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درگذشت ویکتور هوگو ،نویسنده فرانسوی

ویکتور ماری هوگو درگذشته ۲۲مه ۱۸۸۵شاعر و
نویسند ه فرانسوی است .او یکی از بهترین نویسندگان
فرانسوی است .آثار او به بسیاری از اندیشههای
سیاسی و هنری رایج ،در زمان خویش اشاره کرده
و بازگوینده تاریخ معاصر فرانسه است .ویکتور
هوگو را با کتاب شاهکار و ماندگار «گوژپشت نتردام»
میشناسند .از دیگر آثار وی بینوایان و مردی که
میخندد است.

وخامت اوضاع
جسمانی
«هادی
العامری»
تکذیب شد

سازمان «بدر» عراق
با صدور بیانیهای
اخبار منتشر شده
در برخی رسانهها
مبنی بر وخامت
اوضاع جسمانی
«هادی العامری»
دبیرکل این سازمان
را بهشدت رد کرد.
گفتنی است ،پیشتر
برخی رسانهها و
بهویژه رسانهها و
شبکههای ارتباط
جمعی شایعه
کرده بودند اوضاع
جسمانی هادی
العامری خوب نیست
و بهتازگی نیز رو به
وخامت نهاده است.

زینب اصغریان آ خــر یــن
ساعات روزجمعهبود که منابع
رسانهای از حمله دوبــاره رژیم
متجاوز صهیونیستی به خاک
سوریه خبر دادن ــد؛ حملهای
که به نسبت اقدامات گذشته
پرحجمتر بوده و به نوعی از سردرگمی سردمداران
صهیونیست از تحوالت منطقه حکایت دارد.
آنگونه که سانا خبرگزاری رسمی سوریه حکایت
کرده ،در این حمالت سه افسر سوری به شهادت
رسیدند.
در ابتدا برخی منابع ،دامنه حمالت را گسترده
اعالم کردند و نوشتند :نیروهای ضدهوایی سوریه
موشکهایمهاجمبرفرازدمشقومنطقهجنوب
طرطوس (صافیتا و الدریکیش) و حومه حمص را
رهگیری کردند .اما یک خبرنگار صهیونیست در
این باره نوشت« :اطالعات اولیه حاکی از آن است
که حمله اسرائیل ،کاروانی از کامیونهای اسلحه و
مهمات را که وارد فرودگاه بینالمللی دمشق شده
و به سمت انبارهای الکسوه و جمرایا در حرکت
بودند ،هدف قرار داده است» .در نزدیکی فرودگاه
دمشق نیز صدای انفجار مهیبی شنیده شده و
پس از به گوش رسیدن این صدا از 2کیلومتری حرم
حضرت زینب(س) ،شهردار دمشق اعالم کرد این
انفجار به دلیل سقوط بقایای یک موشک رخ داده
است.جسارترژیمصهیونیستیدرحملهبهاین
نقطه در 10سال اخیر بیسابقه بوده است.

◾
جهان

◾چرایی حمله؟
این حمالت ،یکی از پرحجمترین حمالت رژیم
صهیونیستی به سوریه عنوان شده است .برخی
منابع غیررسمی از شلیک32موشک زمین به هوا
به خاک سوریه خبر دادهانــد که  26مورد از آنها
ساقطشدهاست.درموردچراییحملهتازهتلآویو،
به نظر میرسد ریشه اصلی این حمالت بیربط با

گزارش
در آستانه سفر رئیس جمهور آمریکا
حکم اعدام دو جوان شیعه تأیید شد

فرش قرمز
سعودی
زیر پای «بایدن»
خالدی در حالی که گفته میشود هماهنگیهای
نهایی در زمینه سفر رئیس جمهور آمریکا به
عربستان سعودی که مــاه آینده میالدی خواهد
بود در حال انجام است« ،پادشاهی اره» در ادامه
جنایات خود با تأیید حکم اعــدام دو جوان شیعه
بحرینی با فــرش قرمزی خونین به استقبال جو
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همزمان با واگذاری برخی پایگاههای روسیه به ایران ،اسرائیل اهدافی را در سوریه هدف قرار داد

هراس از تثبیت مواضع مقاومت

برخالفروالسابقتجاوزاتاسرائیل،اینتهاجمها
توسط موشکهای زمین به زمین صورت گرفته
است؛ در حالی که به طور معمول ،حمالت رژیم
صهیونیستیتوسطجنگندههاوموشکهایهوا
به زمین انجام میشد .میتوان علت این مسئله را
ترس اسرائیل از پاسخ با موشک اس 300روسی
دانست که هفته گذشته برای نخستین بار علیه
مواضع اسرائیل استفاده شده است.

تحوالت منطقه و خروج نسبی روسیه از سوریه و
ورود جدی ایران بهجای آن نیست .رژیم اسرائیل از
حضور ایران در این مناطق بهشدت احساس خطر
و سعی کرده اقدامی پیشدستانه داشته باشد؛ چرا
که احتماال ًبه این نتیجه رسیده که خطر راهبردی
در بیخ گوش او مستقر شده و احتمال درگیری،
بیش از پیش بین ایران و اسرائیل جدی شده است.
البته ایــن اقــدام خودزنی صهیونیستهاست،
چــرا که جبهه مقاومت قطعا ًهمانند گذشته و
با قاطعیت به ایــن حمله پاسخ خواهد داد .در
این تخاصم ظاهرا ًبیش از هرچیز پدافند هوایی
سوریه مورد هدف قرار گرفتهاست .حمله به پدافند
ارتش سوریه نیز از این نظر حائز اهمیت است که
اسرائیل در نظر دارد زیرساختهای ارتش سوریه
را تضعیف کند تا بتواند توان ارتش این کشور را
تقلیلدهد.
نکته حائز اهمیت در این حمالت این است که

◾نگران از اتحاد راهبردی تهران  -دمشق
در نهایت بــه نظر م ـیرســد اســرائـیــل ن ـگــران از
گسترش جبهه مقاومت ،با این نوع حمالت کور
قصد آزمــودن ایــران را دارد .حضور بشار اسد در
ایران را نیز شاید بتوان در همین راستا تحلیل کرد و
عامل تقویت بیش از پیش مواضع سوری-ایرانی
و احساس خطر بیشتر از جانب اسرائیل دانست.
اینها همه نشاندهنده آن اســت که اسرائیل

بایدن رفت .بر این اساس روز گذشته منابع بحرینی
اعالم کردند دادگاه عالی سعودی در ادامه سیاست
کشتار شیعیان حکم اعدام دو جوان بحرینی را که
چند سال در زندانهای عربستان تحت بازداشت
قرار داشتند ،تأیید کرده است .مقامات سعودی
ایــن دو را در مــاه م ـیســال  ۲۰۱۵بــازداشــت کــرده
بودند .سعودیها طبق معمول بدون ارائه هیچگونه
سند و مــدرکــی «ص ــادق مجید ثــامــر» و «جعفر
محمد سلطان» را به تــاش بــرای انجام عملیات
تخریبی در خاک عربستان متهم کردهاند .جریان
«ال ــوف ــاء االســـامـــی» ،ح ــزب مــعــارض بحرینی
در بیانیهای درب ــاره پیامدهای اج ــرای ایــن حکم
به مقامات سعودی هشدار داده و تأکید کــرده:
ایــن اقــدامــات به نفع ثبات منطقه نیست و این
حکم جنایتی بزرگ است که به جنایتهای قبیله
آلسعود علیه ملت متدین بحرین اضافه میشود.
امــا همانگونه کــه گفته شــد جنایت ت ــازه حکام
آلسعود در شرایطی اتفاق میافتد که قرار است
رئیس جمهور آمریکا ب ـهزودی راهــی ریــاض شود.
شبکه خبری سیانان آمریکا روز پنجشنبه به نقل
از منابع متعدد گزارش داد :جو بایدن و محمد بن
سلمان ،ولیعهد عربستان سعودی ممکن است
ماه آینده برای نخستین بار با یکدیگر دیدار کنند.
این سفر در حالی صورت میگیرد که نیاز آمریکا به

نفتکشورهایعربیدرمیانهجنگاوکراینباوجود
اختالفات عمیق ،واشنگتن و ریاض را تا حدودی به
هم نزدیکتر کرده است .همین مسئله ،مدعیان
غــربــی مــدافــع حــقــوق بشر و ســازمــانهــای تحت
امرشان را مجاب کرده که چشم خود را بر جنایات
پی در پی ریاض ببندند.
در این میان شاهزاده جوان سعودی هم با بهرهگیری
از شرایط آشفته جهانی با بیتوجهی به تمامی
هنجارهای حقوق بشری در میان سکوت مرگبار و
کرکننده غرب بیش از پیش به جنایات خود ادامه
میدهد .ریــاض چند روز پیش نیز با استفاده از
فضای کنونی بینالمللی که سرگرم بحران اوکراین و
شهادت شیرین ابوعاقله ،خبرنگار فلسطینی بود،
«حسین علی آل ابوعبدهللا» و «محمد
خضر العوامی» دو شهروند شیعی
عربستانویکاسیریمنیرابهدستور
شــاهــزاده محمد بــن سلمان اعــدام
کرد؛ اقدامی که بیشک با چراغ سبز
آمریکا صورت میگیرد .چندی پیش
نیز عربستان  ۸۱نفر از جمله هفت
یمنی و یک سوری را در بزرگترین
اع ـ ــدام در یــک روز با
ادع ـ ـ ــای داشــتــن
عقاید انحرافی

◾

شماره 9812

بهشدت در مواضع خود دچار بیثباتی و سردرگمی
شده است .به نظر میرسد در صورت عدم پاسخ
جدی از سوی ایــران ،حمالت پراکنده اسرائیل با
گستردگی بیشتری انجام خواهد شد .باید منتظر
ماند و دید ایران همچنان در قبال این مسئله صبر
راهبردی خواهد داشت و خویشتنداری خواهد
کــرد یا به حمالت اسرائیل پاسخ جــدی و قاطع
خواهد داد.
البته نبایـد فرامـوش کرد مشـکالت داخلـی رژیم
اسـرائیل ماننـد اسـتعفای غیـدا زعبـی ،نماینـده
پارلمـان رژیـم صهیونیسـتی کـه دولـت اسـرائیل
را در آسـتانه فروپاشـی قـرار داده بیتأثیـر نبـوده
اسـت ،چرا که اسـرائیل برای همبسـتگی بیشـتر
یتـر در منطقـه و همراهـی
نیازمنـد تحـرکات جد 
افکار عمومی خود علیه دشمن جدی به نام ایران
اسـت و برای جبـران ضعـف داخلـی باید حتمـا ًاز
دشـمن جـدی خارجـی بهـره ببـرد.
و ارتباط با تروریسم اعدام کرد ۴۱ .نفر از این افراد
از مردم منطقه شیعهنشین قطیف بودند که تنها
به جرم آنچه رژیــم آلسعود آن را عقاید انحرافی
میخواند جان خود را از دست دادند .در میان این۴۱
نفر یک نوجوان۱۳ساله نیز حضور داشت .براساس
آمارهایخبرگزاریفرانسهکهبااستنادبهبیانیههای
وزارت کشور عربستان تهیه شــده ،عربستان از
ابتدای سال جاری میالدی تاکنون  ۱۰۰نفر را اعدام
کرده که این تعداد از کل اعدامهای این کشور در سال
گذشته که به ۶۹نفر میرسید ،فراتر رفته است.
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خبر
روسیه ،بایدن و  ۹۶۲آمریکایی
را تحریم کرد

روسیه اعالم کرد رئیسجمهور ،وزیر خارجه ،رئیس
سازمان اطالعات مرکزی آمریکا (سیا) را به همراه
 960آمریکایی ممنوعالورود کرده است .در ادامه
تنشهای کشورهای غــرب و روسیه بر سر بحران
اوکراین ،مسکو از تحریم  ۹۶۳آمریکایی خبر داد.
منابع رســانـهای در روسیه خبر دادن ــد :مسکو در
واکنش به فشارها و مواضع ضد روســی آمریکا
 ۹۶۳تبعه آمریکا را به فهرست افراد ممنوعالورود
اضافه کرد .به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک ،روسیه
جو بایدن رئیسجمهور ،هانتر بایدن پسر او ،لوید
آستین وزیــر دفــاع ،آنتونی بلینکن وزیــر خارجه و
آلخاندرو نیکالس مایورکا وزیر امنیت داخلی آمریکا
را ممنوعالورود کرده است.

شهادتنوجوانفلسطینیدرجنین

در پی شهادت یک نوجوان  ۱۷ساله در جنین به
ض ــرب گلوله نظامیان صهیونیست ،گــرو ههــای
مقاومت فلسطین بیانیهای صــادر کردند .بامداد
روز گذشته امجد فاید ،نوجوان  ۱۷ساله فلسطینی
به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست در جنین به
شهادترسید.درواکنشبهاینرخداد،گردانجنین
وابسته به گروهانهای قدس (شاخه نظامی حماس)
در بیانیهای تأکید کــرد :اعضای این گــردان ،تالش
نیروهای ویژه رژیم صهیونیستی برای نفوذ به اردوگاه
جنین از خیابان حیفا را ناکام گذاشته و نظامیان
صهیونیسترابهشدتهدفتیراندازیقراردادهاند.

 ۵کشته در حمله هوایی ترکیه
به کردستان عراق

شبکه المیادین گزارش داد :در حمله جنگندههای
هوایی ترکیه به مواضع پ.ک.ک در شمال عراق سه
عضو این گروه و دو غیرنظامی در منطقه جمجمال
واق ــع در بین سلیمانیه و کــرکــوک کشته شدند.
در همین زمینه وبگاه «بغداد الیوم» گــزارش داد:
هواپیماهایجنگیترکیهروزشنبهیکمقرپ.ک.ک
در منطقه جمجمال را هدف قرار دادنــد .یک منبع
امنیتی در این خصوص گفت :هواپیماهای جنگی
ترکیه ناحیه آغجلر در استان سلیمانیه را بمباران
کردند و در نتیجه آن ،مقر پ.ک.ک به طور کامل
تخریب و یک خودرو دچار حریق شد.

تجمع ضدآمریکایی در سئول

ساکنان پایتخت کره جنوبی در اعتراض به سفر جو
بایدن رئیسجمهور آمریکا ،در سئول تجمع کردند.
معترضان کــرهای تأکید کردند دولــت آنهــا نباید
همکاری نظامی ایاالت متحده و کره جنوبی و برخی
راهبردهای نظامی تهاجمی را تشدید کند و باید به
دنبال صلح و همکاری باشد.

