
صفحه آخر

وحشت ولیعهد آل سعود از احتمال ترور 
به روایت شاهزاده عربستانی

افشاگر معروف عربســتانی می گوید »محمد بن 
نایف« ولیعهد عربســتان به شدت نگران ترور شدن 

است.
به گزاش العالم، »مجتهد شــاهزاده سعودی که به علت 
افشاگری هایش در مورد خاندان سعودی شهرتی به هم زده 
این بار در حســاب خود در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: 
»محمد بن نایف« مکان های کار روزانه خود و شیوه تردد و 
نیز تیم محافظش و ســاختار محافظت از خود را تغییر داده 

تا خطر ترور خود را به حداقل برساند.«به گفته این شاهزاده 
عربستانی گفت: »اغلب رفت و آمدهای وی با بالگرد صورت 
می گیــرد و اگر با خودرو تردد کند، ده ها خودروی مســلح 
و بیــش از 80 نفــر از نیروهای امنیتی ویژه وی را همراهی 
می کنند، خودروی وی ضد آرپی جی هم هست!« »مجتهد« 
در پایان از خدا خواســت تا بر رعب و وحشــت »محمد بن 
نایف« بیفزاید و این احتیاط کردن برای وی مصیبتی ایجاد 
کند و از جایی که انتظارش را نمی کشد، ذلیل و خوار گردد!

ای. بی. سی. نیوز: نیمی از کسانی را که
پلیس آمریکا می کشد، بی گناهند

تحقیقات انجام شــده نشان می دهد نیمی از 
کشته شدگان در تعقیب و گریزهای پلیس آمریکا 

بی گناه و از مردم عادی هستند.
به گزارش ایرنا به نقل از »ای.بی.ســی.نیوز« آخرین 
تحقیقات انجام شده نشان می دهد از میان کشته شدگان 
در عملیات تعقیب و گریز پلیس آمریکا، بســیاری جزو 
رهگذران و سرنشــینان خودروها هستند که هیچ تخلف 
یا گناهی مرتکب نشــده اند.طبق آمــار اداره کل امنیت 

جاده هــای آمریــکا، حداقل 11هــزار و پانصد تن بین 
سال های 1979 تا 2013 میالدی در تعقیب و گریزهای 
پلیس آمریکا کشته شده اند و طبق همین آمار 5 هزار تن 
از آنها عابرین پیاده بوده اند. به گزارش ای.بی.ســی، نیوز 
آمار کشته شدن کودکان و سالمندان رهگذر در جریان 
تعقیب و گریزهای پلیسی، باعث شده اداره پلیس برخی 
ایالت هــای آمریکا، تعقیب و گریز متهم را بجز در موارد 
خاص و جرایم سنگین برای پلیس غیرقانونی اعالم کند.
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سرویس خارجی: 
سوزاندن زنده زنده یک کودک 
جنوب  در  فلسطینی  شیرخوار 
نابلس توســط صهیونیست ها با 
واکنش های بسیار زیادی مواجه  
شد از جمله اینکه از سوی شورای 
امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا، 
سازمان همکاری اسالمی و حتی 
و...  فرانســه  انگلیس،  آمریکا، 

محکوم شد.
اعضای شــورای امنیت سازمان 
ملل ضمن تســلیت به خانواده این 
کودک و رهبران و مردم فلســطین 
تاکید کردند که عامالن این جنایت 
باید در محافل دادگاه حضور یابند و 

محاکمه شوند.
اتحادیه اروپا نیز با محکوم کردن 
این اقدام خواهان عدم چشم پوشی از 
اقدامات خشونت آمیز صهیونیست ها 
و همچنین مجــازات جنایتکاران و 
اجرای قوانین شد. به آتش کشیدن 
این کــودک 18 ماهه  حتی واکنش 
هرچند متظاهرانه کاخ سفید را هم 
تروریستی  ضمن  آمریکا  برانگیخت. 
خواندن این اقدام خواســتار مجازات 

عامالن آن شده است.

وزارت خارجــه آمریکا، انگلیس، 
فرانسه و عربستان نیز در بیانیه های 
صــوری ایــن حادثه تروریســتی و 

غیرانسانی را محکوم کردند.
از آنجایــی که کودک کشــی از 
ســوی صهیونیســت ها امر عجیبی 
نیســت و کســی هم از انس و الفت 
فرانسه و عربستان  انگلیس،  آمریکا، 
با صهیونیست ها بی خبر نمی باشد، به 
نظر می رسد این محکومیت ها واقعی 
نیست و احتماال با هدف تبرئه کردن 
دولت آپارتاید اسرائیل صورت می گیرد 
چرا کــه در هیچ یــک از پیام های 
صادرشده از سوی این کشورها، دولت 
اسرائیل محکوم نشده و تالش شده 
این حادثه یک اتفاق شــخصی که از 
سوی یک شهروند اســرائیلی انجام 

گرفته القا شود.
ایــن در حالــی اســت که همه 
می دانند جنایات رژیم صهیونیستی 
نسبت به فلســطینیان با چراغ سبز 
همیــن کشــورهای غربــی صورت 
می گیرد.حزب اهلل لبنان نیز سوزاندن 
این کودک شــیرخواره فلسطینی را 
تصویر و نماد تروریســم کینه توزانه 
شهرک نشینان صهیونیست برشمرد 

و تاکید کرد که امت مسلمان باید به 
تکاپو افتاده و به فلسطینی ها در مقابله 

با اشغالگران کمک کند.
اسرائیل را جهنم می کنیم

گروه هــای فلســطینی اعــم از 
حمــاس، فتح و جهاد اســالمی هم 
اعالم کردند ســرزمین های اشغالی 
را به »جهنم« تبدیل خواهند کرد و 
اشغالگران منتظر پاسخ جنایت تازه 

خود باشند.

کمیته خلق برای آزادی فلسطین 
نیز به شهرک نشــینان صهیونیست 
»اعالم جنگ« داد و تاکید کرد: »ملت 
فلسطین در پاسخ دادن به این جنایت 

درنگ نخواهد کرد.«
خالــد مشــعل رئیــس دفتر 
سیاسی حماس نیز تاکید کرد، رژیم 
صهیونیستی مسئولیت این حادثه 
زشــت را باید بپذیــرد و نمی تواند 
بــا محکوم کردن دیگــران خود را 

تبرئه کند.
ســوزاندن کــودک شــیرخوار 
فلســطینی بین مردم فلسطین نیز 
موجــی از نفرت و خشــم به وجود 
آورده و ساکنان اراضی اشغالی، کرانه 
باختری و قدس اشغالی به تظاهرات 
پرداخته و خواستار محاکمه مجرمان 

این حادثه تروریستی شدند.
روز جمعه همزمان با تشییع پیکر 
این شهید 18 ماهه، شعارهای زیادی 

علیه اسرائیل سر داده شد.
اما باعث شــد  ایــن واکنش ها 
نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در 
سراسر کرانه باختری و نوار مرزی غزه 
در حال آماده باش کامل به سر ببرند. 
البته این مسئله باعث توقف جنایات 
اسرائیل نشد. ارتش رژیم صهیونیستی 
در درگیری با فلسطینی های ساکن 
»الجلزون« در روز جمعه »لیث فضل 
الخالدی« نوجوان 14 ساله را به ضرب 

گلوله به شهادت رساندند.
بنیامیــن نتانیاهو که فریبکارانه 
از کشته شــدن کــودک شــیرخوار 
ابراز تأســف کرده بود  فلســطینی 
بالفاصله به نیروهای ارتش دســتور 
شلیک گلوله به سوی تظاهرکنندگان 

را داد.
محمود عباس رئیس تشکیالت 
خودگردان فلســطین  اعالم کرد که 
پرونده کودک شــیرخوار فلسطینی 
بــه دیوان کیفری فرســتاده خواهد 
شد. روز جمعه صهیونیست ها با آتش 
زدن خانه فلسطینیان یک کودک 18 
ماهه را زنده زنده در آتش سوزاندند 
و خانواده وی را هم راهی بیمارستان 

کردند.

تراژدی بزرگ در نابلس اتفاق افتاد، شــهری در جنوب کرانه باختری. 
آفتاب در شــهرک دوما در جنوب نابلس ماننــد روزهای دیگر غروب کرد. 
آرامشی ســنگین بر شــهرک دوما حکمفرما بود، آرامشی که بیش از حد 
غیرطبیعی بود، انگار طوفانی در راه بود، طوفان جنایت و قســاوت. »ســعد 
دوابشه« که خانواده ای نسبتاً نوپا تشکیل داده بود در دوما می زیست. فردی 
غیور و 30ساله که حب آزادی فلسطین تمام وجودش را فرا گرفته بود. شب 
که از راه رسید و جامه مشکین خود را بر شهر انداخت خانواده سعد نیز در 
مامن خود آرام گرفتند. »رهام حســین« بانوی 27 ساله خانواده تمام امید 
و آرزوی خود را در داشــتن دو کودک می دید: »احمد دوابشه« چهارساله و 

»علی دوابشه« نوزاد 18 ماهه.
آن شب خانواده دوابشه ضمن انجام کارها خود را برای نماز جمعه فردا 
آمــاده می کردند اما غافل از آن که وقیح ترین جانیان شــب هولناکی برای 
آنها رقم خواهند زد. پدر با نوازش فرزندان خســتگی کار روزانه از تن به در 
می کرد و نوزاد 18 ماهه با صدای خنده و گریه خود فضای خانواده را دگرگون 
می ساخت. با فرارسیدن وقت خواب، سکوتی بر خانه حکمفرما شد اما آن شب 
با دیگر شب ها فرق داشت. قاتالن کودک کش خود را در سیاهی شب مخفی 

کرده بودند و منتظر فرصت مناسب برای اجرای جنایت شوم خود بودند.
خانــواده در خواب بود، پدر در رویای آینده درخشــان برای فرزندان و 
مادر در اندیشــه پیوستن کودکانش به نهضت مقاومت. کودکان نیز فارغ از 
تمام نامالیمات روزگار در خواب خوش کودکی خود فرو رفته بودند. اما این 
خواب خوش زیاد طول نکشید. ساعت به 3 صبح رسید که کودک کشان از 
سیاهی شب بیرون آمدند و به سمت خانواده دوابشه به راه افتادند. در دستان 
آنها کوکتل مولوتوف هایی بود که از مواد سریع االشتعال ساخته شده بودند. 
جنایت شروع شد، خانه توسط جانیان به آتش کشیده شد، دود و آتش توامان 
خانــه را در برگرفت، صدای گریه نوزاد و کودک خانواده از درون آتش بلند 
شد، هر لحظه بر شدت آتش افزوده می شد. پدر به سمت کودکان می دوید 
و مادر درمانده از همه جا در انتظار گشایشــی بود. اما شــعله ها کار خود را 
کردند ودر کسری از ثانیه خانواده 4 نفره از هم فروپاشید. نوزاد 18ماهه قبل 
از اینکه دنیا را بشناسد به سوی ابدیت پرواز کرد. اعضای دیگر خانواده نیز 
سرنوشتی بهتر از مرگ نیافتند: پدر خانواده دچار سوختگی 70درصد شد، 

مادر نیز بیش از 80 درصد و کودک چهار ساله هم 50 درصد. 
تمام کوچه را بوی سوختگی در برگرفته بود، مردم هراسان از خانه های 
خود بیرون آمدند. شــهرک دوما را خشــمی عمیق در برگرفت. خشــم از 
صهیونیســت های کودک کش. جنایتی باورنکردنی اتفاق افتاده بود و هیچ 
توجیهی برای آن وجود نداشت. مقامات جنایتکار صهیونیستی در مقام تبرئه 
خود برآمدند و این جنایت را به صورت ظاهری هم که شده محکوم کردند. 
اما بی فایده بود، ســال ها بود که نقاب از صورت این اشغالگران افتاده بود و 

پنهانکاری نمی توانست جنایات آنها را مخفی کند.
خون »علی دوابشه« همانند نهالی نوپا در نابلس و کرانه باختری خواهد 
رویید و از این نهال درختانی تنومند قد خواهد کشید. اکنون الالیی مادران 
فلســطینی قصه نوزاد 18 ماهه ای است که زنده زنده در آتش تنفر و خشم 
صهیونیست ها سوخت. مادران فلسطینی با زمزمه این تراژدی، کودکان خود 
را برای انتقام از قاتالن کودکان فلسطین بزرگ می کنند. خون علی دوابشه 
و کودکان دیگر فلسطین بی ثمر نخواهد بود و به زودی بساط صهیونیست ها 

را در هم خواهد پیچید.

الالیی مادران فلسطین

نگاه

محمدرضا مرادی

پس از انتشــار و تایید خبر 
مرگ »مالعمــر«، خبرهای ضد 
و نقیضی دربــاره احتمال مرگ 
رهبران شــبکه های تروریستی 
منتشــر  »القاعده«  و  »حقانی« 

شده است.
در پی ایجاد بی اعتمادی شــدید 
طرفداران طالبان و مردم نســبت به 
اظهارات منابع وابســته به این گروه 
تروریستی از جمله »ذبیح اهلل مجاهد« 
ســخنگوی طالبان، شایعات در مورد 
مرگ چهره های شــاخص تروریست 

باال گرفته است.
به گزارش واحــد مرکزی خبر، 
خبرگزاری آناتولی ترکیه طی گزارشی 
از کراچی به قلم »عامر لطیف« اعالم 
کرد: »چند روز پس از انتشار خبر مرگ 
مالعمر سرکرده طالبان، مرگ سرکرده 
شبکه حقانی نیز تایید شد: « به گزارش 

این خبرگزاری، »جالل الدین حقانی« 
سرکرده این شــبکه، که شاخه ای از 
افغانستان محسوب می شود،  طالبان 
یک سال قبل )خرداد سال گذشته( 

مرده است.«
همچنیــن  گــزارش  ایــن  در 
آمــده؛ حقانی بیمار بود و پســرش 
»ســراج الدین« فرماندهی این گروه 
را بــر عهده داشــت.« وی که زمانی 
متحد نزدیک سرویس های اطالعاتی 
پاکســتان و سیا بود، به گروه طالبان 
پیوست و بعدها در کابینه طالبان به 
وزیر امور مرزی منصوب شــده بود. 
طالبان طی سال های 1996 تا 2001 

بر افغانستان حکومت می کرد.
طالبان اما بالفاصله به خبر مرگ 
حقانی واکنش نشــان داد؛ »ذبیح اهلل 
مجاهد« کــه به خاطر دروغگویی در 
مورد زنده بودن مالعمر، دیگر کسی به 

حرف های او اعتماد ندارد، دیروز مدعی 
شد که حقانی زنده و سالم است.

وی گفــت: »جالل الدین حقانی 
چندی پیش بیمار بود، ولی اکنون در 

سالمتی کامل است.«
در همین حال، رهبران »داعش« 
که در عراق و سوریه حضور دارند، با 
انتشــار یک پیام اینترنتی از احتمال 
مرگ »ایمن الظواهری« رهبر شبکه 
»القاعــده« خبــر دادنــد. در بیانیه 

داعش آمده اســت »تایید خبر مرگ 
مالعمــر، بشــارت دهنده خبر مرگ 
ایمن الظواهری است و این خود باعث 
می شــود مجاهدین سراسر جهان با 
داعش(  )ســرکرده  البغدادی  ابوبکر 
بیعت کننــد.« تکفیری های داعش، 
طالبان، القاعده و ... به شدت از یکدیگر 
بیزارند و مرتبا علیه یکدیگر حمالت 

انتحاری انجام می دهند.
در پی مرگ »بن الدن« در سال 

2011، الظواهــری رهبری القاعده را 
در دســت گرفت. طی دو سال اخیر 
از الظواهــری هیــچ تصویری پخش 

نشده است.
کارشناسان با اشاره به پنهانکاری 
طالبــان در مــورد مــرگ مالعمر و 
دروغگویی های صریح افراد وابســته 
به این گروه تروریستی، می گویند که 
از این پس دیگر کســی نمی تواند به 
حرف های تروریست ها اعتماد کند، و 

در واقع، راهبرد مبتنی بر دروغگویی 
طالبان، نهایتا به ضرر این گروه تمام 

شده است.
اظهارات ســران داعش نیز کامال 
آشکار می کند که تروریست های تندرو 
قبل از هر چیز، تشنه قدرت هستند.

در ارتباط با تب قدرت طلبی میان 
عناصر تکفیری و طالبان، خبرگزاری 
جمهوری اسالمی هم به نقل از رویترز 
گزارش داد، در نشســت اخیر سران 
طالبان که مال اختر به رهبری طالبان 
برگزیده شــده بود، برخی چهره های 
ارشــد این گروه تروریستی، از جمله 
پســر و برادر مالعمــر در اعتراض، 
جلسه را ترک کرده اند. با توجه به این 
تحوالت، به نظر می رسد که شکاف و 
طالبان  تروریست های  میان  اختالف 
در افغانســتان طی ماه ها و سال های 

آینده فزونی یابد.

پس از تأیید خبر مرگ مالعمر منتشر شد

خبرهای ضد و نقیض درباره مرگ رهبران القاعده و حقانی

فرانسه در آتش بحران اقتصادی

تهران- پاریس
جای ناجی و غریق عوض شده است!

با انتشار گسترده تصاویر کودک سوزی صهیونیست ها 

جهان یکپارچه رژیم کودک کش اسرائیل را محکوم کرد

مردم بحرین پس از نمازجمعه با برگزاری تظاهرات گسترده ای 
خواستار آزادی شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت اسالمی وفاق 

ملی شدند.
معترضان بحرینی پس از شرکت در نمازجمعه در منطقه الدراز واقع در 
غرب منامه با برگزاری تظاهرات گسترده ای اعتراض خود را نسبت به ادامه 
بازداشت »شیخ علی سلمان« و نبود دموکراسی در بحرین اعالم کردند.

تظاهرکنندگان در حالی که عکس های شیخ علی سلمان را در دست 
داشتند، آزادی فوری وی و دیگر رهبران سیاسی بازداشت شده را فریاد 

زدند.
شــیخ »محمد صنتور« خطیب نمازجمعه مســجد »دراز« در منامه 
گفت: »ملت بحرین از خواسته های مشروع و عادالنه خود کوتاه نخواهد 

آمد و ایستادگی خواهد کرد.«
بحرین از 14 فوریه 2011 میالدی شــاهد انقالب مردمی علیه رژیم 
آل خلیفه اســت مردم خواستار آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و 

روی کارآمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند.

تظاهرات گسترده نمازگزاران در بحرین 
برای آزادی شیخ علی سلمان

اسناد محرمانه فاش شده 
نشــان می دهد آل سعود و 
آل ثانی بــرای تخریب یمن 
کشور  این  مردم  کشــتار  و 

برنامه ریزی کرده اند.
هر روز که از حمله وحشیانه 
ابعاد  به یمن می گذرد،  آل سعود 
جدیدی از این ماجرا رو می شود. 
متعلق  »تلگراف«  تعدادی  اخیرا 
به ســعودی ها به دست آمده که 
از نقش آل ســعود و آل ثانی در 
تخریب و تقســیم یمن و تالش 
برای ایجــاد اختالفات مذهبی و 
نژادی در این کشور حکایت دارد.

 به گزارش تســنیم به نقل از 
»العالم«، یکــی از این تلگراف ها 
از تالش آل ســعود بــرای ایجاد 
اختالف و کشتار بین مردم یمن 
برداشــته و نشان می دهد  پرده 
عربســتان به گونه ای عمل کرده 
است که دست داشتن آن در این 

جنایات فاش نشود.
 یکی دیگر از این تلگراف ها نیز 
نشان می دهد که دولت قطر مبلغ 
زیادی را به شیخ »حمدی االحمر« 
از اعضای ارشــد حــزب یمنی 
»تجمع برای اصالح« پرداخته تا 
امنیتی  نیروهای  اعتراض های  از 
و نظامــی یمــن حمایت کرده و 
در مورد شورش و نافرمانی و نیز 
ایجاد شکاف بین رهبران امنیتی 
اقدامات تحریک آمیز انجام دهد.

ایــن در حالــی اســت که 
پایگاه ویکی لیکس اخیرا اســناد 
و واقعیت هــای خطرناکی را در 
ارتباط با دست داشتن نظام حاکم 
ســعودی در حوادث فاجعه بار و 
دخالت آشکار آن در مسائل برخی 
کشورها فاش کرد که برخی از این 
اســناد عنوان »بسیار محرمانه« 

داشتند.
 یکی از این اسناد فاش کرده 
که آل ســعود اولین کشوری بود 
که صدها زندانی مســلح عرب و 
خارجی را از زندان های خود  آزاد 
کرد و آنان را برای جنگ و اقدامات 

دیگر راهی سوریه کرد. 
تحوالت میدانی

خبر دیگــر از یمــن اینکه، 
ارتش یمن و کمیته های مردمی 
این کشــور تمامی مراکز نظامی 
عربســتان را در منطقــه »وادی 
الخوبه« در استان جازان به کنترل 

خود درآوردند.

 در همیــن حال عربســتان 
اعتــراف کــرد که چهــار نفر از 
نظامیانش در حمالت موشکی به 
منطقه »ظهران« در جنوب این 
کشور با موشک ها و خمپاره های 
ارتش یمن و کمیته های انقالبی 

انصاراهلل کشته شده است.
از طرفی، با تشــدید حمالت 
سعودی ها علیه مردم یمن، اهالی 
اســتان »الجوف« واقع در شمال 
یمن در اعتراض به تجاوز عربستان 
و در تاکید بر آمادگی برای اجرای 
تجاوز  علیه  راهبردی  گزینه های 

عربستان تظاهرات کردند. 
خواســتار  تظاهرکننــدگان 
مقابله با تجاوز سعودی ها شدند. 
در حالی کــه کشــتار مردم یمن 
و تخریــب مناطــق مختلف این 
کشور توسط جنگنده های متجاوز 
ســعودی همچنان ادامــه دارد، 
آمریکا موافقت کرد تســلیحات 
موشکی بیشتری در اختیار رژیم 

ریاض قرار دهد. 
برایــن اســاس، وزارت دفاع 
آمریــکا روز جمعــه در بیانیه ای 
اعالم کرد که تصمیم گرفته است 
600 فروند موشک پاتریوت را به 
همراه تمام تجهیزات فعال سازی 
و ابزارهای پیشگیرانه آن در اختیار 

عربستان  قرار دهد.
 ارزش این معامله تسلیحاتی 
5 میلیارد و 4 میلیون دالر اعالم 

شده است.

افشای طرح مشترک آل سعود و آل ثانی 
برای قتل عام مردم یمن

نیروهای امنیتی لبنان پس از عملیات رصد یک ماهه موفق شــدند 
مسئول انفجار تروریستی مقابل سفارت ایران در لبنان را دستگیر کنند.

به گزارش خبرگزاری فــارس، »خالد. ع« معروف به »خالد رحومه« یکی از 
سرکردگان گروهک تروریستی »عبداهلل عزام« که مسئولیت انفجار مقابل سفارت 

ایران در بیروت را بر عهده گرفته بود، در دام ارتش لبنان افتاد.
فرماندهی ارتش لبنان روز جمعه با صدور بیانیه ای از دستگیری این تروریست 
»بعــد از رصد یک ماهه« خبــر داد و تاکید کرد که »نیروهای امنیتی وی را در 
در منطقه  »االوزاعی« دســتگیر کردند. براساس این گزارش، متهم پس از اتمام 
روند بازجویی توســط شــعبه اطالعات ارتش، برای محاکمه و مجازات به دادگاه 

نظامی معرفی شد.«
»خالد رحومه«، یکی از مهمترین ســرکردگان گروهک تروریستی »عبداهلل 
عزام« به شمار می رود. این تروریست به اقدام علیه مراکز ارتش لبنان در منطقه 
مرزی عرســال، عضویت در گروهک تروریستی جبهه النصره و برنامه  ریزی برای 
حملــه به زندان رومیه و به گروگان گرفتــن نظامیان لبنانی به منظور مبادله با 

تروریست های زندانی نیز متهم است. 
این تروریست در جریان بازجویی به طرح ریزی برای گروگان گیری و تالش 
برای جعل گذرنامه برای خروج از خاک لبنان اعتراف کرد. گروهک تروریســتی 
عبداهلل عزام مسئولیت انفجار آبان 92 در مقابل سفارت جمهوری اسالمی ایران 
در بیروت را بر عهده گرفت. این انفجار25 شهید و 170 زخمی بر جای گذاشت. 
رایزن فرهنگی ایران به همراه 6 تن از محافظان ســفارت، در بین شــهدای این 

حمله تروریستی بودند.

دولــت ترکیــه عناصــر 
تروریســتی داعش را که طی 
کرده  روزهای گذشته دستگیر 
بود به استثنای عناصر پ.ک.ک 

آزاد کرد.
باالخره معمای حمله نیروهای 
امنیتی آنکارا به عناصر داعش پس 

از یک هفته، حل شد.
خبرها از ترکیه حاکی است که 
دولت آنکارا همه چند صد تروریست 
عضو داعش را که طی هفته اخیر در 
مناطق مختلف این کشور دستگیر 
کرده بود آزاد کرد و در عوض، عناصر 

پ.ک.ک را در زندان نگه داشت.
به گزارش خبرگزاری جمهوری 

اســالمی، روزنامــه »ملیت« چاپ 
ترکیه با انتشــار این خبــر، افزود: 
به عنــوان مثال در منطقه »حاجی 
بایرام« آنکارا جایی، بود که داعش 
در آنجا جلســات آموزشــی برگزار 
می کــرد و حتــی بــرای برخی از 
جلسات  این  در  شــرکت کنندگان 

گواهینامه صادر کرده است.
به نوشــته این روزنامه، پیش از 
آنکــه نیروهای امنیتی ترکیه هفته 
گذشــته به منطقــه مذکور حمله 
کنند، رهبــران داعش این منطقه 
را ترک کــرده بودند و پلیس فقط 
15 نفر از اعضــای عادی داعش را 
دســتگیر کرده است که 11 نفر از 

آنها خارجی بوده اند.
در پــی انفجار تروریســتی در 
شهر »سوروچ« ترکیه که 32 کشته 
و بیــش از 100 مجــروح برجای 
گذاشت، دولت ترکیه عناصر داعش و 
پ.ک.ک )حزب کارگران کرد ترکیه( 
را تحت تعقیب قرار داد و حتی مراکز 
آنها را در عراق و سوریه بمباران کرد. 

این بمباران هنوز هم ادامه دارد.
در آن زمــان برخــی گمــان 
می کردند، آنکارا سیاست خود را در 
قبال داعش تغییر داده است ولی االن 
مشخص شد که داعش و گروه های 
تکفیری بخشی از سیاست  خارجی 
دولت ترکیه هستند و آنکارا فقط با 

هدف کاستن فشارها از داخل و آرام 
کردن معترضان در شهرها، حمالت 
پراکنده ای را علیــه داعش صورت 

داده است.
امــا، به نظر می رســد ماجرای 
مذکور با سرکوب پ.ک.ک و ایجاد 
منطقه امن در شمال سوریه پیوند 

خورده است.
حمله به داعش این حســن را 
برای آنکارا داشــته  اســت که در 
ســایه آن ارتش ترکیه توانســت 
حمله به پ.ک.ک را از ســر بگیرد. 
اکنون که خشم مردم ترکیه نسبت 
به داعش اندکی فرونشســته، گویا 
آنکارا حمالت به داعش را قطع کرده 

اســت و به حمالت علیه پ.ک.ک 
ادامه می دهد.

ایاالت متحده در ازای استفاده 
اینجرلیک  پایــگاه هوایی  از  کامل 
ترکیه، اجازه ســرکوب پ.ک.ک را 
به ارتش آنکارا داده اســت. پیش از 
این صحبت از ایجاد منطقه امن در 
شمال سوریه نیز به عنوان کسب یک 
امتیاز دیگر ترکیه از آمریکا در قبال 
استفاده از اینجرلیک، رسانه ای شده 
بود. از ترکیه همچنین خبر می رسد، 
دیروز یک بمب صوتی مقابل دفتر 
»رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور 
ترکیه، در اسالمبول منفجر شد. در 

این انفجار کسی آسیب ندید.

همزمان با حمالت جنگنده های 
به  ترکیه  ارتــش  هوایی  نیروی 
گروه های  کرد،  نیروهای  مواضع 
نیز  در شمال سوریه  تروریستی 
حمــالت خود را علیــه مواضع 
غرب  شــمال  در  کرد  نیروهای 

حلب آغاز کردند.
به گــزارش فارس، تعــدادی از 
گروه های تروریستی از جمله »جبهه 
النصــره«، »احرار الشــام« و »گردان 
الشام« با صدور بیانیه ای، علیه نیروهای 
کرد در شمال غرب حلب اعالم جنگ 

کردند.
این اعالم جنگ چند روز پس از 
آغاز حمالت ترکیه به مواضع کردها در 
شمال سوریه صورت می گیرد. حمالتی 
که ترکیه تحت عنوان مبارزه با داعش 

آغاز کرده است.
تروریستی حمالت  گروه های  اما 
علیه مواضع نیروهای کرد را از سمت 
جنــوب در منطقه جندیرس واقع در 
شهرک »دیوا« در جنوب شهر عفرین 
آغاز کردند. درست همزمان با حمالت 
تروریست ها، نیروهای مردمی کرد ده ها 
تن از نیروهای خود را با هدف مقابله 
با تروریست ها به منطقه اعزام کردند.

درگیری بیــن دو طرف چندین 
ســاعت به طول انجامیــد که در این 
درگیری هــا نزدیــک بــه 20 تن از 
نیروهای کرد کشــته شــدند و ده ها 
تن از نیروهای جبهــه النصره نیز از 
پای درآمدنــد. همزمان جنگنده های 
ترکیه نیز از راه رســیدند و به کمک 
تروریســت ها، مواضع کردها را هدف 

قــرار دادند. این در حالی اســت که 
100 تروریســت مســلح در عملیات 
نظامی ارتش سوریه در اطراف فرودگاه 
نظامی »الثعله« در حومه سویدا واقع 

در جنوب بیروت کشته شدند.
عــالوه بر کشــته شــدن 100 
تروریست یک سکوی شلیک موشک 
و ذخایــر تســلیحاتی و نظامی این 

تروریست ها نیز منهدم شد.
ترکیه بــا نام جنگ بــا داعش، 
و پــس از یک عملیــات صوری علیه 
این گــروه بدنام )در داخل و خارج از 
ترکیه( مواضع کردهای سوریه، عراق 
و ترکیه را به شــدت هدف قرار داد. 
روزنامه ملیت حتی دیروز نوشت، آنکارا 
اعضای داعش را که دستگیر کرده بود، 

آزاد کرده است!

 برخالف شعار مبارزه با تروریست ها

 آنکارا تمام اعضای داعش را آزاد کرد

مسئول انفجار تروریستی
مقابل سفارت ایران در لبنان دستگیر شد

این گونه  برخی در داخــل، 
وانمــود می کنند کــه حضور 
شــرکت های فرانسوی در ایران 
برای نجات اقتصاد کشور ضروری 
اســت، و این در حالی است که 
بحران  امروز در آتش  فرانســه 
اقتصادی می سوزد و پاریس برای 
نجات اقتصاد خود چشم به بازار 
80 میلیونی ایران دوخته است نه 

نجات اقتصاد ایران.
 شعله های آتش بحران اقتصادی 
فرانســه را در خود فرو برده اســت و 
این کشور به هر دری می زند تا از این 
بحران خالصی یابد. بازار 80 میلیونی 
و بکر ایران بهترین و دم دســت ترین 
گزینه برای خروج فرانســه از بحران 
اقتصادی اســت و این در حالی است 
کــه در داخــل برخی چنیــن القاء 
می کنند که این ما هســتیم که برای 
نجات از وضعیت اقتصادی کنونی به 
امثال فرانسه نیاز داریم ولی واقعیت 
این است که ایران نقش نجات غریق 
را برای  فرانســه در حال غرق بازی 

می کند.
آتش بحران اقتصادی در فرانسه 

چند ماهی  می شود که  از شهرهای 
بزرگ این کشــور به شــهر بندری» 
کاله« رسیده است. »کاله« چند ماهی 
است که  به صحنه اعتراضات گسترده 
کارگران به  سیاست های ریاضتی و 
وضعیت معیشتی و  بی ثباتی شغلی  
تبدیل شده است. در این میان صدها 
مهاجر و بی خانمان  نیز با اســتفاده 
از فرصت به وجــود آمده برای ورود 
به انگلیس تــالش می کنند که خود 
تبدیل به بحران دیگری شــده است. 
دولت انگلیــس برای حل این بحران 

حتی، به ارتش متوسل شده است. 
»تونــل کانــال«، تونلــی 50/5 
کیلومتری است که زیر بستر دریای 
»مانــش« حفر شــده و »کنت« در 
انگلیس را به »کاله« در فرانسه متصل 
می کند. این تونل دارای دو خط ریلی 
و یک تونل جانبی برای خودروهاست 
که عمدتا محل آمد و شد کامیون های 
باربری از اروپا به انگلیس و به عکس 
است.در طول ماه های اخیر اعتصابات 
ضــد ریاضتی »گســترده« و  هجوم 
مهاجران به ســوی انگلیــس از مرز 
فرانســه به مشــکلی برای دو کشور 

تبدیل شــده تا جایی که ســران دو 
کشور برای یافتن راه حل چندین بار 

به گفت و گو نشسته اند.
 روز جمعه اما نیز پلیس فرانسه 
اعالم کرد که اعتصــاب کارگران بار 
دیگر موجب بسته شــدن این بندر 
در شمال فرانسه شده است. کارگران 
معترض بندر» کالــه« با آتش زدن 
انبوهی از الستیک ها موجب مسدود 
شدن این بندر شــدند. کارگران در 
اعتراض به اخراج کارگران دســت به 

اعتصاب زده و بندر کاله را مســدود 
کرده اند.  فعالیت کشــتیرانی نیز در 
این منطقه کامال مختل شــده است. 
کارفرمایان می گویند، به دلیل بحران 
مالی نمی توانند کارگران را نگه دارند.
شهر کاله در طرف فرانسوی تونل 
شــاهد هجوم بیش از 3 هزار مهاجر 
خارجی است که آنها نیز قربانی بحران 
اقتصادی کشورشــان هستند و قصد 

ورود غیر قانونی به انگلیس را دارند.
در دو ماه گذشته دست کم، ده تن 

از این مهاجران در کاله هنگام تالش 
برای ورود به انگلیس جان خود را از 
انگلیس  دست داده اند. وزارت کشور 
اعالم کرده  در ســال جاری میالدی 
19 هزار بار جلوی پناهجویانی را که 
می خواســته  اند از بندر کاله و کانال 
مانش خود را به این کشــور برسانند، 
گرفته شده اســت.گفته می شود از 
هشــت ماه پیش تاکنون نزدیک به 
37 هزار مهاجر اقدام به گذشــتن از 

تونل مانش کرده اند. 

کارگران  »اعتصاب  است  گفتنی 
فرانســوی« و بحــث »مهاجرت های 
غیرقانونی«  از تبعات بحران اقتصادی 
اســت. اوضاع در انگلیس نیز بهتر از 
فرانسه نیست. انگلیس برای نجات از 
بحران مالی مجبور به کوچک کردن 
ارتش خود شده است. به این وضع بد 
اقتصادی، جنگ اقتصادی بین اروپا و 
روسیه را نیز اضافه کنید. همین چند 
روز پیش بود که پوتین در یک اقدام 
انقالبی دســتور داد تمام محصوالت 
دامداری کشــورهای  و  کشــاورزی 
اروپایی که در تحریم روسیه مشارکت 

دارند، معدوم شود.
جنــگ اقتصادی بین روســیه و 
اروپا وضعیت اقتصادی در کشورهای 
اروپایی را به مراتب بدتر کرده است. 
کسانی که در داخل دل به کشورهای 
بدســابقه ای مثل فرانســه بسته اند 
تــا اوضاع اقتصادی کشــور را بهبود 
ببخشد، باید به این مسأله توجه کنند 
که امثال فرانســه برای نجات خود از 
بحران اقتصادی است که متوجه ایران 
شــده اند، نه نجات اوضــاع اقتصادی 

کشورمان.

مردم فلسطین با شعار انتقام انتقام نوزاد 18 ماهه را که صهیونیست ها زنده زنده سوزاندند، تشییع کردند.

ایمن الظواهری، رهبر القاعده  جالل الدین حقانی، رهبر شبکه حقانی

آغاز عملیات مشترک تروریست ها و ترکیه علیه کردهای سوریه


