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توافق فرانسه و عربستان
برای تجهیز تروریست های سوری به موشک »میالن«

براس�اس گ�زارش »الس�فیر«، س�عودی ها و 
فرانس�وی ها ب�رای تجهیز گروه های تروریس�تی 
مخالف نظام سوریه به موشک های »میالن« و دیگر 
انواع موشک ها، خمپاره ها و توپخانه توافق کرده اند.
به گ��زارش ایرنا، به نقل از »الس��فیر« اطالعات 
بدس��ت آمده حاکی اس��ت که بعد دیدار اخیر وزیر 
دفاع فرانسه از ریاض، دو طرف توافق کردند که بعد از 
پایان آموزش نظامی »مخالفان نظام سوریه« )بخوانید 

تروریست ها( که اکنون در شهر طایف عربستان جریان 
دارد، این تجهیزات به داخل خاک سوریه منتقل و در 

اختیار آنها گذاشته شود.
»ژان ایو لودریان« وزیر دفاع فرانسه اخیرا به ریاض 
س��فر کرد و با »سلمان بن عبدالعزیز« و »محمد بن 
نایف« ولیعهد و وزیر کش��ور وقت عربستان، »سعود 
الفیص��ل« وزیر امور خارج��ه و »متعب بن عبداهلل« 

رئیس گارد ملی این کشور دیدار و گفت وگو کرد.

اخراج 43 افسر اطالعاتی اسرائیل
به اتهام مخالفت با بازجویی از فلسطینیان

ارت�ش رژیم صهیونیس�تی، 43 افس�ر اطالعاتی 
خ�ود را که بازجویی از غیرنظامیان در س�رزمین های 

فلسطینی خودداری می کردند، اخراج کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، فرمانده یگان نظارت ارتش 
رژیم صهیونیستی، 43 افسر ذخیره ای را که سپتامبر گذشته 
به »بنیامین نتانیاهو« نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی نامه 
نوشته و اعالم کرده بودند دیگر نمی توانند در این یگان فعالیت 
کنند و به بازجویی از فلسطینی های عادی و بی گناه بپردازند، 

اخراج کرد.بر اساس این گزارش، این نامه که چند هفته بعد از 
پایان جنگ 51 روزه غزه نوشته شده بود، توهینی بی سابقه به 
سیاست های امنیتی »نتانیاهو« به شمار می آمد اما ارتش رژیم 
صهیونیستی آن را نمایش خطرناک گروهی کوچک خواند. 
امضاء کنندگان نامه تاکید کرده اند که »تعرض بی حد و مرز 
به زندگی فلس��طینیان، امکان زندگی عادی را از آنها سلب 
می کند و بر آتش خشونت و نفرت از اسرائیل روغن می ریزد 

و بدین ترتیب، این نزاع دیرینه به پایان نمی رسد.« 
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تهران - خیابان فردوسی
کوچه شهید شاهچراغی

درگیری ه�ای  ت�داوم  ب�ا 
نیروهای  ب�ا  انقالبیون مصری 
امنیتی، ت�ا این لحظه ش�مار 
کشته ش�ده ها ب�ه 25 ت�ن و 
بازداشت ش�دگان نیز به 516 
نفر رسیده و 200 نفر نیز زخمی 

شده اند.
انقالبیون مصری از اوایل هفته 
مناس��بت چهارمین س��الروز  به 
انقالب 25 ژانویه تظاهرات خود را 
علیه دولت کودتا تشدید کرده اند و 
در برخی مناطق درگیری ها هنوز 
ادامه دارد. با وجود تدابیر ش��دید 
امنیت��ی در ش��هرهای مهم این 
انبوهی برگزار  کش��ور، تظاهرات 
شد و نیروهای امنیتی برای مقابله 
ب��ا معترضان اقدام ب��ه تیر اندازی 

کردند.
به گزارش خبرگزاری ایس��نا، 
دیده ب��ان حقوق بش��ر مصر اعالم 

کرده است که در جریان تظاهرات 
س��الگرد انقالب ژانوی��ه در مصر 
تاکن��ون 25 تن کش��ته و حدود 
200 تن زخمی ش��ده اند که حال 
برخی از آنها وخیم است. این نهاد 
حقوق بشری مصر اجرای تحقیقات 
در خصوص اس��تفاده از خشونت 
علیه تظاهرکنندگان را خواس��تار 
شده و تاکید کرد که کشته شدن 
معترضان توس��ط نیروهای پلیس 

اثبات شده است.
این در حالی است که »محمد 
ابراهیم«، وزیر کش��ور مصر ضمن 
متهم ک��ردن اخوان المس��لمین 
به قت��ل تظاهرکنن��دگان مدعی 
ش��د: اعضای این گ��روه به تجمع 
کنندگان مصری در میدان المطریه 
شلیک کردند تا جو را آشفته کنند!

وزی��ر کش��ور مص��ر ش��لیک 
گلوله از س��وی نیروهای پلیس به 

تظاهرکنندگان را هم تکذیب کرده 
و اف��زود: »نیروهای امنیتی حدود 
516 ت��ن از اعضای گ��روه اخوان 
المس��لمین را که ای��ن تجمعات 
را ترتی��ب داده بودند، بازداش��ت 

کردند.«
همچنین به گزارش خبرگزاری 
تس��نیم، دادس��تانی مصر دستور 
حبس 40 تن از تظاهرات کنندگان 
را که در راهپیمایی ها و فعالیت های 
بزرگداشت چهارمین سالروز انقالب 
25 ژانویه در این کشور مشارکت 

کرده بودند، صادر کرد.
»هشام برکات« دادستان کل 
مص��ر بعد از ح��وادث خونین روز 
25 ژانوی��ه دس��تور داده ب��ود تا 
تحقیقات گس��ترده ای درباره این 
ح��وادث از جمله هدف قرار دادن 
تاسیسات عمومی و نیروهای پلیس 

انجام شود.

با وجود 25 کشته و 200 زخمی

وزارت کشور مصر: حتی یک گلوله
به سمت معترضان شلیک نکردیم!

سقوط یک فروند جنگنده 
یونانی در پایگاه سازمان پیمان 
)نات�و( در  آتالنتیک ش�مالی 
کشور اس�پانیا، 10 کشته و 21 

زخمی برجای گذاشت.

سقوط جنگنده ناتو در اسپانیا
31 کشته و زخمی برجای گذاشت

می�ز  یک آ تحر ت  ا ر ظه�ا ا
ر  د ی�کا  مر آ ر  ئیس جمه�و ر
»دهلی نو« مبنی بر تقویت نظامی 
هند و فروش تس�لیحات به این 
کش�ور، واکنش چین و پاکستان 

را به دنبال داشت.
ب��ه گزارش خبرگزاری تس��نیم، 
»باراک اوباما« که سفر سه روزه اش به 
هند دیروز پایان یافت، محور مذاکرات 
خود را با »نارندرا مودی« نخست وزیر 
هند، کش��ور چین ق��رار داده بود. به 
گفته خبرنگاران، اوباما و مشاورانش 
طی این گفت وگوها متوجه شده اند که 
مواضع واشنگتن و دهلی نو در مورد 
افزایش نفوذ چین در س��طح جهانی 
و منطقه خیلی به هم نزدیک اس��ت. 
هن��د خلیج بنگال را ح��وزه امنیتی 
خود می دان��د و به حضور زیردریایی 
چین در آنجا اعتراض دارد. در بیانیه 
مش��ترکی که میان اوبام��ا و مودی 
امضا ش��د، از پکن ب��ه دلیل تحریک 
همس��ایگان در منطقه دریای چین 

جنوبی انتقاد شد. عالوه بر آن، مودی 
خواستار احیای یک شبکه امنیتی با 
مشارکت آمریکا، هند، ژاپن و استرالیا 
شد. نخست وزیر هند عالوه بر موارد 
باال، خواس��تار حضور فعال تر هند در 
اجالس همکاری آسیا- پاسفیک شد 
تا بتواند از نفوذ چین بکاهد و از این 
طریق، یک ت��وازن قدرت منطقه ای 

ایجاد شود.

این مواضع ضد چینی بی س��ابقه 
مودی، هرچند رئیس جمهور آمریکا 
و هیئت همراه��ش را ذوق زده کرد، 
ولی واکنش چین را به دنبال داشت. 
»ش��ینهوا« خبرگزاری دولتی چین، 
طی مطلبی طنزآمیز نوشت، مسلما با 
این همه اختالفاتی که هند و آمریکا 
بر سر مس��ائل مختلف دارند، حضور 
سه روزه اوباما در دهلی نو، نمی تواند 

دو کشور را به دوستانی واقعی تبدیل 
کند. یک نش��ریه دیگر چینی نیز به 
دهلی نو هش��دار داد ک��ه آمریکا در 
حال پهن کردن دام برای هند است.

چی��ن و هند دهه هاس��ت که با 
ه��م اختالفات مرزی دارن��د و هند، 
پک��ن را یک تهدید هس��ته ای برای 
خود می داند. اما این مسائل هیچ گاه 
تبدیل به ی��ک بحران حاد، حتی در 
حد مس��ائل مرزی هند و پاکس��تان 

نشده است.
ای��االت متح��ده که از توس��عه 
اقتص��ادی چین وحش��ت دارد، طی 
یکی دو سال اخیر تالش کرده است 
دولت پکن را درگیر مسائل مرزی با 
همس��ایگانش مثل فیلیپین، ژاپن و 
دیگر کش��ورها بکند تا از این طریق، 
بخش هایی از منابع ملی چین صرف 
هزینه های نظامی و امنیتی بش��ود. 
در صورت��ی که تنش ها میان چین و 
هن��د باال بگیرد، منافع آمریکا نیز در 
منطقه آسیای جنوبی و شرقی تامین 

خواهد شد.
از پاکستان نیز »طارق فاطمی« 
دستیار ویژه نخست وزیر این کشور در 
مورد خرید سالح هند از آمریکا گفت: 
معامله تسلیحاتی مقامات دهلی نو با 
واش��نگتن، موجب بی ثباتی منطقه 
خواهد شد. فاطمی گفت: قدرت های 
جهانی باید بر اساس قوانین بین المللی 
برای مقابله با خرید س��الح بیش��تر 
توس��ط هند اق��دام کنن��د، زیرا این 
مسئله امنیت منطقه را تهدید می کند. 
پاکستان و چین همکاری های امنیتی 

و نظامی با یکدیگر دارند.
در این س��فر اوباما به هند، عالوه 
بر توافقات هسته ای و اقتصادی، چند 
توافقنامه نیز در رابطه با همکاری های 
دفاعی و خرید سالح از آمریکا میان 

طرفین امضا شده است.
اگر اوباما بتواند بازار تس��لیحاتی 
هند را کامال تس��خیر کن��د، در این 
صورت، روس��یه نیز از مهم ترین بازار 

تسلیحاتی خود محروم می شود.

اظهارات غیرمسئوالنه اوباما در هند اوضاع شبه قاره را امنیتی کرد

منابع دیپلماتیک عربی اعالم 
کردند پادش�اه جدید عربس�تان 
به زودی »سعود الفیصل« را برکنار 
و پس�ر خود »سلطان بن سلمان« 
را ب�ه عنوان وزی�ر خارجه جدید 

تعیین می کند.
جن��گ ق��درت در عربس��تان به 
تدری��ج وارد مراح��ل حس��اس خود 
می شود. پادشاه فراموشکار عربستان 
که از روز جمعه بر سریر قدرت تکیه 
زده گوی��ا قص��د دارد در کوتاه ترین 
زمان، بیش��ترین تغییرات را به سود 
جناح خود یعنی »سدیری ها« انجام 
دهد. این امر مس��تلزم آن اس��ت که 
دیگر ش��اهزاده ها را از قدرت برکنار و 
فرزن��دان و اطرافیان خود را به قدرت 
برساند. امری که از سوی جناح رقیب 
بی پاسخ نخواهد ماند و می تواند زمینه 
س��از درگیری هایی در داخل خاندان 
پادشاهی شود. در همین ارتباط برخی 
منابع اعالم کرده اند »ملک س��لمان« 
قصد دارد فرزند دیگر خود را به پست 

وزارت خارجه برساند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل 
از خبرگزاری فلسطینی سما، یک منبع 
دیپلماتیک عرب فاش کرد که »سلمان 
بن عبدالعزیز«، پادشاه عربستان قصد 
دارد تغییراتی را در تیم دیپلماسی این 
کشور ایجاد کرده و »سعود الفیصل«، 
وزی��ر خارجه را که هفته گذش��ته در 

آمریکا تح��ت عمل جراحی س��تون 
فق��رات قرار گرف��ت و در حال حاضر 
تح��ت درمان اس��ت، برکن��ار کرده و 
»سلطان«، دومین پسر خود را که در 
حال حاضر رئیس سازمان گردشگری 
و آثار باستانی عربستان است، به عنوان 
وزیر خارجه جدید تعیین کند. »سعود 
الفیصل« از سال 1975 و پس از ترور 
پدرش »ملک فیصل« که در آن زمان 
هم پادشاه بود و هم وزیر خارجه، این 

پست را به دست گرفت. 
اعالم ای��ن خبر در حالی اس��ت 
ک��ه برخی مناب��ع گ��زارش کرده اند 
پادشاه جدید عربستان چندان جایگاه 
مس��تحکمی ندارد و برخی از برادران 
وی تاکن��ون ب��رای بیع��ت ب��ه دربار 
پادشاهی نیامده اند. در این ارتباط فعال 
معروف عربستانی که به اسم »مجتهد« 
شناخته می شود اخیرا اعالم کرد: »از 
فرزندان »عبدالعزیز« فقط »عبداالله« 
و »مم��دح« با پادش��اه جدید بیعت 
کردند و هنوز بزرگان آل سعود چون 
»عبدالرحمن«،  »مش��عل«،  »بندر«، 
»متعب«، »ط��الل«، »ترکی الثانی«، 
»ن��واف«، »احمد« و دیگ��ر فرزندان 
زن��ده »عبدالعزیز« با  پادش��اه جدید 

بیعت نکرده اند.«
»سلمان بن عبدالعزیز« از همان 
روز اول آغاز پادش��اهی  خود دست به 
تغییراتی در هرم قدرت خاندان سعود 

زده اس��ت.  در همین راستا براساس 
برخی اخبار غیررسمی »ملک سلمان«، 
»خالد بن عبدالعزی��ز تویجری« را از 
سمت ریاست دیوان پادشاهی برکنار 
و به جای وی »محمد بن سلمان« را 
منصوب ک��رد. همچنین، »متعب بن 
عبداهلل« نیز از منصب ریاس��ت »گارد 
پادشاهی« کنار گذاشته شد و به جای 
وی »حمد بن محمد العوهلی« به این 

مقام منصوب شد  . 
جزئیات جدید

 از برکناری تویجری
با وجود آنکه اخیرا برخی رسانه ها 
خبر برکناری و بازداشت رئیس دفتر 
شاه سابق را منتش��ر کردند اما اخیرا 
جزئی��ات جدی��دی از برکن��اری وی 
منتشر شده اس��ت که نشان می دهد 
بی��ن »تویجری« و ژنرال »سیس��ی« 
رئیس جمهور مصر ارتباط هایی وجود 
داش��ته اس��ت. به گزارش خبرگزاری 

ایرنا، پایگاه خبری »اس��رار عربیه« در 
گزارش��ی در باره علل برکناری »خالد 
التویج��ری« رئیس دیوان پادش��اهی 
عربس��تان در زمان »مل��ک عبداهلل« 
شاه سابق و همچنین ناراحتی »ملک 
س��لمان« از رئی��س جمه��وری مصر 
نوش��ت: »همه این ها با بیماری ش��اه 

جدید مرتبط است.«
این پایگاه خبری افزود: با بررسی 
اطالع��ات موج��ود ب��ه ای��ن نتیجه 
می رس��یم که »تویجری« زمان زنده 
بودن »ملک عبداهلل« ش��اه پیش��ین 
عربس��تان، یک جریان تبلیغاتی ضد 
»ملک سلمان« را که آن زمان ولیعهد 
بود، رهبری و در خفا اعالم می کرد که 
چون شاهزاده »سلمان« بیمار است، 
باید برکنار ش��ود و ب��ه همین دلیل 
منصب جدیدی با عنوان »جانش��ین 
ولیعهد« به وجود آورد. »اسرار عربیه« 
تاکید کرد: »به محض ش��دت یافتن 

بیم��اری »ملک عبداهلل«، »یوس��ف 
الحسینی« مجری تلویزیون و از دست 
اندرکاران معروف رسانه ای مصر که از 
جمله طرفداران »عبدالفتاح سیسی« 
محسوب می شود، در شبکه »آن تی 
وی« ش��روع ب��ه حمله به ش��اهزاده 
»س��لمان« به دلیل بیماری وی کرد 
و گف��ت ک��ه وی چون بیمار اس��ت، 
نمی تواند ش��اه عربستان باشد و پس 
از آن شاهزاده »متعب« و »تویجری« 
نی��ز از موقعیت پیش آمده اس��تفاده 
کرده و س��عی می کردن��د، کمیته ای 
پزشکی برای بررسی سالمتی »عقل 
و هوش��یاری« ولیعهد تشکیل داده و 
پ��س از آن به دالیل پزش��کی وی را 
از منصب ولیعه��دی کنار بگذارند تا 
شاهزاده »مقرن« شاه و »متعب« هم 
ولیعهد شود، اما بیماری و مرگ شاه 
عربس��تان این اجازه را به آنها نداد و 
همچنین »متعب« و »تویجری« نیز 
فرصت کافی ب��رای قانع کردن دیگر 
اعضای خاندان حاکم برای این اقدام 
را نیافتند. اسرار عربیه همچنین اضافه 
کرد: »این اطالعات نش��ان می دهد، 
»سیس��ی« رئیس جمه��ور مصر نیز 
تمایل داشته ش��اهزاده »سلمان« از 
منصب ولیعهدی عربستان عزل شود 
و به همین دلیل اس��ت که این روزها 
گفت��ه می ش��ود »ملک س��لمان« از 

»سیسی« خشمگین است.«

پادشاه جدید عربستان پسر خود را جانشین سعود الفیصل می کند

شکس�ت برنامه های ریاضت 
اقتصادی دولت دس�ت راس�تی 
یون�ان باعث ش�د که م�ردم این 
کش�ور بح�ران زده در انتخابات 
زودهنگام پارلمانی روز یک شنبه 
ب�ه مخال�ف سرس�خت اتحادیه 
اروپا و سیاست های ریاضتی رأی 
دهند تا آنطور که المیادین نوشته 
اروپا آبستن یک زلزله سیاسی و 

اقتصادی تمام عیار شود.
پیروزی چپگرای��ان در انتخابات 
پارلمان��ی   روز یک ش��نبه  به منزله 
زلزله سیاس��ی و اقتص��ادی در قاره 
اروپ��ا خواهد بود زی��را احتمال دارد 
اسپانیا، ایتالیا و فرانسه نیز سیاستهای 
اقتص��ادی دولت جدی��د یونان را در 

پیش بگیرند.
 شبکه خبری المیادین در گزارشی 
درباره تاثیرات این انتخابات بر حوزه 
یورو و اتحادیه اروپا نوشت:  اظهارات 
شفاف »سیپراس« نخست وزیر جدید 
یونان نش��ان از تغییراتی است که در 
سیاست های این کشور در قبال قاره 

اروپا رخ خواهد داد.
 در ادامه این گزارش آمده  است: 

المیادین با اشاره به پیروزی مخالفان اتحادیه اروپا در یونان:

اروپا منتظر زلزله سیاسی باشد

آلکسی سیپراس، نخست وزیر جدید )سمت راست( 
مقابل رئیس جمهور یونان سوگند خورد.

رئیس جمهور ترکیه در واکنش به عقب نشینی آشکار آمریکا 
در برابر نظام س�وریه، خواس�تار تغییر رفتار واش�نگتن در برابر 

بشاراسد شد.
در روزه��ای گذش��ته، لحن مقام��ات آمریکای��ی و همچنین ادبیات 
رسانه های غربی در مورد سوریه دچار تغییرات اساسی شده است و دیگر 

سخنی از برکناری نظام حاکم بر سوریه به زبان رانده نمی شود.
بی شک سرمقاله روزنامه »نیویورک تایمز« که روز یکشنبه 25 ژانویه )5 
بهمن( نوشته شد، یکی از بارزترین دالیل بر این ادعا است که رسانه های 
غربی  زبان تازه ای را برای تحوالت سوریه انتخاب کرده اند. »نیویورک تایمز« 
که دو سال پیش اصرار شدیدی داشت که »باید آمریکا به سوریه حمله 
کند« و س��ال 2011 خواستار دخالت این کشور برای سرنگونی حکومت 
»بشار اسد« شده بود، این بار در سرمقاله خود با انتخاب عنوان »واقعیت 
در سوریه تغییر کرده است«، نوشت: »تهدید بزرگ تر اکنون »بشار اسد« 
نیست بلکه داعش است، به ویژه اگر بنا باشد درگیری ها در خاک سوریه 

ادامه یابد و مبارزان خارجی بیشتری را به سمت خود جذب کند.«
اما این تغییر رفتار آمریکا برخی از متحدین این کشور در خاورمیانه را 
که خواستار برکناری نظام حاکم در سوریه هستند، خشمگین کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایس��نا، به نقل از روزنامه حریت، »رجب طیب 
اردوغان«، رئیس جمهور ترکیه یکی از این متحدین است که در این ارتباط 
تأکید کرد: »سیاس��ت ما نسبت به س��وریه شناخته شده و آشکار است. 

ما به تغییر این سیاست فکر نمی کنیم و هدف ما دولت دمشق است.«
»اردوغان« در ادامه با توجه به اختالفات میان ترکیه و آمریکا نسبت 
به س��وریه افزود: »من صریحاً به »باراک اوباما«، »رئیس جمهور آمریکا« 
و »جو بایدن«، معاون وی گفته ام که س��ه مس��أله از جمله ایجاد مناطق 

امنیت��ی در داخ��ل 
سوریه، اعالم منطقه 
پ��رواز ممنوع و آغاز 
عملی��ات آموزش��ی 
باید حل  و تجهی��ز 

شود.«
وی ضمن انتقاد 

از واش��نگتن به خاطر آنکه دیگر دولت »بشار اسد«، سوریه را هدف قرار 
نمی دهد، گفت: »س��یر منفی تحوالت در سوریه به ویژه در اطراف حلب 
باعث به وجود آمدن »عراق دوم« می شود. »اردوغان« افزود: »امکان ندارد 
که ما این مسأله را بپذیریم. من از فشاری که بر دوش ترکیه است، مطلع 

هستم. ما باید از موضع خودمان دفاع کنیم.«
کنفرانس مسکو

از س��وی دیگر کنفرانس »مس��کو 1« از روز دوش��نبه )6 بهمن( در 
پایتخت روس��یه آغاز به کار کرد و روز اول این کنفرانس پش��ت درهای 
بس��ته و به عنوان نشس��ت مقدماتی برگزار شد. هدف این نشست بنا بر 
تأکید »والدیمیر پوتین«، رئیس جمهور روسیه، فراهم کردن زمینه بحث 
و مناقشه برای تمام طرف های شرکت کننده در کنفرانس و متفق القول بر 
سر ضرورت برقراری صلح و مبارزه با تروریسم در سوریه است. طبق اعالم 
»س��رگئی الوروف« وزیر خارجه روسیه، امروز هیئت دمشق با مخالفان 
دیدار خواهند کرد. قرار اس��ت، رایزنی ها در دو مرحله ابتدا 26 و 27 ماه 
جاری )دوش��نبه و سه شنبه( و سپس 28 و 29 )چهارشنبه و پنج شنبه( 
همین ماه برگزار شود. در مرحله اول دیدارهایی بین گروه ها و جریان های 
معارض و س��ازمان های جامعه مدنی سوری و در مرحله دوم با مشارکت 

هیئتی به نمایندگی از سوی دولت سوریه برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، ریاست هیئت سوری را »بشار الجعفری«، 
نماینده دایم سوریه در سازمان ملل برعهده داشت. »میخائیل بوگدانف«، 
معاون وزیر خارجه روس��یه در این خصوص تصریح کرد که 28 معارض 
سوری در این نشست حضور دارند و آنها به صورت فردی و مستقل و نه 
به عنوان نماینده جریان و گروهی خاص در این نشست حضور یافته اند. به 
نوشته خبرگزاری رسمی روسیه تمام گروه های معارض سوری به جز گروه 
موسوم به »ائتالف معارضان سوری« با شرکت در این کنفرانس موافقت 
کرده اند. این ائتالف اگرچه عدم حضور خود در نشست را اعالم کرده، اما 
پنج نفر از اعضای این ائتالف به عنوان معارض مس��تقل در این نشس��ت 
حضور یافته اند که »احمد جربا«، رئیس سابق ائتالف و از معارضان نزدیک 

به عربستان سعودی از جمله افراد شرکت کننده در این نشست است.

اعتراض شدید اردوغان
 به عقب نشینی آمریکا
 در مقابل بشار اسد

همزمان با تحرکات مش�کوک واشنگتن در مسلح کردن عشایر برخی مناطق خاص 
عراق، »نوری مالکی« نس�بت به توطئه تغییر نقش�ه منطقه به بهانه مبارزه با تروریس�م 

هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، معاون رئیس جمهور عراق در مورد طرح های سیاسی که وحدت 
کشور عراق را هدف قرار داده اند، هشدار داد. به گفته مالکی، این طرح ها که درنهایت نقشه منطقه 

را تغییر می دهند، به بهانه مبارزه با تروریسم مطرح می شوند.
معاون رئیس جمهور عراق افزود: »بحران بزرگی که اس��الم با آن مواجه ش��ده و هدفش ایجاد 
فتنه های قومی است، ناشی از اقدامات گروه های تروریستی است. وی که در جمع فرماندهان نیروهای 
داوطلب سخن می گفت،  تاکید کرد: بسیج نیروهای داوطلب مردمی یک طرح ملی است که باید از آن 
حمایت شود، چرا که ستون اصلی دستگاه حکومتی در کشور است و باید آن را به نهاد امنیتی کشور 
ملحق کرده و منابع و امکانات الزم را در اختیار آن گذاشت تا مدافع وحدت و حاکمیت عراق باشد.

مالکی گفت: ارتباط محکم میان برنامه های غربی-صهیونیس��تی با گروه های تروریستی، نشان 
می دهد که جریان تکفیری ساخته دست استکبار است.

دیروز هم زمان با این اظهارات، خبرگزاری جمهوری اسالمی گزارش داد، هفته گذشته هیئتی 
غیررسمی از استان االنبار عراق به واشنگتن رفت تا خارج از کنترل دولت بغداد، عشایر منطقه را 
مسلح و سازماندهی کند. این طرح ماه گذشته توسط »جان مک کین« سناتور آمریکایی مطرح شد.

هالکت 37 تروریست
ب��ه گ��زارش واحد مرکزی خبر، ارتش عراق اعالم کرد، نیروهای دولتی با موش��کباران منطقه 
»الکرمه« در ش��رق »فلوجه« 17 تروریست را کشتند. 20 تروریست تکفیری دیگر نیز در بمباران 
مواضع تروریست ها در استان کرکوک توسط هواپیماهای ائتالف بین المللی ضدتروریسم کشته شدند. 
منطقه »البغدادی« استان االنبار هم دیروز شاهد عملیات موفقیت آمیز ارتش و افراد داوطلب بود. 

این منطقه دیروز ازلوث عناصر داعش پاکسازی شد.

کوبا موضع رهبر انقالب این کشور 
مقابل مذاکرات جاری کوبا و آمریکا 
را اینگون��ه اع��الم ک��رد: »فیدل 
کاسترو نه به آمریکا اعتماد می کند 
و نه با نمایندگان آمریکا صحبت 

کرده است.«
ای��ن تلویزی��ون اف��زود: »در 
ه��ر حال، ای��ن موضعگی��ری به 
معن��ای مخالفت با ح��ل و فصل 

مسالمت آمیز اختالفات نیست.«
هفت��ه قب��ل نخس��تین دور 
مذاکرات میان نمایندگان آمریکا 

و کوبا برگزار شد.
ای��ن  در  ش��رکت  کنندگان 
مذاک��رات، پس از پایان آن، اعالم 
کردند که برای رس��یدن به توافق 

»راه درازی« در پیش است.
خود کاسترو نیز طی بیانیه ای 
ک��ه از طری��ق پای��گاه اینترنتی 
»گرانم��ا« )متعل��ق ب��ه ح��زب 
کمونیست کوبا( منتشر شد، اعالم 
کرد که »هرگونه راه حل صلح آمیز 
باید مبتن��ی بر قوانی��ن و اصول 
افزود:  باشد. »کاسترو  بین المللی 
»ما همواره از همکاری و دوستی 
ب��ا همه م��ردم جهان اس��تقبال 
می کنیم. دشمنان سیاسی ما نیز 

جزیی از آنها هستند.«

پی��روزی  از  پ��س  کاس��ترو 
انقالب کمونیس��تی س��ال 1959 
کوب��ا، ب��ه ق��درت رس��ید و از آن 
زمان دش��منی های آمری��کا با کوبا 
آغاز ش��د. اما اخیرا »باراک اوباما« 
از  ب��ه  آمری��کا،  رئیس جمه��وری 
سرگیری روابط میان دو کشور ابراز 

امیدواری کرد.«

پ�س از  هفت�ه  ی�ک 
نخستین دور گفت وگوهای 
نمایندگان ایاالت متحده 
و کوبا، »فیدل کاس�ترو« 
گفت که به آمریکا اعتماد 

ندارد.
ب��ه گ��زارش واحد 
مرکزی خبر، تلویزیون 

فیدل کاسترو: به آمریکا اعتماد ندارم

با اشاره به ارتباط رژیم صهیونیستی با تکفیری ها

نوری مالکی درباره تغییر نقشه عراق به بهانه مبارزه با تروریسم هشدار داد

ائتالف س��یریزا - که به گفته رئیس 
جوان آن، از ذلت رهایی یافته اس��ت 
- همان طور که در تبلیغات انتخاباتی 
خود هم اعالم کرده بود زیر س��لطه 
اتحادیه اروپا نخواهد رفت. از س��وی 
دیگ��ر اروپ��ا و موسس��ات مالی آن، 
مسائلی را بر یونان تحمیل کرده بودند 
که به گرسنگی و بیکاری و آواره شدن 
یک س��وم ش��هروندان یونانی منجر 
شده اس��ت. این سیاستها همچنین 
بدهی های یونان را دوبرابر کرده و این 
کشور را در آستانه ورشکستگی و رکود 

اقتصادی قرار داده است.
 گزارشگر المیادین اضافه می کند: 
ائتالف چپگ��رای یونان،  »پی��روزی 
اتحادی��ه اروپا را زیر فش��ار قرار داده 
است زیرا خروج یونان از منطقه یورو 
باعث خواهد ش��د کشورهای دیگری 
نیز از آن خارج ش��وند و این مسئله 
بقای اتحادیه اروپا را تهدید می کند. 
اما تفاهم با آتن در زمینه لغو بدهی ها 
و سیاست های ریاضت اقتصادی نیز، 
تغییراتی را در اسپانیا، ایتالیا و فرانسه 
به وج��ود خواهد آورد زیرا مردم این 
کشورها نیز خواس��ته های اقتصادی 

مشابه خواست مردم یونان را مطرح 
خواهن��د کرد. بنابرای��ن جریان های 
سیاس��ی مخال��ف در این کش��ورها 
در براب��ر دولت ه��ای خ��ود خواهند 
ایستاد. برخی از مسئوالن این جریانها 
نی��ز اعتراضات آین��ده را پیش بینی 
می کنند. در ادامه این گزارش آمده، 
پی��روزی مخالفان اتحادی��ه اروپا در 
انتخابات پارلمان��ی یونان، یک زلزله 
سیاس��ی و اقتصادی در کل اتحادیه 

اروپا به راه خواهد انداخت.
سوگند نخست وزیر 

آلکسی سیپراس، رهبر حزب چپ 
س��یریزا بالفاصله پس از پیروزی در 
انتخابات به عنوان نخست وزیر جدید 
یونان در مقابل رئیس جمهور یونان 
سوگند یاد کرد. رهبر 40 ساله حزب 
سیریزا، جوان ترین نخست وزیر یونان 
در 150 سال اخیر محسوب می شود. 
به گزارش ایس��نا ب��ا اینکه این 
مراس��م در کاخ ریاس��ت جمهوری 
یونان برگزارا ش��د  سیپراس نخست 
وزیر خدانش��ناس ترجیح داد که به 
انجیل قسم نخورد اما نخستین دیدار 
رسمی او با رئیس کلیسای ارتودکس 

در آتن صورت گرفت. 
دولت یون��ان 320 میلیارد یورو 
بده��ی دارد و هم اکن��ون زیر فش��ار 
زی��ادی ق��رار دارد و باید تا پایان ماه 
آینده )فوریه( به توافق های تازه ای با 
پشتیبانان مالی بین المللی خود برسد، 
چ��ون کمک های آن��ان در آن تاریخ 
قطع خواهد شد. یونان بدون وام های 
جدی��د توانایی پرداخ��ت بدهی های 

خود را ندارد. 
پارلم��ان جدید یون��ان در روز 5 
فوریه )16 بهمن( تش��کیل جلس��ه 
خواهد داد. پ��س از آن پارلمان باید 
در ع��رض مدت 10 روز س��یپراس و 

دولت جدید او را تایید کند.

به گ��زارش خبرگزاری فارس، 
نخس��ت وزیر  راخوی«  »ماریان��و 
اس��پانیا گفت، براثر س��قوط یک 
فروند جنگنده نیروی هوایی ارتش 
یونان در پای��گاه ناتو واقع در این 

کش��ور، 10 نظامی کش��ته و 21 
نف��ر نی��ز زخمی ش��دند. راخوی 
توضیحات بیشتری در این رابطه 
نداد. اما گزارش ها حاکی اس��ت، 
این هواپیما پس از برخاس��تن، با 
نقص فنی مواجه ش��ده و درحین 
سقوط نیز چند جنگنده دیگر ناتو 

را درهم کوبیده است.
نات��و از ای��ن پای��گاه نظام��ی 
برای انج��ام عملی��ات نظامی در 
خاورمیان��ه اس��تفاده می کند. به 
گفته نخس��ت وزیر اسپانیا، هشت 
نفر از کشته ش��دگان اتباع فرانسه 

و دو نفر دیگر نیز یونانی هستند.

با اعالم خبری مبنی بر ش�لیک دو راکت از خاک 
جوالن سوریه به سمت اراضی اشغالی ، صهیونیست ها 

دستور تخلیه منطقه »جبل الشیخ« را صادر کردند.
به گزارش خبرگزاری تس��نیم ، به دنبال انتشار خبری 
درباره شلیک دو راکت از خاک سوریه به سمت سرزمین های 
اشغالی تحرکات ارتش رژیم صهیونیستی در جوالن شروع 
شد. بر اساس این گزارش، صدای آژیرهای خطر در مناطق 
»اوکاتا«، »مجدل ش��مس«، »نیفة عتیف« و »ساجار« در 
جوالن تحت اشغال اسرائیل   به گوش رسیده است. خبرنگار 
»اس��کای نیوز« نیز گزارش داد که نظامیان صهیونیست در 
پی این حادثه، منطقه »جبل الشیخ« یا »جبل حرمون« را 
تخلیه کردند. همچنین سایت »العهد« گزارش داد که رژیم 
صهیونیس��تی تانک های »مرکاوا« را در منطقه »رویس��ات 
العرب« مش��رف بر »کفرش��وبا« و »مزارع اش��غالی شبعا« 
مستقر کرده است. این اقدام در سایه پرواز بالگردهای دشمن  

صهیونیستی در آسمان جوالن صورت گرفت. 
این در حالی است که شبکه خبری »المیادین« از اصابت 
یک موشک به نزدیکی یکی از شهرک های صهیونیست نشین 
در ش��مال جوالن خبر داد. رویترز نیز به نقل از یک منبع 
نظامی صهیونیستی ادعا کرد که دو موشک از خاک سوریه 

به بلندی های جوالن شلیک شدند. در این گزارش اشاره ای  
به تلفات جانی یا خس��ارت های مالی احتمالی نشده است. 
روزنامه صهیونیستی ها آرتص هم ادعا کرد که چهار موشک 
از اراضی س��وریه شلیک ش��ده که دو موشک آن به جوالن 

اصابت کرده است.
منطقه »جبل الش��یخ« منطقه ای استراتژیک است که 
همزمان بر خاک لبنان، س��وریه، فلس��طین و اردن مشرف 
اس��ت و بخش جنوب غربی آن هم اکنون در اش��غال رژیم 
صهیونیستی است.  سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در 
این ارتباط اعالم کرد که پس از انتش��ار این خبر با خمپاره 
مناطقی در خاک سوریه را هدف قرار داده است. رسانه های 
اس��رائیلی گزارش دادن��د که ارتش این رژی��م تاکنون 20 
خمپاره به سمت اراضی سوریه در جوالن شلیک کرده است. 
خبرگزاری فلسطینی صفا، از کشته و زخمی شدن چندین 
س��وری در حمله خمپاره ای صهیونیست ها به خاک سوریه 

در جوالن خبر داد.
گزارش های رسانه ای حاکی است که برخی هواپیماهای 
اسرائیلی به طور گسترده در حال پرواز بر فراز اراضی اشغالی 
جوالن س��وریه هستند. ارتش رژیم صهیونیستی همچنین 

منطقه اشغالی جوالن را منطقه بسته نظامی اعالم کرد. 

در ادامه انتشار گزارش هایی درباره جاسوسی 
»گس�ترده« دولت آمریکا از ش�هروندان خود، 
وال اس�تریت ژورن�ال گ�زارش داد  ک�ه وزارت 
دادگس�تری آمریکا نیز از صدها میلیون راننده 

این کشور جاسوسی می کند!
 به گزارش فارس، روزنامه وال استریت ژورنال 
نوشت، وزارت دادگستری آمریکا به صورت مخفیانه 
از صدها میلیون راننده وسایل نقلیه جاسوسی کرده 
و مکالمات آنها را شنود و ضبط کرده است.بر اساس 
این گزارش، اسناد دولتی به عالوه مقامات سابق و 
کنونی آمریکایی خبر جاسوسی از رانندگان را تایید 
کرده اند. جاسوسی از رانندگان خودروها در ابتدا در 
پوشش مبارزه با مواد مخدر و از سوی اداره مقابله با 
مواد مخدر اجرا می شده است.اخیرا نیز یکی دیگر 
از برنامه های س��ری دولت ایاالت متحده مبنی بر 
جاسوس��ی از تلفن همراه ش��هروندان این کشور 
افشا شد؛ بدین صورت که هواپیماهای مخصوصی 
همانند برج ه��ای مخابراتی، اطالعات تلفن همراه 

شهروندان را ثبت و ذخیره می کنند.
 با اینکه گفته می شود توسعه این برنامه با هدف 
شناس��ایی مجرمان طراحی ش��ده اس��ت، اما حریم 
خصوصی ش��هروندان در معرض خط��ر قرار گرفته و 
آنها احساس می کنند در هنگام مکالمات تلفنی خود، 
شخص دیگری آنها را شنود و یا اطالعات تلفن همراه 
آنها را به س��رقت می برد. سال گذشته نیز دو روزنامه 
آمریکایی نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال گزارش 
دادند که س��ازمان اطالعات مرک��زی ایاالت متحده 
آمریکا )س��یا( از اطالعات مالی  میلیون ها آمریکایی 
جاسوس��ی کرده است.طبق این گزارش ها، انجام این 
جاسوس��ی ها به موجب همان قوانینی انجام شده که 
توجیه کننده جاسوسی های اینترنتی و تلفنی این کشور 
از مردم آمریکا و برخی از متحدان این کشور بوده اند. 
جاسوس��ی گسترده آمریکا از مردم این کشور و سایر 
کش��ورهای دنیا نخستین بار از سوی ادوارد اسنودن، 
مأمور متواری س��یا منتشر شد. وی از ترس جانش به 

روسیه گریخته است!

حمالت موشکی به جوالن اشغالی
رژیم صهیونیستی منطقه جبل الشیخ را تخلیه کرد

رسوایی دیگر برای مدعیان حقوق بشر

وال استریت ژورنال: وزارت دادگستری آمریکا
از رانندگان هم جاسوسی می کند!


