
صفحه آخر

نفوذی ها در نیروهای امنیتی افغانستان 
16 پلیس را کشتند

چند تروریست نفوذی طالبان به درون نیروهای 
پلیس استان »هلمند« افغانستان، دست کم 16 نیروی 

پلیس را کشتند.
به گفته یک مقام امنیتی افغانستان چند تن از عوامل 
نفوذی طالبان در شهرســتان »گرشک« استان هلمند در 
جنوب افغانســتان دست کم 16 پلیس محلی را کشتند و 
سپس، با به غنیمت گرفتن سالح و مهمات نیروهای کشته 

شــده، منطقه را ترک کردند. به گزارش تسنیم، »ذبیح اهلل 
مجاهد« ســخنگوی طالبان با انتشار بیانیه ای، مسئولیت 
عملیات تروریســتی فوق را به عهــده گرفت و اعالم کرد، 
این عملیات توسط سه نفوذی طالبان صورت گرفته است.
چند روز پیش نیز عناصر طالبان با حمله به یک پاسگاه 
پلیس در شهرستان »ناوه« استان هلمند، شش نیروی پلیس 

را کشتند و هشت نظامی دیگر را نیز زخمی کردند.

استقرار هزاران تفنگدار آمریکایی
از غرب آسیا تا شرق چین برای مقابله با پکن

براســاس گزارش روزنامه وال استریت ژورنال 
آمریکا قصد دارد با استقرار هزاران تفنگدار دریایی 
از غرب آسیا تا شرق چین قدرت نمایی کند؛ اقدامی 
که با هدف متقاعد کردن کشورهای حوزه اقیانوس 
آرام برای ایستادن در کنار آمریکا و در مقابل چین 

صورت می گیرد.
 بر اســاس این گــزارش یگان های اعزامــی، تفنگدار 
دریایی هستند که از کشتی های جنگی آبی خاکی عملیات 

انجام می دهند و هواپیماها، تانک، تسلیحات سنگین و انواع 
تجهیزات و اسلحه را در اختیار دارند. استقرار معمولی این 
یگان ها حدود 7 ماه به طول می انجامد و ممکن است شامل 
ماموریت هایی چون گشت زنی یا آموزش باشد. پنتاگون در 
یک اقدام مرتبط دیگر تعداد تفنگداران دریایی مستقر خود 
در داروین استرالیا را هم افزایش خواهد داد. در حال حاضر 
1250 نیرو در این منطقه مستقر هستند که هر ساله به مدت 

6 ماه در ماموریت های آموزشی گردشی شرکت می کنند.
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سفیر وقت آمریکا در سوریه اعتراف کرد 
کشورش تنها از سال 2014 تا 2017، حداقل 
12 میلیارد دالر برای سرنگونی »بشار اسد« 

هزینه کرده است.
»رابرت فورد« که بســیاری معتقدند از عوامل 
اصلی راه اندازی فتنه ســوریه است طی اعترافاتی 
بی سابقه گفته: آمریکا به مدت چهار سال و از 2014 
تا 2017، حداقل 12 میلیارد دالر در سوریه هزینه 
کرده اســت. این مبلغ عالوه بــر میلیاردها دالری 
است که واشنگتن از ابتدای بحران سوریه)2011( 

هزینه کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فورد که در 
جلسه استماع کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان 
آمریــکا حرف مــی زد، این را هــم اضافه کرده که 
فقط بخشــی از مبلغ ذکر شده، یعنی سه تا چهار 
 میلیارد دالر، برای عملیــات نظامی آمریکا هزینه

 شده است!

سفیر وقت آمریکا در سوریه:

برای سرنگونی بشار اسد 12 میلیارد دالر هزینه کردیم

به عبارت دیگر، چیزی را که فورد می بایست بگوید 
و نگفت این اســت که آمریکا طی مدت فوق، معادل 
حدود هشــت میلیارد دالر پول و ســالح در اختیار 

تروریست ها قرار داده است.
 البته فورد برای اینکه رد گم کند، مدعی شد که 
این کمک ها، انسان دوستانه بوده است! آمریکایی ها به 
کسانی که با بشار اسد می جنگند، تروریست نمی گویند 

و آنها را افرادی می نامند 
که به دنبال تاسیس یک 
دولت دموکراتیک است.

 برخی کارشناســان 
هزینه مســتقیم آمریکا 
از ســال 2011 تاکنون 
را دست کم  در ســوریه 
20 میلیارد دالر تخمین 
ی  کمک هــا . نند می ز
طریق  از  غیرمســتقیم، 
کشــورهای متحد آمریکا مثل عربستان، به دست 
تروریست ها می رسد، تا نیمه های سال 2014 آمریکا 
و کشورهای متحد این کشور، به طور علنی از داعش 
و دیگر تروریســت ها حمایت می کردند. از آن پس 
و در پی حســاس شدن افکار عمومی مردم جهان 
نسبت به داعش، این حمایت ها به شکل غیرعلنی 

ادامه یافت و همچنان ادامه دارد.

در پی ســقوط یک فروند جنگنده پیشــرفته 
»اف-16« ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه جوالن 
اشغالی، نخست وزیر این رژیم دست به دامان آمریکا 

و روسیه شد.
سرنگونی قاطعانه یک جنگنده رژیم اسرائیل به دست 
نیروهای ارتش سوریه، سران اسرائیل را نگران و دستپاچه 
کرد، به طوری که مســئوالن نظامی و سیاســی این رژیم، 
نشســت اضطراری برگزار کردند و با پذیرش برهم خوردن 
قاعده از قبل موجود، یا همان »دست برتر اسرائیل«، به فکر 

چاره جویی افتادند.
ماجرا از این قرار است که پنجشنبه گذشته جنگنده های 
اسرائیلی به مناطقی از سوریه حمله  کردند و در این میان، 
یک فروند جنگنده »اف-16« اســرائیل هدف قرار گرفت و 
در منطقه »الجلیل« جوالن اشغالی سرنگون شد. دو خلبان 
این جنگنده نیز به گفته منابع صهیونیستی، از جنگنده به 
بیرون پرتاب)ایجکت( شــدند و با چتر فرود آمدند و البته 

گفته شده است که یکی از خلبانان در کما به سر می برد.
هرچند سقوط یک جنگنده در شرایط جنگی، ممکن 
است امری طبیعی باشــد، ولی به اعتراف خود رسانه های 
صهیونیستی، این واقعه ضربه حیثیتی هولناکی را به اسرائیل 

وارد کرده است.
روزنامه »هاآرتص« در این باره نوشت، )از این پس( هر 
قدر هم اســرائیل ســوریه را هدف قرار دهد، باز هم »الشه 

جنگنده ما در صدر اخبار رسانه ها خواهد بود«!
در پی این حادثه، »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم 
صهیونیســتی، با »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه، 
تماس گرفت و از وی خواست جلوی حضور ایران در سوریه 
را بگیرد. پوتین نیز در جواب به نتانیاهو، یادآور شد باید از 
هر حرکتی که به افزایش تنش در منطقه منجر می شــود، 
اجتناب کرد. نتانیاهو با »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا 

نیز تلفنی تماس گرفت و با او گفت وگو کرد.
در مجمــوع واشــنگتن هرچند در پی واقعه ســقوط 
»اف-16«، رجزخوانــی کرد، ولی ســخنگوی وزارت دفاع 
آمریکا)پنتاگون( نهایتا گفت که این کشور در عملیات نظامی 

اسرائیل در سوریه، مشارکت نمی کند!
وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( نیز بیانیه ای صادر کرد و 
در آن مدعی شــد: آمریکا خواستار عزمی راسخ تر از سوی 

جامعه جهانی برای مقابله با اقدامات شریرانه ایران است!
این در حالی اســت که سیاست ایران در سوریه )مثل 
سایر کشورها( حفاظت از تمامیت ارضی این کشور، دولت 
قانونی سوریه و مقابله با تروریست های چند ملیتی است، و 
در واقع، این آمریکاست که از سال 2011 تاکنون با حمایت 
از اقدامات و جنایات تروریست ها، »دست به اقدامات شریرانه 

و بی ثبات کننده« در سوریه زده است.

شادمانی در سوریه و منطقه
در پی ســقوط »اف-16« اســرائیلی، موجی از شادی 
شهرهای سوریه و حتی لبنان و دیگر کشورها را فرا گرفت. 
مردم در دمشــق با پخش شیرینی، این اتفاق را به یکدیگر 
تبریک می گفتند. شهروندان سوری همچنین به خبرنگاران 
گفتند، رژیم صهیونیستی از این پس باید دقت کند و قبل 

از حمله، به پیامدهای آن بیندیشد.
واکنش های منطقه ای و جهانی

وزارت خارجه آمریکا نســبت به ســرنگونی جنگنده 
اسرائیلی، ابراز نگرانی کرد.

»غالب قندیل« کارشناس سیاسی لبنانی گفت: سرنگونی 
جنگنده صهیونیستی، پیام ممنوعیت تجاوز به سوریه است. 
حزب اهلل لبنان در بیانیه ای اعالم کرد، معادالت قبلی تغییر 
کرده و راهبرد جدیدی برای مقابله با نقض حریم ســوریه 
شروع شده اســت. »گردان های حزب اهلل« عراق سرنگونی 
جنگنده اســرائیلی را تبریک گفت و به ارتش سوریه درود 

فرستاد. 
روزنامه آمریکایی »نیویورک تایمز« نوشــت، حیثیت 

اسرائیل بر باد رفت و غرور صهیونیست ها له شده است.
یک تحلیلگر »ســی ان ان« نوشت: یک توفان کامل در 

حال شکل گرفتن است.
»اسامه حمدان« از اعضای ارشد حماس گفت، تل آویو 
دریافتــه که نبرد آینده اش با تمــام محور مقاومت خواهد 
بود. »گردان های عزالدین قسام« شاخه نظامی حماس هم 
بــرای مقابله با هرگونه اقدام رژیم صهیونیســتی، به حالت 

آماده باش درآمد.
»عبدالباری عطوان« تحلیلگر برجسته جهان عرب گفت: 
روز سرنگونی هواپیمای اسرائیلی، روزی تاریخی و نقطه آغاز 

تغییر معادالت در منطقه است.
بیانیه همپیمانان سوریه

ســتاد فرماندهی همپیمانان سوریه با صدور بیانیه ای، 
اعالم کرد، پهپادهای هدف قرار گرفته شده توسط اسرائیل، 
برای جمع آوری اطالعات درباره گروه های تروریستی و داعش 

مورد استفاده قرار می گرفتند.
در این بیانیه آمده است که آمریکا و رژیم صهیونیستی 
نقش زیادی در حمایت از گروه های تروریســتی در سوریه 
داشــته اند و آمریکا اکنون نیز همچنان برای برآورده کردن 
مایحتــاج داعش تالش می کند.در بیانیه فوق تاکید شــده 
است، این اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی)زدن پهپادها( 
بی پاسخ نمی ماند و هرگونه حمله جدید اسرائیل، با واکنشی 
جدی مواجه خواهد شد. فرماندهی اتاق عملیات همپیمانان 
سوریه از تالش های ارتش عربی سوریه مقابل حمالت رژیم 

صهیونیستی نیز قدردانی کرد.

سرویس خارجی-
به رغم تمام ســنگ اندازی های آمریکا و اظهارات مغرضانه معاون 
رئیس جمهور این کشور که گفته بود »موضع سئول و واشنگتن در قبال 
پیونگ یانگ یکسان است و تغییر نمی کند« خبر رسیده، رئیس جمهور 
کره جنوبی به دعوت کیم جونگ اون برای ســفر به پیونگ یانگ پاسخ 
مثبت داده و ممکن است این سفر تاریخی به زودی صورت بگیرد؛ اتفاقی 

که قطعا خوشایند آمریکایی ها نخواهد بود.
در اقدامی که حکایت از گرم شــدن سریع روابط دو کره دارد، »کیم جونگ 
اون« رهبر کره شــمالی »مون جائه این« رئیس جمهورکره جنوبی را شــخصا به 
پیونگ یانگ دعوت کرد.این دعوت در جریان نشست ۳ ساعته خواهر و مرد شماره 
دو کره شمالی با رئیس جمهور کره جنوبی در »خانه آبی« موسوم به کاخ ریاست 
جمهوری کره جنوبی صورت گرفته اســت. دیداری که در روابط دو کره»بسیار 
مهم« تلقی می شود.آنگونه که رسانه های بین المللی می گویند، »کیم یو جونگ«، 
خواهر رهبر کره شمالی در جریان دیدار روز شنبه خود، نامه ای را از جانب برادرش 
به رئیس جمهور کره  جنوبی تقدیم کرده که در آن از وی دعوت شده »در اولین 
فرصت« به پیونگ یانگ ســفر کند. رئیس جمهــور کره جنوبی »نزدیکی با کره 
شمالی«، از شعارهای انتخاباتی اش بوده نیز در پاسخ گفته: »اگر شرایط الزم مهیا 
شــود با این سفر موافق است.« و در پاسخ به این جمله نیز خانم جونگ اینگونه 
موضع گرفته که » برگزاری یک نشست میان برادرم و رئیس جمهور کره  جنوبی 

راه را برای بهبود سریع تر روابط میان دو کره هموار می سازد.«
از جمع بندی گزارش های منتشر شده چنین استنباط می شود که در نشست 
روز شــنبه هر دو طرف بر تمایل خود برای حفظ حرکت به سوی صلح و تقویت 
همکاری ها و مذاکرات میان پیونگ یانگ و سئول تاکید کرده اند. اگر چنین دیداری 
انجام شــود، این نشست برای نخســتین بار میان رهبران دو کره از سال 2007 

میالدی برگزار خواهد شد.
آمریکا

این در حالی است که برخالف تالش هاي مقامات کره شمالي و کره جنوبي، 
براي کاهش تنش ها در شبه جزیره کره معاون رئیس جمهور آمریکا خواستار انزواي 
پیونگ یانگ شــده اســت. مواضعی که چندی پیش کره شمالی علیه آن موضع 
گرفت و اعالم کرد، آمریکا با ســنگ اندازی در مســیر مذاکرات دو کره به دنبال 

جلوگیری از آشتی این دو کشور است. 
»مایک پنس«، معاون »ترامپ« اما پس از شنیدن موافقت رئیس جمهور کره 
جنوبی برای سفر به پیونگ یانگ، علیه آن اینگونه موضع گرفت: واشنگتن، توکیو 
و سئول در موضوع منزوي کردن کره شمالي در توافق کامل هستند. با وجود اینکه 
پنس در مراسم افتتاحیه المپیک زمستانی که با فاصله چند متری از کیم یو جونگ، 
خواهر رهبر کره شمالی نشسته بود سعی کرد به هیئت بلندپایه کره شمالی روی 
خوش نشــان ندهد! او حتی به هنگام عبور رژه تیم متحد ورزشکاران دو کره از 
جای خود بلند نشد و دعوت به یک ضیافت شام را که خواهر کیم جونگ اونگ 
هم در آن حضور می یافت، رد کرد. »پنس« همچنین پیش از حضور در مراســم 
افتتاحیه المپیک گفته بود آمریکا هرگز وجود یک کره شمالی اتمی را قبول نخواهد 

کرد و حداکثر فشار را بر حکومت آن کشور اعمال خواهد کرد. 
کره را تحریم می کنیم!

وی در راه بازگشــت به آمریکا هم تاکید کرد که کاخ ســفید به زودی رژیم 
تازه ای از تحریم های فلج کننده را علیه پیونگ یانگ اتخاذ خواهد کرد و همچنان 

تمام گزینه ها را برای مقابله با این کشور روی میز دارد.
»جیمــز متیس« وزیــر دفاع آمریکا نیــز همزمان اعالم کرد، این کشــور 
رزمایش هاي نظامي خود در منطقه را پس از پایان بازي هاي المپیک زمســتاني 
پیونگ یانگ از سر خواهد گرفت. رسانه های آمریکایی نیز همسو با نظرات مقامات 
آمریکایی با نگرانی به نزدیکی رابطه دو کشــور مدعی شدند که خبرهای جدید 
از رفع تنش بین دوکره محصول کمیته تبلیغاتی کره شمالی است. حتی شبکه 
آمریکایی »سی ان ان« در توجیه استقبال رهبر کره جنوبی از بهبود رابطه با کره 
شمالی مدعی شد که رئیس جمهور کره جنوبی فرزند یکی از شهروندان پناهنده 
کره شمالی است!تنش میان آمریکا و کره شمالي، با رویکرد جنگ طلبانه »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور آمریکا تشــدید شده است. »ترامپ« بارها کره شمالي را 
به حمله نظامي تهدید کرده اســت. پیونگ یانگ نیز تاکید کرده اســت تا زماني 
که آمریکا به تهدیدهایش علیه کره شــمالي ادامه دهد، این کشور نیز به تقویت 

توانمندي هاي نظامي خود براي حمله پیش دستانه ادامه خواهد داد.
گفتنی است، آمریکا از دشمنی دو کره فواید بیشماری برده که حضور نظامی 
در منطقه به بهانه دفاع از متحدان و فروش تسلیحات نظامی به آنها از جمله این 
موارد اســت. کره شــمالی یک قدرت نظامی و اتمی است و کره جنوبی نیز یک 
قدرت اقتصادی است. اتحاد این دو قدرت می تواند به ظهور یک ابرقدرت تازه در 

منطقه بینجامد که قطعا خوشایند آمریکا و حتی چین نخواهد بود.

دو کره در آستانه آشتی تاریخی
اگر آمریکا سنگ اندازی نکند

یمن
فارس: برنده جایزه صلح نوبل یمن که زمانی از حامیان ائتالف سعودی علیه 
یمن بود، خواستار محاکمه سران عربستان و امارات به جرم نسل کشی در یمن 
شــد.»توکل کرمان« فعال حقوق بشــر یمنی و برنده نوبل صلح سال 2011، در 
ســخنانی، اعالم کرده ائتالف ســعودی و امارات مرتکب جنایات جنگی در یمن 
شده اند. وی افزود، »آمریکا و انگلیس و تمامی کشورهایی که به عربستان سالح 
می دهند در روند کشتار یمن شریک هستند.« او در ادامه از تمامی سازمان های 
حقوق بشری خواست تا ساز و کار محاکمه »محمد بن سلمان« ولیعهد سعودی 
و »محمد بن زاید« ولیعهد ابوظبی را به جرم جنایت علیه بشــریت و نسل کشی 

در یمن فراهم سازند.
فلسطین

فلسطین الیوم: مقاومت فلسطین موفق شد یک پهپاد اسرائیلی از نوع »فانتوم« 
را در بیت حانون واقع در شــمال نوار غزه ســرنگون کند. این اتفاق پس از آن رخ 
می دهد که گردان های »عزالدین قســام« شــاخه نظامی حماس شنبه شب از 
آماده باش در صفوف نیروهای خود خبر داد. سخنگوی قسام در اظهاراتی مختصر 
اعالم کرد: »نظر به اتفاقات شمال فلسطین اشغالی، گردان های قسام برای حمایت 
از ملت خود و پاسخ به هر حمله اسرائیلی حالت آماده باش اعالم می کند.« پدافند 
هوایی سوریه روز شنبه یک فروند جنگنده اف 16 این رژیم صهیونیستی را پس 
از تجاوز به خاک ســوریه مورد هدف قرار داد و ســاقط کرد. رژیم صهیونیستی 
هم پس از سقوط این جنگنده چندین نقطه از سوریه را هدف قرار داد اما گفت 

قصد جنگ ندارد. 
آمریکا

ایندیپندنت: تعطیلی دوباره دولت آمریکا نشان می دهد که سیستم حکمرانی 
این کشور چنان دچار مشکلی شده که نمی توان آن را اصالح کرد. تعطیلی دولت 
آمریکا پس از چند ساعت و در ساعات اولیه به پایان رسید و کارمندان دولت که 
با نگرانی از عدم پرداخت حقوق به خواب رفته بودند، با شنیدن خبر پایان یافتن 
سریع تعطیلی دولت، خوشحال شدند. ترامپ در حالی که تنها یک سال از آغاز 
دوران ریاســت جمهوری اش گذشته ، سه هفته پیش نیز با بحران تعطیلی دولت 
مواجــه بود. این بار نیز تعطیلی دولت به خاطر ناکامی کنگره آمریکا در تصویب 

الیحه بودجه دولت است. 
مصر

مهر: عفو بین الملل به شــدت از »اقدامات سرکوبگرانه مقامات مصری« علیه 
فعاالن و سیاســتمداران این کشور انتقاد کرده است.»ناجیه بونعیم« مدیر بخش 
کمپین های بین المللی شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل گفته » مقامات مصری 
بایــد تمام اطالعات مربوط به محل اقامت »محمد القصاص« معاون رئیس حزب 
»مصر قدرتمند« را ارائه داده و چنانچه وی تحت بازداشت است هر چه سریعتر 
آزاد شود... بازداشت این سیاستمدار در واقع حمله ای آشکار علیه آزادی بیان به 
شــمار می رود. مقامات مصری دست به ساکت کردن فعاالن و گروه های مخالف 
زده و این اقدام تبدیل به روندی عادی شده است. اتفاقی که برای القصاص افتاده 

سومین حادثه در نوع خود طی هفته گذشته در مصر به شمار می رود.«
اردن

روسیا الیوم: تظاهرات مردم اردن در اعتراض به سیاست های اقتصادی دولت 
این کشور در استان »الکرک« همچنان ادامه دارد. معترضان دیروز تالش کردند 
تا با آتش زدن الستیک  و ایجاد موانع با سنگ و کانتینر مرکز شهر و خیابان های 
دیگر را ببندند. همزمان، یک منبع امنیتی از آتش سوزی در انبارهای یک پایگاه 
نظامــی در الکرک خبــر داد. عضو مجلس نمایندگان اردن نیز با تایید این آتش 
ســوزی گفت که حریق در این پایگاه نظامی وابسته به ارتش کنترل شده است. 
وی افزود، آتش در بخش زیادی از ساختمان شعله ور و بدون برجای گذاشتن هیچ 
تلفاتی اطفا شد. مردم از مقامات این کشور می خواهند که مفسدان را مجازات و 

تصمیمات اقتصادی اخیر را باطل کنند.

هزاران نفر در شــهرهای مختلف ایتالیــا در اعتراض به  حمالت 
نژادپرســتانه علیه مهاجران و نبود امنیت تظاهرات کردند و نسبت به 

بازگشت مجدد فاشیسم به کشورشان هشدار دادند.
هفته گذشته در شرق ایتالیا و  در جریان یک حمله نژادپرستانه دیگر علیه  
چند مهاجر آفریقایی، 6 تن مجروح شــدند. گفته می شــود این حمله پس از 
یک قتل فجیع و دســتگیری چند مهاجر خارجی رخ داده اســت. روز شنبه  در 
واکنش به این مسئله  هزاران ایتالیایی در شهرهای مختلف این کشور به خیابان 
ها ریختند و علیه حمالت نژادپرســتانه و فاشیستی به خارجی ها در این کشور 
اعتراض کردند. معترضان در شهر »ماچرتا« در شرق ایتالیا دست نوشته هایی مثل 
»ما همه خارجی هستیم« را حمل می کردند. تظاهرکنندگان  همچنین نسبت به 
ظهور مجدد احساسات نئوفاشیستی در این کشور هشدار دادند.در شهرهای میالن، 
تورین، رم، پالرمو، سیســیل و چندین شهر دیگر ایتالیا نیز مخالفان نژادپرستی 
و فاشیســم به خیابان ها آمده بودند. در شهر پیاچنزا واقع در شمال ایتالیا برخی 
تظاهرکنندگان اقدام به پرتاب ســنگ به سوی نیروهای پلیس کرده و با افسران 
پلیس درگیر شدند. آنها در این شهر علیه افتتاح یک دفتر محلی برای یک گروه 
سیاســی راست افراطی شعار دادند. رسانه ها شمار شرکت کنندگان در تظاهرات 
ضدفاشیستی روز شنبه را، به نقل از سازمان دهندگان تظاهرات، حدود ۳0 هزار 
نفر اعالم کرده اند. آمار رسمی در این باره منتشر نشده است. وزارت کشور ایتالیا  
هم اعالم کرده که تظاهرات بدون خشونت برگزار شده است. رهبران راست گرای 
ایتالیا از جمله »سیلویو برلوسکنی«، نخست وزیر اسبق و »ماتئو سالوینی«، رهبر 
حزب ضد مهاجرت »لیگ شمالی« متعهد شد ه اند در صورت پیروزی ائتالفشان 
در انتخابات آتی اقدام به بازگرداندن دســته جمعی مهاجران از این کشور کنند.

خبرگزاری آنسای ایتالیا  نیز گزارش داده که سالوینی در سخنرانی در یک تجمع 
انتخاباتی در شمال ایتالیا گفته نمی تواند تا زمان پیروزی در انتخابات 4 مارس )1۳ 
اسفند( صبر کند تا روند اخراج تک تک مهاجران غیرقانونی را شروع و از حقوق 

زنان و دخترانی که نگران تجاوزهای جنسی این مهاجران هستند، دفاع کنند!

تظاهرات مردم ایتالیا علیه
 جوالن فاشیست ها و نژادپرست ها

به نوشته روزنامه قوای عربستان برای خالصی از رسوایی شکست و 
لکه ننگ فجایع حمله به یمن، به شرکت ها و گروه های فشار انگلیسی و 

آمریکایی رشوه و باج می دهد.
به گزارش خبرگزاری تســنیم به نقل از روزنامه الشــرق قطر، شبکه خبری 
»ایرین« اروپا در یک گزارش تحقیقاتی اعالم کرد، عربستان به منظور بهبود وجهه 
ســیاه خود در یمن، با شرکت های روابط عمومی و گروه های فشار در انگلیس و 
آمریکا قرارداد امضا کرده است.ایرین با  اشاره به اینکه »این اقدام عربستان بیانگر 
عمق و شدت بحرانی است که ریاض با آن دست به گریبان است« افزوده: »هدف 
عربستان از این قراردادها مقابله با انتقادهایی است که به دلیل حمله به یمن با آن 
روبه رو شده و وجهه اش را زیر سؤال برده است.«این گزارش می افزاید: »عربستان 
با این اقدام درپی به کارگیری گروهی از مشــاوران خارجی و شرکت های بزرگ 
روابط عمومی برای عملی کردن نقشه تبلیغاتی جدید مبنی بر کمک های میلیارد 
دالری به یمن است تا از انتقادهایی که به خاطر جنگ یمن با آن روبه رو است، 
خالص شود.« بر اساس این گزارش، »ایرین که یک آژانس خبری اختصاصی در 
امور بشردوستانه است و مقر آن در ژنو قرار دارد، در تحقیق خود یادآور شده که، 
»این شــرکت ها برای برنامه جدید عربستان مبنی بر ارائه سه و نیم میلیاد دالر 
کمک مادی و نقدی به یمن تبلیغ می کنند.« در این تحقیق به نقل از منتقدان 
سعودی آمده است، »دایره این تبلیغات از سوی شرکت های مزبور بیانگر این است 
که عربســتان در صدد برآمده است پس از سه سال جنگ در یمن که همچنان 
با افزایش آمار تلفات غیرنظامیان و کمبود شــدید غذا وسوخت و نیز شیوع وبا و 

گرسنگی در یمن همراه است، اکنون نبرد تبلیغاتی را به نفع خود تمام کند.«
الشــرق در پایان یادآور شده در این میان عربستان درخواست سازمان ملل 
مبنــی بر پایان محاصره بندر الحدیــده یمن واقع در دریای مدیترانه را رد کرده 
است، حال آنکه این بندر شریان اصلی کمک رسانی به مناطق شمالی یمن به شمار 
می آید. ریاض به جای پایان محاصره پیشنهاد کرده است محموله های کمک های 
بشردوســتانه به یمن از طریق این بندر کاهش یابد و این محموله ها به مناطق 
تحت کنترل ائتالف بین المللی علیه یمن منتقل شود. این پیشنهاد عربستان نه 
از سوی رسانه های ائتالف مزبور و یا مسئوالن سعودی بلکه از سوی شرکت های 
بزرگ روابط عمومی انگلیس اعالم شــده که براساس آن فراخوانی برای سفر به 

یمن نیز داده شده است.

روزنامه الشرق قطر نوشت:
وجهه سیاه عربستان در یمن

و حاتم بخشی بن سلمان برای نجات

کرده و نوشته: »با بالیی که غربی ها خصوصا فرانسه و 
انگلیس بر سر کشور و مردم لیبی آورده اند، تقریبا نیمی 
از مردم لیبی برای فرار از ناامنی ها و در جســت وجوی 
لقمه ای نان در تبعیدگاه کشورهای همسایه نظیر مصر 
و تونس زندگی می کنند و نیم دیگر نیز چون پول ندارند 
و نتوانســته اند از کشورشان بروند همه امور خود را به 

دست تقدیر سپرده اند.«
در ادامه این گزارش می خوانیم: »اسنادی فرانسوی 
که در یک برنامه تلویزیونی منتشــر شد حاکی است 
مداخلــه نظامی در لیبــی نه از ســر دغدغه جامعه 
بین المللی برای ایجاد دموکراسی بلکه برای سرنگونی 
رژیم قذافی بود که پیشــنهادهای اکتشاف نفت و گاز 
لیبی را به شرکت های شرقی و نه فرانسوی و انگلیسی 

داده بود...«
بنغازی، از شهر فرهنگ تا شهر انفجار

این روزها از لیبی که پیمان ناتو هفت ســال پیش 
با اســتقبال َعمرو موسی دبیر کل وقت اتحادیه عرب 
آن را آزاد کرد! جز اخبار انفجارها و شــمار کشــته و 

زخمی های مردم بی گناه نمی شــنویم. روز جمعه دو 
بمب در مسجد »ســعد بن ابی عباده« در مرکز شهر 
بنغازی زادگاه انقالب لیبی منفجر شد. دو هفته پیش 
نیز در انفجاری دیگر که در مســجد دیگری در همین 
شهر به وقوع پیوست چهل نمازگزار کشته شدند و خدا 
می داند مســجد بعدی که هدف انفجار قرار می گیرد 
کجاســت. بنغازی شهری که فرهنگ و تمدن لیبی از 
آنجا درخشید و در دوران سلطنتی به پایتخت ابداع در 
تئاتر، ادبیات، هنر، روزنامه نگاری حرفه ای و آزاد شهره 
بود به پایتخت کشــتار و انفجار و تسویه حساب های 
خونبار و تالفی جویانه مبدل شــده اســت. چند هفته 
پیش نیز رسانه های اجتماعی ویدئویی تکان دهنده از 
یک اعدام جمعی را منتشر کردند که فیلم های ترسناک 

در برابر آن هیچ است.«
به نوشته سردبیر رأی الیوم »پس آن گروه دوستان 
لیبی که نیکوال سارکوزی، رئیس جمهور سابق فرانسه 
برای دفاع از حقوق ملت لیبی تاسیس کرد کجا رفت در 
حالی که بیش از شصت کشور از جمله آمریکا، انگلیس، 

آلمان، ترکیه و چند کشور عربی در آن حضور داشتند. 
وعده هــای این گروه درباره تبدیــل لیبی به مدلی از 
دموکراسی و رفاه که دیگر ملت های عربی منطقه به آن 
رشک می ورزند کجا رفت؟... نباید فراموش کرد سیلویو 
برلسکونی رئیس جمهور اسبق ایتالیا به شبکه خبری 
»نیوز24« گفت، سارکوزی بانی مداخله نظامی در لیبی 
بود.« وی افزود: »من با این مداخله مخالف بودم چون 
براندازی حکومت قذافی را نوعی جنون می دانستم اما 
در حالی که ما در پاریس در حال بررسی امکان تشکیل 
یک ائتالف بودیم، جنگنده های فرانســه بمباران لیبی 

را آغاز کردند.«
میلیاردها دالری که به بانک های غربی 

رفت
این تحلیلگر مشــهور عرب شرح می دهد که رژیم 
دیکتاتوری لیبی حدودا ۳60 میلیارد دالر سپرده مالی 
داشــت که بیشــتر آن به یغما رفته و از سوی برخی 
انقالبیون لیبی یا نزدیــکان آنها به بانک های خارجی 
منتقل شــده اســت. لیبی هنوز توســط سه دولت و 

دو پارلمان و ده ها شــبه نظامی اداره می شــود که از 
بانک های غربی برای پرداخــت حقوق کارکنان خود 

قرض می گیرند.
»لیبی جدید هنوز در روز روشــن شاهد بازارهای 
فروش برده است. هنوز حدود ۳0 هزار نفر از اهالی شهر 
تاورغاء اجازه بازگشت به شهرشان و زندگی در آنجا را 
ندارند. از زمانی که بســیاری از آنان شکنجه و کشته 
شدند یا به خاطر سیاهپوست بودن و به اتهام طرفداری 
از نظام سابق، به بازداشتگاه هایی شبیه بازداشتگاه های 
نازی ها انداخته شــدند، اما کشورهای غربی و سازمان 
ملل که ادعای احترام به حقوق بشــر را دارند و با این 
شعار به برخی کشورها تجاوز می کنند، سکوت اختیار 

کرده اند، سکوتی که نشانه همدستی است.« 
عطوان با اعالم این خبر مقاله خود را اینگونه تمام 
کرد که »مردم لیبی سزاوار این همه فجایع و ضرباتی 
نیستند که جهان آزاده و برخی حکام عرب و اتحادیه 
آنها در پوشش برخی فرزندانی ناخلف در لیبی به آنان 

وارد کردند.«

در اوضاع وخیم لیبی همین بس که این کشور مدتی است با پدیده »برده فروشی« هم مواجه شده است!

گزارش تکان دهنده رأی الیوم
از بالیی که انگلیس و فرانسه بر سر لیبی آورده اند

»با بالیی که فرانسه و انگلیس طی هفت سال 
گذشته بر سر لیبی و مردم آن آورده اند، تقریبا 
نیمی از مردم این کشور برای فرار از ناامنی ها و در 
جست وجوی لقمه ای نان در تبعیدگاه کشورهای 
همسایه به سر می برند و نیم دیگر نیز همه امور 
خود را به دست تقدیر سپرده اند.« این بخشی از 
گزارش رای  الیوم از وضعیت لیبی اســت که در 

7 سالگی انقالب این کشور منتشر کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، »عبدالباری عطوان«، 
سردبیر روزنامه فرامنطقه ای »رای الیوم« در یادداشتی 
با عنوان »تراژدی های لیبی در هفتمین سالگرد انقالب 
آن« لیبی را »قربانی زیاده خواهی های غرب« توصیف 

از  نوشته اند، سعودی ها  لبنانی  روزنامه های 
طریق کنسولگری خود در استان »بصره«، به طرز 
مشکوکی سرگرم خرید اراضی وسیع کشاورزی 

در این استان هستند.
روزنامه »االخبار« طی گزارشی نوشته، چهره های 
رژیم سعودی با مدیریت کنسولگری عربستان، سرگرم 
خرید اراضی وسیع کشاورزی در استان بصره هستند.

به گزارش تســنیم روزنامه مذکور هدف ریاض از 
این اقدام را »نامشخص« اعالم کرده و آن را »توطئه 

جدیدی علیه ملت عراق« دانسته است.
این اقدام ریاض در آستانه انتخابات سرنوشت ساز 
پارلمانی عراق )اردیبهشت آینده( صورت می گیرد و 

به نوشته روزنامه مذکور، عربستان احتماالً قصد دارد 
هجمه جدیدی را در شــکل »دیپلماسی نرم« علیه 
عراق راه بیندازد.کنسولگری عربستان در بصره سال 
2015 تأســیس شده است.البته، خیز عربستان برای 
خرید زمین، فقط به بصره محدود نمی شود. براساس 
گزارش فوق، شــخصیت های ســعودی، مدت هاست 
که دست اندرکار خرید زمین در استان های نفت خیز 
عراق هســتند. تســنیم در گزارش خــود می افزاید، 
فروش زمین ها در بصره به شخصیت های سعودی، با 
میانجی گری افراد وابســته به جریان »صدر« به ویژه 
کمیته اقتصادی این جریان صورت می گیرد. این در 
حالی است که »مقتدا صدر« رهبر جریان »صدر« پیش 

از این، کمیته اقتصادی را منحل کرده بود.
در حالی که هنوز عوامل و انگیزه های افراد جریان 
صدر برای اقدام به داللی جهت خرید اراضی بصره از 
سوی سعودی ها، مشخص نیست، برخی منابع سیاسی، 
این اقدامات را با سفر اخیر »مقتدا صدر« به عربستان 
)تابستان گذشته( بی ارتباط نمی دانند. وی در جریان 
این سفر با تعدادی از شخصیت های سعودی از جمله 

»محمد بن سلمان« دیدار کرده بود.
دفتر جریان صدر اواسط مرداد گذشته بیانیه ای را 
منتشــر و با اشاره به سفر مقتدا صدر به ریاض، اعالم 
کرده بود که این ســفر در راســتای تقویت همکاری 
میان دو کشــور در زمینه های مختلف و اســتفاده از 

فرصت های سرمایه گذاری در عراق صورت گرفته و این 
هدف با توسعه مناطق جنوبی و مرکزی عراق و افتتاح 

کنسولگری عربستان در نجف اشرف دنبال می شود.
»کریم الشواک« عضو شورای استانداری بصره با 
اعتراض به روند گســترده خرید اراضی زراعی در این 
استان از سوی سعودی ها، این اقدام را مرتبط با نفوذ 
عربســتان در عراق در نتیجه هرج و مرج موجود در 
این کشور دانســت و در رابطه با اینکه آیا طرف های 
سیاسی در تسهیل روند فروش زمین های زراعی عراق 
به سعودی ها دست دارند، گفت که برخی طرف های 
عراقی زمینه را برای مداخله عربستان فراهم می کنند 

تا منافع حزبی و شخصی خود را تأمین کنند.

رسانه های عربی خبر دادند

تحرکات مشکوک سعودی ها در بصره
عربستان در حال خرید گسترده زمین های شهر است

سوریه هواپیمای رژیم صهیونیستی را سرنگون کرد

هدیه مقاومت به مناسبت ۲۲ بهمن


