
صفحه آخر

ترکیه و رژیم صهیونیستی
توافقنامه همکاری های گازی امضا کردند

ترکیه و رژیم صهیونیســتی سرانجام در زمینه 
تبادالت گازی توافقنامه امضا کرده و رسما این خبر 

را منتشر کردند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، به نقل از رویترز، 
شــرکت های »ادلتک« و »زورلو« ترکیه قرار است با رژیم 
صهیونیستی در زمینه تبادالت گازی همکاری کند. براساس 
این گزارش  شرکای حاضر در طرح میدان گازی »لویاتان« 

فلسطین اشغالی در سواحل مدیترانه، در زمینه فروش گاز 
بــه ارزش یک میلیــارد و 300 میلیون دالر در بازه زمانی 

18 ساله،  به گروه »ادلتک« و»زورلو« توافق امضا کردند.
شرکای »لویاتان« روز یکشنبه اعالم کردند، این قرارداد 
در زمینه فروش در مجموع 6 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی 
منعقد شده است. شرکت های خصوصی »ادلتک« و »زورلو« 
قصد دارند، دو نیروگاه جدید سرزمین های اشغالی بسازند. 

نظامیان انگلیسی
 متهم به قتل 52 افغانستانی شدند

نظامیان اشغالگر انگلیسی متهم شده اند که 
در فاصله سال های 2011 تا 2013 ده ها افغانی را 

در والیت هلمند افغانستان کشته اند.
 براساس گزارش تلگراف، نیروهای انگلیسی به دلیل 
کشته شدن 52 افغانی تحت تحقیقات جنایی قرار گرفته 
و وزرای بخش امنیتی این کشــور نگران هســتند که 
دادســتان ها پرونده های جدیدی را علیه این نیروها باز 

کنند.صدها سرباز انگلیسی در 166 مورد پرونده قتل و 
رفتارهای غیراخالقی، تحت بازرسی قرار می گیرند که 
اکثر آنها از سوی 2 شرکت  حقوقی انگلیسی رسیدگی 
می شــوند.دیوید کامرون نخســت وزیر انگلیس  وعده 
داده تا مانع اقدامات قضایی علیه سربازان انگلیس شود. 
وزارت دفاع انگلیس نیز یک نهاد تحقیقی ویژه ای را برای 

برخورد با این اتهامات فعال کرده است.
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یمن
آسوشیتدپرس: مقام های امنیتی یمن اعالم کرده اند تروریست های  
القاعده، کنترل شهر »عزان« در جنوب این کشور را به دست گرفته اند. 
اشــغال شهر عزان توسط القاعده بدون درگیری یا خون ریزی صورت 
گرفته. القاعده چند روز قبل شهر »الحوطه« مرکز استان »شبوه« را 
نیز اشغال کرده بود.  بین القاعده و مزدوران سعودی در یمن ارتباطات 

گسترده ای وجود دارد.
مصر

االخبار لبنان: نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای دیدار 
با »السیسی« دیکتاتور مصر به زودی عازم  مصر خواهد شد. مقدمات 
سفر نتانیاهو به مصر و استقبال از او در قاهره در حال انجام است تا 
دومین نخست وزیر رژیم اسرائیل باشد که به قاهره سفر می کند. سفارت 
رژیم صهیونیستی در قاهره، تالش های گسترده ای برای تحکیم روابط 

با مصر آغاز کرده است.
مالزی

ایرنا :یــک روزنامه مالزی پس از وقوع هفــت عملیات انتحاری 
توسط تروریســت های این کشور در عراق و سوریه، اعالم کرده، 46 
تروریست دیگر مالزیایی در انتظار تبدیل شدن به بمب گذاران انتحاری 
هستند.»ایوب خان مایدین« رئیس بخش ویژه مبارزه با تروریسم مالزی 
پلیس اعالم کرده که این تروریست ها در حال حاضر در سوریه هستند.

انگلیس
تایمز: مقام های آمریکا و انگلیس فشــار زیــادی را به لیبی وارد 
می کنند تا 1000 ســرباز نظامی انگلیســی را بــرای آنچه مقابله با 
تروریست های داعش می نامند در خاک این کشور مستقر کنند.هفته 
گذشته نیز رسانه های خبری آمریکا از تصمیم احتمالی اوباما برای باز 

کردن »جبهه سوم مقابله با داعش« در لیبی خبر داده بود.
فرانسه

ایرنا: ازدحام در زندان های فرانســه به حدی باالســت که زندان 
»نانتر« در بدو ورود زندانیان فرمی را برای امضا در اختیار تازه واردان 
قرار می دهد که در آن نوشته شده من از ازدحام بیش از حد در این 
زندان مطلع هستم و می پذیرم که بر روی زمین بخوابم. تعداد زندانیان 
فرانسه در ابتدای سال جاری میالدی 66 هزار و 678 نفر اعالم شده 

بود که این تعداد 115 درصد ظرفیت زندان های این کشور است.

بحران مالی آمریکا
پروژه های عظیم پنتاگون را متوقف کرد آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان

پروژه تجزیه عراق را کلید زدند
منطقه  تجزیــه  طــرح 
کردســتان عــراق از خاک 
کشــور عراق از طریق حفر 
خندق طوالنی و عمیق، پس از 
سال ها فعالیت پنهانی آمریکا، 
انگلیس، آلمان و فرانسه برمال 

شد.
باالخره پس از ســال ها، راز 
رفت و آمدهای مشکوک هوایی 
سیاســتمداران، کارشناســان و 
نظامیان غربی به »اربیل« عراق 

فاش شد.
دولت بغداد تا ســال قبل به 
این رفت و آمدها اعتراض می کرد.

برخی رسانه ها اعالم کرده اند، 
اکنون که برخی مسئوالن منطقه 
خودمختار کردستان عراق کار را 
تمام شــده فرض می کنند، و به 
زعم آنها دیگر کســی نمی تواند 
پروژه در حال اتمام را متوقف کند، 

این ماجرا را رسانه ای کرده اند!
موثقی  اطالعات  اســاس  بر 
که رسانه های منطقه خودمختار 
کردستان عراق به نقل از مقامات 
این منطقه گــزارش کرده اند، تا 
این لحظــه 65 درصد عملیات 

حفر خندق کامل شــده است و 
پیش بینــی می شــود در ماه مه 
آینــده )نیمه اول اردیبهشــت( 
عملیات حفر به اتمام برســد. به 
گفته منابع فوق، در عملیات فوق 
20 کارشناس جغرافیا از آمریکا 
و فرانســه، 25 کارشناس فنی از 
آمریکا، 40 مهندس از انگلیس، 
فرانسه و آمریکا، و 60 کارشناس 
مواد منفجــره از آمریکا و آلمان 

حضور دارند.
این خندق  مســیر  رسانه ها 
را نیز منطقه »بدره« در اســتان 
»واسط«، شــهرهای »بلدروز« و 
»خانقین« در اســتان »دیاله«، 
»کفــری« و »طوزخورماتو« در 
شمال شرق استان »صالح الدین«، 
جنوب  در  »حویجه«  شهرستان 
»کرکوک« و »سنجار« در استان 

»نینوا« اعالم کرده اند.
با این توصیفات، خندق مزبور 
در واقع، خــط مرزی حد فاصل 
میان منطقه خودمختار و ســایر 

خاک عراق را ترسیم می نماید!
در ارتبــاط با منبع مالی این 
طرح عظیم، هنوز گزارش مستند 

و دقیقی منتشــر نشــده است، 
ولی بــه نظر می رســد که این 
طرح نیز مثــل همه توطئه های 
رنگارنگ منطقه ای، توسط رژیم 
آل سعود تغذیه مالی شده است، 
و رفت و آمدهای دیپلماتیک در 
سطح سران، میان اربیل و ریاض 
طــی ماه های اخیــر، این گمانه 
را تقویت می کند. عربســتان به 
همــراه رژیم صهیونیســتی دو 
حامی پروپاقرص تجزیه کردستان 

هستند. برخالف ترکیه، به عنوان 
ضلع ســوم متحــدان منطقه ای 
آمریــکا که با نگرانــی، تحوالت 
منطقه خودمختار کردستان عراق 

را دنبال می کند.
البتــه، آنکارا چــوب همان 
سیاســتی را می خــورد که در 
ســوریه دنبال می کند؛ سیاستی 
که کل آن در این جمله خالصه 
می شــود: »به همه اطمینان بده 
که هیچ چیز خالف قاعده ای در 

جریان نیســت، ولی کار خودت 
را بکن!«

این سیاستی است که آمریکا 
و کشورهای اروپایی در ارتباط با 
عــراق و منطقه خودمختار آن را 
به اجرا درآورده اند و اتفاقا  همین 
دیروز نیــز آن را پــی گرفتند؛ 
فرســتاده  مک گورک«  »بــرت 
عراق،  به  آمریــکا  رئیس جمهور 
دیروز در بغداد به »حیدر عبادی« 
نخست وزیر عراق اطمینان داد که 

واشنگتن به حاکمیت و تمامیت 
ارضی عراق احترام می گذارد.

اتحادیــه اروپا هم اعالم کرد: 
با رفراندوم مورد نظر »مســعود 
بارزانــی« بــرای جدایی منطقه 

خودمختار مخالف است.
اما تحوالت در عمل به سمت 
دیگری می رود و غرب به تجزیه 
کردستان به عنوان یک استراتژی 
می نگرد و این سیاســت را چراغ 

خاموش پی می گیرد.
مســائل  الفبای  که  هرکس 
نظامی را بداند، متوجه می شــود 
که »داعش« یک بهانه است، چرا 
که تاکنون سابقه ندارد کشوری 
بــا حفر خنــدق بخواهد جلوی 

حمالت چریکی را بگیرد.
بــه هــر حــال، در ماجرای 
حفر خندق نیــز مثل هر طرح 
توطئه آمیــز دیگر، پــای داعش 
در میان اســت؛ به طور ویژه هم 
از همان ابتدای ظهور داعش در 
سال 2006، مسئله به هم ریختن 
مرزهای سیاسی، از ماموریت های 
اصلی این گروه تروریســتی بوده 

است.

ارتش آمریکا به دلیــل بحران مالی پروژه های نظامی خود به ارزش 
50میلیارد دالر را به حالت تعلیق درآورده است.

ارتش آمریکا اجرای چندین پروژه گران قیمت خود از جمله توسعه نسل جدید 
سامانه های جنگی و هواپیماهای جاسوسی و جنگنده و هلی کوپتر و همین طور 

سامانه های فضایی را به حالت تعلیق درآورده است.
به گزارش تسنیم، نشریه »بیزینس اینسایدر« با انتشار این خبر فهرستی از 
پروژه های بزرگ ارتش آمریکا را منتشــر کرده است که طی 10 سال گذشته به 
حالت تعلیق درآمده و هنوز اجرا نشده اند. در طول دهه 2000 میالدی پنتاگون 
51/2 میلیارد دالر برای اجرای 15 پروژه بزرگ و مهم هزینه کرده که در نهایت 
تکمیل نشــده است. براساس اعالم مرکز مطالعات بین المللی و راهبردی، کمبود 
منابع مالی ناشی از کاهش بودجه ارتش آمریکا، علت اصلی متوقف شدن اجرای 
این پروژه های نظامی بوده اســت. غرب چند سالی است با یکی از سنگین ترین 

بحران های مالی خود دست و پنجه نرم می کند.

به دنبال تشدید درگیری ها 
در کرانه باختری، ارتش رژیم 
شــهرهای  صهیونیســتی 
به  را  »البیــره«  و  »رام اهلل« 
محاصره کامل درآورد و وزیر 
کابینه رژیم صهیونیستی نیز با 
تاکید بر اینکه »اوضاع امنیتی 
غیرقابل تحمل شده« خواستار 

تغییر فوری اوضاع شد.
در پــی افزایــش عملیــات 
فلسطینی  شهادت طلبانه جوانان 
در کرانــه باختــری، ارتش رژیم 
صهیونیســتی با کشیدن حصار 
امنیتی در اطراف دو شهر »رام اهلل« 
و »البیره« در کرانه باختری این دو 
شهر را کامال محاصره کرده است.
به گــزارش ایســنا نیروهای 
ایست های  صهیونیســتی  رژیم 
نظامــی در ورودی هــای این دو 
شــهر ایجاد کرده اند و مانع تردد 

از آنها می شوند.
ارتــش رژیم صهیونیســتی 
همچنین اعالم کرده که ورود به 
این دو شهر تا اطالع ثانوی ممنوع 
است. روز یکشنبه یک جوان 34 
ساله فلسطینی به سمت سه سرباز 
اسرائیلی در البیره تیراندازی کرد 
و خودش به دست نیروهای رژیم 

صهیونیستی به شهادت رسید.
یک جوان فلســطینی دیگر 
نیز در غرب شــهر رام اهلل، حین 

انجــام عملیات مقاومتی، یکی از 
ســربازان صهیونیست را زخمی 
کرد و گریخت. افزایش این گونه 
را  رژیم صهیونیستی  عملیات ها، 

کالفه کرده است.
»اوری ارئیل« وزیر کشاورزی 
کابینــه بنیامین نتانیاهو با اعالم 
اینکه اوضاع امنیتی کرانه باختری 
»غیرقابل تحمل است« خواستار 

تغییر فوری اوضاع شد.
وی افزود: »فلسطینیان علیه 
ما عملیات انجام می دهند. آن هم 
نه به خاطر اینکه احساس ناامیدی 
دارند بلکه امیدوار هستند که این 
عملیات به تغییر تعامل اسرائیل با 

آنها منجر شود.«
»ارئیل« از نتانیاهو خواســت 
در واکنش به عملیات استشهادی 
جوانان فلسطینی، شهرک سازی ها 
را افزایش دهد! و با اجرای اقدامات 
امنیتی و نظامی شــدیدتر مانع 
از تردد فلســطینی ها در شهرها 
شود. اخیرا نیز تعدادی از مقامات 
به گسترش  صهیونیستی نسبت 
نگرانی کرده  ابراز  انتفاضه قدس 
و خواستار برخورد شدیدتر دولت 
با عملیــات مقاومتی  نتانیاهــو 

فلسطینیان شده بودند.
شهادت جوان فلسطینی

نظامیــان صهیونیســت در 
فلسطینیان،  علیه  تازه  جنایتی 

روز گذشته یک جوان فلسطینی 
دیگر را در جنوب شهر »طولکرم« 
واقع در کرانه باختری به ضرب 

گلوله به شهادت رساندند. 
به گزارش تســنیم، به نقل 
از شبکه خبری فلسطین الیوم، 
نظامیان صهیونیست این جوان 
فلسطینی را در جنوب طولکرم 
به شهادت رسانده و مدعی شدند 
کــه وی قصد حمله به ســمت 

صهیونیست ها را داشته است.
نظامیان  نیز  یکشــنبه  روز 

صهیونیست دو جوان فلسطینی 
را در کرانه باختری به شــهادت 

رساندند.
انتفاضه قدس علیه جنایات 
اول  از  صهیونیســتی  رژیــم 
اکتبر گذشــته )9 مهــر ماه( با 
اجرای عملیات شــهادت طلبانه 
یک نوجوان فلســطینی به نام 
»مهند شــفیق حلبی« در شهر 
قدس اشغالی که به هالکت دو 
صهیونیست و شهادت این جوان 
فلسطینی منجر شد آغاز گشت.

نظامیان صهیونیست از آغاز 
انتفاضه تاکنــون بیش از 176 
فلسطینی را به شهادت رسانده 
و هزاران نفر را زخمی کرده اند.

دشمن را غافلگیر 
می کنیم

پس از انتشار خبرهایی درباره 
تهدید رژیم صهیونیستی به آغاز 
مجدد حمله بــه غزه، ابوعبیده 
ســخنگوی گردان های قســام 
شــاخه نظامی حماس به رژیم 
صهیونیستی نسبت به پیامدهای 

هرگونه تجاوز به غزه هشدار داد 
و گفت: »مقاومت فلسطین در 
نبرد آتی زمیــن را در زیر پای 
دشمن به لرزه درآورده و به یاری 
خداوند اشــغالگران را غافلگیر 

خواهد کرد.«
وی افزود: »شــهادت هفت 
تــن از مبارزان این گردان ها در 
تونلی مقاومتی در غزه هرگز ما 
را از آمادگی برای نبردی دیگر و 
دفاع از سرزمین، ملت و مقدسات 

فلسطین باز نمی دارد.«
هفت تن از مبارزان مقاومت 
چند روز پیش بر اثر فرو ریختن 
تونلی در غزه به شهادت رسیدند. 
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی نیز تهدید کرد که 
اگر »حماس اقدام به ایجاد تونل 
در غــزه کند بار دیگــر به این 

منطقه حمله خواهد کرد.«
سایر رویدادها

رژیم  مســئوالن  اقــدام   *
تبعیــد  ر  د نیســتی  صهیو
تعدادی از بانوان فلســطینی از 
مسجد االقصی باعث شد که آنها 
این مسجد  دروازه های  پشــت 

مقدس تحصن کنند.
* رئیس حزب اپوزیســیون 
رژیم صهیونیستی از نخست وزیر 
این رژیم خواست تا دستور حمله 

به غزه را صادر کند.

انفجارهای  شــهدای  شمار 
تروریستی روز یکشنبه در منطقه 
»زینبیه« پایتخت سوریه از 70 تن 

فراتر رفت.
دولت دمشق و اتحادیه اروپا اعالم 
کردند که این اقدام با هدف به شکست 
کشــاندن مذاکرات »ژنو-3« صورت 

گرفته است.
به گزارش خبرگزاری فارس، گروه 
دیده بان حقوق بشر سوریه اعالم کرد، 
شمار شهدای سه انفجار روز یکشنبه 
در بازار منطقه »زینبیه« دمشق به 71 
تن رسیده است. مجروحان این حادثه 
تروریستی نیز بیش از 110 نفر اعالم 

شده است. 
در پــی وقــوع این ســه انفجار 
کــه یکشــنبه رخ داده، شــماری از 
حامیان تروریست ها از جمله »احمد 
موفق زیدان« مجری معروف شــبکه 
»الجزیــره« از طریــق شــبکه های 
اجتماعی، این اقدام زشت را »عملیات 
استشهادی« خواندند و از آن استقبال 
کردنــد. گــروه تروریســتی داعش 
غیرانسانی  انفجارهای  این  مسئولیت 

را بر عهده گرفت.
عملیــات تروریســتی فــوق در 
شرایطی انجام گرفت که سه هیئت از 
جانب دولت دمشق، مخالفان سکوالر 
و مخالفان مورد حمایت عربستان برای 
شرکت در نشست »ژنو-3« به سوئیس 

رفته بودند.
امــا، مخالفــان مــورد حمایت 
عربســتان موسوم به »هیئت نشست 
ریاض« هرچند در شــهر ژنو حضور 
پیدا کردند، ولی همه تالش آنها این 
بوده و هست که کل مذاکرات به هم 

بخورد و به نتیجه نرسد.
دولــت ســوریه در واکنــش به 
انفجارهای زینبیه، دو نامه به شورای 
امنیت و ســازمان ملل ارسال و اعالم 
کرد که این انفجارها با هدف جلوگیری 
از برگزاری مذاکرات ســوری- سوری 
در نشست ژنو-3 صورت گرفته اند. در 
این نامه ها همچنین از غرب خواسته 

شده به برخورد دوگانه در قبال مسئله 
مبارزه با تروریسم پایان دهد.

»فدریــکا موگرینی«، مســئول 
سیاســت خارجی و امنیتی اتحادیه 
اروپا هم طی ســخنانی اظهار داشت، 
هدف از ایــن انفجارها، ایجاد اختالل 
در روند گفت وگوهای صلح ســوریه 

بوده است.
اوکراین 

به گــزارش خبرگزاری جمهوری 
اسالمی، روسیه اعالم کرد، به دستور 
»پترو پروشنکو« رئیس جمهور نارنجی 
اوکراین، این کشور به ائتالف آمریکایی 

ضدداعش می پیوندد.
ایــن  در  دارد  اوکرایــن قصــد 
چارچوب، واحدهایی از نیروی نظامی 
خود را به سوریه اعزام کند. در صورتی 
کــه »کیف« این سیاســت را عملی 
بکند، احتمال درگیری میان نیروهای 
اوکراینی و روســی در ســوریه وجود 
دارد. روزنامه انگلیسی »ایندیپندنت« 
هم خبر اعزام نیرو توسط اوکراین به 

سوریه را اعالم کرده است.

تروریست های »بوکوحرام« در جریان حمله 
به منطقه ای در شمال شرقی نیجریه، بیش از 86 
غیرنظامی، از جمله شمار زیادی زن و کودک را 

زنده زنده در آتش سوزاندند.
تروریســت های بوکوحرام که از جانب وهابی های 
سعودی حمایت مالی و تسلیحاتی می شوند، بار دیگر 

در نیجریه جنایت وحشتناکی را رقم زدند.
 به گزارش تســنیم، روز شــنبه عناصر این گروه 
تروریســتی ســوار بر خودرو و موتورســیکلت، وارد 
منطقه ای در مجاورت شــهر »مایدوگوری« شــمال 
شــرقی نیجریه شــدند و منازل مــردم را با پرتاب 
بمب های آتش زا، به آتش کشــیدند. این آتش سوزی 
گسترده مرگ دست کم 86 نفر را در پی داشت. شمار 
زیادی از این قربانیان، کودکان هستند. در این منطقه 
دو اردوگاه آوارگان قرار دارد.عملیات تروریستی فوق، 
سومین حمله خونین و بزرگ بوکوحرام طی روزهای 

اخیر در نیجریه اســت.  شورش شش ساله بوکوحرام 
تاکنون جان ده ها هزار تن را گرفته است و حدود دو 

میلیون تن نیز آواره شده اند.
»محمدو بوهاری« رئیس جمهوری نیجریه، با وعده 
توقف شورش بوکوحرام، در فروردین گذشته )مارس( 
به قدرت رسید. اما از آن زمان تاکنون حدود 1000 نفر 
بر اثر حمالت بوکوحرام، جان خود را از دست داده اند.
در نیجریــه جریان های وهابی فعال هســتند و 
بوکوحرام که از لحاظ سازمانی، شاخه ای از »القاعده« 
به شــمار می رود، از لحاظ فکری و عقیدتی، توســط 

وهابی ها تغذیه می شود.
خبرهای تکمیلی از »مایدوگوری« که خبرگزاری 
جمهوری اسالمی آن را گزارش داده، حاکی است، در 
جریان عملیات تروریســتی فوق،  سه زن بمب گذار 
انتحاری نیز به ســمت مردم دویدند و خود را منفجر 

کردند!

گروه  بزرگ ترین  رهبــر 
تروریســتی فعال در کراچی 
پاکستان ضمن اعتراف به قتل 
400 نفر، از ارتباط میان خود و 

ناتو پرده برداشت.
پس از ســال ها کشتار و ترور 
از  باالخــره یکی  در پاکســتان، 
سرنخ های اصلی این شرایط ناآرام 
افشا شد. آن هم از زبان کسی که 
خودش نقش مهمی را در حمالت 
برعهده داشت؛ »عزیز  تروریستی 
بلوچ« ســرکرده گــروه جنایتکار 

»لیاری« که بــه اعتراف خودش، 
تاکنون 400 نفر را به قتل رسانده، 
پس از دســتگیری توسط پلیس 
بین الملــل در دوبــی گفت که با 
»ناتو« ارتباط داشــته و برای این 
سازمان، اســلحه داللی می کرده 
است! عزیز بلوچ در ارتباط با این 
داللی توضیح داد: »با کمک برخی 
از اعضــای حزب »مــردم« برای 
ناتو ســالح فراهم می کرده و سود 
سرشــاری از این کار  نصیب وی 

شده است.«
تروریســتی  گروه  ســرکرده 
»لیاری« همچنین اعتراف کرد که 

با بیشتر احزاب سیاسی پاکستان 
ارتباط داشــته و در ازای دریافت 

رشوه، مخالفان این احزاب را ترور 
می کرده است!

چندی پیش ســپهبد »بالل 
اکبــر« فرمانده تــکاوران ارتش 
پاکستان طی گزارشی اعالم کرده 
بود، برخی گروه های جنایتکار در 
کراچی ســاالنه حدود دو میلیارد 
و 300 میلیــون دالر از مــردم و 

شرکت ها اخاذی می کنند.
پیش از این نیز اســنادی در 
ارتباط با پیوند میان کشــورهای 
عضو ناتو و گروه های تروریســتی 

در افغانستان و پاکستان فاش شده 
است که مهم ترین مورد، به حمایت 
هوایی از عناصر »داعش« در استان 
افغانستان  شــرق  در  »ننگرهار« 

مربوط می شود.
در پاکســتان عالوه بــر ناتو، 
دستگاه جاسوسی عربستان نیز با 
تروریســت ها ارتباط دارد. »لشکر 
جهنگوی« و »تحریک اســالمی 
گروه های  مهم ترین  از  پاکستان« 
تروریســتی فعال در پاکســتان 

هستند.

سرویس خارجی -
یک روز پس از ضربه مهلک انقالبیون یمن به متجاوزان 
نظامی که به هالکت فرمانده جدید بلک واتر و 200 نظامی 
آمریکایی منجر شد خبر رسیده که سعودی ها با بمباران 
دیوانه وار کارخانه ها، مدارس، مساجد، زمین های کشاورزی 

و دامداری، از مردم یمن انتقام گرفتند.
جنگ ائتالف ســعودی علیه مردم یمن  طوالنی شده و این 
مسئله سعودی ها  را به شدت عصبانی کرده است. عربستان که 
به مدد دالرهای نفتی صاحب زرادخانه های تســلیحاتی بزرگی 
اســت نه تنها نتوانســته طی  ده ماه  گذشته بر مردم بی دفاع و 
فقیر یمن غلبه کند بلکه شکست های سختی نیز در این مسیر 
متحمل شده است. رونمایی انصاراهلل یمن از موشک های بالستیک 
در ماه های اخیر وضعیت میدان نبرد را به شــکل محسوســی 
تغییر داده اســت. در این مرحله از نبرد که می توان آن را »نبرد 
موشک ها« نامید تاکنون بیش از چهار بار مواضع تحت اشغال 
سعودی ها توسط موشک های توشکا مورد هدف قرار گرفته که 
تلفات سختی بر متجاوزان تحمیل کرده است. در آخرین ضربه 
هولناک انقالبیون، روز یکشنبه شلیک یک فروند موشک توشکا 
به پایگاه هوایی »العند« در استان »لحج« باعث هالکت فرمانده 
جدید نیروهای بلک واتر و 200 نظامی مزدور شــد. این ضربه 
آنچنان شــدید بود که جنگنده های سعودی در واکنش به آن 
بــه صورت دیوانه وار اماکن غیرنظامی را مورد حمله قرار دادند. 
جنگنده های متجاوزان 24 ساعت پس از این شکست،  عالوه بر 
بمباران خانه های مردم یمن، حمله های خود را بر تخریب صنایع 

تولیدی پایتخت متمرکز کردند.
 بــه گزارش خبرگزاری رســمی یمن )ســبا( جنگنده های 
ائتالف روز یکشــنبه حتی، به کارخانه های تولید شیرخشک و 
دســتمال کاغذی هم رحم نکردنــد. در این حمالت تعدادی از 
منازل شــهروندان در نزدیکی این دو کارخانه نیز تخریب شد.  
»کارخانه الکبوس، کالس ها و سالن های درس دانشگاه ملکه اروی، 
منطقه گردشگری »فرح لند« و دو منطقه »حده« و »النهدین« 
ازدیگر هدف های جنگنده های متجاوز سعودی در روز یکشنبه 
بود. ساختمان های دولتی منطقه »سنحان«، زمین های زراعی و 
دامداری های استان صنعا نیز برای چندمین بار بمباران شدند. 
جنگنده های عربســتان دیروز در 20 نوبت منطقه »جدعان«، 
»جوف« و »فرضه نهم« در استان جوف یمن را بمباران کردند. 
دیروز همچنین در ادامه حمالت به اســتان تعز، نیروگاه برقی 
شهرســتان »مخا« هم هدف قرار گرفت که باعث تخریب انبار 
اصلی سوخت این نیروگاه شــد. این در حالی است که »احمد 
العســیری« سخنگوی ائتالف ســعودی - آمریکایی علیه یمن 
با اعتراف به جنایت عربســتان علیــه غیرنظامیان یمنی گفت: 
بمباران غیرنظامیان یمنی با جنگنده های عربستانی و شمار زیاد 
کشته های ناشی از آن، امری ناخواسته است. در واکنش به این 
اظهــارات، »محمد علی الحوثی« رئیس کمیته انقالبی جنبش 
انصاراهلل یمن اعالم کرد:  »متجاوزان وحشــی )آل سعود( هیچ 
قانونی ندارند و حقوق دیگران را هرگز رعایت نخواهند کرد، زیرا 

از ابتدا ناقض قوانین بوده اند.«
جزئیات بیشتر از حمله به پایگاه العند

با گذشــت یک روز از حمله موفقیت آمیز انصاراهلل به پایگاه 
العند، جزئیات جدیدی در این مورد منتشر شده است.  روزنامه 
االخبار لبنان به  نقل منابع امنیتی یمنی در این مورد اعالم کرد،  
براساس آمار اولیه، بیش از 200 نفر در حمله موشکی نیروهای 
ارتش و کمیته های مردمی به پایگاه العند به هالکت رسیده اند 
کــه بیش از 30 نفر از آنها از ماموران شــرکت آمریکایی »بلک 
واتــر« و 30 نفر دیگر نیز از خلبانان مزدور اروپایی و آمریکایی 
و انگلیســی هستند. این آمار حاکی است، نزدیک به 65 نیروی 
سودانی و 33 مزدور حرفه ای اریتره ای و اتیوپیایی نیز از جمله این 
200 نفر هستند. سایر کشته ها نیز از نیروهای کشورهای عرب 
خلیج فارس به ویژه امارات هستند. براساس این آمار، نزدیک به 
23 دستگاه تانک به همراه یک دستگاه خودروی مخابراتی بسیار 
پیشرفته منهدم و نزدیک به 41 خودروی مدرن مجهز به تیربار 
نیز  بر اثر انفجار انبار موشــک ها از بین رفته و حدود 12 فروند 
هلی کوپتر آپاچی و 9 فروند هواپیمای تایفون منهدم شده است.

یک سازمان حقوق بشری اعالم کرد، دولت بحرین با کمک آمریکا به 
سلب تابعیت مخالفان در سرکوب آنها ادامه می دهد.

سازمان بین المللی »فریدم هاوس« در گزارش سالیانه خود از وضعیت حقوق 
بشــر در بحرین اعالم کرد، بحرین با کمک هم پیمان خود ایاالت متحده آمریکا، 
از طریق لغو و ســلب تابعیت مخالفان به تالش های شــرم آور خود در سرکوب و 

ساکت کردن آنها ادامه می دهد.
به گزارش فارس، به نقل از پایگاه خبری العهد لبنان، فریدم هاوس در گزارش 
خود این را هم نوشته که بحرین یکی از »بدترین کشورها در زمینه آزادی و حقوق 
بشر است.«فریدم هاوس یا خانه آزادی یک ارگان غیردولتی در آمریکا است که در 
زمینه تحقیقات و پشتیبانی از دموکراسی،  آزادی های سیاسی و حقوق بشر فعالیت 

و کشورهای جهان را بر اساس حقوق  سیاسی و دموکراسی رتبه بندی می کند.
در این رتبه بندی از 1 تا 7، رتبه هر کشوری که به عدد یک نزدیک باشد دارای  
وضعیت خوب بوده و رتبه 7 نشانگر نبود آزادی در آن کشور است.در این گزارش 
رتبه بحرین 7 است.جمعیت حقوق بشر بحرین نیز در گزارشی از وضعیت حقوق 
بشر در این کشور در ماه دسامبر )آذر ماه( اعالم کرد که در این مدت نظامیان رژیم 
آل خلیفه 52 بار به خانه های مردم یورش برده و 86 شهروند را دستگیر کرده اند.
در این مدت 146 تظاهرات مســالمت آمیز نیز در سراسر بحرین برگزار شده 
که 47 مورد آن با ســرکوب »شدید« رو به رو شده است.بحرین از زمان سرکوب 
قیام مردمی در ســال 2011 میالدی تاکنون شاهد موجی از اعتراض ها از سوی 
مردم است که فقط خواستار اصالحات سیاسی هستند.علمای بحرین نیز با صدور 
بیانیه ای اعالم کردند که مبارزه با تروریسم یک وظیفه دینی و ملی است و توقف آن 
نیازمند تغییر مواد درسی و شیوه های آموزشی تروریست پرور در این کشور است.

سازمان بین المللی فریدم هاوس:
آل خلیفه با کمک آمریکا

اقدام به لغو تابعیت مردم بحرین می کند

 شمار شهدای حمالت تروریستی زینبیه دمشق
از مرز 70 تن گذشت

جنگنده های ائتالف سعودی
 دیوانه وار یمن را بمباران کردند

تروریست های بوکوحرام در نیجریه 86 نفر را زنده زنده سوزاندند!

سرکرده بزرگ ترین گروه تروریستی در کراچی: با ناتو همکاری نزدیک داشتیم

بحران ناامنی در کرانه باختری به مرز انفجار رسید      تل آویو: اوضاع غیرقابل تحمل است

یک هیئت نظامی عالی رتبه از ائتالف آمریکایی ضد داعش به رهبری 
نماینده ویژه اوباما با ورود به خاک سوریه با رهبران نیروهای دموکرات 

سوریه در شهر کوبانی دیدار کرد.
این هیئت به ریاســت »برت مک گورک« نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا 
در ائتالف ضدداعش برای نخستین بار در چنین سطحی به سوریه سفر می کند.
برخی مسئوالن فرانسوی و انگلیسی نیز در این سفر مک  گورک را همراهی کردند.

منابع نزدیک به ائتالف هدف از این ســفر و دیدار را بررســی نحوه مقابله با 
داعش عنوان کرده اند! طبق گزارش های منتشر شده این هیئت پس از دیدارهای 

»محرمانه« خود تحت تدابیر شدید امنیتی سوریه را ترک کرده است.
تشکیالت موسوم به نیروهای دموکرات سوریه یگانی شبه نظامی است که از 
گروه ها و طوایف مختلف ســوری از جمله کردها، مسیحیان، آشوری ها و اعراب 

تشکیل شده است که البته بیشتر نیروهای آن را کردها تشکیل می دهند.
تجزیه عراق و سوریه، از جمله اهدافی است که گفته شده، با روی کار آمدن 

داعش و گروه های تروریستی و تکفیری، غرب به دنبال آنها بوده است!

سفر مشکوک فرستاده ویژه اوباما
به کوبانی و دیدار با کردهای سوریه


