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علمای بحرین: بحران اقتصادی کشور
ناشی از استبداد آل خلیفه است

علمای بحرین بحران اقتصادی این کشور را 
ناشی از استبداد آل خلیفه عنوان کردند.

علمای بحرین با صدور بیانیه ای اعالم کردند که 
اقدام دولت در حذف یارانه گوشــت و افزایش قیمت 
بنزیــن، آب، برق و دیگر اقالم زندگی اقدامی عمدی 
و ناشــی از ظلم و استبداد نظام حاکم و برای هدف 
قراردادن شهروندان بحرینی و در تنگنا قرار دادن آنان 

اســت. به گزارش ایسنا علمای بحرین در این بیانیه، 
»ظلم و ســتم«، »تکروی و فساد« خاندان حاکم بر 
بحرین در عرصه های سیاسی، اقتصادی و امنیتی را 
مهمتریــن عامل در خالی کردن بودجه این کشــور 
دانستند و افزودند: »سیاست ویرانگر اعطای تابعیت 
نیز یکی دیگر از عوامل اصلی وخامت اوضاع اقتصادی 

در بحرین است.«

هالکت نظامیان انگلیسی و سعودی در یمن
عضو برجسته بلک واتر بین کشته شدگان

ارتش یمــن در جدیدترین عملیات خود موفق 
شد چندین تن از نظامیان سعودی و یک افسر ارشد 

انگلیسی عضو بلک واتر را به هالکت برساند.
به گزارش تســنیم، تک تیراندازان ارتش یمن پنج تن 
از نظامیان ارتش سعودی را در منطقه نظامی »المخروق« 
واقع در خاک عربستان شکار کردند. از سوی دیگر ارتش و 
کمیته های مردمی یمن منطقه نظامی» السدیس« و مناطق 
اطراف آن را با خمپاره هدف قرار دادند.تلویزیون »المیادین« 

از کشته شدن یک افسر انگلیسی در مناطق مرکزی یمن 
خبر داده اســت. این افسر انگلیسی شرکت امنیتی »بلک 
واتر« در منطقه »الوزاعیة« استان »تعز« کشته شده است.
از سوی دیگر، رسانه های عربی از تازه ترین جنایت هولناک 
جنگ افروزان عرب به ســرکردگی آل سعود در یمن پرده 
برداشــته اند. براساس این گزارش دست کم ۳۰ غیرنظامی 
بی گنــاه در حمله جنگنده های ســعودی به یک مجتمع 

مسکونی در صعده به شهادت رسیدند.
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تحلیلی  پایــگاه  یک 
کرد،  اعــالم  آمریکایــی 
آمریکا در سال ۲۰۱۵، بیش 
از ۲۳هزار بمب به کشورهای 
مسلمان جهان پرتاب کرده 

است.
بــه گزارش فــارس، پایگاه 
تحلیلی »گلوبال ریســرچ« در 
گزارشــی به تناقضــی که در 
اعطای جایزه صلح نوبل وجود 
دارد اشاره کرد و نوشت که در 
اوباما«  »باراک  ســال 2۰15، 
رئیس جمهــور آمریکا که خود 
برنده جایزه صلح نوبل اســت، 
2۳ هزار و 144 بمب به سمت 
کشورهای مسلمان جهان پرتاب 
کرده اســت. »میــکا زنکو« از 

روابط  شــورای  پژوهشــگران 
خارجــی آمریکا اخیــرا تعداد 
بمب هایی که آمریکا به سمت 
کشورهای دیگر پرتاب کرده را 
مورد ارزیابی قرار داده و دریافته 
که در سال 2۰15، آمریکا حدود 
2۳ هزار و 144 بمب به عراق، 
سوریه، افغانســتان، پاکستان، 
یمن و سومالی پرتاب کرده است 
که اکثریت جمعیت این کشورها 

را مسلمانان تشکیل می دهند.
این گزارش به تفکیک نشان 
می دهــد که آمریــکا در زمان 
مذکور، 22 هزار و 11۰ بمب بر 
سر مردم عراق و سوریه، 947 
بمب بر ســر مردم افغانستان، 
11 بمب بر سر مردم پاکستان، 

58 بمب بر ســر مردم یمن و 
18 بمب بر سر مردم سومالی 

ریسرچ  گلوبال  اســت.  ریخته 
با اشــاره به این آمار و ارقام و 

ادعاهایی که آمریکا در توجیه 
ایــن حمالت مــی آورد تاکید 

پرتاب  کــه »ظاهــرا  می کند 
این بمب هــا چندان تأثیری بر 
تروریســت ها نداشته است به 
طوری که آمریکا 947 بمب در 
سال 2۰15 به افغانستان پرتاب 
کرده اما با این حال، طالبان در 
مقایسه با سال 2۰۰1، کنترل 
مناطق بیشتری از این کشور را 

برعهده دارد!
نیز عربســتان برای  دیروز 
نخستین بار اعتراف کرد آمریکا 
و انگلیس در بمباران یمن نقش 
دارند. وزیر خارجه عربســتان 
حتی این را هم گفت که افسران 
انگلیسی در مرکز  آمریکایی و 
فرماندهی عملیات جنگ یمن 

حضور دارند.

گلوبال ریسرچ:

 آمریکا در سال 2015
2۳هزار بمب بر سر مسلمانان ریخته است

»اریک والبرگ« کارشــناس 
کانادایی مســائل غرب آسیا در 
گفت و گوی اختصاصی با کیهان 
اعالم کرد، تنها حکومت اسالمی 

واقعی در جهان ایران است.
»والبرگ« در پاسخ به این سؤال 
که چرا رژیم آل ســعود در شــرایط 
کنونی دســت به اعدام دسته جمعی 
آن 47 نفــر از جمله شــیخ نمر زد؟ 
گفت: »عربستان از ترس انقالب، همه 
انتقادهــا را ســرکوب می کند. اعدام 
این 47 نفر بزرگ ترین اعدام دســته 
جمعی از سال 1979 تاکنون بود. در 
واقع پیروزی انقالب اســالمی لرزه بر 
اندام پادشاهی از خود راضی سعودی 
انداخته و این انقالب به جوانان سعودی 
انگیزه داد تا از اولین انقالب اسالمی آن 
سالها الگو برداری کنند و سعودی ها از 

همین مسئله وحشت دارند.« 
وی افزود: »جنگ آل سعود علیه 
مردم عربســتان افزایــش پیدا کرده 

است، در ســال گذشته حداقل 157 
نفر اعدام شــدند. در سال 2۰14 نیز 
سعودی ها 9۰ نفر را اعدام کرده بودند. 
خانواده های شــیعیان اعدام شده به 
شدت انکار می کنند که آنها در حمالت 
تروریستی دست داشته اند. این افراد 
تنها به دلیل اعتراضات مسالمت آمیز 
بر ضد تبعیضات مذهبی اعدام شدند.«
به گفته این کارشــناس مسائل 
بین الملل »عربستان از این اعدام های 
دســته جمعی به منظور هشــدار به 
مردم این کشور و منصرف کردن آنها 
از قیام علیه حکومت استفاده می کند 
اما این اقدامات بی ثمر اســت چرا که 
این تهدیدات توخالی مسلمانان را به 
اقدامات متقابل تحریک می کند. شیخ 
نمر یک سخنران فعال و نترس در بیان 
حقایق پادشاهی اســتبدادی و رو به 
زوال سعودی بود که خواستار انتخابات 
آزاد بــود؛ بــا این حال هیــچ گاه در 
اعتراضات خشونت آمیز شرکت نکرد.«

دیگــری  بخــش  در  والبــرگ 
از اظهــارات خود رژیم آل ســعود را 
»نفرت انگیز« خوانــد که با تظاهر به 

اسالم، به مسلمانان خیانت می کند.
این کارشناس کانادایی در پاسخ به  
این سؤال که »آیا آل سعود در سیاست 
خارجی خــود در منطقه به خصوص 
سوریه و یمن موفق بوده است یا خیر« 
گفت: »دخالت سعودی ها در منطقه 
خاورمیانه فاجعه آمیز بوده است، پول 
آنها همراه با سالح های آمریکایی باعث 
از بین رفتن چچن، بوســنی، کوزوو، 

ســومالی، لیبی و هم اکنون سوریه و 
یمن شده است. آنها در پی تاثیرگذاری 
در نیجریه و چاد هم هستند. عربستان 
هم اکنون می خواهد به کمک آمریکا 
و اسرائیل، ایران تنها حکومت واقعی 

اسالم در دنیا را نابود کند.
وی افــزود: »هم اکنــون ایران و 
روســیه در تعامل با عراق هستند تا 
داعش را در عراق و ســوریه شکست 
دهند. جنگی دیگر در یمن در جریان 
است، عربســتان و آمریکا مردم یمن 
را بمبــاران می کننــد و شــیعیان را 

می کشــند. ایران به انــدازه کافی در 
سوریه با سیاست های خصمانه آمریکا 
و عربستان مقابله می کند اما، بمب های 
سعودی که در آمریکا ساخته شده اند 
کسی را شکست نخواهد داد، هر چند 
بسیاری را به قتل برساند.اخیرا آن ها 
به بیمارستانی در یمن حمله کردند، به 
نظر می رسد که برای متجاوزان اهمیت 
ندارد که به کجا و به چه کسانی حمله 

می کنند.«
غرب  مسائل  کانادایی  کارشناس 
آسیا در پاسخ به سؤال دیگری مبنی 
بر اینکه »علت اصلی جنجال آفرینی 
عربستان بر ضد ایران چیست؟« تاکید 
کرد: »ایران تنها کشور در جهان است 
که در برابر زیادی خواهی و باج خواهی  
متکبران  اســت.  ایستاده  سعودی ها 
سعودی در قالب وهابیت با دالر های 
نفتی، به دولت های فقیر اسالمی رشوه 
می دهند تا همچنان به ســلطنت آل 
ســعود وفادار بمانند. ســلطنتی که 

حقوق بشر نمی شناسد و فقط به منافع 
استراتژیکی اش فکر می کند.«

والبرگ افزود: »با توجه به اتفاقات 
اخیر در ســوریه، جهان در حال پی 
بــردن به این نکته اســت که ایران و 
روســیه متحدین کشور هایی هستند 
کــه به حقوق بشــر و صلــح جهانی 
احترام می گذارند. شــعار آمریکایی ها 
و اروپایی ها درباره تالش برای آوردن 
دموکراسی به ســوریه بهانه ای است 
برای حملــه کردن و به چنگ آوردن 
این کشور، حتی اگر به قیمت نابودی 
سوریه تمام  شود. وی در پایان نتیجه 
گرفت که »اتفاقات اخیر باعث منزوی 
است.رشوه های  شده  عربستان  شدن 
میلیــاردی و ایجاد رعب و وحشــت 
همانند آمریکا، برای عربستان کارایی 
نداشته و سیاست عربستان مبنی بر 
هزینه کردن میلیاردی برای سرپوش 
گذاشتن بر جنایت های خود نیز دیگر 

کسی را تحت تاثیر قرار نمی دهد.«

پرونده

مأمور سابق ســیا مدعی شد »آدولف هیتلر«، رهبر آلمان نازی 
در ســال ۱94۵ خودکشی نکرده و تا سال ها پس از آن نیز در برزیل 

زندگی کرده است!
»باب بانر« ادعا کرد براســاس 7۰۰ سند ســری که منتشر شده است 
»هیتلر« داستان ساختگی خودکشی را طراحی کرده اما با یک زیردریایی به 

اسپانیا و پس از آنجا به آرژانتین گریخته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شبکه تلویزیونی العالم، »بانر« 
در ادامه به نقل از یک مرد یونانی مدعی شده که دلیلی برای خودکشی هیتلر 
وجود نداشــت. براساس یکی از اســناد موجود ارتش آمریکا در آلمان هرگز 
نتوانســت جسد هیتلر را کشــف کند و هیچ دلیل و سندی نیز درباره مرگ 
یا خودکشــی وی ارائه نکرده است. طبق اظهارات این مأمور سابق سیا، یک 
دانشــجوی برزیلی نیز در پایان نامه دکترایش در سال 2۰14  تصریح کرده 
است که هیتلر با نام مستعار »آدولف الیپزیک« در برزیل می زیست تا اینکه 

در سن 95 سالگی در سال 1984 میالدی مرد.
آدولف هیتلر 2۰ آوریل 1889 در مسافرخانه ای در شهر مرزی و کوچک 
به نام »بران آئو ام این« در اتریش بین مرز اتریش و امپراتوری آلمان به دنیا 
آمد. وی از ســال 19۳4 رهبر حزب سوسیالیست ملی کارگران آلمان شد تا 
اینکه در سال 19۳9 جنگ جهانی دوم را آغاز کرد، جنگی که در سال 1945 

میالدی با شکست آلمان و متحدانش پایان یافت.

مأمور سابق سیا:
هیتلر پس از شکست، خودکشی نکرد

39 سال در برزیل زندگی کرد!

تحلیلگر کانادایی در گفت وگو با کیهان:

ایران تنها حکومت واقعی اسالم در سراسر جهان است

مصر
فارس: سیاســتمداران مصر با اشــاره به توقف پخش زنده نخستین جلسات 

پارلمان مصر فاش کردند این جلسه بسیار پرتنش برگزار شده است.
به اعتقاد این کارشناسان تخلفات پارلمان حتی آن را در معرض خطر فروپاشی 
قرار داده است. تنش در پارلمان مصر تا جایی باال رفته که برخی از اعضای پارلمان 

مصر استعفا داده و یا تهدید به استعفا کرده اند.
ونزوئال

خبرگزاری فرانسه، »نیکالس مادورو«رئیس جمهور ونزوئال در حضور اعضای 
پارلمان به مدت دو ماه وضعیت فوق العاده اقتصادی اعالم کرده اســت. وی قول 
داده به زودی طرحی برای برون رفت کشــور از بحران اقتصادی ارائه خواهد داد. 
ونزوئال که یکی از بیشترین ذخایر نفتی جهان را داراست به دلیل کاهش قیمت 

نفت در وضعیت وخیم اقتصادی قرار گرفته است.
ترکیه

اسپوتنیک: ستاد کل ارتش ترکیه اعالم کرده نیروهای امنیتی این کشور در 
تازه ترین درگیری ها در جنوب شــرق ترکیه حداقل 19 شبه نظامی پ.ک.ک را 
کشته اند. تحلیلگران معتقدند که ماجراجویی های رجب طیب اردوغان رئیس جمهور 

ترکیه موجب گسترش ناامنی در این کشور شده است.
کویت 

تســنیم: تعدادی از نمایندگان مجلس کویت در پی صدور حکم اعدام برای 
دو نفر که ادعا شــده برای ایران جاسوسی کرده اند، مجلس این کشور را بایکوت 
کردند. عربســتان برخی کشورها را تحت فشار قرار داده تا روابط خود با ایران را 

قطع کنند اما در این امر موفقیت چندانی به دست نیاورده است.
لبنان

فارس: وزیر دفاع فرانسه در اظهاراتی از تحویل دومین محموله تجهیزات نظامی 
فرانسه به ارتش لبنان با تامین مالی سعودی ها در بهار سال 2۰16 میالدی خبر 
داده است.عربســتان از فرانسه تضمین گرفته که سالح های تحویل داده شده به 
لبنان در اختیار حزب اهلل قرار نگیرد.فرانسه اما گفته سالح هایی که لبنان در اختیار 

دارد مدرن تر از سالح هایی است که به لبنان می دهد.
عربستان

تســنیم: مقامات رژیم ســعودی با وجود گذشت دو هفته از جنایت خود در 
اعدام شــیخ نمر باقرالنمر از تحویل پیکر این شــهید و سه جوان شیعی دیگر به 
خانواده هایشــان خودداری می کنند تا عمق وحشت و نگرانی آنها از تاثیر تحویل 

پیکرهای آنان نمایان شود.
تونس 

العالم: دولت سکوالر تونس نماینده وقت رژیم مخلوع بن علی در اراضی اشغالی 
را به عنوان وزیر خارجه خود انتخاب کرده است! بسیاری از مردم تونس این اقدام 

را »خیانت به اصول انقالب و ثبات ملی« این کشور ارزیابی کرده اند.

یک رســانه آمریکایی با بررسی موضوع اعدام آیت اهلل نمر و کشتار 
شیعیان نیجریه نتیجه گرفته که هدف سعودی ها از این جنایات تالش 

برای تحریک ایران است.
پایگاه »مینت پرس« در گزارشی،  قتل عام شیعیان نیجریه و دستگیری رهبر 
شیعیان این کشور و همچنین اعدام »آیت اهلل نمر«، رهبر شیعیان عربستان را »دو 
رویداد مرتبط با هم«، و »در راســتای اقدامات تحریک آمیز علیه ایران« توصیف 
کرده است. به گزارش فارس، این رسانه با اشاره به کشتار شیعیان نیجریه در ماه 
گذشته و دستگیری »شیخ زکزاکی« رهبر شیعیان این کشور در ابتدای گزارش 
خود نوشته است: »عربستان، جنگ با ایران را به نیجریه کشانده است.« بر اساس 
این گزارش، خبر قتل عام شیعیان نیجریه در حالی منتشر شده که نیجریه تصمیم 
خود را برای پیوستن به عربستان در جنگ ادعایی علیه »داعش« را اعالم کرد تا 
بدین ترتیب دو رژیم بدنام در زمینه های سرکوب و نقض مکرر موازین حقوق بشر، 
دست در دست هم بگذارند.« این پایگاه آمریکایی همچنین تاکید کرده »عربستان 
با ترویج ایدئولوژی وهابیت، الهام بخش بسیاری از گروه های تروریستی، از جمله 
گروه »بوکو حرام« شــده است که نیجریه کماکان درگیر نبردی فرسایشی برای 
نابود کردن آن اســت.« پایگاه »مینت پــرس« در پایان این گزارش خود نتیجه 
می گیرد که دستگیری زکزاکی، همان قدر که با مسائل داخلی نیجریه مرتبط است 
با اعدام »آیت اهلل نمر« در عربســتان هم ارتباط دارد. چنین اقداماتی بیش از هر 

چیز بخشی از تالش سعودی ها برای تحریک ایرانی هاست.«
بنابر این گزارش، »با توجه به اینکه عربستان و قطر جایگاهشان در سوریه رو 

به افول است، اکنون علیه منافع ایران در سایر نقاط دنیا نبرد را آغاز کرده اند.«

هدف آل سعود از شیعه کشی در نیجریه و عربستان
به روایت رسانه آمریکایی 

سرویس خارجی-
ارتــش ســوریه پــس از 
پیروزی های گسترده اخیر، خود 
را برای عملیات آزادسازی دومین 
آماده  این کشــور،  بزرگ  شهر 

می کند.
ســرانجام پس از ماه ها پیشروی 
و پیروزی درخشــان نیروهای ارتش 
ســوریه و مقاومــت کــه از ســوی 
جنگنده های روسی حمایت می شد، 
لحظه حســاس فرارســیده است و 
شهر »حلب« در نوبت آزادسازی قرار 

گرفته است.
بــه گزارش تســنیم، یک منبع 
امنیتی ســوریه با اعــالم این خبر، 
گفته در این عملیات، حضور نیروهای 
مقاومــت لبنــان و نیروهای مردمی 

سوریه نیز پررنگ خواهد بود و عالوه 
بر آن، جنگنده های روسی هم نقش 
پشتیبانی نیروهای مقاومت را برعهده 

خواهند داشت.
بــه گفته افســر بلندپایه ارتش 
ســوریه »این عملیــات، بزرگ ترین 
عملیات نظامی ارتش سوریه از آغاز 
بحران )2۰11( تاکنون خواهد بود.«

منابــع ســوری به زمــان آغاز 
عملیات، اشــاره نکردنــد. نیروهای 
ارتش ســوریه طی هفته های اخیر 
پیروزی های گسترده ای را در مناطق 
مختلف این کشور، خصوصا در استان 
حلــب رقم زده اند. ایــن پیروزی ها، 
آمریــکا و متحــدان منطقــه ای آن 
را نگــران کرده اســت و حتی گفته 
می شــود که ایاالت متحده درصدد 

احداث یک پایگاه نظامی در شــمال 
شرق سوریه و حوالی سد »تشرین« 

)منطقه کردنشین( است.
گزارش پیروزی ها

 از سوی ارتش روسیه
بــه گزارش ایســنا، »ســرگئی 
رودسکوی« رئیس اداره عملیات ستاد 
کل نیروهای مسلح روسیه اما اعالم 
کرده که، جنگنده های روسی از آغاز 
عملیات در ســوریه )9 مهر گذشته( 
تاکنون 5662 عملیات انجام داده اند و 
به کمک این جنگنده ها، ارتش سوریه 
توانسته 217 شهر، شهرک و منطقه را 
که مساحت کل آنها به 1۰۰۰ کیلومتر 
مربع می رسد، از چنگال داعش آزاد 
کند. ســاکنان شهرک ها و شهرهای 
آزاد شــده نیز به تدریج به خانه های 

خود باز می گردند و زندگی عادی را 
از سر می گیرند.

عناصر تروریستی نیز در مقابل، از 
کمبود سوخت، تسلیحات و تجهیزات 

مورد نیاز خود رنج می برند.
»نیروهای  گفــت:  رودســکوی 
ســوری با همکاری نظامیان روسی، 
22 تن کمک بشردوســتانه از طریق 
هوا و با چتر به شهرک های آزاد شده 

پرتاب کردند.«
به گفته وی، در »شهر »دیرالزور« 
برای حدود 2۰۰ هزار نفر جمعیت از 
طریق هوایی کمک رسانی شده است.«

رودســکوی این را هم گفت که 
و بشردوســتانه  انســانی  »عملیات 
)روسیه و سوریه( متوقف نخواهد شد 
و ما تمام تالش خود را برای کمک به 

مردم سوریه به کار خواهیم گرفت.«
آمریکا در هر حمله 

 ۵۰ غیرنظامی را می کشد
وی در مــورد تفــاوت عملیات 
هوایی روســیه در سوریه و عملیات 
ائتالف به اصطالح ضد داعش تحت 
رهبری آمریکا نیز اظهار داشت: »در 
هر عملیات هوایی پنتاگون، دست کم 
5۰ غیرنظامی کشــته می شــوند.« 
اگر همــکاران ما در مورد پیامدهای 
حمالت هوایی ائتالف آمریکایی ضد 
داعش سکوت اختیار کنند، ما مجبور 
خواهیم شد، )با انتشار اسناد مرتبط( 
افکار عمومی را نسبت به این واقعیت 

آگاه کنیم.
ائتــالف آمریکایی بــه اصطالح 
ضد داعش متشــکل از 6۰ کشور، از 

شهریور 2۰14 حمالت خود را علیه 
مواضع داعــش آغاز کرده اند. از آنجا 
که حمــالت فوق بدون دقت صورت 
می گیرند، تاکنون غیرنظامیان زیادی 

بر اثر این حمالت کشته شده اند.
متحــدان  و  متحــده  ایــاالت 
منطقه ای آن از سال 2۰11 تاکنون 
جنگ نیابتــی ویران کننده ای را در 
سوریه راه انداخته اند. علی رغم اینکه 
در ایــن جنگ، تروریســت هایی از 
1۰۰ کشــور در سوریه حضور دارند، 
اما نتوانسته اند دولت »بشار اسد« را 

سرنگون بکنند.
عملیات هوایی روسیه در سوریه، 
بر اســاس توافقی که میان دمشق و 
مسکو چهار شهریور امضا شد، صورت 

می گیرد.

در پی پیروزی رهبر یک حزب 
مورد حمایت آمریکا در انتخابات 
پکن  تایوان،  ریاســت جمهوری 
اعالم کرد که اگر تایوان رســمًا 
نیروی  با  کند،  اســتقالل  اعالم 
نظامی به این جزیره حمله می کند.

به گزارش بی . بی .ســی  از پکن، 
»تســای اینــگ ون« رئیس »حزب 
ترقیخــواه تایــوان«، در انتخابــات 
ریاست جمهوری این کشور، پیروز اعالم 
شد. قبل از اعالم نتایج، وزارت خارجه 
آمریکا که چنین نتیجه ای را پیش بینی 
می کرد، از دولت چین خواسته بود به 

نتیجه انتخابات احترام بگذارد.
»تسای« نخستین زنی است که 
در تایوان به ریاست جمهوری می رسد.

با توجه با اینکه »تسای« رهبری 
اردوگاه حامیان استقالل تایوان از چین 
را برعهده دارد و مورد حمایت آمریکا 
نیز هست، احتمال افزایش تنش میان 
چین و تایوان طی ماه ها و ســال های 

»راشــا تودی« ضمن رمزگشــایی از عملیات 
تروریســتی اخیر در پایتخت اندونزی، علت این 
عملیات را انتقام ریاض از جاکارتا به خاطر مشارکت 
نکردن اندونزی در ائتالف ســعودی ضد تروریسم 

اعالم کرد.
راشــا تودی اعالم کرده، رژیم عربســتان در پشــت 
عملیات تروریستی اخیر در »جاکارتا« قرار دارد. بر اساس 
گزارش این شبکه خبری، در پی درخواست رژیم سعودی 
از کشورهای اسالمی برای پیوستن به ائتالف به اصطالح 
ضد تروریســم تحت رهبری ریاض، ۳۳ کشــور به دالیل 
مختلــف، از جمله دریافت دالرهای نفتی عربســتان، به 
این ائتالف پیوســتند. تعدادی از کشورها هم مردد بودند 

که چه بکنند. اما دو کشــور اندونزی و الجزایر رسما اعالم 
کردنــد که به این ائتالف دروغین نمی پیوندند. اما، از 27 
آذر که ریاض این درخواســت را از کشورهای اسالمی به 
عمل آورد، آل سعود نتوانست با دالر اندونزی را به خود و 
به این ائتالف جذب کند. به همین خاطر، سعودی ها پرده 
دوم را به اجرا درآوردند و از طریق عوامل تروریستی خود، 
از مقامات اندونزی زهر چشــم گرفتند. رژیم سعودی در 
بسیاری از کشورها، از جمله پاکستان، سوریه، عراق، لیبی 
و یمن، اهداف سیاسی خود را از طریق عوامل تروریستی 
تحت نفوذ خود دنبال می کند. عملیات تروریستی پنج شنبه 
گذشــته داعش در جاکارتا، 7 کشته و 27 زخمی برجای 

گذاشت. بیشتر قربانیان خارجی بودند.

راشا تودی: حمالت تروریستی اندونزی نتیجه مخالفت جاکارتا با ائتالف سعودی بود

پیروزی غربگرایان در انتخابات تایوان
چین: جدایی طلبی تایوان را
با حمله نظامی پاسخ می دهیم

عملیات گروگانگیری القاعده در پایتخت بورکینافاسو با ۲۰ کشته و 
۳۳ زخمی پایان یافت.

روز جمعه سه فرد مسلح با ورود به هتل بزرگ »اسپلندید« شهر »اوآگادوگو« 
پایتخت بورکینافاسو، 126 غیرنظامی حاضر در این محل را به گروگان گرفتند. در 
مرحله بعد نیروهای امنیتی بورکینافاسو و سپس نیروهای فرانسوی وارد عمل شدند.
تبادل آتش میان طرفین تا صبح شنبه ادامه یافت و در نهایت با هالکت سه 
گروگانگیر، عملیات پایان یافت. منابع رســمی بورکینافاسو شمار کل کشته های 
این عملیات تروریســتی را 2۰ نفر و مجروحان را نیز ۳۳ تن اعالم کردند. هتل 
»اســپلندید« به طور مکرر مورد استفاده سازمان ملل قرار دارد و در زمان حمله 
تروریست ها نیز یک وزیر دولت بورکینافاسو )وزیر کار( در محل حضور داشته و 
به گروگان گرفته شده بود. اما به وی آسیبی نرسید و همراه دیگر گروگان ها آزاد 
شده است. بورکینافاسو قباًل تحت استعمار فرانسه بوده و هم اکنون نیز شماری 
از نیروهای فرانســوی در این کشور مستقر هســتند. گروه موسوم به »جماعت 
مرابطون«، شــاخه القاعده در شــمال منطقه صحرا و غرب آفریقا مسئولیت این 
حمله تروریســتی را برعهده گرفت.دیروز از بورکینافاسو خبرهای تأیید نشده ای 
نیز در مورد حمله تروریست ها به یک هتل دیگر گزارش شد. در مورد این حمله 

احتمالی، جزئیات بیشتری مخابره نشده است.

پایان گروگانگیری در هتل بزرگ بورکینافاسو 
با 20 کشته

آتی قابل پیش بینی است.
طــی 7۰ ســال گذشــته حزب 
»کومینگ تانگ« قدرت را در تایوان 
برعهده داشته است. این حزب مخالف 
استقالل طلبی تایوان و خواستار حسن 
همجــواری و روابــط نزدیک با چین 
اســت.دولت پکن نیــز از هم اکنون 
موضع خود را در قبال سیاســت های 
دولت جدید تایوان، به وضوح اعالم و 
تهدید کرده است که اگر تایوان رسماً 
اعالم استقالل کند، با نیروی نظامی 
این جزیره را مورد حمله قرار می دهد.
در پــی جنگ داخلــی در چین 
که به تشــکیل حکومت کمونیستی 
)مائوئیستی( در این کشور منجر شد، 
تایوان از خاک اصلی چین جدا شــد، 
ولی چین این جزیره را بخشی از خاک 
خــود می داند.پس از آنکــه تایوان از 
سرزمین اصلی جدا شد، مورد حمایت 
همه جانبــه ایاالت متحده قرار گرفت 

و این حمایت ها همچنان ادامه دارد.
با توجه به تحوالت جاری تایوان، 
طرح آمریکا بــرای ایجاد بحران های 
ســاختگی در مرزهای چیــن از این 
پس ابعاد تازه ای خواهد گرفت. ایاالت 
متحده که قصد دارد، آسیای شرقی و 
اقیانوس آرام را امنیتی و میلیتاریستی 
بکند، به اختالفات مرزی میان چین و 

همسایگان دامن می زند.

شمارش معکوس برای آغاز  عملیات بزرگ آزادسازی شهر حلب

یکی از رهبران جهاد اسالمی 
تصریح کرده که صهیونیست ها 
این بــار با حمایت کشــورهای 
مرتجع عــرب در تدارک حمله 

جدید به غزه هستند.
گفت وگو  در  حبیــب«،  »خضر 
با خبرگــزاری فارس اعالم کرد، »ما 
پیش بینــی می کنیم حمله جدیدی 
از سوی دشمن صهیونیستی پیش رو 
داشته باشیم و این حمله با حمایت 
برخــی از کشــورهای مرتجع عرب 

صورت خواهد گرفت.«
اظهــارات »خضــر حبیب« در 
شــرایطی صورت می گیرد که اخیرا 
برخی از ســران کشــورهای عرب 

منطقه بــرای برقراری روابط با رژیم 
صهیونیستی رقابت های خود را آغاز 

کرده اند.
 هرچند بسیاری از این کشورها 
در خفــا روابط گســترده ای با رژیم 
صهیونیستی دارند اما تاکنون جرات 
نکرده اند این روابط را رونمایی کنند. 
دلیل مهم آن هم ترس از مردم کشور 
خودشان است که احتمال می دهند با 

واکنش منفی آنها روبه رو شود.
یکی دیگــر از دالیلی که باعث 
شده این روابط پشت پرده باقی بماند 
ترس از جهان اسالم است. بسیاری 
از کشــورهای جهان اسالم با رژیم 
صهیونیستی هیچ ارتباطی ندارند و 

حتی در جبهه مقاومت اسالمی مقابل 
رژیم صهیونیستی مبارزه می کنند.

لبنان،  عــراق، ســوریه،  ایران، 
پاکســتان، افغانســتان و چندیــن 
کشــور دیگر اســالمی رابطه ای با 
رژیم صهیونیستی ندارند و این رژیم 
را دشــمن درجه یک جهان اسالم 
می دانند با این وجود اما مصر پس از 
روی کار آمدن انور سادات و قرارداد 
کمپ دیوید با رژیم صهیونیســتی 

رابطه برقرار کرد.
چندی پیش امارات متحده عربی 
نیز مجوز افتتاح یک دفتر نمایندگی 
دیپلماتیک رژیم صهیونیستی را در 
ابوظبــی صادر کرد و دولت قطر هم 

برای بازگشایی مجدد دفتر نمایندگی 
اســرائیل در خاک کشــورش اعالم 
آمادگی کرد. روابط پشت پرده بحرین 
و عربستان با رژیم صهیونیستی نیز 
بر کســی پوشیده نیست و این رژیم 
با ترکیه نیز روابط خوبی دارد. چندی 
پیش »انور العشــقی« مشاور سابق 
دولت عربستان گفت که 22 کشور 
عربی و 2۰ کشــور اســالمی آماده 
عادی سازی روابط با اسرائیل هستند 
و فقط منتظــر موافقت این رژیم با 

طرح صلح عربی هستند.
گفتنی اســت در اولین تهاجم 
رژیم صهیونیستی به غزه در دسامبر 
2۰۰8 کــه 22 روز طــول کشــید 

هزاران نفر به شــهادت رســیده یا 
مجروح شدند.

در تجاوز نظامی تابستان گذشته 
که به جنگ 51 روزه معروف شد نیز 
بیش از 2۰۰۰ شهروند فلسطینی که 
اکثر آنها غیرنظامی بودند به شهادت 
رسیدند و بیش از 1۰ هزار نفر دیگر 

زخمی شدند.
ادامه جنایات علیه 

فلسطینی ها
نظامیان صهیونیســت در ادامه 
جنایت های خود علیه فلســطینیان 
در جریان درگیری ها در شرق اردوگاه 
»البریــج« واقــع در مرکــز غزه دو 
فلسطینی را شهید و 1۰ نفر دیگر را 

زخمی کردند.
تســنیم، سخنگوی  گزارش  به 
وزارت بهداشت فلسطین اعالم کرد 
کــه روز جمعه »محمد ابوزاید« 18 
ســاله در جریان درگیری در شرق 
البریج هدف اصابت مســتقیم گلوله 
نظامیان صهیونیست قرار گرفت و به 

شهادت رسید.
همچنین یک شــهروند دیگر به 
نام »محمد مجدی قیطر« از ساکنان 
شهر خان یونس هدف اصابت گلوله 
نظامیان رژیم اشغالگر قرار گرفت و به 
شهادت رسید. با این دو شهید تعداد 
شهدای انتفاضه قدس در جریان 1۰7 

روز انتفاضه به 162 نفر رسید.

هر دم از این باغ بری می رسد

جهاد اسالمی: در تجاوز بعدی اسرائیل به غزه مرتجعین عرب مشارکت می کنند

در  کرد،  اعالم  کره شــمالی 
صورتی به آزمایش های هسته ای 
واشنگتن  که  پایان می دهد  خود 
و سئول به رزمایش های مشترک 
خود در شبه جزیره کره پایان دهند 

و آمریکا نیز تغییر رفتار دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، 
وزارت خارجه دولــت پیونگ یانگ با 
صدور بیانیه ای، رسما اعالم کرد: »همه 
پیشــنهادهای قبلی مــا برای صلح و 
ثبات در شــبه جزیره کره و شــمال 
شرق آســیا، از جمله پیشنهاد توقف 
آزمایش های هسته ای و پیمان صلح، 
در ازای توقــف رزمایش های نظامی 
مشترک در شبه جزیره کره، همچنان 
به قوت خود باقی است.« خبرگزاری 
جمهوری اســالمی نیز به نقل از یک 
سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی 
گزارش داد: »در صورتی که دو کشور 
)آمریکا و کره جنوبی( رزمایش نظامی 
مشترک ساالنه خود را متوقف کنند، 
آنگاه می تواننــد به اجرای طرح هایی 
کــه تضمین کننده صلــح و ثبات در 
شبه جزیره کره است، امیدوار باشند.«

کره شــمالی پیش از این تهدید 
کــرده بود، در صورتــی که آمریکا به 
سیاست های خصمانه خود ادامه دهد 
و دست به تحریم های بیشتر بزند، در 
این صورت کره شــمالی ممکن است 
کــه از بمب هیدروژنــی علیه آمریکا 

استفاده کند.
کره شمالی چهارشــنبه 16 دی 
دســت به آزمایش بمــب هیدروژنی 
زده اســت که وحشــت غــرب را به 

دنبال داشت.

پس از این آزمایش، کره شــمالی 
اعالم کرد دارای موشــک هایی است 
که می تواننــد کالهک های کوچکتر 
بمب هیدروژنی را با خود حمل کنند.
در این میان اما، کره جنوبی اعالم 
کــرد همه تــوان دیپلماتیک خود را 
برای اعمال تحریم های بیشتر شورای 
امنیت علیه کره شمالی به کار می گیرد. 
ایاالت متحده در حال حاضر 28 هزار 
و 5۰۰ نفر نیرو در کره جنوبی مستقر 
کرده اســت که همه آنها با آزمایش 
اخیر پیونگ یانگ، به حالت آماده باش 

کامل درآمده اند. 

تغییر رفتار آمریکا
شرط کره شمالی برای توقف  آزمایش های اتمی


