کالین پاول :نظامیان آمریکایی
تا  50سال آینده در افغانستان میمانند!

وزیر خارجه و رئیس ستاد سابق ارتش آمریکا
میگویــد نظامیان ایاالت متحده قصد دارند تا نیم
قرن آینده در افغانستان بمانند!
به گزارش تســنیم« ،کالین پــاول» گفته بر این باور
است که نیروهای آمریکایی تا  50سال آینده در افغانستان
باقی خواهند ماند .پاول میگوید با گذشت زمان ،ماهیت
جنگ در افغانستان تغییر کرده است و در حال حاضر این
چهار شنبه  ۲۸بهمن ۱۳۹۴

جنگ دیگر ،نبرد علیه القاعده و طالبان نیست ،بلکه نبرد
با چین ،روســیه ،پاکستان ،ایران ،سوریه ،و نبرد به خاطر
کردستان ،نفت ،آب و انرژی است! «الورانس ویلکرسون»
فرمانده بازنشســته ارتش آمریکا نیز ضمن تایید سخنان
پاول ،تصریح کرده که نیروهای آمریکایی در افغانســتان،
نــه تنها از این پس کاهــش نمییابند ،بلکه بر تعداد آنها
افزوده نیز میشود.
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در آستانه عملیات ارتش برای آزادسازی موصل

داعش  1000شهروند عراقی را اعدام کرد!

تروریســتهای داعش بیش از  1000شهروند عراقی ساکن
«موصل» را اعدام کردند.
به گزارش ایسنا ،گروه تروریستی داعش دوشنبه با انتشار اسامی 1065
تن از ساکنان شهر موصل ،که طی سال گذشته آنها را بازداشت کرده بود،
از اعــدام این افراد خبــر داد .داعش به خانوادههای این افراد اعالم کرده
که دیگر منتظر بازگشت فرزندان و برادران خود نباشند! انتشار این خبر
ساکنان این شهر بزرگ عراق را در بهت و حیرت فرو برده است.
به گفته منابع محلی ،بیشتر افراد اعدام شده ،غیرنظامی هستند و در
میان آنها معلم ،کاسب ،وکیل و کارگر نیز دیده میشوند.
داعش اســامی این قربانیان را نیز روی دیوار مرکز پزشکی قانونی و
پنج بیمارســتان شــهر موصل نصب کرده است .این افراد پس از آنکه با
شلیک گلوله اعدام شدهاند ،اجساد آنها در منطقه «خفسه» (حومه موصل)
سوزانده و سپس بقایای اجساد در جنوب غرب موصل در گورهای جمعی
دفن شدهاند.
به گفته کارشناســان ،با توجه به اینکه به زودی عملیات ارتش عراق
برای آزادسازی موصل آغاز میشود ،داعش با این اقدام خود میخواسته
جلوی هرگونه همکاری احتمالی میان مردم موصل و ارتش عراق را بگیرد.
در حال حاضر اوضاع در شهر موصل بهگونهای است که رسانهها ،همه
ساکنان این شهر (حدود یک میلیون و  400هزار نفر) را گروگان داعش
توصیف میکنند .جنایتکاران داعش طی یک سال و نیم اخیر هزاران نفر
را در موصل اعدام و یا آواره کرده اســت.دیروز از اســتان «االنبار» عراق
نیز خبر رسید ،نیروهای بسیج مردمی در چند نقطه این استان تعدادی
از خودروهــای بمبگذاری شــده داعش را منهدم کردند و شــماری از
تروریســتها را به هالکت رساندند .از شهر «رمادی» مرکز استان االنبار
نیز خبر رســیده؛ شماری از عناصر داعش که قصد داشتند با لباس زنانه
فرار کنند ،به دست نیروهای دولتی دستگیر شدند.

پطرس غالی دبیر کل اسبق
سازمان ملل درگذشت

پطرس غالی ششمین دبیر کل سازمان ملل متحد در سن 94
سالگی در گذشت.
به گزارش فارس« ،پطرس غالی» ،دبیر کل اسبق سازمان ملل متحد
دیروز در سن  94سالگی درگذشت .وی که مصریتبار بود از سال 1992
تا  1996دبیر کلی سازمان ملل متحد را برعهده داشت« .غالی» ششمین
دبیر کل سازمان ملل متحد بود و پس از «خاویر پرز دکوئیار» به این مقام
رســید .پطرس غالی در  14نوامبر  1922در یک خانواده قبطی و ارمنی
در مصر به دنیا آمد .وی نوه «پطرس پاشــا غالی» نخست وزیر مصر در
اوایل قرن بیستم بود« .پطرس غالی» از اکتبر  1977تا  1991وزیر امور
خارجه مصر بود .زمانی که «پطرس غالی» دبیر کل سازمان ملل بود در
رواندا ،سومالی ،آنگوال و یوگسالوی سابق درگیری بود.

کوتاه از سراسر جهان
یونان

خبرگزاری فرانســه :ســتاد فرماندهی ارتش یونان اعالم کرده
نیروی هوایی ترکیه روز دوشنبه  22بار حریم هوایی این کشور را
نقض کرده اســت .در سال  2014نیز جنگندههای ترکیه بیش از
 2000بار وارد حریم هوایی یونان شــده و حریم هوایی این کشور
را نقض کرده بودند.

ترکیه

العالم :شهرهای مختلف ترکیه در اعتراض به سیاستهای «رجب
طیب اردوغان» رئیسجمهوری این کشور هر روز شاهد تظاهرات و
ی است .نیروهای پلیس برای پراکنده کردن تظاهرکنندگان از
ناآرام 
گاز اشکآور و گلولههای جنگی استفاده میکنند.

آمریکا

سی.بی.اس :هیالری کلینتون نامزد دموکرات ریاست جمهوری
آمریکا برای تمســخر و ریشخند زدن به نامزدهای جمهوریخواه
«واقواق» کرد و ادای ســگ درآورد! وی گفت :باید یک ســگ را
آموزش بدهیم که هر وقت دروغی از نامزدهای انتخاباتی بشــنود
واقواق کند!

نیجریه

آناتولی :ارتشهای دو کشــور نیجریــه و کامرون در عملیاتی
مشــترک  112اسیر را از چنگ گروه تروریســتی بوکوحرام آزاد
کردند .در بیانیه ارتش نیجریه آمده «همکاری با همسایگان قدرت و
شهامت را در ما زنده کرده ونتایج مهمی در نبرد علیه تروریستهای
بوکوحرام به همراه داشته است».

کره جنوبی

آسوشیتدپرس :رئیسجمهور کره جنوبی هشدار داده اگر کره
شمالی از برنامه بمب اتمیاش دست نکشد دچار سقوط و فروپاشی
خواهد شد .آزمایش بمب هیدروژنی کره شمالی چند هفتهای است
که به دغدغه کرهجنوبی و آمریکا تبدیل شده است.

اتحادیه اروپا

تودی زمان :رئیس شورای اروپا اعالم کرده مهاجرتهای گسترده
باعث فروپاشــی اتحادیه اروپا خواهد شد .وی این را هم گفته که
موضوع بسیار حساس است و باید نسبت به این مسئله بسیار دقت
کرد زیرا چیزی که بشکند دیگر قابل جمع نیست.

عربستان

مردم لبنان در همبستگی با انقالبیون بحرین
تظاهرات کردند

شــبکه عفو بینالملل :مادر «علی النمــر» تالش میکند تا با
کمک نهادهای بشردوستانه مقامات عربستان را وادار کند پسرش
ی النمر در سال  2012به دلیل شرکت در تظاهرات
را آزاد کنند .عل 
ضددولتی و در حالی که  17سال بیشتر نداشت دستگیر شد .آیتاهلل
نمر ،پدر علی چندی پیش به طرز ناجوانمردانهای از سوی جالدان
سعودی به شهادت رسید.

صدها تن از آحاد مختلف مردم لبنان با برگزاری
تجمعی در بیروت با انقالبیون  14فوریه بحرین اعالم
همبستگی کردند.
لبنانیهــا روز دوشــنبه با تجمع مقابل ســاختمان
«االسکوا» بر لزوم خروج نیروهای سپر جزیره از بحرین تاکید
کرده و آنها را «اشغالگر» خواندند .مردم لبنان ،انقالب بحرین
را نیز انقالب «حق علیه باطل» خوانده و تاکید کردند که
صفحه آخر

شماره ۲۱۲۸۳
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شیطان بزرگ یعنی این

هیالری کلینتون :رئیس جمهور شوم
مجوز قتل  200هزار فلسطینی را صادر میکنم

نامزد دموکــرات انتخابات
ریاست جمهوری آمریکا تصریح
کرد اگر رئیسجمهــور آمریکا
شود به اسرائیل اجازه خواهد داد
در غزه به جای  2000نفر  200هزار
نفر را قتلعام کند.
هیالری کلینتون در نامهای برای
«حییم ســابان» ،میلیاردر یهودی-
آمریکایی نوشت« :در صورت تصدی
ریاســتجمهوری آمریکا به اسرائیل
اجــازه خواهم داد به جای  2000نفر
از ساکنان غزه  200هزار تن از آنها را
به قتل برساند».
اشاره وی به حمله نظامی تابستان
سال  2014اسرائيل به غزه موسوم به
جنگ  51روزه است که بیش از 2000
تن از ساکنان این منطقه به شهادت
رسیده و هزاران نفر مجروح شدند.
به گــزارش خبرگــزاری صدا و
ســیما نامــه هیالریکلینتون که در
روزنامه «گاردین» منتشــر شــده به
معنای مقاصد آشــکار سیاستهای

آینــده این نامزد دموکــرات به ویژه
قصد وی برای اعطای چراغ ســبز به
رژیم صهیونیستی برای کشتار نزدیک
به  10درصد از ساکنان نوار غزه و نیز
حمایت سیاســی ،اقتصادی و نظامی
کامل وی از تلآویو است.
کلینتون در ایــن نامه همچنین
نوشــته «اســرائيل در تهاجم نظامی
تابستان سال  2014به نوار غزه ،درس
کافی به جنبش حماس نداد و از طرفی
باراک اوباما هم آنچنان که باید تعامل
مناسبی با همپیمانان واشنگتن نداشت
و با گروههای فلسطینی در نوار غزه با
مدارا رفتار کرد!»
کلینتون افزود«:اگر رئيسجمهور
آینده آمریکا شــوم از دولت اسرائیل
انواع حمایتهای نظامی ،دیپلماتیک
و اقتصادی الزم را برای نابودی جنبش
حماس به عمل خواهم آورد ،حتی اگر
این کار به قیمت کشــته شدن 200
هزار تن از ساکنان نوار غزه تمام شود».
وی گفت« :حقوق کودکان هرگز

نیروهــای ارتش ســوریه
و مقاومــت بهطــور همزمان در
اســتانهای «حلــب» و «رقه»
پیشروی و مناطق جدیدی را از
کنترل تروریستها خارج کردند.
در پی ایجاد اختالل در مسیرهای
تدارکاتی تکفیریها و تروریستهای
سوری ،پیشــروی ارتش ســوریه و
نیروهای مقاومت ســرعت بیشتری
گرفته است .در اســتان حلب دیروز
شهر «تلرفعت» در شمال این استان
و شش منطقه دیگر در شرق حلب و
یک نیروگاه حرارتی به دست نیروهای
دولتی و مقاومت افتاد .منابع خبری،
آزادســازی این نیروگاه را دســتاورد
بزرگ جبهه ضد تروریســم توصیف
کردند.
ارتش بــا این اقدامات ،قصد دارد
حلقه محاصره تروریستها در حلب را
تنگتر کند .در استان «رقه» واقع در
شمال شرق ســوریه نیز دیروز ارتش
سوریه دســت به پیشروی زد .شبکه
سیانان با اعالم این خبر ،این پیشروی
را «حمله به قلب داعش» توصیف کرد.
پیشــروی ارتــش ســوریه در
مناطق مختلف بهگونهای اســت که
تروریســتهای مستقر در این کشور
هیچ امیدی به بقای خود ندارند؛ دیروز
گروهک تروریستی «ارتش آزاد» رسما
از عربستان ،ترکیه و قطر خواست در
سوریه مداخله نظامی بکنند.

نیرنگ آمریکا
به گزارش تسنیم« ،ریاض حداد»
سفیر سوریه در روسیه اما اعالم کرده
جنگندههای آمریکایی پنج بیمارستان
پزشکان بدون مرز و دو مدرسه را در
استانهای «ادلب» و «حلب» بمباران
کردند و پس از این اقدام جنایتکارانه،
فورا انگشــت اتهام را به سمت نیروی
هوایی سوریه و روسیه گرفتند و آنها
را متهم به این کار کردند .حداد گفت،
اســناد جمعآوری شــده ،به وضوح
مشخص کرد که این بمبارانها که 50
کشته برجای گذاشت ،کار آمریکاییها
بوده است.
دولــت ترکیه نیز این روزها علیه
روســیه جنگ روانــی راه انداخته و
روسهــا را بهطــور مکــرر متهــم
میکند که در سوریه زیرساختهای
غیرنظامــی را هدف قــرار میدهد.
نگرانی ترکیه ،آمریکا و عربســتان از
نابودی زیرســاختهای سوریه نیز از
آن حرفهاست!
روسیه مقابل ترکیه
به گــزارش خبرگــزاری فارس،
«نیکوالی کووالیوف» رئیس ســابق
دستگاه امنیت فدرال روسیه هم تاکید
کرد که مقامات ترکیه و عربستان به
خوبی میدانند کــه در صورت ورود
نیروهای این دو کشور به خاک سوریه،
ممکن است نیروی هوایی روسیه آنها
را بمباران کنند.

سبب نخواهد شد که حتی لحظهای
در موافقت با اســرائيل برای بمباران
مدارس در نوار غزه که از آنجا موشک
به طرف اسرائيل شلیک میشوند ،شک
و تردید به خود راه دهم».
وزیــر خارجــه ســابق آمریکا با
ادعای این که «گروههای فلســطینی
از کــودکان بهعنوان ســپر انســانی
استفاده میکنند» گفت« :این گروهها
مســتحق این هســتند که سوختن
اجساد کودکانشان را به سبب انفجار
بمبها و موشکها مشاهده کنند!»
این گفته کلینتون اشاره به زنده

زنده سوزاندن یک کودک شیرخواره
فلسطینی توسط صهیونیستها دارد.
اظهارات هیالری کلینتون که اوج
وقاحت یک کاندیدای ریاستجمهوری
آمریکا را نشان میدهد ثابت میکند
که رژیــم صهیونیســتی تاکنون هر
جنایتی علیه فلسطینیان انجام داده
با چراغ ســبز آمریکا صورت گرفته و
کشوری که ادعای حقوقبشر و رعایت
آزادی انســانها را یدک میکشد به
راحتی از یک رژیم کودککش دفاع
میکند.سخن دیگر خطاب به برخی
در داخل کشور خودمان است .کسانی

کــه آمریکا را کدخدا میدانند و برای
بهبود شرایط کشور چشم به دستان
چنین شیاطینی دوختهاند.
لغو قرارداد با رژی م صهیونیستی
خبر دیگر اینکه پارلمان اردن اعالم
کرده که طرح توافقنامه واردات گاز از
فلسطین اشغالی را لغو میکند.
به گزارش خبرگزاری قدس به نقل
از روزنامه فلسطینی «الرساله»« ،یحیی
سعودی» رئيس کمیته فلسطین در
پارلمان اردن اعالم کرد توقف واردات
گاز از رژیمصهیونیستی یک خواست
مردمی و تصمیم پارلمان است و دولت
باید به آن عمل کند.
وی افزود ،هرچند تصمیم پارلمان
اردن برای دولت الزامآور نیست اما اگر
دولت حاضر به همراهی با این مصوبه
نشود پارلمان ،طرح سلب رای اعتماد از
آن را در دستور کار خود قرار میدهد.
دولت اردن در اجالس اقتصادی
داووس در «بحــر المیت» که ماه مه
گذشته (اردیبهشت ســال گذشته)

برگزار شــد ،قراردادی را با شــرکت
«بریتیش گاز» انگلیس به امضا رساند
که به موجب آن گاز فلســطین را به
اردن وارد خواهد کرد.
سایر رویدادها
* «محمد القیــق» روزنامهنگار
معترض فلســطینی که  84روز است
در اعتصاب غذا به ســر میبرد دچار
حمالت قلبی و تشنج شد.
* همزمــان بــا هتــک حرمت
به مســجد االقصی و مقبره یوســف
پیامبر(ع) توســط شهرکنشــینان،
نظامیان این رژيم  13فلسطینی را در
کرانه باختری بازداشت کردند.
* وزیر آمــوزش و پرورش رژیم
صهیونیستی خواستار تکهتکه شدن
کرانه باختری و اشغال مناطقی از آن
توسط این رژیم شد.
* مصر پس از آن که گذرگاه رفح
را به طور اســتثنایی به مدت سه روز
به روی فلسطینیان باز کرد دوباره این
گذرگاه را بست.

به گزارش تســنیم« ،بشار اسد»
طی سخنانی در نشست کانون وکالی
سوریه گفت« :جنگی که با آن مواجه
هســتیم ،سابقه پنج ساله ندارد ،بلکه
دســتکم سه دهه ســابقه دارد .این
جنگ ابتدا با کانالهای ماهوارهای آغاز
شده و سپس با ورود اینترنت به منازل
شدت و گســترش یافته است ».وی
گفت که این جنگ ،جنگ بهکارگیری
مفاهیم و اصطالحات است .بشار اسد
در ارتباط با ایــن قضیه توضیح داد:
وقتی برخی از مردم در ابتدای حوادث
(ســال  )2011میگفتند ما مخالف
خشونت از سوی دو طرف هستیم ،با
بر زبان آوردن این مفاهیم ،میان دولت
و تروریستها فرق قائل نشدند.
رئیسجمهوری ســوریه در مورد
مســئله مداخله نظامی عربســتان و
ترکیه در کشورش نیز گفت :ترکیه و
عربستان در ارتباط با مسئله دخالت
نظامی در ســوریه ،از خود اختیاری
ندارند؛ آنها صرفا تابــع و اجراکننده
دستورات هستند.
بشار اسد مبارزه جهان با تروریسم
را نیز یک ادعا دانست و در این رابطه
اظهار داشــت :تمام دنیا میخواهد با
داعش در ســوریه مبارزه کند ،اما در
مورد کمکهای مالی و تسلیحاتی به
داعش ،کور شده است.رئیسجمهور
ســوریه در ادامه ،میــان مخالفت با
دولت و تروریســم فرق گذاشــت و

گفت :این حق هر شــخص است که
نســبت به حکومت اعتراض داشته و
خواســتار اصالحات باشد ،ولی هیچ
کــس نمیتواند حکومت را نفی کند،
چرا که همه به آن نیاز دارند.
بشار اسد افزود :اولویت ما مبارزه
با تروریســم است ،چیزی که برای ما
اولویت دارد ،عزت مردم سوریه است
و هیچ قدمی که مغایر این عزت باشد،
برنمیداریم.رئیسجمهور ســوریه با
اشــاره به ترفند گروههای مخالف در
خصوص ارائــه طرح حکومت انتقالی
گفت :آنها با هدف سیطره بر حکومت،
مسئله دولت انتقالی را به جای «هیئت
انتقالی» پیش کشیدهاند.
هرگونــه انتقال قــدرت باید در
چارچوب قانون اساســی فعلی انجام
شــود و عمل بــه قانون اساســی ،تا
تدوین قانون اساســی جدید متوقف
نخواهد شــد.رئیسجمهور سوریه در
ادامه گفت :جنگ ســوریه یک جنگ
داخلی نیست ،بلکه یک جنگ جهانی
اســت که تا دریای چین نیز کشیده
شده است .آن چه که در سوریه اتفاق
میافتد یک جنگ خارجی است که از
سوی مزدوران دشمنان سوریه به وقوع
پیوسته و یک جنگ داخلی محسوب
نمیشود.بشار اسد در پایان تاکید کرد:
گزینهای جز پیــروزی پیش روی ما
نیست ،حق دادنی نیست ،بلکه گرفتنی
بوده و بهای آن هم بسی گران است.

پیشروی همزمان ارتش سوریه و مقاومت در حلب و رقه

بشار اسد :جنگ در سوریه از  30سال پیش آغاز شده است.
وی گفــت که در صــورت ورود
نظامیان ترکیه و ســعودی به سوریه،
تشــخیص آنها از عناصر تروریستی
ســخت خواهــد بــود و روســیه به
درخواست دولت قانونی دمشق ،اقدام
خواهد کرد.
در همین حال ،آمریکا دولتهای
روســیه و ترکیه را به خویشتنداری
دعوت کرد و از این دو کشور خواست
از هرگونه تنش درباره ســوریه پرهیز
کنند .آمریکا به شدت نگران درگیری
روسیه با متحدان خود است.
اتحادیــه عرب نیز کــه تا دیروز
در ارتباط با مســئله اعــزام نیرو به
سوریه ،موضع شفافی نداشت ،دیروز
اعالم کرد ،گزینــه نظامی پیامدهای
خطرناکی را برای سوریه و کشورهای
همسایه خواهد داشت .پیش از این هم
دولت مصر رسما درخواست عربستان

برای اعزام نیرو به ســوریه را رد کرده
بود .جالب اســت که ترکیه هم حرف
خودش را پس گرفت و اعالم کرد به
سوریه نیرو اعزام نمیکند!
هر چند طی روزهای جاری کسی
در ارتباط با اعزام نیرو به سوریه حرفی
نمیزنــد ،ولی ترکیــه عمال مواضع
نیروهای ســوری و کردهای طرفدار
دولت ســوریه در شمال این کشور را
هدف گلولههای توپ قرار داده است.
این اقــدام مغایر قوانیــن بینالمللی
باعث شد شورای امنیت سازمان ملل
به درخواست روســیه دیشب جلسه
تشــکیل دهد .از نتیجه این نشست،
گزارشی نرسیده است.
اظهارات بشار اسد
رئیسجمهوری سوریه اعالم کرد،
جنگ علیه این کشور از سه دهه قبل
آغاز شده است.

مسابقه فرار مزدوران آلسعود از یمن

ریاض :در یمن بمانید ،پول بیشتری میدهیم
بلک واتر :بمانیم ،کشته میشویم
مقاومت ،قدرت و اقتدار
انقالبیــون و ارتــش یمن
آدمکشهای بلک واتر را هم
از یمن فراری داد.
هنوز چند ماهی از اعالم ورود
نیروهای بلک واتر به یمن نگذشته
که خبر رسیده ،این نیروها دست
از پــا درازتر در حال فرار از یمن
هســتند .هفته گذشته شرکت
آمریکایی و بدنام بلکواتر پس از
شکستهای سنگین در جبهه تعز
اعالم کرد که مزدوران خود را از
یمن خارج میکند .به دنبال این
خبر ،مقامات سعودی و اماراتی به
تکاپو افتادند تا با باال بردن حقوق و
دستمزد این نیروها ،آنها را راضی
به ماندن کنند اما گویا هراس از
مرگ باعث شده است که نیروهای
بلک واتر پیشــنهاد ریاض را رد
کنند .به گزارش تسنیم ،براساس
اطالعاتی کــه خبرگزاری یمنی
«سبأ» منتشر کرده چندی پیش
فرماندهی ائتالف متجاوز سعودی
و فرماندهــی شــرکت بلک واتر
در حضور رئیس اطالعات ارتش
امارات ،معاون وزیر دفاع سعودی
و پنج افسر یمنی نشستی فوری
برگزار کرده اســت .این نشست
طوالنیمدت با هدف راضی کردن
شــرکت بلک واتر برای انصراف
از تصمیم خــود مبنی بر خروج
از یمــن در ازای پرداخــت یک

میلیون دالر به این شرکت برای
تامین زندگی نظامیان و پرداخت
 10هزار دالر حقوق ماهانه و 50
دالر حقوق روزانه برای هر کدام
از این نظامیان برگزار شده است.
براســاس این گزارش ،فرماندهی
بلک واتر این پیشــنهادها را رد
کرده و گفته که یک میلیون دالر
بعد از کشــته شدن نظامیان این
شرکت فایدهای ندارد.
فرمانده بلــک واتر همچنین
تاکید کرده فریب بزرگی خورده
اســت که نظامیانــش را به یمن
آورده اســت .وی گفتــه« :مــا
فکــر میکردیم با کــودکان در
یمن میجنگیم ،امــا خود را در
مقابل ارتش سازماندهیشــده و
آموزشدیدهای که با اعتقادی قوی
میجنگند دیدیم ».فرمانده بلک

واتر همچنین گفته که «ما متحمل
ضرباتی مرگبار در یمن شدیم .زیرا
رسانههای یمنی اسامی کشتهها،
حقــوق و آمار و ارقامهای نظامی

ما را منتشر کردند و این موضوع
بر روحیه نیروهای ما تاثیر منفی
گذاشته است ».فرمانده بلک واتر
همچنین به شکســت نیروهای

ائتالف متجاوز سعودی در حفظ
ســری بودن تحرکات آنها اشاره
کــرده و گفته که «رســانههای
یمنی تمام جزئیات تحرکات آنها

اختالفات عربستان و امارات در یمن باال گرفت

شکســتهای پی در پــی متجاوزین در یمن باعث شــد
جنگندههای امارات و عربســتان مواضع مزدوران یکدیگر را
بمباران کنند!
پیشرویهای اخیر انقالبیون یمن در کنار خروج نیروهای بلک واتر
باعث تضعیف شدید روحیه متجاوزان سعودی و اماراتی شده طوری که
خبر میرسد اختالفات این دو که با هدف اتحاد ،در چند ماه قبل کنار
گذاشــته بودند مجددا ً سر باز کرده اســت .آنطور که خبرگزاری ایرنا
نوشته جنگندههای اماراتی روز دوشنبه محل تجمع مزدوران همپیمان
عربستان را در شــهر «الحوطه» مرکز استان «لحج» بمباران کردهاند.
ایــن حمله یک روز پس از حمله طرفداران عربســتان به یک کاروان

انقالبیون بحرینی خواســتار تحقق سادهترین حقوق خود
هستند.این در حالی اســت که تظاهرات مردم بحرین به
مناسبت پنجمین سالروز انقالب  14فوریه همچنان ادامه
دارد و مردم به خیابانها آمده و برای تحقق خواســتههای
خود اصرار میورزند.آحاد مختلف مردم بحرین ضمن بستن
مغازهها در خیابانها حضور گسترده پیدا کرده و بر تداوم
انقالب تاکید کردند.

نظامی امارات و کشته شدن دو نظامی اماراتی صورت میگیرد! امارات
و عربســتان از مدتها پیش بر ســر حمایت از حزب «اصالح» (اخوان
المسلمین یمن) دچار اختالف هستند ،اما این اختالفها پس از وقوع
ترورهای مشکوک و بمباران همپیمانهای دو طرف در مناطقی از یمن
به ویژه در عدن باال گرفت.
به گفته منابع امنیتی ،جنگندههای ســعودی روز دوشنبه حمالت
خود را بر مرکز مخابرات و اداره برق شهر الحوطه مرکز استان لحج در
جنوب یمن متمرکز کردند .نظامیان اماراتی بیش از  10ماه است که در
کنار عربستان ،یمن را از زمین ،هوا و دریا مورد تجاوز قرار داده و تاکنون
شمار زیادی از نظامیان این کشور در یمن کشته شدهاند.

حتی اســم فرمانده جدید آنها را
چند ســاعت بعد از ورود به این
کشور منتشــر کردند ».فرمانده
بلک واتــر در پایــان خطاب به
سعودیها گفته «باور کنید که ما
نتوانستیم نیروهایمان را به سفر
به یمن راضی کنیم .ما به نیابت
از شما جنگیدیم و آبروی خود را
از دســت دادیم .صدها نفر از ما
کشته شدند».
بر اســاس اطالعات به دست
آمده  500نفر از نظامیان شرکت
آمریکایــی بلک واتــر از طریق
هواپیمــا یمن را تــرک کردهاند
و گروه بعــدی نیز که تعداد آنها
هم  500نفر است در حال آماده
شــدن برای ترک یمن هستند.
مدیرعامل شرکت بلک واتر پس
از کشته شدن هفت نفر و زخمی
شــدن  39تن دیگــر از اعضای
یگان ضربتی این شرکت موسوم
به «شــوالیههای مالت» دستور
عقبنشــینی این نیروها از یمن
را صادر کرده اســت .عربستان و
امارات که برای شکست انقالبیون
یمن به ایــن مزدوران پناه بردند
اکنون بــا خروج آنها در وضعیت
بسیار وخیمی قرار میگیرند چرا
که امید زیادی به تغییر معادالت
میدانی با حضور بلک واتر داشتند.
دو تن از فرماندهان بلک واتر نیز
در حمالت انقالبیــون یمنی به
هالکت رسیدهاند.

ژنرال السیسی :نتانیاهو رهبر بزرگی است
که وجودش برای منطقه ضروری است!

ژنرال السیسی در تملقگویی از نتانیاهو کار را به جایی رساند که وی
را رهبری قدرتمند خطاب کرد!
مــردم مصر به دنبال انقالب  25ژانویه  2011و با حمله به ســفارت رژیم
صهیونیســتی در قاهره آن را اشــغال کردند .این اقدام باعث شد تا کارشناسان
از تغییر روابط بین مصر و رژیم صهیونیســتی و حتی پایان توافق کمپ دیوید
خبر دهند .اما کودتای نظامیان به رهبری «السیسی» در سال  2011نشان داد
آمریکاییها به این راحتی دست از سر مصر بر نخواهند داشت .ژنرال «السیسی»
همواره به عنوان مهره دستنشانده آمریکا و رژیم صهیونیستی مطرح بوده طوری
که حتی رسانههای صهیونیســتی وی را «گنج استراتژیک اسرائیل» خواندند.
«اخیرا نیز دولت نتانیاهو» ســفیر جدیــدش را برای اعزام به مصر انتخاب کرد
و حتی برخی خبرها حکایت از ســفر نخست وزیر اسرائیل به قاهره را دارد .اما
اوج حمایت «السیســی» از صهیونیستها در تملقگویی وی از «نتانیاهو» رقم
خورد .به گزارش ایســنا« ،عبدالفتاح السیسی» ،رئیس جمهور مصر با تمجید از
«شــخصیت» و «قدرت رهبری» نخست وزیر رژیم صهیونیستی سعی در جلب
رضایــت رهبران جمعیتهای یهودی آمریکا را دارد .بنابر این گزارش ،ســران
کمیته روسای سازمانهای یهودی در آمریکا در جریان دیدار روز یکشنبه خود
با «نتانیاهو» در حاشیه نشستی که این کمیته در قدس اشغالی برگزار کرد ،به
وی اعالم کردند که «السیسی» در جریان دیدار روز پنجشنبه گذشته با آنها در
قاهره به تمجیــد از وی (نتانیاهو) پرداخته و اعالم کرده که «نتانیاهو» توانایی
رهبری زیادی دارد و این تواناییها باعث میشــود که وی نه تنها شایســتگی
رهبری اسرائیل و صهیونیستها را داشته باشد ،بلکه زمینه «پیشرفت» منطقه
و کل جهان را فراهم آورد!
این تملقگوییها نشان میدهد که افشاگریهای اخیر «یووال اشتاینس»،
وزیر صهیونیستی درباره دالیل واقعی تخریب تونلهای مرزی غزه توسط مصر و
اینکه این اقدام به درخواست تلآویو صورت گرفته است ،کامال درست است .این
در حالی است که فرماندهان سرویسهای امنیتی رژیم صهیونیستی خشم خود
را بر ســر «اشتاینس» خالی کرده و او را به تهدید منافع این رژیم متهم کردند.
چرا که به اعتقاد آنها افشــاگری وی درباره موضع «السیســی» میتواند قاهره را
به ســمت قطع همکاریهای راهبردی خود با تلآویو سوق دهد .اما تملقگویی
«السیسی» نشان داد ،کار از این حرفها گذشته و السیسی دقیقا پا در جای پای
حسنی مبارک گذاشته است.
پیش از این« ،نتانیاهو» اعالم کرده بود ،برخی کشورهای مرتجع عربی سعی
در ربودن گوی ســبقت از همدیگر در برقــراری تماسهای تلفنی با تل آویو را
دارند .دست دادن «موشه یعلون» وزیر جنگ رژیمصهیونیستی و شاهزاده «ترکی
الفیصل» رئیس ســابق دستگاه امنیتی سعودی در کنفرانس امنیتی مونیخ مهر
تایید دیگری بر این اظهارات است.

 140روز از انتفاضه قدس گذشت

انتفاضه سوم
چقدر به اهداف خود رسیده است؟
سرویس خارجی -
قیام جدید ملت فلسطین
در قدس اشغالی ،کرانه باختری
و نوار غزه علیه سیاســتهای
تجاوزگرانه رژیم صهیونیستی
که به انتفاضه سوم یا انتفاضه
قدس معروف است کمکم وارد
ششمین ماه خود میشود.
تاکنون که نزدیک به  140روز از
آن گذشته در حدود  182نفر شهید
و  23هزار نفر مجروح برجا گذاشته
اســت .به خــاک و خون کشــیده
شــدن فلســطینیها در شرایطی
صورت میگیرد که مدعیان جهانی
حقوقبشر در قبال این همه جنایت
سکوت اختیار کردهاند و تاسفبارتر
اینکه کشــورهای عربی نیز موضع
جدی در قبــال این رژیم جنایتکار
اتخاذ نمیکنند.
رژیم صهیونیســتی با توجه به
شــرایط پیچیده منطقــه و هجمه
وســیعی که از ســوی قدرتهای
فرامنطقهای علیه مقاومت اسالمی
صورت گرفته اســت تصور میکرد
میتواند از آب گلآلود ماهی بگیرد
و کرانــه باختری و نوار غزه را مانند
دیگر سرزمینهای فلسطینی اشغال
کند در حالی که عملکرد شجاعانه
مردم فلسطین در برابر رژیم اشغالگر
قدس نشــان داد که فلســطینیها
برای احقاق حقوق مشروع و مسلم
خود جدی و مصمم هستند و تا به
خواستههای خود نرسند این انتفاضه
همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
فلســطینیها خواستار برچیده
شدن شهرکهای غیرقانونی ،آزادی
اســیران ،لغو محاصــره غزه ،حفظ
حرمت مسجداالقصی و به رسمیت
شناختن حاکمیت مادی و معنوی
فلسطین هستند و این خواستهها را
در قالب انتفاضه پیگیری میکنند.
هر چند مردم فلسطین مسلح
نیستند و با استفاده از پرتاب سنگ،
بطریهای انفجاری ،سالح سرد یا زیر
گرفتن صهیونیستها با اشغالگران
مقابله میکنند ولــی به کارگیری
همین استراتژیها و شورش فراگیر
در قدس و کرانــه باختری موجب
شده که رژیم صهیونیستی نه تنها
قــادر به مهار انتفاضه نباشــد بلکه

احساس وحشت و نگرانی در تمامی
صهیونیستها از مقامات این رژیم
گرفته تا نظامیــان افزایش یابد به
نحوی که بــه راهکارهای متعددی
متوسل شــدهاند تا جلوی حرکت
عظیم مردمی فلســطین را بگیرند
که آخرین آنها اســتمداد از آمریکا
برای دریافت ســاحهای بیشتر و
کمکهای مالی بیشتر است.
انتفاضــه فلســطین گرچه در
آغاز راه اســت اما توانســته رژیم
صهیونیســتی را با بنبست جدی
مواجــه کند به نحوی کــه امروزه
اســرائيلیها حتی در قلب تلآویو
هم در امان نیستند و هیچ نقطهای
را برای خود امن نمیدانند.
انتفاضه قــدس همچنین ضربه
ســختی به روند شهرکســازی و
یهودی سازی قدس وارد کرده و رژیم
صهیونیســتی عمال از تفکر تقسیم
زمانی مسجداالقصی میان مسلمانان
و صهیونیســتها نیز منصرف شده
اســت.این پیروزیها نشان میدهد
که انتفاضه ســوم انتفاضهای قوی و
ریشهدار است و فقط انتفاضه اعتراض
و خشــم نیست بلکه انتفاضهای که
دشمن صهیونیستی را در تنگنا قرار
داده و به سراشیبی سقوط نزدیکتر
کرده است.
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