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ذرهبين

یادداشت

ع�راق :المیادی��ن از تواف��ق نخس��توزیر و رئیس
منطقه کردس��تان عراق بر سر نحوه همکاری در عملیات
آزادسازی مرکز استان «نینوا» خبر داد« .حیدر العبادی»
نخس��توزیر عراق و «مس��عود بارزان��ی» رئیس منطقه
کردستان ديروز بر سر تشکیل یک اتاق عملیات مشترک
به منظور آزادسازی موصل توافق کردند .عبادی ديروز در
راس یک هیأت نظامی عالیرتبه به اربیل رفت و «مسعود
بارزانی» رئیس منطقه کردستان به استقبال او آمد.

علي تتماج

اردوگاه فلسطيننش��ين يرم��وک در س��وريه در ط��ول
روزه��اي اخير مورد حمله گروههاي تروريس��تي قرار گرفته
اس��ت .هر چن��د که س��وريه به رغ��م درگيري گس��ترده با
گروهه��اي تروريس��تي و حامي��ان خارجي آنه��ا در طول 4
سال گذش��ته همچون گذش��ته در کنار ملت فلسطين بوده
ام��ا به دليل درگيري در س��اير مناطق با تروريس��تها و نيز
تقويت گروههاي تروريس��تي به دليل حمايت گسترده غرب
و صهيونيس��تها از آن��ان ،حمايت��ش از س��اکنان يرموک با
دشواريهاي بسياري مواجه است.

تون�س :روزنام��ه فرامنطقهای «الش��رق األوس��ط»
گزارش داد« ،باجی قائد سبس��ی» رئیسجمهوری تونس
قرار اس��ت در جری��ان س��فری دو روزه ،ب��رای افزایش
همکاریه��ای امنیت��ی و دفاعی با فرانس��ه ،عازم پاریس
شود .کاخ ریاست جمهوری تونس اعالم کرد که «فرانسوا
اوالند» رئیسجمهور تونس را در هتل «انوالید» به حضور
خواه��د پذیرفت و معاهداتی را امضا خواهد کرد که هنوز
جزئیات آن مشخص نشده است.

گروه بينالملل آلس��عود در حالي به كشتار
مردم يم��ن ادامه ميدهد كه
گزارش هشت
در كن��ار آمري��كا گروهه��اي
تروريس��تي منطقه نيز كه دستشان به خون هزاران
انس��ان بيگناه آغشته اس��ت به حمايت و تقدير از
اين حمالت پرداختند.
عربس��تان كه در عرصه داخل��ي و منطقهاي با
چالشها و شكستهاي بس��ياري مواجه شده است
براي پنهانس��ازي شكس��تهايش به كشتار مردم
يمن روي آورده است .در طول دو هفته اخير صدها
نفر را كه بس��ياري از آنان زنان و كودكان ميباشند
را به قتل رسانده و يا آواره ساخته است.
اي��ن در حالي اس��ت كه گروههاي تروريس��تي
كه سالهاس��ت تحت حمايت عربس��تان هستند به
حماي��ت از اين جناي��ات روي آوردهاند .دو هفته از
حمالت عربستان سعودی به یمن درحالی ميگذرد
که حمالت به مناطق مختلف این کشور ادامه دارد و
منابع آگاه خبر دادند که سعودیها درحال همکاری
ب��ا تروریس��تهای القاعدهای در اس��تان حضرموت
است.
 10کش��ور در این تجاوز نظامی مشارکت دارند
س به جز
که شامل اعضای شورای همکاری خليجفار 
کش��ور عمان ،به عالوه ترکیه ،اردن ،مصر و س��ودان
اس��ت .عربس��تان درحال کمک به نیروهای القاعده
در استان حضرموت هس��تند تا تروریستها بتوانند
کنت��رل اوض��اع را در ای��ن منطقه برعه��ده بگیرند
جنگندههای سعودی مناطق مختلف صعده از جمله
دو منطق��ه رزاح و نجران و همچنین مناطق جنوبی
ضالع را بمباران کردن��د که درپی آن چندین یمنی

جمهوري آذربایجان :به گزارش رویترز ،نزدیک به
هزار تن از ش��هروندان جمه��وری آذربایجان در اعتراض
به افزایش قیمتها و س��رکوب حقوق بشر در حومه باکو
راهپیمایی کردند .برگزاری این تظاهرات اعتراضآمیز در
حال��ی بود که دو هفته پیش نزدیک به چهار هزار تن نیز
در تظاهراتی مش��ابه ش��رکت کردند .درپی سقوط بهای
جهانی نفت ،س��قوط ارزش روبل روس��یه در برابر دالر و
همچنین وقوع جنگهای جداییطلبانه در شرق اوکراین،
ارزش واح��د پول��ی آذربایجان در ماه فوریه گذش��ته به
شدت کاهش یافت.
سریالنکا :به گزارش شینهوا ،رئیسجمهوری سریالنکا
در چارچوب س��فری س��ه روزه با هدف دیدار با مقامهای
دولت پاکستان وارد اسالمآباد شد .این نخستینباری است
ک��ه مایتریپاال سیریس��نا از زمان انتخاب خ��ود به عنوان
رئیسجمهوری سریالنکا به پاکستان سفر میکند .وزارت
امور خارجه پاکس��تان اعالم کرده که در جریان این سفر
چندی��ن یادداش��ت تفاهم و توافقنامه هم��کاری میان دو
طرف به امضا خواهد رسید.
ليبي :به گزارش روزنامه اردنی الدس��تور ،با گذشت
ل از انق�لاب لیبی و ادام��ه ناامنیها در این
چندین س��ا 
کشور کاخها و س��اختمانهای مجلل معمر قذافی امروز
به مکانی برای جوالن چهارپایان و زبالهدانی تبدیل شده
اس��ت .پس از حمالت متعدد به کاخها و س��اختمانهای
متعلق به معمر قذافی ،دیکتاتور مخلوع لیبی ،دیگر آثاری
از زیبایی آن کاخها دیده نمیش��ود و این منطقه تنها به
جوالنگاهی برای حیوانات و زبالهدانی تبدیل شده است.

اذان ظهر
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در کنار اين مس��ائل ،تحوالت يرموک چند نکته اساس��ي
را آشکار ميسازد .نخس��ت آنکه رژيم صهيونيستي هرگز اهل
مصالح��ه نخواهد بود و از هر ابزاري براي نابودي فلس��طينيان
به��ره خواهد گرفت .گاهي با حمالت مس��تقيم نظير آنچه در
کرانه باختري و قدس روي ميدهد به کش��تار ميپردازد و گاه
جنگ نيابتي عليه آنان به راه اندازد .يرموک اکنون در اش��غال
تروريستهايي است که مستقيما از سوي صهيونيستها حمايت
ميگردند .بر اين اس��اس ميتوان گفت که کشتار يرموک ادامه
جنايات اين رژيم عليه فلسطينيها است .اين امر نشان ميدهد
که اين رژيم هرگز اهل مذاکره و صلح نيست و فلسطينيها يک
گزينه بيشتر ندارند و آن تکيه بر مقاومت براي مقابله با اين رژيم
است .دوم آنکه کشورهاي عربي و غربي در طول دو هفته اخير

منفور بودن امريكا از
اوکیناوا تا کاراکاس
تظاهرات ض��د آمريكايي مردم
ژاپن و نيز ممنوعيت ورود سفير
چـــــالش
آمريكا به كاخ رياست جمهوري
چك و نيز توسعه روابط ضد آمريكايي چين و روسيه در
حالي روي داده كه در اقدامي ضد آمريكايي ونزوئالییها
در مراس��م عید پاک در این کش��ور آدمک های باراک
اوباما رئیسجمهور آمریکا را به آتش کشیدند.
تح��والت اقصينق��اط جه��ان داراي ي��ك نقطه

مجموع رفتارهاي کشورهاي عربي و غربي حاضر در جنگ
يمن نشان ميدهد که براي آنان اصال مسئله فلسطين اهميتي
ندارد ،چنانکه اکنون براي نجات ساکنان يرموک هيچ اقدامي
صورت ندادهاند .حال آنکه آنها با حمايت از مقاومت فلسطين
و س��وريه به عنوان پيشگامان مبارزه با رژيم صهيونيستي و
تروريس��م ميتوانستند اين اردوگاه را از تروريستها پاکسازي
نمايند آنها نه تنها چنين اقدامي صورت ندادهاند بلکه با سکوت
خود به حمايت از اين کشتارها پرداختهاند .اين رفتارها نشان
ميده��د که ملت فلس��طين چه در يرموک و چه در سراس��ر
فلس��طين گزينهاي جز مقاومت پيشروي ندارند و مذاکرات
سازش و دلبس��تن به وعدههاي عربي و غربي هرگز به تحقق
حقوق آنان منجر نخواهد شد.

جنايتكاران از حمالت عربستان به يمن تقدير كردند

كفزدن تروريستها براي آلسعود

کش��ته و زخمی شدند در همين حال الدوري معاون
فراری صدام و فرمانده کنونی حزب منحله بعث عراق
كه در كشتار مردم عراق نقش اساسي داشته و دارد
از عملیات «توفان قاطع» علیه یمن استقبال کرد.
وی در اظهارات��ی که در ش��بکههای اجتماعی
منتشر شده ،ادعا کرد که این حمله در واقع بازگشت
قدرتمند قومیت عربی و توقف توس��عه فعالیتهای
ای��ران در عراق و منطقه اس��ت .افراد مس��لح قبائل
حضرموت یمن ضم��ن رد هرگونه ائتالف با القاعده

كش��ورهاي عربي در حالي به كشتار مردم
يم��ن روي آوردهاند ك��ه در برابر جنايات
ســــر خط
صهيونيس��تها س��كوت كردهاند در حالي
ك��ه هر روز ب��ر جنايات اين رژيم افزوده ميش��ود چنانكه منابع
خبري اعالم كردند به نظامیان صهیونیس��ت دستور داده شده تا
هنگام آم��وزش تیراندازی ،از ش��هروندان فلس��طینی به عنوان
هدف استفاده کنند.
کابالن سرباز خارج شده از ارتش صهيونيستي در گفت وگویی
که روزنامه صهیونیستی هاآرتص آن را منتشر کرد ،گفت :دو سال
پس از حضور در ارتش اسراییل دیگر نمی توانستم ادامه دهم و با
مشاهده خشونت های نظامیان صهیونیست شوکه شده بودم.
وی اف��زود :در هنگام آموزش تیران��دازی ،اگر هدفی را برای
کشتن نمییافتیم ،به ما دستور داده ميشد تا به سوی شهروندان
فلس��طینی ش��لیک کنیم .این نظامی صهیونیستی فاش کرد که
دس��تگاههای امنیتی رژیم اش��غالگر قدس در اجب��ار نظامیان به
تیراندازی به س��وی شهروندان فلس��طینی ،نقش اصلی را دارند.
ارتش صهیونیستی  ،کابالن را یک سرباز فراری اعالم کرده است.
خب��ر ديگر از جنايات صهيونيس��تها آنكه انجمن اس��یران

يكصدمين روز بازداشت شيخ عليسلمان
تظاهرات مردم بحرين براي پايان س��ركوبگريها و
از جمل ه آزادي ش��يخ علي س��لمان در حال��ي ادامه دارد
كه مأموران دولت بحرین ش��بانگاه صدمین روز بازداشت
دبی��رکل جمعیت الوفاق ،یک روحانی ش��یعی دیگر را به
دالیل نامعلوم بازداشت کردند.
دای��ره تحقیقات جنایی دولت بحرین ش��یخ «صادق
المالکی» یکی از روحانیون ش��یعی این کش��ور را پس از
بازجویی چهار س��اعته بازداشت کرد ولی اتهامات و علت
بازداشت وی را اعالم نکرد.
از ط��رف دیگ��ر جمعیت الوف��اق بحری��ن اعالم کرد
که ش��یخ «علی س��لمان» دبیرکل این جمعیت سیاس��ی
دي��روز صدمین روز بازداش��ت خود را گذران��د و با وجود
درخواس��تهای بینالمللی برای آزادیاش ،بازداشت وی
همچنان ادامه دارد .در صد روز گذشته سه جلسه محاکمه
ش��یخ سلمان برگزار ش��ده و هر بار قاضی دادگاه به تداوم
بازداشت موقتش رأی داد.
نیروهای امنیتی وزارت کش��ور بحرین هفته نخس��ت
دیماه سال گذشته شیخ سلمان را بازداشت و به دادستانی
کل انتقال داده بودند .اعتراضهاي مردمي به سياستهاي
آلخليفه در حالي ادامه دارد كه وزیر کشور بحرین مدعی
شد که در مقایسه با سال  ،2013تظاهرات در سال گذشته
میالدی به علت تقویت تدابیر امنیتی ،کاهش یافت .مردم
بحرین برای تحقق اهدافش��ان با برپایی تظاهرات گسترده
و مس��المتآمیز ثابت کردند که تا تحقق دموکراس��ی به
اعتراضه��ای خود ادامه ميدهند .تظاهرات مردمي تقريبا
هر روز در نقاط مختلف بحرين برگزار ميشود.

اذان صبح فردا طلوعآفتابفردا
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با ادعاي مبارزه با تروريسم و برقراري امنيت حمالت گستردهاي
به يمن داشتهاند .آنها براين ادعايند که به دنبال صلح و امنيت
ميباشند و حمالت آنها به يمن نيز در اين چارچوب است.
در ب��اب رفتار کش��ورهاي عربي و غرب��ي دو نکته مهم
مشاهده ميش��ود .اوال کشورهاي مذکور ميلياردها دالر براي
بازسازي غزه تعهد کردهاند اما هيچکدام به تعهدات خود عمل
نکردهان��د در حالي که توجيه آنها نبود منابع مالي ميباش��د.
همين کش��ورها در دو هفته اخير ميلياردها دالر براي نابودي
يمن هزينه کردهاند که فاجعهاي انس��اني رقم زده است ثانيا
کش��ورهاي مذکور مدعي مبارزه با تروريسم هيچ موضعي در
باب کش��تار در اردوگاه يرموک نگرفت��ه و عمال به حمايت از
تروريستها پرداختهاند.

اعالم کردند که کنترل کامل ش��هر مکال را از دست
القاعده خارج کردند.
س��خنگوی رس��می انص��اراهلل اع�لام ک��رد:
جنگندههای س��عودی منازل مس��کونی ،مساجد و
مناطقی در اس��تان صعده در شمال یمن را با خاک
یکس��ان کردند« .محمد عبدالس�لام» ،س��خنگوی
رس��می انصار اهلل در گفتوگو با خبرنگار فارس در
صنعا اعالم کرد که جنگندههای س��عودی س��ه بار
شهر «رازح» در استان صعده در شمال یمن را هدف

فلسطینیها سيبل نظامیان صهیونیست در آموزش تیراندازی

نيمچه گزارش

كيوسك

يرموك سخن ميگويد

اذان مغرب
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سنگهاى زیربناى اسالم سه چیز است :نماز ،زکات و والیت
که هیچیک از آنها بدون دیگرى درست نمىشود.

فلس��طینی اعالم کرد در حال حاضر  200کودک فلس��طینی در
س��ه زندان مرکزی رژیم صهیونیس��تی در اسارت به سر میبرند.
ای��ن وزارتخانه اع�لام کرد ،طی تجاوزات رژیم صهیونیس��تی در
س��ال  2014به مناطق اشغالی کرانه باختری  11کودک شهید و
نزدیک به  800تن دیگر بازداشت شدند .وزارت بهداشت فلسطین
با صدور بیانیهای از ش��هادت بیش از  560کودک فلس��طینی در
سال گذشته میالدی خبر داد.
خبر ديگر آنكه منابع امنیتی رژیم صهیونیستی فاش کردند
که دس��تگاه جاسوس��ی این رژیم برای سهولت کار ماموران خود
آنها را مجبور به فراگیری قرآن و آموزههای دین اس�لام میکند
ت��ا نفوذ آنها در بین اعراب را آس��انتر کند .خبر ديگر از جنايات
صهيونيس��تها آنكه در گ��زارش محرمانه ارتش اس��پانیا درباره
مرگ یک صلحبان س��ازمان ملل اس��پانیایی ط��ی بمباران رژیم
صهیونیستی در لبنان آمده است ،این فرد به صورت عمدی مورد
هدف قرار گرفته است.
الزم به ذكر اس��ت ديروز دهها صهیونیست شهرک نشین به
بهانه آغاز جش��ن های یهودیان با ورود به محوطه مسجداالقصی
به حریم این مکان مقدس مسلمانان تجاوز کردند.

اشتراك است و آن انزجار از آمريكا است كه به عناوين
ت ميگيرد .شهروندان ونزوئالیی از جمله
مختلف صور 
در کاراکاس پایتخت این کش��ور آدم��ک های باراک
اوباما رئیسجمهور آمریکا و انریکه کاپریلس از رهبران
مخالف دولت نیکالس مادورو را س��وزاندند .از س��وي
ديگ��ر مادورو رئیسجمهور ونزوئ�لا در رابطه با حکم
اخیر همتای آمریکایی خود مبنی بر تهدید تلقی کردن
این کشور آمریکای جنوبی برای امنیت واشنگتن اعالم
کرد ک��ه تاکنون موفق به جمعآوری بیش از هش��ت
میلیون امضا علیه این حکم شده است.
از ژاپ��ن كه متح��د آمريكا ميباش��د نيز خبر
ميرس��د مردم ایال��ت اوکیناوای ژاپن ب��ا برگزاری
تظاه��رات اعتراضآمی��ز ،ضم��ن اع�لام مخالفت با

حمالت هوایی قرار دادند.
وی افزود :در این حمالت دو منزل مس��کونی و
یک مسجد تخریب شد و از آنجایی که ساکنان قبل
از حمله ،خانههایشان را ترک کرده بودند به کسی در
حین بمباران این اماکن ،آس��یبی نرسید .سخنگوی
رسمی انصار اهلل همچنین خبر داد حمالت خمپارهاي
و توپخانهاي به نوار مرزی یمن با عربستان ادامه دارد
و صب��ح ديروز مناطق مرزی مختلف در منطقه رازح،
با قم ،غمر ،منبه و قطابر هدف گرفته شدند که البته
کشته یا زخمی برجا نگذاشت.
الزم به ذكر اس��ت آلس��عود ك��ه در يمن نيز
نتوانس��ته به اهدافش دس��ت يابد به كش��تار مردم
مناط��ق ش��مالي عربس��تان ك��ه اكثرا از ش��يعيان
هس��تند روي آورده اس��ت .نظامیان سعودی برای
منح��رف ک��رن افکار عموم��ی از شکس��ت در برابر
جنبش انص��اراهلل یمن ،در اقدام��ی انتقامجویانه به
س��اکنان ش��یعی قطیف یورش ب��رده و چندین نفر
از آنه��ا را بازداش��ت کردند .پای��گاه خبری «قطیف
نیوز» در اینباره گزارش داد که نظامیان آلس��عود
به منازل مس��کونی  15نفر در شمال العوامیه حمله
و همزم��ان اقدام به تیراندازی کردند .براس��اس این
گزارش ،نظامیان عربستانی با یورش خود به قطیف

چندین نفر از س��اکنان آن از جمله «ابراهیم ،احمد
و علی آلس��عید» را بازداشت کردند.فعاالن سیاسی
میگوین��د که ح��دود  40هزار زندانی سیاس��ی در
عربس��تان س��عودی اس��ت و تعدادی از آنها بدون
هیچ اتهامی در زندان نگه داشته میشوند.
خبر ديگر از يمن آنكه در چارچوب كمك به مردم
و پايان دادن به جنايات آلسعود رئیس دفتر سیاسی
جنبش انصاراهلل با تاکید بر اینکه ملت یمن بازگشت
رئیسجمهور مستعفی به قدرت را رد میکنند گفت
ک��ه در صورت توقف تجاوز عربس��تان ب��ه یمن ،این
جنبش مذاک��رات صلح را آغاز میکند .وی که زمانی
مشاور «عبدربه منصور هادی» رئیسجمهور مستعفی
و فراری یمن بود به «رویترز» گفت :یمنیها بازگشت
هادی را که به عربستان گریخته است رد میکنند.
وی زمانی که انصاراهلل ماه گذشته به پایگاهش در
شهر جنوبی عدن نزدیک شدند ،به عربستان گریخت.
همچنين علی عبداهلل صالح رئیسجمهور برکنار شده
یمن در گفتوگو با روزنامه المصری الیوم اعالم کرد
که عبدربه منصور هادی ش��رعا و قانونا نمیتواند به
قدرت در یمن بازگ��ردد .منابع خبري اعالم كردهاند
در ادامه دخالتهای فاحش عربستان در امور داخلی
یمن ،ش��بکه خب��ری الجزیره فاش ک��رد که وزارت
خارجه یمن به ص��ورت موقت از ریاض فعالیت خود
را انجام میدهد.
در همي��ن حال مع��اون رئیس ش��ورای اجرایی
حزباهلل لبنان در س��خنانی اعالم کرد که عربستان
دس��ت به یک ماجراجویی نس��نجیده در یمن زده و
آنچه ک��ه در حال حاضر در یمن اتف��اق میافتد در
حقیقت نبرد حق با باطل است.

مردم گوآتماال قربانيان آزمايشهاي آمريكا
آمريكا در حالي خود را محور حقوق بش��ر
معرف��ي ميكند كه هر روز ابعاد جديدي از
حق�وق بش�ر
جنايات اين كش��ور آشكار ميشود چنانكه
مناب��ع خبري اعالم كردن��د ،محققان آمریکایی با هدف توس��عه
آزمایشهای خود بر روی بیماریها تعداد زیادی از مردم گوآتماال
را بدون داش��تن رضایت به سفلیس و همچنین دیگر بیماریهای
مقاربتی مبتال کردهاند ،اقدامی که باعث برانگیخته شدن اعتراض
مردم این کشور شده است.
تاکن��ون ه��زاران نفر از م��ردم گوآتماال از جمل��ه یتیمان،
ک��ودکان و بیم��اران ذهنی توس��ط محققان «مرک��ز تحقیقات
پزش��کی راکفلر» و همچنین دانشگاه «جان هاپکینز» آمریکا به
بیماریهایی چون سفلیس و انواع دیگر مبتال شدهاند.
بدین منظور متنی در این هفته توسط  700نفر از مردم این
کش��ور آمریکای مرکزی در اعتراض به اقدام��ات و آزمایشهای
بیرحمان��ه پزش��کان آمریکایی تنظیم ش��د که ط��ی آن مبتال
ک��ردن مردم بیگن��اه گوآتماالیی را ب��ه ان��واع بیماریها بدون
داشتن رضایتش��ان و همچنین امتناع از درمان آنها را به شدت
مورد انتقاد قرار داد .طبق متن منتش��ر ش��ده محققان دانش��گاه

انتقال پایگاه نظامی آمریکا در این منطقه ،خواستار
برچیده شدن کامل آن شدند .این تظاهرات همزمان
با سفر «یوش��یهیدا س��وگا» دبیر اول کابینه دولت
ژاپن (س��روزیر) به اوکیناوا ص��ورت گرفت که قصد
داش��ت فرماندار ای��ن ایالت را برای س��اخت پایگاه
جدید آمریکا در منطقه متقاعد کند.
«تاکش��ی اوناگا» فرماندار جدی��د اوکیناوا یکی
از مخالف��ان سرس��خت جابجایی و س��اخت پایگاه
جدید آمریکا در این منطقه محسوب ميشود و این
موضوع باعث شد دولت ژاپن «یوشیهیدا سوگا» دبیر
اول (س��روزیر) خود را برای بررسی و حل مشکالت
پیش رو عازم اوکین��اوا کند .معترضان با حمایت از
تصمی��م فرمان��دار اوکیناوا ،اقدام دول��ت ژاپن را به

«جان هاپکینز» در فواصل س��الهای  1945تا  1324( 1956تا
 )1335نیز آزمایشهایی را ب��ر روی مردم گوآتماال انجام داده و
بیش از  5500نفر را بدون داشتن رضایت و دانش در مورد ماهیت
آزمایشها انجام شده به بیماریهای مقاربتی آلوده کردهاند.
در بخش��ی از این متن ش��رکت داروس��ازی «بریستول مایرز
اسکیب» و «مهآد جانسون» رئیس این شرکت نیز در جنایت فوق
همدست هستند؛ چراکه مسئول تأمین داروهای محققان آمریکایی
بودهاند .در س��ال  2012نیز گروهی  700نف��ره از مردم گوآتماال
نس��بت به این اقدامات اعتراض کردند و  2مرکز فوق در پاس��خ به
آنها تنها آزمایشهای انجام ش��ده را محکوم کرده ولی مسئولیت
آنها را برعهده نگرفتند .البته جنايات آمريكاييها به همينجا ختم
نميشود و خشونت پليس هر روز جنايت جديدي را رقم ميزند.
رس��انهها خبر دادند که پلیس شهر ایندیاناپولیس یک جوان
کمتر از  ۳۰س��ال آمریکایی را در حالی کشتند که او سابقه عدم
تعادل روانی داش��ت .خبر ديگر تخلفات حقوق بشري آمريكا آنكه
مطالع��ات مرکز تحقیقات فورس��تر فاش کرد ،برنامه جاسوس��ی
پریس��م آژانس امنیت ملی آمریکا طی س��ه سال آتی  47میلیارد
دالر به شرکتهای مرتبط خسارت وارد میکند.

دلیل آنکه به خواس��ت و احساس��ات ساکنان بومی
منطقه بیتوجهی ميکن��د ،تقبیح کردند .تلویزیون
اناچک��ی ژاپن ديروز در گزارش��ی از درگیری مردم
و پلیس خبر داد.
خب��ر ديگ��ر از چالشه��اي آمري��كا آنك��ه
رئیسجمهوری چک انتقاد س��فیر آمریکا از شرکت
خود در مراس��م بزرگداشت پایان جنگ جهانی دوم
در مسکو را دخالت در امور داخلی این کشور دانسته
و ورود این شخص به کاخ ریاست جمهوری پراگ را
ممنوع کرد« .میلوش زمان» رئیسجمهور جمهوری
چک معتقد اس��ت که انتقاد علنی از حضور وی در
مراس��م بزرگداشت هفتادمین س��الگرد پیروزی در
جنگ جهانی دوم در مسکو از سوی «اندرو شاپیرو»

سفیر آمریکا در این کشور ،غیرقابل قبول است.
«کنس��تانتین دالگ��وف» نماین��ده تاماالختیار
وزارت ام��ور خارجه روس��یه در امور حقوق بش��ر،
دموکراس��ی و ارجحی��ت قانون در واکن��ش به این
مس��ئله در صفحه توئیتر خود نوش��ت که س��خنان
رئیسجمه��وری چک نش��ان دهنده ش��جاعت وی
در ابراز عقیده خویش و پاس��خ مناسبی به اظهارات
مداخله جویانه سفیر آمریکا است.
الزم ب��ه ذكر اس��ت در ادامه يارگيري روس��يه
علي��ه آمريكا وزیر امور خارج��ه چین در پی دعوت
همتای روس خود ديروز برای س��فری س��ه روزه به
مسکو سفر کرد .این دومین سفر چند روزه مقامات
عالیرتبه چینی به روسیه طی یک ماه اخیر است.
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واشنگتن پست
جمهور یخواه�ان
به دنب�ال بازبینی تفاهم
لوزان

داون
خسارات زیاد برای
پاکستان درپی مداخله
در یمن

جروزالم پست
کم�ک کش�ورهای
حاش�یه خلیجف�ارس به
تروریستهای یمنی

«ع��زت ال��دوری»
مع��اون ص��دا م و رئی��س
کنونی حزب منحله بعث
از ائتالف عربستان و برخی
کشورها و حمله نظامی به
یمن تحت عنوان عملیات
«توفان قاطع» اس��تقبال
کرد .وی در اظهاراتی که
در ش��بکههای اجتماعی
منتشر شده ،ادعا کرد که
این حمله در واقع بازگشت
قدرتمن��د قومیت عربی و
توقف توسعه فعالیتهای
ایران در عراق و منطقه اس��ت .در اظهارات الدوری که دشمنی او با
ایران کامال واضح اس��ت ،ادعا شده اس��ت :ایران فروخواهد پاشید و
تفکر آزادیبخشانه عربی بر روی کار خواهد آمد.

سناتور جمهوریخواه
باب کورکر ،رئیس کمیته
روابط خارجی س��نا گفته
است که کمیته تحت نظر
او کمت��ر از ده روز دیگ��ر
طرح بازبینی توافق نهایی
با ایران را بررس��ی خواهد
کرد .گزارشه��ا حاکی از
آن است که سناتور کورکر
مایل است پیش از قضاوت
در م��ورد هرگونه توافق با
ایران ،منتظر نهایی شدن
تفاهمنام��ه لوزان باش��د.
س��ناتور کورکر از تفاه��م لوزان انتقاد نکرد ام��ا در مورد بخشهای
مربوط به بازرس��یها و روایات متفاوتی که دولتهای امریکا و ایران
در مورد نکات مورد توافق ارائه کردند ،ابراز نگرانی نمود.

«سیدخورشید شاه»
رهب��ر اپوزیس��یون در
پارلمان و عضو ارشد حزب
«مردم پاکس��تان» گفت:
ملحق ش��دن اسالمآباد به
ائتالف نظامی عربس��تان
علیه یمن ،خسارات زیادی
را به پاکستان وارد خواهد
ک��رد .خورش��ید ش��اه با
اشاره به مداخله پاکستان
در افغانس��تان نی��ز گفت:
پاکس��تان پی��ش از ای��ن
نی��ز با مداخل��ه در جنگ
افغانستان با مشکالت فراوانی روبرو شده است بنابراین دولت اسالمآباد
درخصوص جنگ یمن باید تصمیمی در راستای منافع ملی پاکستان
اتخاذ کند و برای حل بحران یمن نقش میانجی را ایفا کند.

براس��اس اخب��ار
تائی��د ش��ده کمکه��ای
تس��لیحاتی کش��ورهای
قطر ،امارات ،و عربس��تان
به گروه تروریستی القاعده
و داعش��یهای مخال��ف
انقالب مردم یم��ن رو به
افزایش است .براساس این
اخب��ار ،کمکهای مذکور
در قال��ب بارریزیه��ای
گس��ترده ب��ه طرف��داران
عبدرب��ه منص��ور ه��ادی
رئیسجمهور مس��تعفی و
فراری و گروههای تروریس��تی مستقر در یمن که دشمنی خود را با
انقالب مردمی این کشور به اثبات رساندهاند ،از طریق خطوط هوایی
عربستان و متحدان آن ادامه دارد.

ش��رکت دولتی هس��تهای روس��ی «روس اتم» درباره گسترش
همکاری با چین با این کش��ور رایزن��ی میکند .یکی از منابع نزدیک
به منابع مذاک��رات با اعالم این خبر افزود« :مذاکرات فعال در جریان
است .امکان ساخت هفتمین و هشتمین بخش نیروگاه هستهای تایوان
( )NPPو گس��ترش همکاریها در جریان مذاکرات مطرح شدهاند».
وی همچنین گفت که  2راکتور در نیروگاه هس��تهای تایوان ساخته
شدهاند و راکتورهای سوم و چهارم در دست ساخت قرار دارند.

یک کارشناس آمریکایی به بررسی مواضع سیاستهای عربستان
سعودی در منطقه به ویژه در موضوعاتی از قبیل یمن و کاهش بهای
نفت پرداخت .مایکل کلر گفت« :از یکسو عربستان خواهان تالش برای
ضربه زدن به تولید نفت و گاز ش��ل آمریکا اس��ت و از سوی دیگر و به
صورت همزمان آنها خواهان ضربه و آسیب زدن به ایران و روسیه است
که این اقدام از یکسو به خاطر حمایت آنها از سوریه است اما از سوی
دیگر آنها ایران را دشمن طبیعی خود در خلیجفارس میدانند».

ه��م زمان با ادامه درگیریهای ش��دید میان گروه های مس��لح
فلس��طینی و تروریس��تهای تکفیری داعش ،س��ازمان ملل درباره
وخامت اوضاع در اردوگاه آوارگان یرموک در نزدیکی دمشق ،پایتخت
سوریه ،ابراز نگرانی کرد .آژانس کار و امداد سازمان ملل برای آوارگان
فلسطین در خاور نزدیک (آنروا) با انتشار گزارشی  ،اوضاع این اردوگاه
فلسطینی را وخیم دانست و هشدار داد« :جان غیرنظامیان در اردوگاه
یرموک هرگز با این شدت در معرض خطر قرار نگرفته است».

روزنام��ه جروزالمپس��ت در گزارش��ی نوش��ت مجموعه هکری
آنونیموس (ناش��ناس) اعالم کرده است که تالش خواهد کرد از روز
دوش��نبه تعدادی از وبگاههایی اسرائیلی را هک کرده و این روند را تا
روز سهشنبه ادامه خواهد داد .این گروه اعالم کرده است که این حمله
س��ایبری را به تالفی رفتار اس��رائیلیها نسبت به فلسطینیها انجام
میدهند .همچنین این گروه فهرس��ت بلندباالیی از شماره تلفنها و
آدرسهای ایمیل متعلق به مقامات اسرائیلی را منتشر کرد.

گسترش همکاری های هستهاي روسیه و چین

عربستان ،ایران را دشمن طبیعی خود میداند

ابراز نگرانی سازمان ملل درباره وخامت اوضاع یرموک

وبسایتهای صهیونیستی در معرض حمالت سایبری

