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اعطای باالترین نشان فلسطین
به رئیسجمهور آرژانتین

رئیس کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین «ساف» نشان «ستاره فلسطین» را به «کریستینا فرناندز» رئیسجمهور آرژانتین اعطا
کرد.این نشان به پاس موضع همیشگی فرناندز در حمایت از فلسطین در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین به وی اعطا شد .فرناندز نیز به
نوبه خود بر موضع حمایت گرایانه و ثابت آرژانتین از ملت فسلطین و حقوق آن ،تاکید کرد .
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نخستوزیرترکیهازبرگزاریانتخاباتزودهنگامسخنمیگوید

پرچ��مآمری��کادرس��فارتواش��نگتندرکوبابرافراش��تهش��د

واکنشمعصوموالعبادیبهاظهاراتفرماندهارشدآمریکایی

س��ومین دیدار "داووداوغلو" نخست وزیر ترکیه
و "کمال قلیچداراوغلو" رئیس حزب جمهوری
خواهخلقبرایتشکیلدولتائتالفیبهشکست
انجامی��د .بدین ترتیب ح��زب حاک��م عدالت و
توسعهاکنونگزینهایجزانتخاباتپیشازموعد
ندارد.اولشهریورمهلت ۴۵روزهبرایتشکیل
کابین��ه جدید ب��ه پای��ان خواهد رس��ید و رئیس
جمهور ترکیه میتوان��د برای اع�لام انتخابات
زودهنگام اقدام کن��د.در این صورت پس از۹۰
روز  ،انتخاب��ات پارلمانی در ماه نوامبر (اواس��ط
آبان) برگزار خواهد شد .داوود اوغلو پس از این
نشستاعالمکرد"مراجعهبهارادهملیبهعنوان
است.ویبرگزاریانتخابات

تنهااحتمال"مطرح
زود هن��گام پارلمانی را به نف��ع حزب متبوعش
دانست که با کسب  18کرسی دیگر به تنهایی
قادربهتشکیلدولتخواهدبود.قلیچداراوغلو
هم تعلل حزب حاکم را "غیر اخالقی" دانس��ت
و گفت« :به ما پیش��نهاد حکومت ائتالفی داده
نشد ،بلکه پیش��نهاد حکومت انتخاباتی کوتاه
مدت ارائه شده اس��ت » .با این حال تا برگزاری
انتخابات زودهنگام سه گزینه پیش روی دولت
کنونی قرار دارد .نخست وزیر میتواند خواستار برگزاری نشست فوق العاده
مجلس ش��ود و برای کابینه فعلی درخواس��ت رأی اعتماد کند یا دولت اقلیت
تشکیلدهدوضمنرایزنیبایکیازاحزابمخالفبرایایندولترایاعتماد
کسب کند و یا رئیس جمهور با رئیس مجلس بر سر تشکیل "دولت انتخابات"
توافقکندکهاعضایآنمتشکلازاحزابیخواهدبودکهبهمجلسراهیافتهاند.

س��فارت آمری��کا در کوب��ا در مراس��م وی��ژهای با
حضور مقامهای دو کش��ور از جمله جان کری،
وزیر خارج��ه آمریکا پس از گذش��ت بیش از نیم
قرن در هاوانا بازگشایی ش��د و پرچم آمریکا در
این س��فارتخانه به اهتزاز درآم��د .جان کری در
سخنانی بازگش��ایی س��فارت آمریکا در کوبا را
لحظهای حقیقتا تاریخی توصی��ف کرد.باراک
اوباما و فیدل کاس��ترو ،روس��ای جمهور آمریکا
و کوب��ا چن��دی پی��ش تواف��ق کردند ک��ه روابط
دیپلماتیکدوکشورراازسربگیرند.بهگزارش
بی.بی.س��ی ،از زمان اعالم این توافق ،آمریکا
بعضی محدودیتهای سفر و تجارت علیه کوبا
را برداشته اما بسیاری از تحریمهای این کشور
هنوز لغو نشده است.همزمان،فیدل کاسترو،
رهبر پیش��ین کوبا در س��الروز تولدش در س��ن
 89سالگیباانتشارنامهایازسیاستخارجی
و اقتصادی آمری��کا از زمان جن��گ جهانی دوم
تاکنون انتقاد کرده و گفته اس��ت که واشنگتن
بابت تحری��م های تجاری از س��ال 1962علیه
کوبا باید میلیونها دالر به هاوانا غرامت بدهد.
تحریم تجاری آمریکا علیه کوبا از س��ال1962
اعمال شد زمانی که کاسترو بعد از س��رنگونی رژیمی که آمریکا از آن حمایت
میک��رد روی کار آمد.فی��دل پیش��تر نی��ز ،در دس��امبر  ۲۰۱۴پ��س از دیدار
ب��رادرش رائول ب��ا اوباما به عنوان روس��ای جمه��ور کوبا و آمری��کا اعالم کرده
بود« :من نه به سیاس��ت آمری��کا اعتم��اد دارم و نه با آنه��ا حرف��ی زده ام اما این
ب��ه معنای این نیس��ت ک��ه با ح��ل مس��المت آمیز مش��کالت مخالف باش��م».

رئی��س جمه��ور ونخس��توزیر ع��راق س��خنان
رئیس س��تاد نیروی زمینی ارتش آمریکا مبنی
بر ضرورت تجزیه عراق را محکوم کردند.ژنرال
اودیرن��و که جمعه آینده بازنشس��ته می ش��ود و
قرار اس��ت ژنرال «مارک میل��ی» جایگزین وی
در ارتش آمریکا شود،تاکید کرده بود که تقسیم
عراق تنها راه حل ب��رای پای��ان دادن به بحران
این کشور است.با این حال ،نخست وزیر عراق
با ص��دور بیانی��ه ای از اظهارات ژن��رال اودیرنو
ابراز تعجب کرد و گفت که چنین اظهاراتی غیر
مس��ئوالنه و ناش��ی از ناآگاهی از واقعیت عراق
اس��ت .فواد معصوم رئیس جمهور عراق نیز در
پاسخ به س��خنان اخیر فرمانده ارشد آمریکایی
تاکید کرد که تقس��یم عراق غیرممکن اس��ت.
در عرص��ه نظامی نی��ز ش��مار قربانی��ان انفجار
تروریس��تی در یکی از محلههای شیعهنش��ین
بغ��داد ب��ه  ۷۶کش��ته و بی��ش از  ۲۰۰زخم��ی
رسید .این حمله انتحاری که داعش مسئولیت
آن را برعه��ده گرف��ت ،در ب��ازار می��وه و ت��ره بار
ک صدر بغداد روی داد .همزمان،وزارت
ش��هر 
دفاع آمریکا از افزایش احتمال اس��تفاده گروه
تروریستی داعش از گاز خردل در مقابله با پیشمرگه های کرد گزارش داد .گاز
خردل ترکیبی شیمیایی است که در آن از گاز کلر و گوگرد استفاده شده است.
این گاز به ویژه در جنگ جهانی اول و همچنین در جنگ ایران و عراق توس��ط
نیروهایبعثیبهکارگرفتهشدهبود.پیشترنیزروزنامهآلمانیبیلدبااستنادبه
گزارشمحرمانهارتشآلمانازاستفادهگازخردلتوسطداعشخبردادهبود.

همواره این س��وال مطرح بود که القاع��ده پس از مرگ مال
عمر چه موضع��ی اتخ��اذ خواهد ک��رد .بیانی��ه الظواهری
وبیعتش ب��ا مال اخت��ر منصور رهب��ر جدید طالبان نش��ان
داد که القاع��ده قصد دارد همچنان در کن��ار متحد دیرین
خ��ود در منطق��ه باق��ی بماند.س��ابقه نزدیک��ی طالبان به
القاعده به 15س��ال پیش برم��ی گرددزمانی ک��ه طالبان
در افغانس��تان به شدت تضعیف ش��ده بود و با ملحق شدن
به شبکه حقانی پاکستان ،ش��رایط ویژه ای را برای خود به
وجود آورد.این گروه با نقل مکان از افغانس��تان به مناطق
صعب العبور و خاص کوهس��تانی کش��ور پاکستان مجددا
خود را ساماندهی کرد.بیعت القاعده با طالبان می تواند
به نف��ع طالبان باش��د،چرا ک��ه القاعده ش��بکه ای جهانی
است و از منابع مالی بیشتری برخوردار است و طالبان می
تواند با استفاده از این منابع مالی وگسترش فعالیت های
خود ،وزنه بیشتری در مذاکرات صلح با دولت افغانستان
کس��ب کند اما ب��ا توجه ب��ه پیچیدگیها وچن��د الیگی در
ساختار طالبان نمیتوان باصراحت تصویر روشنی از ادامه
مذاکرات صلح ترسیم کرد .باید ببینیم آیا مال اختر منصور با
مذاکرات صلح موافق است یا اظهارات وی پس از انتخابش
به عنوان رهبری مبنی بر ادامه جهاد تالش��ی از سوی وی
برای کنت��رل اوض��اع و مخالفانش اس��ت؟چرا ک��ه تعویق
مذاکرات واختالفات درون��ی در طالبان بالقوه نمیتواند
مثبت تلقی ش��ود آن هم در ش��رایطی که القاعده از قدرت
سابق خود برخوردار نیست و هرگونه اختالفی میتواند بر
افزایش تحرکات داعش در افغانستان تاثیرگذار باشد.

افغانستان

مصر

اندیشکده روز

بیعت القاعده با سرکرده جدید طالبان

مصربه«زندانیبزرگ»تبدیلشدهاست

ژاپن
آبه باز هم عذرخواهی نکرد

سوریه
موضع روس ها منعطف شده است

اظهار نظر روز
دولت باغچلی:

پ.ک.ک و نیروهایش باید نابود شوند
رئیس حزب حرکت ملی ترکیه
تاکی��د ک��رد ک��ه دفن ش��دن
س�لاح ه��ای پ.ک.ک
کافی نیست و این حزب و
اعضایش باید نابود شوند
تا بهار به ترکی��ه برگردد.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری
دوغ��ان" ،دول��ت باغچلی"
گف��ت :اراده سیاس��ی زی��ر
رگب��اری از گلول��ه ق��رار گرفت��ه
ا جتنا ب
اس��ت .ب��ا ای��ن ش��رایط خ��ون ری��زی
ناپذیر است .مگر قرار نبود دیگر مادران گریه نکنند ،ترور
پایان بپذیرد و از ک��وه ها گل جمع آوری ش��ود؟ تمام این
ح��رفه��ادروغازآبدرآم��د.
اکنون نیز رئیس جمه��ور اردوغان ادعا می کند س��اکت
شدن سالح ها کافی نیست و این سالح ها باید زیر زمین
دفن شود ولی چیزی که ما مشاهده می کنیم دفن شدن
فرزندان این سرزمین در زیر خاک است .اگر سالح ها زیر
زمین دفن ش��ود روزی از زیر زمین بیرون کشیده خواهد
ش��د .فقط در صورتی که سالح ها و کس��انی که سالح به
دس��ت می گیرند نابود ش��وند در آن صورت است که بهار
به این کش��ور خواهد آمد .آقایانی که در حال اداره کشور
هس��تید ترکیه با بحران تروریس��م روبه رو اس��ت اما شما
با انج��ام نظرس��نجی ب��ه دنبال فرصت��ی ب��رای برگزاری
انتخابات زود هنگام و خیانت به کش��ور هس��تید.

خبرهای متفاوت
برخی از مسئوالن عراقی ۹۰۰محافظ دارند

پوست اندازی استراتژی پاکستان
اندیش��کده رند در گزارش��ی به تغیی��ر اس��تراتژی امنیتی
پاکستان نسبت به همسایگان خود پرداخته است .در این
گزارش آمده است :پاکستان در فضای بین المللی به عنوان
یک نیروی سرکش و ناپایدار ش��ناخته می شد .اما با وجود
دیدگاه های منفی ،اس��تراتژیک پاکس��تان در حال تغییر
اس��ت .عملیات علیه طالبان در شمال وزیرستان و حرکت
به سمت ایجاد روابط با آمریکا و افغانستان از نمونه های این
تغییراست.اماباوجودتغییراتدرسیاستهایامنیتملی
پاکستان ،این کش��ور همچنان به خاطر صلح با گروه های
شبه نظامی و هزینه کرد باال در حوزه های نظامی نسبت به
نیازجامعهموردسرزنشقرارمیگیرد.بااینحال،اقدامات
پاکس��تان پس از حادثه یازده سپتامبر در س��ال  2001به
دلیل ایج��اد تغیی��رات در رفتار خ��ود قابل تقدیر اس��ت .با
اینکه هنوز درگیری ها در کشمیر وجود دارد ،پرخاشگری
و تخاصم پاکس��تان در مواجهه با هند کاهش یافته اس��ت.
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یوس��ف القرضاوی ،رئیس اتحادیه جهانی علمای
مس��لمان همزمان با دومین سالروز کش��تار «رابعه
العدویه» به دنبال عزل محمد مرسی ،از این کشور
بهعنوان«زندانبزرگ»یادکرد.همزمانبهگزارش
الجزیره،مردممصرباتظاهراتدرمیدانهایرابعهو
النهضة،نقضحقوقبشرتوسطوزارتکشوروحذف
مخالفانرامحکومکردند.نیروهایامنیتیمصرنیز
 19تنازاعضایاخوانرابازداشتکردند.

الظواهری ،رهبر گروه تروریستی القاعده ،در پیام
صوتی اعالم کرد که با «مال اختر منصور» ،سرکرده
جدیدطالبانبیعتمیکند.محمداخترمنصوردر
 ٣٠جوالی ٢٠١۵بهرهبریطالبانبرگزیدهشد.
انتخاب اختر منصور بر اساس گزارشهای موجود
مورد توافق همگانی طالبان نیس��ت .پنهان کردن
مرگمالعمروگزینشپرشتاباودرژوئیهگذشته،
موردانتقادپسروبرادرمالعمرقرارگرفتهاست.

نخس��ت وزی��ر ژاپ��ن در مراس��م هفتادمین س��ال
پایان جنگ جهانی دوم گفت :عذر خواهی دولت
ه��ای قبلی از نق��ش توکی��و در این جن��گ "تزلزل
ناپذیر" اس��ت  " .ش��ینزو آبه" از اقدامات کشورش
اظهار "اندوه عمیق" کرد ،اما صریحا عذرخواهی
نکرد .نخست وزیران قبلی ژاپن بارها در این باره
عذرخواهی کردهاند اما آبه همواره متهم بوده که
"جنایات" ژاپن را کم اهمیت جلوه داده است.

رئیس گروه موس��وم به مخالفان س��وری اعالم کرد
درموضعروسیهدرقبالبحرانسوریهشاهدانعطاف
هس��تیم و اگر این مواضع ادامه داشته باشد امکان
اتخاذراهکارسیاسیبرایحلبحرانوجودخواهد
داش��ت" .خالد خوجه"درخصوص پیشنهاد پوتین
رئیسجمهورروسیهبرایایجادائتالفبرایمقابله
با داعش در سوریه گفت :ما به آن ها گفته ایم که پس
از برکناری بشار اسد وارد این مسئله خواهیم شد.

المس��له :نخس��ت وزیر عراق بار دیگر از بس��ته اصالحات
خود برای مب��ارزه با فس��اد دفاع ک��رد و گف��ت :محافظان
ش��خصی من  38نفر هس��تند و برخی از مس��ئوالن 900
محافظ دارند.

سوتی "خنگ های لعنتی" از زبان الوروف
ت��ی آرت��ی :وزی��ر خارج��ه روس��یه در دی��دار ب��ا همت��ای
س��عودی خ��ود ب��دون توج��ه ب��ه ب��از ب��ودن میکروفن��ش
جمل��ه "خن��گ ه��ای لعنت��ی" را زی��ر ل��ب زمزم��ه ک��رد.
جلس��ه بی��ن دو وزیر ب��دون این ک��ه حادث��ه میکروف��ن باز
س��بب ب��روز بح��ران دیپلماتی��ک ش��ود ،ب��ه پایان رس��ید.
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در ﻧﻈﺮ دارد ﺣﻤﻞ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺪ

ﺟﻨﺎب ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻧﺠﺎﺗﯽ
٠٩١۵۵٣۴٣٨٢۶
ﺗﻠﻔﻦ٠۵١١-٧٠٢٠ :
دﻋﻮت ﻣ�
ﻧﻤﺎ�ﺪ .ﻟﺬا از �ﻠﻴﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن
ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎر واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ واﮔﺬار
ﻋﻤﻮﻣ�
ﺗﺪﺑﻴﺮ وﺑﻪﺑﺮﺧﻮرد ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪاز ﺣﺴﻦ
ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ
ﺗﻘﺪ�ﺮ وﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺣﺪا�ﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� روز ��ﺸﻨﺒﻪ ١٣٩٤٫٦٫١
اﺳﻨﺎد
در�ﺎﻓﺖ
ﺟﻬﺖ
ﺷﻮد
ارﺑﺎب رﺟﻮع ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ
ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� ﺑﺎ
ﺧﻮاﺳﺘﺎرم .آزاد� -ﺑﻴﻦ آزاد�  ٣٧و  ٣٩ﭘﻼ�  ٢١ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟ� راﺑﻠﻮار
آدرسﺗﻮﻓﻴﻖﻣﺸﻬﺪ-
ﺑﻪﺗﺸﻜﺮ ﻧﻤﻮده
 -٣٦٠٧٣٥٣٥داﺧﻠ� ٢٠
:
ﺗﻤﺎس
ﺗﻠﻔﻦﺑﺸﺮوﯾﻪ  -ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ
 /١٥٠٧١٣م

 /١٣٣٧٣٤ش

 /٩٤٢٢٦٤٨٧آ

 /١٥٢٤٨٤ش

ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ راﻫﺴﺎزى
ﺟﻬﺖ اﺟﺮاى ﭘﺮوژه داﺧﻞ
ﺷﻬﺮ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎ� ذ�ﻞ اﺳﺖ :
-١ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار�
 -٢ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎ��
 -٣راﻧﻨﺪه ﺑﻴﻞ ﺑ�ﻬﻮ

 /١٥١٧٧٤ش

 /١٥١٤٣٥ش

 /١٥٢٠٤٢ش

ﻣﺤﻤﺪﭘﻮر ٠٩١۵۵٧١۴٧٠٨
دﻓﺘﺮ ﮐﺎرﮔﺎه ۴٣٢٢۴۴١
ﻧﺼﺮﺗﯽ ٠٩١٢١٧٣٣٠۴۶

 /١٥٠٤٨١ش

 /٩٤٢٢٥٩٨٣ف
 /٩٤٢٢٢٦٩٧ل

 /١٥١٧٨١ش

 /٢٦٨٥٠ش

 /٩٤١٢٥١٤٩ت

 /٩٤٠٦٦٣٨٩ت
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