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درخواست برای حذف "اعتماد به خدا " از دالر آمریکا

العربیه: بزرگترین س��ازمان ملحدان )افرادی ک��ه وجود خدا را 
باور ندارند( در آمریکا با ارائه شکایت نامه ای به یک  دادگاه علیه 
وزارت خزانه داری این کشور خواس��تار حذف عبارت "ما به خدا 
اعتماد داریم" از اسکناس های پول ملی آمریکا )دالر( شد. عبارت  
In God We Trust )ما به خدا اعتماد داریم( بر روی همه س��که 
ها و اسکناس های دالر آمریکا درج می ش��ود. قرار است دادگاه 

نیویورک روز سه شنبه آینده این شکایت نامه را بررسی کند.

اوباما پیش مرگ دارد؟!

دیلی میل: در پ��ی امتناع رئیس جمهوری آمری��کا از صرف ناهار با 
جمهوری خواهان این کشور، شایعاتی مطرح شده مبنی بر این که 
اوباما فردی را به عنوان پیش مرگ دارد که مواد غذایی و نوشیدنی را 
پیش از صرف غذا امتحان می کند!سرویس مخفی آمریکا هنوز این 

امر را تایید نکرده است.

هر روز یک سرباز آمریکایی در عراق خودکشی می کند

اسکای نیوز : با گذش��ت 10 س��ال از جنگ عراق و حمله آمریکا به 
این کشور، همچنان آمارهای تهیه شده نشان می دهد که میانگین 
خودکشی  سربازان آمریکایی که از عراق به این کشور بازگشته اند روز 
به روز بیشتر می شود به نحوی که تقریبا در هر روز یک سرباز آمریکایی 

خودکشی می کند.

برلوسکنی معترضان را احمق خطاب کرد

رویترز: نخست وزیر س��ابق ایتالیا که به اتهام تقلب مالیاتی و فساد 
اخالقی با دادگاه روبروس��ت، به معترضانی ک��ه وی را حین ورود به 
پارلمان برای رای دادن به انتخاب رئیس سنا به باد تمسخر و استهزا 
گرفته بودند، دش��نام داد و ب��ا صدای بلند گفت: ش��ما باید خجالت 

بکشید، شما بدبخت و بیچاره هستید. احمق های نادان!

دزد ناشی به خانه عبدا... گل زد

شینهوا: قصر ریاست جمهوری ترکیه مشهور به "جاناکیا" مورد 
دستبرد سارقی قرار گرفت که اصاًل نمی دانست این قصر رئیس 
جمهور است. "سیرتف وای" 30 ساله پس از دستگیری به پلیس 
گفت که گمان می کرده این منزل یک ش��خص بس��یار ثروتمند 
اس��ت. او از دیوار باال رفته، از پنجره نگهبانی عبور کرده و داخل 
قصر "عبدا... گل" رئیس جمهور ترکیه شده و مقادیر زیادی پول 

نقد و اشیاء گرانبها سرقت کرده است.

مرگ مبهم فرزند ارشد پادشاه عربستان 
فرزند ارشد پادشاه عربستان در سن 53 سالگی درگذشت. به 
گزارش تسنیم، منابع دولتی عربستان سعودی از مرگ "متعب بن 
عبدا... بن عبدالعزیز آل سعود" فرزند ارشد ملک عبدا... پادشاه 
این کشور خبر دادند. خبر مرگ متعب 53 ساله در حالی منتشر 
می شود که هیچ خبری مبنی بر علت مرگ وی تا کنون منتشر 
نشده است. برخی منابع خبری، مرگ وی را مشکوک گزارش 
کرده و اعالم کرده اند که وی ممکن است    به قتل رسیده باشد.

سوریه و تکرار روندهای تاریخی
علیرضارضاخواه- یکی از نقاط عطف تاریخچه تعامل گروه های 
جهادی حاضر در افغانستان در دوران جنگ سرد، با سرویس های 
امنیتی غرب هنگامی بود که عبدا... عزام  رهبر  معنوی عرب 
افغانی ها در پاکستان ترور شد. بسیاری از نیروهای جهادی به 
ویژه سران سازمان "مکتب الخدمه" مجموعه ای که بعدها گروه 
تروریستی القاعده از دل آن بیرون آمد این ترور را نوعی اعالن 
جنگ دولت های غربی تفسیر کردند.  اتفاقی که خیلی زود دو 
متحد استراتژیک را به دو دشمن خونین بدل ساخت و القاعده 
را به بزرگ ترین تهدید برای امنیت ملی آمریکا بعد از جنگ 
سرد تبدیل کرد. هرچند تکرار نعل به نعل تاریخ معموال رخ نمی 
دهد اما از این واقعیت نیز گریزی نیست که تاریخ مجموعه ای 
از روندهای تکراری است. روزنامه لس آنجلس تایمز اخیرا در 
گزارشی مدعی شده است سازمان جاسوسی آمریکا در حال 
جمع آوری اطالعات از  افراط گرایانی است که برای جنگ 
علیه حکومت بشار اسد به سوریه رفته  اند تا در صورت لزوم با 
هواپیماهای بدون سرنشین آنها را هدف قرار دهد. بر اساس 
این گزارش، مرکز ضدتروریسم سازمان جاسوسی آمریکا که 
مسئولیت انجام برنامه های هدف قرار دادن شبه نظامیان در 
یمن و پاکستان را به عهده دارد، اخیرًا چند افسر خود را مسئول 
جمع آوری  اطالعات در خصوص شبه نظامیان در سوریه کرده 
است. این افسران واحدی را به همراه تعدادی از همکاران خود 
که مسئولیت شناسایی اعضای القاعده در عراق را به عهده 
داشته اند،   در سیا تشکیل داده اند. در این گزارش با استناد به 
برخی مقامات سابق و فعلی آمریکا، آمده است که هنوز باراک 
اوباما رئیس جمهور آمریکا اجازه حمله موشکی پهپادها در داخل 
سوریه را صادر نکرده است. انتشار این خبر در حالی است که  
روز گذشته رسانه های لبنانی از اعزام اولین گروه از جنگجویان 
آموزش دیده توسط آمریکا به داخل سوریه خبر دادند. پیشتر نیز 
قطری ها به عنوان یکی از منابع مالی اپوزیسیون سوریه از کاهش 
نقش آفرینی خود در بحران سوریه خبر داده بودند. رویکردی که 
به اعتقاد بسیاری از تحلیل گران به دنبال نتایج به دست آمده از 
گزارش حمله به سفارت آمریکا در بنغازی حاصل شده است. 
ظاهرا گروهی که حمله به سفارت آمریکا در لیبی را برعهده 
داشته است از جمله سازمان هایی بوده که توسط قطری ها 
حمایت می شده و بسیاری از اعضای آن در سوریه مشغول مبارزه 
می باشند. از سوی دیگر حدود دو هفته پیش ترکیه مجبور شد 
علی رغم میل خود، سلیمان ابوغیث داماد و سخنگوی القاعده 
را که برای هماهنگی نیروهای این سازمان به استانبول رفته بود   
دستگیر کرده و از طریق اردن به آمریکایی ها تحویل دهد. اتحاد 
شکننده غرب با نیروهای تکفیری منطقه باردیگر  دچار مشکل 
شده است. جنگجویان القاعده که یک باردیگر برای رسیدن 
به اهدافشان به خدمت نظام سلطه درآم��ده بودند، احساس 
می کنند که از طرف سرویس های امنیتی غرب مورد خیانت 
واقع شده اند. این در حالی است که سید حسن  نصر ا... دبیرکل 
حزب ا... لبنان در یکی از سخنرانی هایش به اعضای القاعده 
هشدار داده بود که آمریکا در حال کشاندن آنان به سوریه است تا 

آنان را قتل عام کند. حال باید منتظر تکرار تاریخ بود.

کاترین اشتون: ارسال سالح های اروپایی به سوریه کشتار را شدیدتر می کند
 هشدار رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا  به انگلیس و فرانسه درباره کمک تسلیحاتی به شورشیان سوریه 
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 در واکنش به پافشاری انگلیس و فرانسه برای لغو 
ممنوعیت کمک تسلیحاتی به مخالفان سوریه، 
رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا نسبت به خطرات کمک 
تسلیحاتی به گروه های مخالف سوری و تاثیر آن بر حل 
بحران این کشور هشدار داد. به گزارش رویترز، کاترین 
اشتون گفت: »چیزی که باید از آن مطمئن شویم این است 
که هر اقدامی می کنیم، کار )پایان دادن به بحران سوریه( 
را سخت تر نکند.« دولت های عضو اتحادیه اروپ��ا، به 
تالش های پاریس و لندن در جریان نشست روز جمعه ۲5 
اسفند این اتحادیه برای لغو تحریم تسلیحاتی سوریه برای 
کمک به مخالفان بشار اسد پاسخ مثبتی ندادند اما در عین 
حال خواستار آن شدند که وزرای خارجه این دولت های 
اروپایی هفته آینده دوب��اره در این باره بحث کنند. وی 
همچنین تاکید کرد: »باید نسبت به تالش های انگلیس و 
فرانسه جهت لغو ممنوعیت های تسلیحاتی اعمال شده بر 
سوریه هوشیار بود چرا که این اقدام بر تالش های صورت 
گرفته برای حل و فصل بحران به شکل سیاسی تاثیر خواهد 
گذاشت.« بحران سیاسی سوریه از تابستان گذشته با ورود 
گروه های تندرو مسلح به این کشور حالت مسلحانه پیدا 
کرد. بنا بر گزارش های بین المللی تاکنون بیش از 70هزار 
نفر در درگیری های این گروه های تندرو با ارتش سوریه 
کشته شده اند. اشتون عالوه بر این خواهان رایزنی و مذاکره 
اتحادیه اروپا با اخضر ابراهیمی، فرستاده مشترک سازمان 

ملل و اتحادیه عرب و نیز معاذ خطیب، رئیس ائتالف ملی 
مخالفان سوریه شده است. اخضر ابراهیمی به تازگی 
میهمان نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا بود و در این 
نشست بر ضرورت یافتن راه حل سیاسی برای مسئله سوریه 
تاکید کرد. کاترین اشتون گفت: »اتحادیه اروپا بهتر است با 
ابراهیمی و خطیب درب��اره تاثیرات لغو ممنوعیت های 
تسلیحاتی بر مذاکرات سیاسی وارد مذاکره شود؛ بهتر 
است تاکید کنیم که مسلح کردن مخالفان سوریه نه تنها 
چیزی را حل نمی کند بلکه دشواری ها و پیچیدگی های 

بحران سوریه را بیشتر می کند.«
اشتون: ارسال سالح کشتار را متوقف می کند؟! ▪ 

رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا همچنین درباره 
مخالفت این اتحادیه با درخواست فرانسه و انگلیس 
اف��زود: »آیا ارسال سالح به گروههای سوری احتمال 
اقدام دیگران در این زمینه را بیشتر نمی کند؟ واکنش 
بشار اسد چه خواهد بود؟ و آیا این مساله کشتار مردم را 
متوقف خواهد کرد یا روند قتل   عام آن ها را سرعت می 
بخشد؟« روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف گزارش داده که 
دفتر کاترین اشتون یک سند محرمانه را آماده کرده است 
که در آن نسبت به لغو ممنوعیت تسلیحاتی اعمال شده 
علیه سوریه هشدار داده و اعالم شده است که این مساله 
باعث قوت گرفتن درگیری های نظامی در سوریه می 
شود. مجلس الشعب سوریه هم با ارسال 3 نامه به رئیس 
پارلمان اروپا، رئیس پارلمان فرانسه و رئیس مجلس عوام 
انگلیس، اقدام فرانسه و انگلیس را محکوم و آن را نقض 

آشکار منشور سازمان ملل اعالم کرده است. 

ادعای لس آنجلس تایمز درباره حمله پهپاد های آمریکایی ▪ 

همزمان با پایان نشست رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل 
درباره سوریه، یک رسانه غربی از طرح مخفیانه سازمان 
اطالعات مرکزی آمریکا برای گسترش حمالت پهپادها 
به این کشور خبر داد. به گزارش مهر روزنامه لس آنجلس 
تایمز در گزارشی نوشت: »سازمان اطالعات مرکزی 
آمریکا در حال بررسی طرح مخفیانه ب��رای گسترش 
حمالت هواپیماهای بدون سرنشین به سوریه است.« 
به گفته مقامات آمریکایی، مرکز مبارزه با تروریسم که 
عملیات پهپادهای آمریکایی را در پاکستان و یمن مدیریت 
می کند، اخیرا شماری از نمایندگان خود را برای جمع 
آوری اطالعات بیشتر به سوریه اعزام کرده است. افسران 
آمریکایی که در مقر سیا در النگلی مستقر هستند، با 
تشکیل واحدی از عوامل اطالعاتی آمریکا در عراق ادعا 
کردند که این ماموران مسئولیت بررسی تهدیدات علیه 

منافع آمریکا در سوریه را برعهده دارند.

بین الملل    روزنامه صبح ايران
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 کره شمالی اعالم کرد که به دلیل درخواست ژاپن برای تحریم های مضاعف 
و مستقل علیه پیونگ یانگ به این کشور حمله می کند. به گزارش ایسنا به 
نقل از آژانس خبری مرکزی کره شمالی، وزارت خارجه این کشور اعالم کرد 
در صورتی که توکیو گمان کند در پی جنگ در شبه جزیره کره ایمن می ماند، 

اشتباهی مرگبار مرتکب شده است. پیونگ یانگ هشدار داده که اگر توکیو با 
آمریکا همکاری داشته باشد با حمله ای وحشتناک روبرو می شود.  یک روزنامه 
وابسته به دولت هم به شهروندان کره جنوبی که در محدوده ای نزدیک به نوار 
مرزی دو کشور زندگی می کنند، هشدار داده است که این نواحی را ترک کنند. 

کره شمالی، ژاپن و مرز نشینان کره جنوبی را تهدید به حمله کرد

یادداشت 

سوریه

خبرهای خواندنی

   خبر مرتبط 

اعزام کشتی های روسی به سمت سوریه برای حفظ منافع استراتژیک کرملین
رسانه های روسیه نیز به نقل از یک منبع نظامی روسی اعالم کردند 3 کشتی جنگی روسیه بندر بیروت را به مقصد بندر طرطوس سوریه ترک کرده اند. به 
گزارش ایسنا، پیشتر سخنگوی رسمی نیروی دریایی روسیه اعالم کرده بود که این 3 کشتی به ناوگان دریایی روسیه تعلق داشته و وارد بندر بیروت شده است. 
منبع نظامی مذکور همچنین اعالم کرد این مساله تنها به گردش دوره ای این کشتیها طی سال های گذشته در مناطق عملیاتی مهم که هدف آن حمایت از منافع 
استراتژیک روسیه است، باز می گردد. با این حال مخالفان سوریه مدعی هستند دولت روسیه تالش می کند با استفاده از بندر طرطوس مقامات سوریه را مجهز 
به سالح های سنگین کند. مقامات روسیه در واکنش به این اظهارات مخالفان تاکید کردند واردات سالح به سوریه براساس توافقنامه های پیشین خواهد بود. 

NATO.int :عکس کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا 

٩١٤٥٩٢٦٩/ ف

٩١٤٥٩٣٦١/ ر

اسالمی- رئیس جمهور افغانستان گفت آمریکا ب��رای این به 
افغانستان نیامده است که دوباره برود. حامد کرزای در یک برنامه 
مشترک بی بی سی و رادیو تلویزیون ملی افغانستان خطاب به 
حاضران گفت: »آمریکا آمده و نمی رود، برادر. نمی رود و بی غم 
خواست های خود را ازش بخواهید.« به گزارش بی بی سی، کرزای 
از چانه زنی های شدید در جریان گفتگوها با آمریکایی ها هم خبر 
داد، اما تاکید کرد که مردم اصاًل نگران آینده کشور خود نباشند و 
"هیچ مشکلی پیش نمی آید." رئیس جمهور افغانستان وقتی که 
اعتراض حاضران نسبت به این سخنان او بلند شد، تنشهای اخیر بین 
خود و آمریکا را "تبلیغات مطبوعاتی" خواند. رئیس جمهور افغانستان 
گفت: »اینها کاًل تبلیغات مطبوعاتی است. مرا هم می بینید که 
گپ هایی می زنم. ما بین خود چانه زنی داریم؛ آن ها )آمریکاییها( ما 
را زیر فشار می گیرند، ما آن ها رازیر فشار می گیریم، )اما( آن ها نسبت 
به ما در مطبوعات چاالکتر هستند.« کرزای هفته گذشته هم گفته 
بود: »جامعۀ جهانی هر روز می گفت که ما می رویم، می رویم و می 
رویم. ما هم گاهی گفتیم، بروید وگاهی هم گفتیم خیراست نرویدو 

تا این روز های آخر که باز آمدند و می گویند نمی رویم!«چگونگی 
توافقنامه امنیتی بین آمریکا و افغانستان یکی از مسایل اصلی مورد 
بحث در این چانه زنی ها است. حامد کرزای در این مورد گفت: 
»آمریکایی ها عجله دارند که )این توافقنامه( تا 3 ماه دیگر امضا شود. 
ما عجله نداریم. ما دقت داریم«. رئیس جمهور افغانستان در پاسخ به 
این سوال که آیا اصاًل این توافقنامه را امضا می کند یا نه، گفت: »اگر 
به خیر ما باشد، بله. تسلیم خواست های ما شوند، امضا می کنیم.«

گفت و گوها با طالبان قابل عفو نیست ▪ 

رئیس جمهور افغانستان در سخنانش از گفتگوهای طالبان با 
آمریکاییها همزمان با اجرای حمالت انتحاری، به شدت انتقاد کرد 
و گفت که کشتار غیرنظامیان توسط اعضای این گروه "قابل عفو 
نیست".  او تصریح کرد: »به نام اینکه با آمریکا جنگ می کنند، مردم 
عام ما را در خیابانهای کابل می کشند، قابل عفو نیست. بچه های 
ما را در خوست می کشند، قابل عفو نیست. بزرگان و عالمان دین 

ما را در قندوز شهید کردند، پدر و برادر رئیس شورای ملی ما و 10 
نفر هموطن ما را در بازی "عنعنوی" ملی   شهید کردند، این ها که 
بودند؟« کرزای گفت: »بعد از این  اعمالشان که آن ها با خارجی ها 
نشستند، گپ زدند و در قطر دفتر باز کردند و به فرانسه رفتند. 
در فرانسه با من می نشینی، در کابل می کشی؟« کرزای روز ۲0 
اسفند، یک روز پس از حمله انتحاری ۲ عضو گروه طالبان در کابل 
و شهر خوست و همزمان با سفر چاک هگل وزیر دفاع آمریکا به 
کابل گفته بود که این بمبگذاری ها "خدمت به آمریکا بود". حامد 
کرزای یکشنبه هفته گذشته در مراسم تجلیل از روز جهانی زن در 
کابل هم گفت: »طالب هم هر روز با آمریکایی ها درصحبت است.« 
او گفت که شماری از "طالبان وطندوست" به مقامات افغان گفته 
اند که نمایندگان طالبان و آمریکا برای انعقاد یک معامله، به تفاهم 
نزدیک شده اند. به گزارش رادیو آوا، رئیس جمهور افغانستان 
تصریح کرد: »ما خبر داریم. برای ما می گویند، هم خود خارجی ها 

برای ما می گویند و هم طالبان وطندوست می آیند پشت سر ما را 
خبر می کنند که در بین کالن های ما و آمریکا این معامله روان است، 

هوش تان را بگیرید!« 
شورای علمای افغانستان: اگر آمریکایی ها از وردک خارج  ▪ 

نشوند، اشغالگر هستند

شورای علمای افغانستان هم در اعالمیه هشدارآمیزی اعالم کرد که 
براساس دستور کرزای اگر نیروهای آمریکایی از والیت میدان وردک 
خارج نشوند و مدیریت بازداشتگاه بگرام را به افغان ها واگذار نکنند، 
آن ها "اشغالگر" دانسته خواهند شد. همچنین شماری از ساکنان 
والیت میدان وردک در راهپیمایی اعتراضی در کابل خواستار 
خروج نیروهای ویژه آمریکایی از این والیت شدند. بی بی سی 
گزارش داده که خواست های مطروحه   در اعالمیه شورای علما و   
اظهارات تظاهرکنندگان در راستای خواست های رئیس جمهور 
تعبیر شده است. درحالی که برخی رسانه های غربی از گفت و گوی 
تلفنی کرزای با چاک هگل، وزیر دفاع آمریکا خبر داده اند، اما 
سربازان آمریکایی هنوز این والیت افغانستان را باز پس نداده اند.

کرزای: اگر آمریکا تسلیم خواسته های ما نشود، توافقنامه امنیتی را امضا نمی کنیم


