
وزیر خارجه روســیه در واکنش به حضور نظامیان 
آمریکا در ســوریه گفت حضور این نیروها در ســوریه 
غیرقانونــی بوده و باعث پیچیدگی اوضاع این کشــور 

شده است.
بــه گــزارش ایســنا، بــه نقــل از المیادیــن، 
ســرگئی الوروف، وزیــر خارجــه روســیه در 
ســخنانی در واکنــش به حضــور نیروهــای آمریکا 

در ســوریه عنوان داشــت: حضور نظامیــان آمریکا 
در ســوریه به بهانــه مبارزه بــا داعــش غیرقانونی 
 اســت و خروج آنها بار دیگــر ثبات را در این کشــور 

برقرار می کند.
وی افــزود: آمریــکا مانــع از ســرمایه گــذاری 
هم پیمانانش در مناطق آزاد شــده ســوریه می شود 
و اوضاع در شــمال شــرق این کشــور پیچیده است 

که دلیل آن نیز سیاســت های واشــنگتن بوده که به 
 دنبال تقسیم ســوریه و تشکیل یک »شــبه دولت« 

در شرق فرات است.
وزیر خارجه روســیه در ادامه گفت: به واشنگتن و 
هم پیمانانش نســبت به انجام اقدامات غیرقانونی در 

سوریه هشدار می دهیم.
الوروف در ادامه عنوان داشت: ظاهرا حفظ استقالل 
و تمامیت ارضی سوریه که به امضای تمامی کشورهای 
عضو جامعه بین الملل از جمله آمریکا رسیده، عمال برای 
واشنگتن دســت آویزی در جهت تغییر افکار عمومی 
است و هدف کنونی آمریکا هرچه بیشتر آشکار می شود 
تقسیم سوریه و ایجاد یک شبه دولت در سواحل شرقی 

فرات است.
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هفت فلسطینی در غزه زخمی شدند
اوضاع در مسجداالقصی 

همچنان متشنج است
رژیم صهیونیســتی منطقه بــاب الرحمه در 
مســجداالقصی را به پادگان نظامی مبدل کرده. 
هم زمان نظامیان رژیم به مناطقی در کرانه باختری 

حمله و هفت نفر را در غزه مجروح کردند.
به نقل از خبرگزاری فلســطینی وفا، ممانعت 
رژیم صهیونیستی از ورود نمازگزاران فلسطینی 
به منطقه باب الرحمه مســجداالقصی، بازداشت 
شــماری از جوانان کرانه باختری و زخمی شدن 
هفت شهروند فلسطینی در شرق شهر غزه ازجمله 
تازه ترین تحوالت اخبار مربوط به ســرزمین های 

فلسطینی است.
نظامیان اشغالگر صهیونیستی از اولین ساعات 
صبح روز سه شنبه )30 بهمن ماه( با حضور گسترده 
در منطقه باب الرحمه در داخل مسجداالقصی آنجا 
را به پادگان نظامی مبدل کردند و نیروهایی را برای 
حفاظت از شهرک نشینان به منظور یورش آن ها به 
منطقه باب الرحمه و تحریک فلسطینیان گماشتند.

فراس الدبس، مسئول روابط  عمومی و رسانه ای 
اوقاف اسالمی در قدس نیز گفت، نیروهای پلیس 
رژیم اشغالگر صبح امروز زنجیرهای آهنی و قفل و 
در آهنی بیرون باب الرحمه را برداشتند اما منطقه 
همچنان به روی نمازگزاران فلسطینی بسته مانده 
است. نمازگزاران دیروز زنجیرهای آهنی و قفلی را 
که رژیم صهیونیستی یکشنبه شب )28 بهمن ماه( 
به در ساختمان باب الرحمه زده بودند شکستند تا 
وارد آنجا شوند، اما با ضرب وجرح نظامیان اشغالگر 
روبه رو شدند که جمعی از آن ها و همچنین رائد دعنا، 
امام مسجد بیت حنینا در شــمال قدس را که امام 
جماعت نماز ظهر دیروز در باب الرحمه بود هنگام 
خروج از باب العمود بازداشت کردند اما شمار زیادی 
از مردم در پاسخ به فراخوان در شبکه های اجتماعی 
به سمت مسجداالقصی آمده و نماز را در محوطه باب 
الرحمه خواندند. رژیم صهیونیستی شب گذشته 
این بازداشــتی ها را مشــروط به نزدیک نشدن به 
مسجداالقصی طی یک تا دو هفته آینده آزاد کردند، 

اما از سرنوشت شیخ دعنا خبری نیست.

ریاست تشــکیالت خودگردان دوشنبه شب  
)29بهمن مــاه( با صدور بیانیــه ای اقدامات رژیم 
اشــغالگر در مســجداالقصی و بخصوص بستن 
باب الرحمه با زنجیرهای آهنی محکوم کرد و درباره 
نقشه های این رژیم برای تقســیم زمانی و مکانی 
مسجد االقصی و فراهم کردن زمینه تسلط کامل 

بر آن هشدار داد.
در  این بیانیه آمده است: رژیم اشغالگر اسرائیل 
مسئول کامل تنش حاکم بر مسجداالقصی است و 
درباره ادامه سیاست های سرکوب گری و خودسرانه 
این رژیم و تحریک احساسات ملت فلسطین هشدار 
می دهیم. هفت شــهروند فلسطینی دوشنبه شب 
)29 بهمن ماه( به ضرب گلوله نظامیان رژیم اشغالگر 
در شرق غزه زخمی شدند. نظامیان اشغالگر شماری 
از شهروندان در شرق شــهر غزه را به رگبار بستند 
که به زخمی شــدن هفت نفر آن ها و انتقالشان به 
بیمارستان منجر شــد. نظامیان رژیم اشغالگر در 
روز سه شــنبه )30 بهمن ماه( یک چادر متعلق به 
یکی از فلسطینیان منطقه الراس االحمر در جنوب 
شرق طوباس را به بهانه این که بدون مجوز برپا شده 
تخریب کرد. به گفته مقامات محلی نظامیان اشغالگر 
چادر را محاصره و پس از بیرون کردن همه خانواده 
ساکن در آنجا شروع به تخریب آن کردند. نظامیان 
رژیم اشــغالگر صهیونیستی ســحرگاه سه شنبه 
)30بهمن ماه( سه جوان اهل شهرک تقوع در شرق 
بیت لحم را بازداشت کردند. این شهرک تقریباً هرروز 
هدف حمالت شبانه نظامیان صهیونیستی است که 
با یورش به خانه های اهالی آنجا اقدام به دستگیری 
جوانانشان می کنند. محمد شبلی الشاعر 18 عاما، 
موسی محمد العمور 18 عاما، ومعاذ إبراهیم العمور 
23 عاما در حمله سحرگاه امروز نظامیان صهیونیست 
بازداشت شدند. نظامیان صهیونیستی همچنین 
شش جوان فلســطینی دیگر را از اردوگاه جنین و 
شهرک های الهاشمیه و العرقه در غرب جنین و یک 
نفر را از شهرک سعیر در استان الخلیل در جنوب کرانه 
باختری بازداشت کردند. نظامیان اشغالگر همچنین 
به چندین محله شهر الخلیل و شهرک دیر سامت 
حمله کرده و به تفتیش خانه های مردم پرداختند، 
آن ها با ایجاد پست های نظامی در ورودی شهرک های 
حلحول و ســعیر و ورودی شمالی شــهر الخلیل 
خودروها را متوقف کرده و مدارک آن ها را بررســی 

کردند که موجب اخالل در عبور و مرور شده بود.
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همزمان با چهلمین سالگرد 
انقالب اســالمی ایران، شورای 
امنیت ملی ایــاالت متحده در 
اشاره به سیاســت خارجی این 
کشور در ارتباط با ایران، گزارشی  
تحت عنوان »نگاهی به استراتژی 
ایاالت متحده در قبــال ایران« 
منتشر کرده اســت که در ادامه 

می خوانید:
تژی  ا ســتر ا صلــی  ا هــدف 
رئیس جمهــوری دونالــد ترامپ در 
قبال ایران تغییر نظام مند در اقدامات 
خصمانــه و بی ثبات کننده جمهوری 
اسالمی از جمله مســدود کردن همه 
مســیرهای دســتیابی به سالح های 
هســته ای و صادرات تروریسم است! 
تحت هدایت  رئیس جمهوری کمپین 
اعمال فشار حداکثری در اولویت قرار 
گرفته و فشار بی ســابقه ای بر اقتصاد 

ایران وارد، و تهــران را به انتخاب های 
سخت وادار کرده اســت. در حالی که 
جمهوری اســالمی 40 سالگی خود 
را جشــن می گیرد، جا دارد چگونگی 
پیشبرد این استراتژی و شیوه ادامه آن 

مورد بررسی قرار بگیرد.
9 ماهــی که از تصمیــم جنجالی 
رئیس جمهوری ترامپ به خروج از توافق 
هسته ای اشتباه ایران گذشته، بینش 
قابل مالحظه ای دربــاره تاثیر اعمال 
مجدد تحریم هایی که طبق برجام لغو 
شده بودند و همچنین اعمال تحریم های 
جدید، پدید آورده است. پیش بینی ها 
مبنی بر اینکه تحریم های یک جانبه 
آمریکا را ضعیف و منزوی و باقی جهان 
را به تجارت با ایــران به جای تجارت با 
آمریکا ترغیب می کنند، نادرست از آب 
درآمدند؛ بالعکس، ایران به طور فزاینده 
تنهاتر شده و ســرمایه های خارجی را 
که برای نجات اقتصاد خود به آنها نیاز 
داشت از دست می دهد. از آنجایی که 

ایران همچنان به هدف گرفتن اروپا و 
همسایگانش در کمپین های خصمانه 
و همچنین اقداماتی در زمینه حمالت 
سایبری و تروریســتی ادامه می دهد، 
احتمال اینکه دولت های آنها در نهایت 
به اعمال مجــدد تحریم ها علیه ایران 
تصمیم بگیرند، وجود دارد و این مسئله 
درد اقتصادی ایران را بیشتر می کند. 
این اعمال فشار مشــترک بازگشت 
ایران به میــز مذاکره تحت شــرایط 
بســیار مطلوب برای ایاالت متحده و 
دیگر کشورهای مســئول در سراسر 
جهان را تســریع می کنــد. همانطور 
که حســن روحانی،  رئیس جمهوری 
ایران خود اذعان داشــته، ایران در سه 
ماهه دوم ســال 2019 وارد یک دوره 
فشار بی سابقه اقتصادی خواهد شد. ما 
می خواهیم که این فشار تعیین کننده 
باشــد و ما از تالش های گســترده تر 
برای افزایش هزینه های سیاست های 
مخرب و بی ثبات کننده ایران تا سطحی 

غیر قابل تحمل که برای اســتراتژی 
 رئیس جمهوری ترامپ ضروری است، 
به عنوان مکمل تحریم ها اســتفاده 

خواهیم کرد.
رفتار بدخواهانه ایــران در منطقه 
تهدید مســتقیمی و قابل توجه برای 
منافع اقتصادی و اســتراتژیک ایاالت 

متحده و مردم آمریکاست و خطر تبدیل 
شدن به یک درگیری گسترده تر را در پی 
دارد. ایران نه تنها به مسدود کردن تنگه 
هرمز تهدید کرده، بلکه در تالش است تا 
از طریق حوثی ها که مورد حمایت این 
کشور هستند، خط ساحلی یمن را تحت 
کنترل درآورد که به معنای ظرفیتی 
فوق العاده برای تهدید دو خط مهم حمل 
و نقل دریایی به طور همزمان خواهد بود. 
در سوریه، نیروهای ایرانی و حزب اهلل به 
حمایت از دولت بشــار اسد شتافته اند 
تا بتوانند از سوریه برای تهدید کردن 
اســرائیل و در عین حال بهره گیری از 
لبنان برای کسب درآمدهای غیرقانونی 
و پیشــبرد برنامه ها و گسترش نفوذ 
سیاسی خود در منطقه استفاده کنند. در 
عراق، نیروهای بسیج مردمی که توسط 
نیروهای قدس سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی آموزش دیده و تجهیز شده اند، 
درســت همانند حزب اهلل در لبنان به 
دنبال نفوذ در فرآیند سیاســی نوپای 
عراق هستند. و در ایران هم دولت این 
کشور همچنان به استفاده از گروگان ها 
به  عنوان ابزار سیاسی و در نتیجه، نقض 
قوانیــن و مقررات بین المللــی ادامه 
می دهد. رابرت لوینســون، سیامک 
نمازی و شیوئه  وانگ و بسیاری از دیگر 
شــهروندان آمریکایی و غربی به طور 
غیرقانونی در ایران دســتگیر شده اند. 
این عمل باید پایان یابــد و ایران باید 
هر چه ســریع تر آمریکایی ها و دیگر 

غیرنظامیان بی گناه را آزاد کند.
ما برای وادار کــردن ایران به عقب 
نشینی به داخل مرزهایش می توانیم 
اقدامات دیگری هم در پیش بگیریم. 
می توانیم به ترغیب به روابط گرم تر میان 
عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس به 
ویژه عربستان سعودی و کویت ادامه 
دهیم. پیشتر پیشــرفت قابل توجهی 
در ارتباط با هماهنگ کردن اسرائیل، 
عربستان ســعودی، بحرین و امارات 
متحده عربی در حمایت از استراتژی 
 رئیس جمهوری ترامپ در قبال ایران 
داشــته ایم. همکاری آشکار و فزاینده 
اسرائیل با طیف وسیعی از کشورهای 
عربی در بخش های اقتصادی و امنیتی 

به نفع همه آنها خواهد بود. ما باید از هر 
فرصتی برای تبدیــل این همکاری به 
»یک رابطه عادی جدید« که به نفع همه 

طرفین درگیر است، استفاده کنیم.
جدای از این کمپین، باید هوشیار 
باشیم تا اطمینان حاصل کنیم که نظام 
غیر قابل پیش بینی ایران به تسلیحات 
هسته ای دست پیدا نکند. تالش های 
خــود را برای افشــای شــبکه های 
غیرقانونی ایران و متوقف کردن آنها دو 
برابر و از واردات اقالم حساس که کاربرد 

دوگانه دارند، جلوگیری می کنیم.
چهلمین سالگرد انقالب اسالمی 
ایران با تمرکز بر شکست های ایران در 
ایجاد تغییرات جدی وعده داده شده 
در سال 1979 و همچنین چشم انداز 
ناخوشایند برای ایران در صورت ادامه 
مسیر فعلی همراه بوده است. انتقادهای 
عمومی از تهران به دلیل سوء مدیریت 
اقتصادی همچنان ادامه دارد. ما در قرن 
بیستم که قدرت های امپریالیستی از 
جنگ جهانی دوم درس و مسیر دیگری 
در پیش گرفتند، چنین مســئله ای 
را شــاهد بودیم و اکنون برخی از آنها 
بزرگ ترین متحــدان دموکراتیک و 
شرکای اقتصادی ما هستند. حکومت 
ایران هم می تواند چنین مســیری را 
برای رســیدن به آینده ای روشن برای 

مردم این کشور انتخاب کند.

کاخ سفید رسما اعتراف کرد: 

علیه ایران برنامه داریم!

خبر

اردوگاه الهول در شمال شــرق سوریه مرکز 
اســکان خانواده هــای عناصر داعش اســت و 
روانشناســان آمریکایی در این اردوگاه، با تأکید 
بر اصول وهابیت، در حال تربیت نسل جدیدی از 

تروریست های تکفیری هستند.
زندان بوکا در عراق که تحت نظارت آمریکا قرار 
داشت، از نظر کارشناسان، خاستگاه اصلی گروه 

تروریستی داعش به شمار می رود.
روایت ها از زندان بوکا می گوید که بســیاری 
از گروه داعش در این زندان رشــد پیدا کردند که 
بعدها در اظهاراتی، خاطرات خود را از آن روایت 

می کردند.
ابواحمد یکی از ســرکردگان داعش بود که 
در این زندان با ابوبکر البغدادی ســرکرده اصلی 
داعش آشنا شد و تأکید داشت که آمریکایی ها از 
آغاز با البغدادی رفتار متفاوتی داشتند و حساب 
ویژه ای به روی او باز می کردند. آمریکایی ها این بار 

قصد دارند از این تجربه برای پرورش تروریست ها 
در سوریه اســتفاده کنند. آنان می خواهند این 
تجربه را در جنوب الحسکه شمال شرق سوریه 
اجرا کنند؛ استانی که در تسلط شبه نظامیان کرد 
تحت حمایت خود موسوم به نیروهای دموکراتیک 

سوریه قرار دارد.
 این بار اردوگاه الهول مرکز آمریکایی پرورش 
تروریست ها است؛ اردوگاهی که حدود سه هزار 
خانواده از عناصر داعش را در خود جای داده است.

پایگاه خبری العهد با اشاره به این که کمتر از 
پنج هزار فرزند پسر دو تا یازده ساله در این اردوگاه 
حضور دارند، گزارش داد طی سال گذشته و آغاز 
سال جاری، شمار زیادی از خانواده های عراقی، 
ســوری و ســایر تبعه های عضو داعش وارد این 

اردوگاه شدند.
منابع وابسته به العهد اعالم کردند که فقط روز 
سه شنبه هفته پیش )23 بهمن ماه( 170 خانواده 

عناصر داعــش وارد اردوگاه الهول شــدند. 75 
خانواده عراقی، 65 خانواده سوری و 30 خانواده 

نیز از سایر تبعه های خارجی.
به گفته این منابع، تعداد افراد این خانواده ها 
حدود 580 نفر بود. 50 تروریســت مســلح از 
تبعه های قزاقســتانی نیز که خود را در منطقه 
الباغوز آخرین منطقه تحت اشــغال داعش در 
شــرق فرات تحویل نیروهای کرد داده بودند، به 
این اردوگاه انتقال یافتند. منابع مذکور با اشاره به 
این که روانشناسان آمریکایی، در اردوگاه الهول، 
وضعیت خانواده های داعش را تحت نظر دارند، 
این اردوگاه به کارگاه هایی تقسیم شده است که 
یک نفر از این خانواده ها، تحت نظارت آمریکا، هر 

کارگاه را اداره می کند.
ایــن منابع با بیــان این کــه آمریکایی ها در 
ایــن اردوگاه، کتاب های تکفیــری را در اختیار 
خانواده های داعش قرار می دهند، اعالم کردند 

یکی از این کتاب ها ملة ابراهیم نوشته المقدسی 
است؛ کتابی که در زندان بوکا نیز وجود داشت و 
سبب شکل گیری نسل جدیدی از تکفیری ها شد. 
این افراد بعدها توسط نیروهای آمریکایی در سال 

2010 آزاد و به فرماندهان داعش بدل شدند.
العهد در گزارش خود تأکیــد کرد، آن چه در 
الهول در حال رخ دادن اســت، کپــی برابر اصل 
رخدادهایی است که در زندان های آمریکا در عراق 
رخ داد و ظاهراً ایاالت متحده در حال بازتولید نسل 

جدیدی از تکفیری ها تحــت عناوین و نام های 
جدید است.

این منابع در پایان خاطرنشان کردند، از سن 
فرزندان ذکور حاضر در اردوگاه مشــخص است 
که ما پس از گذشت هفت تا نهایت ده سال دیگر، 
در برابر نسل جدیدی خواهیم بود که نسخه آتی 
تفکر تکفیری هستند و این مسئله بیان گر طرح 
بلندمدت آمریکا در جهان عربی و اسالم است تا 
سلَفیت و وهابیت، همچنان هسته اصلی آن باشد.

بررسی پایگاه خبری لبنان

روانشناسان  آمریکا برای حفظ داعش تالش می کنند

الوروف:

آمریکا دنبال تقسیم سوریه است

تحت هدایت 
رئیس جمهوری کمپین 

اعمال فشار حداکثری در 
اولویت قرار گرفته و فشار 

بی سابقه ای بر اقتصاد 
ایران وارد، و تهران را به 

انتخاب های سخت وادار 
کرده است. در آستانه 

40سالگی جمهوری 
اسالمی، جا دارد چگونگی 

پیشبرد این استراتژی 
و شیوه ادامه آن مورد 

بررسی قرار بگیرد

باید هوشیار باشیم تا 
اطمینان حاصل کنیم که 
نظام غیر قابل پیش بینی 

ایران به تسلیحات هسته ای 
دست پیدا نکند. تالش های 

خود را برای افشای 
شبکه های غیرقانونی ایران 
و متوقف کردن آنها دو برابر 

و از واردات اقالم حساس 
که کاربرد دوگانه دارند، 

جلوگیری می کنیم
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