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ذرهبين

یادداشت

فلس�طين :به گزارش تس��نیم ،س��خنگوی وزارت
بهداش��ت نوار غ��زه گفت :ما با کمبود آش��کار پزش��ک
متخصص روبرو هس��تیم و در نتیج��ه نیازمند دورههای
آموزشی بیش��تری در داخل و خارج غزه هستیم .کمبود
پزش��ک متخصص بر وخامت اوضاع بشری در غزه افزوده
اس��ت .ع�لاوه بر نب��ود دورهه��ای تخصص پزش��کی در
دانش��گاههای محلی غزه ،دشواری سفر کادرهای پزشکی
به خارج از غزه نیز مانع دیگری بر سر راه متخصص شدن
پزشکان شاغل در غزه است.

فرامرز اصغري

صحنه رس��انهاي اين روزها شاهد واژگاني است که تقابل
ميان س��ران رژيم صهيونيستي و س��ران کاخ سفيد را نشان
ميدهد .در رسانهها چنان آمده است که دعوت رئيس کنگره
از نتانياهو نخس��توزير صهيونيستها موجب نارضايتي اوباما
رئيسجمهور آمريکا گرديده و اوباما از مالقات با وي خودداري
خواهد کرد .همچنين نزديکان و دموکراتهاي همحزبي اوباما
نيز از مخالفت باسخنراني نتانياهو در کنگره ميگويند.
آنچه در رس��انهها در باب اين اختالفها گفته ميش��ود
آن اس��ت که اوبام��ا و دموکراتها در مخالفت با تحرکات ضد
ايراني نتانياهو و براي تحقق توافق هستهاي به اين تقابل روي
آوردهاند که نشانگر تغيير سياست آمريکا در قبال ايران است.

نیجری�ه :وب��گاه خبری «الی��وم الس��ابع» ،نیروهای
ارتش نیجریه موفق ش��دند ش��هر «میش��یکا» را از دست
ش��بهنظامیان تروریس��تی «بوکوحرام» باز پس بگیرند و
عملیات پاکسازی را آغاز کنند .ارتش نیجریه نیز اعالم کرد
پس از اینکه توانسته است تروریستها را از شهر میشیکا و
حومه آن بیرون براند ،عملیات پاکسازی گستردهای را آغاز
کرده است« .کریس اولوکوالدی» سخنگوی ارتش نیجریه
با اشاره به اینکه شهر به روند عادی خود بازگشته است ،از
کشته شدن چندین سرباز نیجریهای نیز خبر داد.

آمري�كا در حال�ي در ل�واي ن�ام مب�ارزه ب�ا
تروريس�م س�عي دارد تا چه�رهاي مثبت از خود
در منطق�ه ب�ه نمايش گذارد كه اس�ناد و مدارك
از همكاري گس�ترده آمريكا با دشمن اول منطقه
حكاي�ت دارد چنانكه منابع خب�ري اعالم كردند
«عم�اد مغنی�ه» ک�ه از فرماندهان ارش�د و مهم
حزباهلل بوده است ،طی عملیات مشترک «سیا»
و «موساد» به شهادت رسیده است.

يمن :به گزارش فارس ،انصاراهلل یمن خواستار تجمع
اعتراضی مقابل سفارت عربستان در صنعا ديروز به منظور
اجرای توافقنامه «جده» و توقف دخالتهای ریاض در امور
داخلی یمن شد .براساس این گزارش ،هدف از این تجمع،
درخواس��ت از عربس��تان س��عودی برای اجرای توافقنامه
«ج��ده» و رد هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی یمن
اعالم شده است .در فراخوان این سازمان ،طرح تجزیه یمن
و پار ه پاره ش��دن آن رد و اعالم ش��ده که آنچه یمن از آن
رنج میب��رد ،دخالتهای خارجی در ام��ور داخلی یمن و
نقض حاکمیت این کشور است.

روزنامه آمریکایی «واشنگتنپست» در گزارشی
نوش��ت که «عماد مغنیه» از رهبران ارشد حزباهلل
طی عملیات مشترک سازمان اطالعات مرکزی آمریکا
موسوم به «سیا» و سازمان جاسوسی صهیونیستها
موسوم به «موساد» به شهادت رسیده است.
در سال « ،2008عماد مغنیه» از فرماندهان ارشد
نظامی حزباهلل در یک حادثه بمبگذاری در دمشق
به ش��هادت رس��ید .این انفجار روز  12فوریه 2008
درون یک خودروی میتسوبیشی نقرهای رنگ در یکی
از خیابانهای دمشق به وقوع پیوست که عماد مغنیه
به شهادت رسید و دو نفر دیگر زخمی شدند.
علیرغ��م آنکه برخی گزارشه��ا حاکی از نقش
پش��تپرده س��ازمان اطالع��ات رژیم صهیونیس��تی
بود ،واشنگتنپس��ت در گزارش��ی فاش کرد که این
بمبگذاری عملیات مشترک موساد و سیا بوده است.
طبق این گ��زارش ،روز  12فوریه  ،2008عماد
مغنیه ،در یک خیابانی آرام در دمش��ق در نزدیکی
رستورانی در حال راه رفتن بود و در نزدیکی او تیمی

بحرین :ب��ه گزارش ايرنا ،رژی��م آلخلیفه برای حفظ
حاکمی��ت خود ب��ا توجه به ت��داوم انقالب مل��ت بحرین،
میکوش��د تا حضور نیروهای چند ملیتی موس��وم به سپر
جزیره در این کشور را که بیشتر عربستانی هستند ،همچنان
ادامه داشته باشد" .حمد بنعیسی آلخلیفه" شاه بحرین روز
جمعه (10بهمن 30/ژانویه) با "ملک سلمان" شاه عربستان
در قصر تاریخی "العوجا" در مزرعهاش در "الدرعیه" واقع در
 15کیلومتری شمال غرب "ریاض" پایتخت این کشور دیدار
و گفت وگو کرد.
لیبی :به گزارش خبرگزاری رس��می س��وریه (س��انا)،
ش��هروندان لیبیایی در اعتراض ب��ه حمایت ترکیه و قطر از
گروههای مسلح حاضر در «طرابلس» ،پرچ م این کشورها را به
آتش کشیدند و سیاستهای آنان را محکوم کردند.تظاهرات
کنندگان لیبیایی در اعتراض به تداوم حمایت رژی م آلثانی
در قط��ر و «رجب طیب اردوغان» رئیسجمهوری ترکیه ،از
گروههای تروریس��تی حاض��ر در طرابلس ،پرچمهای قطر و
ترکیه را به آتش کشیدند .نهادهای مدنی شهر بنغازی شامگاه
جمعه تجمع اعتراضآمیزی را در برخی از مناطق این شهر
علیه کشورهای حامی ترویسم برگزار کردند و پالکاردهایی را
در مخالفت با آمریکا ،ترکیه و قطر برافراشتند.
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اين ادعا در حالي مطرح ش��ده که اوباما در نطق ساليانه
خ��ود در کنگ��ره تاکيد ميکند که هر اقدام��ي براي منافع و
امنيت رژيم صهيونيس��تي انجام ميدهد و حتي عملکردهاي
آمريکا مبني بر توقف فعاليت هستهاي ايران به نفع امنيت اين
رژيم بوده اس��ت .اوباما در زمان انتخابات ميان دورهاي کنگره
در آبان ماه نيز تاکيد ميکند که تلآويو دوس��تي مانند اوباما
نداشته است .با اين شرايط به صراحت ميتوان گفت که ادعاي
مخالفت با سخنراني نتانياهو به خاطر مذاکرات هستهاي صرفا
يک ادعا ميباشد و حقايق ديگري در وراي عملکرد دموکرات
و اوباما وجود دارد .حال اين سوال مطرح ميشود که حقيقت
ماجرا چيست و ريشه اين تقابل چه ميباشد؟
برخي ناظران سياس��ي از جنگ زرگ��ري دو وجهي کاخ
سفيد براي بزک چهره خود نزد ايرانيان و سوق دادن ايران به
پذيرش خواس��ت آنها در مذاکرات و منطقه سخن ميگويند.

آمريکا از يکسو کنگره را عليه ايران معرفي ميکند و از سوي
ديگر البي صهيونيستي در حالي که اوباما در حال مهار آن -
حتي با وتو است  -در کنار اين مسئله چند نکته ديگر در باب
عملکرد اوباما و دموکراتها در قبال سخنراني نتانياهو مطرح
است .نخست آنکه جمهوريخواه و دموکرات تقابلي تمامعيار
را براي کس��ب راي در س��ال  2016آغاز کردهاند .با توجه به
اينکه جمهوريخواه��ان در کنگره با طرحهاي دموکراتها و
اوباما مخالفت ميکند آنها نيز براي نمايش قدرت ،مخالفت با
سخنراني نتانياهو را مطرح ميسازند.
دوم آنکه رژيم صهيونيس��تي به رغم کمکهاي گسترده
آمريکا از يکس��و از ادامه شهرکس��ازي خودداري ميکند
ک��ه تاثير منفي بر مذاکرات س��ازش دارد .و از س��وي ديگر
در حوزه روابطي نيز ،به دنبال ارتباط گس��ترده با روس��يه و
چين اس��ت که دش��منان آمريکا قلمداد ميشوند .آمريکا از

همدستي سيا با موساد در شهادت مغنيه
از مأموران سیا ،حرکات او را زیر نظر داشتند.
وقتی مغنیه به خودروی پارک شده نزدیک شد،
ی��ک بمبی ک��ه در یک تایر یدکی در پش��ت خودرو
نصب شده بود ،منفجر ش��د و موجب شد که مغنیه
در همان جا به ش��هادت برسد .یکی از مقامات سابق
اطالعات��ی آمریکا میگوید :برنامهری��زی این ترور به
شیوهای بود که آمریکا میتوانست به آن اعتراض کند
و آن را لغو کند اما نمیتوانست آن را اجرا کند.
این مقام س��ابق آمریکایی میگوید که آمریکا به
ساخت این بمب کمک کرده است و به طور مداوم آن
را در تأسیسات سیا در کارولینای شمالی مورد آزمایش
قرار داده اس��ت تا اطمینان حاصل کند که این بمب
تنها منطقهای را هدف قرار دهد که در نظر داشتند و
خسارات ناخواسته به بار نیاورد .وی ادامه داد :ما حدود
 ۲۵بم��ب منفجر کردیم تا اطمینان حاصل کنیم که
کار خود را به درستی انجام میدهیم.
طب��ق این گ��زارش ،هم��کاری بس��یار نزدیک
س��رویسهای اطالعاتی آمریکا و اس��رائیل نمایانگر
اهمیت هدفی بود که آنها در نظر داشتند .به گزارش

واشنگتنپس��ت ،آمریکا هرگز به مش��ارکت در ترور
مغنیه اعتراف نکرده است و تا بحال جزئیات اندکی

درباره این عملیات مش��ترک س��یا و موس��اد برای
ترور مغنیه وجود داش��ته اس��ت و اطالعاتی درباره

رئیسجمه�ور ،نخس�توزیر ،رئیس پارلمان و ش�ماری از
مقام�ات عراقی و بینالملل�ی در کنفرانس گفتوگوی ادیان و
مذاهب که در دفتر رئیس مجلس اعالی اسلامی عراق برگزار
ش�د ،بر لزوم وحدت و يكپارچگي سراس�ري ب�ه عنوان تنها
مولفه پيروزي بر تروريسم تاكيد كردند.

«عمار الحکیم» رئیس مجلس اعالی اسالمی عراق با سخنرانی
در کنفران��س گفتوگوی ادیان و مذاهب که در حال برگزاری در
دفترش در بغداد اس��ت ،بر ضرورت پایبندی به قانون اساس��ی و
مرج��ع قرار دادن آن در حل و فصل اختالفات و س��وءتفاهمات و
همبس��تگی کشورهای جهان برای مقابله با خشونت و افراطگری
تاکید کرد .رئیس مجلس اعالی اس�لامی عراق در ادامه خواستار
تس��ریع روند تش��کیل گارد ملی در کشور ش��د .وی در ادامه به
فش��ارهای همهجانبه بر عراق به دلیل شرایط کنونی اشاره کرد و
گفت :کسی که مقابل وحدت عراق بایستد از بین خواهد رفت.
«ف��واد معصوم» رئیسجمه��ور عراق نی��ز در این کنفرانس
ب��ر ضرورت تحقق آش��تی ملی در عراق و همکاری میان س��ران
سیاس��ی برای تقویت پی��روزی نیروهای امنیتی و پیش��رفت در
پ�س از اعلام س�ه روز ع�زای عموم�ی در
پاکس�تان ،ش�یعیان ش�هر کراچ�ی علی�ه حمله
تروریستی در حسینیه «کربالی معلی» در منطقه
«ش�کارپور» این ش�هر ،تظاه�رات اعتراضآمیز
برگزار کردند.

حزب وحدت مس��لمین پاکستان با اعالم عزای
عمومی س��ه روزه در سراسر این کش��ور ،ديروز در
نقاط مختلف ش��هرکراچی علیه حمله تروریس��تی
در حس��ینیه کربالی معلی در شهرس��تان شکارپور
تظاهرات اعتراض آمیز برگزار کرد .گروه تروریستی
جن��داهلل که پیش از این از گروه تروریس��تی داعش
اعالم حمایت کرده بود با حمله به حسینیه «کربالی
معل��ی» در منطق��ه «لکی در» واقع در شهرس��تان
«ش��کارپور» ایالت «سند» پاکس��تان نمازگزاران را

عقبگرد آتن از مسير برلين

زندگی سیاس��ی و اداره امور دولت تاکید کرد و گفت که آش��تی
ملی موجب تقویت و تحکیم دموکراسی میشود.
«حیدر العبادی» نخس��توزیر عراق نیز ب��ر ضرورت دوری از
هرگونه تحریک طايفهای تاکید کرد .حیدر العبادی ،کسانی را که
سخنرانیهای تحریکآمیز به زبان میآورند را مسئول ریخته شدن
خون مردم دانست و کسانی را که مرتکب قتل و آدمربایی میشوند
را در همرده تروریستها قرار داد و گفت که آنها از مردم نیستند.
نخستوزیر عراق با اش��اره به پیروزیهای مکرر ارتش و نیروهای
داوطلب مردمی مقاب��ل تکفیریها اعالم کرد که پایان کار داعش
نزدیک است.
الزم به ذكر است در ادامه سلطه گري آمريكا هاگل وزیر دفاع
مس��تعفی آمریکا طی مصاحبهای تاکید کرد که واش��نگتن همه
گزینهها از قبیل اعزام نیروهای پیاده نظام به عراق برای مقابله با
داعش را باید در نظر گیرد .در ادامه دس��تاوردهاي مردمي عراق
 ،پیش��مرگهای کرد اعالم کردند که در درگیریهای اخیر شهر
کرکوک توانستهاند بیش از  100تن از نیروهای داعش را از پای
درآورند و حمله آنها را به طورکامل ناکام بگذارند.

نخس�توزیر جدید یونان از امروز سفر اروپایی خود را با
عزیم�ت به قبرس آغاز کرده و راهی رم و پاریس خواهد ش�د
ك�ه عدم انتخاب آلم�ان به عنوان مقصد اول س�فر گواهي بر
دوري اين كشور از آلمان است.

به نوش��ته روزنامه فرانس��وی فیگارو« ،آلکس��ی سپیراس»
نخس��توزیر جدید یونان امروز سفر اروپایی خود را با عزیمت به
قبرس آغاز میکند .وی پس از عزیمت به قبرس ،روز سهش��نبه
راهی رم خواهد شد و چهارشنبه به پاریس سفر خواهد کرد.
س��پیراس در رم با «متئو رنزی» همت��ای ایتالیایی خود و در
پاریس با «فرانس��وآ اوالند» رئیسجمهور فرانسه دیدار و گفتوگو
خواهد کرد .س��فر نخس��توزیر جدید یونان به فرانس��ه در حالی
صورت میگی��رد که درپی پی��روزی حزب مخالف سیاس��تهای
ریاضت اقتصادی دولت آتن «سیریزا» در انتخابات پارلمانی یونان،
رئیسجمهور فرانسه طی گفتوگویی تلفنی ،سپیراس را دعوت به
سفر فوری به پاریس کرد.
وزی��ر دارای��ی یون��ان تاکی��د کرد ک��ه دولت این کش��ور با
وامدهن��دگان بینالمللی همکاری نخواهد کرد و به دنبال تمدید

برنام��ه نجات اقتصادی نیز نخواهد ب��ود .یانیس واروفاکیس وزیر
دارایی جدید یونان در س��خنانی تصریح کرد که نخس��تین اقدام
م��ا به عنوان دولت این خواهد بود که به همکاری با برنامه نجات
اقتصادی اتحادیه اروپ��ا و صندوق بینالمللی پول ادامه نخواهیم
داد و درخواستی نیز برای تمدید این برنامه نخواهیم داشت.
نكت��ه قابل توج��ه آنكه وزی��ر خارجه یونان تاکی��د کرد که
سیاس��ت بروکسل در قبال روس��یه در خارج از نهادهای اتحادیه
اروپا شکل گرفته و این سیاست براساس منافع برخی کشورهای
خاص است.
در اي��ن مي��ان صدراعظم آلم��ان با اعالم اینک��ه هماکنون
بخش��ی از بدهیهای یونان بخشیده ش��ده است ،گفت :بخشش
میزان بیشتری از بدهیها در دستور کار قرار ندارد.
«آنگال مرکل» صدراعظم آلمان در واکنش به روی کار آمدن
دولت جدید در یونان که تمایلی برای پیگیری برنامههای ریاضت
اقتصادی ندارد گفت ک��ه بدهیهای یونان کاهش نخواهد یافت.
يونان��ي از مركل ب��ه عنوان دختر هيتلر ي��اد ميكنند و آلمان را
زمينهساز بحرانهاي اقتصادي خود ميدانند.

در واكنش به جنايت جندالشيطان در كراچي برگزار شد

تظاهرات پاكستانيها در محكوميت انفجارهاي تفرقهافكنانه

هدف و  61نفر را به شهادت رساند.
ش��کارپور در فاصله  5٠٠کیلومت��ری کراچی،
مرکز ایاالت سند واقع است«.عالمه امین شهیدی»
دبی��رکل حزب وحدت مس��لمین پاکس��تان ،دولت
ایالتی «س��ند» را مسئول این حمله دانست و گفت:
دولت پاکستان باید پروندههای تروریستها را هرچه
زودت��ر در دادگاهه��ای نظامی پیگی��ری کند .گروه
تروریس��تی جندالشيطان که مدتی پیش از تحریک
طالبان پاکستان جدا شد و با اعالم همکاری با گروه
تروریستی داعش در این کشور ،نمازگزاران حسینیه

ش��یعیان در منطقه «لکهی در» واقع در شکارپور را
هدف قرار داد.
عامل انتحاری به بهانه ش��فا یافتن وارد حسینیه
شیعیان شد و با پر کردن جیبهای خود از اشیای نوک
تیز و همچنین اس��تفاده از  C4که نوعی ماده منفجره
قوی اس��ت سعی کرد قدرت انفجار و آثار مخرب آن را
افزایش دهد .عمرخطاب سرپرست تیم تحقیقاتی پلیس
در مس��جد ش��کارپور در گفتوگو با خبرنگاران اظهار
داشت :فردی که دست به حمله انتحاری در مسجد و
حسینیه شیعیان زد یک مرد  31ساله بود.

تعداد زیادی از شیعیان با تحصن در شهر کراچی
خواهان مج��ازات فوری عامالن جنایت در مس��جد
شهرس��تان شکارپور ش��دند و تعدادی نیز خود را به
شهرس��تان شکارپور رس��اندهاند تا در مراسم تدفین
قربانی��ان این حادثه تروریس��تی ش��رکت کنند .نواز
شریف نخستوزیر پاکستان در پیام خود با محکومیت
اقدام تروریستی علیه شیعیان ضمن اظهار همدردی
با قربانیان این حادثه دستور داد نیروهای امنیتی هر
چ��ه زودتر تحقیق درباره این عملیات تروریس��تی را
تکمیل کنند.

2015/01/31

تایمز
القاع�ده :فرانس�ه
را ه�دف حملات قرار
خواهیم دادیم

ش��یوهای که بمب در خودرو کار گذاش��ته شده بود
یا نقش دقیق آمریکا در این عملیات وجود نداشت.
براس��اس این گزارش ،این عملیات ترور مغنیه یکی
از عملیاتهای بس��یار پرخطر محرمان��ه آمریکا در
سالهای اخیر به حس��اب میآید .مشارکت آمریکا
در ای��ن عملیات ترور که توس��ط پنج نفر از مقامات
اطالعاتی س��ابق آمریکا تأیید ش��ده است ،در واقع
عبور از مرزهای قانونی آمریکا به حساب میآید.
بر اس��اس این گزارش ،مغنیه در کشوری مورد
ه��دف قرار گرفته اس��ت که آمریکا ب��ا آن در جنگ
نبوده اس��ت و بعالوه در یک بمبگ��ذاری خودرو به
شهادت رس��یده است و این تکنیکی است که برخی
از دانش��مندان قانونی آن را نقض قوانین بینالمللی
میدانند و آن را قتل از طریق پیمانشکنی مینامند.
«م��ری ال��ن اوکانل» اس��تاد حق��وق بینالملل
دانشگاه «نوتردام» درباره این نوع ترور میگوید« ،این
یک نوع روش قتل است که گانگسترها و تروریستها
از آن اس��تفاده میکنن��د .ای��ن روش در واقع نقض
قدیمیترین قوانین میدان رزم است».
خبر ديگر از لبن��ان آنكه وزارت خارجه لبنان از
رژیم صهیونیس��تی به دلیل تجاوز آن به جنوب این
کش��ور ،به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت
کرد .الزم به ذكر اس��ت شمار بس��یار زیادی از مردم
لبن��ان و ه��واداران مقاومت اس�لامی بع��د از پایان
س��خنرانی دبیرکل حزباهلل ،ب��ه خیابانها آمده و به
شادمانی پرداختند.

نخستوزير جديد يونان به آلمان نميرود

وحدت رمز پيروزي عراق بر تروريسم

آمريكا همچنان عليه كوبا
کاخ سفید طی بیانیهای اعالم کرد که ایاالتمتحده
آمری��کا هیچ غرامتی بابت  50س��ال تحریم علیه کوبا به
این کش��ور پرداخت نمیکند و از کنترل خلیج گوانتانامو
نیز چشمپوشی نمیکند.
«رائ��ول کاس��ترو» رئیسجمه��ور کوبا م��واردی را
برای آمری��کا مطرح کرد که پیشش��رط برقراری روابط
دیپلماتی��ک با این کش��ور آمریکای التینی میباش��د اما
کاخ س��فید درخواس��ت کوبا برای جبران خسارت ناشی
از تحریمه��ا را رد ک��رد .کاخ س��فید در حال��ی که ادعا
کرد واش��نگتن و کوبا پیش از عادیس��ازی روابط ،طیف
گستردهای از اختالفات را باید حل کنند پرداخت غرامت
ناشی از  50سال تحریم اقتصادی علیه کوبا به مردم این
کشور آمریکای التینی را رد و اعالم کرد از کنترل خلیج
گوانتانامو نیز دست بر نمیدارد.
«کاس��ترو» پیش��تر اعالم کرده بود که قبل از عادی
سازی کامل روابط بین واشنگتن و «هاوانا» پایتخت کوبا،
باید تمامی تحریمها لغو ش��ده و پایگاه نظامی آمریکا در
خلیج گوانتانامو تعطیل گردد« .جاش ارنست» سخنگوی
کاخ سفید تصریح کرد :استراتژی که طی  5دهه گذشته
در تالش برای منزوی کوبا به کار بس��ته ش��ده هیچ نوع
از تغییرات��ی که آمریکا مایل به ایجاد آن بود نتیجه نداده
اس��ت و افزود« :اوباما» همچنان معتقد اس��ت که زندان
گوانتانامو باید تعطیل گردد اما کاخ س��فید مایل به بسته
شدن این پایگاه نیروی دریایی نیست.

رفتارهاي صهيونيس��تها در حوزه مذاکرات س��ازش آمريکا
و تعامالت سياس��ت خارجي ناراضي بوده و بدين ش��کل آن
را بروز ميدهند.
س��وم آنک��ه با توج��ه ب��ه انتخاب��ات زودهن��گام رژيم
صهيونيستي و احتمال سقوط نتانياهو ،اوباما نميخواهد خود
را هزين��ه يک بازنده نمايد لذا تا اعالم نتايج انتخابات س��عي
در سياست بيطرفي دارد تا در روابط آينده با صهيونيستها
مشکل نداشته باشد.
ب��ا توجه به اين حقايق ادعاي رويک��رد اوباما به ايران و
دوري آن از صهيونيستها صرفا يک فريب براي پنهانسازي
اختالفات آمريکا و صهيونيستها در حوزههاي مختلف است
ک��ه عليه افکار عموم��ي اجرا ميش��ود واال اوباما ثابت کرده
که دوست صهيونيس��تها است و در اين راه از هيچ اقدامي
فروگذار نيست.

سندي ديگر از همراهي آمريكا با اسرائيل آشكار شد

سران عراقی در کنفرانس گفتوگوی ادیان و مذاهب تاكيد كردند

نيمچه گزارش

كيوسك

درگيري نتانياهو و اوباما

اذان مغرب
17:50

اذان صبح فردا طلوعآفتابفردا
07:04
05:38

هر كس يكى از اين كارها را به درگاه خدا ببرد ،خداوند بهشت را براى او
واجب مىگرداند :انفاق در تنگدستى ،گشادهرويى با همگان و رفتار منصفانه.
کافی(ط-االسالمیه) ج 2

حدیث

8

بينالملل

صاحبامتياز :علييوسفپور مدير مسئول :محمد پيرعلي
سردبير و دبير گروه سياسي :محمد صفري دبير تحريريه و مديرهنري :مهدي رجبي
امور مشتركين :مهدي يوسفي  88006969آگهيها :سميه ملكي چاپ :بامشادسبز44545054 -
توزيع :صداي ناشران صبح  66268582نشاني :ميدان گلها -خيابان جهانآرا -كوچه بابك -پالك  16تلفن 88013870-6 :نمابر88007575 :
كد پستيISSN 2008 3947- 1438634871 :

امام صادق عليه السالم:

محمد شاداب رضا نقش��بندی نماینده شورای
اتحاد سنی در ایالت پنجاب گفت :آمریکا و عربستان
با حمایت از شبهنظامیان افراطی جهان را به سمت
جنگ پیش بردند و م��ردم بیگناه زیادی به خاطر
سیاس��تهای غلط این دو کش��ور قربانی ش��دهاند.
گروهه��اي تروريس��تي در حال��ي تح��ت حماي��ت
آمريكا در پاكس��تان و منطق��ه فعاليت ميكنند كه
س��خنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعالم کرد که
واشنگتن در زمینههای مختلف با دولت اسالمآباد به
همکاریهای استراتژیک ادامه خواهد داد.
«جین س��اکی» س��خنگوی وزارت امور خارجه
آمریکا اعالم کرد که همکاری استراتژیک واشنگتن
با اسالم آباد برای برآورده شدن نیازهای استراتژیک
ادامه دارد و در حال تقویت است.
مترجم :حسين ارجلو

دیلی استار
کاخ سفید :غرامتی
بابت  50س�ال تحریم به
کوبا نمیدهیم

ژاپن تایمز
رهبر کره ش�مالی،
اوباما را سگ هار خواند

واشنگتن پست
ش�دن
کش�ته
متخص�ص ش�یمیایی
داعش در حمله هوایی

گ��روه
ش��اخه
تروریس��تی القاع��ده در
یم��ن در بیانیهای تهدید
کرد کشور فرانسه را هدف
حمالت آین��ده خود قرار
خواهد داد .ای��ن گروه با
انتشار یک فایل ویدئویی
ب��ر روی اینترن��ت اعالم
کرد «فرانسه در دشمنی
ب��ا اس�لام خطرناکت��ر از
آمری��کا» اس��ت .در این
ویدئو« ،ابراهیم الربیش»،
یکی از رهبران برجس��ته
القاعده در یمن گفت« :آمریکا در جنگ علیه اس�لام بسیار ضعیف
ش��ده اس��ت و فرانس��ه نقش وی را به عهده گرفته است ،بنابر این
القاعده ،فرانسه را با عملیات مسلحانه مورد هدف قرار خواهد داد».

«رائ��ول کاس��ترو»
رئیسجمهور کوبا مواردی
را برای آمریکا مطرح کرد
که پیش ش��رط برقراری
رواب��ط دیپلماتیک با این
کش��ور آمری��کای التینی
میباش��د اما کاخ س��فید
درخواس��ت کوب��ا ب��رای
جبران خس��ارت ناشی از
تحریمه��ا را رد کرد .کاخ
س��فید در حال��ی که ادعا
کرد واشنگتن و کوبا پیش
از عادیسازی روابط ،طیف
گستردهای از اختالفات را باید حل کنند پرداخت غرامت ناشی از 50
سال تحریم اقتصادی علیه کوبا به مردم این کشور آمریکای التینی را
رد و اعالم کرد از کنترل خلیج گوانتانامو نیز دست بر نمیدارد.

«کی��م یون��گ اون»
رهبر کره شمالی در پاسخ
به اظهارات اخیر «باراک
اوبام��ا» رئیسجمه��ور
آمریکا ک��ه حکومت کره
ش��مالی را رو ب��ه زوال
خوانده بود با خشم گفت
«پیونگ یان��گ در مقابل
پ��ارس کردن س��گ هار
ساکت نخواهد نشست».
کیم ک��ه در حین بازدید
از مان��ور نظامی زمینی -
هوایی نظامی کره شمالی
ای��ن اظه��ارات را بی��ان
داشت افزود ،هیچ تمایلی به مذاکره رودر رو با سگهای هاری که
پارس کرده و تهدید میکنند نداش��ته و کره شمالی آمادگی مقابله
با هر جنگی شامل جنگ نیروهای نظامی یا هستهای را دارد.

وزارت دف��اع آمری��کا
اعالم کرد در حمله هوایی
تح��ت رهب��ری آمریکا در
شمال عراق یک «متخصص
تس��لیحات ش��یمیایی»
داعش کش��ته شده است.
پنتاگ��ون روز جمع��ه در
بیانیهای عنوان کرد فردی
با نام «ابومالک» در حمله
هوایی شنبه هفته گذشته
در نزدیک��ی ش��هر موصل
کشته ش��د .در این بیانیه
آم��ده اس��ت آموزشهای
ابومالک «تخصص دستیابی به قابلیت تسلیحات شیمیایی» را در اختیار
این گروه تروریس��تی قرار می داده اس��ت .وی پی��ش از این به عنوان
مهندس سالحهای شیمیایی صدام مشغول به کار بوده است.

به دنبال پیگیریهای دادس��تان تنظی��م و حفاظت از دادههای
انگلیس ،شرکت جستوجوی اینترنتی گوگل ناچار شد تا سیاستهای
خود در زمینه حفظ حریم خصوصی و رس��یدگی به اطالعات خاص،
تجدیدنظر کند .دفتر کمیسر اطالعاتی ( )ICOکه بر نگهداری دادهها
نظارت دارد اعالم کرد که سیاستهای حفاظت از دادههای خصوصی
در گوگل بس��یار مبهم بود و این شرکت مسئولیت رسمی دارد تا در
برنامههای خود در این زمینه بازبینی کند.

«محمود الزهار» از رهبران بلندپایه حماس ،از سیدحسن نصراهلل
درخواس��ت کرد تا در پیشبرد برنامههای مقاومت با هدف فلس��طین،
همکاری و هماهنگی بیشتری با حماس بکند .وی از دبیرکل حزباهلل
لبنان خواست تا در جمعآوری و منتقل کردن فلسطینیهای خارج از
سرزمین اشغالی به مرزها و آمادهسازی آنها با حماس همکاری کند .این
رهبر بلندپایه حماس همچنین از جمهوری اسالمی ایران خواست تا پول
و سالح بیشتری در اختیار این جنبش برای نابودی اسرائیل قرار دهد.

«یاس��وهیده ناکایاما» معاون وزیر امور خارجه ژاپن و سرپرست
تیم ژاپنی مستقر در امان در واپسین ساعات روز جمعه به خبرنگاران
گفت هیچ پـیـشرفتی در راستای نجات این گروگان ژاپنی از دست
داعش صورت نگرفته اس��ت .داعش پیش از این اخطار داده بود در
ن
ص��ورت عدم تحویل زن عراقی زندان��ی در اردن به داعش ،گروگا 
ژاپن��ی و گ��روگان اردنی را تا غ��روب آفتاب روز پنجش��نبه به قتل
میرساند.

روزنامه واش��نگتن پست در گزارشی نوش��ت آژانس اطالعات
مرکزی آمریکا و موس��اد طرح ترور عماد مغنیه در س��ال  2008را
برنامهریزی و اجرا کردند .براس��اس این گزارش ،عوامل موساد که با
جاس��وسهای حاضر در منطقه در تماس بودند این بمب از راه دور
و از تلآویو منفجر کردهاند .یکی از مقامات اطالعاتی پیشین آمریکا
گفت« :آمریکا میتوانس��ت به نحوه جاس��ازی بمب اعتراض کرده و
عملیات را لغو کند اما چنین کاری نکرد».

تغییر سیاستهای حفظ حریم خصوصی در گوگل

درخواست یاری حماس از ایران و حزباهلل

ژاپن از عدم پیشرفت مذاکره با داعش خبر داد

توطئه مشترک سیا و موساد برای ترور حاج عماد مغنیه

