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هالکت 167 تروریست طالبان
 در تازه ترین عملیات ارتش افغانستان 

نیروهای دولتی افغانستان طی عملیاتی در بیش 
از 13 اســتان این کشور، 167 تروریست طالبان را 

کشتند.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اســامی، نیروهای 
دولتــی افغانســتان طی دیروز و یکشــنبه طی عملیات 
گسترده ای در استان های تخار، قندوز، بدخشان، سرپل، 
قندهار، ارزگان، لوگر، خوست، کنر، پکتیا، هرات، بادغیس، 

هلمند و برخی مناطق دیگر، 167 تروریست طالبان را به 
هاکت رساندند و بیش از 100 تن دیگر را زخمی کردند.
براساس اطاعیه وزارت دفاع افغانستان، در این عملیات 
تنها هشت سرباز ارتش کشته شدند.از استان ننگرهار نیز 
خبر می رسد، شب دوشنبه میان تروریست های طالبان و 
داعش در شهرستان »شــیرزاد« این استان درگیری رخ 

داده که بر اثر آن هفت عضو طالبان به هاکت رسیدند.

هشدار مسکو به آمریکا
درباره استقرار تسلیحات سنگین در اروپا

وزارت دفاع روســیه در واکنش به تصمیم 
آمریکایی ها برای استقرار تسلیحات سنگین در 
را »تجاوزکارانه ترین«  اروپا، آن  بالتیک و شرق 
اقدام غرب علیه کشــورش پس از جنگ سرد 

خواند.
به گزارش تسنیم به نقل از اینترفکس، ژنرال »یوری 
یعقوب اف« از مقام های وزارت دفاع روسیه دیروز تصریح 
کرد که کشورش در مقابل این تصمیم پنتاگون، هیچ 

گزینه دیگری غیر از گســترش نیروهای خود در غرب 
نخواهد داشــت.یک مقام آمریکایــی اخیرا اعام کرد 
پنتاگون برای محافظت از متحدان اروپایی اش دربرابر 
خطر روسیه، تجهیزات نظامی سنگین را در کشورهای 
بالتیک و شرق اروپا مستقر خواهد کرد.روزنامه نیویورک 
تایمز نیز اعام کرده کــه آمریکا قصد دارد تانک های 
جنگی، خودروهای نظامی و سایر تسلیحات سنگین به 
همراه 5 هزار سرباز را در کشورهای منطقه مستقر کند.
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فارین پالیسی :

آمریکا،بزرگترینتأمینکنندهسالحبرایتروریستهاست

یک روزنامه لبنانی با اشاره 
روزنامه  اخیر  افشاگری های  به 
واشنگتن پست درباره مداخالت 
آمریکا در ســوریه اعالم کرد، 
یک  آمریکا  جاسوسی  سازمان 
ارتش مجهز از تروریست ها در 

جنوب سوریه در اختیار دارد.
روزنامه  تســنیم،  گــزارش  به 
االخبار چــاپ لبنــان در مقاله ای 
نوشــت، روزنامه »واشنگتن پست« 
اعام کرده که هزینه حمایت سازمان 
جاسوســی آمریکا از عناصر مسلح 
جبهــه جنوبی ســاالنه حدود یک 

میلیارد دالر است.
به نوشته این روزنامه آمریکایی، 
سازمان ســیا ارتشی شامل هزاران 
مبارز مســلح در ســوریه دارد. این 
گروه به صورت ویژه در جنوب سوریه 
حضور دارد و سیا مسئولیت آموزش 
و تجهیز آنها به تسلیحات و اطاعات 

میدانی را برعهده دارد.
روزنامه االخبار در ادامه نوشت: 
مبلغ یک میلیارد دالر برای عناصر 
مسلح در سوریه تنها سخاوتمندی 
آمریکا برای گروه های تروریســتی 
نیســت بلکه این تنها بخشــی از 
همکاری آمریکا، عربســتان، قطر و 

ترکیه به شمار می رود.
به نوشــته این روزنامه لبنانی 
اگر این موضــوع )کمک های مالی 
و تسلیحاتی( با ســوابق آمریکا در 
افغانســتان و نیکاراگوئــه و دیگر 
کشورهایی که ســازمان جاسوسی 
آمریکا مزدورانش را در آنجا پرورش 
داده، مقایســه شــود به این نتیجه 
خواهیم رسید که آمریکا در سوریه 
نیز کوچک ترین بخش از هزینه ها را 
برعهده گرفته و بخش عمده آن را بر 
دوش متحدان خود قرار داده است.

االخبار در ادامه با اشاره به رقم 

یک میلیارد دالری که به وســیله 
آمریکایی ها به تکفیری های سوریه 
رســانده می شــود افزود: »می توان 
تصور کرد اموال بسیار زیادی برای 
ریخته شــدن خون مردم سوریه و 
تخریب گســترده این کشور صرف 
شــده است.« واشنگتن پست اعام 
کــرده هزینه هر عنصر مســلح در 
ســوریه ســالیانه بالغ بر 100 هزار 
دالر آمریــکا اســت.برنامه حمایت 
مالی »ســیا« که واشــنگتن پست 
آن را فــاش کــرده، از بزرگ ترین 
برنامه های محرمانه ای است که این 
سازمان جاسوسی در دنیا آن را دنبال 
تاکید  آمریکایی  روزنامــه  می کند. 
دارد کــه هزینه این برنامه حمایتی 
یک پانزدهم کل هزینه های سالیانه 

سیا را شامل می شود.
به گفته مســئوالن اطاعاتی و 
سیاســتمداران آمریکایی که با این 

برنامه  کرده اند،  مصاحبــه  روزنامه 
مذکور شامل آموزش عناصر مسلح 
و تجهیز آنها با ســاح و ملزومات 
لجستیک و جمع آوری اطاعات مورد 
نیاز آنهــا در درگیری ها بوده و این 
آژانس تمام آن چیزی که این گروه 
در اراضی سوریه به آن نیاز دارند را 

به دست آنها می رساند.
الوطن: نیازی به افشاگری 

نبود
روزنامه سوری الوطن اما پس از 
اینکــه داعش را ابزاری برای اجرای 
استراتژی بلند مدت آمریکا در میان 
کشورهای عربی دانست، تاکید کرد: 
اثبات این موضوع کاما مشــخص 
اســت و نیاز بــه اســناد محرمانه 

آمریکایی ها نبود.
این روزنامــه افزود: در روزهای 
اخیر اسناد محرمانه آمریکایی منتشر 
شده است که دست داشتن ایاالت 

متحــده در تاســیس و حمایت از 
داعش را نشــان می دهد. این اسناد 
همچنین نشان می دهد که مخالفان 
ســوریه )تروریست ها( در سال های 
2012 و 2013 با مقامات اسرائیلی 
دیدار کرده اند.به نوشته الوطن، شکی 
نیست که آمریکا استراتژی مکتوب و 
مشخصی برای اهدافی که از طریق 
داعش به دنبال تحقق آن است برای 
خود ترســیم کرده، به همین علت 
گذشــته  همچون  ائتاف  حمات 
گزینشی و در راستای تحقق اهداف 

تعیین شده خواهد بود.
الوطــن افــزود: داعــش ابزار 
اجرای اســتراتژی آمریکا در جهان 
عرب اســت. این موضوع برای همه 
همچنین  اســت.  شــده  مشخص 
مشخص اســت که مخالفان سوری 
که کشتار را طوالنی کرده و تخریب 
زیرساخت های کشور خود را نادیده 

می گیرند در راستای منافع دشمن 
صهیونیســتی گام برمی دارند حال 
تفاوتی ندارد که اسناد محرمانه این 

موضوع را فاش کند یا نکند.
هالکت 200 تروریست

از تحوالت میدانی ســوریه اما 
خبر می رسد، نیروهای ارتش سوریه 
بیش از 200 تروریست را در اطراف 
ســد »زیزون« در حومه »حماه« و 
فرودگاه »الثعله« در حومه »السویدا« 

به هاکت رسانده اند.
جنگنده هــای  حمــات  در 
ســوری به مواضع و مخفیگاه های 
تروریست های داعش در حومه شرقی 
حمص نیز شماری از تروریست ها به 
هاکت رسیدند.در شمال غربی شهر 
درعا، حومه قنیطره و حومه حسکه 
نیز بر اثر عملیات موفقیت آمیز ارتش 
ســوریه ده ها نفر از تروریست ها به 

هاکت رسیدند.

یک نشــریه آمریکایی طی 
را  متحده  ایــاالت  گزارشــی، 
و  سالح  تأمین کننده  بزرگترین 
در  تروریستی  گروه های  مهمات 

جهان اعالم کرد.
بــه گــزارش تســنیم، »فارین 
پالیســی« طی گزارشــی در مورد 
»بزرگترین صادرکنندگان ساح در 
جهان«، طبــق معمول نام آمریکا را 
در صــدر قرار داد. اما، موردی که در 
ایــن گزارش جدید بود و به صراحت 
اعام شــد، ایاالت متحده به عنوان 
بزرگترین تأمین کننده ساح و مهمات 
تروریست های فعال در جهان )به ویژه 

در خاورمیانه( است.
به کاخ سفید  این نشریه نزدیک 
می نویسد: »تجارت ساح های کوچک 
[توسط آمریکا] در حدفاصل سال های 
2001 تا 2011 دو برابر شــده و از 
ســال 2011 به بعد نیــز همچنان 
رو به رشد اســت. ایاالت متحده در 
حال حاضر بــازار تجارت و صادرات 
ساح های کوچک را در اختیار خود 
دارد. ساح های سبک از ویژگی  حمل 
و نقل آسان برخوردار بوده و در دنیای 
امروز مهمترین ساح برای گروه های 

تروریستی محسوب می شوند.«
این نشریه آمریکایی همچون سایر 
رســانه های غربی به جای گروه های 
تکفیــری و داعــش و طالبان، فقط 
به درج عنوان »گروه های شورشی« 
بسنده کرد و همچنین، بدون آنکه از 
خاورمیانه و کشورهایی مثل سوریه، 
عراق، یمن، پاکستان و لیبی نام ببرد، 
فقط به ترکیب »مناطق شورشــی« 

بسنده کرد.
تاکنــون منابع مختلف، از جمله 
شــاهدان عینی در عراق و سوریه از 
حمایت آمریکایی هــا از جریان های 
تروریســتی خبر داده اند و اطاعات 
موثقی در مورد ارسال ساح توسط 
ســی-130  غول پیکر،  هواپیماهای 
و هرکولــس بــرای داعــش و دیگر 

تروریست ها منتشر شده است.
امــا، این بار یک نشــریه نزدیک 
به کاخ سفید )فارین پالیسی( از این 
حمایت حرف می زند و این به معنی 

علنی کردن این حمایت هاست. 
طبق گــزارش فارین پالیســی، 
در مناطق شورشــی )بخوانید عراق، 
ســوریه، یمن و بخش هایی از لبنان 
و...( با تعدادی تیرانداز آموزش دیده، 

چند مسلسل و کامیون می توان یک 
جنگ چریکی راه انداخت.

این نشریه آمریکایی افزود: » در 
حال حاضر بسیاری از درگیری های 
خاورمیانه و شــمال آفریقا به همین 
ترتیب انجام می شــود. دسترســی 
گسترده و آسان  گروه های تروریستی 
به ساح و مهمات، )خود به تنهایی( 
عامل مهمی برای رشــد این گروه ها 
در عراق، سوریه، لیبی ومالی است.«

فارین پالیسی افزود: »کشورهای 
اصلی صادرکننده ســاح، در مورد 
اینکه ســاح ها به دست چه کسانی 

می افتــد و در چــه راهی اســتفاده 
می شــوند، توجهی ندارند و فقط در 
پی افزایش میزان سود خود هستند.«
نیز  »واشنگتن پســت«  روزنامه 
بــه نقل از منابع خــود در نهادهای 
سیاســی و امنیتی فــاش کرده که 
طبق اسناد محرمانه ای که در اختیار 
دارد، ایاالت متحده ســاالنه معادل 
یک میلیارد دالر به شورشیان سوری 
)تکفیری ها( کمک آموزشی، مالی و 
تسلیحاتی می کند. البته کارشناسان 
معتقدند، آمریکا بخش قابل توجهی از 
این هزینه ها را از جیب شیوخ مرتجع 

کشورهایی مثل عربستان، قطر و اردن 
تامین می کند.

هســته  اولیه داعش سال 2006 
در زندان های آمریکا در عراق شکل 
گرفت و حمایت های واشنگتن از این 
گروه تروریستی بدنام از سال 2013 

تا 2014 تقریبا علنی بود.
ولی از این پس و در پی کشــته 
شــدن یک خبرنــگار آمریکایی به 
وســیله داعش، این حمایت ها حالت 
مخفیانــه به خود گرفــت. هر چند 
حمایت واشــنگتن از داعش روز به 
روز علنی تر می شود. حمایت آمریکا 

از ســایر تکفیر های فعال در سوریه، 
کاما علنی است.

آمریکا  کاخ ســفید،  تز  براساس 
با حمایــت از داعش، عاوه بر اینکه 
می تواند اسام را نزد جهانیان بدنام 
کند، راهبرد تقابل دنیای اســام با 
آمریکا و صهیونیسم را نیز می تواند به 
راهبرد ایجاد شکاف در درون جهان 

اسام تبدیل نماید.
این را هم باید اضافه کرد که، در 
بسیاری از مواقع وقتی اسناد محکم 
حمایت هــای تســلیحاتی آمریکا از 
شده،  منتشــر  داعش  تکفیری های 
آمریــکا بــا این جمله که »اشــتباه 
شد« ســعی در توجیه این رسوایی 
کرده است. بسیاری از شخصیت های 
سیاسی در خاورمیانه به ویژه در عراق 
و ســوریه بارها اعام کرده اند اسناد 
محکم زیادی برای اثبات همکاری های 
گســترده آمریکا و متحدین عربش 
بــا تکفیری های تروریســت دارند، 
اما بــا توجه به اینکه ســازمان ملل 
و ســازمان های مشــابه بین المللی 
جیره خوار همین آمریکایی ها هستند، 
گوش شنوایی برای این هشدارها پیدا 

نکرده اند.

ارتش سیا در سوریه

یمن  مردم  از  نفر  هزار  صدها 
در آستانه نشست ژنو با برگزاری 
تظاهراتی گسترده ضمن حمایت 
را  انصاراهلل، جنایات آل سعود  از 

محکوم کردند. 
پایتخت یمن روز یکشنبه شاهد 
تظاهرات گسترده ای بود که به دعوت 
کمیته آماده سازی جبهه ملی مقابله 
با تجاوز با عنوان »محاصره غیرقانونی 
است«، برگزار شد. شرکت کنندگان 
در این تظاهرات، پارچه نوشــته هایی 
با عنوان »آل ســعود همسایه دیروز، 
سگ درنده امروز« در دست داشتند 
که بر ضرورت درهم شکستن محاصره 
زمینی، هوایــی و دریایی ظالمانه ای 
که عربستان علیه یمن تحمیل کرده 
تاکید می کــرد. مردم یمن همچنین 
در این تظاهرات در حالی که تصاویر 
»ســید حســن نصــراهلل« دبیر کل 
حزب اهلل لبنان را حمل می کردند بر 
ادامه مقاومت و ایســتادگی در مقابل 
متجاوزان تاکید کردند. در پایان این 
تظاهرات بیانیه ای صادر شــد. در این 
بیانیه آمده اســت: »80 روز بمباران 
که تمام شــهرهای یمن را هدف قرار 
داده و کشــتار مردم در روســتاها و 

شــهرها همزمان با محاصره ظالمانه 
که معیشت، دارو و حتی شیرخشک 
کــودکان و ... را هدف قرار داده هرگز 
نتوانســت ملت مقاوم و صبور یمن را 
بــه زانو درآورد.« این بیانیه همچنین 
سکوت بین المللی و همدستی آنها با 

متجاوزان را محکوم کرده است.
نشست ژنو

از ســوی دیگر دیــروز مذاکرات 
ژنو در خصوص بحران یمن رســما با 

مشارکت گروه های سیاسی این کشور 
از جمله انصــار اهلل زیر نظر دبیر کل 
سازمان ملل آغاز شد. دیروز یک منبع 
انصاراهلل اعام کرد، پروازی که قرار بود 
هیئت انصاراهلل و گروه های یمنی با آن 
از جیبوتی به سمت ژنو پرواز کنند با 
کارشکنی عربستان و مصر با مشکاتی 

مواجه شد.
 بــه گــزارش تســنیم »محمد 
عبدالسام« سخنگوی جنبش انصاراهلل 

نیز اعام کرد: »عزیمت اعضای هیئت 
این جنبش بــه ژنو بعد از آن صورت 
گرفت که »اســماعیل ولد الشــیخ« 
فرســتاده ویژه ســازمان ملــل به ما 
اطمینــان داد که گفــت وگوها بین 
گروه هــای یمنی خواهــد بود و هیچ 
طرف خارجــی در آن حضور ندارد«. 
ســازمان ملل اعام کرده گفت وگوها 
بیشــتر برای نزدیک کردن دیدگاه ها 
خواهد بود و هدف از آن رســیدن به 

آتش بس، و توافق بر سر طرحی برای 
عقب نشــینی حوثی ها و حمایت از 
تاش های حل بحران انسانی خواهد 
بود. این در حالی اســت که »ریاض 
یاسین« نماینده دولت مستعفی یمن 
در این کنفرانس اعام کرد که هدف 
از این کنفرانس اجرای قطعنامه 2216 
شورای امنیت سازمان ملل است. این 
قطعنامه از انصــاراهلل می خواهد تا از 
شــهرهایی که هم اکنون در اختیار 
این گــروه قرار دارد، عقب نشــینی 
کند. بسیاری از کارشناسان معتقدند 
باال بردن ســطح درخواست ها در این 
نشســت به شکست آن منجر خواهد 
شد. بنابر اعام ســازمان ملل انتظار 
مــی رود این گفت وگوها ســه روز به 
طــول بینجامــد و در آن »عبد ربه 
منصورهادی« به همراه 14 نماینده از 
دو طرف نزاع حضور خواهند داشــت. 
ســازمان همکاری اســامی نیز قرار 
اســت امروز نشســتی اضطراری در 
سطح وزیران برای بررسی اوضاع یمن 
در مقر دبیرخانه این سازمان در جده  

برگزار کند. 
تحوالت میدانی

این در حالی است که جنگنده های 

عربستان سعودی بامداد دوشنبه تنها 
چند ساعت پیش از آغاز نشست ژنو، 
صنعــا پایتخت یمن و الجوف را آماج 
حمات خود قــرار دادند. در همین 
رابطه یــک منبع نظامــی گفت که 
صدای انفجار مهیب در صنعا شنیده 
شــد و پایتخت را لرزانــد و این صدا 
ناشــی از انفجار بمب های ممنوعه و 
حمات موشکی بود. از سوی دیگر در 
حمله جنگنده های سعودی به گمرک 
حرض واقع در استان حجه شش تن 

زخمی شدند. 
جنگنده های سعودی با حمله به 
منطقه الحزم مرکز استان الجوف نیز 
دست کم 30 تن را شهید و ده ها نفر 

دیگر را زخمی کردند.
 منابع یمنی اما از شهادت دست کم 
17 غیرنظامی در حمله جنگنده های 
سعودی به اســتان تعز خبر داده اند. 
ارتــش و کمیته های مردمی یمن در 
مبارزه خود با عناصر گروه تروریستی 
القاعده و عناصر وابســته به »منصور 
هادی« رئیس جمهور مستعفی یمن 
نیز پادگان »نخا« مهمترین پناهگاه 
القاعده در استان مأرب واقع در شرق 

یمن را به کنترل خود درآورند. 

تظاهرات بزرگ مردم یمن به حمایت از انصار اهلل همزمان با نشست ژنو

شماری از قبایل عربستانی استان نجران در مرز یمن با صدور بیانیه ای 
تجاوز وحشیانه  آل سعود به کشور همسایه را به شدت محکوم کردند.
به گزارش تســنیم، به نقل از »العهد«، قبایل عربستانی مستقر در مرزهای 
یمنی در منطقه نجران، باالخره ســکوت خود را در قبال تجاوز ســعودی ها به 
یمن شکســتند و با صدور بیانیه ای، محکومیت شدید و مخالفت خود را با این 
تجاوز وحشیانه به کشور همسایه، )که پیوندهای تاریخی متعددی  با آن دارند( 

ابراز کردند.
این قبایل در بیانیه ای که تحت عنوان »آزادگان قبایل یام، ولد عبداهلل و اهالی 
منطقه نجران« منتشــر شده است، خاطرنشان کردند که »اقدامات تجاوزکارانه 

آل ســعود علیه یمن نشان می دهد این رژیم از ابتدا به دنبال فتنه گری و فساد 
و ریختن خون بی گناهان بوده اســت.« این بیانیه با خطاب قرار دادن یمنی ها، 
خاطرنشان کرد که تجاوز رژیم سعودی مداخله آشکار در مسائل داخلی کشور 
شــما و با نیات صرفا سیاســی و سلطه طلبانه صورت می گیرد و این امر بر هیچ 
عاقلی پوشیده نیست و این رژیم، حق خداوند متعال، حق همجواری و ارزش های 

اخاقی و انسانی را مراعات نمی کند. 
این بیانیه افزود:  »ملت عربســتان همچون ملت یمن از این تجاوز غافلگیر 
شدند. این رژیم عادت کرده است که بدون مشورت از احدی تصمیم گیری کند.«

در ادامه این بیانیه آمده است، »این رژیم فتنه گر می خواهد منطقه نجران 

را به خط مقدم جنگ و درگیری با برادران و همسایگان خود تبدیل کند و این 
کار را از دومین هفته تجاوز خود، با اســتفاده از برخی مناطق در نجران برای 

حمات توپخانه ای ضد یمن صورت می دهد. 
ایــن رژیم همچنین اســم نجران را )در اخبار مربــوط به جنگ( در صدر 
رسانه ها قرار داده است تا طرح ایجاد فتنه میان دو برادر را اجرا کند بدون اینکه 
پیوندهای دینی و قبیله ای و به ویژه پیوندهای نســبی ما را در نظر بگیرد.« این 
قبایل عربســتانی همچنین با بیان اینکه این رژیم معاهده های پیشین با آنها را 
رعایت نکرده است، تاکید کردند که همه نیروهای نظامی رژیم سعودی مستقر 

در نجران اشغال گر و تجاوزکار هستند.

دفاع تمام قد قبایل نجران عربستان از انقالبیون یمن

موسسه بین المللی تحقیقات 
گزارشی  طی  »استکهلم«  صلح 
تمایل  وجــود  با  کــرد  اعالم 
بین المللی برای خلع سالح اتمی، 
به  همچنان  اتمــی  قدرت های 
ادامه  زرادخانه های خود  ارتقای 

می دهند. 
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری 
فرانسه، بین  سال های2010 و 2015 
تعداد کاهک های اتمی از 22 هزار و 

600 مــورد به 15 هزار و 850 مورد 
کاهش یافته و آمریکا و روسیه در راس 

این کاهش قرار دارند. 
 با این وجود موسسه بین المللی 
تحقیقــات صلح »اســتکهلم« طی 
گزارشــی با اشــاره به »ریــاکاری 
نابــودی  در  بــزرگ«  قدرت هــای 
نسل های قدیمی تسلیحات هسته ای 
و مدرن سازی زرادخانه های هسته ای 
خود  بــه برنامه های پرهزینه مدرن 

کردن بلندمدت تسلیحات هسته ای 
توسط این کشــورها اشاره کرده که 
90 درصد تســلیحات اتمی جهان را 

در اختیار دارند. 
این  محقق  کایــل«،  »شــانون 
موسسه در باره این گزارش با انتشار 
بیانیه ای اعام کرده: »با وجود تمایل 
بین المللــی در خلع ســاح اتمی، 
برنامه های مدرن کردن این تسلیحات 
در کشــورهای اتمــی رو به افزایش 

است و هیچ یک از این کشورها دست 
از تســلیحات اتمی خود در آینده ای 

نزدیک برنمی دارند.«
براساس گزارش موسسه مذکور، 
سه کشــور دیگر دارنده ساح اتمی 
کــه به صورت قانونی معاهده ان.پی.
تــی را پذیرفته انــد، چیــن )260 
کاهک(، فرانســه )300 کاهک( و 
انگلیس)215 کاهک( هســتند که 
هیچ اعامی درباره ساخت یا استقرار 

سیســتم های جدید تسلیحات اتمی 
نداشــته اند. چین البته تنها کشــور 
در میــان پنج قــدرت اتمی جهان 
اســت که افزایش متوسطی در سایز 

زرادخانه های خود دارد. 
در حالی که مابقی کشــورهای 
اتمــی- هند )90 تا 100 کاهک( و 
پاکســتان )100 تا 200 کاهک( و 
نیز رژیم صهیونیستی )80 کاهک( 
به طرز قابل ماحظه ای زرادخانه های 

کوچکتری دارند، هند و پاکستان به 
افزایش ظرفیــت زرادخانه های خود 
ادامه می دهند و البته رژیم اسرائیل 
موشــک های بالستیک دوربرد را هم 

آزمایش کرده است. 
اعتقاد بر این است که کره شمالی 
در حال ساخت شش تا هشت کاهک 
اســت اما این موسســه تحقیقاتی 
می گوید، مسائل فنی مانع از دستیابی 

این کشور به این فناوری می شود. 

یک روزنامه صهیونیســتی 
فاش کرد که رژیم اشــغالگر با 
پرداخت پول به شهرک نشین های 
جنوب فلسطین اشغالی )نزدیک 
به نوار غزه( تالش می کند مانع 

فرار آنان از این منطقه  شود!
به گزارش ایرنا به نقل از شبکه 
روزنامه  الســابع«،  »الیــوم  خبری 
معاریــو به نقل از یک عضو پارلمان 
رژیم اشغالگر قدس نوشت: »تل آویو 
برای تشویق صهیونیست های ساکن 
شهرهای جنوب فلسطین اشغالی به 
ماندن در این شهرها اقدام به پرداخت 

پاداش نقدی به آنها می کند.«
از این  افــزود: »اســرائیل  وی 
طریق سعی می کند از فرار ساکنان 
صهیونیســت شــهرهای جنــوب 
فلسطین اشغالی مشرف بر نوار غزه 
که از موشک گروه های فلسطینی به 

وحشت افتاده اند، جلوگیری کند.«
معاریو نوشت: »تاکنون صدها نفر 
از اهالی شــهرهای جنوب فلسطین 
اشــغالی پس از جنگ اخیر غزه از 

این شهرها فرار کرده اند.«
رژیم صهیونیستی در تهاجم اخیر 
خود به غزه در تابستان گذشته حدود 
2200 فلسطینی را شهید و خانه های 

زیادی را در این منطقه ویران کرد.
در پاســخ به بمباران وحشیانه 
رژیــم صهیونیســتی، گروه هــای 
فلسطینی نیز 67 نظامی این رژیم را 
به هاکت رساندند. »تامین امنیت« 
بزرگترین چالش رژیم صهیونیستی 
اســت که باعث افزایــش مهاجرت 
معکوس از ســرزمین های اشــغالی 

شده است.
این در حالی اســت که وزارت 
خارجه رژیم صهیونیستی در اقدامی 
پیش دستانه در مقابل گزارش شورای 
حقوق بشــر ســازمان ملل درباره 
جنایــات جنگی این رژیم در جنگ 
غزه گزارشی در این باره تهیه کرده 
و حماس را به ارتکاب جنایات جنگی 

متهم کرد!
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم 
صهیونیســتی مدعی شد که جنگ 
علیه نوار غزه و کشــتار فلسطینیان 
کاما قانونی بوده و قوانین بین المللی 

به گزارش تســنیم »گرت پولی«، رئیس سابق سرویس اطاعات اتریش در 
مصاحبه با یک روزنامه آلمانی تصریح کرد که آلمان هنوز یک کشور اشغال شده 
است و سرویس های اطاعاتی کشورهای متحد غربی هنوز در خاک این کشور به 

صورت آزادانه فعالیت می کنند.
پولی در ادامه افزود: »آلمان، سیاســتمداران آلمانی و اقتصاد آلمان از اهداف 
اولیه سرویس های جاسوسی آمریکا بوده اند. مقام های آلمانی به صورت فنی قادر به 
حفاظت از دولت، کسب و کار و جامعه خود از جاسوسی های آمریکا نیستند.«رئیس 
ســابق سرویس اطاعات اتریش این را هم گفت که آژانس امنیت ملی آمریکا و 
سرویس جاسوسی انگلیس نخستین نهادهای اطاعاتی هستند که در خاک آلمان 

فعالیت خود را آغاز کرده اند.
افشــای اسناد ادوارد اسنودن پیمانکار ســابق آژانس امنیت ملی آمریکا در 
خصوص جاسوســی های واشنگتن و ســایر متحدانش در سال 2013 میادی، 
شــوک عجیبی را به کشــورهای متحد آمریکا به خصوص آلمان وارد کرد. این 
اسناد نشان می دهد که آژانس امنیت ملی آمریکا از بسیاری از شهروندان آلمانی 
حتی شخص آنگا مرکل صدر اعظم آلمان جاسوسی می کرده است. پس از افشای 
جاسوسی های آمریکا، مرکل  در موضعی منفعانه سعی کرد تا توافقنامه ای را با 
آمریکا با هدف عدم جاسوسی دو کشور متحد از یکدیگر به امضا برساند اما ابعاد 
این رســوایی اطاعاتی به قدری وسیع است که برخی از آن به عنوان پایان عمر 

سیاسی مرکل یاد می کنند.

رئیس سابق سرویس اطالعات اتریش:
آلمانهنوزتحتاشغالآمریکاست

پولبگیرفرارنکن!

نیز آن را تایید می کند!
همچنین  صهیونیســتی  رژیم 
مدعی شد آسیبی که به غیرنظامیان 
وارد شده ناشی از حمله مشروع علیه 
اهداف نظامی بوده است. این ادعاها 
در حالی مطرح می شود که فقط چند 
روز از طرح هرچند ناکام سازمان ملل 
برای گنجاندن نام اسرائیل در لیست 

»ننگ« )قاتل کودکان( می گذرد.
»عزت الرشــق« یکی از اعضای 
ارشد جنبش حماس در واکنش به 
گزارش رژیم صهیونیستی اعام کرد 

این گزارش »دروغ محض« است.
وی افزود: »این گزارش پوششی 
بر جنایات اسرائیل در جنگ غزه و 
تاثیر گذاشــتن بر روایت بین المللی 

است که آن را محکوم می کند.«
رژیم صهیونیســتی در گزارش 
خــود حماس را متهــم کرده که از 
غیرنظامیان به عنوان ســپر انسانی 

استفاده کرده است!
الرشــق تاکید کــرد: »جنایات 
رژیم صهیونیســتی در جنگ اخیر 
غزه با صوت و تصویر مســتند شده 
اســت و رسانه های بین المللی آن را 

منتشر کرده اند.«

طبق نظرســنجی »گالوپ« بیش از ۵0 درصد آمریکایی ها به 
نهادهای اصلی این کشور بی اعتمادند. 

به گزارش »نسیم«، نتایج تحقیق اخیر موسسه نظرسنجی گالوپ نشان 
می دهد که اعتماد آمریکایی ها به نهادهای اصلی ایاالت متحده کاهش یافته 
اســت. براساس این نظر سنجی که دیروز منتشر شده است، تنها هشت 
درصــد از آمریکایی ها به کنگره اعتماد دارند، در حالی که این اعتماد به 
اخبار رسانه ها و شرکت های بزرگ به 21 درصد می رسد. همچنین میزان 
اعتماد مردم آمریکا به سیســتم قضایی این کشور 23 درصد و اعتماد به 

سیستم درمانی 37 درصد گزارش شده است.
بیشترین میزان اعتماد مردم آمریکا به نیروهای نظامی و شرکت های 
کوچک اســت که آن  هم به ترتیب 28 و 33 درصد گزارش شــده است! 
موسسه گالوپ تخمین می زند علت این بی اعتمادی که طی سال های اخیر 
افزایش یافته است،  جنگ های طوالنی مدت در عراق و افغانستان، رکود 
اقتصادی و نبود پیشرفت های اقتصادی و بن بست حزبی در واشنگتن باشد.

 موسسه گالوپ :

اکثرمردمآمریکا
به3قوهبیاعتمادهستند

صدها شــهروند فلسطینی در مراســم تشییع پیکر شهید 
»عبداهلل ایاد غنایم« آزاده 22 ســاله فلسطینی که اول به ضرب 
گلوله نظامیان رژیم صهیونیستی به شهادت رسید و بعد با خودروی 
گشتی صهیونیست ها »له« شد، شرکت کردند و فریاد انتقام انتقام 

سر دادند.
پیکر شهید غنایم در روستای »کفر مالک« در کرانه باختری 
تشییع شد و مادر وی اظهار داشت، عبداهلل در حال بازگشت به 
منزل بود که نظامیان رژیم صهیونیستی جلوی درب منزل به وی 

تیراندازی کرده و پس از آن با خودرو او را زیر گرفتند.
قتل فجیع این جوان فلسطینی موجب خشم مردم روستای کفر 
مالک شد و جوانان روستا به نظامیان صهیونیست حمله کردند، 
که همین مســئله باعث درگیری میان جوانان و نظامیان شد و 
صهیونیست ها بی هدف به سوی فلسطینی ها آتش گشودند که 
در این میان تعدادی از جوانان به شدت مجروح شدند. این حادثه 
در میان سکوت مجامع بین المللی صورت گرفت. سازمان ملل به 

سکوت مقابل جنایات اسرائیل عادت دارد.

موسسه بین المللی تحقیقات صلح:

قدرت های هسته ای جهان به نوسازی زرادخانه های خود ادامه می دهند

قتلفجیعجوانفلسطینیبهدستصهیونیستها
مقاومت:انتقاممیگیریم

رئیس سابق سرویس 
اطالعات اتریش می گوید 
دسترسی کامل نهادهای 
به  آمریکا  اطالعاتــی 
آلمان نشان می دهد که 
آلمان هنوز هم در اشغال 

آمریکا قرار دارد. 

دیدگاه

انتخابــات پارلمانی ترکیه یکی از مهم ترین و حســاس ترین رویدادهای 
منطقه در ســال جاری میادی است که مسلما تاثیرات شگرفی بر تحوالت 

منطقه خواهد داشت. 
»رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه 
در شرایطی وارد کارزار انتخابات شد که تصور می کرد اکثریت مردم به حزب 
او رای خواهنــد داد و پیروز از میدان خارج خواهد شــد، در حالی که مردم 
ترکیه ثابت کردند اراده مردمی باالتر از هر چیزی است و حکومت هایی که از 

پشتوانه مردمی برخوردار نیستند مدت زیادی دوام نخواهند داشت.
نتیجه انتخابات، رویای احیای امپراتوری عثمانی اردوغان را برآشفته  و 
وی را آنچنــان غافلگیر کــرد که با یک تغییر موضع جدی اعام کرد »فقط 
یک حزب نمی تواند بر ترکیه حکومت کند« و اکنون خواستار ائتاف با سایر 
احزاب شده است، در حالی که قبل از انتخابات از مردم خواسته بود فقط به 

حزب عدالت و توسعه رای دهند.
در انتخابات پارلمانی ترکیه، حزب عدالت و توســعه برای اولین بار طی 
13 ســال اخیر نتوانست اکثریت کرسی های مجلس را تصاحب کند و برای 
انتخاب کابینه یا باید ائتاف صورت گیرد یا انتخابات مجددا تکرار شود که در 
هر دو صورت نتیجه تفاوتی نمی کند و شکست اردوغان جبران نخواهد شد.

نتایج این انتخابات نه تنها در داخل ترکیه تغییرات شگرفی به وجود خواهد 
آورد بلکه در رابطه با کشورهای دیگر و همسایگان نیز تاثیرات زیادی خواهد 
داشت به ویژه رابطه با جمهوری اسامی ایران که پس از روی کار آمدن اردوغان 
فراز و نشیب های زیادی داشته است. اردوغان  به رغم همکاری های چشمگیر 
اقتصادی با ایران در سیاست خارجی خود با کشورهای غربی و متحدان آنها 
در منطقه به خصوص عربســتان روابط نزدیکــی برقرار کرد، روابطی که در 
بسیاری از موضوعات جنبه تقابل با ایران را در پیش گرفت. ترکیه ایران را در 
مقاطع مختلف به حمایت از تروریســم متهم کرد و حتی در سفر اخیر خود 
به تهران مواضعی نه چندان دوستانه در رابطه با تحوالت منطقه اتخاذ کرد.

 در حالی که بر کســی پوشــیده نیست نام ترکیه امروز در کنار حامیان 
اصلی تروریست های تکفیری چشــم ها را می آزارد. دولت اردوغان به غیر از 
حمایت های تسلیحاتی و لجستیکی که از تروریست های سوریه به عمل می آورد 
کار آموزش تروریست ها در خاک خود را نیز بر عهده دارد و ترانزیت عناصر 
مسلح از کشورهای مختلف به سوریه از طریق خاک این کشور صورت می پذیرد.

 نقش  دولت اردوغان در حمایت از تروریست ها و بر هم زدن صلح و ثبات 
منطقه آنچنان روشــن و بدیهی است که رهبر حزب »دموکراتیک خلق ها« 
ترکیه متشکل از کردهای ترکیه اعام کرد پس از روی کار آمدن این حزب 

اجازه صدور هیچ نوع اسلحه ای به سوریه داده نخواهد شد .
این حزب به رهبری »صاح الدین دمیرتاش« در انتخابات کنونی با فاصله 
گرفتن از حزب عدالت و توسعه توانسته با همراهی برخی دیگر از تشکل های 
سیاســی خود را به پیروزی نزدیک تر سازد و احتمال دارد  در صورت تکرار 
انتخابات با به دســت آوردن دســت کم ده درصد آرا به حاکمیت تک حزبی 

عدالت و توسعه پایان دهد.
این انتخابات به رغم همه تهدیدها می تواند فرصت بزرگی  برای اردوغان 
باشد تا از آن برای جبران سیاست های قبلی خود استفاده کند و به ویژه آنکه 

به کشوری مهم و باثبات  مانند ایران تکیه کند.
ایران و ترکیه دو کشــور مهم و باثبات در منطقه خاورمیانه هســتند و 
بــا همکاری یکدیگر می توانند منطقه ای امن و باثبات به وجود آورند. منافع 
مشترک دو کشور در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی و ژئوپلتیکی می تواند 

زمینه ساز هرگونه همکاری و مناسبات دوجانبه با یکدیگر باشد. 
در شــرایطی که کشورهای غربی با گسترش پدیده تروریسم می کوشند 
کشــورهای منطقه را ناامن کرده و درگیری های مذهبی، طایفه ای و نژادی 
را زمینه ســاز تجزیه و نابودی کشورهای اسامی کنند، همکاری و همراهی 
کشورهای منطقه می تواند صلح و ثبات از دست رفته را به منطقه بازگرداند 

و از سرایت آن به دیگر کشورها جلوگیری نماید.
این انتخابات و تغییر سیاست های آنکارا می تواند معادالت این منطقه را 

به نفع مسلمانان تغییر دهد.
قدرت های فرامنطقه ای تاش دارند با ایجاد پدیده داعش و گسترش آن 
به تمام خاورمیانه، این کشــورها را مشغول مبارزه با تروریست های تکفیری 

نمایند تا نگاه ها از اسرائیل برداشته شده و امنیت این رژیم تامین گردد. 
با اندکی تعمق می توان مشــاهده کرد که گستاخی های تل آویو پس از 
ظهور داعش بیشتر شده و به موازات آن بازداشت، توسعه طلبی، شهرک سازی، 

تجاوز و آزار و اذیت فلسطینی ها نیز بیشتر شده است.
 از سوی دیگر رژیم صهیونیستی که خود یکی از حامیان اصلی تروریست ها 
در سوریه و عراق است و منافع مشترک با آنها دارد از این مسئله خوشحال 
است که حزب اهلل در جبهه سوریه سرگرم مبارزه با تروریست ها است و حداقل 
برای مدتی از تقابل با حزب اهلل نگرانی ندارد. اما همان طور که ســید حسن 
نصــراهلل دبیرکل  حزب اهلل لبنان تاکید کرد مقاومت در همه جا و همه وقت 

حضور دارد و فرصت سوء استفاده به دشمنان را نمی دهد. 

فرصتی که انتخابات 
به اردوغان داد

 فریده شریفی


