خواهد بــود .او در ادامه
تأکید کرد :آیتاهلل خامنهای ،حســین زمان ،رهبر
محور مقاومت و رهبر ما است و ایران در قلب این
محــور و پایه اصلی و حامی بزرگ آن اســت .ما در
پاســخ به تمامی کســانی کــه بر خروج مــا از محور
مقاومت حســاب بــاز کردهاند شــعار هیهــات منا
الذله امام حســین(ع) را سرمیدهیم .ما در محور
مقاومت تنها شاهد پیروزیها بودهایم و این محور
تنها امید ملتهای ستمدیده است.

دبیــرکل حــزباهلل لبنــان دوشــنبه شــب در
ســخنرانی خود به مناســبت شــب عاشــورا نیز در
همین ارتباط گفته بود :امریکا و رژیم صهیونیستی
در تالشــند تــا اردوگاه مــا را محاصــره کننــد .رهبر
اردوگاه ما امروز ،امام خامنهای و مرکز این اردوگاه،
جمهوری اسالمی ایران است .ما به امام خامنهای،
در مقابــل امریکا و اســرائیل ،میگوییــم ای فرزند
حسین ،شما را ترک نخواهیم کرد.
ëëشبهجزیرهعربستان،محورانتقاداتنصراهلل
نصراهلل در ســخنرانی ظهر عاشــورا همچنین

«جانسون» ،پارلمان انگلیس را به مرخصی اجباری فرستاد
بنفشــه غالمــی /بوریــس جانســون بــرای دومین
بار در هفته اخیر و ششــمین بــار در  49روزی که از
نخســتوزیریاش میگــذرد ،متحمل شکســتی
سنگین شــد .نمایندگان پارلمان انگلیس درست
اندکــی پیــش از اینکه به دســتور نخســتوزیر این
کشــور و تأیید ملکه بهمــدت  5هفته به مرخصی
اجباری بروند تا پارلمان تعلیق شود ،برای دومین
بــار در چنــد روز اخیر مخالفت خــود را با برگزاری
انتخابات زودهنگام اعالم کردند.
ب ه گزارش ســایت شــبکه خبری «بیبیسی»،
در آخرین جلســه نشست پارلمان انگلیس پیش
از تعلیق آن ،که دوشــنبه شب برگزار شد ،هرچند

 293نماینــده پارلمــان بــه درخواســت بوریــس
جانسون پاسخ مثبت دادند ،اما او برای رسیدن به
درخواست خود نیاز به تأیید دو سوم آرای پارلمان
 650نفری این کشور داشت .پیش از این رأیگیری
نماینــدگان مخالــف نخســتوزیر و تصمیمهای
برگزیتــیاش ،اعــام کــرده بودند که درخواســت
بوریــس جانســون بــرای برگــزاری انتخابــات
زودهنــگام به منظــور عملی کردن نقشــههایش
بــرای برگزیــت بــدون توافــق اســت و از همین رو
حاضــر نیســتند به این درخواســت پاســخ مثبت
بدهنــد .ایــن نماینــدگان و بســیاری از نمایندگان
هم حزبی بوریس جانســون پیشــتر نیز با افزایش

با اشــاره به اینکه یمنیها امــروز نماد مظلومیت
هســتند ،اظهار کرد :محاصره و جنگ علیه مردم
یمن در ســایه ســکوت جامعه جهانی و مشارکت
امریکا و انگلیس به جنگی بیهدف تبدیل شــده
اســت .نصراهلل در ادامه بار دیگــر از ائتالف عربی
خواســت به این جنگ ظالمانه علیــه یمن پایان
داده و اجــازه دهنــد یمنیهــا خودشــان دربــاره
سرنوشتشان تصمیم بگیرند .دبیرکل حزباهلل
لبنان بــا تأکید بر اینکه رژیــم آل خلیفه (بحرین)
رژیمــی خائــن بــوده و بــه مــردم خــود و علمــای
ایــن کشــور ظلم کــرده و به تالشهای خــود برای
عادیسازی روابط با اسرائیل ادامه میدهد ،تأکید
کرد :رژیم آل خلیفه به خیانت خود ادامه میدهد
تــا جایی که بابت حمالت اســرائیل به آن تبریک
میگوید .او خطاب به مردم بحرین گفت :شما به
مقاومت خود در برابر این رژیم خائن ادامه دهید
و قطعاً تالشهای شما نتیجه خواهد داد و ما نیز
در کنار شما خواهیم بود.
ëëروزهایبدپهپادهایاسرائیل
وی درباره مسائل اخیر لبنان و حمله اخیر رژیم
صهیونیستیعلیهضاحیهجنوبیگفت:اینحمله
که با استفاده از پهپادهای بمبگذاری شده انجام
شد ،حمله بزرگی بود و موضعگیری دولت و مردم
لبنــان در قبــال ایــن حمله اســرائیل بســیار جدی

مــدت قانونــی برگزیــت از  31اکتبــر بــه  31ژانویه
 ،2020الیحــهای را تصویب کردند که بر مبنای آن
نخستوزیر موظف میشود ،به هر ترتیبی که شده
ولــو تا  31ژانویــه  2020برگزیتی همراه بــا توافق را
عملی کند .اما بوریس جانسون حاضر نیست این
مصوبــه را اجرا کند و همانطور که پیشــتر تهدید
کــرده بــود ،تصمیم گرفت بــا برگــزاری انتخابات
زودهنگام به هر قیمتی ولو به بهای پایان دولتش،
به خواســته خود برای خروج کشــورش از اتحادیه
اروپا برسد .او هفته پیش نیز خطاب به نمایندگان
گفتــ ه بــود ،میتوانیــد دســتهای مرا ببندیــد اما
نمیتوانیــد مانــع اجــرای برگزیــت در موعد خود

و بــزرگ اســت .وی در ادامه تأکید کــرد :لبنانیها
تــاش اســرائیل بــرای تغییــر در اصــول جدیــد
درگیــری را کــه از ســال  2006معمــول بــود ،ناکام
گذاشــتند و مقاومت با سرنگون کردن پهپادی در
شــهرک رامیه به حمله اخیر پهپادهای اسرائیلی
در ضاحیه جنوبی پاسخ داد و به این ترتیب ارتش
اســطورهای که شکســت نمیخورد بــه یک ارتش
هالیوودی ناتوان تبدیل شد.
نصراهلل این ســخنان را یک روز پس از آن ایراد
کرد که نیروهای مقاومت اسالمی یک فروند پهپاد
اســرائیلی را هنگام عبور از مرز اراضی اشــغالی به
ســمت شــهرک رامیه در جنــوب لبنان ســرنگون
کردند .این دومین پهپاد اســرائیل اســت که در دو
هفتــه اخیر در لبنان ســاقط شــده اســت .به گفته
خبرنگار ســایت لبنانی العهد ،این پهپاد مســلح
و مجهــز بــه دســتگاههای شــنود و جاسوســی بود
و مأموریتــی نظامــی انجــام مــیداد .اولین پهپاد
اسرائیلی 6شهریور ماه در ضاحیه جنوبی سرنگون
شده بود.
الزم به ذکر است ،جنبش حماس ،دیگر محور
مقاومت در خاورمیانه نیز دوشنبه شب یک پهپاد
رژیــم صهیونیســتی را در شــرق رفح در نــوار غزه
ساقط کرد .ارتش رژیم صهیونیستی سقوط پهپاد
این رژیم در نوار غزه را تأیید کرده است.

شوید .البته نمایندگان پارلمان انگلیس نیز پاسخ
او را بــا رأی «نه» خود به درخواســت نخســتوزیر
بــرای انتخابــات زودهنــگام دادنــد و عــاوه بر آن
بوریــس جانســون را تهدید کردند کــه اگر مصوبه
آنــان بــرای تمدیــد مهلــت قانونــی برگزیــت را
عملــی نکند ،متوســل بــه شــکایت حقوقــی از او
بهدلیل ســرپیچی از مصوبههای پارلمان خواهند
شــد .آنان همچنیــن بوریس جانســون را موظف
کردند تا دســت بــه شفافســازی زده و ارتباطات
میان مقامات دولت برای تعلیق پارلمان و طرح
برگزیت ســخت (بــدون توافــق) را تا پایــان امروز
چهارشنبهافشاکند.

نــداآکیــش – دونالد ترامپ روز دوشــنبه به وقــت امریکا در
همسایگان تصمیمــی ناگهانــی ،تمــام آنچــه را کــه زلمای خلیــلزاد،
نماینــدهاش در مذاکــرات با طالبــان در طول یک ســال و 9
توگو با طالبان رشته بود ،پنبه کرد و با انتشار چند پیام توئیتری از «مرگ»
دور گف 
مذاکرات واشنگتن – طالبان خبر داد؛ اتفاقی که با استقبال مقامات کابل و خشم
طالبان مواجه شــد و طالبان در بیانیهای تهدید کرد ،از این پس با شــدت بیشتری
به جنگ ادامه میدهد و شمار کشتههای نیروهای خارجی را افزایش خواهد داد.
بــه گزارش گاردین ،افغانســتان در  18ســال اخیــر هیچ وقت تا این انــدازه به یک
توافق مهم و سرنوشــت ســاز نزدیــک نبود اما روز دوشــنبه بــا توئیتهای رئیس
جمهوری امریکا به یکباره حصول توافق بسیار دور و بعید شد .ترامپ روز دوشنبه
با یک تغییر موضع ناگهانی مذاکرات واشنگتن – طالبان را «مرده» قلمداد کرد و
درباره برنامهاش برای خروج نیروهای امریکایی از افغانستان نیز بدون ذکر تاریخ
مشخصی گفت ،این کار انجام خواهد شد اما در زمان مناسب.
ب ه گزارش ســایت افغانی هشــت صبح ،در پیام توئیتری ترامپ علت این تغییر
موضع کشــته شــدن یک نظامی امریکایــی در جریان حمله انتحــاری طالبان به
منطقه دیپلمات نشــین کابل ذکر شــده و آمده اســت« :قرار بود من روز یکشــنبه
با رهبران ارشــد گروه طالبان و محمداشــرف غنی ،رئیس جمهوری افغانســتان،
بهصورت جداگانه در کمپ دیوید به شکل مخفیانه مالقات کنم .متأسفانه گروه
طالبان بهخاطر اعمال فشار کاذب ،مسئولیت یک حمله در کابل را بر عهده گرفت
که در آن یکی از ســربازان ما و  ۱۱نفر دیگر کشــته شدند ،پس از این حمله من فوراً
مالقات با رهبران ارشد گروه طالبان را فسخ و مذاکرات صلح بین ایاالت متحده
و طالبــان را لغو کــردم ».گروه طالبان هم در واکنش به لغو گفتوگوهای صلح از
ســوی ترامپ ،بیانیهای تهدیدآمیز صادر و اعالم کرد« :پیش از امضای توافقنامه
به خاطر یک حمله عکسالعمل نشان دادن ،بیانگر حوصلهمندی نیست .زیان
این تصمیم بیش از هر کســی به خود امریکا میرســد و اعتبار امریکا خدشــه دار
میشــود .تلفات جانی و مالی امریکا بیشــتر میشــود و نقش امریکا در تعامالت
سیاسی متزلزل معرفی میشود ».در بیانیه طالبان همچنین آمده است ،این گروه
تــا خروج کامل نیروهای خارجی از افغانســتان به جنــگ ادامه میدهد .برخالف
طالبان که از این تصمیم ترامپ بشــدت خشــمگین شــده و تهدید به کشتارهای
بیشتر کرده است ،مقامات دولت افغانستان بجز عبداهلل عبداهلل ،رئیس اجرایی
دولت وحدت ملی ،از شکست مذاکرات واشنگتن – طالبان استقبال کردند .ارگ
ریاســت جمهوری افغانســتان با صــدور بیانیهای «مانــع اصلی در رونــد مذاکره
را ادامــه خشــونتها و جنــگ جاری طالبان علیــه افغانها دانســت و اعالم کرد:
صلح واقعی زمانی تأمین میشــود که طالبان کشــتن افغانها را متوقف سازند،
توگوهای رو در رو با دولت افغانســتان تن دهند».
آتــش بس را بپذیرنــد و به گف 
امــا عبداهلل عبداهلل با صدور بیانیهای گفت :ما به نشســت مشــترکی کــه قرار بود
پ دیوید برگزار شود ،بهعنوان یک فرصت نگاه میکردیم ،اما
روز یکشــنبه در کم 
متأســفانه تالشهای صلح برخالف خواست و آرزوی مردم افغانستان ،بهدلیل
افزایش خشونتها و حمالت هولناک طالبان و عوامل دیگر متوقف شد.
کاربران افغان در شبکههای اجتماعی نیز واکنشهای گستردهای به لغو مذاکرات
واشــنگتن – طالبان نشــان دادند و از احتمال افزایش خشــونتها در افغانســتان
بشــدت ابراز نگرانی کردند .بســیاری از کاربران شــبکههای اجتماعی نیز نوشتند،
خون یک سرباز امریکایی آنقدر ارزش داشت که ترامپ به خاطر آن مذاکرات چند
ماهه با طالبان را لغو کند؟ ارزش خون سرباز افغان چقدر است؟

