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تلویزیون رژیم صهیونیستی: السیسی هر ماه 2 بار
با نتانیاهو تلفنی گفت وگو می کند

کرد  فاش  رژیم صهیونیســتی  تلویزیون 
کــه رئیس جمهور مصر و نخســت وزیر رژیم 
صهیونیستی هر ماه ۲ مرتبه با یکدیگر تلفنی 

گفت وگو می کنند.
به گزارش تســنیم ، تلویزیون رژیم صهیونیستی 
پــرده از گفت وگوهــای تلفنی منظــم »عبدالفتاح 
السیسی« و »بنیامین نتانیاهو«، برداشت. بر اساس این 

گزارش، »السیسی« هر دو هفته یکبار با »نتانیاهو« 
تلفنی گفت وگو و مسائل مربوط به جدول همکاری 
اســتراتژیک و هماهنگی امنیتی را بررسی می کند. 
گزارشگران تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش دادند 
با وجود اینکه »صلح بین مصر و اســرائیل« سرد به 
نظر می رسد اما همکاری امنیتی بین دو طرف بیشتر 

شده است.

حلب گورستان داعش
هالکت 450 تروریست در عملیات بزرگ مقاومت

نیروهای ارتش سوریه و مقاومت 450 تروریست 
وابســته به »داعش« را در منطقه »تل حمام« استان 

حلب به هالکت رساندند.
به گزارش خبرگزاری ها، دیروز نیروهای مقاومت و ارتش 
سوریه در ادامه پیشروی های خود، 450 تروریست داعش را 
در حومه شهر حلب به هالکت رساندند. نبرد با تروریست های 
داعش و جبهه النصره در حوزه شمول آتش بس در سوریه 

قرار نمی گیرند.هرچند حامیان تروریست  های فعال در سوریه 
از برقراری آتش  بس در سوریه حمایت کردند تا زمینه های 
احیای گروه های تروریستی فراهم شود، ولی چیزی که در 
روزهای اخیر اتفاق افتاده، مخالف نیت آنها بوده است. بیشتر 
مسیرهای کمک سانی از ترکیه به تروریست ها نیز عمال قطع 
شــده اســت. منابع خبری دقیقا اعالم نکرده اند این 450 

تروریست طی چند روز به هالکت رسیده اند.
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ماهاتیر محمد، معمار »مالزی نوین« همزمان با سفر نخست وزیر 
این کشور به عربستان از حزب حاکم کناره گیری کرد تا فشار به 

نخست وزیر را برای کناره گیری از قدرت افزایش دهد.
به گزارش ایســنا، »ماهاتیر محمد«، نخست وزیر سابق مالزی پس 
از کنــاره گیری خود از حزب حاکم این کشــور گفته این حزب تحت 
رهبری »نجیب رزاق«، نخست وزیر فعلی مالزی، از فساد حمایت می کند. 
»ماهاتیر محمد« که پرسابقه ترین رهبر مالزی محسوب می شود، عالوه بر 
اینکه یک چهره سیاسی با نفوذ و محترم در این کشور به شمار می آید، 
در سال های اخیر یکی از منتقدان سرسخت »نجیب رزاق«، نخست وزیر 
فعلی مالزی بوده است. »نجیب رزاق« همچنان با فشارها علیه خود در 
پی مطرح شدن رسوایی فساد مالی روبه رو است. »ماهاتیر محمد« در 
کنفرانسی خبری به خبرنگاران گفت: »من این حزب را دیگر سازمان 
ملی ماالیی های متحد نمی خوانم بلکه اســم آن را باید حزب »نجیب 

رزاق« گذاشت«. 
وی افزود: »احساس شرمندگی می کنم از اینکه جزیی از حزبی بودم 

که حامی فساد است. این مسئله مایه شرمساری من شد.«
»ماهاتیر محمد« 90 ساله که از سال 1981 تا 2003 نخست وزیر 
مالزی بود این را هم گفت که قصد ندارد حزب جدیدی را تاسیس کرده 

یا به حزب دیگری بپیوندد.
 وی افــزود: »مــن فعال تالش می کنم که تضمیــن کنم »نجیب 
رزاق« دیگر به کار خود به عنوان نخســت وزیر کشــورم ادامه ندهد«. 
وی نخست وزیر را متهم به فساد مالی کرده و گفته است؛ وی به عنوان 
رئیس حزب حاکم سال 2013 برای پیروزی در انتخابات 700 میلیون 
دالر کمک از عربستان دریافت کرد تا مقابل احزاب مخالف پیروز میدان 
باشد. دریافت این کمک پس از حدود دو سال افشا شده و اکنون »نجیب 

رزاق« زیر تیغ انتقاد دریافت این کمک از عربستان قرار گرفته است.

کناره گیری ماهاتیر محمد در اعتراض به 
دریافت رشوه نخست وزیر از آل سعود

شبکه ســی ان ان به نقل از 
دیده بان حقوق بشر اعالم کرد، 
عربستان از بمب های خوشه ای 
ساخت آمریکا علیه غیرنظامیان 

یمن استفاده کرده است.
با وجود آنکه استفاده آل سعود 
از بمب های خوشه ای ساخت آمریکا 
در یمن پیش از این نیز بارها آشکار 
شــده بود، اما شــبکه تلویزیونی 
ســی ان ان نیز سرانجام این خبر را 
پوشــش داد و آن را تایید کرد. به 
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به 
نقل از ســی ان ان،  دیده بان حقوق 
بشــر در جدیدترین گزارش خود 
تاییــد کرده که رژیم ســعودی از 
بمب های خوشــه ای که از آمریکا 
خریداری کرده در جنگ یمن و در 
بمباران مناطق غیرنظامی استفاده 
کرده است. دیده بان حقوق بشر در 
این گزارش از این اقدام عربستان و 
»تجاوزگری بی وقفه« این رژیم  به 

سی ان ان: عربستان با بمب های خوشه ای آمریکا غیرنظامیان یمن را قتل عام می کند

یمن ابراز نگرانی کرده اســت. این 
گزارش به وجود ادله ای درخصوص 
اســتفاده عربســتان از بمب های 

خوشه ای در حمالت هوایی خود به 
یمن اشــاره کرده و به نقل از »جو 
اســتورک،« معــاون مدیر اجرایی 

بخش خاورمیانه و شمال آفریقای 
ســازمان دیده بــان حقوق بشــر، 
گفته: »نیروهای سعودی باید علنا 

مخالفت خود با استفاده از بمب های 
خوشه ای را اعالم و درک کنند که 
اســتفاده از آنها تاثیر ویرانگری بر 
غیرنظامیان دارد.«چندین منبع نیز 
وجود بقایای بمب های خوشه ای در 
حمالت هوایی عربستان به یمن در 
ســال 2009 از جمله بقایای مواد 
منفجــره آن را که هنــوز منفجر 
نشده است تایید کرده اند.)عربستان 
در ســال 2009 نیز به یمن حمله 
کــرد( در ســال 2014 نیز پایگاه 
با پخش تصاویر  خبری وایس نیوز 
و فیلــم ویدیویی کــه از نزدیکی 
صعده فیلمبرداری شده بود بقایای 
بمب های خوشه ای ساخت آمریکا 
را که عربســتان در ســال 2009 
بــه این منطقه شــلیک کرده بود 
منتشر ساخت. دیده بان حقوق بشر 
همچنین نســبت به افزایش آمار 
کشته شدگان در میان غیرنظامیان 
یمــن ابراز نگرانی کــرد و بمباران 

گسترده مناطق غیرنظامی را مورد 
انتقاد قرار داد. نهادهای بین المللی 
نیز عربستان را به دلیل هدف قرار 
دادن مناطق پرجمعیت شهری یمن 
مستحق پیگرد قضایی می دانند. در 
گزارش دیده بان حقوق بشــر آمده 
»عربستان و هم پیمانان این کشور 
بمب های  تمامی  تقریبا  مســئول 
خوشه ای اســتفاده شده در جنگ 
یمن هستند.« از سوی دیگر، مردم 
یمن دیروز در پی فراخوان »کمیته 
تظاهراتی  یمــن«  انقــالب  عالی 
گسترده برگزار کردند. کمیته عالی 
انقالب یمن در این فراخوان ادامه 
جنایات عربستان علیه یمن به ویژه 
جنایت اخیر این کشور در صنعا و 
بمباران بــازار »نهم« را محکوم  و 
آن را »جنایــت آمریکایی« خواند. 
مردم یمن در این تظاهرات جنایت 
اخیر عربستان را هم محکوم کردند. 

در تازه تریــن عملیــات 
انتفاضه قدس که از 5ماه قبل 
آغاز شده است دو فلسطینی 
در جریان درگیری با نظامیان 
صهیونیست به شهادت رسیده 
و پنج نظامی صهیونیست نیز 

زخمی شدند.
به دنبال  دوشــنبه شــب و 
به  نظامیان صهیونیســت  حمله 
اردوگاه »قلندیا« در شهر قدس دو 
فلسطینی شهید و 12 فلسطینی 

دیگر مجروح شدند.
درگیــری  اردوگاه  ایــن  در 
شــدیدی بین جوانان فلسطینی 
درگرفت  صهیونیست  نظامیان  و 
کــه در پــی آن جوانان ســاکن 
این اردوگاه بــه نظامیان کوکتل 
مولوتوف پرتاب کردند. »ایاد عمر« 
که براثر شــلیک مستقیم گلوله 
جنگی به سرش به شهادت رسید 
دانشجوی دانشکده رسانه دانشگاه 
قدس بود.بــه گزارش خبرگزاری 
قدس، جوانان فلســطینی پس از 

2 فلسطینی شهید و 5 نظامی صهیونیست مجروح شدند
این حمالت به سمت جیپ نظامی 
صهیونیســت ها حمله کردند و با 
پرتاب کوکتل مولوتوف ضمن آتش 
زدن خــودروی آنها، پنج نظامی 

صهیونیست را زخمی کردند.
از زمــان آغاز انتفاضه ســوم 
فلســطین )9 مهر ماه ( تاکنون 
حدود 190 فلسطینی به شهادت 
رسیده اند. در این مدت همچنین 
در عملیات مقاومتی فلسطینی ها 
33 صهیونیست به هالکت رسیده 

و صدها تن مجروح شده اند.
بازداشت 84 فلسطینی

از سوی دیگر رژیم صهیونیستی 
دستور بازداشت 84 فلسطینی را 
در قالــب بازداشــت اداری صادر 
کرد. دســتوری که به موجب آن 
امکان بازداشــت افراد بدون اتهام 

فراهم می شود.
جمعه گذشته روزنامه نگاری با 
نام »محمد القیق« پس از توافق 
برای آزادی در ماه مه )اردیبهشت( 
به اعتصــاب غذای 94 روزه خود 

پایان داد.
نظامیان رژیم صهیونیســتی 
در ادامــه جنایت های خود علیه 
کودکان فلســطینی روز دوشنبه 
یک کــودک دو ســاله در قدس 
اشغالی را بازداشت کردند! نیروهای 
اشــغالگر اعضای یک خانواده در 
شهرک »العیسویه« واقع در قدس 
اشغالی را بازداشت کردند که یکی 
از افراد آن یک کودک دوساله بود.

میــان اعضای خانــواده یک 
نوجوان 16 ساله و یک دختر 14 

ســاله نیز حضور دارند. از سوی 
دیگر یک مرکز پژوهشی فلسطینی 
در گزارش ماه فوریه )بهمن( خود 
اعالم کرده که سیاســت تخریب 
منــازل و نهادهای مســکونی در 
قدس و ســرزمین های اشــغالی 
شدت یافته و به 200 باب منزل 

در ماه گذشته رسیده است.
تظاهرات علیه پرز

جمعی از حامیان فلســطین 
در آفریقای جنوبــی با برگزاری 
اعتراضات گسترده در مقابل هتل 

محل اقامت »شیمون پرز« رئیس 
ســابق رژیم صهیونیستی خشم 
خود را نســبت به حضور وی در 

این کشور ابراز کردند.
 ، قدســنا رش  ا گــز بــه 
معترضــان با حضــور در مقابل 
در  »اینترکنتیننتــال«  هتــل 
جنوبی  آفریقای  »ژوهانسبورگ« 
علیه شــیمون پرز شــعار دادند 
و اعــالم کردند قاتــل کودکان 
فلسطینی باید از کشور اخراج شود.
این  در  شــرکت کننــدگان 
تظاهرات تابلوهایی را در دســت 
داشــتند که خطاب به پرز روی 
آنها نوشته شده بود: »دستان تو به 
خون آغشته شده است« »روستای 

قانا را به یاد داشته باش«.
اســرائیلی  ضــد  فعــاالن 
در ایــن تظاهــرات، حمله رژیم 
صهیونیستی در ســال 1996 و 
زمان نخست وزیری پرز را یادآور 
شدند که در آن ارتش این رژیم با 
حمله به پناهگاه سازمان ملل در 

روستای قانا در جنوب لبنان، 106 
نفر را قتل عام کرد.
سایر رویدادها

* رئیس کمیتــه بین المللی 
حمایت از نوار غزه اعالم کرد، به 
زودی نــاوگان آزادی جدیدی با 
هدف شکســت حصر غزه و اعالم 
همبســتگی با مردم این منطقه 

راهی نوار غزه خواهد شد.
* احمد الطیب شــیخ االزهر 
مصر اظهار داشــت، تنها اسرائیل 
است که از درگیری های مذهبی 

در منطقه سود می برد.
رژیــم  وزیــر  نخســت   *
صهیونیســتی در دومین سالگرد 
مرگ نخست وزیر سابق این رژیم، 
او را به خاطر عقب نشینی از نوار 

غزه مورد انتقاد قرار داد.
* در پی افزایش فشــار افکار 
عمومی، رئیس دادگاه نظامی رژیم 
صهیونیستی در شهر یافا با انتشار 
جزئیات بیشتری از پرونده فساد 

در ارتش این رژیم موافقت کرد.

آمریکا
اسپوتنیک: اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا اعالم کرده که این کشور برخالف 
گزارش هایی که در مورد باز پس دادن پایگاه  گوانتانامو به کوبا منتشر شده در 

این پایگاه به حضور خود ادامه خواهد داد!
روسیه

دویچه وله: وزارت دفاع روسیه با صدور بیانیه ای از تصمیم این کشور برای 
انجام یک »مانور نظامی بزرگ« در دریای خزر خبر داده است. قرار است در 
این مانور بیش از 50 فروند کشتی نظامی ارتش روسیه شرکت کنند. گفته 

شده در دریای خزر بیش از 300 ناو جنگی مستقر است.
چین

شین هوا: دادگاهی در چین 24 مدیر را به خاطر دست داشتن در پرونده 
کالهبــرداری 1/5 میلیارد دالری معادل 10 میلیارد یوان به حبس محکوم 

کرده است.
این پرونده فســاد مالی موجب افزایش نگرانی ها نسبت به ضعف قوانین 

مربوط به مدیریت بازار سرمایه در چین شده است.
پاکستان

خبرگــزاری صدا و ســیما: وزیر امور داخلی پاکســتان از تعطیلی 250 
»مدرســه دینی« در مناطق مختلف این کشــور خبر داد. علت تعطیلی این 
مدارس، آموزش های مشکوک و ثبت نشده از جمله آموزش افکار تکفیری و 

وهابی گری عنوان شده است.
عراق

سایت المرصد: گروه تروریستی داعش در فتوایی از عناصر خود خواسته تا 
بستگان خود را به قتل برسانند! عقاید و تفکرات گروه تروریستی داعش برگرفته 
از وهابیت سعودی  است و به عقیده  این کارشناسان این گروه تروریستی در 

تالش است تا به چهره اسالم در دنیا لطمه وارد کند.
لبنان

تسنیم: رئیس شــورای سیاســی حزب اهلل لبنان با تروریستی خواندن 
حکومت ســعودی تاکید کرده که آل سعود در مسیر فروپاشی و سقوط قرار 
گرفته است.»ابراهیم امین السید« گفته تمام جنگ هایی که در منطقه ایجاد 

شده به شکلی ساخته و پرداخته حکومت تروریستی آل سعود است.
مصر

فارس: نخست وزیر مصر گفته سقوط هواپیمای گردشگری روسیه برفراز 
ســینا، دست کم یک میلیارد و 200 میلیون دالر برای صنعت توریسم این 
کشور خسارت به همراه داشته است. روسیه اعالم کرده که این هواپیما براثر 
انفجار بمبی دست ساز منفجر شده و همه 224 سرنشین آن کشته شده اند.

تونس
خبرگزاری فرانســه: وزیر دفاع انگلیس از تصمیم این کشور برای اعزام 
نیروی نظامی به تونس خبر داده اســت. این نیروها بنابر ادعای لندن شامل 
20 نظامی هســتند که با هدف آموزش وارد تونس می شوند و ماموریتشان 

آموزش نیرو های مرزبانی این کشور است!

عملیات بزرگ نیروهای مسلح عراق متشکل از ارتش و نیروهای 
داوطلب، برای آزادســازی منطقه »الجزیره« واقع در غرب شهر 

»سامرا« آغاز شد.
نیروهــای ارتش و بســیج مردمی عراق صبح دیــروز در حالی که از 
جانب جنگنده های نیروی هوایی حمایت می شدند، عملیات خود را برای 
آزادسازی منطقه »الجزیره« در بخش غربی شهر سامرا از سه محور آغاز 

کردند.
تروریست ها قبال با اشغال این منطقه، مسیر ارتباطی میان »فلوجه« و 
»موصل« را قطع کرده بودند. این منطقه راهبردی در استان صالح الدین 

و 120 کیلومتری شمال بغداد قرار دارد.
جزئیات بیشتری در مورد این عملیات که »لبیک یا رسول اهلل)ص(« 

نام گرفته، گزارش نشده است.
از استان نینوا نیز خبر رسیده، ارتش و بسیج مردمی عراق خود را برای 

آغاز عملیات بزرگ برای آزادسازی »موصل« آماده می کنند.
»هادی عامری« فرمانده نیروهای بسیج مردمی گفت که این عملیات 

به زودی آغاز خواهد شد.
تروریست های داعش نیز با انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در 
ایست و بازرسی شهر »ابوغریب«  واقع در غرب شهر بغداد، هشت نیروی 

امنیتی را به شهادت رساندند.
یکشنبه گذشته نیز تروریست ها با انفجار دو بمب در شهرک »صدر« 

بغداد، 70 غیرنظامی را شهید کرده بودند.

آغاز عملیات بزرگ لبیک یا رسول اهلل)ص( 
برای آزادسازی غرب سامرا

در  دیگر  بار  پناهجویان 
یونان،  فرانسه،  کشورهای 
بلژیک و آلمان مورد هجوم 
اروپایی  و اخراج دولت های 

قرار گرفتند.
نیز  اروپا  زمســتان ســرد 
باعث نشــد دولت های مدعی 
حقوق بشــر اروپایی دلشان به 
حال هــزاران مهاجری که در 
اردوگاه های مرزی و در بدترین 
شرایط زندگی می کنند به رحم 
بیاید. طی دو روز گذشــته از 
فرانسه گرفته تا یونان، مقدونیه، 
بلژیــک و آلمــان پناهجویان، 
هم مــورد هجــوم پلیس قرار 
گرفته اند، هم اردوگاهشــان به 
آتش کشیده شده و هم کتک 

خورده و اخراج شده اند.
در مقدونیــه صدها مهاجر 
و آواره ســوری و عراقــی در 
حالی که سعی داشتند با عبور 
از موانــع موجــود در  گذرگاه 
مرزی یونان بــا مقدونیه وارد 
این کشــور شوند، با پرتاب گاز 
اشک آور پلیس مرزی مقدونیه 
مواجه شــدند. بر اســاس این 
گزارش، در حالی که پناهجویان 
فریاد می زدنــد، »مرزها را باز 

سرکوب و اخراج پناهجویا ن در بلژیک، آلمان، فرانسه و یونان

کنید« با پلیس درگیر شدند و 
پلیس  به سویشان گاز ا شک آور 
پرتاب کرد که شماری از زنان 
و کودکان در این یورش زخمی 
شدند. این گذرگاه مرزی نقطه 
اصلی ترانزیت آوارگانی است که 
در حال ســفر به اروپای غربی 
هستند. نزدیک به ده هزار نفر 
در اردوگاه موقــت کوچکی که 

برای اسکان 2500 نفر جا دارد، 
حضور دارند.

در فرانســه نیــز پلیــس 
ضدشــورش ایــن کشــور   با 
در  اردوگاهی  در  پناهنــدگان 
شــهر بندری »کالــه« که به 
اردوگاه  ایــن  از  تخلیه شــان 
معتــرض بودند، درگیر شــد. 
گزارش شــده همزمان با ورود 

بولدوزرها و تیم های تخریب و 
آتش زدن چادرها در این اردوگاه 
پناهجویان به سمت آنها سنگ 
پرتاب کرده اند. اخیرا دادگاهی 
در فرانسه دســتور داد هزاران 
نفــر از پناهجویــان و آوارگان 
مســتقر در اردوگاه شهر کاله 
از این اردوگاه تخلیه شــوند و 
اردوگاه تخریب شود. قرار است 

اردوگاه  در  مستقر  پناهجویان 
کاله در اردوگاه های موقت دیگر 

اسکان یابند.
در یونان نیز وضع پناهجویان 
تعریفی ندارد.براساس گزارش ها 
در حال حاضر بیش از 22هزار 
مهاجر در یونان رها شــده اند و 
درصورت عدم دستیابی به یک 
راه حل مناســب در این کشور 
وضعیت فوق العاده اعالم خواهد 
در  پناهجویان  وضعیت  شــد. 
یونان به حدی »وخیم« است 
بین المللی  فــرودگاه  که  یک 
سابق به مرکز مهاجران تبدیل 
شده است. در همین ارتباط وزیر 
مهاجرت یونــان گفته درحال 
حاضر از هر 5 نفر در یونان یک 
نفر پناهجو به شــمار می رود. 
حضور ناتو در دریای اژه کمکی 
هم به تعدیل این مشکل نکرده 
اســت.اما در آلمان پناهجویان 
نیز  نژادپرستانه  هدف حمالت 
قرار می گیرند. افرادی ناآشــنا 
یک ساختمان که برای اقامت 
پناهندگان در منطقه »زاورالند« 
واقع در ایالت نورد راین- وست 
فالن آلمان آماده شــده بود را 
هــدف حمله قرار داده و به آن 

خسارت وارد کردند.قرار بود در 
این هفته خانواده  های پناهجو 
در ایــن اقامتگاه اســکان داده 
شوند که فعال انتقال آنها به این 
ساختمان به تاخیر افتاده است.
پلیس بلژیک نیز اعالم کرده 
از زمان اعمال کنترل های مرزی 
در مرز فرانسه و بلژیک به منظور 
مقابله با ورود موج پناهجویان، 
اردوگاه منهدم شــده  چندین 
و طی یک هفته گذشــته نیز، 
از ورود بیــش از 600 پناهجو 
به خــاک بلژیــک ممانعت به 
عمل آمده و این افراد به سوی 
فرانسه بازگردانده شده اند. دولت 
بلژیک هفته گذشــته تصمیم 
گرفــت به منظور مقابله با موج 
احتمالی ورود هــزاران مهاجر 
ساکن اردوگاه پناهجویان کاله 
فرانســه به خاک خود، اقدام به 
برقراری کنتــرل موقت بر مرز 
خود با فرانســه کنــد و وزارت 
کشــور بلژیک در همین راستا 
از تصمیم خود برای اســتقرار 
250 تــا 290 نیروی پلیس در 
گذرگاه های مرزی این کشور با 
فرانسه به ویژه در نزدیکی ساحل 
و بندر زیبراگ خبر داده است.

براســاس تازه ترین افشاگری 
»ویکی لیکس«، یکی از دالیل مهم 
اصرار عربســتان بر ادامه جنگ و 
براندازی نظام سوریه، این است که 
اگر طرح  دارد  اطمینان  آل سعود 
رژیم  بخورد،  براندازی شکســت 

آل سعود نیز فرو می پاشد.
به گــزارش تســنیم، خبرگزاری 
»اسپوتنیک« اعالم کرده تازه ترین سند 
»ویکی لیکس« درباره ارتباط عربستان 
با جنگ ســوریه منتشر شــده است. 
براساس این سند، که مهر وزارت خارجه 
عربستان را دارد، رژیم سعودی به شدت 
نگران شکســت طرح خود در خصوص 
براندازی نظام سوریه است. در این سند 
آمده اســت، »عربستان قادر نیست در 
قبال بحران سوریه عقب نشینی کند.« 
در این سند هشــدار داده می شود که 
»اگر نظام سوریه از این بحران گذر کند، 
اولین هدف این نظام، انتقام گرفتن از 
کشورهایی خواهد بود که علیه سوریه 
و دمشــق اقدام کرده اند و در صدر این 
فهرست نیز عربستان قرار دارد.« طبق 
این سند، »دولت سوریه در استفاده از 
هر وسیله ای برای رسیدن به اهدافش 
)ســرنگون کردن دولت هــای مداخله 
کننده در سوریه( اســتفاده می کند و 
وضعیت عربستان تا حد زیادی خطرناک 
خواهد شــد. لذا، بایــد از همه راه ها و 
برای سرنگونی »بشار  ابزارهای ممکن 

اسد« استفاده کرد.«
در سند فوق همچنین توصیه هایی 
بــه مقامات ســعودی دیده می شــود 
که معلوم نیســت از طــرف چه کس 
و یا نهادی اســت. )احتماالً از ســوی 
آمریکاست( در این سند به ریاض توصیه 
شده که به تماس با دولت مسکو ادامه 
دهد و مقامات کرملین را به تغییر موضع 
)وارد نشدن در بحران سوریه( تشویق 
نماید. البته از رســانه های سعودی نیز 
خواســته می شــود کــه از توهین به 
شــخصیت های روس خودداری کنند. 
در ارتباط بــا نوع نگاه ریاض به بحران 
ســوریه،  دیروز »رابرت مورفی« سفیر 
آمریکا در سوریه طی سال های 1974 
تا 1978 گفت: هدف اولیه عربستان و 
کشورهای حاشــیه خلیج فارس، کنار 

رفتن بشار اسد است.
هالکت 1۲0 تروریست

عناصر گروه تروریستی داعش که در 
صدد اشغال »تل ابیض« در شمال شرق 
»رقه« بودند، با مقاومت نیروهای کرد 
حامی دمشق مواجه شدند و با برجای 
گذاشــتن 120 کشته، عقب نشستند. 
تل ابیــض در نزدیکــی مرزهای ترکیه 
قرار گرفته و شــمار جمعیت آن 

30 هزار نفر است.
خبرها از تحوالت میدانی ســوریه 
همچنین حاکی است، ارتش سوریه در 
ادامه پیشروی های خود، کنترل جاده 
راهبردی حلب- خناصر را در دســت 
گرفت. درگیری میان نیروهای دولتی و 
تکفیری های »داعش« و »جبهه النصره« 

راز خصومت  آل سعود با  اسد
به روایت اسناد ویکی لیکس

همچنان ادامه دارد. این گروه ها شامل 
آتش بس در سوریه نمی شوند.

طرح »بی«
مدتی است که رسانه های غربی و 
عربــی از اجرای طرح »بی« در صورت 
شکست آتش بس خبر می دهند. به گفته 
آنها، آمریکا درصدد ایجاد مناطق امن در 
شمال سوریه و استقرار مخالفان میانه رو 
در این مناطق است که اصطالحاً به آن 

»طرح بی« می گویند.
»جیمــز  بازنشســته  دریــادار 
نیروهای  فرمانده سابق  استاوریدیس« 
ناتــو در این باره گفــت: »طرح بی  در 
ســوریه ممکن اســت بدون مشارکت 
روســیه و با مشــارکت اردن، به اجرا 
درآید.« به گفته وی، در منطقه ای که 
قرار است طرح بی اجرا شود، هواپیماها 
حق پرواز نخواهند داشــت و مخالفان 
معتدل در آنجا مســتقر خواهند شد! 
منظور آمریکا و متحدانش از مخالفان 
میانه رو و معتدل،  تروریست هایی هستند 
که مثل تکفیری ها، علیه دولت دمشق 

می جنگند.
غربی ها در حالی از طرح بی سخن 
می گویند که روسیه یک بار دیگر درباره 

تجزیه سوریه، به غرب هشدار داد.
ســخنگوی وزارت خارجه روسیه 
گفــت: در خصوص آتش بس ســوریه، 

چیزی به نام طرح بی وجود ندارد.
سایر رویدادها

* روزنامــه »تــودی زمان« چاپ 
ترکیه، از آنکارا خواســت سیاست های 

خود در قبال سوریه را تغییر دهد.
* منابع سوری از کشف دو خودروی 
حامل سالح های آمریکایی و اسرائیلی در 
منطقه »السویدا«ی سوریه خبر دادند.

* مسئوالن سوری از افزایش تعداد 
نامزدهــای انتخابات پارلمانی ســوریه 
به بیــش از 5570 نفر خبر دادند. این 
انتخابات قرار است 25 فروردین برگزار 

شود.

»جرج فریدمن«، نویســنده 
و اســتاد علــوم سیاســی در 
دانشگاه های آمریکا ظهور فردی 
مثل دونالــد ترامپ در انتخابات 
ریاســت جمهوری این کشور را 
این  مردم  بی اعتمــادی  حاصل 

کشور به طبقه حاکم دانست.
»فریدمــن« در یادداشــت خود 
نوشــت : »در ایاالت متحده، »دونالد 
ترامپ« نامزد جمهوری خواه و »برنی 
ســندرز« نامزد دموکــرات انتخابات 
ریاست جمهوری پیشتاز آرای ایالت 
نیوهمپشایر شدند. پیروزی هر یک از 
اینها از عجایب سیاسی است. »ترامپ« 
در سیاســت دارای سبکی است که 
کمتر مسبوق ســابقه است و مواضع 
سیاسی اش هم انســجام یک الگوی 
ایدئولوژیک را ندارد. از ســوی دیگر، 
»برنی سندرز« هم سوسیالیست است 
هم یهودی؛ تا به حال فردی اینچنینی 
به عنوان نامزد یکی از دو حزب اصلی 

جرج فریدمن: ترامپ حاصل
بی اعتمادی مردم آمریکا به طبقه حاکم است
ایاالت متحده برگزیده نشده است.

 به گزارش فــارس، وی با بیان 
این که »پیشتازی ترامپ در انتخابات 
ریاست جمهوری این کشور    نشانه 
بی اعتمــادی مردم بــه طبقه حاکم 
اســت« گفت : »ترامپ پیشتاز است 
چــون این حس را در مخاطب ایجاد 
می کند کــه باورهایــش متعلق به 
خودش اســت و اینکــه در واقع به 
برخی چیزها توجــه می کند. درباره 
سندرز هم همین گونه است. آنچه که 
آنها بدان باور دارند در حال حاضر از 
اهمیت کمتری برخوردار است نسبت 
به این واقعیت که آنها اصالتا به آنچه 
می گویند اعتقاد راسخ داشته باشند. 
رای دهندگان این موضوع را می فهمند 
که ترامپ و ســندرز باورهایشان را 
بر اســاس آنچه تیم بازاریابی شــان 
پیشنهاد داده، شــکل نداده اند. آنها 
انسانند با برخی صفات ناخوشایند و 
ویژگی های نامطلوب شخصیت ترامپ 
و ســخن گفتن گنگ سندرز، حس 
امیدی ایجاد می کند که آنها همینند 
که هستند.«وی در پایان مقاله خود 
آورده: »آمریــکا و اروپــا  از بحران 
رهبری رنج می برند. در نقطه مقابل، 
روســیه فعال از این گروه خارج شده 
است. در پایان بحران رهبری ایاالت 
متحــده گذرا خواهد بــود. الیه های 
زیرین قدرت در ایاالت متحده حتی 
به قیمت انتقال مدل سیاسی نجاتش 

خواهند داد.«

درگیری خونین  در اردوگاه قلندیا

سرویس خارجی-
صهیونیســتی  مقامــات 
می گویند، حزب اهلل با قدرتی که 
کسب کرده اکنون، برای ورود به 
اسرائیل نیازی به حفر تونل ندارد 
در  اشغالی  تمام سرزمین های  و 
مقاومت  موشــک های  تیررس 

قرار دارد.
رژیــم  بلندپایــه  مســئوالن 
صهیونیســتی به روزنامــه یدیعوت 
آحارونــوت گفته انــد در جنگ های 
احتمالی در آینده، حزب اهلل نیازی به 
حفر تونل برای نفوذ به سرزمین های 
اشــغالی نخواهد داشــت چــرا که 

موشک هایی در اختیار دارد که قادرند 
سر تا سر اسرائیل را هدف قرار دهند.
به گفته این منابع حزب اهلل دارای 
100 هزار موشک آماده شلیک است 
و می تواند روزانه به طور میانگین تا 
1200 موشک از ســکوهای پرتاب 
پنهان شــده در روســتاهای جنوب 

لبنان شلیک کند.
مقامات اســرائیلی ضمن هشدار 
به دولت بنیامین نتانیاهو نخســت 
وزیر رژیم صهیونیستی برای تخلیه 
روستاهای مرزی اسرائیل با لبنان در 
هنــگام وقوع جنگ تاکید کردند که 
اگر درگیری روی دهد فرصتی برای 

تخلیه روستاها وجود نخواهد داشت 
بنابراین اســرائیل باید همیشه برای 
جنگ احتمالــی با حزب اهلل آمادگی 

داشته باشد.
یدیعوت  صهیونیســتی  روزنامه 
آحارونوت همچنین به نقل از منابع 
بلندپایه رژیم اسرائیل نوشت، حزب اهلل 

امروزه پرقدرت تر از گذشته است و با 
توجه به حضورش در سوریه و میادین 
دیگر تجربه های زیادی کسب کرده 
اســت. این رســانه در نهایت نتیجه 
گرفــت که حــزب اهلل لبنــان »یک 
خطر اساسی« برای موجودیت رژیم 

صهیونیستی است.

منابع صهیونیستی:

حزب اهلل برای ورود به اسرائیل نیازی به حفر تونل ندارد

سفیر عربستان در انگلیس گفته حمالت 
هوایــی علیه غیرنظامیــان در یمن برای 
رسیدن به »صلح و ثبات در منطقه« ضروری 

است!
به گزارش فارس، شــاهزاده »محمد بن نواف 
بن عبدالعزیز« ســفیر عربســتان در لندن طی 
مقالــه ای برای روزنامه »تلگــراف« اعالم کرده، 

عربستان حمالت هوایی علیه یمن را برای حفظ 
امنیت خود و افزایش ثبات منطقه انجام می دهد! 
وی همچنین درباره سوریه مدعی شده برخالف 
اطالعات غلطی که داده می شود، مداخله سعودی 
در سوریه با هدف کمک به این کشور و در جهت 

محافظت از غیرنظامیان در سوریه است!
سفیر عربستان در لندن در ادامه مقاله خود 

نوشته: »خود پادشــاهی عربستان از سوی این 
شورشــیان مورد حمله قرار گرفته و بخشــی از 
این بمباران ها، حق آن برای دفاع از خود است.« 
این مقام ســعودی همچنین مدعی شد، کمپین 
عربســتان علیه مردم یمن، در راســتای قوانین 
انسان دوستانه بین المللی است و عربستان برای 
انجام چنین اقدام انسان دوســتانه ای از نیروهای 

نظامی انگلیسی هم مشاوره می گیرد!
»نواف بن عبدالعزیز« این را هم اضافه کرده که 
»در نهایت عربستان به دنبال راه حلی سیاسی در 
یمن است. هدف آن از بین بردن حوثی ها به طور 
کامل نیست بلکه این پادشاهی تشخیص می دهد 
که همیشــه می توان کارهای بیشتری کرد تا از 

غیرنظامیان محافظت شود!«

سفیر سعودی در لندن: یمن را برای صلح و ثبات بمباران می کنیم!


