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ذرهبين

یادداشت

بوس�ني :به گزارش یدیعوت آحارونوت،صدها تن از
بوسنیاییهای حامی فلسطین هتل محل اقامت تیم فوتبال
رژیم صهیونیس��تی را در منطقهای نزدیک به «س��ارایوو»
محاصره کردند و شعارهای ضد اسرائیلی سر دادند.
هت��ل محل اقام��ت تیم فوتبال رژیم صهیونیس��تی
در منطقه «زینیتس��ا» واقع در شمال «سارایوو» پایتخت
بوسنی توسط حامیان فلسطین محاصره شد.
تظاهراتکنندگان شعارهایی علیه رژیم صهیونیستی
سر میدادند.
بحري�ن :به گ��زارش مهر ،دفتر کمیس��اریای عالی
حقوق بشر در سازمان ملل اسنادی را منتشر کرده است
که طبق این اس��ناد س��ازمان ملل در ژانویه سال جاری
خواس��تار ارائه توجیه��ات قانونی درخصوص بازداش��ت
«ش��یخ علی س��لمان» دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین،
برجسته ترین اپوزیسیون این کشور ،شده بود.
«رابرت کولفیل» سخنگوی کمیساریای عالی حقوق
بش��ر تاکید کرده اس��ت که س��ازمان ملل هی��چ یک از
توجیهات قانونی رژیم آل خلیفه را برای بازداش��ت شیخ
سلمان نپذیرفته است..
لبن�ان :به گزارش جورزالم پس��ت"،ولید جنبالط"،
رهب��ر دروزی��ان لبنان اعالم ک��رد قتل عام روس��تاییان
"دروز "،توطئه رژیم صهیونیس��تی بوده است و به مداخله
این رژیم برای کمک رسانی به روستاییان نیازی نبود.
وی در ادامه اف��زود" :این قتل عام فجیع یک حادثه
کامال مجزا بود و من شخصا این مسئله را پیگیری خواهم
کرد" ".شیخ نعیم حسن "،رهبر معنوی دروزی های لبنان
نیز با محکوم کردن این کش��تارها گفت :تشدید تفرقه در
سوریه به نفع رژیم صهیونیستی خواهد بود.
عمان :به گزارش فارس،یک فروند هواپیمای آمریکایی
 6زندانی یمنی گوانتانامو را به عمان منتقل کرد.
ب��ا وجود آزادی این  6نف��ر ،همچنان  116نفر دیگر
زن��دان مخوف گوانتانامو ،که انتش��ار گزارش بخش��ی از
ش��کنجههای صورتگرفته در آن به یک رس��وایی برای
سرویسهای اطالعاتی آمریکا تبدیل شده ،زندانی هستند.
به نوش��ته پایگاه خبری «دیفنس وان» مجوز آزادی 51
نفر از این افراد صادر شده و در نوبت قرار دارند.
پاکستان :به گزارش داون،وزیر سابق کشور پاکستان
گفت:آمری��کا مکالم��ات تلفن��ی رئیسجمه��ور س��ابق و
نخستوزیر فعلی را شنود میکند و فعالیتهای جاسوسی
خود را به داخل کابینه کشانده است«.رحمان ملک» وزیر
س��ابق کشور پاکس��تان ديروز و با شرکت در اجالس ویژه
ارتباطات مخابراتی اظهار داشت :درسال  2013سازمان سیا
اعتراف کرد که با ضبط مکالمات تلفنی «آصفعلیزرداری»
رئیسجمهور س��ابق و «نواز شریف» نخس��ت وزیر فعلی
همچنین سایر رهبران سیاسی فعالیتهای جاسوسی خود
را در پاکستان گسترش میدهد.

نيمچه گزارش
مسلمانان روهینگیا نيازمند کمکهای

بشردوستانه
با ادامه اوضاع اس��فناک مس��لمانان ساکن میانمار،
نزدیک به نیم میلیون نفر از اقلیت س��تم دیده روهینگیا
در این کشور آسیایی به کمکهای بشردوستانه نیاز مبرم
دارند.
«دفتر سازمان ملل در هماهنگ سازی امور بشردوستانه»
( )UNOCHAب��ا اش��اره به موج جدید خش��ونت علیه
مس��لمانان روهینگیا در ایالت راخی��ن در غرب میانمار که
از سه س��ال قبل آغاز شده اس��ت ،اعالم کرد بیش از 416
هزار تن از اعضای این اقلیت به ش��دت نیازمند کمکهای
بشردوس��تانه هستند.اس��تفان دوجاریک ،سخنگوی دفتر
هماهنگ سازی امور بشردوس��تانه سازمان ملل ،گفت این
آمار شامل بیش از  140هزار آواره و بی خانمانی می شود که
همچنان در اردوگاهها در ش��رایطی وخیم به سر می برند ،و
همچنین شمار زیادی را در بر می گیرد که بدون برخورداری
از حق شهروندی در روستاهای دورافتاده زندگی می کنند.
این مقام س��ازمان ملل در ادامه هشدار داد بیش از  40هزار
مس��لمان آواره و بی خانمان روهينگیا در  500متری خط
ساحلی و در اردوگاه هایی به سر می برند که انتظار می رود
در فصل بارش های موس��می ،با مشکالت ناشی از وخامت
شرایط جوی و آب و هوایی مواجه شوند .بیش از یک میلیون
و سیصد هزار مسلمان روهینگیايی ساکن میانمار با سیاست
تبعیض آمیز دولت این کشور از آزادی تردد ،زاد و ولد و نیز
دسترسی به اشتغال محروم مانده اند.

كيوسك

فرامرز اصغري

آمريكا از چه ميهراسد
جیم��ز کالپر مقام ارش��د اطالعاتی آمری��کا در نامه اي
خطاب به کمیت��ه اطالعات مجلس س��نا و جمهوریخواهان
تاکید ک��رده که ایران و ح��زباهلل لبنان «مس��تقیما منافع
ایاالت متحده آمریکا و متحدانمان را تهدید میکنند».
اين س��خنان در قالب مقاومت هراس��ي در حالي صورت
ميگي��رد که در باب چنين ادعاهاي��ي چند نکته قابل توجه
است .نخس��ت آنکه آمريکا هزاران مايل از غرب آسيا فاصله
دارد و براس��اس تقس��يمات جغرافيايي اين کش��ور در قاره
آمريکا و هممرز آمريکاي جنوبي اس��ت حال آنکه حزبا ...و

گروه بينالملل در س��الروز اش��غال موصل به
دس��ت تروريس��م تكفيري-
گزارش هشت
بعث��ي ،مردم و مقامات عراقي
ب��ر دو اصل نقش ارزنده مرجعي��ت ديني در نجات
عراق از بح��ران و تجزيه و مخالفت با حضور نظامي
آمريكا در كشورشان تاكيد كردند.
در  20خ��رداد 1393گروههاي تروريس��تي با
محوري��ت داعش وارد موصل ش��ده و در حادثهاي
س��وال برانگي��ز در زم��ان كوتاهي بر اي��ن منطقه
مسلط گرديد .چنانكه پيش بيني ميشد در نهايت
آشكار ش��د كه بعثيها و برخي جريانهاي دلبسته
به وعدههاي غربي و عربي زمينه س��از اش��غال اين
منطقه و پيش روي تروريس��تها به س��اير مناطق
از جمله نينوا و االنبار و نزديك ش��دن آنها به بغداد
شده بودند .آنچه مانع پيشروي تروريستها گرديد
بي��ش از هر چيز فتواي مرجعيت ديني عراق مبني
بر بس��يج سراس��ري با حكم جهاد كفايي براي نهاد
كش��ور بود .اصلي كه پس از گذش��ت يك س��ال از
مبارزه عراق با تروريس��م همچن��ان به عنوان ركن
اول آزادي ع��راق معرف��ي ميگ��ردد درحال��ي كه
جهانيان نيز اذعان دارند كه حضور آمريكا در عراق
دس��تاوردي براي اين كشور به همراه نداشته است.
در همي��ن چارچوب خالد العبيدی وزیر دفاع عراق
اع�لام کرد فتوای جهاد کفایی آيت اهلل سيس��تانی
يکپارچگ��ی ع��راق را حفظ و طرح های تقس��يم و
تجزيه این کش��ور را با شکس��ت مواج��ه کرد .وي
گف��ت :مش��ارکت نيروه��اي مردم��ي در نبردهاي
آزادسازي بيانگر سرنوشت يکسان عراقي ها و ارزش
هاي عالي ملي عراق اس��ت .همچنين نخست وزیر
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جمهوري اسالمي در غرب آسيا ميباشند.
با توجه به اين حقيقت ،در تحليل گفتاري مقامات آمريکايي
ميتوان گفت ک��ه آمريکاييها صرفا در يک قالب ميتوانند در
منطقه نقش داشته باشند و آن نگاه سلطهگرايانه و استعماري
است .به عبارتي ديگر ميتوان گفت که مواضع سران اطالعاتي
و امنيتي آمريکا برگرفته از خوي سلطهگري و غارتگرايانه اين
کشور و نه براساس واقعيتهاي سرزميني ميباشد.
نکته دوم آنکه آمريکاييها بر يک کليد واژه تاکيد دارند
و آن اينک��ه ايران و ح��زبا ...تهديدي براي منافع آمريکا در
منطقه هستند.
اين جمالت بيانگر يک اصل مهم است و آن اينکه ادعاي
آمريکاييها مبني بر اقدام ب��راي کمک به برقراري امنيت و
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ثبات در منطقه يک ادعاي واهي و پوشالي است چرا که آنان
صرفا به دنبال منافع خود هستند و نه چيز ديگري.
اگر از دموکراس��ي در منطقه ميگويند ،اگر لشگرکش��ي
نظامي صورت ميدهند ،اگر از تروريسم حمايت ميکنند ،اگر
ادعاي حمايت از کشورهاي عربي را مطرح ميسازند ،اگر تمام
قد در کنار رژيم صهيونيس��تي ق��رار دارند ،و  ...صرفا برگرفته
از منافع آمريکاس��ت .هيچ دلسوزي و يا طرحي براي کمک به
منطق��ه ندارند .با تکيه بر اين اصل ميت��وان دريافت که چرا
آمريکا از تروريس��م حمايت ميکن��د .بر اصل تفرقه در جهان
اسالم تاکيد ميورزد و اجازه وحدت و يکپارچگي در منطقه را
نميدهد ،چرا که اين امر را مغاير با منافع خود ميداند.
با توجه به اين شرايط ميتوان گفت که تحرکات آمريکا

در منطقه نميتواند کمکي به حل مشکالت منطقه باشد چرا
ک��ه براي آمريکا صرفا ي��ک واژه معنا دارد و آن حفظ منافع
خود اس��ت و در اين ميان هيچ اهميتي به منافع کشورهاي
منطقه نميدهد چنانکه اين کشور از رژيم صهيونيستي دفاع
ميکند که دش��من اول منطقه اس��ت و ماموريت آن تامين
منافع آمريکاست.
براين اس��اس ادعاهاي آمريکا عليه ح��زبا ..و ايران را بايد
تحرک��ي عليه مقابلهکنندگان با س��لطهگري آمريکا در منطقه
دانست که براي غارتگري بيش��تر اين کشور صورت ميگيرد
رفتاري که مهر تاييد ديگري بر حقانيت مواضع ضد آمريکايي-
صهيونيستي مقاومت ميباشد که حمايت از آن ميتواند زمينهساز
کوتاه شدت درست غارتگر نظام سلطه در منطقه باشد.

مخالفت عراقيها با حضور نظامي بيگانگان در كشورشان

فتوای مرجعیت عراق را نجات داد
عراق در س��الروز اشغال موصل توس��ط گروه های
تکفیری ،فتوای مرجعیت در دفاع از این کش��ور را
به موقع دانست و تاکید کرد :فتوای مرجعیت ،عراق
را از طرح ش��وم و س��یاه نجات داد .حیدر العبادی
نخس��توزیر ع��راق در خصوص اهمی��ت فتوای به
موقع مرجعیت در دفاع از این کش��ور گفت :فتوای
مرجعیت برای دفاع از عراق در زمان مناسب صادر
شد و این امر نشان از دقت نظر و مسئولیت پذیری
و درستی و تشخیص درست ماهیت اوضاع و میزان
خطرات آن از سوی مرجعیت دارد.وی تاکید کرد:
بعد از واقعه دردناک سقوط موصل ،فتوای به موقع
مرجعیت عراق را نجات داد و باعث شکس��ت طرح
ش��وم گروههای تروریستی برای عراق گردید ،طرح
ش��ومی که می توانست از عراق به کشورهای دیگر
منطق��ه س��رایت کند.العبادی اف��زود :فتوای صادر
ش��ده از سوی آیت اهلل س��ید علی سیستانی مرجع
عالیق��در عراق مبنی بر لزوم جه��اد کفایی در برابر
تروریس��تها ،ع��راق را از این طرح ش��وم و س��یاه
رهانید و با این فتوا از پیشرویهای گروه تروریستی
داع��ش در منطقه جلوگیری ب��ه عمل آمد.العبادی
افزود :فتوای آیت اهلل سید علی سیستانی مرجعیت
عالیقدر عراق این کشور را نجات داد و باید بگوییم

ای��ن فتوا در واقع منطق��ه را هم نجات داد ،چرا که
باعث توقف پیشروی گروه های تروریستی به دیگر
مناطق عراق ش��د و این امر باعث شکل گیری یک
تحول جدی در عراق شد و اوضاع به گونه ای تغییر

هشدار افشاگرايانه سوريه به سازمانملل
ارتش و نيروهاي مردمي س��وريه در حالي
ب��ه مبارزه با تروريس��م ادامه ميدهند كه
مقــاومـ�ت
وزارت خارجه س��وریه با ارسال دو نامه به
دبیر کل س��ازمان ملل و رئیس ش��ورای امنیت ،عربستان ،قطر،
اردن ،رژیم صهیونیس��تی و ترکیه را به خاطر ادامه حمایتشان از
گروههای تکفیری مسئول ادامه جنایات در سوریه خواند.
وزارت ام��ور خارج��ه س��وریه در دو نامه مش��ابه برای بان
کیمون ،دبیر کل س��ازمان ملل و رئیس دورهای شورای امنیت
تأکید کرد که بدون تداوم حمایت عربس��تان ،قطر  ،اردن ،رژیم
صهیونیس��تی و ترکی��ه از گروهه��ای تروریس��تی ،جنایتهای
تروریس��تی اتفاق نمیافتاد .وزارت خارجه سوریه در این دو نامه
گفت :روز چهارشنبه تروریس��تهای "جبهه النصره" و "جنبش
احرار الش��ام" قتل عام وحش��تناک در روس��تای "قلب لوزه" در
حوم��ه ادلب را مرتکب ش��دند .در این جنایت دهه��ا تن از غیر
نظامی��ان ،از جمله کودکان و روحانیان ،کش��ته ش��دند .فیصل
مق��داد معاون وزیر امور خارجه س��وریه ني��ز در مصاحبهای به
پیش��رویهای مخالفان دولت دمش��ق اذعان داشت و گفت :این
مخالفان توسط دشمنان ما شامل ترکیه ،قطر و عربستان سعودی
حمایت میشوند.
همكاري عربس��تان با دشمن
اول جهان اس�لام در كش��تار
ســــر خط
ملتهاي مس��لمان ه��ر روز
بيش��تر آش��كار مي ش��ود چنانكه منابع آگاه اعالم
کردند عربس��تان س��عودی خلبانان صهیونیست را
برای حمله هوایی به خاک یمن به کار میگیرد.
يم��ن در ط��ول  80روز اخي��ر آم��اج حمالت
گس��ترده ائت�لاف س��عودي – آمريكايي ب��وده كه
هزاران ش��هيد و صدها هزار آواره بر جاي گذاش��ته
است .جنايات سعودي در حالي ادامه دارد كه پایگاه
خب��ری "پانورام��ای خاورمیانه" :مناب��ع آگاه اعالم
کردند :در حمله موش��کی ارتش و نیروهای مردمی
یمن ش��مار زیادی از خلبانان عربستان کشته شده

اعتماد به خدا بهاى هر چیز گرانبها است و نردبانى به سوى
هر بلندایى.

کرد که کفه معادله به نفع عراق برای مقابله با گروه
های تروریس��تی تغییر کرد ،ای��ن امر ضمن نجات
ملت عراق باعث فراهم شدن زمینه ها و بستر برای
تحقق پی��روزی های بعدی ملت ع��راق در مناطق

مختلف و آزاد س��ازی این مناطق از دس��ت گروه
های تروریس��تی در این کش��ور ش��د .الزم به ذكر
اس��ت بعد ازتصمیم اخیرکاخ س��فید مبنی بر اعزام
نیرو و ایجاد پای��گاه نظامی جدید در عراق  ،حیدر
العبادی ديروز نس��بت به این تصمیم واکنش نشان
داد وگفت :مردم عراق به هیچ عنوان به خارجی ها
اجازه نم��ی دهند به بهانه جنگ ب��ا داعش به این
کشور نیرو بفرستند .وی تاکید کرد :عراق از هر نوع
کمک خارجی برای جنگ با داعش استقبال میکند
اما این عراقی ها هستند که باید مستقیما با داعش
بجنگند نه دیگران .مقتدي صدر رهبر جریان صدر
با اش��اره به اینکه تروریس��م پدیده ای آمریکایی-
اس��رائیلی اس��ت هدف پیدایش داعش را کمک به
آسودگی خاطر و امنیت آمریکا دانست وعدم حمله
تکفیری ها به صهیونیست ها و آمریکایی ها را گواه
این مدعا دانست .برخي منابع خبري اعالم كردهاند
ش��ورای اس��تانداری االنب��ار از ورود  80مستش��ار
آمریکایی به پایگاه نظام��ی «الحبانیه» در الرمادی
خبر داد.
رئیس س��تاد ارت��ش آمری��کا در برنام��ه زنده
تلویزیون��ی اعالم کرد ،اقدامات گس��ترده آمریکا در
عراق باعث شکس��ت داعش خواهد ش��د مگر اینکه
سیاس��تمداران عراقی ش��رایط را تغیی��ر دهند .در
اقدامي تفرقه افكنانه ژنرال ری اودیرنو ،حتی اعزام
 150هزار نی��روی آمریکايی به ع��راق بدون تغییر
جهت رهبران ش��یعی عراق تنها وق��ت تلف کردن
اس��ت .خبر ديگر از عراق آنكه  3انفجار انتحاری در
ش��هر تکریت  14کش��ته و  13زخم��ی از نیروهای
مسلح و مشترک عراق برجای گذاشت.

سركوب فلسطینیان با گلولههای سمی

الزم به ذكر است در ادامه مبارزه سوريه با تروريسم نیروهای
پش��تیبانی مردمی در سوریه موفق ش��دند دو روستا و  6مزرعه
را در «ریف رقه» از دس��ت داعش��یها آزاد کنند.ارتش س��وریه
ب��ه همراه نیروه��ای مقاومت لبنان موفق ش��د کنترل ارتفاعات
راهبردی «شمیسة الحصان» و ارتفاعات «الجراجیر» را به تصرف
خود درآورد و به پیش��روی در منطقه جوالن ادامه دهد.نیروهای
ارت��ش س��وریه و مقاوم��ت موفق ش��دند مناطق «قرنة ش��عاب
النص��وب»« ،قرنة ابوح��رب» و «قرنة س��معان» واقع در جنوب
غ��رب تپه های الجراجیر را از وجود نیروهای تروریس��تی داعش
و جبهه النصره پاکسازی کنند.عناصر تروریستی جبهه النصره و
نیروهای تروریس��تی داعش برای جلوگیری از پیشروی نیروهای
حزب اهلل و ارتش س��وریه در رشته کوههای قلمون با هم متحد
شده اند.روزنامه آلمانی یونگهولت نوشت که دولتهای منطقهای
مخالفان دولت س��وریه و گروههای تروریس��تی با همکاری هم،
جنگ رس��انهای گستردهای را علیه دولت اسد پیگیری میکنند.
منابع خبري اعالم كردند تروریس��تهایی که طی درگیریهای
تصرف فرودگاه نظامی «الثعله» در استان سویدا مجروح شدهاند،
در س��رزمینهای اش��غالی و توس��ط رژیم صهیونیس��تی مداوا
میشوند.

ب��ه رغم س��كوت مجام��ع جهان��ي بويژه
كش��ورهاي عربي در برابر درد و رنج ملت
حق�وق بش�ر
فلس��طين ،ام��ا فلس��طينيان همچنان بر
مبارزه تاكيد دارند چنانكه نظامیان رژیم صهیونیستی با استفاده
از گازهای س��می تظاهرات هفتگی در روستای بلعین در رام اهلل
در کرانه باختری رود اردن را سرکوب کردند.
نظامیان اس��راییلی با اس��تفاده از گلوله های پالس��تیکی ،
نارنج��ک های صوتی و گاز اش��ک آور به س��وی تظاهرکنندگان
فلس��طینی در روس��تای بلعین یورش بردند و ده ها نفر از آنان
را مصدوم کردند.روس��تای بلعین صحنه تظاهرات هفتگی بر ضد
دیوار نژادپرستانه حایل و ادامه شهرک سازی های اسراییل است.
ش��رکت کنندگان در این تظاهرات با حمل پرچم های فلسطین
و سردادن شعارهای ملی  ،آزادی اسرای فلسطین و پایان اشغال
سرزمین فلسطین را خواس��تار شدند.الزم به ذكر است جمعیت
فلسطینیان مقیم آلمان در راستای تحرکات "هفته همبستگی با
قدس" در شهرها و پایتخت کشورهای مختلف اروپا ،با برگزاری
تجمعات نمادین در شهرهای آلمان حمایت و همبستگی خود را
با ساکنان قدس اشغالی اعالم کرد.
در همين حال ش��اخه نظام��ی جنبش مقاومت اس�لامی

ماموريت قاتالن مردم يمن براي خلبانان اسرائيلي
اند و اکنون عربستان در حمله هوایی به خاک یمن،
از خلبانان صهیونیست استفاده می کند.
به گفته این منابع ،پس از آنکه بیش��تر خلبانان
کشورهای متحد عربستان سعودی از اجرای عملیات
علیه مواضع یمن خودداری کردند ،عربستان از رژیم
صهیونیستی در خواست خلبان کرد.در همين حال
وزارت بهداش��ت یم��ن گ��زارش داد عربس��تان در
حم�لات خود از س�لاح های ممنوعه اس��تفاده می
کند.این وزارتخان��ه همچنین در گزارش خود اعالم

کرد جنگنده های سعودی انبارهای داروی سازمان
آکس��فام را در استان صعده هدف قرار داده اند .این
س��ازمان اعالم ک��رد بر اثر وخامت اوض��اع در یمن
 3112نف��ر به تب دنگ��ی و  20نفر به ماالریا مبتال
شده اند .همچنین بر اثر تجاوزهای عربستان  78نفر
به معلولیت دائم مبتال شده اند.
الزم ب��ه ذكر اس��ت آژانس هم��کاری امنیتی
وزارت دف��اع آمریکا روز جمعه در اطالعیهای انتقال
ادوات و تجهیزات دفاعی به ارزش  ۱۳۰میلیون دالر

فلس��طین «حماس» با صدور بیانیهای از آغ��از ثبتنام جوانان
فلس��طینی ب��رای دورههای آموزش��ی داوطلبان��ه تحت عنوان
«پیشگامان آزادسازی» خبر داد.نكته قابل توجه آنكه به دنبال
درخواس��ت برخی اعضای مجلس نماین��دگان آمریکا ،متممی
به الیحه دفاع ملی س��ال  ۲۰۱۶اضافه ش��د که بر اس��اس آن
واش��نگتن کمکهای مالی بیشتری به برنامههای موشکی رژیم
صهیونیس��تی از قبیل گنبد آهنی��ن میکند.حمايتهاي غرب
از صهيونيس��تها چنان اس��ت كه تحت فشار س��ران فرانسه،
به دنبال جنجالی که س��خنان مدیرعامل ش��رکت «اورنج» در
حمایت از تحریم اس��رائیل به پا کرد ،او مجبور ش��د به اراضی
اش��غالی س��فر و حضوری از نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی
عذرخواهی کند.در ادامه خيانت غرب به مسئله فلسطين منابع
دیپلم��ات اعالم کردند که مقامات غربی به عنوان میانجی رژیم
صهیونیس��تی به حماس پیش��نهاد دادهان��د در مقابل تضمین
طوالن��ی ش��دن آتشبس در ن��وار غزه از محاص��ره این منطقه
کم ش��ود.بر اس��اس این گزارش ،پیامهای منتقل ش��ده درباره
وضعیت فعلی نوار غزه ،بازس��ازی آن و احداث بندر بوده است.
كش��ورهاي غربي و عربي تاكنون تعهد خود براي بازسازي غزه
را اجرايي نكردهاند.

به امارات متحده عربی را به اطالع کنگره رساند .این
نهاد مس��ئول فروش تسلیحات خارجی وزارت دفاع
آمری��کا هدف از ارس��ال و فروش این تس��لیحات را
تامی��ن توانمندی مورد نیاز به امارات جهت «مقابله
با تهدیدات داعش در عراق و س��وریه و شورش��یان
حوث��ی در یمن» اعالم کرده اس��ت .از س��وي ديگر
بن س��لمان وزیر دفاع عربس��تان و جانشین ولیعهد
این کشور در سفری رسمی به قطر با امیر آن دیدار
کرد.
به رغم تمام اين كمكها دشمنان يمن هر روز
با شكست بيشتري مواجه ميشوند چنانكه ارتش و
کمیتههای مردمی یمن در ادامه پیش��روی خود در
استان «تعز» ،موفق شدند تعداد زیادی از نیروهای

«القاعده» در این اس��تان را محاصره کنند .ارتش و
کمیتههای مردمی یمن در پاسخ به حمالت عربستان
 ۴۶موشک به سمت پایگاههای العین الحاره ،الخوبه
و الس��وده واقع در جنوب عربس��تان شلیک کردند.
خبر ديگر از يمن آنكه س��خنگوی رس��می انصاراهلل
اعالم کرد که س��ازمان ملل هن��وز توضیحی درباره
گروههای ش��رکتکننده در نشست روز دوشنبه ژنو
ارائه نکرده است .در حالی که عربستان مدعی شده
ب��ود که عبدالمل��ک حوثی ،رهبر جنب��ش انصاراهلل
طی حمل��ه هوایی علیه مقر س��ری وی در مجتمع
«مران» واقع در اس��تان صعده کش��ته ش��ده است،
جنب��ش انص��اراهلل در پیامی در توییت��ر این خبر را
تکذیب کرد.

شنبه2015 ،06/13/

نیویورک تایمز
کنارهگیـــــ�ری
نخس�توزیر مول�داوی
در بحبوح�ه تردی�د در
صحت مدارک تحصیلی

نخستوزیر مولداوی
در پ��ی اقدام دادس��تانی
برای تحقیق درباره اعتبار
م��دارک تحصیل��ی وی از
اس��تعفای خود خبر داده
است .س��یریل گابوریچی
گف��ت از آنجایی که بحث
تحقی��ق درب��اره مدارک
تحصیل��ی دبیرس��تان و
دانش��گاه وی تبدی��ل به
ملعبه سیاسی شده است
از سمت خود کنارهگیری
میکن��د .گابوریچی در بیانیهای که در تارنمای دولت منتش��ر کرده
آورده اس��ت« :تصمیم گرفتهام اس��تعفای خود را اع�لام کنم .دیگر
نمیتوانم در این سمت بمانم .من سیاستمدار نیستم ،یک مدیرم».
مدیر سابق سیا :درباره حمالت  ۱۱سپتامبر هشدار داده بودم

مدیر سابق سیا با انتشار اسناد جدیدی که به تازگی از طبقه بندی
خارج شده است ،تصریح کرد که در 9موقعیت مختلف که از دسامبر1998
آغاز می شود ،جزئیات مربوط به تهدید توطئه تروریستی را برای مقام های
ارشد دولت و کنگره آمریکا ارسال کردم .جورج تنت  5سند داخلی سیا
مربوط به عملکرد این نهاد پیش از حمالت  11سپتامبر را منتشر کرده
است .تنت گفت که وی کامال مطمئن بوده است که تیم امنیت ملی به
طور کامل از تبعات تهدید توطئه تروریستی آگاهی داشته اند.
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دیلی استار
تظاهرات بحرینیها
ب�رای آزادی دبی�رکل
جمعیت الوفاق

داون
افشای هویت واقعی
رهبر جبهه النصره

ه��زاران ت��ن از
معترضی��ن بحرین��ی در
اعتراض به حبس ش��یخ
عل��ی س��لمان ،روحان��ی
مخال��ف رژی��م منام��ه،
در سراس��ر ای��ن کش��ور
تظاهرات کردند .معترضان
با برگ��زاری تظاهرات در
روستای دیراز واقع در 12
کیلومتری جنوب ش��رق
منام��ه آزادی س��لمان،
دبیرکل جمعی��ت الوفاق
بحرین ،را خواستار شدند.
مردم بحرین در روس��تاهای کرزکان ،جبلت حبش��ی و س��ار نیز با
ت مشابه آزادی فوری سلمان را خواستار شدند.
برگزاری تظاهرا 

ش��بکه تلویزیون��ی
الجزیره مس��تندی پخش
کرد ک��ه درب��اره زندگی
محمد جوالنی س��رکرده
گ��روه تروریس��تی جبهه
النص��ره اس��ت و در آن
هوی��ت واقعی وی افش��ا
شده است.در این مستند
ن��ام واقع��ی اب��و محمد
جوالنی« ،أسامة العبسی
الواحدی» معرفی شده که
اصالتاً از اهال��ی دیرالزور
اس��ت که بع��د ملقب به
الفاتح ش��ده است .به نظر
میرس��د این اقدام الجزیره به عنوان رسانه تحت هدایت قطریها،
تالشی است برای تغییر نگاه غربیها نسبت به جبهه النصره است.

طب��ق یک گزارش ،نماین��دگان اس��رائیل و گروههای مخالف
س��وریه در دو س��ال گذش��ته به منظور بررس��ی راههای مقابله با
ایران و جنبش مقاومت حزباهلل لبنان چندین بار با یکدیگر دیدار
کردهاند .پایگاه اینترنتی اسرائیلی «واال» گزارش داد دو طرف بین
سالهای  2012و  2014چند بار در یک کشور غربی که به نامش
اشاره نشد با یکدیگر دیدار کردند .در ادامه این گزارش آمده است
محور این مذاکرات بر «دشمنان مشترک» دو طرف از جمله ایران
و حزباهلل معطوف بود.

«رحمان ملک» وزیر سابق کشور پاکستان با شرکت در اجالس
ویژه ارتباطات مخابراتی اظهار داش��ت :درسال  2013سازمان سیا
اعتراف کرد که با ضبط مکالمات تلفنی «آصفعلیزرداری» رئیس
جمهور س��ابق و «نواز شریف» نخس��ت وزیر فعلی همچنین سایر
رهبران سیاسی فعالیتهای جاسوسی خود را در پاکستان گسترش
میدهد .پاکس��تان در گذشته خواهان آن ش��ده که آمریکا355 ،
مأمور این سازمان را که دولت پاکستان در جریان فعالیتهای آنها
نیست ،از خاک این کشور خارج کند.

دیدار معارضان سوریه و اسرائیل برای مقابله با ایران و حزباهلل

روایت وزیر سابق پاکستانی از جاسوسی سیا

عرب تایمز
س�فر وزی�ر دف�اع
عربس�تان ب�ه قط�ر و
دیدار با امیر این کشور

«محمد بن سلمان»
وزیر دف��اع عربس��تان و
جانش��ین ولیعه��د این
کش��ور در اولی��ن س��فر
رس��می خ��ود ب��ه قطر
وارد دوح��ه ش��د و ب��ا
«تمی��م بن حم��د» امیر
این کش��ور دیدار کرد .بر
اساس گزارش خبرگزاری
رس��می قطر «قن��ا» ،در
این س��فر روابط دوجانبه
بین دو کش��ور و راههای
تقویت آن م��ورد بحث و
بررس��ی قرار گرفت .همچنین درباره وضعیت و مس��ائل منطقهای
جهان��ی رایزن��ی و دیدگاههای دو طرف درباره مس��ائل مش��ترک
ارائه شد.
شیلی به جنبش ضد اسرائیلی در جهان ملحق شود

«ایالن پاپه» فعال سیاس��ی و مورخ برجسته اسرائیلی در طی
س��خنانی پس از ش��رکت در کنفرانسی در دانش��گاه شیلی تحت
عنوان «کش��تار مردم فلسطین در گذش��ته ،امروز و آینده» اعالم
کرد که ش��یلی باید در برابر کش��تار مردم این کشور به پا خواسته
و به جنبش ضد اس��رائیلی جهانی بپیوندد« .پاپه» در ادامه تأکید
کرد که این اقدام قادر اس��ت بر روابط نظامی بین اسرائیل و شیلی
نیز پایان داده و بر روی آن تأثیر بگذارد.

