
صفحه آخر

گزارش مهم کمیته امنیت ملی کنگره آمریکا
از بازگشت هزاران تروریست اروپایی به غرب

کمیته امنیت ملی مجلس نمایندگان آمریکا از 
بازگشت هزاران تروریســت اروپایی به کشورهای 
غربی ابراز نگرانی کرده و گفته، آمریکا از 11 سپتامبر 
2001 با شدیدترین موج تهدیدهای تروریستی روبه رو 

شده است.
در گزارش کمیته امنیت ملی مجلس نمایندگان آمریکا 
که به تازگی منتشر شده آمده است: گروه تروریستی داعش 
در خاک آمریکا فعالیت های تروریستی انجام می دهد و 1 2 

توطئه برای اجرای حمالت در این کشور شناسایی شده که 
وابسته به داعش بوده است و 81 مظنون مرتبط با داعش نیز 
دستگیر شده اند که برخی از آنان از آغاز سال 2016 دستگیر 
شــده اند.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این گزارش 
همچنین تصریح شده که »شمار فزاینده ای« از تروریست های 
اروپایی که در صفوف داعش جنگیده اند در حال بازگشت به 
کشــورهای خود هستند و ممکن است حمالتی مشابه 11 

سپتامبر 2001 در کشورهای غربی انجام شود.

پاسخ دندان شکن حامیان مقاومت به ممنوعیت 
انتشار تصاویر نصراهلل در فیس بوک

در پی اقدام عجیب فیس بــوک در ممنوعیت 
انتشار تصاویر دبیرکل حزب اهلل لبنان حامیان مقاومت 
در کمپینی اقدام به نشــر گسترده تصاویر وی در 

شبکه های اجتماعی کردند.
پــس از آنکه فیس بوک انتشــار تصاویــر مربوط به 
سیدحسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل لبنان را در این شبکه 
اجتماعی ممنوع کرد، حامیان حزب اهلل و مقاومت در واکنش 
به این اقدام تصاویر نصراهلل را به صورت بســیار گسترده از 

شبکه های اجتماعی منتشر کردند.به گزارش فارس به نقل از 
»الحدث نیوز«، فیس بوک که موسس آن »مارک زاکربرگ« 
است با اعمال فشار البی صهیونیسم انتشار تصاویر نصراهلل 
را ممنوع کرد و حساب ده ها تن از کاربرانش را که تصاویر 
دبیرکل حزب اهلل را منتشر کرده بودند بست تا بدین ترتیب 
بار دیگر مفهوم آزادی بیان و رسانه را به جهانیان عرضه دارد! 
زاکربرگ اعالم کرده انتشار تصاویر سیدحسن نصراهلل 

با سیاست هایش همراه نیست!
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کوتاه از سراسر جهان

انگلیس
پرس .تــی وی: حدود 133 نفر از مــردم انگلیس با امضای 
نامه ای از دولت این کشور خواسته اند اسامی ماموران مخفی و 
سازمان هایی که سال ها به امر جاسوسی مشغول بوده اند را اعالم 
کند. آنچه باعث نوشــتن این نامه شده عدول ماموران مخفی 
از حد و مرز های تعیین شــده برای آنها بوده است. گفته شده 
دولت انگلیس به طرز بی ســابقه ای در حال جاسوسی از مردم 

کشور خودش است!
نیجریه

ابنا: دو زن بمب گذار انتحــاری در یک اردوگاه آوارگان در 
شمال شرقی نیجریه بمب های همراه خود را منفجر کرده و بیش 
از 60 تن را کشتند. در این انفجار 78 تن هم نیز زخمی شدند. 
تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته اند 
اما مشابه حمالت گروه تروریستی بوکوحرام عنوان شده است.

افغانستان
خبرگزاری صدا و ســیما: فرماندار خودخوانده طالبان برای 
شهرستان »رودات« استان ننگرهار و 10 نفر دیگر از این گروه 
در عملیات نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. نیروهای ارتش 
افغانستان طی چند روز اخیر دست کم 80  نفر از اعضای طالبان 

را کشته یا زخمی کرده اند.
عراق

فارس: دولت عراق از روســیه جنگنده  »سوخو سوپر جت 
100« خریداری می کند. هفتــه جاری یک هیئت 100 نفره 
روس به عراق ســفر کرد. فروش تســلیحات به عراق از جمله 
سوخو ســوپر جت 100 و جنگنده های توپولف 204 در راس 

برنامه های این هیئت بوده است.
لبنان

ایرنا: حزب اهلل لبنان و حزب المستقبل از جریان 14 مارس 
در پایان بیست و چهارمین دور گفت وگوهای دوجانبه با صدور 
بیانیه ای بر حفاظت از ثبات لبنان در مقابل پیامدهای احتمالی 

تحوالت جاری منطقه تاکید کردند.
آمریکا

خبرگزاری فرانســه: پلیس فدرال آمریکا در چهلمین روز 
از اشــغال پارک طبیعی »اورگان« آخرین تحصن کنندگان در 
این پارک را محاصره کرده است. معترضان خواستار پس دادن 
زمین های فدرال به مردم هســتند. رهبــر این گروه به همراه 
برادرش در اواخر ژانویه توسط پلیس در یک بزرگراه دستگیر شد.

یمن
المســیره: نظامیان ســعودی که تالش می کردند منطقه 
استراتژیک »جبل الدود« در جنوب یمن را از ارتش یمن پس 
بگیرند با تلفات ســنگین مجبور به عقب نشینی شده اند. نکته 
جالب اینکه نظامیان سعودی از پشتیبانی هوایی نیز برخوردار 

بودند!
چین 

شــین هوا: وزارت خارجه چین از برخورد قاطعانه نیروهای 
امنیتی هنگ کنگ با شورشــیان حمایت کرده است. در بیانیه 
وزارت خارجه چین آمده است، پکن حامی حفاظت از ساکنان 
هنگ کنگ و حراست از امنیت و اموال آنهاست و بر لزوم مجازات 

اغتشاش گران تاکید کرد.

وضعیت جســمی »محمد القیق« خبرنگار اســیر 
فلســطینی که از 81 روز پیش در اعتراض به بازداشت 
موقتش دست به اعتصاب غذا زده است »بسیار وخیم« 

گزارش شده است.
کمیته امور اســیران و آزادگان فلسطین در تشریح اوضاع 
این جوان فلسطینی اعالم کرده وضعیت وی هر لحظه وخیم تر 
می شــود. او مدام تشــنج می کند و از تب شدید رنج می برد، و 

تقریبا با شهادت فاصله ای ندارد.
به گزارش مرکز اصالع رسانی فلســطین، خانواده القیق از 
تمامی آحاد ملت فلســطین خواسته تا دشمن صهیونیستی را 
برای آزادی این خبرنگار اسیر فلسطینی تحت فشار قرار دهند.
در همین ارتباط کمیته امور اســیران و آزادگان فلسطینی 
روز گذشته را »روز خشم عمومی« اعالم کرد و ملت فلسطین 
در پاسخ به فراخوان کمیته امور اسیران و آزادگان فلسطینی در 
مناطق مختلف کرانه باختری تظاهرات کردند و خواستار آزادی 

»محمد القیق« شدند.
از ســوی دیگر صدها فلسطینی ساکن نوار غزه روز گذشته 
راهی قدس شــدند و نماز جمعه را در مسجد مبارک االقصی 

به جا آوردند.
مقامات صهیونیســتی هر جمعه به شماری از فلسطینیان 
باالی 60 ســال ساکن نوار غزه اجازه عزیمت به مسجداالقصی 

جهت اقامه نماز را می دهند.
سایر رویدادها

* »نداف ارگمن« از سوی نخست وزیر رژیم صهیونیستی به 
عنوان رئیس جدید ســازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی 

)شاباک( انتخاب شد.
* اتحادیه شهرداری های ایتالیا خواستار مداخله وزیرخارجه 
این کشور برای پایان بخشیدن به حفاری ها و ساخت دیوار جدید 

در شهر بیت لحم شد.

برکناری دولت بشار اسد قطعا یکی از ناکامی های دوران وی به شمار 
می آید .  هرچند هنوز دالیل این »کناره گیری« و یا حتی »اجبار به 
استعفاء« به طور رسمی مشخص نشده اما در محافل سیاسی فرانسه 
گفته شده »فرانسوا اوالند رئیس جمهوری این کشور قصد دارد تعدادی 
از اعضای کابینه را برای انتخابات آینده ریاست جمهوری تغییر دهد.«
بحران اقتصادی و شکســت در اجرای سیاســت های ریاضتی، 
محبوبیت اوالند را  به شدت کاهش داده و وی را تبدیل به »منفورترین 
رئیس جمهور فرانسه« کرده است. بعید نیست که اصالحات در کابینه 
و کنار گذاشتن فابیوس نیز در همین راستا باشد.از سوی دیگر چندی 
پیش نیز برخی منابع خبری از بازداشت پسر فابیوس  به دلیل جعل 

سند و تقلب خبر داده  بودند!
شبکه »بی. اف. ام.تی« اما در این باره  اعالم کرده فابیوس پس از 
کناره گیری از سمت خود، به ریاست شورای قانون اساسی این کشور 

منصوب شده است.
به گزارش ایسنا منابع خبری اعالم کردند، رئیس جمهور فرانسه 
»ژان مارک آیرو«، نخســت وزیر سابق را به عنوان وزیر امور خارجه 
جدید این کشور معرفی کرده است. وزیر جدید 66 ساله را در زمرۀ 
آخرین وفاداران اوالنــد می دانند، آن هم در روزگاری که »الیزه« با 

مشکالت زیادی روبروست. 
تحلیلگران فرانسوی می گویند آیرو، مرد محتاط و آرامی است و 

به دنبال جنجال درست کردن در رسانه ها هم نیست.

اعتصاب غذای محمد القیق
اسیر جوان فلسطینی

 وارد روز هشتاد و یکم شد

لوران فابیوس عامل خون های آلوده
استعفا کرد

انقالبیون یمنی با برپایی 
باردیگر  تظاهراتی گسترده 
جنایات مشترک آل سعود و 
آمریکا در  قتل عام یمنی ها 

را محکوم کردند.
یمنی ها روز پنجشــنبه در 
صنعا پایتخت این کشور با شعار 
»انقالب ما علیه تهاجم نظامی 
آمریکا ادامــه دارد«راهپیمایی 
گسترده ای برگزار کردند. آنطور 
که خبرگزاری رسمی یمن یعنی 
سبأ اعالم کرده، تظاهرکنندگان 
بر ادامه حرکت انقالبی و خشم 
مردمی خود تاکید کرده و حمایت 
و مشارکت مستقیم آمریکا در 
جنگ علیه ملت یمن را محکوم 
کردند. شرکت کنندگان در این 
راهپیمایی با در دســت داشتن 
پرچم ها و پارچه نوشته هایی علیه 

مشارکت آمریکا در حمالت شکل 
گرفته به تاسیسات زیربنایی و 
مجتمع های مسکونی و کشتن 

هزاران تن از غیرنظامیان بی دفاع 
شعار سر دادند. تظاهرکنندگان 
تاکید کردند:»جنایات وحشیانه 

آمریکا در یمن بی پایه و اساس 
بودن ادعای این کشور در دفاع 
از حقوق بشر و استقالل کشورها 

و ملت ها را به اثبات می رساند.«
اقشــار مختلف مردم یمن 
در ایــن راهپیمایــی از مواضع 
ســازمان ملل، اتحادیه عرب و 
نهادهــای بین المللــی و عربی 
به اصطالح مدافع حقوق بشــر 
نسبت به جنایات شکل گرفته 
علیه ملت یمن نیز ابراز خشم و 
نارضایتی کردند. تظاهرکنندگان 
در پایان با صدور قطعنامه ای با 
قیمومیت خارجی ها بر کشــور 
یمــن و مطالب دیکته شــده 
از ســوی آنان برای یمنی ها و 
پذیــرش راه حل های خفت بار 

اعالم مخالفت کردند.
هدیه منصورهادی

 به امارات!
از سوی دیگر رئیس جمهور 
فراری و مستعفی یمن به پاس 

مشــارکت امــارات در قتل عام 
یمنی هــا جزیــره ای را به این 
کشــور بخشــید! بــه گزارش 
فارس، در توافقی میان »امارات 
متحــده عربــی« و »عبد ربه 
منصــور هادی« جزیــره مهم 
»ســقطری« به مدت 99 سال 
به ابوظبی اجاره داده شد! جزیره 
ســقطری )ســقطرا( به عنوان 
منطقه ای شناخته می شود که 
منحصربفردی  اکوسیســتم  از 
برخوردار است، بیش از یک سوم 
ایــن جزیره  پوشــش گیاهی 
منحصر به فرد و شــگفت آور 
اســت و به عنوان جزیره ای با 
پتانسیل بسیار باالی گردشگری 
شناخته می شــود. نکته بسیار 
مهم اینکه این جزیره در دهانه 

خلیج عدن واقع شده است!

از کشــاورزان  گروهی 
یونانی معتــرض به اجرای 
برنامه های ریاضت اقتصادی 
با یورش به وزارت کشاورزی 
این کشور به شدت با پلیس 

درگیر شدند.
دولــت  کارآمــدن  روی 
چپگرای سیپراس نیز دردی از 
بحران مردم یونان کم نکرد چرا 
که روزی نیست در خیابان های 
آتــن مــردم،  وعده های ضد 
ریاضتی دولت را به نخست وزیر 

این کشور یادآوری نکنند.
راســتا  در همین  دیــروز 
معترض  یونانــی  کشــاورزان 

درآمــد  در  اصالحــات  بــه 
پایتخت  آتن  در  بازنشستگان، 

این کشور تظاهرات گسترده ای 
برپا کردنــد که این اعتراضات 

این  کشــاورزی  وزارت  مقابل 
کشور به درگیری شدید با پلیس 

منجر شد. پلیس یونان با پرتاب 
گاز اشک آور، کشاورزان معترض 
را متفرق کرد،  کشاورزان اما با 
چوب و سنگ و آتش به مقابله 
با نیروهای پلیس پرداختند و 
شیشه های ســاختمان وزارت 
کشــاورزی را شکســتند. این 
تظاهرات پیش از شروع، تجمع 
اعتراضی بزرگی بود که قرار بود 

دیروز )جمعه( برگزار شود. 
یونان  سراسر  از  کشاورزان 
به ســمت آتــن، پایتخت این 
کشــور آمده  بودند تا خشــم 
خــود را از برنامه هــای دولت 
برای افزایش میزان مشارکت و 

مالیات بازنشستگی نشان دهند. 
در جریان درگیری ها شمار 
زیادی از معترضان دستگیر و 
شماری از طرفین هم مجروح 

شدند.
این تنها یونان نیســت که 
مردم آن معتــرض برنامه های 
ریاضتــی هســتند کارگران و 
کارمندان در کشورهای فرانسه، 
انگلیس، اسپانیا و ایتالیا نیز هر 
چنــد روز یک بار به خیابان ها 
می ریزند و با مســدود کردن 
جاده ها، تظاهــرات و اعتصاب 
خشم و نارضایتی خود را از این 

وضعیت اعالم می کنند.

تظاهرات هزاران نفر از مردم صنعا علیه جنایات آمریکا و آل سعود در یمن

در اعتراض به بحران اقتصادی

کشاورزان خشمگین یونانی آتن را به آتش کشیدند

در نشست مونیخ مقرر شد طی یکی دو روز آینده در مناطقی از سوریه آتش بس اعالم شود

 شیعیان عربستان و بحرین روز پنج شنبه به مناسبت چهلمین 
روز شهادت »آیت اهلل نمر« علیه جنایات رژیم آل سعود تظاهرات 

کردند. 
مناطق مختلف »قطیف« در شــرق عربستان روز پنج شنبه صحنه 
برگزاری تظاهرات و راهپیمایی در چهلمین روز به شــهادت رســیدن 
»آیت اهلل نمر«،  رهبر شــیعیان عربســتان به دست رژیم سعودی بود. 
به گزارش تســنیم، معترضان با سردادن شعارهایی علیه رژیم سعودی 
خواستار آزادی »زندانیان اندیشه« و »فعاالن حرکت های صلح آمیز« و 
»لغو اعدام« آنها شدند. شــرکت کنندگان در این راهپیمایی ها تصاویر 

شهدا و در راس آنها شهید »آیت اهلل نمر« و همچنین پارچه نوشته هایی 
دربرگیرنده سخنان این شیخ شهید در دست داشتند. معترضان همچنین 
با در دست داشتن پرچم بحرین بر همبستگی خود با مردم این کشور 

در آستانه فرارسیدن پنجمین سالروز انقالب 14 فوریه تاکید کردند.
همزمان، مردم بحرین نیز پنج شــنبه به همین مناسبت تظاهرات 
کردند امــا نیروهای  رژیم آل خلیفه با یورش بــه این تظاهرات از گاز 
اشک آور برای متفرق کردن معترضان استفاده کردند. رژیم سعودی روز 
12 دی ماه »آیت اهلل نمر باقر النمر« رهبر شیعیان عربستان  را به  اتهام 
واهی »اقدامات تروریستی« به طرز فجیعی به شهادت رساند. این اقدام 

آل سعود با واکنش گسترده جهان اسالم مواجه شده است.
از ســوی دیگر فعاالن استان االحســاء در شرق عربستان از حبس 
خانگی موقت »آیت اهلل حسین الراضی« امام جمعه این استان از سوی 
دســتگاه های امنیتی آل ســعود خبر دادند. طبق گزارش رســانه های 
عربی، دستگاه های امنیتی آل ســعود این اقدام را به  منظور جلوگیری 
از ســخنرانی این عالم دینی در خطبه های نماز جمعه انجام دادند. امام 
جمعه »االحساء« اخیرا در واکنش به اعدام »آیت اهلل نمر« طی سخنانی 
این اقدام را محکوم و تاکید کرد که حکومت ســعودی مخالفان خود را 

زندانی یا اعدام می  کند.

راهپیمایی ضدسعودی در عربستان و بحرین به مناسبت چهلمین روز شهادت آیت اهلل نمر

یک روزنامه صهیونیستی طی گزارشی درباره پیروزی های 
میدانی ارتش سوریه در اســتان »حلب«، نوشت که محاصره 
)تروریســت ها( در شهر حلب، شکست خفت بار سیاست های 

رئیس جمهور ایاالت متحده را به نمایش گذاشت.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، روزنامه »هاآرتص« نوشــت: 
محاصره شــهر حلب نه تنها بزرگترین دستاورد نظام »بشار اسد« در 
جنگ سوریه طی سال های اخیر به شمار می رود، بلکه مسئله دیگری 
را نیز برمال می کند و آن، دفن شدن خواسته های دولت کنونی آمریکا در 

خاورمیانه است. این روزنامه با اشاره به انتقادهای روزنامه های آمریکایی از 
سیاست شکست خورده دولت »باراک اوباما« در سوریه، افزود: مطبوعات 
آمریکا در توصیف شکست دولت اوباما در سایه تحوالت حلب، به رقابت 
با یکدیگر پرداخته  اند؛ برخی آن را »ورشکستگی اخالقی«، برخی دیگر 
»فاجعه غیرقابل کنترل« و »لکه ای اخالقی« و برخی نیز آن را »سیاست 

شرم آور« توصیف می کنند.
هاآرتــص علت واقعی موضع گیری های ایــن روزهای آمریکا برای 
ایجاد منطقه پرواز ممنوع در شمال سوریه را نیز، ایجاد گذرگاهی برای 

امدادرسانی و پشتیبانی از گروه های مسلح دانست.
هاآرتــص همچنین، شــرایط جــاری و نبرد حلــب را »لحظه ای 
سرنوشت ســاز« توصیف کرد و نوشت،  ارتش سوریه هم اکنون در حال 
آزادسازی شهرها و روستاهای حومه شهر حلب بوده و همه این اقدامات،  
مقدمه ای برای آزادسازی این شهر )حلب( از دست گروه های مسلح است.
پیش از این بســیاری از رسانه ها و کارشناســان بین المللی اعالم 
کرده اند، آزادسازی حلب به معنی پیروزی اسد در جنگ سوریه و پایان 

کار تروریست ها خواهد بود.

گزارش خواندنی روزنامه صهیونیستی هاآرتص از شکست خفت بار آمریکا در جنگ سوریه

به دنبال اعالم ناتو برای تقویت 
نیروهای خود در دریای ســیاه، 
دریا  این  در  نیز  روسیه  نیروهای 
به حالت آماده باش کامل در آمدند. 
روابط روســیه و ناتو طی دو سال 
اخیر بر اثر مســئله اوکراین و الحاق 
کریمه به روســیه ســرد و به شدت 
پر تنش بوده اســت. ناتو ساالنه دهها 
رزمایش برای نمایش قدرت خود در 
مناطق مجاور روســیه ازجمله دریای 
ســیاه انجام می دهد و روســیه نیز با 
انجام رزمایش هــای زمینی، هوایی و 
دریایی به این اقدامات پاسخ می گوید.
در جدیدترین اقدامات تنش زای 
ناتو »ینس استولتنبرگ« دبیر کل این 
سازمان اعالم کرد: »ناتو حضور خود 
در دریای سیاه را تقویت خواهد کرد 
و نیروهای بیشــتری در این منطقه 

مستقر می شود«.
 در واکنش به این موضع، »سرگئی 
شایگو« وزیر دفاع روسیه روز پنجشنبه 
طی گزارشــی به »والدیمیر پوتین« 
اعالم کرد  رئیس جمهوری روســیه 
کــه »تمام واحدهای نــاوگان دریای 
سیاه روسیه و واحدهای نیروی هوابرد 
روسیه مستقر در شبه جزیره کریمه 
به حالت آماده باش کامل در آمده اند 
و آمــاده مقابله و دفع هرگونه تهاجم 

خارجی هستند«.
وی افزود: »در جریان رزمایشــی 
که در کریمــه جریان دارد واحدهای 
ناوگان دریای ســیاه و نیروی هوابرد 
تاکتیک های دفاع ســاحلی، مقابله با 
نیروهــای هوابرد دشــمن و دفاع در 

برابر حمالت هوایی خارجی به مناطق 
ســاحلی را تمرین می کنند. اقدامات 
مهندسی رزمی و محافظت از نیروهای 

مستقر در منطقه نیز جریان دارد.«
این رزمایش که از ســه روز پیش 
آغاز شده، در محدوده ای به وسعت بیش 
از 3 هزار کیلومتر مربع برگزار می شود و 
نیروهای مستقر در 18 پادگان و محدوه 
نظامی در آن شرکت می کنند. در این 
پیشرفته روسی  تســلیحات  رزمایش 
از جمله ســامانه های موشکی ساحلی 

»باستیون« نیز بکار گرفته می شوند.

سرویس خارجی-
واکنش قاطع روسیه به توطئه 
»اعزام نیروی زمینی« به سوریه، 
ایاالت متحده را واداشت تا مهار 
عربستان را بکشد تا بدین ترتیب 
این مســئله در هاله ای از ابهام 

قرار گیرد.
همان طور که پیش بینی می شد، 
نیرنگ رژیم سعودی برای اعزام نیرو به 
سوریه به بهانه ظاهری مبارزه با داعش، 
با واکنش قاطع مسکو مواجه شد و این 
واکنش، همه خواب و خیال آمریکا و 

عربستان را به هم ریخت.
همه این ماجرا بــه پیروزی های 
دو هفته اخیر نیروهای ارتش سوریه 
و مقاومت در اســتان شــمالی حلب 
برمی گردد و همه متوجه شــدند که 
به  اگر مســیر کمک رســانی ترکیه 
تروریست ها به طور کامل قطع شود و 
شهر باستانی حلب هم به طور کامل 
آزاد گردد، پس لرزه های این پیروزی، 

کل منطقه را خواهد لرزاند.
با این تفاصیل، کامال طبیعی بود 
که رژیم سعودی و متحدانش بخواهند 
دست به اقدامی بزنند و در همین حال 
و هوا بود که با چراغ سبز کاخ سفید، 
سناریو کلید خورد؛ ابتدا عربستان، و 
سپس امارات و اردن اعالم کردند که 
تحت ائتالف ضد داعش، به سوریه نیرو 
اعزام می کنند و واشنگتن نیز بالفاصله 

از این طرح استقبال کرد.

در ادامه و همراه با جار و جنجالی 
که رسانه های همسو با عربستان و غرب 
در خصوص این طرح راه انداخته بودند، 
پنتاگون بار دیگر تاکید کرد که از طرح 
ریاض اســتقبال می کند و گزینه های 

متعددی را در نظر دارد.
کارشناســان هــم بــا توجه به 
اشرافی که نســبت به ضعف ماشین 
جنگــی عربســتان دارنــد، از همان 
ابتدا متوجه شــدند کــه ریاض روی 
ارباب آمریکایی اش حســاب باز کرده 
و می خواهد با شــلوغ بازی های خود 
در ســوریه، پای آمریکا و ناتو را وسط 

بکشد.
شاید هم آل سعود می خواسته در 

این واپســین لحظه های حیات خود، 
همه را با خودش غرق کند!

امــا به هر تقدیــر،  واکنش قاطع 
روسیه کاخ ســفید را ترساند و باعث 
شد که سران واشنگتن مواضع قبلی 
خود را 180 درجــه تغییر دهند؛  به 
گزارش خبرگزاری فارس، »دیمیتری 
مدودف« نخست وزیر روسیه با لحنی 
قاطع تهدیــد کرد که »حمله زمینی 
ارتش های خارجی به سوریه، می تواند 

به جنگ جهانی جدید ختم شود.«
این اظهارات هیچ شک و شبهه ای 
باقی نمی گذاشت که تصمیم روسیه 
چیســت. تصمیمی که بیش از همه 
نگرانی ســران کاخ ســفید را نمایان 

می سازد. »اشــتون کارتر« وزیر دفاع 
آمریکا اعــالم کرده »هرگز با روس ها 

درباره سوریه درگیر نخواهیم شد.«
 »جان کربی«، سخنگوی وزارت 
خارجــه آمریکا هم گفته »اظهار نظر 
»مدودف« را دیدم، ما هم از درگیری 
گروه هــای متعدد در خاک ســوریه 

نگرانیم«!
این اظهارات نشــان می دهد که 
سران ایاالت متحده در ارتباط با اعزام 
نیرو به سوریه، دستکم مردد شده اند. 
هرچند این احتمــال وجود دارد که 
رژیم آل سعود برای حفظ موجودیت 
خود، بخواهد به هر ریسکی دست بزند، 
ولی این میزان ریسک را متحدان غربی 

عربستان نمی خواهند تجربه کنند.
به همین خاطر، طرح اعزام نیرو 
فعال مســکوت مانده و بــه جای آن، 
آمریکا و اروپا در کنفرانس مونیخ مسیر 
وضعیت خاکستری را دنبال می کنند. 
یعنــی برقــراری آتش بس بــه بهانه 
کمک رسانی به غیرنظامیان، تا شاید در 
این فرصت ایجاد شده، اوضاع به نفع 
تروریست های میانه رو تغییر پیدا کند 

و آزادسازی شهر حلب منتفی شود.
با این حال، وقتی که پای کمک 
به مردم بی گناه و غیرنظامی به میان 
می آید، جبهه 1+4 نیز کوتاه می آید؛ 
»امیر عبداللهیان«  معاون وزیر خارجه 
کشــورمان در رابطه با این کنفرانس 
گفتــه »جمع بندی جلســات به این 
سمت رفت که اوال برقراری آتش بس 
شامل همه مناطق به جز مناطق تحت 
اشغال تروریست ها بشود و کمک های 
انسان دوســتانه نیز بــه همه مناطق 
ســوریه، از جمله »فوعه«، »کفریا« و 
»زبدانی« برســد و ایــن کمک ها نیز 
صرفا باید مواد غذایی و دارویی باشد. 
به گفتــه وی، این آتش بس از فردا یا 

پس فردا به اجرا درمی آید.
عبداللهیان این را نیز گفت که در 
الجبیر«  نشست مونیخ وقتی »عادل 
وزیر خارجه عربســتان مدعی شــد، 
جنگنده های روسیه 90 درصد مناطقی 
را که هدف قرار می دهند، »مخالفان 
معتــدل«! حضور دارند، »ســرگئی 

الوروف« وزیر خارجه روســیه به این 
اظهارات واکنش نشــان داد و گفت: 
»دقیقا مناطقی را هدف قرار می دهیم 
که تروریســت ها و به طور مشخص، 
تروریســت های »جبهــه النصره« و 

»داعش« در آنجاها حضور دارند.«
به هر حال، ماجرای عقیم ماندن 
اعزام نیرو به ســوریه، یک بار دیگر به 
رژیم آل سعود عمال ثابت کرد که زیاد 
نمی تواند روی آمریکا حساب باز کند. 
پیش از این نیز ریاض خیلی مشتاق 
بــود پای آمریکا را بــه جنگ زمینی 
در ســوریه بکشاند و در همین راستا، 
آمریکا،  رئیس جمهور  اوباما«  »باراک 
اعالم کرده بود )اردیبهشــت 92( اگر 
سوریه خط قرمز آمریکا )یعنی استفاده 
از سالح شیمیایی( را رد کند، ایاالت  
متحده جنگ زمینی را علیه دمشــق 

آغاز خواهد کرد. 
ولی پس از اینکه، نهادهای غربی 
در گزارش هــای )هرچند کذب( خود 
مدعی شــده بودند دولت ســوریه از 
سالح شیمیایی استفاده کرده است، 
خیــز غرب برای عملیــات زمینی را 
واکنش به موقع روسیه عقیم گذاشت.

با توجــه به این شــرایط، کامال 
مشــخص اســت که بحران سوریه، 
گلــوی عامالن خارجــی این بحران، 
خصوصا عربستان را سخت می فشارد 
و راهی برای خروج آنها از این وضعیت 

متصور نیست.

لشکرکشی ائتالف سعودی آمریکایی به سوریه در هاله ای از ابهام

روسیه به جنگ جهانی سوم تهدید کرد
آمریکا افسار آل سعود را کشید!

روسیه و ناتو در دریای سیاه
 علیه یکدیگر آرایش نظامی گرفتند

وزیر  فابیــوس«  »لوران 
ایران  در  که  فرانسه  خارجه 
به »عامــل خون های آلوده« 
و مبتال کننــده بیش از 300 
به  کشــورمان  مردم  از  نفر 
بیماری ایدز معروف اســت، 

استعفا کرد.
 فابیــوس، در حالــی وزارت 
خارجه این کشــور را ترک کرد 
که مســئله سوریه و شکست در 

سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای اعالم کرد که با گذشت پنج 
سال از آغاز اعتراضات فراگیر مردمی آرزوهای تحقق اصالحات و 

عدالت در بحرین بر باد رفته است.
ســازمان عفو بین الملل به مناســبت فرا رســیدن پنجمین سالروز 
شعله ور شدن اعتراضات مردمی در بحرین بیانیه ای صادر و در آن اعالم 
کــرد که اعتراضات فراگیر مردم بحرین در 14 فوریه ســال 2011 آغاز 
شــد و با خشونت نیروهای امنیتی مواجه شد. نیروهای امنیتی به سمت 
تظاهرکنندگان تیراندازی کردند و شــماری از آنها را کشته و یا زخمی 
کردند. همچنین تعدادی دیگر از شــهروندان بحرینی نیز در پی شکنجه 

در جریان بازداشت کشته شدند.
در این بیانیه تأکید شده است، پنج سال از آغاز انتفاضه مردم بحرین 
می گذرد و نظام این کشور در طول این سال ها به شکنجه، بازداشت اجباری 

و سرکوب گسترده فعالیت های صلح آمیز و منتقدان ادامه داده است.
گفتنی است در آستانه فرا رسیدن پنجمین سالگرد انقالب 14 فوریه 
بحرین مناطق مختلف این کشور شاهد ده ها راهپیمایی و تظاهرات بوده 
و مردم تأکید کردند که تا تحقق خواســته های خود دســت از تظاهرات 

برنخواهند داشت.

ناامیدی عفو بین الملل از انجام اصالحات
به دست آل خلیفه در بحرین


