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میخائیل گورباچف: آمریکا زورگو است
باید این کشور را متوقف کرد

آخری�ن رهب�ر ش�وروی، آمری�کا را کش�وری 
زورگ�و دانس�ت ک�ه باید ب�رای متوقف ک�ردن آن

دست به کار شد.
به گزارش خبرگ��زاری ایرنا، »ميخائيل گورباچف« در 
گفت  وگو با ش��بکه تلویزیونی »راش��اتودی« گفت: »مردم 
آمریکا با جنگ هایی که دولت این کشور به راه انداخته است 
مخالفند... زندگی در جامعه ای که بر مکانيسم به کارگيری 
زور در عرصه بين المللی بنا شده برای مردم آمریکا دشوار 

است و به همين دليل این کشور نياز به اصالحات اساسی 
دارد.« وی همچني��ن در م��ورد نق��ش آمری��کا در بحران 
اوکراین گفت: »آمریکا مسئوليت حل بحران اوکراین را بر 
دوش دیگران نهاده اس��ت، این شيوه هميشگی آنها است 
که مس��ئوليت حل بحران را بر دوش دیگران می گذارند و 
رسانه های خبری شرایط را برای تحقق چنين هدفی فراهم 
می س��ازند.« گورباچف در پایان تاکي��د کرد آمریکا را باید 

به طور دوستانه هم که شده متوقف کرد!

»توقف جنگ حزب اهلل با داعش«
شرط آمریکا برای کمک به ارتش لبنان!

آمریکا ارتش لبنان را به قطع کمک ها در صورت 
هم�کاری و تعام�ل با حزب اهلل به عنوان ش�ریک در 

مبارزه با تروریسم تهدید کرد.
ب��ه گزارش خبرگزاری ایرنا به نق��ل از روزنامه لبنانی 
االخبار، یک هيئت آمریکایی که اخيراً به لبنان سفر کرده 
ب��ود، در دی��دار با مقامات سياس��ی و نظامی لبنان تهدید 
کرده که »در صورت همکاری ارتش لبنان با حزب اهلل کليه 

کمک ها به این کشور قطع خواهد شد.«

این هيئت آمریکایی که ریاس��ت آن را ماتيو سبنس، 
معاون وزیر دفاع آمریکا در امور خاورميانه برعهده داش��ت، 
شرط ادامه کمک ها به ارتش را »مشارکت ندادن حزب اهلل 
در مبارزه با تروریس��م« عنوان کرده است! االخبار نوشت: 
هر چند که به این س��فر زیاد پرداخته نش��د و جزئيات آن 
به طور کامل منتش��ر نگردید، اما در پش��ت پرده این سفر 
هيئت آمریکایی درباره تشکيل جبهه واحد با حزب اهلل عليه 

تروریسم هشدار داد.
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تهران - خیابان فردوسی
کوچه شهید شاهچراغی

  چهار سوی پنج قاره

بشار اسد: درهای سوریه به روی همه کسانی که با اسرائیل مبارزه می کنند باز است

رهبرانقالبیون یمن: ایران پرچمدار 
نهضت جهانی مقاومت است

رئیس جمهور سوریه تأکید کرد، درهای سوریه همیشه 
به روی کسانی که با رژیم صهیونیستی مقابله می کنند باز 

است.
به گزارش خبرگزاری ها به نقل از روزنامه االهرام، بش��ار اسد 
در آخرین دیدار با اقليت های فلسطينی مقيم اروپا اظهار داشت: 
»به رهبران حماس گفته بودم که درهای سوریه هميشه برروی 
کس��انی باز است که با اسرائيلی ها مقابله می کنند آنها را تعقيب 

یا محاصره می کنند.«
وی این اظهارنظر را در واکنش به درخواست های فرستادگان 
آمریکا عنوان کرده بود که وی را تهدید کرده بودند باید رهبران 

حماس را از دمشق بيرون کند.
بشار اسد تأکيد کرد: »زمانی که انقالب در فلسطين آغاز شد 
درهای سوریه برروی مردم این کشور باز شد و برای ما مهم این 
بود که مردم فلس��طين احساس کنند که در کشور خود زندگی 

می کنند.«
رئيس جمه��ور س��وریه افزود: »در س��ال 1999 پس از اینکه 
رهبران حماس از اردن بيرون رانده ش��دند، درها را به روی آنها 

گشودیم هرچند که تجربه تلخی از اخوان داشتيم.«
اسد این را هم گفت که »برخالف اصرارهای مقامات آمریکایی 

و دیگر نصيحت کنندگان که می گفتند با وجود رهبران حماس در 
سوریه، کشور نابود خواهد شد، ما آنها را از کشور بيرون نکردیم 

و همه این مسائل برخاسته از ایمان ما به قضيه فلسطين بود.«
وی افزود: »مقامات حماس در س��وریه با آزادی کامل فعاليت 
می کردند و پایگاه های امن و تس��هيالتی در اختيار آنها قرار داده 
بودیم که در تاریخ سوریه به هيچ طرف دیگری داده نشده است.«

گفتن��ی اس��ت رئيس جمهور س��وریه در اوایل م��اه جاری با 
اقليت های فلسطينی مقيم اروپا دیدار کرد. جزئيات این دیدار به 
تازگی منتشر شده است. از سوی دیگر »فدریکا موگرینی«، مسئول 
سياست خارجی اتحادیه اروپا خبر داد که وزیران این اتحادیه توافق 
کرده اند بحران سوریه را با همراهی کشورهای منطقه به ویژه ایران 
و روسيه حل و فصل کنند. به گفته موگرینی، »بروکسل بشار اسد 
رئيس جمهور سوریه را به عنوان جزئی از واقعيت سوریه می پذیرد.«
شورای امنيت سازمان ملل متحد نيز با تأکيد بر اینکه »راهکار 
سياس��ی تنها راه حل بحران در س��وریه است« از دولت سوریه و 

مخالفان خواست به درگيری های خود پایان دهند.
رئيس شورای امنيت بر حمایت همه نمایندگان عضو شورای 
امنيت از طرح استفان دی ميستورا فرستاده دبيرکل سازمان ملل 
به سوریه درباره تعليق درگيری ها در برخی مناطق سوریه به ویژه 

در شهر حلب تأکيد کرد.
در ماه نوامبر )آبان ماه( درحالی که نشانه هایی از پيروزی کامل 
نيروهای ارتش س��وریه در جنگ با عناصر تروریس��تی مسلح در 
حلب آشکار شد، دی ميستورا طرحی مبنی بر توقف درگيری های 
ارتش و عناصر مس��لح در برخی مناطق از جمله حلب به شورای 

امنيت ارائه داد!

ونزوئالی�ی  ن  را ه�زا
در اعت�راض ب�ه »اقدامات 
مداخله جویان�ه آمریکا« در 
بزرگ  تظاهرات  کشورشان 
ض�د امپریالیس�تی برگزار 

کردند.
به گزارش ف��ارس، هزاران 
ونزوئالیی در اعتراض به اقدامات 
مداخله جویانه آمریکا و دفاع از 
کش��ور خ��ود در خيابان های 
کاراکاس یک تظاهرات عظيم 

ضد امپریاليستی برپا کردند.
مردم ونزوئال اعتراض خود 
را نسبت به تحریم های جدید 
تصویب ش��ده توس��ط کنگره 
آمریکا عليه دولت کشورش��ان 

بيان کردند.
ونزوئالیی ه��ا با س��ر دادن 
ش��عار »خود برای کش��ورمان 
تصميم گي��ری خواهيم کرد«، 
پانزدهمين سالگرد ایجاد قانون 

اساسی توس��ط »هوگو چاوز« 
رئيس جمهور فقيد این کش��ور 
جش��ن  را   )1999-2013(

گرفتند.

ئالی��ی  و نز و ن  معترض��ا
همچني��ن اع��الم کردن��د ب��ا 
راهپيمای��ی  ای��ن  برگ��زاری 
می خواهي��م ب��ه جهانيان و به 

وی��ژه خطاب به »باراک اوباما« 
بگویيم  آمری��کا  رئيس جمهور 
ک��ه اقدامات س��لطه جویانه را 

نمی پذیریم.

رئيس جمهور  »م��ادورو«، 
ونزوئ��ال جمع��ه گذش��ته در 
س��خنرانی خ��ود در تلویزیون 
ملی ونزوئال از مردم این کشور 
خواس��ته بود تا در راهپيمایی 
15 دسامبر )دوشنبه 24 آذر( 
برای محکوم کردن امپریاليسم 
ش��رکت کنن��د و ش��عار »به 
کش��ور ما احترام بگذارید« را

سر دهند.
از هفته گذشته دولت های 
بسياری از کشورهای آمریکای 
التين اعتراض خود را نسبت به 
تحریم های تصویب شده کنگره 
آمریکا عليه مقامات ونزوئال ابراز 
ک��رده و آن را به ش��دت مورد 
انتقاد ق��رار داده ان��د. »اوباما« 
نيز چندی پيش قانون مسدود 
کردن دارائی ها و ندادن ویزای 
ایاالت متحده آمریکا به مقامات 
ونزوئال را بدون تصویب مجلس 

نمایندگان آمریکا ابالغ کرد.
در خبری دیگ��ر از ونزوئال 
»رافائ��ل رامي��رز« وزی��ر امور 
خارجه این کشور روز دوشنبه 
طی جلس��ه ای ب��ا »دیميتری 
روگوزین« معاون نخس��ت وزیر 
روس��يه در »کاراکاس« اعالم 
کرد که دولت ونزوئال قصد دارد 
به منظور »مقابله با تحریم های 
آمری��کا« علي��ه خود با س��ایر 
کشورهای دوس��ت و همراه از 
جمله روسيه روابط گسترده تری 

داشته باشد.
وی در مصاحبه ای پيش از 
آغاز جلسه خود با »روگوزین« 
تأکيد کرد: »پاسخ ما به آمریکا 
افزای��ش روابطمان با روس��يه 
و س��ایر کش��ورها مانند چين 
اس��ت، ما این گونه و با نگرشی 
چن��د قطبی با تحریم ها مقابله 

می کنيم.«

تظاهرات بزرگ ضد آمریکایی در خیابان های کاراکاس

خونی�ن  گروگانگی�ری 
500 دانش آموز یک مدرسه 
پاکستان  پیشاور  ارتش در 
طالب�ان،  عناص�ر  توس�ط 
دستکم 135 کشته برجای 

گذاشت.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری 
جمهوری اسالمی، دیروز شش 
تروریس��ت وابس��ته به طالبان 
وارد محوط��ه ی��ک مدرس��ه 
متعلق ب��ه ارتش در پيش��اور 
ش��دند. تروریس��ت ها پ��س از 
ورود به کالس ها، ش��ماری از 
دانش آموزان را کش��تند و بقيه 
آنه��ا را ب��ه هم��راه معلمان به 
دانش آموزان  گرفتند.  گروگان 
این مدرسه از ابتدایی تا سطح 

دبيرستان هستند.
نيروهای امنيتی و ارتش نيز 
پس از باخبر شدن از ماجرا وارد 

عمل شدند و تبادل آتش ميان 
آنها و عناصر طالبان آغاز شد. با 
ادامه یافتن بحران گروگانگيری، 

»نوازش��ریف« نخس��ت وزیر و 
»راحيل شریف« فرمانده ارتش 
پاکس��تان خود را به پيش��اور 

رس��اندند تا ب��رای پایان دادن 
به گروگانگي��ری، از نزدیک بر 

عمليات نظارت داشته باشند.

س��روزیر  ختک«  »پروی��ز 
ایالت خيبر پختونخواه ش��مار 
دانش آموزان و معلمان کش��ته 
شده به دس��ت تروریست ها را 
135 نف��ر و مجروح��ان را نيز 

245 تن اعالم کرد.
بيشتر دانش آموزان خردسال 
مدرس��ه مذک��ور از فرزن��دان 

نيروهای ارتش هستند.
طالبان پاکستان مسئوليت 
این عمليات را بر عهده گرفت 
و اعالم کرد، ای��ن حمله را در 
واکن��ش به حم��الت ارتش به 
مواضع طالب��ان در نوار قبایلی 
شمال غرب پاکستان انجام داده 
است. درگيری ميان طرفين تا 

دیشب ادامه داشت.

گروگانگیری خونین طالبان در پاکستان ؛ 135 دانش آموز قتل عام شدند

ی  س�ر ا سر ب  عتص�ا ا
م�ردم بلژی�ک در اعتراض به 
»سیاست های ریاضتی دولت«، 
این کشور را به مدت 24 ساعت 

به طور کامل فلج کرد.
اتحادی��ه تج��اری بلژیک روز 
دوشنبه با برنامه ریزی »بزرگترین 
اعتصاب عمومی تاریخ« این کشور 
تمام��ی پروازها، خطوط راه آهن و 
مسيرهای دریایی را به طور کامل 

متوقف کرد.
اعتصاب  ب��ا آغ��از  همزم��ان 
کارگری،  اتحادیه های  سراس��ری 
شماری از مردم با اعتراض به طرح 
صرفه جوی��ی 11 ميليارد یورویی 
دولت، جاده های اصلی کش��ور را 
مس��دود کردند. در برخی مناطق 
بروکسل نيز تنش ميان مخالفان 
اعتص��اب و اعتصاب کنندگان باال 

گرفت.
غير از سياس��ت های ریاضتی 
دولت بلژیک، یکی دیگر از دالیل 
اصلی خش��م معترض��ان، افزایش 
دو س��اله سن بازنشستگی در این 

کشور است.
بسياری از کشورهای اروپایی 
ط��ی س��ال های گذش��ته عرصه 
به  اعتراض��ات گس��ترده مردمی 

اعتصاب سراسری بلژیک را فلج کرد

فایننشال تایمز گزارش داد

2/700/000/000/000 دالر
هزینه جنگ بی حاصل افغانستان و عراق برای مردم آمریکا

ی�ک روزنام�ه آمریکایی 
اع�الم کرد، این کش�ور برای 
و  افغانس�تان  جنگ ه�ای 
ع�راق بی�ش از دو تریلیون و 
700میلیارد دالر بیهوده هزینه 
ک�رده اس�ت.این در صورتی  
اس�ت که بودجه س�ال 2014 
دالر  آمری�کا 3/77تریلیون 
بوده اس�ت و هزین�ه نجومی 
یاد ش�ده بیش از دوسوم کل 

بودجه ساالنه آمریکاست.
به گزارش خبرگزاری فارس، 
»فایننشال تایمز« نوشت، هزینه 
در  آمری��کا  س��اله  جن��گ 13 
ایاالت متحده  برای  افغانس��تان 
به رقم یک تریليون دالر رسيده 
اس��ت و این رقم، صدها ميليارد 
هزینه های جاری و تا پایان سال 
ميالدی را ش��امل نمی شود. این 
روزنام��ه افزود: حدود 80 درصد 
هزینه های فوق مربوط به دوران 
)از  اوبام��ا«  زمامداری »ب��اراک 
تاکنون( می شود.  س��ال 2009 
فایننش��ال تایمز این هزینه ها را 
بيهوده دانست، هزینه هایی که از 
پرداخت  ماليات دهندگان  جيب 

می شود.

براس��اس این گزارش، هزینه 
آمری��کا در جنگ ع��راق هم به 
یک تریليون و 700 ميليارد دالر 

می رسد.
فایننش��ال تایم��ز در ادام��ه 
از 100ميليارد  می نویسد: »بيش 
دالر در مسير نبرد در افغانستان 

به سرقت رفت«!
ای��ن روزنام��ه ب��ا اش��اره به 
هزینه های گزافی که برای آمریکا 
در افغانس��تان در پيش اس��ت، 
نوشت: ما نباید چنين سرمایه ای 
را به سادگی هدر بدهيم و مردم 
آمری��کا دیگ��ر نمی توانند چنين 

سرمایه هایی را فراهم کنند.
این گ��زارش افزود: هزینه دو 
جنگ عراق و افغانستان فشارهای 
بازنشستگان  را متوجه  سنگينی 
نظامی آمریکا کرده، به طوری که 
صندوق بازنشستگی با کسری یک 
تریلي��ون و 270 ميليارد دالری 

مواجه است.
علی رغم فش��ارهای سنگين 
مالی جنگ افغانستان بر آمریکا، 
رئيس جمهور  اوبام��ا«  »ب��اراک 
آمریکا، دیروز رسماً اعالم کرد، این 
کش��ور به حضور نظامی خود در 

افغانستان برای آموزش نظاميان 
افغ��ان و »مبارزه با تروریس��م«  

ادامه می دهد.
با این حال، او مدعی شد که 
در س��ال آینده ميالدی )2015( 
نيروهای آمریکایی در افغانستان 

ماموریت رزمی نخواهند داشت.
ضم��ن  همچني��ن،  اوبام��ا 
قدردان��ی از نظامي��ان آمریکایی 

مستقر در افغانستان گفت:  بودجه 
11 تریليون دالری برای افزایش 
حقوق و مزایای نظاميان را امضا 

کرده است.
خبرگزاری تسنيم نيز به نقل 
از ژنرال »حميد گل« رئيس سابق 
سازمان اطالعات ارتش پاکستان 
گ��زارش داد، چه��ار دهه جنگ 
داخلی افغانستان، توطئه آمریکا 

ب��ود. حميد گل زم��ان آغاز این 
جنگ را سال 1974 ذکر کرد.

لشکرکش��ی های  ماج��رای 
پرهزینه  و بی حاصل دولت آمریکا 
در خاورميانه که مغایر مطالبات 
مردم و رای دهندگان این کش��ور 
اس��ت، هر روز شکاف ميان ملت 

و دولت را بيشتر می کند.
کارشناس��ان،  گفت��ه  ب��ه 

اعتراضات جاری عليه بی عدالتی 
و تبعي��ض ن��ژادی در آمری��کا و 
اعتراضاتی که طی سال های اخير 
در شکل »اشغال وال استریت« به 
وقوع پيوس��ته است، مشروعيت 
نظام سياسی این کشور را نشانه 

رفته اند.
آمریکایی  ماليات دهن��دگان 
ت��اوان  بای��د  چ��را  می گوین��د 
را  بی حاص��ل  لشکرکش��ی های 
بپردازن��د و صده��ا ميليارد دالر 
به جيب کارتل های سرمایه داری 
و ش��رکت های ب��زرگ نظامی- 
صنعت��ی بریزند؟ آنها علت اصلی 
جنگ اف��روزی آمری��کا را همين 
مسئله می دانند. مردم به این باور 
رسيده اند که در زیر الیه دروغين 
دموکراس��ی، این س��رمایه داران 
هس��تند که ب��ر آنه��ا حکومت 

می کنند.
از  برخ��ی  مي��ان،  ای��ن  در 
شرکت های بدنام مثل »بلک واتر« 
وجود دارند که مستقيماً از طریق 
ایجاد جن��گ و خونریزی ارتزاق 
می کنند. اعضای این ش��رکت ها 
که پيمانکاران پنتاگون هستند، 

شماری قاتل و جنایتکارند.

سرویس خارجی-
رهبر انقالبیون یمن با انتقاد شدید از دخالت کشورهای شورای 
هم�کاری خلیج فارس در »صنعا« اعالم کرد این کش�ور هیچ گاه 

زیرسلطه عربستان نخواهد رفت.
تحرکات و دخالت های کش��ورهای ش��ورای همکاری خليج فارس در 
امور داخلی یمن در چند ماه اخير ش��دت گرفته اس��ت و این به دليل به 
راه افتادن موج جدید انقالب در این کش��ور است. در این ميان عربستان 
به دليل همجواری با یمن، نگاه ویژه ای به این همسایه جنوبی خود دارد 

و به صورت علنی انقالبيون را تهدید به سرکوب می کند.
در همين ارتباط رهبر جنبش انصاراهلل در سخنرانی اخير خود به این 

دخالت ها به شکل شدیدی واکنش نشان داد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، »عبدالملک الحوثی« در دیدار با هيئتی 
از قبایل »فوالن«  به ش��دت از کشورهای ش��ورای همکاری خليج فارس 
انتقاد کرد و این کشورها را به سخره گرفت و گفت:  »یمن هر قدر هم که 
کش��ته بدهد هرگز به زیر سلطه عربستان و کشورهای شورای همکاری 

خليج فارس درنخواهد آمد.«
»الحوث��ی« همچنين تاکيد کرد ک��ه آمریکا همواره بزرگترین حامی 
فساد و فاسدان بوده است، برای همين موضع آنها در قبال خواسته های 

مردمی موضعی منفی بوده است.
رهبر الحوثی ها در ادامه از رئيس جمهور یمن به شدت انتقاد و وی را 
به حمایت و کمک به گروه القاعده متهم کرد. وی در مورد استمرار انقالب 
دوم م��ردم یمن نيز اعالم ک��رد: »ما به ناچار باید انقالب را ادامه بدهيم، 
مردم ما خواهان برقراری عدالت هس��تند و می خواهند از وضعيت وخيم 

کنونی که نتيجه فساد در مؤسسات کشور است، رها شوند.«
حمایت از فلسطین به جای تروریست ها

»الحوثی« نسبت به برخورد کشورهای شورای همکاری خليج فارس 
با رژیم صهيونيس��تی نيز انتقاد کرد و گفت:  »بهتر اس��ت این کشورها با 
اس��رائيل در خصوص فلسطين حرف بزنند و از مردم فلسطين و مسجد 
االقصی حمایت کنند، به جای همبس��تگی با القاعده و تکفيری ها عليه 
دش��من صهيونيس��ت با هم متحد ش��وند و کمی جرات و جسارت عليه 

اشغالگران صهيونيستی به خرج بدهند.«
عالوه بر س��خنرانی رهبر الحوثی ها، »محمد عبدالس��الم« سخنگوی 
»جنبش انصاراهلل« نيز برای نخستين بار از شبکه رسمی تلویزیون یمن 
از ائتالف »انصاراهلل« با ایران حمایت کرد و گفت: »ایران کشوری اسالمی 
است که محور مقاومت عليه نيروهای استکبار جهانی به رهبری آمریکا و 

اسرائيل را هدایت می کند.«
وی ایران را کشوری مسلمان، متمدن و قدرتی بزرگ در منطقه دانست 

و خواستار تعميق روابط دیپلماتيک یمن با ایران شد.

وزارت حقوق بشر عراق از قتل 150 زن عراقی توسط  سرکرده 
داعش در شهر فلوجه خبر داد.

ب��ه گزارش خبرگ��زاری ف��ارس، گروهک تکفيری داع��ش در ادامه 
جنایت ه��ای خود در ع��راق، 150 زن عراقی از جمل��ه چندین دختر و 

زن باردار را به دليل رد تفکر جهاد نکاح به قتل رساند.
وزارت حقوق بشر عراق دیروز در بيانيه ای اعالم کرد که »ابوانس الليبی« 
یکی از سرکرده های داعش بيش از 150 نفر از زنان عراقی از جمله چندین 
دختر و زن باردار را به دليل مخالفت با درخواست جهاد نکاح داعش در 

شهر فلوجه استان االنبار به قتل رساند.
در ادامه این بيانيه آمده اس��ت که اجس��اد قربانيان در گورستان های 

مناطق الزغارید و حی الجوالن و الصقالویه دفن شده است.
در این بيانيه همچنين آمده است که گروهک تروریستی داعش مسجد 
الحضره المحمدیه را به زندان بزرگ زنان و مردان مخالف اقدامات و افکار 

داعش تبدیل کرده است.
همچني��ن منابع آگاه گزارش دادند 48 نفر از نيروهای امنيتی عراق، 
در شهر »تکریت« به دست تکفيری های داعش و به اتهام جاسوسی برای 
دولت این کش��ور اعدام ش��دند. تکفيری ها چند روز پيش نيز17 نفر از 
نيروهای پليس و اعضای عشيره های »الجبور« و »الجيسات« را در تکریت 

با همين اتهام اعدام کردند.

داعش 150 زن را 
درفلوجه عراق قتل عام کرد

بزرگ ترین قرارداد نظامی مصر با فرانسه
رئيس جمهور مصر بعد از س��فر به پاریس موفق ش��د برای اولين 
بار چهار کش��تی نظامی فرانس��وی را در قال��ب »بزرگ ترین قرارداد 

تسليحاتی« وارد مصر کند.
خبر دیگر اینکه دادستانی مصر »محمد بدیع« رهبر اخوان المسلمين 
و 339 نفر از حاميان این گروه را به اتهام ایجاد اغتش��اش به دادگاه 

نظامی ارجاع داد.
رد گفت وگو با آمریکا از سوی کره شمالی

کره شمالی با متهم کردن آمریکا به تالش برای سرنگونی حکومت 
این کشور، هرگونه گفت وگوی فيمابين را منتفی دانست. یک سخنگوی 
وزارت خارجه کره شمالی در این ارتباط گفت: آمریکا مسئله حقوق 
بش��ر کره شمالی را دستاویزی برای رویارویی با »پيونگ یانگ« قرار 

داده است.
بازگشایی سفارت انگلیس در مصر

س��فارت انگليس در قاهره اعالم کرد که خدمات عمومی خود را 
از س��ر گرفته است. هفته گذش��ته تعدادی از سفارتخانه های اروپایی 
در مصر از جمله انگليس، کانادا و اس��تراليا اعالم کردند که به دليل 

هشدارهای امنيتی سفارت های خود را تعطيل کردند.
حمله رئیس جمهور آرژانتین به صندوق کرکس

»کریس��تينا فرناندز« رئيس جمهور آرژانتين ضمن تاکيد بر ادامه 
روند مبارزه دولت این کشور با زورگویی های مقامات صندوق کرکس، 
این صندوق را نوعی تروریسم اقتصادی و تجاری برای کشورها دانست.

سرقت گاز لبنان توسط صهیونیست ها
رئي��س پارلم��ان، وزیر انرژی و رئيس کميس��يون انرژی مجلس 
لبنان طی جلسه ای درباره سرقت گاز کشورشان توسط صهيونيست ها 

گفت وگو و بر لزوم فعال سازی این پرونده تاکيد کردند.

بحران گروگانگیری روز دوشنبه در منطقه مارتین شهر سیدنی 
استرالیا پس از 16 ساعت با حمله پلیس به کافه محل گروگان گیری 
و کش�ته شدن »هارون مونس« فرد گروگانگیر رسما پایان یافت، 
ولی پایان گروگانگیری با شروع پروژه نخ نمای ایران هراسی همراه 

شد.
پليس استراليا اعالم کرد که در جریان عمليات  آزادسازی گروگان ها 
سه نفر و از جمله خود فرد گروگان گير کشته و 4 نفر دیگر زخمی شده اند. 
در حين گروگانگيری نيز 11 نفر از گروگان ها با بيرون دویدن از درب های 

خروجی کافه، توانستند از چنگ این گروگانگير بگریزند.
خبر گروگانگيری روز دوش��نبه اس��تراليا بالفاصله در همان ساعات 
اوليه تبدیل به خبر یک همه خبرگزاری های بين المللی شد و رسانه ها با  
اعالم این که »گروگانگير، افراد در بند را مجبور کرده است که پرچم های 
ش��بيه به پرچم سياه داعش را از پنجره های کافه به بيرون نشان دهند« 
وی را عضو تکفيری های داعش معرفی کردند تا بهانه ای برای پيش��برد 

پروژه اسالم هراسی شود.
اما ساعاتی بعد از انتشار گسترده این خبر ماجرا وارد فاز دیگری شد 
و به اسالم هراسی، پروژه ایران هراسی نيز اضافه گردید. ماجرا زمانی برای 
رسانه های معاند نظام اسالم مثل »بی بی سی« و »صدای آمریکا« جذاب تر 
شد که پليس استراليا هویت فرد گروگانگير را یک »روحانی شيعه 49ساله« 

به نام »محمدحسن منطقی بروجردی« یا هارون مونس اعالم کرد.
هارون مونس کیست؟

»هارون مونس« یا »محمدحس��ن منطقی«  فردی است که در سال 
1375 به اتهام کالهبرداری س��نگين مالی از ایران گریخت و با این ادعا 
که در ایران به دليل داش��تن عقاید »ليبرال« تحت فش��ار بوده از دولت 

استراليا پناهندگی سياسی گرفت.
دولت استراليا به رغم پيگيری پليس ایران از طریق اینترپل او را تحویل 
تهران نداد. وی همچنين متهم به قتل همس��ر س��ابقش است. »هارون« 
هم اکنون در دادگاه استراليا پرونده دارد و با کفالت، آزاد است. وی عالوه 
بر این به دليل ارسال پيام های توهين آميز به خانواده نظاميان استراليایی 

کشته شده  در خارج از این کشور به دادگاه فراخوانده شده بود.
هارون همچنين متهم به 40 مورد آزار جنسی زنان است. وی گفته 
بود که کارشناس روانشناسی است و در قالب درمان بيمارانش دست به 
تجاوز جنسی به آنها می زده است! وی مدعی بوده که یک روحانی شيعه 
بوده و در فيلم هایی که از وی در رس��انه ها منتش��ر ش��ده وی را با لباس 
روحانيت نش��ان می دهد. اما این به اصط��الح ملبس به لباس روحانيت 
شيعه در آخرین نوشته خود در سایت اینترنتی اش )یک ماه پيش( اعالم 
کرده بود دیگر رافضی )ش��يعه( نيست و تغيير مذهب داده است! هارون 
مونس در متن بيانيه خود که در 27 آبانماه امس��ال منتش��ر کرده است، 
ابوبکر البغدادی خليفه خودخوان��ده تکفيری های داعش را »امام زمان« 
خود خواند و با وی بيعت کرد. وی در این بيانيه اعالم کرد: »کسانی که 
با خليفه مسلمين بيعت می کنند با خداوند و رسول وی بيعت می کنند...
هر کس امام عصر خود را نشناخته است به مرگ جاهليت مرده است.«

فرمانده نيروی انتظامی کشور نيز درباره جزئيات پرونده فرد گروگانگير 
در س��يدنی گفت: »فردی به نام »منطقی« در س��ال 75 شرکت آژانس 
مس��افرتی داش��ته و کالهبرداری کرده و از ایران به مال��زی و از آنجا به 
استراليا رفت؛ ما مدارک را جمع کردیم و به پليس استراليا تحویل دادیم 
اما به جهت آنکه قرارداد اس��ترداد مجرمين با اس��تراليا نداشتيم این کار 

را انجام ندادند.«
س��ردار احمدی مقدم افزود: »آن آدم کالهبردار بوده و برای کس��ب 
پناهندگی ادعای سياسی بودن و روحانيت کرده و حتی اسمش را تغيير 
داده ب��ود و ب��ا نام جعلی رفته بود اما ما اعالم آمادگی کرده ایم که در این 
زمينه کمک می کنيم.« گفتنی است هزاران نفر از اعضای گروه تروریستی 
تکفيری داعش از کش��ورهای غربی به س��وریه و عراق سرازیر شده اند با 
این حال، صرف ایرانی االصل بودن یک کالهبردار ضد انقالب قاتل اکنون 

دستاویزی شده برای غربی ها جهت تبليغ عليه ایران و اسالم.
نکته قابل تأمل  دیگر اینکه، این ش��ياد حدود یک ماه قبل از حادثه 
گروگانگيری رسما از عضویت خود در گروه داعش خبر داده است؛ سوال 
اینجاست که »چرا مقامات استراليا در این مدت عليه وی اقدامی صورت 

نداده اند؟!«

تازه ترین خبرها
از گروگانگیری سیدنی

اقتص��ادی  برنامه ه��ای ریاض��ت 
دولت ها بوده اس��ت که بيشترین 
فشارها را بر اقشار آسيب پذیر وارد 

کرده است.
اروپا از سال 2008 به این سو، 
از بحران اقتصادی و سياست های 

ریاضتی به شدت رنج می برد.


