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نیروی هوایی آمریکا در کالیفرنیا
مقابله موشکی با کره شمالی و روسیه را تمرین کرد

نیروی هوایی آمریکا با آزمایش یک موشک قاره پیما 
اعالم کرد مقابله با حمالت احتمالی موشکی کره شمالی 

و روسیه را تمرین کرده  است.
نیروی هوایی آمریکا می گوید موشک قاره پیمای »میِنت 
 من 3« را از پایگاه هوایی »وندنبرگ« کالیفرنیا شــلیک کرده 
است. این کار بنابر اعالم مقامات نظامی آمریکا با هدف نشان 
دادن قدرت موشکی آمریکا در برابر کره شمالی و روسیه انجام 
شــده است. این موشک در سال 1962 برای مقابله با شوروی 

تولید شــده بود و تنها نمونه مستقر در خشکی ارتش آمریکا 
است. آمریکا می گوید »مینت  من 3« قابلیت حمل سه کالهک 
هسته ای را دارد و برد تقریبی آن بیش از 8000 کیلومتر است. 
کره شــمالی اخیرا اعالم کرده بود موفق به ســاخت موشک 
قاره پیمایی شده اند که می تواند آمریکا را هدف قرار دهد. آمریکا 
با آزمایش موشک »مینت  من 3« درصدد است به طرف کره ای 
خود نشان دهد که قادر است در زمان کوتاهی پیشرفته ترین 

موشک شلیک شده از پیونگ یانگ را هدف قرار دهد.

10 کشته و 320 مجروح حاصل
درگیری خونین در میدان التحریر بغداد

منابع خبــری می گویند روز گذشــته در پی 
میدان  در  بین تجمع کنندگان  درگیری های خونین 

التحریر صدها نفر کشته و یا زخمی شده اند.
بنابــر اعالم مقامــات عراقی در جریــان تظاهرات و 
اعتراضات دیروز طرفداران مقتدی صدر در میدان التحریر 
و اطراف منطقه سبز بغداد، حدود ده تن کشته و 320 نفر 
هم زخمی شــده اند. پایگاه خبری الســومریه، در این باره 
نوشت 79 تن از افراد به علت اصابت گلوله زخمی شده اند. 

با وجود وارد شــدن معترضان به منطقه سبز بغداد، اخبار 
رسیده حاکی است که »مقتدی صدر« رهبر جریان الصدر 
در بیانیه ای به طرفداران خود گفته در اطراف منطقه سبز 
بمانند و به هیچ وجه برای ورود به داخل این منطقه تالش 
نکنند. معترضان خواستار اصالح قوانین کمیساریای عالی 
انتخابات هســتند. معترضین عقیده دارند که اعضای این 
کمیســاریا را احزاب حاکم انتخــاب می کنند و این اعضا 

نمی توانند بی طرف باشند. 

اذان ظهر: 12/19، اذان مغرب: 18/02، نیمه شب شرعی: 23/36، اذان صبح )فردا(: 5/29، طلوع آفتاب )فردا(: 6/53 یک  شنبه 24 بهمن 1395    14 جمادی االول 1438  12 فوریه 201۷  شماره 21560

بحرین   الوفاق  جمعیت 
در واکنش بــه جنایت تازه 
آل خلیفه در کشتن سه جوان 
انقالبی آن هم به بهانه فرار 
آنها از زنــدان اعالم کرده، 
این  مخالف  »بحرینی هــا 
هستند که برده دیکتاتورهای 
آل خلیفه باشند. آن ها در راه 
آزادی، خون و جان خود را باز 

هم تقدیم می کنند.«
شــیخ »حســین الدیهی« 
الوفاق  دبیرکل جمعیت  معاون 
جمعیــت  بحرین)بزرگتریــن 
مخالف این کشــور( در واکنش 
به قتل سه جوان بحرینی که به 
تازگی به دست رژیم آل خلیفه و 
به بهانه فرار از زندان به شهادت 
رسیدند ضمن تسلیت به ملت 
بحرین گفت، »بحرینی ها در راه 
آزادی، خون و جان خود را تقدیم 
دیکتاتورها  بــرده  اما  می کنند 

نخواهند شد.«
 وی افــزود: »هنــوز خون 
جوانان بی گناهی که به صورت 
غیر قانونی و غیر انســانی اعدام 
شــدند خشک نشــده بود، که 
روز پنج شــنبه گروه دیگری از 
جوانان در راه آزادی به شهادت 

رسیدند.«
به گزارش تسنیم به نقل از 
»الدیهی«  بحرینی،  رسانه های 
در ادامــه گفت: »حــوادث رخ 
داده میزان تروریسم و خشونت 
رســمی غیرقابل توجیه و غیر 
علیه شهروندان  رژیم  انســانی 
بی گنــاه در بحرین را نشــان 
می دهد.« وی خاطرنشان کرد، 
»تمام تالش های شکست خورده 
از 6 ســال پیش برای تخریب 
بحرین،  ملــت  مردمی  حرکت 
شکست خورده و باز هم شکست 
خواهد خورد و رژیم آل خلیفه 
راهی بــه جز بــرآورده کردن 

خواسته های مردم ندارد. 
»الدیهی« در بخش دیگری 
از سخنانش تصریح کرد: »افراد 
شکست خورده و ضعیف و کسانی 
که از مشروعیت و محبوبیت در 
کشورشان برخوردار نیستند به 
قتل و خونریزی روی می آورند. 
کســانی که از مشــروعیت در 
کشورشــان برخوردار باشــند، 
اقدامــات اجتناب  اینگونــه  از 

می کنند.«
 وزارت کشــور بحرین روز 
پنج شنبه از کشته شدن سه نفر 
و دستگیری هفت تن دیگر خبر 
داد و مدعی شد که این افراد در 
یورش اخیر به زندان »جو« در 
جنوب منامه دخالت داشته اند. 
آل خلیفه مدعی شــد این 
3تن پس از فرار از زندان کشته 
شده اند. علمای بحرین اما قتل 
این سه جوان بحرینی را »ترور 
ســازمان یافته دانسته و آن را 
قویــا محکوم کردنــد. علمای 
بحرین این را هــم گفتند که، 
»ایــن اقدام رژیــم آل خلیفه، 
جنایتی است که به صورت غیر 
قانونی و برای رسیدن به اهداف 
سیاسی شکست خورده صورت 

گرفته است.«
 امــا مردم بحریــن از روز 
پنج شــنبه همزمان با قتل این 
سه جوان بحرینی همچنان به 
تظاهرات خود ادامه داده و تاکید 
کرده اند که با جنایات آل خلیفه 
دست از انقالب نخواهند کشید 
و تسلیم نخواهند شد. آل خلیفه 
پیــش از این نیز 3 جوان دیگر 

بحرینی را تیرباران کرده بود.

در واکنش به قتل 3 
جوان بحرینی:
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خون می دهیم 

اما برده 
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سرویس خارجی -
بر اثر انفجارهای انتحاری 
در  داعش  تروریســت های 
بغداد و بخش هایی از موصل 
که به دست نیروهای عراقی 
آزاد شده، ده ها غیرنظامی و 
به خاک و خون  چند نظامی 

کشیده شدند.
تروریست های داعش به تالفی 
ناکامی ها و شکســت هایی که از 
نیروهای عراقی در موصل متحمل 
شــده اند، در بغداد و بخش هایی 

هزاران تن از شیعیان و اعضای جنبش اسالمی 
تظاهراتی گسترده  برپایی  با  بار دیگر،  نیجریه 
خواستار آزادی شیخ زکزاکی رهبر شیعیان این 

کشور شدند.
 دادگاه عالی نیجریه چندی پیش دســتور آزادی 
سریع شیخ زکزاکی و همسرش را که از سال گذشته 
در زندان به سر می برند صادر کرد اما علی رغم حکم 
دادگاه عالی نیجریه مبنی بر بی گناه بودن شیخ زکزاکی 
و لزوم آزادی او، هنوز رژیم »محمد بوهاری« حاضر به 

اجرای این حکم نشده است و همچنان وضعیت جسمی 
و سالمت این روحانی شیعه در هاله ای از ابهام قرار دارد.

در اعتراض به عدم آزادی شیخ زکزاکی بارها مردم 
نیجریــه به خیابان ها ریخته و اعتراض خود را به این 
وضعیت اعالم کرده اند در همین راســتا مردم شــهر 
»کانودا« با برپایی تظاهرات گسترده بار دیگر  حمایت 
خود را از »شــیخ زکزاکی« روحانی برجسته شیعی و 
رهبر جنبش اســالمی اعالم و خواستار آزادی هرچه 

سریع تر ایشان و همسرش شدند.

کابینه دولت رژیم صهیونیستی پیش نویس 
خاخام  های  برای  اجباری شدن سربازی  قانون 
یهودی را به تصویب رساند. گفته می شود ارتش 

اسرائیل با کمبود نیرو مواجه است.
کابینه دولت »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی، پیش نویس قانونی را به تصویب رسانده 
که بر اســاس آن خدمت سربازی برای خاخام  ها نیز 
اجباری می شــود. از زمان شکل گیری رژیم منحوس 
صهیونیستی در سال 1948 میالدی، خاخام ها و زنان 
مذهبی یهودی و نیز اعــراب از خدمت نظام وظیفه 

معاف بوده اند.
بــه گزارش فــارس، بــه نقل از شــبکه خبری 
»یورونیــوز« اگــر این پیش نویس به صــورت قانون 

درآید ســاالنه به جای8000 خاخــام، فقط 1800 
خاخام برجسته از خدمت سربازی معاف خواهند بود. 
»نتانیاهو« در دفاع از این پیش نویس مدعی شده که 
هدف از این اقدام »ادغام بنیادگرایان جوان مذهبی در 
ارتش و ســازمان های مدنی کشور و استخدام و ادغام 
آنان در بازار کار اســت« اما منابع فلســطینی اظهار 
داشتند که هدف از این قانون جذب اقشار مختلف برای 
فراگیری آموزش های نظامی در جنگ های آینده است 
چراکه اسرائیل با کمبود نیروی مسلح مواجه است. این 
تصمیم، خشــم خاخام ها را به دنبال داشته است. در 
ســرزمین های اشغالی، اغلب جوانان دختر و پسر 18 
ســاله به اجبار و مدت 3 سال به خدمت نظام وظیفه 

فراخوانده می شوند.

راهپیمایی شیعیان نیجریه
با شعار شیخ زکزاکی را آزاد کنید

اعتراض به اجباری شدن سربازی
برای خاخام ها

الحوثی«،  »عبدالملــک 
رهبر انصاراهلل در ســخنرانی 
به  روز شهید،  مناســبت  به 
آل سعود اخطار داد و به آنها 
یادآور شد »اکنون موشک های 
انصــاراهلل توانایی هدف قرار 
دادن شهر های دورتر از ریاض 

را هم دارند.«
انصاراهلل در ســخنرانی  رهبر 
خود تاکید کرد، نیروهای این گروه 
و شرکایشــان توانمندی موشکی 
خود را تا حــدی تقویت کرده اند 
کــه می توانند ریــاض و فراتر از 
آن را مورد هــدف قرار دهند. به 
حوثی،  عبدالملک  ایسنا،  گزارش 
در ســخنرانی خود که روز جمعه 
صورت گرفت اظهار داشت: »ملت 
یمن امروز توانمندی نظامی خود 
را به رغم شــرایط دشوار به طور 

است  داده  توســعه  شگفت آوری 
کــه در راس آن می توان به توان 
موشــکی »صرخه« تا »برکان 2« 
اشــاره کرد. موشکی که به ریاض 
رسیده و ان شاء اهلل به فراتر از ریاض 
هــم خواهد رســید.« عبدالملک 
الحوثــی ادامه داد: »ما ســاخت 
پهپادهــا را هم آغــاز کرده ایم و 
وارد روند توسعه و پیشرفت آنها با 
قابلیت پیشرفته تری خواهیم شد و 
توسعه توانمندی دفاعی هوایی ثمر 
بخش خواهد بود و قابلیت و تاثیر 
آن را در میدان خواهید دید.« رهبر 
انصاراهلل این را هم اضافه کرد که 
نیروهای مبارز یمنی که با نیروهای 
رئیس جمهور  هــادی«،  »منصور 
مســتعفی یمن و ائتالف سعودی 
روبه رو هستند به رغم تعداد باالی 
نیروهای دشمن توانستند خسارت 

زیادی به آنها وارد کنند...
 به رغم امکانات گسترده مقابل 
امکان اندک نیروهای مبارز یمنی 
آنها توانســتند خسارت آشکاری 
بر صفــوف متجاوزان وارد کرده و 
هزاران تن از آنها را کشته و زخمی 

کنند. نیروهای یمنی رهبران ارشد 
آنها را از پای درآورده اند و تجهیزات 
نظامی از تانک »آبرامز« گرفته تا 
هلی کوپترهــای آپاچی و غیره را 

منهدم کرده اند.
گفتنی است نیروهای انصاراهلل 

روز یکشنبه هفته گذشته توانستند 
با موشک  بالستیک خود که برد آن 
از 800 کیلومتر تا 1200کیلومتر 
عنوان شده، پادگان نظامی ریاض 
را مورد هدف قرار دهند. مقامات 
آل سعود اما روز جمعه راهی جز 
انکار واقعیت را نداشتند و این خبر 

را از اساس کذب خواندند! 
نکتــه قابل توجــه در حین 
ســخنرانی جمعه شــب الحوثی، 
بیرون آوردن یک فندک و نشان 
دادن آن بــه دوربین بــود که با 
واکنش هــای مختلفی همراه بود 
و تفســیرهای مختلفــی در پی 
داشــت. در این میــان، روزنامه 
»رأی الیــوم« به نقل از یک منبع 
نزدیک به انصاراهلل نوشت، »رهبر 
انصــاراهلل تالش کــرد که روحیه 
نیروهای دشــمن را که میلیون ها 

دالر برای خرید زره پوش هایی که 
مبارزان انصاراهلل پس از به غنیمت 
با فندک آتش شان  گرفتن شــان 
می زنند، درهــم بکوبد. این خود 
اشاره واضح به چیزی است که در 
عمل رخ می دهد زیرا نشان دهنده 
برای  که  یمنی هاســت  شجاعت 
درهــم کوبیــدن ادوات جنگی و 
زره پوش های سعودی گاهی وقت ها 
به ویژه در مرزها نیازی به خمپاره 
و گلوله ندارنــد بلکه به عمد آنها 
را با فندک آتــش می زنند.« این 
منبع افزود که به دســت گرفتن 
فندک توسط رهبر الحوثی ها دارای 
پیامی به سعودی هاست مبنی بر 
اینکه ما با ساده ترین سالح مانند 
نیروهای تان که  فندک می توانیم 
میلیاردها دالر برای تسلیح شــان 

خرج می کنید را شکست دهیم.

فرمانده کل نیروهای آمریکایی 
و ناتو در افغانستان، طی اعترافاتی 
در  آمریکا  کرده  اعالم  بی سابقه 
جنگ 15 ساله افغانستان به رغم 
دادن بیش از 2هزار تلفات و صرف 
میلیاردها دالر پول به اهداف خود 

نرسیده است.
ژنرال »جان نیکلسون« فرمانده 
کل نیروهــای نظامــی آمریکا و ناتو 
در افغانســتان خطاب به نمایندگان 
کنگره آمریــکا گفت تالش برای در 
هم شکســتن نیروهــای طالبان در 
افغانســتان به بن بست رسیده است 
و این جنگ 1۵ ســاله، به رغم کشته 
شدن بیش از 2000 سرباز آمریکایی 
و صــرف میلیاردها دالر هزینه عمال 
موفقیــت تعیین کننده ای نداشــته 
اســت. وی در ادامه برای توجیه این 

شکســت مدعی شــد که، نیروهای 
طالبان در سایه حمایت های روسیه 
و ایران توانســتند مقابل آمریکا دوام 
بیاورند! نیکلســون سپس با همین 
بهانه درخواست کرد نیروهای نظامی 
بیشتری برای مقابله با نقش روسیه و 
ایران در افغانستان اعزام شوند! فرمانده 
نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان 
گفت: »به باور من، فعالیت های ایران 
و روسیه در افغانستان با هدف تضعیف 

آمریکا و ناتو صورت می گیرند.«
تلویزیونی  گــزارش شــبکه  به 
»دویچه وله«، »نیکلسون« همچنین 
خطاب به نماینــدگان کنگره گفت: 
»ایران به ســوریه نیروی افغان اعزام 
کرده است. هرگاه این رزمندگان که 
عمال برای دفاع از دولت سوریه اعزام 
شــده اند، به افغانســتان باز گردند، 

افغانســتان  بــرای دولت  می توانند 
مشکل ســاز شــوند. نیکلســون که 
فرماندهی نیروهای نظامی آمریکا و 
همچنین سربازان ناتو در افغانستان را 
برعهده دارد ، در ادامه ادعاهایش گفت 

که »برای پایان دادن به این بن بست 
باید توان نظامی آمریکا و متحدانش 
تقویت شــود... نیروی نظامی ما تنها 
برای مقابله با فعالیت های تروریستی 
کفایــت می کند، اما بــرای تعلیم و 

افغانستان،  نظامی  نیروهای  آموزش 
نیاز بــه اعزام هزاران ســرباز جدید 

وجود دارد.«
وی در عیــن حال افــزود که از 
اکتبر)آبان( ســال 2016 تا به امروز 
12 سرباز دیگر آمریکا در افغانستان 
جان باخته اند و ۵ شهروند آمریکایی 
هم هنوز در چنگ نیروهای مخالف 

دولت هستند.
»نیکلســون« هزینه های جنگ 
افغانســتان برای دولت آمریکا را هم 
بالغ بر117 میلیارد دالر اعالم کرد و 
گفت، حتی با حذف تاثیرات تورمی 
می تــوان اذعان کرد پولی که آمریکا 
-به ادعای نیکلسون- برای بازسازی 
افغانســتان و مقابله با طالبان در این 
کشور هزینه کرده، بیش از مجموعه 
هزینه ای است که پس از جنگ جهانی 

دوم صرف بازسازی کشورهای اروپای 
غربی شد.«

ایــن ژنرال 4 ســتاره آمریکایی 
در ادامه به آنچه »هزینه بازســازی 
افغانســتان« نامیــده اشــاره کرد و 
گفت: »جنگ افغانســتان و بازسازی 
این کشور پرهزینه ترین اقدام از نوع 
خود بوده و تاکنون در تاریخ آمریکا 
سابقه نداشته است که چنین مبلغی 
تنها برای بازسازی یک کشور هزینه 
شــده باشــد. از ســوی دیگر شمار 
ســربازان آمریکا در افغانستان بطور 
مداوم کاهش یافته است. در شرایط 
حاضر تعداد سربازان آمریکایی مستقر 
در افغانســتان تنها ده درصد تعداد 
سربازان آمریکایی است که در سال 
2011 در افغانســتان انجام وظیفه 

می کرده اند.«

رهبر انصاراهلل: موشک های ما فراتر از ریاض را هم هدف قرار می دهد

با اشاره به شکست های سنگین عربستان و ترکیه

رأی الیوم: اردوغان در چاه سوریه
و ملک سلمان در چاه یمن گرفتار شده اند

نویسنده و تحلیلگر مشهور 
جهــان اســالم در روزنامه 
رجب  نوشــته  »رأی الیوم« 
سال  شش  از  اردوغان  طیب 
پیش تاکنــون با دخالت های 
را  در ســوریه خود  بی رویه 
مثل  درست  انداخت،  چاه  به 
سعودی ها که چند سالی است 

در چاه یمن گرفتار شده اند.
»عبدالباری عطوان« نویسنده 
و تحلیلگر جهان اسالم در تازه ترین 
مقاله خود که روز شنبه در روزنامه 
رای الیوم منتشــر شد با اشاره به 
»دخالت های مختلف ترکیه از آغاز 
بحران ســوریه تاکنون« و »ورود 
نیروهای ترکیه به شمال سوریه« 
نوشــت: »رجب طیــب اردوغان 
خود را در چاه ســوریه انداخته 
است. یک ضرب المثل انگلیسی 
می گوید »وقتی در چاله  افتادی 
اولیــن کاری که باید انجام دهی 

این است که کندن چاله را متوقف 
کنی«. به نظر می رسد که اردوغان 
این ضرب المثل را نشنیده است 
و اگر هم شنیده باشد، به پیام آن 
عمل نمی کند زیرا خود را به چاه 

سوریه انداخته است. «
عطوان افزود: »به نظر می رسد 
کــه ترکیــه خــود را در جنگ 
در  ســعودی ها  نظیر  فرسایشی 

یمن گرفتار کرده است...10 سرباز 
ترکیه در دو روز گذشته در جریان 
نبرد با داعش کشته و 20 نفر دیگر 
زخمی شده اند. سه سرباز دیگر نیز 
به اشتباه در جریان حمله هوایی 
روس ها کشــته شدند، از سه ماه 
پیش نیز ترکیه از پیشروی زیاد 
نیروهای ســپر جزیره در اطراف 
شهر الباب و سقوط قریب الوقوع 

آن ســخن می گوید اما این شهر 
هنوز ســقوط نکرده اســت. این 
امر حکایت از آن دارد که جنگ 
طوالنی خواهد شد و تلفات انسانی 
و مادی ترکیه افزایش خواهد یافت 
که این مسئله موجب خشم افکار 

عمومی ترکیه خواهد شد. 
بــه گفتــه عطــوان »ارتش 
ســوریه در سرزمین خود و برای 

بازپس گیری شهرهایی می جنگد 
که از کنترلش خارج شده است و 
حضور نظامی ترکیه را اشغالگری 
و نقض حاکمیت سوریه می داند اما 
اردوغان به بهانه ایجاد »منطقه ای 
امن« در گســتره ای به مساحت 
پنج هزار کیلومتر مربع نیروهای 
ترکیه را وارد عمق ســوریه کرده 
تــا یک بخش مســتقل از دولت 

سوریه زیر حاکمیت ترکیه باشد 
و مقدمه ای را برای تقسیم سوریه 
به بخش های طائفه ای ایجاد کند، 
در حالی که دخالت نظامی ترکیه 
در شــهر الباب سوریه برای نبرد 
با داعش نبوده اســت بلکه برای 
جلوگیری از تشکیل یک ساختار 
کردی است که می تواند سکویی 
برای حمالت علیه ترکیه در آینده 
باشــد و پشــتوانه ای برای حزب 
کارگران کردستان ترکیه به شمار 
رود که آنکارا آن را در فهرســت 
تروریســم قرار داده اســت. وی 
تصریح کرد: »اردوغان می خواهد 
باشــد. و  حاکم واقعی ســوریه 
سازمان ســیا آنکارا را قانع کرده 
که کوتاه ترین راه برای رسیدن به 
این هدف باز کردن درهای ترکیه 
به روی عناصر مسلح و هزاران تن 
سالح و میلیاردها دالر پول برای 

انتقال به سوریه است.«

از موصل به یک ســری عملیات 
انتحاری دست زدند که بر اثر آن 
دست کم10 نفر کشته و 33 نفر 

دیگر زخمی شدند.
به گزارش ایســنا، به نقل از 
شبکه سومریه نیوز عراق، در یک 
انفجار، فــردی خود را در داخل 
رســتوران در محله »الزهور« در 
شــرق موصل منفجــر کرد که 
ایــن انفجار چهار کشــته و 1۵ 
زخمی برجای گذاشت. در انفجار 
انتحــاری دوم که بــا خودروی 

بمب گذاری شده انجام شد یک 
سرباز کشته و چهار تن در محله 
»النور« زخمی شــدند. این دو 
منطقه موصل اخیرا به دســت 
نیروهای عراقی از دست داعش 
آزاد شــده بود. انفجار خودروی 
بمب گذاری شده دیگری نیز در 
محله االعــالم در جنوب بغداد 
پنج کشته و 14 زخمی برجای 

گذاشت.
فرماندهی عملیات بغداد نیز 
اعالم کرد که روز گذشــته یک 

عامل انتحاری خود را در منطقه 
»االسکان« در غرب پایتخت عراق 
منفجر کرد که این حادثه تا کنون 
24 کشته و زخمی داشته است. 
این انفجار در ورودی دانشــکده 
»المأمون« و در میان مردم عادی 
اتفاق افتاده است. این در حالی 
است که نیروهای بسیج مردمی 
عراق در تازه ترین عملیات خود 
برای آزادســازی شهر »تلعفر«، 
بیش از 30 تروریست داعشی را 

از پای درآوردند.

 یک منبع میدانی در گفت وگو 
با فارس اعالم کــرد، گروهی از 
نیروهای ویژه بســیج مردمی در 
تجمع  محل  توانستند  عملیاتی 
و برگزاری جلسات سرکرده های 
بلند پایه گروه تروریستی داعش 
را در محله »الکفاح شمالی« در 
مرکز شهر تلعفر شناسایی کنند. 
نیروهای بسیج مردمی با آگاهی از 
زمان دقیق برگزاری جسله عناصر 
بارز گروه تروریستی داعش، در 
گام نخســت مختصات و محل 

دقیق تجمع تروریســت ها را در 
اختیار یگان توپخانه گذاشتند و 
همزمان با شروع نشست، یگان 
توپخانه و موشکی بسیج مردمی 
با آتش ســنگین ایــن مکان را 
هدف قرار دادند. در این عملیات 
مرکز تجمع ســرکرده های گروه 
تروریستی داعش به طور کامل 
منهدم و 34 تن از عناصر شناخته 
شده تروریست ها در این عملیات 

کشته یا زخمی شدند.

انتحاری های داعش در مناطق آزاد شده موصل ده ها غیرنظامی را به خاک و خون کشیدند
جاسوسی  ســازمان  رئیس 
آمریکا ضمــن مالقات با ولیعهد 
ســعودی به وی مدال »مبارزه با 
تروریســم« اهدا کرد. آل سعود 
تروریست ها  ایدئولوژی  صاحب 
و پدرجد تکفیری ها محســوب 

می شود.
»مایــکل پمپئو« در ادامه ســفر 
خود به منطقه غرب آسیا پس از ترک 
ترکیه وارد عربســتان شــد و جمعه 
شــب در ریاض با »محمد بن نایف«، 
ولیعهد و وزیر کشــور سعودی دیدار 
کــرد. »پمپئو« در ایــن دیدار ضمن 
تقدیر از آنچه »زحمات عربســتان و 
شخص نایف در مبارزه با تروریسم«)!( 

سرویس خارجی-
روزنامه انگلیسی ایندیپندنت با اشاره به سرنوشت روسای 
جمهور قبلی آمریکا در غرب  آسیا به دونالد ترامپ هشدار داد 
مراقب باشد تا وی نیز مانند روسای قبلی با »شکست مفتضحانه « 

در این منطقه مواجه نشود.
ترامپ هنوز سیاســت مشخصی را در مورد منطقه غرب آسیا اتخاذ 
نکرده است. وی تنها گفته  »دولت های قبلی آمریکا بیش از 6 تریلیون 
دالر در خاورمیانه هزینه کردند  و آنجا اکنون در بدترین وضعیت نسبت 
به هر زمان دیگر قرار دارد.« وی حتی این را هم گفته که برای مبارزه 
با داعش با ایران، روسیه و دولت بشار اسد همکاری خواهد کرد ولی به 
نظر می رســد که بعد از ریاســت جمهوری  مواضع خود را  احتماال در 

اثر فشارها تغییر داده است. از نشانه های این سیاست حمله به یمن  و 
نزدیکی بیش از پیش به پدرجد داعش یعنی عربستان بود. در همین راستا 
روزنامه ایندیپندنت در گزارشی به ترامپ هشدار داده اشتباه روسای قبلی 

آمریکا را در منطقه غرب آسیا و به خصوص در قبال ایران تکرار نکند
این روزنامه انگلیسی  در گزارشی به قلم »پاتریک کاکبرن« نوشت: 
منطقــه خاورمیانه بیش از هر منطقه دیگــری از این قابلیت برخوردار 
اســت که در آن جنگ شــعله ور شود و اشتباها می تواند به فاجعه ای 

جبران ناپذیر بیانجامد.
در ادامــه این گزارش آمده: »اکثر شــش رهبر غربی که شکســت 
مفتضحانه ای در خاورمیانه خوردند، از مشــاوران و معاونان سیاســی 
بهتری از ترامپ برخوردار بودند و در نتیجه ترامپ باید مراقبت باشد و 

محتاطانه رفتار کند تا به هفتمین رهبر غربی در این زمینه تبدیل نشود.
از این شش رهبرغربی، سه نفر انگلیسی و سه نفر آمریکایی بودند. اولین 
نفر چرچیل بود که در میزان قدرت ترک ها اشتباه کرد که باعث کشتار 
ناوگان دریایی انگلیس شد. دومین نفر دیوید لوید جورج بود که دولتش 

در سایه تهدید به جنگ با ترکیه در سال 1922 میالدی سقوط کرد.
به نوشته ایندیپندنت »سومین رهبر غربی آنتونی ایدن نخست وزیر 
وقت انگلیس بود که خودش را در بحران کانال ســوئز در ســال 19۵6 
میالدی غرق کرد و در نهایت مجبور به اســتعفا شد. این درحالی است 
که تونی بلر نخســت وزیر اسبق انگلیس نیز به خاطر جنگ علیه عراق 

وجهه خودش را از دست داد.«
به نوشته ایندیپندنت، »اما سه رهبر آمریکایی جیمی کارتر و رونالد 

ریگان و جرج بوش پسر بودند. جیمی کارتر، انقالب اسالمی در ایران و 
اشــغال سفارت آمریکا در تهران در سال 1979 میالدی را به خود دید 
و رونالــد ریگان در مدیریت دخالــت آمریکا در لبنان در جریان جنگ 
داخلی شکســت خورد و 241 تفنگدار دریایی آمریکا در ســال 1983 
میالدی کشــته شدند و عالوه بر آن، رسوایی ایران کونترا باعث نابودی  

سیاسی او شد.«
این نویسنده همچنین تصریح کرد: »جرج بوش« پسر آخرین حلقه 
از زنجیره ناکامی ها و پایان های ناامید کننده بود. تصمیم او برای یورش 
به عراق در سال 2003 میالدی باعث احیای گروه القاعده شد و این گروه 
بعد از آن گسترش یافت واعضایش افزایش یافتند و از دل آن یک سری 

گروه های متعصب تر و با قدرت تر بیرون آمدند.

سیا به بزرگ ترین حامی تروریست ها
مدال »مبارزه با تروریسم« داد!

ایندیپندنت: آقای ترامپ! مراقب باش در خاورمیانه مثل روسای جمهوری قبل به سختی شکست نخوری

خواند، فعالیت ولیعهد سعودی را در 
تروریست  حوزه اطالعاتی، »سرکوب 
برجسته« خواند! »محمد بن نایف« هم 
در این دیدار رابطه کشورش با آمریکا 
را »استراتژیک« خواند و تایید کرد که 
»هیچ کس نمی تواند میان واشنگتن و 

ریاض اختالف ایجاد کند.« 
تقدیر آمریکا از اقدامات وهابیون 
ســعودی آن هم در جهت مبارزه با 
تروریســم در حالی صورت می گیرد 
که این »شــجره خبیثــه« در طول 
ســالیان گذشته از هیچ تالشی برای 
ارتقا و تقویت تروریست های تکفیری 
فروگــذار نکــرده اســت. از حمایت 
سرکردگان گروه های مسلح از جمله 

داعش و جبهه النصره در سوریه گرفته 
تا به خاک و خون کشیدن یازده هزار 
غیرنظامی در یمن و ویرانی تاسیسات 
زیربنایــی در ایــن کشــور از جمله 
افتخارات وهابیون ســعودی اســت. 
»رکس تیلرسون« وزیر خارجه آمریکا 
هــم روز جمعه و قبل از دیدار رئیس 
ســازمان ســیا با مقامات عربستانی، 
طی یک تماس تلفنی با »سلمان بن 
عبدالعزیز« پادشاه عربستان، از »نقش 
و جایگاه« رژیم سعودی در برقراری 
ثبات! در منطقــه و تحقق صلح! در 

جهان تجلیل کرده بود. 
تیلرســون گفته بود که »دولت 
جدید آمریکا مایل به گسترش روابط 
اقتصادی با عربستان است.« دو طرف 
در این گفت وگو بر سوابق دوستی دو 
کشور و همکاری در حوزه های سیاسی، 
نظامی و اقتصادی تأکید کرده بودند. 
همه اینها در حالی صورت گرفته که 
امروزه بر هیچ کس پوشــیده نیست 
منشــأ و مبدأ وهابیت که عامل اصلی 
گرایشــات تکفیری و وهابی اســت، 
آل ســعود بوده و هست و سرکردگان 
منحرف این ایدئولوژی از دیرباز ســر 

در آخور آل سعود داشته اند.

فرمانده ناتو در افغانستان:

جنگ افغانستان را با 2000 تلفات و میلیاردها دالر هزینه به ایران باختیم


