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گفتوگو

دستهای شیطانی
و مرزبانان ایرانی

این حادثه متاس��فانه چهره پاکس��تان و دولت
این کش��ور را چه بین مردم ای��ران و چه در اذهان
بینالمللی خدشهدار کرد و باعث آبروریزی بینالمللی
دولت نواز ش��ریف شد .در عین حال به عنوان یک
منتقد باید بگویم که نباید انصاف را کنار گذاشت و
این نکته را باید در نظر داش��ت که دولت و نیروهای
مسلح س��رانجام وارد عمل شده و دستور شناسایی
افراد این گروهک تروریس��تی را ص��ادر کردهاند که
امید میرود در آینده نزدیک کار انهدام این گروهک
تروریستی و آزادی مرزبانان ایرانی تحقق یابد.

  همه میدانیم که گروهک جیشالعدل تنها پوششی
برای دخالتهای خارجی است .شخص شما مسببان
اصلی این حادثه را چه گروهها یا کشورهایی میدانید؟

مطمئن باش��ید نقش��ه و طراحی این توطئه از
سوی کشورهای خارجی مخالف همبستگی و اتحاد
میان ایران و پاکستان برنامهریزی شده است .جماعت
اسالمی این اطمینان را دارد که قدرتهای شیطانی
خارجی حامی گروهکهای تروریس��تی هستند و
حادثه اخیر نیز با حمایت همین دستهای خارجی
انجام پذیرفته است.

  طی ماههای اخیر شاهد رفتآمد گسترده مقامات
عربستانسعودی به کشور پاکس�تان هستیم .چرا
سعودیها اینقدر خودشان را به نوازیها و حاکمیت
اسالمآباد نزدیک میکنند؟

همانطور که اش��اره داش��تید پ��س از به قدرت
رسیدن نواز شریف به عنوان نخستوزیر پاکستان،
خاندان س��لطنتی و دولتمردان عربستانس��عودی
س��فرها و بازدیدهای متعددی از پاکستان داشتهاند
ک��ه این موض��وع متقابل بوده و دولتم��ردان دولت
شریف نیز طی همین چند ماه اخیر چندین سفر به
عربستان داشتهاند .دلیل عمده این موضوع این است
وقتی در کودتای  1992ژنرال مش��رف ،نواز شریف
را از ق��درت خلع کرد و وی را به زندان انداخت ،این
خاندان س��لطنتی آلسعود بودند که با میانجیگری
و وس��اطت نزد مشرف ،توانس��تند نواز شریف را از
زن��دان آزاد کنند و پ��س از آن نیز برای حفاظت از
جان وی ،شریف را به خاک عربستانسعودی منتقل
کردند .شریف  8سال در عربستان زندگی کرد و در
این دوران روابط بسیار نزدیکی با خاندان سلطنتی
آلس��عود برقرار کرد .حال که نواز شریف به قدرت
رس��یده از یک طرف خود دین زیادی به ریاض پیدا
کرده و از طرف دیگر نیز عربستان به این باور دارد که
شخص مورد حمایت آنها در کشور پاکستان در راس
قدرت است پس این حق را برای خود قائل هستند
که روابط خود را بیش از گذشته و در سایه اطمینان
و آرامش بیشتر با اسالمآباد گسترش دهند.

  ش�ما همیش�ه یکی از مشوقان گس�ترش روابط
اسلامآباد -تهران بودهاید .حتی نقل قولی از ش�ما
خواندم که گفته بودید جایگاه منطقهای پاکس�تان
ایجاب میکن�د روابط خود را با چین و ایران بیش از
عربس�تان و غرب تقویت کند .آیا حادثه اخیر روابط
ایران -پاکستان را تقویت کرده یا تضعیف؟

از جایگاهی که دارم عمیقا ابراز امیدواری میکنم
این روابط به خوبی گذشته پابرجا مانده باشد .کوشش
جماعت اس�لامی این است که روابط میان تهران و
اسالمآباد عمیقتر و گستردهتر شود تا نمونهای برای
جهان اسالم باشد.روابط ایران و پاکستان باید عمیق
و مستحکم بوده و در حوزه تجاری و اقتصادی رابطه
این دو کشور باید به حداکثر میزان خود برسد .خط
لوله گاز ایران و پاکستان باید در اولویت کاری دولت
پاکس��تان قرار گیرد و این خط لوله هرچه سریعتر
باید تکمیل شود .جماعت اسالمی همچنین به دولت
پاکستان اعالم کرده است عالوه بر خط لوله انتقال
گاز ایران به پاکستان یعنی خط لوله «صلح» ،کشور
پاکستان باید نیاز خود به انرژی را نیز از طریق کشور
دوست و قابل اعتماد یعنی ایران مرتفع کند.

  موضع حزب ش�ما درباره ادام�ه حضور نیروهای
خارجی از جمله آمریکا در خاک افغانستان چیست؟

تا زمانی که آمریکا و ناتو در افغانس��تان حضور
دارند امنیت در منطقه و پاکس��تان برقرار نمیشود
و واشنگتن به ش��رارتهای خود در پاکستان ادامه
میدهد .دش��منان در کش��ورهای اسالمی از جمله
پاکستان در حال توطئه و تفرقهافکنی بین مسلمانان
هس��تند و برای تضعیف مس��لمانان دس��ت به هر
جنایت��ی میزنند که ترور ،کش��تار و درگیریهای
فرقهای از جمله آنهاست.
  و در پایان ،اختالفافکنی میان ش�یعه و سنی در
پاکستان در کجا ریشه دارد؟

شما شاهد هستید که جماعت اسالمی پاکستان
به عنوان حزب بزرگ اسالمی ،اقدامات تروریستی،
درگیریهای فرقهای و کشتار مسلمانان شیعه و سنی
را محکوم میکند و همیشه نخستین سازمان و حزبی
بوده که اینگونه حوادث را محکوم و همبستگی خود
را با شیعیان اعالم کرده است .وحدت مسلمانان اجازه
توطئه و فعالیتهای تفرقهآمیز را از دشمنان اسالم
س��لب میکند و اگر بین فرق اسالمی در پاکستان
تفرقه مشاهده میش��ود ،از سوی دستنشاندههای
استکبار جهانی است.

چهارگوشه

روسیه پیمان همکاری هستهای با آمریکا را تعلیق میکند

گفتوگوی «وطن امروز » با «حاج لیاقت بلوچ»
دبیرکل حزب جماعت اسالمی پاکستان

ادامه از صفحه اول
  در ایران یک نوع احس�اس همدلی و وحدت ملی
حول و حوش این گروگانگیری به وجود آمد اما شاید
برای مردم ما جالب باشد که بدانند در آن سوی مرز
سیستان و بلوچس�تان این حادثه چه بازخوردی در
پاکستان داشته است؟

وطن امروز

گروه بینالملل :مسکو نخستین پاسخ محکم
خود به تهدید واشنگتن برای تحریم روسیه را
میدهد و عمال حکم به پایان پیمان «آغاز»
( )startخواه��د داد ،پیمان��ی که میان
جمه��وری فدراتیو روس��یه و ایاالت متحده
آمریکا منعقد ش��د و به کاخ سفید این اجازه
را میداد ک��ه در ازای خرید اورانیوم ذخیره
شده در تسلیحات هس��تهای زرادخانههای
شوروی س��ابق برای مصرف در نیروگاههای
اتم��یاش ،بتواند بر فعالیتهای هس��تهای
روسیه نظارت کند .اما دیروز وزیر دفاع روسیه
اعالم کرد قص��د دارد نظ��ارت آمریکاییها
بر تسلیحات هس��تهای روسیه تحت پیمان
 New startرا ممن��وع س��ازد ک��ه
این به معنی آغاز پای��ان روند همکاریهای
نظام��ی کرملی��ن و کاخس��فید خواهد بود،
همکاریهای��ی که تا پی��ش از بحران اخیر
اوکرای��ن به نقطه اوج خود نزدیک میش��د.
باراک اوباما هفته گذش��ته تهدید کرد دخالت روسیه
در شبهجزیره روسنشین کریمه میتواند باعث تحریم
این کشور و نقض همکاریهای نظامی دوطرفه شود
که بهنظر میرسد در این مورد پوتین نسبت به همتای
خود پیشدس��تی کرده اس��ت .روسیه در واکنش به
تهدید آمریکا برای تحریم همهجانبه اعالم کرده بود
پاسخی محکم به تحریمهای احتمالی خواهد داد که
به نظر میرس��د تعلیق پیمان «اس��تارت» در همین
راستا باشد .یک منبع نظامی -دیپلماتیک در وزارت
دفاع روسیه دیروز به خبرگزاری ریانووستی گفت« :ما
آماده هستیم در پاس��خ به بیانیه وزارت دفاع آمریکا
درباره تعلیق همکاری بین نهادهای نظامی روسیه و
آمریکا چنین گامی را برداریم» .این به معنای تعلیق
پذی��رش گروههای بازرس��ان در چارچ��وب تعهدات
مربوط به پیمان کاهش تسلیحات استراتژیک تهاجمی
«نیو استارت» و سند امضا شده میان رؤسای جمهور
دوطرف در وین ( )2011اس��ت .این منبع اضافه کرد:
«چنین بازرسیهایی برای برقراری اعتماد است و به

پایانی برای «استارت»

این دلیل در ش��رایط اع�لام عملی تحریمها از جانب
آمریکا ،تماسهای منظم عادی و دوجانبه برای رعایت
پیمانها نمیتواند وجود داش��ته باش��د .ما تهدیدات
بیاس��اس آمریکا و ناتو علیه روس��یه درباره سیاست
خارجیمان نس��بت به اوکراین را ژستی غیردوستانه
میدانی��م و ای��ن امر ام��کان میدهد بروز ش��رایط
فورسماژور (اضطراری) اعالم شود».
■■طرح تجدیدقوای نظامی روسیه
اما بروز ش��رایط اضطراری بین مسکو و واشنگتن
تنها به تعلیق پیمان «اس��تارت» محدود نمیشود و
روسها به طور جدی طرح بزرگ بازنگری تسلیحاتی
خ��ود در مواجهه با تهدیدهای اخی��ر آمریکا و ناتو را
استارت زدهاند .این خبر را معاون دفاعی نخستوزیر
روسیه اعالم کرده است .به گفته «دیمیتری روگوزین»
افزایش تهدیدها توس��ط ایاالت متحده و کشورهای
عضو پیمان آتالنتیک شمالی ،لزوم تجدید قوای نظامی
روسیه با سالحهای مدرنتر را معنا میبخشد .دیروز
روگوزین در صفحه فیسبوک خود نوش��ت« :پس از

انفجار در بغداد  13کشته و  103زخمی برجا گذاشت

عربستان و قطر؛ عوامل اصلی خشونتهای عراق
گ�روه بینالملل :ن��وری مالکی،
نخس��توزیر عراق روز ش��نبه
ب��ا بیان اینکه عربس��تان و قطر
ب��ا حمای��ت مال��ی و نظامی از
گروههای مسلح ،به عراق اعالن
جنگ دادهاند ،گفت :عربس��تان
و قطر باید پاس��خگوی حمالت تروریس��تی در عراق
باشند .مالکی تصریح کرد گروههای مسلح مورد حمایت
عربستان و قطر از سوریه وارد خاک عراق شدهاند و این
کشور را بیثبات کردهاند .عراق به عنوان کشور همسایه
سوریه ،تحت تاثیر تحوالت این کشور قرار گرفته است.
پس از اینکه مس��ؤوالن عالیرتبه عراق در اعالم موضع
این کشور در قبال تحوالت سوریه ،بر مبارزه با تروریسم
تاکید کرده و گفتند تنها راهحل بحران سوریه سیاسی
اس��ت ،دامنه فعالیتهای تروریستی در این کشور اوج
گرفت .شکست تروریستها در نبرد با ارتش سوریه نیز
موجب شد حامیان آنان بویژه عربستان ،دامنه فعالیت
گروههای مسلح را در خاک کشورهای همسایه سوریه
بویژه در عراق بگسترانند .پس از  3سال حمایت بیوفقه
جبهه عربی  -غربی از تروریستها در سوریه و ناکامی
آنان در رسیدن به اهداف خود ،یافتن جبهه جدید برای
نمایش تحرکات تروریس��تها در دستور کار عربستان
ق��رار گرف��ت .عراق و لبن��ان در ماههای اخیر ش��اهد
انفجارهای مختلف تروریستی بودهاند .عناصر تروریستی
ب��ا حضور در خاک این کش��ورها تالش کردند امنیت
آنها را ش��کننده جلوه دهند .تحرکات گروه تروریستی
عبداهلل عزام مورد حمایت عربستان در لبنان ،نشان داد
عربستان برای پیشبرد اهداف خود از هر روشی استفاده

میکند .این رویکرد عربستان در
حالی است که این کشور لیست
جدی��د گروههای تروریس��تی از
دید خود را منتشر کرد .استفاده
ابزاری عربس��تان از تروریسم با
ش��روع بحران س��وریه و تبعات
آن بر عراق و لبنان بیش از پیش آش��کار ش��ده است.
عربس��تان ،امروز گروه تروریستی داعش را در فهرست
گروههای تروریس��تی قرار میده��د در حالی که این
گروه تروریس��تی با دالرهای نفتی عربستان در سوریه
و عراق فعالیت میکند .اختالف بین تروریس��تها در
سوریه و تش��دید درگیری بین آنان و شکست اهداف
عربستان و دیگر حامیان تروریستها در سوریه موجب
شده دس��تهبندی بین گروههای مسلح در دستور کار
قرار گیرد .تالش عربستان برای تفکیک بین گروههای
تروریستی نمیتواند این کشور را در کانون توجه مبارزه
با تروریس��م قرار دهد ،همانطور که نخستوزیر عراق
تاکید کرد عربس��تان و قطر باید پاس��خگوی اقدامات
تروریس��تی در خ��اک عراق باش��ند .دولت ع��راق در
چارچوب سیاست مبارزه با تروریسم از دسامبر گذشته
مبارزه جدی با تروریستهای مورد حمایت عربستان
را در دس��تور کار قرار داده اس��ت .در تحولی دیگر ،به
گزارش یونایتدپرس اینترنشنال ،یك منبع محلی گفت
یك خودروی بمبگذاری ش��ده در زمان تفتیش آن در
یك ایستبازرس��ی در ورودی شهر «حله» در جنوب
بغداد منفجر شده است .این منبع افزود كه در اثر انفجار
این خودروی بمبگذاری شده که صبح یکشنبه به وقوع
پیوست  13نفر كشته و  110نفر زخمی شدند.

بحرین از نقشه جهان عرب حذف شد
ش��بکه خبری الجزیره با انتشار تصویری از نقشه
جهان عرب ،کش��ور بحری��ن را از جهان عرب حذف
کرد .انتشار این تصویر بینندگان این شبکه را بشدت
غافلگیر کرد که به سرعت این تصویر در فضای مجازی
و س��ایتهای اجتماعی منتشر ش��د .هرچند برخی

کارشناس��ان جهان عرب این اقدام ش��بکه الجزیره را
اش��تباهی غیرعمد توصیف کردن��د اما افکار عمومی
جهان عرب با اعتراض به این اقدام الجزیره ،دلیل آن را
اختالفات اخیر میان دوحه با کشورهای بحرین ،امارات
و عربستان دانستند.

تهدیدهای فزاینده ایاالت متحده و ناتو ،تردیدی برای
کسی باقی نمانده که الزم اس��ت ارتش و ناوگانمان
را تقوی��ت کنیم و صنایع دفاع��ی و علوم نظامیمان
را متحول س��ازیم» .این واکنش مس��تقیمی است به
بیانیه پنتاگون برای گسترش پایگاههای هواییاش در
لهستان و اعزام شش فروند  F15دیگر به یگان هوایی
تحت فرماندهی ناتو در استونی ،لتونی و لیتوانی .روسیه
نیز قصد دارد در مقابل دست به رزمایشهای مشترک
با بلغارستان و رومانی ،دو متحد سنتیاش در سواحل
دریای سیاه بزند.
■■پرونده تکتیراندازان کییف در شورای امنیت
رسوایی تکتیراندازان وابسته به شورشیان اوکراین
ط��ی ناآرامیه��ای اخیر میدان اس��تقالل کییف به
مراحل حساستری رسیده طوری که مسکو قصد دارد
یک پرونده جنایی بینالمللی در شورای امنیت برای
آن بگش��اید .ویتالی چورکین ،نماینده دائم روسیه در
سازمان ملل متحد اعالم کرد موضوع هدف قرار گرفتن
مردم بیگناه و نیروهای پلیس توس��ط تکتیراندازان

معاون اول کرزی درگذشت

ناش��ناس را در ش��ورای امنیت سازمان ملل
متحد مط��رح کرده و خواس��تار تحقیق در
این باره ش��ده است .رس��وایی مربوط به این
تکتیراندازها که احتماال یا از نیروهای امنیتی
جدا ش��ده پلیس اوکراین یا تروریستهای
نازی تحت آموزش ناتو بودهاند ،هفته گذشته
برپا ش��د .انتشار اینترنتی نوار مکالمه تلفنی
بین کاترین اشتون ،مسؤول سیاست خارجی
اتحادیه اروپایی و اورماس پائت ،وزیر خارجه
اس��تونی در روز  26فوریه پس از بازدید وزیر
استونیایی از اوکراین سرآغاز این رسوایی بود
که نشان میداد قاتالن ناشناس تعداد زیادی
از نیروهای انتظامی ،شورشیان و مردم عادی
کییف در زمره حامیان غربگرایان حاکم شده
بر اوکرای��ن بودهاند .در ای��ن گفتوگو وزیر
خارجه اس��تونی با استناد به اطالعات «اولگا
بوگومولتس» ،پزشک معالج مجروحان بر اثر
شلیک تکتیراندازها گفته است «این درک
ک��ه نه یانوکوویچ بلکه افرادی از ائتالف جدید (دولت
کودتا) پشت سر این تکتیراندازها قرار دارند ،افزایش
مییابد».
■■وابستگی دولت کییف به ملیگرایان افراطی
مس��کو کماکان بر موضع خود مبنی بر کودتاچی
خوان��دن ماهیت دولتمردان جدید اوکراین ایس��تاده
اس��ت .پس از تاکیدات پیاپی پوتین و مدودف بر این
موضوع ،س��رگئی الوروف وزیر خارجه روسیه نیز روز
شنبه در نشس��ت خبری در پایان مذاکرات با«سراج
الدین اصلوف» همتای تاجیکستانیاش ،اظهار داشت
کس��انی که در کییف به قدرت رس��یدهاند ،مستقل
نبوده و وابسته به ملیگرایان افراطی (نازیها) هستند
که از راه مس��لحانه حکومت را غص��ب کردهاند .وزیر
خارجه روسیه به یک خبرنگار گفت« :آنها به قول شما
دولت موقت مستقل نبوده و با نهایت تاسف وابسته به
ملیگرایان افراطی هستند که از راه مسلحانه حکومت
را غصب کردهاند .فکر میکنم شرکای غربی ما بهخوبی
میدانند که آنها چگونه افرادی هستند».

آمریکا و انگلیس همه ساکنان کره زمین را کنترل میکنند؟

آسانژ :یک دنیای جدید استبدادی در پیش داریم
گ�روه بینالمل�ل :آخری��ن
افشاگریهای ژولیان آسانژ درباره
توان دستگاههای جاسوسی آمریکا
و انگلی��س در نظارت بر کل افراد
بش��ر بیش از آنک��ه آگاهیبخش
باشد ،وحشتآفرین است .افشاگر
مشهور استرالیایی و موس��س ویکیلیکس که شنبه ۸
مارس از طریق اس��کایپ به طور مستقیم برای نشست
فناوری در آس��تین تگزاس س��خنرانی میکرد ،هشدار
داد آژان��س امنیت ملی آمری��کا و مقر ارتباطات دولتی
انگلیس بزودی توانایی جاسوس��ی از کل کره زمین را به
دست خواهند آورد .آسانژ گفت« :چیزی نمانده است تا
توانایی نظارت بر هم ه س��اکنان کره زمین تقریبا فراهم
ش��ود و با اطمینان میتوان گفت ظرف چند سال دیگر
فراهم خواهد ش��د چرا که  2دستگاه جاسوسی یادشده
توانمندیهای خود را هر  ۱۸ماه یکبار دو برابر میکنند».
او همچنین تاکید کرد این اقدام به انتقال قدرت از کسانی
که مورد جاسوسی قرار میگیرند به کنترلکنندگان این
فرآیند منجر خواهد ش��د .آسانژ افزود« :جهان به سوی
یک دنیای جدید استبدادی پیش میرود ».این سخنان،
پژواک افشاگریهای ادوارد اسنودن ،کارمند سابق آژانس
امنیت ملی آمریکاست که گفته بود مقر ارتباطات دولتی
ش��بکه کابلهایی که انتقال

انگلیس به طور مخفیانه به
مکالمات تلفنی و ارتباطات اینترنتی در سراس��ر جهان
از طریق آنها صورت میگیرد دسترسی دارد و اطالعات
یادشده را در اختیار آژانس امنیت ملی آمریکا قرار میدهد.
اسنودن فاش کرده بود اقدامات جاسوسی مشترک این دو
دستگاه جاسوسی رهگیری میلیو نها ارتباط آنالین افراد

ع��ادی و استراقس��مع مکالمات
تلفنی سران کشورهای جهان را
دربرمیگیرد .آسانژ که به ارتکاب
جرایم جنسی در سوئد متهم است
در ژوئن  ۲۰۱۲در سفارت اکوادور
در لندن پناه گرفت تا از استرداد
خود به سوئد جلوگیری کند .با این وجود موسس پایگاه
اینترنتی افشاگر ویکیلیکس تاکید میکند درخواست
اس��ترداد وی از س��وی س��وئد نوعی پوش��ش حقوقی
ب��رای تحویل او به مقامهای آمریکاس��ت که پیشبینی
میکند در آنجا به علت افشای دادههای فوقمحرمانه
دیپلماتیک و نظامی واشنگتن با مجازات مرگ روبهرو
ش��ود .در همین حال یکی از نمایندگان کنگره مانع
مصاحبه غیرحضوری ادوارد اس��نودن ،افشاگر اسرار
اطالعات��ی آمریکا با یک نشس��ت مهم تخصصی در
ایاالت متحده ش��ده اس��ت .قرار بود امروز در نشست
تعاملی جن��وب از جنوب غرب ( )SSICدر آس��تین
تگزاس از طریق شبکه ویدئویی اینترنتی اسکایپ ،یک
میهمان ویژه داشته باشد ،همانگونه که شنبه گذشته
ژولین آس��انژ نیز از لندن برای این نشست سخنرانی
ک��رده بود« .مایک پومپئو» نماین��ده کانزاس و عضو
کمیته اطالعاتی کنگره در نامهای سرگشاده از اجالس
« »SSICخواست گفتوگوی تعاملی با اسنودن تحت
عنوان «حریم خصوصی ،جاسوسی و مراقبت آنالین»
را تعطیل کند .قرار بود کارمند س��ابق سازمان امنیت
مل��ی آمری��کا ( )NSAدر این نشس��ت گفتوگویی
زنده و غیرحضوری با کریستوفر سوقویان از «اتحادیه
آزادیهای مدنی آمریکا» داشته باشد.

برگزاری دادگاه ترور بینظیر بوتو  22مارس
دادگاه مقابله با تروریسم پاکستان بررسی پرونده ترور
بینظیر بوتو را در پی ناکامی دادس��تانی در پرداختن به
نگرانیه��ای امنیتی به  22مارس  2014موکول کرد .به
گزارش خبرگزاری هند ،پرویز جویه ،قاضی دادگاه مقابله
با تروریس��م پاکس��تان اعالم کرد :این اقدام بنابر دالیل

امنیتی انجام شده چرا که دادستان ویژه تهدید شده است.
اظهر چودری پس از کشتهشدن ذوالفقار علی ،دادستان
س��ابق به ضرب گلوله در مه سال جاری میالدی به این
سمت منصوب شد .بینظیر بوتو در  27دسامبر  2007در
راولپندی و  ۲هفته پیش از انتخابات ترور شد.

قابجهان

اسرائیل آب را بر قدس بسته است

شماره 11 1274

حدود  ۸۰هزار فلس�طینی در ش�رق بیتالمق�دس بیش از 4
روز اس�ت که به آب دسترس�ی ندارند و اسرائیلیها آب را بر

آنها بستهاند .با این حال طبق گزارش «میدل ایست مانیتور»
شرکت آب اسرائیلی گیهون روز جمعه در بیانیهای اعالم کرد:

«حدود  ۸۰هزار فلس�طینی در  ۴محله عربی در اورش�لیم و
حوم ه آن  ۳روز اس�ت از بیآب�ی کامل رنج میبرند» .درحالی

که این شرکت دلیل قطع آب را زیرساختهای تاسیسات آب

در این محلهها عنوان میکند فلسطینیان در بیانیهای متقابل

با مقصر معرفی کردن شرکت اسرائیلی گیهون به عنوان تنها

نهادی که میتواند آب مورد نیاز ش�رق بیتالمقدس را تامین

کند ،گفتند« :این ش�رکت  ۲هفت ه قبل کاهش سهمیه آب را
آغاز کرد ...و در نهایت نیز به طور کامل جریان آب را قطع کرد.

خالد الخالد ،معاون کمیت ه مردمی اردوگاه پناهجویان شعفاط،

روز ش�نبه در اینباره گفت« :حدود  ۲۳هزار آواره و ش�هروند

فلس�طینی در این اردوگاه زندگی میکنند و  ۳روز است آب
ندارند .در راس الشهاده  ۲۰روز است که آب قطع شده است».

محمد قس��یم فهیم ،مع��اون اول
رئیسجمه��وری افغانس��تان ،روز
یکشنبه در اثر سکته قلبی درگذشت .به گزارش
رس��انههای خب��ری ،حامد کرزی به مناس��بت
درگذش��ت معاون اول خود  3روز عزای عمومی
اعالم کرده اس��ت .قس��یم فهیم پیش از این نیز
از بیم��اری دیابت رنج میبرد و چندین بار تحت
مراقبتهای جدی قرار گرفته بود .قس��یم فهیم
از  5س��ال گذش��ته معاون اول رئیسجمهوری
افغانستان بود .طبق قانون اساسی افغانستان هرگاه
یکی از دو معاون ریاستجمهوری «استعفا یا فوت
كن��د» رئیسجمهوری افغانس��تان میتواند فرد
دیگری را به تایید مجلس نمایندگان افغانستان
جایگزین وی کند.

انفجار در خطلوله گاز پاکستان

افراد مسلح ناش��ناس روز یکشنبه
خطلوله گاز طبیعی منطقه س��ند
در پاکس��تان را منفجر کردند .ب��ه گزارش واس،
پلیس پاکستان اعالم کرد این انفجار كه به دنبال
بمبگذاری در این خطلوله صورت گرفت ،توقف
انتقال گاز به مناطق مس��کونی منطقه سند را به
دنبال داشت .بهدنبال این انفجار ،نیروهای امنیتی
و فن��ی به محل حادثه اعزام ش��ده و تالش برای
ترمیم این خطلوله را آغاز كردند .س��ازمان ارتش
آزادیبخش بلوچس��تان مس��ؤولیت این انفجار را
برعهده گرفته است.

ادامه عملیات جستوجوی
هواپیمای مالزی

عملیات جس��توجو ب��رای یافتن
نش��انهای از هواپیمای مس��افربری
بوئینگ  777متعل��ق به هواپیمای��ی مالزی در
آبهای دریای چین جنوبی همچنان ادامه دارد.
براس��اس گزارشه��ا ،بیش از  40کش��تی و 20
هواپیما در حال عملیات جس��توجو هستند اما
تاکنون هیچ اثری از آن پیدا نکردهاند .در حالی که
عملیات جستوجو ادامه دارد ،مقامات اطالعاتی
در حال برسی هویت مس��افران پرواز MH370
هستند و گفته میشود احتماال  4مسافر با گذرنامه
جعلی س��وار هواپیما ش��دهاند که این موضوع بر
پیچیدگی ناپدیدش��دن ای��ن هواپیمای بوئینگ
افزوده است.

تجلیل کشورهای آمریکایی
از صلحطلبی دولت ونزوئال

س��ازمان کش��ورهای آمریکای��ی
( )OASاز تالشه��ای نی��کالس
م��ادورو ،رئیسجمهور ونزوئ�لا ،به منظور یافتن
راهحلی برای پایان دادن به بحران سیاسی در این
کشور تجلیل کرد .این سازمان مستقر در ایاالت
متحده با انتش��ار بیانیهای حمایت کامل خود را
توگوی
از ابتکار صل��ح دولت ونزوئال و ادام ه «گف 
ملی» در این کش��ور اعالم کرد .ش��ورای دائمی
سازمان کشورهای آمریکایی این اعالمیه را با ۲۹
رای موافق در مقابل  ۳رای مخالف تصویب کرد.
آمریکا ،کانادا و پاناما  3کش��وری بودند که با این
اعالمیه مخالفت کردند .در این اعالمیه آمده است:
«سازمان کش��ورهای آمریکایی مراتب قدردانی،
حمایت و پش��تیبانی کامل خ��ود را از ابتکارها و
تالشهای دول��ت دموکراتیک منتخب ونزوئال با
توگوی ملی ابراز
هدف ادام ه پیش��رفت روند گف 
م��یدارد» .دولت ونزوئال نیز از ای��ن اقدام تقدیر
کرد و روی چادرتون ،نماینده ونزوئال در س��ازمان
کشورهای آمریکایی ،از این اقدام به عنوان «یک
پیروزی بزرگ برای آمریکای التین» نام برد.

هشدار لیبی به نفتکش کرهای

علی زیدان ،نخستوزیر لیبی هشدار
داد طرابلس یک نفتکش کرهشمالی
را که به صورت غیرقانون��ی در حال بارگیری نفت
در یک بندر شرقی لیبی است ،هدف قرار میدهد.
صبح شنبه ،شبهنظامیانی که کنترل تاسیسات نفتی
الس��دره لیبی در شرق این کشور را در دست دارند،
تالش کردند در یک نفتکش که پرچم کرهشمالی
را دارد ،نف��ت خ��ام بارگیری کنند .ش��رکت ملی
نفت لیبی میگوید این کشتی تحت مالکیت یک
شرکت سعودی است .نخستوزیر لیبی همچنین
گفت مقامات به کاپیتان کشتی گفتند که آبهای
س��رزمینی لیبی را ترک کند ام��ا وی گفت مردان
مسلح حاضر در کشتی به وی اجازه این کار را ندادند.

راهبههای ربوده شده سوری
آزاد میشوند

منابع سوری اعالم کردند اطالعاتی
در دس��ت دارند که نشان میدهد
راهبههای س��وری که توس��ط گروههای مسلح
ربوده ش��دهاند ،بزودی آزاد میش��وند .ش��بکه
االخباریه سوریه گزارش داد ،اطالعاتی در دست
دارد که نشان میدهد راهبههای ربوده شده در
ش��هر معلوالی س��وریه آزاد میشوند .مسؤوالن
س��وری بی��ش از  80خبرن��گار و روزنامهن��گار
بینالملل��ی را ب��ه مرزه��ای س��وریه و لبن��ان
فرس��تادهاند تا ورود راهبهها به سوریه را پوشش
دهند .یک منبع از جامعه ارتودکس س��وریه نیز
اعالم کرد راهبههای ربوده شده از طریق مرزهای
لبنان و سوریه آزاد میشوند.

