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 هر كس يكى از اين كارها را به درگاه خدا ببرد، خداوند بهشت را براى او 
واجب مى گرداند: انفاق در تنگدستى، گشاده رويى با همگان و رفتار منصفانه.
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یادداشت

تایمز

فرانس�ه  القاع�ده: 
قرار  را ه�دف حم�الت 

خواهيم دادیم
گ��روه  ش��اخه 
در  القاع��ده  تروريس��تى 
يم��ن در بیانیه اى تهديد 
كرد كشور فرانسه را هدف 
حمالت آين��ده خود قرار 
خواهد داد. اي��ن گروه با 
انتشار يک فايل ويدئويى 
ب��ر روى اينترن��ت اعالم 
در دشمنى  »فرانسه  كرد 
ب��ا اس��الم خطرناكت��ر از 
اين  اس��ت. در  آمري��كا« 
ويدئو، »ابراهیم الربیش«، 
يكى از رهبران برجس��ته 

القاعده در يمن  گفت: »آمريكا در جنگ علیه اس��الم بسیار ضعیف 
ش��ده اس��ت و فرانس��ه نقش وى را به عهده گرفته است، بنابر اين 
القاعده، فرانسه را با عملیات مسلحانه مورد هدف قرار خواهد داد.«

تغيير سياست های حفظ حریم خصوصی در گوگل
به دنبال پیگیرى هاى دادس��تان تنظی��م و حفاظت از داده هاى 
انگلیس، شركت جست وجوى اينترنتى گوگل ناچار شد تا سیاست هاى 
خود در زمینه حفظ حريم خصوصى و رس��یدگى به اطالعات خاص، 
تجديدنظر كند. دفتر كمیسر اطالعاتى )ICO( كه بر نگهدارى داده ها 
نظارت دارد اعالم كرد كه سیاست هاى حفاظت از داده هاى خصوصى 
در گوگل بس��یار مبهم بود و اين شركت مسئولیت رسمى دارد تا در 

برنامه هاى خود در اين زمینه بازبینى كند.

مترجم: حسين ارجلو2015/01/31كيوسك

واشنگتن پست

ش�دن  کش�ته 
ش�يميایی  متخص�ص 

داعش در حمله هوایی
وزارت دف��اع آمري��كا 
اعالم كرد در حمله هوايى 
تح��ت رهب��رى آمريكا در 
شمال عراق يک »متخصص 
ش��یمیايى«  تس��لیحات 
داعش كش��ته شده است. 
پنتاگ��ون روز جمع��ه در 
بیانیه اى عنوان كرد فردى 
با نام »ابو مالک« در حمله 
هوايى شنبه هفته گذشته 
در نزديك��ى ش��هر موصل 
كشته ش��د. در اين بیانیه 
آم��ده اس��ت آموزش هاى 

ابومالک »تخصص دستیابى به قابلیت تسلیحات شیمیايى« را در اختیار 
اين گروه تروريس��تى قرار مى داده اس��ت. وى پی��ش از اين به عنوان 

مهندس سالح هاى شیمیايى صدام مشغول به كار بوده است.
توطئه مشترک سيا و موساد برای ترور حاج عماد مغنيه

 روزنامه واش��نگتن پست در گزارشى نوش��ت آژانس اطالعات 
مركزى آمريكا و موس��اد طرح ترور عماد مغنیه در س��ال 2008 را 
برنامه ريزى و اجرا كردند. بر اس��اس اين گزارش، عوامل موساد كه با 
جاس��وس هاى حاضر در منطقه در تماس بودند اين بمب از راه دور 
و از تل آويو منفجر كرده اند. يكى از مقامات اطالعاتى پیشین آمريكا 
گفت: »آمريكا مى توانس��ت به نحوه جاس��ازى بمب اعتراض كرده و 

عملیات را لغو كند اما چنین كارى نكرد.«

ژاپن تایمز

ش�مالی،  کره  رهبر 
اوباما را سگ هار خواند

»كی��م يون��گ اون« 
رهبر كره شمالى در پاسخ 
»باراک  اخیر  اظهارات  به 
رئیس جمه��ور  اوبام��ا« 
آمريكا ك��ه حكومت كره 
زوال  ب��ه  رو  را  ش��مالى 
خوانده بود با خشم گفت 
»پیونگ يان��گ در مقابل 
پ��ارس كردن س��گ هار 
نشست«.  نخواهد  ساكت 
كیم ك��ه در حین بازديد 
از مان��ور نظامى زمینى - 
هوايى نظامى كره شمالى 
اي��ن اظه��ارات را بی��ان 

داشت افزود، هیچ تمايلى به مذاكره رو در رو با سگ هاى هارى كه 
پارس كرده و تهديد مى كنند نداش��ته و كره شمالى آمادگى مقابله 

با هر جنگى شامل جنگ نیروهاى نظامى يا هسته اى را دارد. 
ژاپن از عدم پيشرفت مذاکره با داعش خبر داد

»ياس��وهیده ناكاياما« معاون وزير امور خارجه ژاپن و سرپرست 
تیم ژاپنى مستقر در امان در واپسین ساعات روز جمعه به خبرنگاران 
گفت هیچ پ�ی�شرفتى در راستاى نجات اين گروگان ژاپنى از دست 
داعش صورت نگرفته اس��ت. داعش پیش از اين اخطار داده بود در 
ص��ورت عدم تحويل زن عراقى زندان��ى در اردن به داعش، گروگان  
ژاپن��ى و گ��روگان اردنى را تا غ��روب آفتاب روز پنج ش��نبه به قتل 

مى رساند. 

دیلی استار

غرامتی  کاخ سفيد: 
بابت 50 س�ال تحریم به 

کوبا نمی دهيم
كاس��ترو«  »رائ��ول 
رئیس جمهور كوبا مواردى 
را براى آمريكا مطرح كرد 
كه پیش ش��رط برقرارى 
رواب��ط ديپلماتیک با اين 
كش��ور آمري��كاى التینى 
مى باش��د اما كاخ س��فید 
درخواس��ت كوب��ا ب��راى 
جبران خس��ارت ناشى از 
تحريم ه��ا را رد كرد. كاخ 
س��فید در حال��ى كه ادعا 
كرد واشنگتن و كوبا پیش 
از عادى سازى روابط، طیف 

گسترده اى از اختالفات را بايد حل كنند پرداخت غرامت ناشى از 50 
سال تحريم اقتصادى علیه كوبا به مردم اين كشور آمريكاى التینى را 

رد و اعالم كرد از كنترل خلیج گوانتانامو نیز دست بر نمى دارد.
درخواست یاری حماس از ایران و حزب اهلل 

»محمود الزهار« از رهبران بلندپايه حماس، از سید حسن نصراهلل 
درخواس��ت كرد تا در پیش برد برنامه هاى مقاومت با هدف فلس��طین، 
همكارى و هماهنگى بیشترى با حماس بكند. وى از دبیركل حزب اهلل 
لبنان خواست تا در جمع آورى و منتقل كردن فلسطینى هاى خارج از 
سرزمین اشغالى به مرزها و  آماده سازى آن ها با حماس همكارى كند. اين 
رهبر بلندپايه حماس همچنین از جمهورى اسالمى ايران خواست تا پول 

و سالح بیشترى در اختیار اين جنبش براى نابودى اسرائیل قرار دهد. 
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فلس�طين: به گزارش تس��نیم، س��خنگوى وزارت 
بهداش��ت نوار غ��زه گفت: ما با كمبود آش��كار پزش��ک 
متخصص روبرو هس��تیم و در نتیج��ه نیازمند دوره هاى 
آموزشى بیش��ترى در داخل و خارج غزه هستیم. كمبود 
پزش��ک متخصص بر وخامت اوضاع بشرى در غزه افزوده 
اس��ت. ع��الوه بر نب��ود دوره ه��اى تخصص پزش��كى در 
دانش��گاه هاى محلى غزه، دشوارى سفر كادرهاى پزشكى 
به خارج از غزه نیز مانع ديگرى بر سر راه متخصص شدن 

پزشكان شاغل در غزه است.

نيجری�ه: وب��گاه خبرى »الی��وم الس��ابع«، نیروهاى 
ارتش نیجريه موفق ش��دند ش��هر »میش��یكا« را از دست 
ش��به نظامیان تروريس��تى »بوكوحرام« باز پس بگیرند و 
عملیات پاكسازى را آغاز كنند. ارتش نیجريه نیز اعالم كرد 
پس از اينكه توانسته است تروريست ها را از شهر میشیكا و 
حومه آن بیرون براند، عملیات پاكسازى گسترده اى را آغاز 
كرده است. »كريس اولوكوالدى« سخنگوى ارتش نیجريه 
با اشاره به اينكه شهر به روند عادى خود بازگشته است، از 

كشته شدن چندين سرباز نیجريه اى نیز خبر داد.

یمن: به گزارش فارس، انصاراهلل يمن خواستار تجمع 
اعتراضى مقابل سفارت عربستان در صنعا ديروز به منظور 
اجراى توافقنامه »جده« و توقف دخالت هاى رياض در امور 
داخلى يمن شد. بر اساس اين گزارش، هدف از اين تجمع، 
درخواس��ت از عربس��تان س��عودى براى اجراى توافقنامه 
»ج��ده« و رد هرگونه دخالت خارجى در امور داخلى يمن 
اعالم شده است. در فراخوان اين سازمان، طرح تجزيه يمن 
و پاره  پاره ش��دن آن رد و اعالم ش��ده كه آنچه يمن از آن 
رنج مى ب��رد، دخالت هاى خارجى در ام��ور داخلى يمن و 

نقض حاكمیت اين كشور است.

بحرین: ب��ه گزارش ايرنا، رژي��م آل خلیفه براى حفظ 
حاكمی��ت خود ب��ا توجه به ت��داوم انقالب مل��ت بحرين، 
مى كوش��د تا حضور نیروهاى چند ملیتى موس��وم به سپر 
جزيره در اين كشور را كه بیشتر عربستانى هستند، همچنان 
ادامه داشته باشد. "حمد بن عیسى آل خلیفه" شاه بحرين روز 
جمعه )10بهمن/30 ژانويه( با "ملک سلمان" شاه عربستان 
در قصر تاريخى "العوجا" در مزرعه اش در "الدرعیه" واقع در 
15 كیلومترى شمال غرب "رياض" پايتخت اين كشور ديدار 

و گفت وگو كرد. 

ليبی: به گزارش خبرگزارى رس��مى س��وريه )س��انا(، 
ش��هروندان لیبیايى در اعتراض ب��ه حمايت تركیه و قطر از 
گروه هاى مسلح حاضر در »طرابلس«، پرچم  اين كشورها را به 
آتش كشیدند و سیاست هاى آنان را محكوم كردند.تظاهرات 
كنندگان لیبیايى در اعتراض به تداوم حمايت رژيم  آل ثانى 
در قط��ر و »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهورى تركیه، از 
گروه هاى تروريس��تى حاض��ر در طرابلس، پرچم هاى قطر و 
تركیه را به آتش كشیدند. نهادهاى مدنى شهر بنغازى شامگاه 
جمعه تجمع اعتراض آمیزى را در برخى از مناطق اين شهر 
علیه كشورهاى حامى ترويسم برگزار كردند و پالكاردهايى را 

در مخالفت با آمريكا، تركیه و قطر برافراشتند.

آمريكا همچنان عليه كوبا
كاخ سفید طى بیانیه اى اعالم كرد كه اياالت  متحده 
آمري��كا هیچ غرامتى بابت 50 س��ال تحريم علیه كوبا به 
اين كش��ور پرداخت نمى كند و از كنترل خلیج گوانتانامو 

نیز چشم پوشى نمى كند.
 »رائ��ول كاس��ترو« رئیس جمه��ور كوبا م��واردى را 
براى آمري��كا مطرح كرد كه پیش ش��رط برقرارى روابط 
ديپلماتی��ک با اين كش��ور آمريكاى التینى مى باش��د اما 
كاخ س��فید درخواس��ت كوبا براى جبران خسارت ناشى 
از تحريم ه��ا را رد ك��رد. كاخ س��فید در حال��ى كه ادعا 
كرد واش��نگتن و كوبا پیش از عادى س��ازى روابط، طیف 
گسترده اى از اختالفات را بايد حل كنند پرداخت غرامت 
ناشى از 50 سال تحريم اقتصادى علیه كوبا به مردم اين 
كشور آمريكاى التینى را رد و اعالم كرد از كنترل خلیج 

گوانتانامو نیز دست بر نمى دارد.
»كاس��ترو« پیش��تر اعالم كرده بود كه قبل از عادى 
سازى كامل روابط بین واشنگتن و »هاوانا« پايتخت كوبا، 
بايد تمامى تحريم ها لغو ش��ده و پايگاه نظامى آمريكا در 
خلیج گوانتانامو تعطیل گردد. »جاش ارنست« سخنگوى 
كاخ سفید تصريح كرد: استراتژى كه طى 5 دهه گذشته 
در تالش براى منزوى كوبا به كار بس��ته ش��ده هیچ نوع 
از تغییرات��ى كه آمريكا مايل به ايجاد آن بود نتیجه نداده 
اس��ت و افزود: »اوباما« همچنان معتقد اس��ت كه زندان 
گوانتانامو بايد تعطیل گردد اما كاخ س��فید مايل به بسته 

شدن اين پايگاه نیروى دريايى نیست.

درگيري نتانياهو و اوباما
صحنه رس��انه اي اين روزها شاهد واژگاني است كه تقابل 
میان س��ران رژيم صهیونیستي و س��ران كاخ سفید را نشان 
مي دهد. در رسانه ها چنان آمده است كه دعوت رئیس كنگره 
از نتانیاهو نخس��ت وزير صهیونیست ها موجب نارضايتي اوباما 
رئیس جمهور آمريكا گرديده و اوباما از مالقات با وي خودداري 
خواهد كرد. همچنین نزديكان و دموكرات هاي هم حزبي اوباما 

نیز از مخالفت باسخنراني نتانیاهو در كنگره مي گويند.
آنچه در رس��انه ها در باب اين اختالف ها گفته مي ش��ود 
آن اس��ت كه اوبام��ا و دموكرات ها در مخالفت با تحركات ضد 
ايراني نتانیاهو و براي تحقق توافق هسته اي به اين تقابل روي 
آورده اند كه نشانگر تغییر سیاست آمريكا در قبال ايران است.

 اين ادعا در حالي مطرح ش��ده كه اوباما در نطق سالیانه 
خ��ود در كنگ��ره تاكید مي كند كه هر اقدام��ي براي منافع و 
امنیت رژيم صهیونیس��تي انجام مي دهد و حتي عملكردهاي 
آمريكا مبني بر توقف فعالیت هسته اي ايران به نفع امنیت اين 
رژيم بوده اس��ت. اوباما در زمان انتخابات میان دوره اي كنگره 
در آبان ماه نیز تاكید مي كند كه تل آويو دوس��تي مانند اوباما 
نداشته است. با اين شرايط به صراحت مي توان گفت كه ادعاي 
مخالفت با سخنراني نتانیاهو به خاطر مذاكرات هسته اي صرفا 
يک ادعا مي باشد و حقايق ديگري در وراي عملكرد دموكرات 
و اوباما وجود دارد. حال اين سوال مطرح مي شود كه حقیقت 

ماجرا چیست و ريشه اين تقابل چه مي باشد؟
برخي ناظران سیاس��ي از جنگ زرگ��ري دو وجهي كاخ 
سفید براي بزک چهره خود نزد ايرانیان و سوق دادن ايران به 
پذيرش خواس��ت آنها در مذاكرات و منطقه سخن مي گويند. 

آمريكا از يک سو كنگره را علیه ايران معرفي مي كند و از سوي 
ديگر البي صهیونیستي در حالي كه اوباما در حال مهار آن - 
حتي با وتو است - در كنار اين مسئله چند نكته ديگر در باب 
عملكرد اوباما و دموكرات ها در قبال سخنراني نتانیاهو مطرح 
است. نخست آنكه جمهوري خواه و دموكرات تقابلي تمام عیار 
را براي كس��ب راي در س��ال 2016 آغاز كرده اند. با توجه به 
اينكه جمهوري خواه��ان در كنگره با طرح هاي دموكرات ها و 
اوباما مخالفت مي كند آنها نیز براي نمايش قدرت، مخالفت با 

سخنراني نتانیاهو را مطرح مي سازند. 
دوم آنكه رژيم صهیونیس��تي به رغم كمک هاي گسترده 
آمريكا از يک س��و از ادامه شهرک س��ازي خودداري مي كند 
ك��ه تاثیر منفي بر مذاكرات س��ازش دارد. و از س��وي ديگر 
در حوزه روابطي نیز، به دنبال ارتباط گس��ترده با روس��یه و 
چین اس��ت كه دش��منان آمريكا قلمداد مي شوند. آمريكا از 

رفتارهاي صهیونیس��ت ها در حوزه مذاكرات س��ازش آمريكا 
و تعامالت سیاس��ت خارجي ناراضي بوده و بدين ش��كل آن 

را بروز مي دهند. 
س��وم آنك��ه با توج��ه ب��ه انتخاب��ات زودهن��گام رژيم 
صهیونیستي و احتمال سقوط نتانیاهو، اوباما نمي خواهد خود 
را هزين��ه يک بازنده نمايد لذا تا اعالم نتايج انتخابات س��عي 
در سیاست بي طرفي دارد تا در روابط آينده با صهیونیست ها 

مشكل نداشته باشد.
ب��ا توجه به اين حقايق ادعاي رويك��رد اوباما به ايران و 
دوري آن از صهیونیست ها صرفا يک فريب براي پنهان سازي 
اختالفات آمريكا و صهیونیست ها در حوزه هاي مختلف است 
ك��ه علیه افكار عموم��ي اجرا مي ش��ود واال اوباما ثابت كرده 
كه دوست صهیونیس��ت ها است و در اين راه از هیچ اقدامي 

فروگذار نیست.

آمری�كا در حال�ي در ل�واي ن�ام مب�ارزه ب�ا 
تروریس�م س�عي دارد تا چه�ره اي مثبت از خود 
در منطق�ه ب�ه نمایش گذارد که اس�ناد و مدارک 
از همكاري گس�ترده آمریكا با دشمن اول منطقه 
حكای�ت دارد چنانكه منابع خب�ري اعالم کردند 
»عم�اد مغني�ه« ک�ه از فرماندهان ارش�د و مهم 
حزب اهلل بوده است، طی عمليات مشترک »سيا« 

و »موساد« به شهادت رسيده است.
 روزنامه آمريكايى »واشنگتن پست« در گزارشى 
نوش��ت كه »عماد مغنیه« از رهبران ارشد حزب اهلل 
طى عملیات مشترک سازمان اطالعات مركزى آمريكا 
موسوم به »سیا« و سازمان جاسوسى صهیونیست ها 

موسوم به »موساد« به شهادت رسیده است.
در سال 2008، »عماد مغنیه« از فرماندهان ارشد 
نظامى حزب اهلل در يک حادثه بمب گذارى در دمشق 
به ش��هادت رس��ید. اين انفجار روز 12 فوريه 2008 
درون يک خودروى میتسوبیشى نقره اى رنگ در يكى 
از خیابان هاى دمشق به وقوع پیوست كه عماد مغنیه 

به شهادت رسید و دو نفر ديگر زخمى شدند.
على رغ��م آنكه برخى گزارش ه��ا حاكى از نقش 
پش��ت پرده س��ازمان اطالع��ات رژيم صهیونیس��تى 
بود، واشنگتن پس��ت در گزارش��ى فاش كرد كه اين 
بمب گذارى عملیات مشترک موساد و سیا بوده است.

طبق اين گ��زارش، روز 12 فوريه 2008، عماد 
مغنیه، در يک خیابانى آرام در دمش��ق در نزديكى 
رستورانى در حال راه رفتن بود و در نزديكى او تیمى 

از مأموران سیا، حركات او را زير نظر داشتند.
وقتى مغنیه به خودروى پارک شده نزديک شد، 
ي��ک بمبى ك��ه در يک تاير يدكى در پش��ت خودرو 
نصب شده بود، منفجر ش��د و موجب شد كه مغنیه 
در همان جا به ش��هادت برسد. يكى از مقامات سابق 
اطالعات��ى آمريكا مى گويد: برنامه ري��زى اين ترور به 
شیوه اى بود كه آمريكا مى توانست به آن اعتراض كند 

و آن را لغو كند اما نمى توانست آن را اجرا كند. 
اين مقام س��ابق آمريكايى مى گويد كه آمريكا به 
ساخت اين بمب كمک كرده است و به طور مداوم آن 
را در تأسیسات سیا در كارولیناى شمالى مورد آزمايش 
قرار داده اس��ت تا اطمینان حاصل كند كه اين بمب 
تنها منطقه اى را هدف قرار دهد كه در نظر داشتند و 
خسارات ناخواسته به بار نیاورد. وى ادامه داد: ما حدود 
25 بم��ب منفجر كرديم تا اطمینان حاصل كنیم كه 

كار خود را به درستى انجام مى دهیم.
طب��ق اين گ��زارش، هم��كارى بس��یار نزديک 
س��رويس هاى اطالعاتى آمريكا و اس��رائیل نمايانگر 
اهمیت هدفى بود كه آنها در نظر داشتند. به گزارش 

واشنگتن پس��ت، آمريكا هرگز به مش��اركت در ترور 
مغنیه اعتراف نكرده است و تا بحال جزئیات اندكى 

درباره اين عملیات مش��ترک س��یا و موس��اد براى 
ترور مغنیه وجود داش��ته اس��ت و اطالعاتى درباره 

ش��یوه اى كه بمب در خودرو كار گذاش��ته شده بود 
يا نقش دقیق آمريكا در اين عملیات وجود نداشت.

بر اس��اس اين گزارش، اين عملیات ترور مغنیه يكى 
از عملیات هاى بس��یار پرخطر محرمان��ه آمريكا در 
سال هاى اخیر به حس��اب مى آيد. مشاركت آمريكا 
در اي��ن عملیات ترور كه توس��ط پنج نفر از مقامات 
اطالعاتى س��ابق آمريكا تأيید ش��ده است، در واقع 

عبور از مرزهاى قانونى آمريكا به حساب مى آيد.
بر اس��اس اين گزارش، مغنیه در كشورى مورد 
ه��دف قرار گرفته اس��ت كه آمريكا ب��ا  آن در جنگ 
نبوده اس��ت و بعالوه در يک بمب گ��ذارى خودرو به 
شهادت رس��یده است و اين تكنیكى است كه برخى 
از دانش��مندان قانونى آن را نقض قوانین بین المللى 
مى دانند و آن را قتل از طريق پیمان شكنى مى نامند.

»م��رى ال��ن اوكانل« اس��تاد حق��وق بین الملل 
دانشگاه »نوتردام« درباره اين نوع ترور مى گويد، »اين 
يک نوع روش قتل است كه گانگسترها و تروريست ها 
از آن اس��تفاده مى كنن��د. اي��ن روش در واقع نقض 

قديمى ترين قوانین میدان رزم است«.
خبر ديگر از لبن��ان آنكه وزارت خارجه لبنان از 
رژيم صهیونیس��تى به دلیل تجاوز آن به جنوب اين 
كش��ور، به شوراى امنیت سازمان ملل متحد شكايت 
كرد. الزم به ذكر اس��ت شمار بس��یار زيادى از مردم 
لبن��ان و ه��واداران مقاومت اس��المى بع��د از پايان 
س��خنرانى دبیر كل حزب اهلل، ب��ه خیابان ها آمده و به 

شادمانى پرداختند.

سندي دیگر از همراهي آمریكا با اسرائيل آشكار شد

همدستي سيا با موساد در شهادت مغنيه

رئيس جمه�ور، نخس�ت وزیر، رئيس پارلمان و ش�ماری از 
مقام�ات عراقی و بين الملل�ی در کنفرانس گفت وگوی ادیان و 
مذاهب که در دفتر رئيس مجلس اعالی اس�المی عراق برگزار 
ش�د، بر لزوم وحدت و یكپارچگي سراس�ري ب�ه عنوان تنها 

مولفه پيروزي بر تروریسم تاکيد کردند.
»عمار الحكیم« رئیس مجلس اعالى اسالمى عراق با سخنرانى 
در كنفران��س گفت وگوى اديان و مذاهب كه در حال برگزارى در 
دفترش در بغداد اس��ت، بر ضرورت پايبندى به قانون اساس��ى و 
مرج��ع قرار دادن آن در حل و فصل اختالفات و س��وء تفاهمات و 
همبس��تگى كشورهاى جهان براى مقابله با خشونت و افراط گرى 
تاكید كرد. رئیس مجلس اعالى اس��المى عراق در ادامه خواستار 
تس��ريع روند تش��كیل گارد ملى در كشور ش��د. وى در ادامه به 
فش��ارهاى همه جانبه بر عراق به دلیل شرايط كنونى اشاره كرد و 

گفت: كسى كه مقابل وحدت عراق بايستد از بین خواهد رفت.
»ف��واد معصوم« رئیس جمه��ور عراق نی��ز در اين كنفرانس 
ب��ر ضرورت تحقق آش��تى ملى در عراق و همكارى میان س��ران 
سیاس��ى براى تقويت پی��روزى نیروهاى امنیتى و پیش��رفت در 

زندگى سیاس��ى و اداره امور دولت تاكید كرد و گفت كه آش��تى 
ملى موجب تقويت و تحكیم دموكراسى مى شود.

»حیدر العبادى« نخس��ت وزير عراق نیز ب��ر ضرورت دورى از 
هرگونه تحريک طايفه اى تاكید كرد. حیدر العبادى، كسانى را كه 
سخنرانى هاى تحريک آمیز به زبان مى آورند را مسئول ريخته شدن 
خون مردم دانست و كسانى را كه مرتكب قتل و آدم ربايى مى شوند 
را در هم رده تروريست ها قرار داد و گفت كه آن ها از مردم نیستند. 
نخست وزير عراق با اش��اره به پیروزى هاى مكرر ارتش و نیروهاى 
داوطلب مردمى مقاب��ل تكفیرى ها اعالم كرد كه پايان كار داعش 

نزديک است. 
الزم به ذكر است در ادامه سلطه گري آمريكا هاگل وزير دفاع 
مس��تعفى آمريكا طى مصاحبه اى تاكید كرد كه واش��نگتن همه 
گزينه ها از قبیل اعزام نیروهاى پیاده نظام به عراق براى مقابله با 
داعش را بايد در نظر گیرد. در ادامه دس��تاوردهاي مردمي عراق 
، پیش��مرگ هاى كرد اعالم كردند كه در درگیرى هاى اخیر شهر 
كركوک توانسته اند بیش از 100 تن از نیروهاى داعش را از پاى 

درآورند و حمله آنها را به طوركامل ناكام بگذارند. 

نخس�ت وزیر جدید یونان از امروز سفر اروپایی خود را با 
عزیم�ت به قبرس آغاز کرده و راهی رم و پاریس خواهد ش�د 
ک�ه عدم انتخاب آلم�ان به عنوان مقصد اول س�فر گواهي بر 

دوري این کشور از آلمان است.
به نوش��ته روزنامه فرانس��وى فیگارو، »آلكس��ى سپیراس« 
نخس��ت وزير جديد يونان امروز سفر اروپايى خود را با عزيمت به 
قبرس آغاز مى كند. وى پس از عزيمت به قبرس، روز سه ش��نبه 

راهى رم خواهد شد و چهارشنبه به پاريس سفر خواهد كرد.
س��پیراس در رم با »متئو رنزى« همت��اى ايتالیايى خود و در 
پاريس با »فرانس��وآ اوالند« رئیس جمهور فرانسه ديدار و گفت وگو 
خواهد كرد. س��فر نخس��ت وزير جديد يونان به فرانس��ه در حالى 
صورت مى گی��رد كه در پى پی��روزى حزب مخالف سیاس��ت هاى 
رياضت اقتصادى دولت آتن »سیريزا« در انتخابات پارلمانى يونان، 
رئیس جمهور فرانسه طى گفت وگويى تلفنى، سپیراس را دعوت به 

سفر فورى به پاريس كرد.
وزي��ر داراي��ى يون��ان تاكی��د كرد ك��ه دولت اين كش��ور با 
وام دهن��دگان بین المللى همكارى نخواهد كرد و به دنبال تمديد 

برنام��ه نجات اقتصادى نیز نخواهد ب��ود. يانیس واروفاكیس وزير 
دارايى جديد يونان در س��خنانى تصريح كرد كه نخس��تین اقدام 
م��ا به عنوان دولت اين خواهد بود كه به همكارى با برنامه نجات 
اقتصادى اتحاديه اروپ��ا و صندوق بین المللى پول ادامه نخواهیم 

داد و درخواستى نیز براى تمديد اين برنامه نخواهیم داشت.
نكت��ه قابل توج��ه آنكه وزي��ر خارجه يونان تاكی��د كرد كه 
سیاس��ت بروكسل در قبال روس��یه در خارج از نهادهاى اتحاديه 
اروپا شكل گرفته و اين سیاست بر اساس منافع برخى كشورهاى 

خاص است.
 در اي��ن می��ان صدراعظم آلم��ان با اعالم اينك��ه هم اكنون 
بخش��ى از بدهى هاى يونان بخشیده ش��ده است، گفت: بخشش 

میزان بیشترى از بدهى ها در دستور كار قرار ندارد.
»آنگال مركل« صدراعظم آلمان در واكنش به روى كار آمدن 
دولت جديد در يونان كه تمايلى براى پیگیرى برنامه هاى رياضت 
اقتصادى ندارد گفت ك��ه بدهى هاى يونان كاهش نخواهد يافت. 
يونان��ي از مركل ب��ه عنوان دختر هیتلر ي��اد مي كنند و آلمان را 

زمینه ساز بحران هاي اقتصادي خود مي دانند. 

سران عراقی در کنفرانس گفت وگوی ادیان و مذاهب تاکيد کردند
وحدت رمز پيروزي عراق بر تروریسم

نخست وزیر جدید یونان به آلمان نمي رود
عقب گرد آتن از مسير برلين 

 پ�س از اع�الم س�ه روز ع�زای عموم�ی در 
پاکس�تان، ش�يعيان ش�هر کراچ�ی علي�ه حمله 
تروریستی در حسينيه »کربالی معلی« در منطقه 
»ش�كارپور« این ش�هر، تظاه�رات اعتراض آميز 

برگزار کردند.
حزب وحدت مس��لمین پاكستان با اعالم عزاى 
عمومى س��ه روزه در سراسر اين كش��ور، ديروز در 
نقاط مختلف ش��هركراچى علیه حمله تروريس��تى 
در حس��ینیه كربالى معلى در شهرس��تان شكارپور 
تظاهرات اعتراض آمیز برگزار كرد. گروه تروريستى 
جن��داهلل كه پیش از اين از گروه تروريس��تى داعش 
اعالم حمايت كرده بود با حمله به حسینیه »كربالى 
معل��ى« در منطق��ه »لكى در« واقع در شهرس��تان 
»ش��كارپور« ايالت »سند« پاكس��تان نمازگزاران را 

هدف و 61 نفر را به شهادت رساند.
ش��كارپور در فاصله 500 كیلومت��رى كراچى، 
مركز اياالت سند واقع است.»عالمه امین شهیدى« 
دبی��ركل حزب وحدت مس��لمین پاكس��تان، دولت 
ايالتى »س��ند« را مسئول اين حمله دانست و گفت: 
دولت پاكستان بايد پرونده هاى تروريست ها را هرچه 
زودت��ر در دادگاه ه��اى نظامى پیگی��رى كند. گروه 
تروريس��تى جندالشیطان كه مدتى پیش از تحريک 
طالبان پاكستان جدا شد و با اعالم همكارى با گروه 
تروريستى داعش در اين كشور، نمازگزاران حسینیه 

ش��یعیان در منطقه »لكهى در« واقع در شكارپور را 
هدف قرار داد.

عامل انتحارى به بهانه ش��فا يافتن وارد حسینیه 
شیعیان شد و با پر كردن جیب هاى خود از اشیاى نوک 
تیز و همچنین اس��تفاده از C4 كه نوعى ماده منفجره 
قوى اس��ت سعى كرد قدرت انفجار و آثار مخرب آن را 
افزايش دهد. عمر خطاب سرپرست تیم تحقیقاتى پلیس 
در مس��جد ش��كار پور در گفت وگو با خبرنگاران اظهار 
داشت: فردى كه دست به حمله انتحارى در مسجد و 

حسینیه شیعیان زد يک مرد 31 ساله بود.

تعداد زيادى از شیعیان با تحصن در شهر كراچى 
خواهان مج��ازات فورى عامالن جنايت در مس��جد 
شهرس��تان شكار پور ش��دند و تعدادى نیز خود را به 
شهرس��تان شكار پور رس��انده اند تا در مراسم تدفین 
قربانی��ان اين حادثه تروريس��تى ش��ركت كنند. نواز 
شريف نخست وزير پاكستان در پیام خود با محكومیت 
اقدام تروريستى علیه شیعیان ضمن اظهار همدردى 
با قربانیان اين حادثه دستور داد نیروهاى امنیتى هر 
چ��ه زودتر تحقیق درباره اين عملیات تروريس��تى را 

تكمیل كنند.

محمد شاداب رضا نقش��بندى نماينده شوراى 
اتحاد سنى در ايالت پنجاب گفت: آمريكا و عربستان 
با حمايت از شبه نظامیان افراطى جهان را به سمت 
جنگ پیش بردند و م��ردم بى گناه زيادى به خاطر 
سیاس��ت هاى غلط اين دو كش��ور قربانى ش��ده اند.

گروه ه��اي تروريس��تي در حال��ي تح��ت حماي��ت 
آمريكا در پاكس��تان و منطق��ه فعالیت مي كنند كه 
س��خنگوى وزارت امور خارجه آمريكا اعالم كرد كه 
واشنگتن در زمینه هاى مختلف با دولت اسالم آباد به 

همكارى هاى استراتژيک ادامه خواهد داد. 
»جین س��اكى« س��خنگوى وزارت امور خارجه 
آمريكا اعالم كرد كه همكارى  استراتژيک واشنگتن 
با اسالم آباد براى برآورده شدن نیازهاى استراتژيک 

ادامه دارد و در حال تقويت است.

در واکنش به جنایت جندالشيطان در کراچي برگزار شد
تظاهرات پاکستاني ها در محكوميت انفجارهاي تفرقه افكنانه


