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روزنامه اسرائیلی از روابط پنهان
موساد با مقامات آل سعود پرده برداشت

یک روزنامه رژیم صهیونیســتی از سفر رئیس 
دستگاه جاسوسی اسرائیل )موساد( به ریاض خبر 
داد و اعالم کرد مسئوالن عربستانی از همکاری نفتی 

با اسرائیل استقبال می کنند.
به گزارش فارس، »اســرائیل الیــوم« گزارش داد که 
عربستان آشــکارا از آمادگی کشــور برای فروش نفت به 
اســرائیل خبر داده است. براساس این خبر، همکاری های 
عربستان و رژیم صهیونیستی که  سال ها به صورت پنهانی 

صورت می گرفت، علنی شــده و بعید نیست که در مدت 
زمان کوتاهی همکاری نفتی ریاض و تل آویو آغاز شود زیرا 
مقامات ســعودی آشکارا از عالقه خود برای فروش نفت به 
اســرائیل خبر داده اند. درهمین رابطه کارشناس مرکزی 
مطالعات استراتژیک »بیگن سادات« اعالم کرد که تالقی 
منافع اسرائیل و عربستان در صورتی که تل آویو متعهد شود 
تاسیســات هسته ای ایران را هدف قرار دهد، ممکن است 
به کمک های مهمی از سوی ریاض به اسرائیل منجر شود.

مردم ترکیه در اعتراض به حمایت اردوغان
از داعش تظاهرات کردند

اقلیت های ترکیه بــا برپایی تظاهرات در 
اسالمبول، خواستار توقف حمایت های آنکارا از 

تروریست های داعش شدند.
بــه گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شــبکه 
تلویزیونی المیادین، صد ها تن از سریانی ها، آشوری ها 
و کلدانی ها با برگزاری تظاهراتی در اسالمبول ترکیه از 
دولت این کشور خواستند دست از حمایت گروه های 

تروریستی در سوریه بردارد.
تظاهرکننــدگان جنایــات تروریســتی عناصر 
تروریستی داعش علیه ملت های منطقه به خصوص 

در سوریه و عراق را محکوم کردند.
اقلیت ها رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه 
و احمد داود اوغلو نخست وزیر این کشور را مسئول 

حوادث خونین در سوریه، لیبی و عراق دانستند.
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تظاهرات گسترده مردم آلمان و فرانسه

ریاضت اقتصادی
 به ثروتمندترین کشورهای اروپایی رسید

82 شهرک نشــین افراطی 
صهیونیست با پشتیبانی نظامیان 
اشغالگر به مسجداالقصی یورش 
درگیر  نمازگــزاران  با  و  بردند 

شدند.
به گزارش مرکز اطالع رســانی 
فلســطین، 82 صهیونیست افراطی 
وارد  »باب المغاربــه«  ســمت  از 
مسجداالقصی شدند و با نمازگزاران 
و فلســطینی هایی کــه در صحن 
مسجداالقصی حضور داشتند، درگیر 

شدند.
فلســطینی ها با فریاد تکبیر به 
مخالفــت با این اقــدام پرداختند و 
ســعی در اخراج صهیونیســت ها از 
مســجداالقصی داشــتند. نظامیان 
اشغالگر نیز به همراه صهیونیست ها 
وارد مسجداالقصی شــدند و بر اثر 
درگیری با فلســطینی ها تعدادی را 
مجروح کردند. این در حالی اســت 
که ارتش رژیم صهیونیستی نیز روز 
گذشــته دست کم 23 فلسطینی را 
در شهرهای مختلف کرانه باختری 

رود اردن بازداشت کردند.
عقب نشینی نمی کنم

نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
گفت، هرگز با تقسیم اراضی اشغالی 
یا قدس موافقت نکرده و عقب نشینی 

نمی کنم.
مواضع  افزود؛  نتانیاهو  بنیامین 
مــن تغییر نخواهد کرد و به مواضع 
قبلی خود از جمله ادامه شهرک سازی 

پایبندم.
وی تصریــح کرد؛ مــا تمامی 
قــدس را حفظ خواهیــم کرد و از 
آن عقب نشینی نمی کنیم، همچنین 
تسلیم فشــارها نمی شویم. نتانیاهو 
در عین حال مدعی شد که اکثریت 
مــردم او را می خواهنــد و با ادامه 

نخست وزیری اش موافق هستند.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
در  تــا  خواســت  اســرائیلی ها  از 
انتخابات مشارکت گسترده ای داشته 
باشــند و مانع به قدرت رســیدن 

بیش از 45 هزار نیروی چتر باز و نظامی نیروی دریایی روسیه یکی از بزرگترین رزمایش پس از 
جنگ سرد این کشور را آغاز کردند. 

به گزارش خبرگزاری فارس ، این رزمایش که در شــمال و غرب برگزار و از آن به عنوان یکی از بزرگترین 
رزمایش های روسیه پس از جنگ سرد یاد می شود، در واقع نوعی بازدارندگی وهشدار به ناتو و غرب محسوب 
می گردد که به کشور های همجوار دست اندازی نکنند. همزمان با این رزمایش، »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور 

روسیه، به ناوگان شمالی این کشور فرمان آماده باش کامل نظامی داد.

»سرگئی شویگو« وزیر دفاع روسیه در این مورد به ریانوستی گفت که بحران جدید و تهدید امنیتی باعث شد 
تا روسیه توانایی های نظامی خود را بیشتر کند و در این زمینه باید توجه ویژه ای به شمال )کشور( معطوف شود.

وی گفت که فرمان این اقدام را پوتین صادر کرده است و قصد دارد تا پایان دهه جاری 21 تریلیون روبل 
برای تقویت نیروی دریایی هزینه کند.  از سال گذشته که دولت قانونی اوکراین به خاطر مداخالت غرب سرنگون 
شد، و بحران این کشورتبدیل به یک جنگ داخلی شد، اروپا وآمریکا تحریم های گسترده وشدیدی را بر روسیه 

تحمیل کردند و فشارهای سیاسی زیادی را متوجه  دولت پوتین کردند.

هزاران تن از مردم برزیل در شهرهای مختلف این کشور در اعتراض 
به فساد سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشورشان تظاهرات کردند.

 به گزارش فارس هزاران تن از مردم برزیل در سرتاســر این کشور تظاهرات  
ضد دولتی برگزار کردند و خواســتار برکناری »دیلما روسف« رئیس جمهور این 

کشور در اعتراض به »وضعیت بد اقتصادی« و »فساد سیاسی« شدند.
معترضین برزیلی در 65 شــهر این کشــور پالکارد هایی حمل می کردند که 
روی آنها نوشته شده بود: »دیلما برو« در میان احزاب و سازمان های مخالفی که 
فراخوان برگزاری تظاهرات های ضد دولتی را اعالم کردند، برخی از آنها خواستار 
برکناری حزب حاکم یعنی حزب کارگران برزیل بوده و بعضی نیز فقط خواستار 

تغییرات سیاسی و اقتصادی در دولت بودند.
»خوزه ادواردو کاردوسو« وزیر دادگستری برزیل در واکنش به این تظاهرات 
طی کنفرانسی مطبوعاتی اعالم کرد که »دیلما روسف« طی روزهای آتی تدابیری 
را علیه فساد و مصونیت از مجازات مجرمین اتخاذ خواهد کرد؛ از میان این تدابیر 
می توان به ایجاد اصالحات سیاســی عمیق که شامل ممنوعیت شرکت ها برای 

تامین مالی نامزدها یا احزاب در انتخابات می باشد اشاره کرد.

تظاهرات میلیونی در برزیل
علیه فساد سیاسی دولت

رهبر انصاراهلل یمن:

آماده حمله به جنوب هستیم ،  عدن را پاکسازی می کنیم
ضمن  الحوثی«  »عبدالملک 
هشدار به »منصور هادی«، وعده 
پاکسازی جنوب یمن از داعش و 

القاعده در روزهای آینده را داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری ایرنا، 
»عبدالملک الحوثــی« رهبر جنبش 
انصــاراهلل در دیدار با هیئتی از قبایل 
صعده اعالم کرد: »بــه زودی جنوب 
را از گروه هــای تکفیری تروریســتی 
پاکسازی می کنیم«. وی همچنین به 
»منصور هادی«  رئیس جمهور مستعفی 
یمن نســبت به دامن زدن به بحران 

هشدار داد.
الحوثی افزود: »ما در برابر اقدامات 
رئیس جمهور مستعفی در دامن زدن به 
بحران و تیره کردن جو میان نیروهای 
سیاســی یمن دســت روی دســت 
نمی گذاریــم.«  وی خطاب به هیئت 
قبایــل صعده گفت: »طــی روزهای 
آینده خبرهای خوشی می شنوید که 
ابین، عدن، حضرموت، ضالع و جنوب را 

کال از تروریست های داعش و تکفیری 
پاکســازی کردیم و آمــاده حمله به 
جنوب هستیم.« در همین راستا منابع 
امنیتی اعالم کردند »حســن محمد 
سلم« ســردار تیپ 131 ارتش یمن 
آموزش هــای نظامی داخل اردوگاه را 

آغاز کرده است.«
در مقابــل »منصــور هــادی« 
رئیس جمهور مستعفی یمن که اخیرا 
با حمایت  کشــورهای عربی از جمله 
عربســتان به عدن گریخت و در آنجا 
اعالم دولتی مســتقل کرد شروع به 
سربازگیری برای نبرد با انقالبیون کرده 
است. مراکز امنیتی استان جنوبی عدن 
یمن از روز شنبه عملیات سربازگیری 
از میان جوانان جنوبی این کشــور را 

آغاز کردند.
به  گزارش خبرگزاری فارس، یک 
منبع مسئول استان عدن به خبرگزاری 
آلمان گفته که هم اکنون مراکز امنیتی 
در چهار اســتان عــدن، ابین، لحج و 

الضالع برای استخدام نیروی نظامی تا 
5500 نفر فعالیت می کنند. به گفته 
این منبع مسئول، تاکنون 200 نفر از 
جوانان جنوبی یمن به عنوان سرباز به 
کار گرفته شــدند و قرار است توسط 
افســران و فرماندهان نظامی جنوب 
کشور در پادگان صالح الدین وابسته 
بــه مرکز فرماندهی چهارم نظامی در 
عدن آموزش داده شوند. این اقدام در 
چارچوب تالش رئیس جمهور مستعفی 

این کشــور برای افزایــش قدرتش و 
مقابله با انصاراهلل صورت می گیرد. این 
اقدام »منصور هادی« پس از آن صورت 
گرفته است که اخیرا جنبش انصاراهلل 
و کمیته های مردمی به همراه ارتش 
یمن در نزدیکی شــهر نجران در مرز 
این کشــور با عربستان سعودی مانور 

نظامی برگزار کردند.
جدایی محافظان منصور هادی

از ســوی دیگر، پس از شکست 

»عبدربه منصور هادی« در برکناری 
فرماندهان  از  »عبدالحافظ ســقاف« 
نیروهای ویــژه امنیتی در عدن، این 
بــار منصور هادی چند تــن دیگر از 
نیروهایش را نیز به دلیل اینکه برادرش 
»محمــد هادی منصــور« را فرمانده 
گارد ویــژه خود کرد، از دســت داد. 
از منصــور هادی  این جداشــدگان 
همــان نظامیان طرفدار فرمانده گارد 
حراستی سابق او بودند.شخصیت های 
نظامی نزدیک به منصور هادی اقدام به 
میانجیگری کرده و به توافق رسیدند و 
فرمانده گارد حراستی را دوباره به پست 
قبلی منصوب کردند، اما نتوانســتند 
ســایر نظامیان جدا شده را به جمع 

نیروهای منصور هادی برگردانند.
سایر رویدادها

* رئیس جمهور مســتعفی یمن 
به منظور آمادگی برای مقابله نظامی 
احتمالــی با جنبش انصــاراهلل 500 
میلیــون دالر به عنوان اولین ســری 

کمک مالی عربســتان از این کشــور 
دریافت  کرد.

* »جمــال بن عمــر« نماینده 
سازمان ملل در امور یمن از کشورهای 
عربی خلیج فارس خواســت که روی 
»منصور هادی« رئیس جمهور مستعفی 

و فراری یمن »شرط بندی« نکنند.
* »جالل صیاد« یکی از افسران 
ارتش یمن گفت: »نیروهای انصاراهلل 
یمن میــزان زیادی از تســلیحات و 
تجهیزات نظامی را به »صعده« واقع 
در شمال کشــور انتقال داده اند و از 
این راه می توانند عمق خاک عربستان 

سعودی را هدف قرار دهند.«
* نخست وزیر مستعفی یمن که در 
صنعا در حصر خانگی به ســر می برد، 
گفت که با انصاراهلل درباره رفع حصر 
خود و ســایر وزرای کابینه اش توافق 
کرده اســت. وی  ایــن اقدام رهبران 
انصــاراهلل را بیانگر حســن نیت آنها 

دانست.

و  اقتصادی  بحــران  تداوم 
شکست اروپا و آمریکا در اجرای 
اقتصادی  ریاضــت  برنامه های 
چشم انداز بسیار ناامید کننده ای 
را در مقابل بزرگترین اقتصاد های 
اروپا و جهان یعنی آلمان، آمریکا 

و فرانسه گذاشته است.
در حالی که اروپا و آمریکا همواره با 
چماق تحریم در مقابل نظام جمهوری 
خواسته های  دارند  تالش  اســالمی 
نامشــروع خود را به کرسی بنشانند، 
اقتصادی منتشر شده  آمارهای  ولی 
از یک ســو و تشــدید اعتراض ها به 
ناتوانی دولت های غربی در برون رفت 
از بحران کمر شکن اقتصادی به خوبی 
نشــان دهنده این واقعیت است  این 
اقتصاد های بحران زده آمریکا و اروپا 
هستند که بیشترین ضرر را از تحریم 

کشورمان می بینند.

در حالــی که آلمان و فرانســه 
ثروتمند ترین  و  القاب قدرتمندترین 
اقتصادهــای حوزه یــورو رو یدک 
می کشــند، آمارهــای اقتصــادی و 
تظاهرات روزانــه ضد ریاضتی مردم 
در این کشورها نشان از تشدید بحران 
اقتصــادی در بزرگترین اقتصادهای 

حوزه یورو دارد.
روزنامــه  ارتبــاط  ایــن  در 
اخیرا،  ابند بالت«  آلمانی»هامبورگر 
آمار تکان دهنده ای از بخش صنعت 
آلمان منتشر کرده که نگرانی ها درباره 
یک رکود اقتصادی در این کشــور را 
تشدید کرده است.برخی کارشناسان 
نیز بزرگترین اقتصاد ملی منطقه یورو 

را در سراشیبی می بینند. 
میزان صادرات آلمان طی ماه اوت 
سال 2014 بالغ بر 5/8 درصد کاهش 
یافته اســت که این میزان بیشترین 

کاهــش از زمان آغاز رکود اقتصادی 
در ســال 2009 در این کشور بوده 
است.در این مدت و براساس ارزیابی 
صورت گرفته، صادرات این کشور به 
کشورهای غیراز اتحادیه اروپا کاهش 
چشــم گیری داشته اســت.وزارت 
اقتصاد آلمان در توجیه شاخص های 

بد اقتصادی صنعت آلمان بحران های 
سیاست خارجی را در به وجود آمدن 

چنین شرایطی مسئول دانست.
 البته تنها آمارها نشــان دهنده 
وضعیت نامطلــوب اقتصادی آلمان 
نیستند بلکه مردم نیز به ناتوانی دولت 
از مصون نگه داشتن اقتصاد آلمان از 
ترکش های کشنده بحران حوزه یورو 

معترض هستند.
 در همیــن رابطه هــزاران نفر 
در آلمــان بزرگترین اقتصــاد اروپا 
با ریختــن به خیابان ها به تســری 
یافتن برنامه های ریاضت اقتصادی به 
کشورشان اعتراض و در برابر مقر بانک 

مرکزی اروپا تظاهرات کردند.
یکی از برگــزار کنندگان گفت: 
مهمترین دلیل این تظاهرات وجود 
تروئیکای اروپا  متشکل از کمیسیون 
اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک 
مرکزی اروپاست که مسئول اجرای 
در  اقتصادی  ریاضت  سیاســت های 

منطقه یورو هستند و با این اقدامات 
باعث فقیر شدن عده زیادی می شوند.

همچنین گروهی از شــهروندان 
آلمانــی نیز با برگــزاری تجمعی در 
خیابان های شــهر هانوفر نسبت به 
آمریکایی شدن اروپا اعتراض کردند. 
تظاهرات  این  در  شــرکت کنندگان 
اعالم کردند که نظــم نوین جهانی 

آزادی های افراد را محدود می کند. 
فرانسه

در فرانســه، دیگر کشور مهم اما 
بحــران زده اروپا  هزاران پزشــک و 
کارمند بخش بهداشت و سالمت روز 
یکشــنبه در اعتراض به اصالح طرح 
بهداشت و ســالمت در خیابان های 

پاریس تظاهرات کردند. 
 بــه گزارش تســنیم، تظاهرات 
اعتراض آمیز پزشــکان فرانسوی و 
کارکنان بخش بهداشت و سالمت این 
کشور در شرایطی برگزار شده است 
که پلیس تعداد شرکت کنندگان را 
19 هزار نفر اعالم کرده ولی سازمان 
دهندگان تظاهرات، تعداد شــرکت 
کننــدگان را بالغ بــر 40 هزار نفر 

برآورد کردند.
پزشــکان، پرســتاران و دندان 
پزشکان فرانســوی هفته هاست که 
نسبت به طرح ریاضتی اصالح بخش 
بهداشت و درمان اعتراض دارند. پیش 
از کریسمس نیز پزشکان فرانسوی و 
کارکنان بخش بهداشــت و سالمت، 
اعتصاب دو هفته ای را برپا کرده بودند.
همزمان با پزشــکان و پرستاران 
جاده ای  اتحادیه هــای حمل ونقــل 

فرانسه نیز از یکشنبه به منظور وادار 
کردن رؤســای خود به نشســتن بر 
ســر میز مذاکرات بــا هدف افزایش 
دســتمزدها اعتصاب خود را از ســر 

گرفتند.
بــه نوشــته روزنامه فرانســوی 
فیگارو، قصــد اتحادیه ها از برگزاری 
این اعتصاب ازســرگیری مذاکراتی 
اســت که در روز 9 فوریه )20 بهمن 
(گذشته متوقف شد و آنها امیدوارند 
با ازســرگیری این مذاکرات بتوانند 
به خواســته خود در مــورد افزایش 

دستمزدها دست یابند.
در آمریکا نیز آمارهای اقتصادی  
از ناتوانی دولــت در مدیریت بحران 
اقتصــادی حکایــت دارد در همین 
گزارشــی  در  بلومبــرگ  ارتبــاط 
نوشــت:آمارهای اقتصــادی آمریکا 
در حال حاضــر به ناامیدکننده ترین 
آمارهــای اقتصادی جهــان تبدیل 
شده اند و اقتصاد آمریکا در زمینه های 
اقتصــادی گوناگون عملکــرد قابل 
قبولی نداشته اســت به گونه ای که 
در حال حاضر برخی از شاخص های 
اقتصادی آمریکا به سطوحی پایین تر 
از سال های رکود اقتصادی بزرگ در 

این کشور سقوط کرده اند.
حالی  در  می نویســد:  بلومبرگ 
که کاخ ســفید در حال نشان دادن 
چهــره ای مثبــت از رونــد کنونی 
اقتصادی در این کشور است، آمارها 
نشان از ناامید کننده بودن ارزیابی های 
صورت گرفته  و شرایط  بد اقتصادی 

در این کشور می دهند.

افزایــش  بــا  همزمــان 
پیروزی هــای ارتش ســوریه 
و ضربــات کوبنــده به جبهه 
اعتراضات  »النصره«، گسترش 
مردمــی علیــه ایــن گروه 
تروریستی النصره را در آستانه 

فروپاشی و انهدام قرار داد.
با گذشــت چهار سال از جنگ 
سوریه و آشکار شدن چهره واقعی 
مردم  برای  تروریســتی  گروه های 
این کشور، اعتراضات مردمی علیه 
تروریســت ها روز به روز گسترش 
می یابد که ســهم النصــره از این 
اعتراضات بیش از هر گروه دیگریست 
و این گروه هر روز مساحت بیشتری 
از مناطق تحت تصــرف خود را از 

دست می دهد.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه 
المیادین، ارتش ســوریه ساختمان 
برج المعلمین، واقع در جوبر را که 
اعضای گروه النصره از آن به عنوان 
مرکز تــک تیراندازهای خود علیه 
پیشروی ارتش  استفاده می کردند، 

به طور کامل تخریب کرده است.

بنا بر این گــزارش 120 عضو 
گــردان »العز« وابســته به جبهه 
النصره نیز در حمله ارتش ســوریه 
به منطقــه ای در القنیطــره واقع 
در مرز با ســرزمین های اشــغالی 
کشــته یا زخمی شده اند. در میان 
کشــته ها، ســه تن از فرماندهان 
میدانی برجسته این گروه از جمله 
به چشم می خورند  الحلقی،  عادل 
زخمی ها نیز به بیمارســتان شهر 

صیدا در جوالن منتقل شدند.
همچنیــن به دنبال انفجار یک 
بمب در خــودروی حامل اعضای 
النصره در ریف حلب، تعدادی از آنان 
در مسیر فرعی نزدیک به روستای 
دیرالزیتون کشته شدند. این عملیات 

توسط ارتش سوریه انجام شد.
بــه گــزارش المیادیــن دایره 
اعتراضات علیه گــروه النصره  در 
سوریه در حال گســترش است و 
بسیاری از خانواده ها خواهان اطالع 
دقیق از سرنوشــت فرزندان خود و 

آزادی زندانیان هستند.
مــردم ســوریه به برگــزاری 

تظاهــرات اکتفا نکرده و ســاکنان 
بومی منطقه غوطه دمشــق ابورامز 
بطاطایه، یکی از مســئوالن جبهه 
النصره را کشتند. این حادثه موجب 
شــد، النصره عقب نشینی کرده در 
داخل اردوگاه الیرموک بمانند. اهالی 
قسطان در دشت الغاب و ادلب نیز 
خواهان عقب نشینی و خروج النصره 

از مناطق خود شدند.
با تنگ تر شــدن دایره محاصره 
تروریســت های النصره مناطقی از 
جملــه »دوما«، »غوطه شــرقی«، 
»عربین« کــه زمانی خواســتگاه 
و  النصره  تروریســتی  گروه هــای 
دیگر تروریست ها محسوب می شد 
اکنون شــاهد از هم گسیختگی و 
فــرار خانواده ها و حتی اعضای این 
گروه هاست چنان که چندی پیش 
گردان »االنفال« در اردوگاه یرموک 
ترجیح داد به ارتش سوریه بپیوندد.

موضع ما تغییر نکرده
»ماری هارف« سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا از اظهارات جان کری 
وزیــر خارجه آمریکا کــه بر لزوم 

مذاکره واشــنگتن با رئیس جمهور 
سوریه تاکید کرده بود عقب نشینی 

کرد.
وی اظهار داشت، سیاست آمریکا 
در قبال سوریه تغییری نکرده است.

خانم هارف گفت، سیاســت ما 
روشن است و تغییری نکرده است.

بشار اسد در آینده سوریه نقشی 
ندارد و این موضع تغییر نمی کند.

سخنگوی وزارت خارجه انگلیس 
نیز در واکنش به اظهارات جان کری 
اعالم کرد که بشاراســد در آینده 

سوریه جایگاهی ندارد و باید برود.
وی اظهار داشــت، انگلیس به 
زودی مذاکرات جدیدی با مخالفان 
ســوریه برای یافتن راه حلی جهت 
پایان بحران سوریه آغاز خواهد کرد.
کمک 70 میلیون دالری 
عربستان به تروریست ها

یک مخالف ســوری با اشاره به 
کمک 70 میلیون دالری عربستان 
ســعودی به مخالفان سوری تاکید 
کرد که این کمک در نتیجه ســفر 
رئیس جمهور ترکیه به این کشــور 

صورت گرفته است.
عربستان  گفت:  فرید«  »احمد 
هنوز دربــاره ماهیــت کمک 70 
میلیونی خود به معارضان ســوری 

سخنی نگفته است.
وی با بیان ایــن مطلب افزود: 
عربســتان سعودی مدعی است که 
این کمک ها »غیرمرگبار« و شامل 

خدمات اساسی برای جامعه است.
درباره  ســوری  معــارض  این 
تروریســت های موجود  در خاک 
ســوریه تاکید کرد کــه »گروهک 
جبهه النصره«، گروهک ]تروریستی[ 
داعش و شبه نظامیان ارتش آزاد که 
عربستان علنا از آن حمایت می کند، 
تنها گروه های شبه نظامی هستند 
که در سوریه حضور دارند. آخرین 
شبه نظامیانی که توسط النصره از 
بین رفتند، گروهک »حرکه حزم« 
نــام دارد که انبارهای موشــک و 
سالح های آمریکایی و اسرائیلی آنها 

به غنیمت گرفته شد.«
وی در پایان تاکید کرد معاهده 
سیاســی میان عربســتان و ترکیه 

مستلزم افزایش حمایت از معارضان 
در ســوریه اســت. ایــن در حالی 
اســت که »رجب طیب اردوغان« 
رئیس جمهــور ترکیه با »ســلمان 
بن عبدالعزیز« پادشاه عربستان بر 
ســر افزایش این حمایت به توافق 

رسیدند.
پاسخ اسد به کری

رئیس جمهور سوریه در واکنش 
به اظهارات وزیرخارجه آمریکا مبنی 
بر لزوم مذاکره با بشاراســد گفت 
که دمشــق منتظر اقدامات عملی 

واشنگتن است.
وی تاکید کرد، سخن از آینده 
رئیس جمهور ســوریه را باید مردم 
ســوریه بگویند و هرگونه اظهارات 

خارجی ها برای ما اهمیتی ندارد.
بشار اســد این را هم گفت که 
سخنانی که از خارج مطرح می شود 

حبابی بیش نیست.
از دیگر اخبار سوریه اینکه گروه 
تروریســتی داعش مسجد »فاطمه 
الزهرا« در اســتان الرقه در شمال 

شرق سوریه را تخریب کرد.

حمالت کوبنده ارتش سوریه به تکفیری ها
جبهه النصره در آستانه فروپاشی قرار گرفت

مردم مناطق مختلف بحرین در اعتراض به حضور اشغالگران عربستانی 
در کشورشان تظاهرات کردند.

به گزارش خبرگزاری ها، شمار زیادی از مردم بحرین در مناطق مختلف این 
کشــور تظاهرات کردند و مخالفت خود را با حضور نیروهای اشغالگر عربستانی 

ابراز کردند.
تظاهرکنندگان در حالی که شعارهایی علیه آل خلیفه سر می دادند خواستار 
اخراج نیروهای خارجی از کشورشان به ویژه عربستانی ها شدند.در جریان انقالب 
مردم بحرین در فوریه 2011 شماری از نیروهای عربستان سعودی برای همدستی 
با رژیم آل خلیفه و سرکوب تظاهرکنندگان وارد این کشور شدند که هنوز خارج 
نشــده اند.همچنین شماری از نیروهای پاکستانی و اماراتی نیز در میان مزدوران 
آل خلیفه مشاهده می شوند.مردم بحرین همچنین خواستار آزادی زندانیان سیاسی 
و توقف شــکنجه در زندان های آل خلیفه شدند.تظاهرکنندگان پالکاردهایی در 
دست داشتند که روی آنها عبارت »شکنجه را متوقف کنید« نوشته شده بود.این 
در حالی است که علمای بحرین خواستار تهیه گزارشی از جنایت های اخیر رژیم 
آل خلیفه در زندان مرکزی »جو« شــدند.علمای بحرینی ضمن اعالم همبستگی 
کامل خود با زندانیان این زندان، هرگونه شکنجه و جنایات غیرانسانی نسبت به 
بازداشت شدگان را محکوم کردند.علمای بحرین از مجامع حقوق بشری و نهادهای 
ذی ربط خواستند تا بازرسان ویژه به زندان جو بفرستند و درباره شکنجه های اعمال 

شده توسط زندانبانان و نگهبانان این زندان تحقیق کنند.

تظاهرکنندگان در بحرین خواستار
خروج مزدوران آل  سعود از این کشور شدند

چپ گرایان شــوند. گفتنی اســت 
انتخابات زودهنگام پارلمانی در رژیم 
برگزار می شود.  امروز  صهیونیستی 
دو رقیــب بــزرگ در این انتخابات 
در مقابل هــم صف آرایی کرده اند، 
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل 
و »اسحاق هرتزوگ« نماینده احزاب 

چپ و میانه.
بنا به یکی از آخرین نظرسنجی ها 
»اتحاد صهیونیســتی« متشکل از 
احزاب چپ و میانه 3 یا 4 نماینده 
بیــش از حزب لیکــود در پارلمان 
آینده اسرائیل خواهد داشت. رهبری 
»اتحاد صهیونیستی« برعهده اسحاق 
هرتزوگ، رئیس کنونی حزب کارگر 
اسرائیل است و تزیپی لیونی، وزیر 
خارجه پیشین اسرائیل نیز با حزب 
»هاتنوعــا« )جنبش( در این اتحاد 

قرار دارد.
نتانیاهو از هوادارانش خواســته 
تا با رفتن به پــای صندوق ها به او 

رأی دهند.

تعرض صهیونیست ها به قدس
و درگیری با نمازگزاران

رزمایش بزرگ ارتش روسیه در شمال و غرب این کشور

پایان هر ســال در »سیاست گذاری« هر کشور جایگاه خاصی دارد. معموال 
کشورها در پایان هر سال دستاوردهای داخلی و خارجی در حوزه های مختلف را 
بررسی می کنند و با شناسایی نقاط ضعف و قوت خود، برای سال جدید برنامه ریزی 
می کنند. کشورهای پیشرفته پا را از این نیز فراتر می گذارند و آینده پژوهی نیز 
می کنند. هرچند درصدی خطا در این نوع نگاه وجود دارد اما ترسیم آینده های 
محتمل حتی در صورت عدم وقوع می تواند در رفتار بازیگران تغییر ایجاد کند و 

بدین گونه راه را برای تحقق سناریوهای ترسیم شده هموار کند. 
ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و با پایان هرسال ضمن بررسی اقدامات 

یک سال گذشته، نیم نگاهی نیز به آینده دارد.
شاید بتوان پس از دالوری رزمندگان ایران در دوران دفاع مقدس، سال 93 
را یکی از موفق ترین سال ها از نظر سیاست منطقه ای دانست. در سال 93 حوزه 
نفوذ ایران در برخی کشورها تثبیت و در برخی کشورها گسترده شد. در سوریه، 
جبهه غربی- عربی- عبری پس از چهار ســال تالش برای برکناری دولت قانونی 
در این کشور در برابر نفوذ معنوی ایران عقب نشینی کرد و در برابر محور مقاومت 
ســر تسلیم فرود آورد. برای این مســئله نیازی به ذکر دلیل نیست چرا که امر 
بدیهی برای همگان قابل پذیرش است. اما برای عده ای که در برابر امر بدیهی نیز 
مقاومت می کنند و حاضر به پذیرش واقعیت نیستند تنها یک نمونه در این مورد 
ذکر می شود:»جان برنان« رئیس سازمان سیا روز جمعه)22 اسفند( با سخنرانی 
در شورای روابط خارجی در نیویورک گفت: »واشنگتن تمایلی به فروپاشی دولت 
سوریه ندارد.« این اعتراف به شکست و عقب نشینی در برابر محور مقاومت، اوج 
قدرت نمایی ایران را در سال 93 می رساند. چرا که ایران در حالی موفق به انجام 
این امر شده که با جبهه ای از کشورها روبه رو بوده است. در حالی که امپریالیسم 
جهانی از طرق مختلف فشــارها را بر تهران تشدید کرده، باز این »نفوذ معنوی« 

ایران بوده که بر سالح های پیشرفته آنها غلبه کرده است.
پیروزی بزرگ تر برای ایران در سال 93 در  عراق در حال رقم خوردن است. 
در حالی که گروه تروریستی داعش با حمایت کشورهای غربی و عربی رشد و نمو 
پیدا کرد و پس از شکست در سوریه راه عراق را در پیش گرفت و شهرهای عراق 
یکــی پس از دیگری به تصرف آنها در آمد، باز ایران به عنوان تنها منجی واقعی 
ملت های منطقه وارد عمل شد. نیروهای مستشاری ایران با احترام به استقالل عراق 
و با درخواست مقامات این کشور راه بغداد را در پیش گرفتند و اقتدار  جمهوری 
اسالمی ایران را در عملیات آمرلی و جرف الصخر به همگان نشان دادند. اما در حالی 
که ائتالف بین المللی به اصطالح ضد داعش به رهبری آمریکا حتی از آزادسازی 
یک روستای عراق نیز ناتوان بوده است، ارتش و نیروهای مردمی عراق با کمک 
ایران پیچیده ترین و بزرگ ترین عملیات آزادســازی  در استان صالح الدین را به 
نمایش گذاشتند. عملیاتی پیچیده که تنها زبده ترین طراحان عملیات های جنگی 
قادر به طراحی آن بودند. این مهم نیز با کمک ایران در حال انجام است و تکریت 
مرکز استان صالح الدین از نظر نظامی آزاد شده و تنها درگیری های پراکنده ای 
در آن در جریان اســت. عملیات آزادسازی تکریت وجه دیگری از قدرت ایران را 
به جهانیان نشان داد. این بار »قدرت نرم« و »قدرت سخت« ایران توامان با هم 
به کار گرفته شد و ضمن فتح »ذهن ها«، » سنگرها« نیز فتح شد. ترکیب این دو 

وجه قدرت را اصطالحا »قدرت هوشمند« می نامند.
در فلسطین و لبنان نیز حمایت های ایران باعث شد تا نیروهای مقاومت همانند 
سال های قبل در برابر رژیم صهیونیستی مقابله کنند. اما باز این حوزه نیز نقطه 
اوجی برای قدرت نمایی ایران داشت.  در حالی که نیروهای اشغالگر صهیونیستی 
در یک کمین، تعدادی از نیروهای حزب اهلل را به شهادت رساندند نیروهای حزب 
اهلل با حمایت قاطع جمهوری اسالمی ایران، نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی را 
در مزارع شبعا مورد هدف قراردادند و دشمن صهیونیست از ترس، کوچک ترین 

واکنشی نتوانست نشان دهد.
در سال 93 حوزه جدیدی نیز برای ایران گشوده شد و آن یمن است. اگرچه 
شیعیان یمن همواره خود را پیرو آموزه های انقالب ایران می دانستند اما در سال 93 
آنها با تسلط بر مرکز یمن و به دست گرفتن رهبری انقالب این کشور عمال خود را 
در مسیر محور مقاومت قرار دادند و در نخستین گام نیز هیئتی از انقالبیون یمن به 
ایران سفر کرد. با وجود بعد مسافت بین ایران و یمن، نفوذ معنوی ایران مرزها را 
درنوردید و خود را به مانند بازیگر تاثیرگذار در حیاط خلوت عربستان مطرح کرد. 
اما این پیروزی ها در سال 93 مطمئنا استمرار داشته و در سال 94 نیز ادامه 
خواهد داشــت. براساس بررسی روند های موجود به خوبی می توان ادامه معنوی 
نفوذ ایران را در خارج از مرزهای منطقه پیش بینی کرد. آمریکای التین به عنوان 
حیاط خلوت آمریکا در سال های اخیر شاهد نقش آفرینی ایران بوده است. با ارسال 
نامه مقام معظم رهبری به جوانان غربی انتظار می رود که در سال آینده این بذر 
افشــانی تا حدودی هرچند مختصر  ثمرات خود را نشان دهد. چرا که معظم له 
با دوراندیشی خاصی این اقدام را انجام داده است و نباید به زودی شاهد ثمرات 
کامل آن بود. مدتی باید بگذرد تا دل های بیدار شده تاثیرات خود را در اجتماع 
بگذارند. بنابراین آمریکای التین در ســال آینده شاهد گسترش قدرت نرم ایران 
خواهد بود. در عرصه منطقه نیز سال 94 پایان توطئه داعش در  عراق و سوریه 
خواهد بود. البته احتمال دارد حمالت کور داعشیان تا سال های بعد نیز همچنان 

ادامه داشته باشد، اما شهرها آزاد خواهند شد. 
قدرت ایران در سال 93  به این دلیل بوده که تهران همواره به دنبال ایفای 
نقش ایجابی و مثبت در کشورها بوده و هیچ گاه در راستای بی ثباتی در کشوری 
حرکت نکرده است. نتیجه این نقش ایجابی نیز افزایش قدرت نرم و تسخیر قلوب 

ملت منطقه خواهد بود. سرمایه ای که هیچ گاه پایانی ندارد.

ایران و حکومت بر دل ها
محمدرضا کلهر

نگاه

ضمن  اروپایی  شورای  رئیس 
هشدار نســبت به عواقب خروج 
یونــان از منطقه یورو، وقوع این 
حادثــه را یک »فاجعــه« برای 

اتحادیه اروپا عنوان کرد.
به گزارش تسنیم، »دونالد توسک« 
رئیس شورای اروپایی در گفت وگو با 
روزنامه »زوددویچه سایتونگ«، درباره 
خــروج تصادفی یونان از منطقه یورو 
هشدار داد و درباره وقوع فاجعه برای 
اتحادیه اروپا در صورت رخ دادن چنین 

رویدادی ابراز ترس و نگرانی کرد.
وی به اعضای اتحادیه اروپا هشدار 
داد ممکن اســت یونان بحران زده به 
صــورت ناگهانی از منطقه یورو خارج 

شود و اعضای اتحادیه اروپا باید مانع 
از وقوع چنین »بحرانی« شوند.

رئیس شــورای اروپایی همچنین 
تاکید کرد کــه در تاریخچه اروپایی 
تاکنون چیزهای زیادی وجود داشته 
است که به صورت تصادفی و ناگهانی 
رخ داده است. همچنین جنگ جهانی 
اول نتیجــه ســوءتفاهم، حــوادث و 

تماس های تلفنی احمقانه بود.
وی افزود: » باقی ماندن یونان در 
منطقه یورو نه تنها یک مسئله پولی 
بلکــه یک موضوع مرتبط با مســائل 
ژئوپلیتیک است. با توجه به بحران ها 
در لیبی، شــرایط متزلزل در بالکان، 
مولداوی و قبــرس یک چنین اتفاق 
دراماتیکی مانند خروج یونان از منطقه 
یورو یک فاجعه است که تنها عواقب 

اقتصادی نخواهد داشت.«
»توســک« این را هم اضافه کرد 
که »جدایی یونان از منطقه یورو یک 
فصل غم انگیــز در تاریخچه اتحادیه 
اروپا خواهــد بود. ما بایــد به یونان 
کمک کنیم و این امری مسلم است.« 
وی همچنین از همه طرف ها خواست 
با یونان ورشکســته، با عزت و احترام 

رفتار کنند.

رئیس شورای اروپایی:

خروج یونان از منطقه یورو
 برای اروپا یک فاجعه  است


