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  گزارش  2

ارتش سوریه 
به 3 کیلومتری شهر »االرتاب « رسید

ارتش سوریه در جدید      ترین پیشروی خود در غرب استان ادلب، با 
آزادی چند منطقه دیگر به سه کیلومتری شهر »االرتاب « رسید و 
ترکیه برای متوقف کردن عملیات، کماندوهای خود را برای تقویت 
تروریست      ها اعزام کرده است. همزمان جنگنده های صهیونیستی 
حمالت جدیدی را ب�ه یکی از پایگاه های س�وریه انج�ام دادند. 
ارتش سوریه در ادامه عملیات آزادسازی، شهرهای اشغال شده از سوی 
تروریست      ها را یکی پس از دیگری به کنترل خود در می آورد. به گزارش 
خبرگزاری اس��پوتنیک، مرکز موس��وم به دیده بان حقوق بشر سوریه 
اعالم کرد:»نیروهای ارتش با پشتیبانی هوایی روسیه و آتش سنگین 
توپخانه توانس��تند بر مناطق »اورم الصغری«، »ریف المهندس��ین«، 
»دوار الصومعه« و »تیپ ۴۶« تسلط یابند و خود را به سه کیلومتری شهر 
»االرتاب « برسانند«. به گفته، دیده بان حقوق بشر سوریه، »ارتش سوریه 
در دو هفته گذشته توانسته  ۷۴منطقه را در جنوب و غرب استان ادلب 
به کنترل خود درآورد«. تروریست       ها در سال ۲۰۱۲ برای تسلط بر تیپ 
۴۶ ارتش سوریه، در یک حمله غافلگیرانه ۱۵۰ نیروی ارتش سوریه را به 
قتل رسانده بودند. مواضع تروریست       ها از پنج  شنبه شب در اطراف شهر 
االرتاب، به شدت بمباران شده و کماکان آتش توپخانه ارتش سوریه نیز 
ادامه دارد. شبکه المیادین نیز گزارش داد که ارتش سوریه توانسته بر 
شهر االرتاب تسلط آتش باری داشته باشد و مسیر امدادی تروریست       ها 
از سمت ش��مال شرق را مس��دود کند. ارتش س��وریه از یک ماه پیش 
عملیات های نظامی خود علیه تروریست       ها را از دو محور، یکی جنوب 
و غرب حلب و دیگری جنوب استان ادلب آغاز کرده و توانسته طی این 
مدت کوتاه، ۶۰۰ کیلومتر مربع را به همراه اتوبان حلب دمش��ق آزاد و 
پاکسازی کند.  در پی پیشروی های سریع نیروهای مقاومت در ادلب، 
ترکیه باز هم مواضع تروریست      ها را تقویت کرده است. همزمان با افزایش 
تهدیدات دولت آنکارا علیه دمشق در خصوص عملیات ضد تروریستی در 
ادلب، ارتش ترکیه یگان های ویژه خود را در استان ادلب مستقر کرد. به 
نوشته خبرگزاری آناتولی، یگان های تکاوری ویژه ارتش ترکیه از شامگاه 
پنج  شنبه از طریق گذرگاه مرزی واقع در شهر ریحانلی، خود را به استان 
ادلب در سوریه رسانده و در پست های دیده بانی ترکیه مستقر شدند. بر 
این اساس، »عالوه بر اعزام تکاور و نیروی ویژه در پست های دیده بانی 
ترکیه در ادلب، ارتش این کشور چندین فروند سامانه موشک انداز در 
مرز سوریه مستقر کرد«. افزایش تحرکات نظامی ترکیه در شمال سوریه 
در حالی است که مسئوالن مختلف این کشور طی روزهای اخیر به بهانه 
کشته و زخمی شدن تعدادی از نظامیان خود در عملیات ضد تروریستی 
ارتش سوریه در ادلب، دمش��ق را به اقدام نظامی تهدید کردند. ترکیه 
تالش می کند با تجهیز تکفیری      ها در ادلب، عملیات آزادسازی ارتش 
سوریه را متوقف کرده و این منطقه را که آخرین مقر گروه های تروریستی 
است، حفظ کند. آزادسازی ادلب با سرعت بیشتری در جریان است و 
نیروهای مقاومت در هفته های اخیر همه توان خود را برای آزادسازی 

آن، به کار گرفته اند. 
 موشک پراکنی اسرائیل

رژیم صهیونیس��تی باز هم برای منحرف کردن توجه دولت س��وریه از 
عملیات آزادسازی در ادلب، به خاک سوریه حمالت موشکی انجام داده 
است. به گزارش خبرگزاری سوریه )سانا(، سامانه های دفاع هوایی سوریه 
بامداد جمعه با اهدافی متخاصم بر فراز آسمان پایتخت این کشور مقابله 
کردند. این خبرگزاری گزارش داد که تعدادی از اهداف متخاصم از سوی 
پدافند هوایی سوریه سرنگون شده اند. برخی خبرگزاری       ها نیز خبر دادند 
که حمله ای به فرودگاه دمشق انجام ش��ده و پدافند هوایی سوریه نیز با 
شلیک موشک       هایی با آن مقابله کرده است. رسانه های سعودی مدعی 
شده اند که رژیم صهیونیستی یک انبار تس��لیحات در نزدیکی فرودگاه 
دمشق را هدف قرار داده است. به گزارش شبکه المنار، سخنگوی ارتش 
س��وریه گفت:»هدف این حم��الت هوایی مناطقی در اطراف دمش��ق، 
پایتخت، بوده اس��ت و دفاع ضدهوایی برای مقابله ب��ا این حمالت وارد 
عمل شد«. رژیم صهیونیستی بعد از حمله موشکی به فرودگاه دمشق و 
برای مقابله با هرگونه پاسخ احتمالی سوریه حریم هوایی جوالن را بست. 
مقامات صهیونیستی حمالت به خاک سوریه را در راستای مقابله با نفوذ 
ایران در منطقه توجیه می کنند. مقامات تل آویو بار      ها مدعی شده اند که 
اجازه نخواهند داد ایران و نیروهای وابسته به آن در سوریه مستقر شوند و 

با هر وسیله ای با این هدف مقابله خواهند کرد. 
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روایت نصر اهلل از آخرین دیدار با سردار سلیمانی

سلیمانی از شهادتش خبر داشت
ادامه از صفحه اول

رفت و بازگشت در اثنای جنگ 
دبیرکل حزب اهلل به حضور مستقیم سردار سلیمانی 
در جنگ 33 روزه اشاره کرده و می گوید که البته 
او مجبور نبود این کار را انجام دهد:»می توانست 
در تهران بماند و جنگ را از ته��ران دنبال کند یا 
می توانست به دمش��ق بیاید و جنگ را از دمشق 
در نزدیکی م��ا دنبال کند...  اما حاج قاس��م آمد و 
پافشاری کرد که پیش ما بیاید.« نصر اهلل می گوید:  
»در جنگ 33 روزه  جوالی س��ال ۲۰۰۶ از تهران 
آمد دمش��ق. بعد با ما تماس گرف��ت و گفت من 
می خواهم ب��ه ضاحیه  جنوبی نزد ش��ما بیایم. ما 
گفتیم یعنی چه؟! اصاًل چنین چیزی امکان ندارد؛ 
همه  پل     ها را زده اند، راه     ها را بسته اند، هواپیماهای 
جنگی اسرائیل هر هدفی را می زنند، شرایط کاماًل 
جنگی است. اصاًل نمی ش��ود به ضاحیه و بیروت 
رسید. اما حاج قاسم اصرار کرد و گفت اگر ماشین 
نفرستید خودم راه می افتم و می آیم! پافشاری کرد 
و خودش را رس��اند به ما و تمام مدت هم کنار ما 
ماند.«  به گفته نصراهلل، سردار سلیمانی در اثنای 
جنگ یک بار هم به تهران برگش��ت »تا اطالعات 
را به حضرت آقا )حفظه اهلل( و مس��ئوالن برساند 
و بعد دوباره پیش ما بازگش��ت.«  او می گوید: » باز 
هم می گویم، می توانس��ت این بار دیگر در تهران 
یا دمشق بماند، اما دوباره پافشاری کرد که بیاید 
اینجا. دوباره آمد و این بار با پیامی شفاهی از حضرت 
آقا )حفظه اهلل( که حاج قاسم با خط خودش عیناً 
آن را نوشته بود و تا پایان جنگ و روز آخر پیش ما 
ماند.«  به گفته نصراهلل ، سردار سلیمانی در بازگشت 
از تهران، نامه ای با خود داشت که با خط خودش 
نوش��ته بود: گفت »حض��رت آقا)حفظه اهلل( همه  
مسئوالن جمهوری اسالمی را در شهر مشهد جمع 
کردند و درباره  جنگ و اینکه جمهوری اسالمی چه 
کاری می تواند برای لبنان و مقاومت اسالمی لبنان 
انجام دهد صحبت و درباره  این مس��ائل گفت وگو 
کردند.«  به گفته دبیرکل حزب اهلل » حضرت آقا در 
نامه چیزی به این مضمون گفته بودند که عملیات 
مقاومت اسالمی لبنان در اس��یرگیری دو سرباز 
اس��رائیلی، لطفی از الطاف خداوند س��بحان بود، 
یعنی درست وقتی بعضی این کار را گناه یا جنایت 
یا مصیبت تلقی می کردند، ایشان آن را یک لطف 
الهی تلقی کردند که؛ این یک��ی از الطاف خداوند 
متعال نسبت به شما بود.«  او ادامه می دهد:» ایشان 
گفته بود چون اسرائیلی     ها و امریکایی     ها برای آغاز 
جنگی علیه شما در لبنان در پایان تابستان و شروع 
پاییز برنامه ریزی کرده بودند، یعنی پایان تابستان 
و شروع پاییز سال ۲۰۰۶ داشتند خودشان را آماده 
و تجهیز می کردند و امورش��ان را برای این جنگ 
س��امان می دادند. اما وقتی شما دست به عملیات 
اسیرگیری دو سرباز اس��رائیلی زدید، خودشان را 
در برابر کار انجام شده دیدند و گفتند فرصتی که 
می خواستیم، فراهم شد.« به گفته نصراهلل هرچند 
درباره این تحلیل رهبری انقالب درباره زمان شروع 
جنگ، ش��واهدی وجود نداش��ت، اما مدتی بعد، 
محمد حسنین هیکل، یک نویسنده  بسیار مطرح 
در بریتانیا و یک نویسنده  امریکایی، شواهدی در 

تأیید آن ارائه کردند.
 پیش بیني پیروزي در جنگ 

نص��راهلل مي گوید که یک پیش بین��ی دیگر رهبر 
انقالب در جریان جن��گ 33 روزه که این بود که 
قاطعانه پیش بینی کردن��د که حزب اهلل در جنگ 
33 روزه پیروز خواهد شد: » ایشان گفته بودند شما 
در این جنگ پیروز خواهید شد، اما باید ثابت قدم 
باشید، باید مقاومت کنید و به خداوند متعال توکل 
کنید. باید فقط به خداوند سبحان پناه ببرید. این 
پیش بینی مهمی بود که حضرت آقا داشتند و نکته  
مهم تر اینکه فرموده بودند: شما بعد از آنکه در این 

جنگ پیروز ش��وید، به نیرویی در منطقه تبدیل 
خواهید شد که ما به قول خودمان در ادبیات عرب 

به آن می گوییم:»قدرت اقلیمی.«
 به جرئت می گویم...

 دبیرکل حزب اهلل به یک نمونه نقش استراتژیک 
فرمانده شهید سپاه قدس ایران در جنگ 33 روزه 
اشاره کرده و می گوید:»  مثاًل در لحظه ای از جنگ 
نزدیک بود به مرحله  موشک باران تل آویو برسیم، 
اما بعد از یک بحث مفصل و آرام این کار را نکردیم 
و به جایش معادله ای وضع کردیم که به دش��من 
گفتیم؛ اگر بیروت را بزنید ما هم تل آویو را می زنیم. 
دش��من هم واقعاً در میانه  جنگ ب��ه این معادله 
تن داد و جرئت نک��رد بیروت را بزن��د.«  دبیرکل 
حزب اهلل »قاطعانه« می گوید که اسرائیلی     ها »در 
طول جنگ نه توانستند بفهمند من کجا هستم، 
نه حاج قاسم، نه حاج عماد و نه اتاق های عملیات 
مرکزی. هیچ کدام را نفهمیدند.«  ب��ا این حال، او 
تأکید می کند که نگران »بمباران کور « اسرائیلی    ها 
بوده است: » این احتمال بود که در این بمباران های 
کور، حاج قاسم یا هرکدام از برادران دیگر ما که این 

مسئولیت را پذیرفته بودند شهید شوند.«
 حجم امکاناتی که حاج قاسم به مقاومت آورد
دبیرکل ح��زب اهلل می گوید ک��ه از زمان تصدی 
سردار س��لیمانی بر س��پاه قدس در سال ۱998، 
به »لحاظ کمی و کیفی«  تحولی در عملیات های 
مقاومت به وقوع پیوسته اس��ت: » حجم امکاناتی 
که بعد از مس��ئولیت یافتن حاج قاسم در اختیار 
مقاومت قرار گرفت، به لحاظ کمی و کیفی خیلی 
زیاد ب��ود. آن هم در کن��ار پیگیری های خودش، 
یعنی کمک های فکری و ارتباط دائ��م با برادران 
و آمادگی دائم برای حل مش��کالت و کمبود    ها از 
نزدیک. همه  این مس��ائل در دو س��ال منتهی به 
آزادسازی لبنان، موجب این پیشرفت شدید شد 
تا به آن پیروزی بزرگ انجامید.« او می گوید: » باید 
بگوییم شکی نیست که پیروزی سال ۲۰۰۰ فقط 
نتیجه  دو س��ال منتهی به این پیروزی نبود، بلکه 
نتیجه  تراکم کم��ی و کیفی فعالی��ت مقاومت از 
سال ۱98۲ بود.«  دبیرکل حزب اهلل درباره رفت و 
آمد های سردار سلیمانی به لبنان می گوید: » ایشان 
همیشه به لبنان می آمد، هرچند هفته یک بار، نه 
هرچند ماه. یعنی هر دو سه هفته مدام به لبنان و 

طبیعتاً ضاحیه  جنوبی بیروت می آمد. بله، گاهی به 
جنوب و خطوط مقدم هم می رفت و تردد داشت و 

با برادران آنجا دیدار می کرد.«
 پیش بینی رهبری از عقب نشینی اسرائیل
نصراهلل به خاط��ره ای از مالقات اعضای ش��ورای 
رهبری حزب اهلل با رهبر انقالب قبل از عقب نشینی 
اسرائیل از جنوب لبنان اشاره می کند و می گوید که 
تحلیل های غالب در سال های پایانی دهه ۱99۰ 
این بود که اسرائیلی    ها بدون »امضای توافقنامه و 
تعهد گرفتن و انعقاد پیمان های امنیتی«  از جنوب 
خارج نخواهند شد. دبیرکل حزب اهلل این ارزیابی 
را که در دیدار با رهبر انقالب در سال ۱999 بیان 
ش��ده، اینگونه توصی��ف می کن��د:» در آن دیدار 
گفتیم ما بعید می دانیم در این موعد خارج شوند 
چون باراک می کوش��د از لبنان و سوریه تعهدات 
امنیتی بگیرد و دستاوردی داشته باشد.«  نصراهلل 
می گوید: » حضرت آقا در آن جلسه فرمودند این را 
بعید ندانید. برایش احتمال معقولی در نظر بگیرید 
و برایش به عنوان یک احتمال معقول برنامه ریزی 
کنید. فرض کنید اس��رائیل ب��ه زودی بدون قید 
و ش��رط با فش��ار مقاومت از جنوب لبنان خارج 
بش��ود.«  نصراهلل  به مالقات بعدی رهبر انقالب با 
۵۰ فرمانده حزب اهلل اش��اره کرده که به گفته او، 
ایشان با اطمینان از عقب نش��ینی بی قیدو شرط 
اس��رائیل از جن��وب لبنان خب��ر می دهند:» نماز 
که تمام ش��د حضرت آقا فرمودند؛ به آنها بگویید 
بنش��ینند برایش��ان حرف دارم. در حالی که بنا 
نبود صحبتی در میان باشد. گفتند؛ شما برایشان 
ترجمه کن. حضرت آقا شروع کردند به صحبت. از 
جمله  چیز    هایی که گفتند این بود که؛ فرزندانم، 
شما در آستانه  یک پیروزی بسیار عظیم هستید و 
پیروزی تان هم خیلی نزدیک است.«  او می گوید: » 
من هیچ وق��ت این تصویر را فرام��وش نمی کنم؛ 
ایشان با دست چپ شان اشاره کردند و گفتند همه  
شما    ها این پیروزی را با چشم خودتان می بینید...  
عجیب اینجاست که همه  آن ۵۰ برادر فرمانده که 
مسئوالن عملیات های مقاومت بودند، شش یا هفت 
ماه بعد از آن دیدار، در حالی که در جنوب لبنان هر 
روز عملیاتی صورت می گرفت و این برادران در دل 
عملیات     ها بودند، وقتی ۲۵ مه سال ۲۰۰۰ پیروزی 

حاصل شد، همه آن را با چشم خودشان دیدند.«

 دیدمش خرم و خندان...
نصراهلل در بخش پایانی این گفت وگوی دوساعته 
به مالقات آخر خود با سردار سلیمانی، شب قبل 
از شهادت ایشان اشاره کرد؛ مالقاتی که دبیرکل 
حزب اهلل مختصاتی از آن ارائه کرده که گویا وی از 
شهادت خود آگاه بوده است: » روز چهارشنبه ای که 
ایشان سحر جمعه اش به شهادت رسید. چهار    شنبه 
ایش��ان بیروت پیش ما بود. عصر چهار    شنبه چند 
ساعت جلس��ه داش��تیم. بعد نماز مغرب را با هم 
خواندیم و ایشان با من خداحافظی کرد و به دمشق 
رفت.«  او می گوید: » سه     ش��نبه ش��ب با ما تماس 
گرفتند و گفتند حاجی به دمش��ق رسیده. شب 
را دمش��ق می خوابد و صبح به بیروت خواهد آمد. 
من تعجب کردم چون ایشان دو یا سه هفته قبل 
اینجا بود و آن روز    ها هم بسیار درگیر مسائل عراق 
بود.«  نصراهلل با اش��اره به اینک��ه مالقات های او با 
سردار سلیمانی  معموالً شش یا هفت ساعت طول 
می کشید، به زمان کوتاه مالقات آخر اشاره کرده 
و می گوید: » حاج قاس��م گفت نه، نیازی به زمان 
نیس��ت. من وقت تان را نمی گیرم. فق��ط آمده ام 
خودت را ببینم. کاری ندارم. موضوعی برای بحث 
هم ندارم. چند هفته پیش اینجا بودم. گفت بیش 
از یک ساعت وقت ش��ما را نمی گیرم. بنشینیم و 
صحبت کنیم. واقعاً هم حاجی آمد و نشس��تیم و 
موضوع خاصی وجود نداش��ت. من متعجب شدم 
که پس چرا حاجی به ضاحیه آمده اس��ت؟ گفتم 
چرا به خودتان زحمت دادید و آمدید و…؟ گفت 
فقط آمدم ببینم تان. هی��چ کار دیگری ندارم.« او 
می گوید:»دیگر هیچ اتفاق ویژه ای نیفتاد. صحبت 
کردیم و با هم شوخی می کردیم. حاجی با وجود 
اینکه مشغولیت های زیادی در مناطق دیگر داشت، 
از همیشه آرام تر و خوشحال تر بود. به قول شما ]به 
فارسی[ خیلی سرحال بود، بسیار شوخی می کرد و 
بسیار می خندید. بنده به برادران هم گفتم به طرز 
عجیبی نورانی ش��ده بود، من برایش ترسیدم.« 
 نکته قابل توجه دیگر اصرار سردار سلیمانی روی 
عکس گرفتن در دیدار آخر ب��ود:» معموالً وقتی 
برادران به دفتر می آیند، بچه     ها دوربین می آورند 
و عکس می گیرند. گاهی ه��م نمی آورند. اما این 
بار خود حاجی به بچه     ها گفت دوربین کجاست؟ 
می خواهم با سید عکس بگیرم. به همین خاطر در 
حال نماز، در حال ایس��تاده، در حال نشسته، در 
حال وضو و... عکس داریم که البته همه اش منتشر 
نشده. اما بس��یار جالب بود که پافشاری کرد و به 
برادران گفت دوربین بیاورن��د و در همه  حالت     ها 

عکس بگیرند.«
 سردار بی جایگزین...!

نصراهلل می گوی��د: » در دیدار قبل، یعنی دو س��ه 
هفته قبلش من به حاج قاسم گفته بودم: حاجی 
در رس��انه های امریکا ش��دیداً روی شما تمرکز 
کرده اند. یکی از مهم  ترین مجله های امریکایی را 
نشانش دادم که تصویرش روی جلد آن بود و تیتر 
مقاله این بود: »سردار بی جایگزین.« گفتم برخی 
دوستان ما که ایاالت متحده را خوب می شناسند 
می گویند ای��ن مقدار تمرکز رس��انه ای مقدمات 
ترور است، باید محتاط باشید. خب، می دانید که! 
خندید و گفت چه خوب! این آرزوی من است و این 
حرف ها.«  او سپس به تشییع پیکر حاج قاسم اشاره 
کرده و می گوید: » این محبتی که مردم این طوری 
برایش گریه می کنند...  در دنیا ممکن است یک 
تشییع جنازه  بزرگ راه بیندازند، اما مردم پشت سر 
جنازه از سر رودربایستی و به شکل دیپلماتیک راه 
می روند. حضورشان به دلیل مالحظات سیاسی، 
حزبی، روحی یا... اس��ت. اما چه کس��ی است که 
در عراق صد    ها هزار نف��ر و در ایران میلیون     ها نفر 
را به خیابان     ها می کش��اند؟ تش��ییع عراق بسیار 

تأثیرگذار بود.«

همزمان با اق�دام مجلس س�نای امریکا که طی 
آن قطعنامه مش�روط کردن اس�تفاده از نیروی 
نظامی علیه ایران به کسب مجوز کنگره تصویب 
شد، وزیر خارجه امریکا مجدداً خواستار تمدید 
ممنوعیت فروش س�الح به ایران شد. در چنین 
ش�رایطی و در ادامه س�ناریوی ایران هراس�انه، 
نیروی دریایی امریکا مدعی کش�ف و بازداشت 
یک کشتی حامل موش�ک های ایرانی در دریای 
عرب شد. از مهم  ترین دالیل تالش کنگره برای 
صدور چنین قطعنام�ه ای درک ت�وان ایران در 
پاس�خگویی قاطع به تهاجمات امریکاس�ت که 
در ماجرای انتقام ترور س�ردار سلیمانی و حمله 
موشکی به عین االسد نمود عینی داشت و دروغ 
ترامپ در الپوشانی تلفات سربازان امریکا روز به 
روز آشکارتر شده اس�ت و در مباحثات اعضای 
کنگره به صراحت به میان آورده شد.  هرچند سنا 
مي داند که ترامپ این قطعنامه را وتو خواهد کرد.
بعدازظهر پنج  شنبه در سنای امریکا قطعنامه ای با 
۵۵ رأی موافق و ۴۵ رأی مخالف تصویب شد که در 
آن تصریح شده است کنگره هیچ وضعیت جنگی را 
نسبت به ایران اعالم نکرده است و مجوز قانونی برای 
اس��تفاده از نیروی نظامی علیه جمهوری اسالمی 
ایران هم به تصویب نرس��یده اس��ت.  این قطعنامه 
همچنین مجوز ۲۰۰۱ برای استفاده از نیروی نظامی 
علیه عامالن حمله ۱۱ سپتامبر و مجوز استفاده از 
نیروی نظامی علیه عراق در سال ۲۰۰۲ را محملی 

برای مجوز استفاده از زور علیه ایران نمی داند.  این 
قطعنامه با اشاره به اینکه خصومت بین ایاالت متحده 
و جمهوری اس��المی ایران ادامه دارد، لغو اختیارات 
جنگی را به معنای عدم استفاده از نیروی نظامی در 
زمانی که خصومت یا وضعیت تهدیدآمیز قریب الوقوع 
وجود داش��ته باشد، ندانسته اس��ت.  به موجب این 
قطعنامه، نیروهای مس��لح ایاالت متحده در خارج 
از قلمرو، دارایی    ها و س��رزمین های آن بدون اینکه 
از سوی کنگره اعالم وضعیت جنگی یا مجوز قانونی 
خاص داده شده باش��د، باید از سوی رئیس جمهور 
جمع آوری شوند.  این قطعنامه می افزاید: درگیری 
خصومت  آمیز با ایران با توجیه کامل کنگره و عموم 
مردم امریکا پس از بحث و گفت وگو و رأی گیری در 
کنگره امکان پذیر خواهد بود.  در این قطعنامه تأکید 
شده است: رئیس جمهور باید اس��تفاده از نیروهای 
مسلح ایاالت متحده را برای خصومت علیه جمهوری 
اسالمی ایران یا هر بخشی از دولت یا ارتش آن خاتمه 
دهد، مگر اینکه کنگره به صراحت اعالم جنگ کند یا 
مجوز ویژه ای برای استفاده از نیروی نظامی علیه ایران 
داده شده باشد.  پیش از تصویب نهایی این قطعنامه، 
برخی سناتور    ها درخواست اصالحاتی را ارائه دادند 
که یکی از آنها، موضوع حمله ایران به عین االس��د و 
الپوش��انی دولت امریکا از میزان خسارات و تلفات 

وارده به نیروهای امریکایی است. 
 تأثیرانتقام ایران

بر اس��اس این بند، اعضای مجلس سنا تأیید کردند 

که برخالف گزارش های اولی��ه در خصوص صدمه 
ندیدن هیچ کس در جریان حمله تالفی جویانه ایران 
به پایگاه نظامی عین االسد در عراق، بیش از ۱۰۰ نفر 
از اعضای ارتش امریکا دچار آس��یب مغزی شده اند.  
اعضای س��نا با ۵۴ رأی منفی و ۴۶ رأی مثبت، بند 
پیشنهادی سناتور جمهوریخواه تام کاتن را رد کردند 
که در صورت تصویب، عملیات نظامی فعلی امریکا 
علیه آنچه که به عنوان » س��ازمان های تروریستی و 
بخش��ی از نیروهای نظامی یا دولت ایران « از آن یاد 
شده است، از قطعنامه محدود کردن اختیارات جنگی 
رئیس جمهور امریکا در قبال ایران، مستثنی     می شد. 

 تشکر پلوسی و اشاره به دروغ ترامپ
رئیس مجلس نمایندگان امریکا با تشکر از همراهی 
مجلس سنا با تصویب طرح کاهش اختیارات جنگی 
رئیس جمهور این کشور در قبال ایران گفت، تصمیم 
سهل انگارانه دولت بدون مش��ورت با کنگره، جان 
امریکایی     ها را به خط��ر انداخت.  به نوش��ته پایگاه 
اینترنتی رئیس مجلس نمایندگان امریکا، پلوسی 
در جلس��ه تصویب طرح کاه��ش اختیارات جنگی 
ترامپ علیه ای��ران گف��ت: »امروز با ای��ن تصویب 
الیحه اختیارات جنگی، مجلس سنا نیز به مجلس 
نمایندگان می پیوندد تا اولین مسئولیتی که به عنوان 
اعضای کنگره داریم را پ��اس بداریم؛ حفظ امنیت 
امریکایی ها.« پلوسی افزود: »تصمیم سهل انگارانه 
رئیس جمهور درخصوص تنش زای��ی با ایران بدون 
مشورت با کنگره، جان نظامیان، دیپلمات     ها و دیگر 

امریکایی     ها را به خطر می ان��دازد. با این حال، چند 
هفته است که دولت، به خاطر اقداماتی که انجام داده 
و نداشتن راهبرد، که تهدیداتی را برای نظامیان ما 
ایجاد کرده است، کنگره و مردم امریکا را در ابهام قرار 
داده است. بیش از ۱۰۰ نفر از نظامیان ما عالیم آسیب 
مغزی را دارند که نتیجه حمل��ه انتقام جویانه ایران 
است و باز هم، رئیس جمهور آن  را انکار کرده و آن را 

» سردرد « و جراحاتی»نه چندان جدی « می داند.«
 تمرکز بر تمدید تحریم تسلیحاتی ایران 

مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا روز جمعه بار دیگر 
خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در سازمان 
ملل متحد ش��د.  پمپئو در صفحه شخصی خود در 
توئیتر ، با به اش��تراک گذاش��تن تصویری ادعایی، 
ایران را به ارسال س��الح به یمن متهم کرد.  وی در 
ادامه ادعاهای خ��ود افزود: »این نمون��ه دیگری از 
تداوم سرپیچی بزرگ ترین حامی دولتی تروریسم، 
یعنی جمهوری اس��المی ایران، از ش��ورای امنیت 
سازمان ملل است.« وزیر خارجه امریکا، که کشورش 
بزرگ ترین تأمین کننده تس��لیحات رژیم سعودی 
در جنگ تحمیلی پنج ساله علیه مردم یمن است، 
نوشت: »جهان باید خشونت ایران را رد کرده و همین 
االن برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در سازمان 
ملل اقدام کند.«  شامگاه پنج  شنبه هیئت امریکا در 
سازمان ملل متحد در بیانیه ای خواستار جلوگیری 
از اتمام تحریم های تس��لیحاتی این سازمان علیه 

ایران شده بود. 

 قطعنامه سنا علیه اختیار جنگی ترامپ از ترس جان سربازان امریکایی

وزیر دادگستری امریکا: توئیت های
 ترامپ کار را برایم سخت کرده است 

وزی�ر دادگس�تری امریکا گف�ت که توئیت ه�ای ترام�پ درباره 
پرونده     ه�ا و دادس�تان های این وزارتخان�ه، مزاحم کار او اس�ت. 
ویلیام بار، وزیر دادگس��تری امریکا روز جمعه در گفت وگو با ش��بکه 
ای بی سی از توئیت های دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور درباره 
پرونده     ها و دادس��تان های این وزارتخانه انتقاد ک��رد. »بار« گفت که 
ترامپ هرگ��ز کاری درباره پرونده ای قضایی از او نخواس��ته و در عین 
حال تأکید کرد که رئیس جمهور امریکا باید توئیت کردن درباره وزارت 
دادگس��تری را متوقف کند، چراکه انجام کار را برای وزیر دادگستری 
ناممکن می کند. این انتقاد وزیر دادگس��تری امریکا از موارد بس��یار 
نادر اصطکاک میان او و مافوقش، ترامپ، اس��ت، اما ب��ار در این مورد 
تنها نیس��ت. بس��یاری دیگر از هواداران ترامپ در کنگ��ره امریکا نیز 
نظر مشابهی دارند. قانونگذاران جمهوریخواه حامی ترامپ نیز به رغم 
جانبداری از او، از استفاده بیش از حد او از توئیتر و نظر دادن درباره همه 
چیز انتقاده کرده اند. مجری شبکه ای بی سی از وزیر دادگستری امریکا 
درباره عواقب انتقاد از ترامپ پرسید و او گفت که برای هر پیامدی آماده 
است، چراکه کار او اداره وزارت دادگستری است و این کار را باید درست 
انجام دهد. اختالف نظر میان دادستان های وزارت دادگستری و »بار« 
درباره حکم قضایی راجر استون، دوست قدیمی و مشاور ستاد انتخاباتی 
ترامپ که به دروغگویی به کنگره، ارعاب شهود و پیشگیری از اجرای 
عدالت متهم است، جنجال برانگیز شد. دادستان     ها پیشنهاد محکومیت 
هفت تا 9 سال زندان را برای استون داده بودند، اما این موضوع واکنش 
ترامپ را برانگیخت. او در توئیتی این محکومیت را » ناعادالنه « توصیف 
کرد و گفت که جرم واقعی در طرف دیگر ماجرا، س��مت دموکرات ها، 
روی داده است. س��پس بار نیز با عنوان وزیر دادگستری ورود کرده و 
این پیشنهاد دادستان     ها را نامتناسب دانست و این امر شائبه دخالت 
غیرمستقیم ترامپ در حکم دادگاه را به وجود آورد. وزیر دادگستری 
امریکا در این مصاحبه تأکید کرد که به هیچ وجه تحت تأثیر زورگویی 
یا نفوذ شخص دیگری قرار نمی گیرد و توئیت ترامپ بوده که باعث ایجاد 
چنین شائبه ای شده است. وزیر دادگستری امریکا گفت امیدوار است 

که ترامپ به خواسته او احترام بگذارد. 

   ادعای دیدار محرمانه مقامات ایرانی و اماراتی
روزنامه نیویورک تایمز با اس��تناد به اظهاراتی از مقامات غربی نوشت 
که امارات متحده عربی اواخر س��پتامبر گذش��ته، به صورت مخفیانه 
با ایران درباره عادی س��ازی اوضاع در منطقه و برقراری ثبات مذاکره 
کرده است.  به نوشته این روزنامه، نشست نمایندگان امارات و ایران ، 
که بدون اطالع واشنگتن برگزار شد ، موجب نگرانی ایاالت متحده شده 
است. در نتیجه ، ش��ورای امنیت ملی ایاالت متحده جلسه ای را برای 
گفت وگو در مورد این تحوالت تشکیل داد. همچنین عربستان سعودی 
نیز با میانجیگری عراق و پاکستان س��عی داشته در ارتباط با تهران به 

» موفقیت دیپلماتیک « دست یابد. 
  ---------------------------------------------------

  الوروف خواستار تمدید پیمان استارت جدید شد 
وزیر امور خارجه روس��یه با اعالم اینکه پیمان کاهش تسلیحات راهبردی 
)اس��تارت جدید( باید همچنان پیمانی امن برای مسکو و واشنگتن باقی 
بماند، از تمدید این پیمان حمایت کرد. به گزارش ایتارتاس، سرگئی الوروف 
گفت: » بر این باوریم که این پیمان که یک سال دیگر منقضی می شود، باید 
تمدید شود. این پیمان پس از ۵ فوریه ۲۰۲۰ چنانچه تمدید نشود، دیگر 
کارآمد نخواهد بود. حتی اگر یک فرایند چند جانبه آغاز شود بسیار زمانبر 
خواهد بود، زیرا گفت وگو             ها درباره چنین مسئله مهمی طی مدت چند ماه 
به سرانجام نخواهد رسید. به همین دلیل ضرورت دارد تا جایی که به جایگاه 
سیاسی روسیه و امریکا مربوط می شود با تمدید پیمان استارت نو وجود یک 
پیمان امن تضمین شود و هیچ کس نمی تواند ما را به از بین بردن یک ابزار 

تأمین ثبات راهبردی که به لحاظ حقوقی الزام آور است متهم کند.«
  ---------------------------------------------------

  قدردانی چین از سفیر ایران
س��خنگوی وزارت خارجه چی��ن از پیام همراه��ی و همدلی »محمد 
کشاورز زاده« سفیر جمهوری اس��المی ایران در پکن با مردم چین که 
در حال مبارزه با ویروس کرونا هس��تند، قدردانی کرد.  به گزارش ایرنا 
»گنگ شوانگ« روز جمعه در کنفرانس خبری با اشاره به اینکه سفرای 
برخی کشور            ها با انتش��ار ویدئو یا پیام های همدلی با مردم چین که در 
حال مبارزه با کرونا هستند همراهی کرده اند، گفت: »این پیام            ها قوت 
قلبی برای مردم چین است.«  وی گفت تا روز پنج  شنبه 33 کشور و چهار 
سازمان بین المللی، کمک های پزشکی خود را ارسال کرده اند. همچنین 
قرار است ۱۷ دولت خارجی و یک سازمان بین المللی دیگر نیز کمک های 

پزشکی و دارویی خود را در روزهای آینده برای چین ارسال کنند. 
  ---------------------------------------------------

  انتقاد پمپئو از افشای اطالعات شهرک سازي
مایک پمپئو، وزیر امور خارجه امریکا پنج شنبه  شب در پیامی توئیتری 
اقدام »میچل باچله « کمیسر ارشد حقوق بشر سازمان ملل متحد در 
انتشار اطالعات ۱۱۲ شرکت فعال در شهرک های یهودی نشین در کرانه 
باختری رود اردن در فلسطین را »اقدام شنیع« توصیف کرد.  به گزارش 
ایرنا، پمپئو انتشار این اطالعات را نشانه وجود » تعصب ضداسرائیلی « 
در سازمان ملل دانست و گفت که امریکا هیچ اطالعاتی را برای تدوین 

این لیست در اختیار کمیسر حقوق بشر قرار نخواهد داد. 
  ---------------------------------------------------

  بوتجیج پیشتاز است 
جوان             ترین نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری امریکا 
با اختالف از برنی سندرز در ایالت آیووا پیشی گرفته است.  به گزارش 
رویترز ، گزارش             ها حاکی از آن است پیت بوتجیج ۱۴ نماینده انتخاباتی 
کسب کرده اس��ت.  این در حالی است که برنی س��ندرز ۱۲ نماینده 
انتخاباتی ، الیزابت وارن هشت نماینده، جو بایدن شش نماینده و امی 

کلوبوچار یک نماینده انتخاباتی دریافت کرده اند. 
  ---------------------------------------------------

  توقف قرارداد 10 میلیارد دالری مایکروسافت با پنتاگون 
ی��ک دادگاه ف��درال در امریکا، ق��رارداد ۱۰ میلیارد دالری ش��رکت 
مایکروسافت با پنتاگون را به دلیل شکایت آمازون در ارتباط با سیاسی 
بودن این رأی، متوقف کرد.  به گزارش خبرگزاری فرانسه، قاضی دادگاه 
فدرال امریکایی قراردای با مایکروسافت را که ارزشی حدود ۱۰ میلیارد 
دالر داشت، متوقف کرد. این حکم به دلیل درخواست آمازون صادر شد 
که شائبه سیاسی بودن انتخاب مایکروسافت را مطرح کرده و گفته است 
که انتقام خواهی دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا با این شرکت باعث 
خارج شدن آن از این قرارداد شده است. آمازون همچنین در شکایت 
خود خواستار ش��هادت دادن ترامپ و دیگر مقام های ارشد امریکایی 

پیرامون دالیل بستن این قرارداد با مایکروسافت شده است. 
  ---------------------------------------------------

  اعتراضات مردمی به ارسال سالح به عربستان 
کشتی سعودی بحری ینبع که از کش��ور های مختلف در حال بارگیری 
سالح است، در بندر بیلبائوی اس��پانیا هم با اعتراضات گسترده مردمی 
روبه رو شد.   ایمن الزبیر، خبرنگار ش��بکه تلویزیونی الجزیره در اسپانیا 
گفت: شماری از فعاالن اسپانیایی با برگزاری تجمع در بندر بیلبائو، با ورود 
کشتی بحری ینبع عربستان به این بندر مخالفت کردند. آنها می گویند 
این کشتی، برای هدف قرار دادن غیرنظامیان در یمن، سالح و مهمات 
بارگیری می کند.  اطالعات موجود نشان می دهد این بندر در سال های 
گذشته، دروازه ای برای صادرات بیش از پنج تن مهمات به عربستان بوده 
است. این مسئله باعث شده است بسیاری از اهالی منطقه باسک اسپانیا، به 
دنبال اعمال فشار بر مسئوالن محلی برای متوقف کردن این اقدام باشند. 
قانون اسرار رسمی به دولت اسپانیا اجازه می دهد تا برای معامالت تجاری، 
ماهیت صادرات نظامی به کشور             هایی مانند عربستان را پنهان کند. مانع 

قانونی که مؤسسات حقوق بشر خواهان لغو آن هستند. 

دعوت نماینده آیت اهلل سیستانی
 به پایبندی به ارزش    ها و اخالق 

نماین�ده آی�ت اهلل سیس�تانی در خطبه ه�ای نم�از جمع�ه 
ای�ن هفت�ه کرب�الی معل�ی ب�ا اش�اره ب�ه گس�ترش برخ�ی 
بی اخالقی     ه�ا در ع�راق، ضع�ف نظ�ام سیاس�ی را عام�ل 

بی توجه�ی ب�ه ارزش    ه�ا و اخ�الق در جامع�ه ع�راق دانس�ت. 
عبدالمهدی الکربالیی دیروز در خطبه های نماز جمعه عراق در عین 
حال که بیانی��ه ای قرائت نکرد، ارزش    ها و اخالق را عامل پیش��رفت و 
شکوفایی جوامع ذکر کرد و افزود که عدالت، احترام به حقوق دیگران، 
احترام به نظ��م ، حفظ میثاق    ها و ارزش قائل ش��دن ب��ه علم از جمله 

ارزش های مهم در هر جامعه است. 
الکربالیی خاطرنشان کرد: »همه افراد جامعه در راستای از بین بردن 
این رفتار    ها و ارزش های نادرست مسئولیت دارند. با توجه به اینکه نقش 
نظام سیاسی در این امور بسیار کم رنگ است باید افراد جامعه به این 

مسئولیت عمل کرده و در برابر آن ساکت ننشینند.«
خودخواهی، دروغگوی��ی، نقض حرمت دیگ��ران، تعصب های قومی، 
مذهبی، عش��ایری و کینه توزی و تعدی به دیگران به ویژه از س��وی 
آنها که در موضع مسئولیت هس��تند. وي توسل به خشونت برای حل 
مشکالت، رشوه، پولشویی و بهره کشی از دیگران را از جمله سایر موارد 
نقص اخالقی عنوان کرد.  نماینده آیت اهلل سیستانی همچنین گفت که 
برخی از اقدامات ازجمله تجارت مواد مخدر، افزایش موارد خودکشی و 
شکل و شمایلی که با روح جامعه عراق همخوانی ندارد، از دیگر مظاهر 

غیراخالقی است که اخیراً در جامعه عراق گسترده شده است. 
وی خاطرنش��ان کرد که پایبندی جدی به ارزش    ها و اخالق درست و 
تبدیل کردن این ارزش    ها و اخالق به فرهنگ در جامعه و تدریس آن در 

مدارس و دانشگاه    ها راهکار برون رفت از شرایط کنونی است. 

  گزارش  یک


