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ادعای یک سایت عراقی درباره هالکت یکی از 
تروریست های عامل نبش قبر حجر بن عدی

خبرگزاری براثای عراق با انتشار تصویری از یكی از تروریست های عامل 
نبش قبر حجر بن عدی اعللام كرد كه وی توسط نیروهای مردمی به 
هاكت رسیده  است. به گزارش خبرگزاری ایكنا به نقل از خبرگزاری 
براثا، این تصویر یكی از مسئوالن كمیته های مردمی همكاری كننده 
با ارتش عربی سوریه را نشان می دهد كه سر یكی از تروریست های به 
هاكت رسیده عامل نبش قبر حجر بن عدی را در دست دارد. بنا بر 
این گزارش، كمیته های مردمی همكاری كننده با ارتش عربی سوریه 
مسئول حمایت از شهروندان سوری و مراقد مقدس این كشور هستند.

رئیس هیئت فتوای اهل سنت عراق: تعدی به مزار »حجر بن عدی«  ▪ 

اقدامی »جنایت آمیز« و به دور از مبانی دینی است

رئیس هیئت فتوای اهل سنت و جماعت عراق با اشاره به اینکه تعدی به 
مزار »حجر بن عدی« اقدامی به دور از تمام اصول و مبادی دینی است، آن را 
نقطه مشترک تمامی مذاهب اسامی دانست. "شیخ مهدی الصمیدعی" 
رئیس هیئت فتوای اهل سنت و جماعت عراق از علما و روحانیون دینی 
خواست تا جنایت تخریب و نبش قبر »حجر بن عدی«، صحابه جلیل القدر 
را محکوم کنند و آن را قضیه ای سیاسی به دور از هرگونه صبغه و هویت 
مذهبی خواند. وی گفت: »حرمت فرد مرده نزد خداوند همانند حرمت فرد 
زنده است و به این ترتیب تعدی و تجاوز به قبور و نبش آنها مجاز نیست، مگر 
در ضرورت و هنگامی که شرع و دین ولی امر مسلمین را ملزم به این امر کند 
و دستور به نبش قبر و انتقال پیکری از مکانی به مکان دیگر دهد، به همین 
دلیل تجاوز و تعدی به قبور به دور از تمام دستورات و اوامر مذهبی است و 
دلیل این امر را تنها باید در هوی و هوس نفسانی ماحظه کرد.« رئیس 
هیئت فتوای اهل سنت و جماعت عراق در ادامه تاکید کرد که تجاوز و 
تعدی به قبور به ویژه آنکه آن قبور مختص شخصیت ها و رهبران و نمادهای 
دینی و مذهبی ما باشد، جنایتی بسیار نکوهیده است و خارج از تمام قواعد 
و ضوابط دینی و به دور از آن است و کسانی که اقدام به چنین جنایتی 
می کنند، هیچ التزام و تعهدی به اصول و قوانین شرع ندارند و باید شناخت 
کاملی از قوانین و اصول دینی به دست آورند تا گرفتار چنین گناهانی که 
انتقام خداوند را درپی دارد، نشوند. وی افزود: »در چنین شرایطی که 
جهان اسام با تعدی ها و تجاوزها و اختافات مذهبی از پیش برنامه ریزی 
شده بین مسلمانان مواجه است، به نظر نمی رسد که درست باشد گروهی 
اقدام به تخریب و نبش قبر و نابودی آثار تاریخی و اسامی مسلمانان کنند 
و در این راه علما و روحانیون جهان اسام باید این اقدام را محکوم کنند و 
آنچه که حق و درست است را در این قضیه بیان کنند.« رئیس هیئت فتوای 
اهل سنت و جماعت عراق گفت: »اگر هر گروهی دست به چنین اقدامی 
می زد، بی تردید این میراث گرانبهای اسامی پس از هزاران سال به دست 
ما نمی رسید. در جهان اسام قبور و مزارها و بارگاه های بسیاری وجود 
دارد و اگر تخریب و نابودی آنها مشروع بود، بی تردید در اولین اقدام برخی 
گروه ها اقدام به تخریب مزار و گنبد سبز مسجد پیامبر)ص(  می کردند، 
در حالی که امت اسامی دارای اصول و ضوابط و حرمت های خاص خود 
است.« شیخ مهدی الصمیدعی همچنین توضیح داد که مسلمانان در هر 
امری اختاف نظر داشته باشند، در این قضیه که نباید حرمت مردگان زیر 
پا گذاشته شود، اختاف نظری ندارند و همه مسلمانان برای حفظ وحدت 
و یکپارچگی جهان اسام در این امر اتفاق نظر و دیدگاه خود را بیان کنند. 
وی تاکید کرد که ما براین باور هستیم که آنچه روی داده قضیه ای سیاسی 
و به دور از تمام اصول و مبادی دینی و مذهبی و تمام مکاتب اسامی است.
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جنگنده های رژیم صهیونیستی برای دومین 
بار در ماه های اخیر به دمشق، پایتخت سوریه 
حمله کردند. دولت سوریه این حمله را اعان جنگ به 
مردم این کشور دانسته است. اتحادیه عرب، مصر، 
جنبش جهاد اسامی و... به این حمله واکنش نشان 
داده اند. تلویزیون دولتی سوریه خبر داده است که این 
حمله سحرگاه روز یکشنبه رخ داده است. رسانه های 
سوریه اصابت موشک های اسرائیلی به مرکز تحقیقات 
جمرایا در منطقه نظامی جبل قاسیون در دمشق را تایید 
کرده اند. همزمان برخی رسانه ها خبر داده اند که در 
این حمله نیروی هوایی سوریه یک جنگنده اسرائیلی 
را سرنگون کرده و 2 خلبان آن را دستگیر کرده است. 
رژیم صهیونیستی 4 ماه پیش نیز تاسیسات نظامی 
مستقر در جبل قاسیون را هدف قرار داده بود. جمعه 
شللب گذشته نیز شبکه سللللی.ان.ان خبر داد که 
جنگنده های اسرائیلی چند منطقه در خاک سوریه را 
بمباران کردند اما به اهداف حمله و محل دقیق آن 
اشاره ای نکرد. شبکه تلویزیونی الجزیره عربی گزارش 
داده که این انفجارها در مقر لشکر چهارم در جبل 
قاسیون و مرکز تحقیقات علمی جمرایا در حومه دمشق 
رخ داد. الجزیره همچنین از آتش سوزی در برخی 
مناطق دمشق خبر داد. همچنین وقوع انفجارهایی در 
تیپ 105 ریاست جمهوری گزارش شده است. شبکه 
خبری بی.بی.سی گزارش داد تصاویر منتشر شده در 
اینترنت نشان دهنده آتش سوزی شدید در یکی از 
حومه های دمشق است. رژیم صهیونیستی تا زمان 
تنظیم این گزارش نسبت به این حمله واکنش رسمی 
نللشللان نلللداده اسلللت. یللک سخنگوی نظامی رژیللم 
صهیونیستی به خبرگزاری رویترز گفت: »اسرائیل به 

چنین گزارش هایی واکنش نشان نمی دهد.«
۳۰۰ ▪ نفر مجروح

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شبکه خبری 
»روسیا الیوم«، یک منبع محلی در سوریه که نخواست 
نامش فاش شود گفت که حمات موشکی اسرائیل 
به سوریه تیپ 104 و 105 گارد ریاست جمهوری را 
هدف قرار داده که در مناطق جمرایا، قدسیا و الهامه 
در حومه دمشق واقع شده است. این منبع افزود: »این 
حمات انبار ذخیره ساح وابسته به تیپ 14 در همان 
منطقه و یک مرکز تحقیقات در جمرایا را نیز هدف 
قرار داده است.« منابع محلی تأکید کردند که حدود 
300 نفر در این حمات کشته و زخمی شده اند و 
مجروحان به بیمارستان های مواسات، 601 نظامی، 
بیمارستان دانشگاه اسد و المجتهد منتقل شده اند. 
از سوی دیگر نیز پایگاه خبری »الحقیقه«، گزارش داد 
که در این حمات 43 پایگاه نظامی و تحقیقاتی دچار 
خسارت فراوان شده  است و یکی از این پایگاه ها انبار 
ذخیره موشک های دور برد اسکاد بوده است. منابع 
محلی گزارش داده اند که این حمات موجب شده 
ساختمان هایی که در فاصله 2 کیلومتری انفجار واقع 

شده  نیز شدت انفجار را احساس کنند که احتمال 
استفاده از موشک هایی با نفوذ باال در عمق زمین را 
افزایش می دهد. یک منبع آگاه در پنتاگون به شبکه 
آمریکایی الحره گفت: »اسرائیل سامانه دفاعی زمین به 
هوای ساخت روسیه که در غرب سوریه به سوی لبنان 
در حال انتقال بوده را هدف قرار داده است.« به گزارش 
خبرگزاری مهر ، روزنامه آمریکایی " نیویورک تایمز" هم 
مدعی شد جنگنده های رژیم صهیونیستی در حمله 
خود به دمشق انبار موشک های ساخت ایران را هدف 
قرار داده اند. این روزنامه به نقل از یک مقام آمریکایی 
که نامش فاش نشده نوشت در این حمله جنگنده 
های رژیم صهیونیستی انبار موشک های فاتح ساخت 
جمهوری اسامی ایران را در فرودگاه دمشق بمباران 
کرده اند. رویترز نیز مدعی شده این موشک ها در حال 

بارگیری برای تحویل به حزب ا... بوده است.
دمشق: تجاوز جنگنده های اسرائیل اعالم  ▪ 

جنگ علیه سوریه است

معاون وزیر خارجه سوریه در گفت وگو با یک شبکه 
آمریکایی حمله رژیم صهیونیستی به کشورش را " اعام 
جنگ" توسط اسرائیل دانست. فیصل مقداد همچنین 
گفت: »ایللن حمله نشان دهنده اتحاد گروه های 
تروریستی و اسرائیل است و سوریه در وقت و به شیوه 
مناسب به این اقدام اسرائیل پاسخ خواهد داد.« دولت 
سوریه روز گذشته ساعاتی پس از این حمله نشست 
اضطراری تشکیل داد. عمران زعبی، وزیر اطاع 
رسانی دولت سوریه پس از این نشست اضطراری 
تاکید کرد که تجاوز اسرائیل امکان هرگونه پاسخی 
را ایجاد کرده است. به گزارش راشاتودی، عمران 
زعبی گفت: »دمشق وظیفه خود می داند که با هرگونه 
امکانات از کشور دفاع کند.« به گزارش مهر به نقل از 
سانا، وزارت خارجه سوریه هم در نامه ای به بان کی 
مون، دبیر کل سازمان ملل تاکید کرد: »حمله آشکار 
رژیم صهیونیستی به مراکز وابسته به نیروهای مسلح 
سوریه نشانه هماهنگی میان اسرائیل با گروه های 
تروریستی و  تکفیری های وابسته به جبهه النصره یکی 
از شاخه های القاعده است.« در این نامه آمده است: 
»هدف از این اقدام ددمنشانه، حمایت نظامی مستقیم 
از گروه های تروریستی پس از شکست های اخیر آن در 

تحوالت میدانی در سوریه است.«
مسکو: این حمله با هر انگیزه ای غیرقابل قبول است ▪ 

وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای با ابراز نگرانی عمیق 
از تجاوز تاکید کرد: »این اقدام اسرائیل بدون توجه به 
هر انگیزه ای غیر قابل قبول است.« به گزارش واحد 
مرکزی خبر، در این بیانیه تصریح شده است: »حمله 
نیروی هوایی اسرائیل به حومه دمشق ورود به اراضی 
یک کشور مستقل و تخطی از منشور سازمان ملل متحد 

محسوب می شود. روسیه بافاصله اقدامات الزم را 
برای روشن شدن ابعاد این حادثه انجام خواهد داد.«
نبیل عربی دبیر کل اتحادیه عرب هم از شورای 
امنیت خواست اقداماتی در راستای عدم تکرار این 
حمات اتخاذ کند. به گزارش خبرگزاری فارس 
شبکه خبری اسکای نیوز، "عربی" در بیانیه ای 
حمله اسرائیل به سوریه را »تجاوز آشکار« خواند 
و آن را نقض خطرناک حاکمیت یک کشور عربی 
دانست. وی افللزود: »ایللن تجاوز بحران سوریه را 
پیچیده تر خواهد کرد و امنیت و ثبات منطقه را در 
معرض انواع خطر ها و پیامدها قرار خواهد داد.« 
اتحادیه عرب اگرچه این اقدام را با صدور بیانیه ای 
محکوم کرده اما در 2 سال گذشته نقشی جدی 
در پیچیده تر شدن بحران سوریه داشته است و با 
ممنوعیت حضور نماینده دولت سوریه در جلسات 
این اتحادیه، کرسی دولت سوریه را به نمایندگان 
مخالفان دولت سپرده است.  عدنان منصور، وزیر 
خارجه دولت موقت لبنان  نیزگفت: »اسرائیل در 
حال زمینه سازی برای آغاز جنگی بزرگ در منطقه 
است و می خواهد تمامی منطقه را به آشوب بکشد.« 
عدنان منصور از اتحادیه عرب خواست تا موضعی 
قاطع برای رویارویی با اینگونه اقدامات اسرائیل 
اتخاذ کند چرا که به عقیده وی تل آویو تنها به حمله 
علیه سوریه قانع نخواهد شد. وزیللر امللور خارجه 
لبنان همچنین اعام کرد: »ارتش اسرائیل در مرز 
لبنان تحرکات نظامی خود را افزایش داده  که این 
امر باعث ایجاد نگرانی هایی در لبنان شده است.« 
از سوی دیگر، منابع نظامی لبنان اعام کردند، 
ارتش رژیم صهیونیستی برای رویارویی با هرگونه 
پاسخ احتمالی سوریه، باالترین سطح آماده باش 
را اعام کرده است. بنا به گفته این منابع، ارتش 

لبنان و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مستقر 
در لبنان)یونیفل( نیز به طور گسترده فعالیت های 
ارتلللش رژیلللم صهیونیستی را زیللر نظر دارنلللد.

اعتراض گروه های فلسطینی ▪ 

جنبش جهاد اسللامللی فلسطین هللم تللجللاوز رژیللم 
صهیونیستی به سوریه را محکوم و اعام کرد که این 
امر چالشی برای ملت ها و کشورهای عربی و اسامی 
است. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری 
آلمان، »خالد البطش« از رهبران جنبش جهاد اسامی 
فلسطین در بیانیه ای مطبوعاتی گفت که اسرائیل 
با بمباران سوریه از خطوط قرمز عبور کرده و پایتخت 
یک کشور عربی برادر را بمباران کرد. وی هشدار داد 
که در صورت عدم پاسخگویی به این اقدام گستاخانه 
رژیم صهیونیستی، این رژیم آن را به سیاست و برنامه 
روزمللره خود در سوریه تبدیل خواهد کرد. البطش 
گفت: »آنچه در سوریه رخ داد، آغللازی بللرای آتشی 
بزرگ در منطقه است که پیامدهای بزرگی به همراه 

خواهد داشت و اسرائیل و پس از آن آمریکا مسئول 
پیامدهای این حمله خطرناک هستند.« این رهبر جهاد 
اسامی همچنین در ادامه خواستار پایان خونریزی ها 
در سوریه شد. جبهه خلق برای آزادی فلسطین هم 
این تجاوز را محکوم کرده است. به گزارش فارس در 
رام ا...، جبهه خلق برای آزادی فلسطین همچنین 
تاکید کرد که این حمله ارتباط بین توطئه و جنگ علنی 
علیه سوریه با طرح صهیونیستی-آمریکایی مبنی بر 
نابودی منطقه و تجزیه و تضعیف دولت های مرکزی 
آن را افشا کرد. در بیانیه این جبهه آمده است که ورود 
دشمن صهیونیستی به خط بحران سوریه با این شکل 
خشونت آمیز، قواعد بازی را تغییر خواهد داد و منطقه را 
به طور کلی در آستانه جنگ منطقه ای قرار می دهد که 
هیچ طرف منطقه ای و عربی که در توطئه علیه سوریه 
دست داشتند، هرگز از آن نجات نخواهند یافت. در این 
بیانیه آمده است که زمان این حمله اسرائیلی و اماکن 
مورد هدف بیانگر تنگنایی است که گروه های مسلح به 
دنبال پیروزی های دولت سوریه در میدان و به خصوص 
در ریف القصیر؛ الغوطه شرقی و دیگر پایگاه های 
سوریه، دچار آن شدند. در عراق نیز »مقتدا صدر« رهبر 
جریان صدر در پاسخ به سوال یکی از طرفدارانش 
درباره موضعش در قبال حمله اسرائیل به سوریه گفت: 
»باید هیبت و صابت سوریه حفظ شود و دولت سوریه 
باید به این تجاوزها پاسخ دهد و هیچ کس حق ندارد 
سوریه را از این امر بللازدارد.« دفتر ریاست جمهوری 
مصر نیز با صدور بیانیه ای این حمله را ناقض قوانین 
بین المللی و تهدیدی برای ثبات منطقه دانسته است.
بن ألیعازر: حمله  با چراغ سبز آمریکا صورت گرفت ▪ 

وزیر جنگ پیشین اسرائیل و عضو کنیست گفته است 
که اگر اسرائیل مسئول حمله به سوریه باشد این حمله 
با چراغ سبز آمریکا صورت گرفته و تل آویو حق دارد از 
خود دفاع کند. به گزارش روسیا الیوم، "بنیامین بن 

ألیعازر" وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی و عضو 
کنیست اسرائیل در گفت وگو با رادیو صدای اسرائیل 
بار دیگر حزب ا... لبنان را متهم کرد و گفت: »در صورتی 
که تل آویو عامل حمله به سوریه باشد این حمله با چراغ 
سبز آمریکا صورت گرفته است. هرگونه عملیات انتقال 
ساح از سوریه به حزب ا... نقض معادله )توازن قوا( به 
شمار می آید و اسرائیل حق دارد که از خودش دفاع 
کند.« این درحالی است که پیشتر رئیس جمهوری 
آمریکا با دفاع از حمات چهارشنبه شب جنگنده های 
رژیم صهیونیستی به سوریه این حمات را دفاع از خود 
و حق این رژیم خواند! باراک اوباما در مصاحبه با شبکه 
تلویزیونی اسپانیایی زبان تلموندو گفت: »اسرائیل حق 
دارد که علیه انتقال تسلیحات پیشرفته به حزب ا... 
از خود دفاع کند.« اوباما در ادامه گفت: »آنچه که من 
در گذشته عنوان داشتم و همچنان به آن معتقدم این 
است که اسرائیلی ها این حق را دارند تا علیه انتقال 
تسلیحات پیشرفته به سازمان های تروریستی همچون 
حزب ا... از خود دفاع کنند. ما همکاری های خود را 
با مقام های اسرائیل ادامه می دهیم.« در مقابل وزیر 
خارجه لبنان از نماینده این کشور در سازمان ملل 
خواست تا نسبت به تجاوزهای مکرر رژیم صهیونیستی 
علیه لبنان به شورای امنیت شکایت کند. به گزارش 
المنار، عدنان منصور وزیر خارجه لبنان در تماس 
تلفنی با نواف سام نماینده لبنان در سازمان ملل 
متحد وی را در جریان تجاوزات جدید و مکرر رژیم 
صهیونیستی به لبنان قرار داد. منصور در این تماس 
از سام خواست تا بار دیگر شکایتی فوری را علیه 
اسرائیل به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه 
کند، چرا که  این تجاوزها نقض آشکار تمامیت ارضی 
لبنان و قطعنامه های بین المللی و مرتبط با این کشور 
به ویژه قطعنامه 1701 سازمان ملل متحد است. 
رژیم صهیونیستی در طول 6 سال گذشته از زمان 
تصویب قطعنامه 1701 در شورای امنیت بیش از 
20 هزار بار با نقض حریم هوایی،  زمینی و دریایی 
لبنان این قطعنامه را نیز نقض کرده است، لبنان بارها 
به مجامع بین المللی از جمله شورای امنیت نسبت به 
این تجاوزها شکایت کرده، اما با بی توجهی این مجامع 

مواجه شده است. 

عکس: اینترنت آتش سوزی در حومه دمشق پس از حمله جنگنده های اسرائیلی

بین الملل    روزنامه صبح ايران

دوشنبه   16  اردیبهشت1۳92 .25 جمادی الثانی14۳4 . شماره 18۳96
خبر

یک مقام سابق دولت بوش گفت: استفاده از ساح های شیمیایی در سوریه 
ممکن است "عملیات پرچم دروغین" اسرائیل باشد که با هدف گرفتار کردن 
رئیس جمهوری سوریه صورت گرفته باشد. به گزارش ایسنا به نوشته روزنامه 
اورشلیم پست، لورنس ویلکرسون، رئیس دفتر سابق کالین پاول گفت: »استفاده 

از ساح های شیمیایی در سوریه می تواند عملیات پرچم دروغین اسرائیل، اقدام 
مخالفان دولت سوریه و یا کار دولت بشار اسد باشد. اما ما واقعا از ماهیت مدارکی 
که به ما داده شده است، اطاعی نداریم و آنچه من از جامعه اطاعات جهانی به 

دست آوردم این است که این مدارک کاما سطحی است.« 

یک مقام سابق دولت بوش: اسرائیل احتماال پشت پرده حمالت شیمیایی در سوریه است

خبر

٩٢٠٣٩٣٣٢/ت

   خبر مرتبط 

 گزارش ها از سقوط جنگنده اسرائیلی و دستگیری 2 خلبان  در حمله به سوریه
شبکه تلویزیونی المنار گزارش داد یک فروند از چند فروند جنگنده ارتش رژیم صهیونیستی که به دمشق حمله هوایی کرده بودند، بر اثر آتشبار ضدهوایی ارتش سوریه 
سرنگون شد. این جنگنده احتماال در هامه، جمرایا و یا جبل قاسیون سرنگون شده است. پایگاه سوری "دام پرس" هم گزارش داده است که 2 خلبان جنگنده اسرائیلی 
سرنگون شده بر فراز دمشق دستگیر شده و در بازداشت مقامات امنیتی این کشور قرار دارند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سوری "سما"، کانال 1۰ تلویزیون 
رژیم صهیونیستی روز گذشته اعالم کرد: »ارتباط رادیویی با "شموئیل عازار" و "ایسون گری" 2 خلبان حاضر در این جنگنده قطع شده و اطالعی از سرنوشت آن ها در دست 
نیست.« کانال 2 تلویزیون رژیم صهیونیستی هم در گزارشی اعالم کرد در پی حمالت هوایی به سوریه دیروز در اکثر مناطق اسرائیل به ویژه در نقاط مرزی با لبنان و سوریه 
حالت آماده باش برقرار شده است. مهر گزارش داد که در پی احتمال پاسخ متقابل جنگنده های سوری به حمله اخیر، آژیر خطر در اکثر مناطق فلسطین اشغالی به صدا درآمده 
و از ساکنان خواسته شده در پناهگاه ها پناه بگیرند. به گزارش شبکه المیادین، مقامات امنیتی رژیم صهیونیستی همچنین از استقرار سیستم دفاع موشکی گنبد آهنین 
در 2 شهر حیفا و صفد به علت نگرانی از حمالت متقابل سوریه خبردادند. برخی منابع نیز مدعی شده اند که در پی تحوالت اخیر ناوهای روسی نیز با حرکت از دریای سیاه 
در نظر دارند در سواحل طرطوس سوریه )پایگاه دائمی ناوگان دریایی روسیه( حضور خود را بیشتر کنند. خبرگزاری اینترفکس روسیه اعالم کرد "والدیمیر پوتین" رئیس 

جمهوری این کشور در تماس تلفنی با "باراک اوباما"همتای آمریکایی خود درباره حمالت اسرائیل علیه سوریه گفتگو کرده است. 

تجاوز هوایی اسرائیل به حومه دمشق 
معاون وزیر خارجه سوریه: این اقدام اعالم جنگ به سوریه است


