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 دنیا همانند بازارى است كه عّده اى در آن )براى آخرت( سود 
مى برند و عّده اى دیگر ضرر و خسارت متحّمل مى شوند.
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جروزالمپست

اعتراض�ی تم�اس
نتانیاهوبهپوتیندرباره

اس-300
نتانیاه��و  بنیامی��ن 
اس��رائیل  نخس��ت وزیر 
پوتین  والدیمیر  با  تلفنى 
روس��یه  رئیس جمهورى 
گفت وگو كرد. نتانیاهو در 
این تماس تلفنى بار دیگر 
ب��ه تصمیم مس��کو براى 
اج��راى تواف��ق واگذارى 
سامانه موشکى اس-300 
روس��ى به ایران اعتراض 
كرد. ای��ن تماس نتانیاهو 
با والدیمیر پوتین دومین 
تم��اس از نوع خود ظرف 

مدت یک هفته به ش��مار مى آی��د، وى در هر دوى این تماس هاى 
تلفن��ى مراتب نگران��ى تل آویو از این موافقت روس��یه را به اطالع 

پوتین رسانده است.
حمایترهبرحزبسبزانگلیسازتحریمرژیمصهیونیستی

ناتال��ى بنت تاكید ك��رد وى از موضع رس��مى حزبش در تحریم 
اسرائیل حمایت مى كند و همچنین از موضع رسمى این حزب در تحریم 
هنرمندان، موسیقیدان ها و دانشگاهیان اسرائیلى پشیتبانى مى نماید. 
رهبر حزب سبز انگلیس همچنین خواستار تعلیق توافقنامه اتحادیه اروپا 
- اسرائیل ش��د، قراردادى تجارى كه ارزش آن به بیش از 1.5 میلیارد 
دالر در سال مى رسد. وي افزود: تا زمانى كه اسرائیل به قوانین بین المللى 

پایبند نشود، دلیلى براى اجراى توافقنامه تجارى وجود ندارد.

مترجم: حسين ارجلو2015/04/20كيوسك

واشنگتنپست

م�ردم حمای�ت
انگلی�سازهمهپرس�ی
عضویتدراتحادیهاروپا

روزنامه  نظرس��نجى 
اس��ت كه  گاردین حاكى 
بی��ش از 76 درصد مردم 
انگلیس تاكید كرده اند كه 
باید یک همه پرس��ى براى 
روش��ن ش��دن سرنوشت 
ای��ن كش��ور در اتحادی��ه 
اروپا برگزار شود. 23درصد 
م��ردم انگلی��س نیز اعالم 
كرده اند كه برگزارى چنین 
همه پرسى ضرورى نیست. 
بر اس��اس این نظرسنجى: 
46 درص��د مردم انگلیس 

گفته اند در صورت برگزارى همه پرسى به خروج این كشور از اتحادیه 
اروپا راى خواهند داد و 38 درصد نیز اعالم كرده اند كه خواستار ادامه 

عضویت انگلیس در این اتحادیه هستند.
توافقهستهایموردنظراوباماباایراندرکنگرهردمیشود

»لیندسى گراهام« س��ناتور جمهورى خواه آمریکا اظهار داشت 
در صورتى كه »باراک اوباما« رئیس جمهورى این كش��ور با ایران به 
یک توافق هس��ته اى دس��ت پیدا كند، این توافق در بررسى كنگره 
آمریکا رد مى شود. گراهام گفت:»حتى ذره اى شک ندارم كه توافق 
هس��ته اى ایران و گروه 1+5 در كنگره رد مى شود و گمان نمى كنم 
كه هیچ سناتور دموكرات یا جمهورى خواهى در كنگره تمایل داشته 

باشد كه مذاكرات هسته اى ایران به سرانجام برسد.«

کویتتایمز

ش�ورشمج�دددر
زندانمرکزیلبنان

 11 ك��ه  حال��ى  در 
ریاس��ت  خ��أ  از  م��اه 
لبن��ان  در  جمه��ورى 
مى گذرد، ش��ورش مجدد 
افراطى در  اس��الم  گرایان 
ب��ار دیگر  رومیه  زن��دان 
تردیدهاى جدى در مورد 
انجام  امنیت��ى  عملی��ات 
شده در این زندان ایجاد 
كرد. ش��ورش هاى مذكور 
این بار در ساختمان "د" 
بود ك��ه منجر به گروگان 
از  تعدادى  گرفته ش��دن 
نظامیان زندان براى مدت 

چند س��اعت شد. شورش��یان در این زندان با ایجاد فضایى ملتهب 
خواس��تار دریافت مجدد برخى امتیازات از جمله تجهیزات تلفن و 

تلویزیون هستند.
عدماطمیناناتیوپیازاعداماتباعشتوسطداعش

دولت اتیوپى اعالم كرد كه در حال حاضر نمى تواند اعدام اتباع 
خود در لیبى توسط گروه تروریستى داعش را تایید كند. رسانه هاى 
خبرى روز گذش��ته اعالم كرده بودند كه گروه تروریستى داعش با 
انتش��ار ویدئویى مدعى ش��ده كه 28 تبعه اتیوپیایى مس��یحى در 
لیبى را اعدام كرده است. داعش اعالم كرده كه این اتباع اتیوپیایى 
مسیحى را بعد از مخالفت آنها با پرداخت جزیه و یا پذیرفتن اسالم 

اعدام كرده است.

ژاپنتایمز

اپوزیس�یونآلم�ان
خواستارتحقیقاتدرباره
پهپادهایآمریکاییشد

بعد از افش��اگرى هاى 
جدید درباره نقش مركزى 
پایگاه هوایى "رام اشتاین" 
آمریکا در آلمان در هدایت 
هواپیماهاى  عملیات هاى 
بدون سرنش��ین آمریکا به 
سراسر دنیا، سبزهاى آلمان 
خواستار انجام تحقیقات در 
این زمینه توسط دادستانى 
آلمان ش��دند.  فدرال  كل 
براساس گزارش "اشپیگل" 
ظاه��را حمایت هاى آلمان 
نظام��ى  عملیات ه��اى  از 

هواپیماهاى بدون سرنش��ین آمریکا بسیار گس��ترده تر از آنچه كه تا 
به حال مش��خص شده است مى باش��د، به گونه اى كه بسیارى از این 

عملیات هاى مرگبار از آلمان انجام مى شده است.
هشدارسونامیپسازوقوعزلزلهسهمگیندرژاپنوتایوان

پس از وقوع زلزله ش��دیدى كه تایوان و جزایر جنوب ژاپن را به 
شدت لرزاند، مقام هاى رسمى نسبت به وقوع سونامى به ارتفاع یک 
متر در جزایر اوكیناوا هشدار دادند. هنوز هیچ گزارشى از خسارات یا 
تلفات احتمالى زلزله سهمگین تایوان و ژاپن منتشر نشده است. این 
زلزله ساختمان ها در شهر تایپه پایتخت تایوان را نیز به لرزه درآورده 
است. این آژانس بعدا هشدار وقوع سونامى را لغو كرده است. شدت 

این زمین لرزه بیش از 6.8 ریشتر اعالم شده است.
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قاسم غفوري

یادداشت

قاهرهمیزبانرویايفروپاشیدهالسیسي
س��ران و فرمانده��ان نظامى كش��ورهاى 

خط عربى در حال��ي امروز به منظور بررس��ى س����ر
طرح تش��کیل نیروى دفاع مشترک عربى 
نشس��تى را در قاهره برگزار مى كنند كه اختالفات ش��دید میان 
كشورهاي عربي، این رویاي السیسي را از هم فروپاشیده است. 

 السیس��ي رئیس جمهور مصر تالش بسیار دارد تا با حمایت 
عربس��تان و آمریکا ارتش��ي به نام ارتش واحد عربي به مركزیت 
خود ایجاد نماید تا در داخل مصر و هم در عرصه منطقه اي براي 

تقویت قدرت خود بهره گیرد. 
در همین چارچوب س��ران و فرماندهان نظامى كش��ورهاى 
عربى حاضر در این نشس��ت طرح تش��کیل نیروى دفاع مشترک 
عربى و چگونگى حمایت از اجراى این طرح را مورد بررس��ى قرار 
خواهند داد. قرار اس��ت در این نشست كه با حضور وزیران دفاع 
و وزراى خارجه كش��ورهاى عضو اتحادیه عرب برگزار مى ش��ود، 
توصیه ها و پیش��نهادات روساى س��تاد مشترک ارتش كشورهاى 

عضو در این خصوص مطرح شود. 

سران كش��ورهاى عربى 29 مارس گذشته توافق كردند تا به 
منظور تامین امنیت كش��ورهاى عربى، نیروى مشترک دفاعى را 
تشکیل دهند. در تکمیل حلقه هاي رویاي السیسي در آستانه این 
نشس��ت، رئیس جمهورى مصر و رئیس آژان��س اطالعات مركزى 
آمریکا )سیا( دیدار و درخصوص آخرین رویدادهاى منطقه به ویژه 
حوادث اخیر یمن بحث و گفت وگو كردند. این در حالي است كه 
جان آلن نماینده آمریکا در ائتالف ضد داعش به مصر سفر كرده تا 

تقویت كننده موضع مصر در برابر سایر كشورهاي عربي باشد. 
السیس��ي همزمان با تحركات نظامي س��عي دارد تا اهداف 
سیاس��ي خود را نیز اجرایي سازد چنانکه یک مقام مصرى اعالم 
كرد، این كشور در پیام هایى به شش كشور غربى از جمله آمریکا 
درخواست كرده است دارایى هاى 30 رهبر گروه اخوان المسلمین 
در این كشورها را نگهدارد. الزم به ذكر است آمریکا نیز به دنبال 
تش��کیل ارتش واحد عربي در چارچوب منافع خود است چنانکه 
نمود آن را در اقدامات این كش��ورها در س��وریه و یمن و سکوت 

آنها در برابر رژیم صهیونیستي مي توان مشاهده كرد.

رئیس جمه��ور چین دی��روز در حالي وارد 
پاكس��تان ش��د ك��ه ت��الش دارد با هدف چ�����الش

تاثیرگ��ذارى بر اقتصاد آس��یاى جنوبى و 
مركزى در س��فر خود به پاكستان سرمایه گذارى در این كشور را 

به 46 میلیارد دالر افزایش دهد.
همزم��ان تش��دید تنش ها میان چی��ن و آمریکا و تالش هر 
ك��دام براي یافتن متحدان منطقه اي بیش��تر، ش��ي جین پینگ 
رئیس جمه��ور چین دیروز در س��فر دو روزه خود به پاكس��تان 
س��رمایه گذارى 46 میلیارد دالرى این كش��ور در پاكستان را در 
دس��تور كار دارد. چین قص��د دارد تا طى اج��راى یک پروژه با 
نام مس��یر اقتصادى چین - پاكس��تان، بندر گوادار پاكستان در 
استان بلوچس��تان این كش��ور را به منطقه شینجینگ در غرب 

چین متصل كند.
وى همچنین امروز در مجلس پاكستان سخنرانى خواهد كرد. 
بر این اساس در این سفر سرمایه گذارى 28 میلیارد دالرى چین در 
پاكستان رسما اعالم و آغاز خواهد شد و بقیه حجم سرمایه گذارى 

به تدریج به این كش��ور منتقل مي ش��ود. از سوى دیگر پروژه هاي 
مرتب��ط با بخش انرژى هاي تجدید پذیر و زغال س��نگ براى تولید 
برق توسط چین در پاكستان اجرایى خواهد شد كه تا سال 2017 
ظرفیت تولید برق پاكس��تان را 10 ه��زار و 400 مگاوات افزایش 

خواهد داد. 
اجراى این پروژه از س��وى دیگر به چین كمک مي كند تا به 
اقیانوس هند و مناطق فراتر آن دسترس��ى مس��تقیم پیدا كرده و 
كمک شایانى به اجراى طرح این كشور براى افزایش تأثیرگذارى 
اقتصادى بر آس��یا جنوبى و مركزى مي كن��د. رویکرد به چین در 
پاكس��تان در حال��ي قوت مي گیرد كه همزمان نگاه ها نس��بت به 
رواب��ط با غرب و البته عربس��تان منفي تر مي گ��ردد چنانکه رهبر 
حزب تحریک انصاف مبني ب��ر حمایت از موضع مجلس در عدم 
اجازه حضور پاكس��تان در جنگ یمن از تغییر سیاست احتمالى 
اس��الم آباد در ازاى دریافت دالرهاى آمریکای��ى ابراز نگرانى كرد. 
وى گفت: از تالش عده اى براى متقاعد كردن حضور پاكستان در 

جنگ یمن در ازاى دریافت دالرهاى آمریکایى ترس دارم.

قدمزدن46میلیارديپینگدراسالمآباد

ع�راق:به گزارش فارس، نتای��ج نهایى آزمایش هاى 
DNA انجام ش��ده توس��ط گروه موس��وم ب��ه »كتائب 
حزب اهلل عراق«، از گروه هاى مقاومت اسالمى و مدافعان 
حرم حض��رت زینب)ع( و اماكن مقدس��ه ع��راق، مرگ 
»ع��زت  ابراهیم الدورى«، معاون دیکتاتور معدوم عراق را 
تأیید كرده اس��ت. چند روز پیش، اس��تاندار صالح الدین 
عراق از كش��ته ش��دن »عزت ابراهیم ال��دورى« در یک 
عملیات پیش دستانه در منطقه »حمرین« خبر داده بود. 
ح��زب منحله »بع��ث« عراق به رغم انتش��ار تصاویرى از 

جسد عزت الدورى این خبر را تکذیب كرده بود.

پاکس�تان: به گ��زارش دنیا نی��وز، نیروهاى مرزى 
هند و پاكس��تان در پى توق��ف مذاك��رات دیپلماتیک از 
صبح دیروز ب��ا یکدیگر به تبادل آت��ش پرداختند. طبق 
این گزارش تیراندازى بى هدف نیروهاى مرزى در منطقه 
»شکر گره« شدت بیشترى داشت. درگیرى مرزى بین 2 
كشور در حالى از س��ر گرفته مى شود كه »سرتاج عزیز« 
مشاور امنیت ملى و امور بین الملل نخست وزیر پاكستان 
ب��ا اظهار نگرانى از تأخی��ر هند در آغاز مذاكرات صلح در 
سطح وزارت امور خارجه بر حل مسئله تروریسم و تالش 

براى صلح پایدار تأكید كرد.

لبنان: به گزارش فارس، وزیر دفاع لبنان طى مراسمى 
اعالم كرد كه لبنان اولین محموله س��الح فرانس��وى كه از 
س��وى عربستان خریدارى شده به ارتش لبنان تحویل داده 
شد. »سمیر مقبل« در مراسمى كه با حضور »ایو لودریان« 
همتاى فرانسوى اش و سفیر عربستان در لبنان صورت گرفته 
بود اعالم كرد كه لبنان اولین محموله سالح هاى فرانسوى 

كه از سوى عربستان خریدارى شده را دریافت كرد. 

سومالی: شبکه المیادین گزارش داد، دفتر سازمان 
ملل در س��ومالى مورد حمله انتح��ارى قرار گرفت كه به 
كش��ته شدن 10نفر منجر شد. ناآرامي  در حالي همچنان 
س��ومالي را تهدید و این كش��ور را به سمت نابودي سوق 
مي دهد دفتر سازمان ملل در شهر »گروى« واقع در شمال 
شرق سومالى هدف قرار گرفت و بر اثر این حمله 10 نفر 
كشته شدند. این در حالى است كه این انفجار داخل یک 

اتوبوس وابسته به سازمان ملل در سومالى رخ داد.

تاجیکس�تان: به گزارش خبرگزارى »آس��یا پلوس«، 
»امامعلى رحمان« رئیس جمهور تاجیکس��تان در نشست 
غیر رسمى روساى جمهور كشورهاى مستقل مشترک المنافع 
ش��ركت مى كند. این مراس��م كه در آن روس��اى جمهور 
كشورهاى مش��ترک المنافع ش��ركت دارند، قرار است در 
تاریخ 9 مي  )19 اردیبهشت( در آستانه تجلیل روز پیروزى 
در جنگ كبیر میهنى در »مس��کو« پایتخت روسیه برگزار 
شود. همچنین در حاشیه این اجالس مذاكراتى بین رحمان 

و همتایان وى برنامه ریزى شده است.

نه مردم كوبا به موافقان آمريكا
آمری��کا در حال��ي ادع��ا دارد كه نگاه م��ردم كوبا به 
دولتم��ردان ضد آمریکایي كم ش��ده ك��ه نتایج انتخابات 
محل��ي كوبا و ع��دم راي مردم به مخالفان كاس��ترو این 

ادعا را باطل ساخت. 
دو نام��زد مخال��ف دولت كوبا شکس��ت خ��ود را در 
انتخابات محلى این كشور پذیرفتند؛ این افراد در صورت 
پیروزى نخس��تین كس��انى بودند كه در 40 سال اخیر از 

خارج از حزب كمونیست انتخاب شده بودند. 
"هیل��د براندو چاویان��و" و "یونیئل لوپ��ز" به عنوان 
نامزده��اى مخالف��ان انتخاب ش��ده و امی��دوار بودند دو 
كرس��ى از 12 هزار و 589 كرس��ى در 168 شوراى هاى 
ش��هر را به دست آورند. پس از آنکه نتایج اولیه نشان داد 
چاریانو در بین چه��ار نامزد در جایگاه آخر قرار گرفته و 
می��زان آراى یک��ى از رقیبان حامى دول��ت لوپز دو برابر 
ش��ده، این دو نامزد مخالف اذعان كردند كه هیچ شانسى 
ب��راى پیروزى در این انتخابات ندارند. چاویانو 65 س��اله 
یکى از دادس��تان هاى دولتى است كه به یک روزنامه نگار 
مس��تقل تبدیل شده و لوپز 26 ساله یکى از اعضاى یکى 

از احزاب سیاسى مخالف محسوب مى شود. 
انتخابات ش��هردارى كوب��ا راى گیرى مس��تقیم براى 
انتخاب اعضاى ش��وراهاى ش��هر را كه با مسائل محلى سر 
و كار دارند، امکان مى سازد. چاویانو گفت: انتخابات شفاف 
بود مردم تغییر نمى خواهند. طرفداران جولیو سزار چالداران 
ك��ه در انتخابات لوپز را شکس��ت داد پس از ش��مارش آرا 

شعارهاى "زنده باد انقالب"، "زنده باد فیدل" سر دادند. 

سفرمعصومومطالبهمردمعراق
فواد معصوم رئیس جمهور عراق به تركیه سفر خواهد داشت. 
این سفر در حالي صورت مي گیرد كه یک اصل مهم در تحوالت 
دو كشور مشاهده مي شود و آن نوع رفتارهاي تركیه است. آنکارا 
در حوزه عراق دو رویکرد را در پیش گرفته اس��ت. بخش��ي از 
آن روابط اقلیم كردس��تان عراق است كه در قالب خرید نفت و 
قراردادهاي اقتصادي با آنان صورت مي گیرد در حالي كه دولت 
مرك��زي عراق با این امر مخالف بوده و آن را تهدید امنیت ملي 
خود قلمداد مي كند. بغداد تاكید دارد كه سیاست هاي تركیه در 
قبال اقلیم كردس��تان به تنش سیاسي در عراق و حتي تجزیه 

این كش��ور دامن مي زند لذا آنکارا باید چارچوب رفتاري خود را 
براساس روابط و اصول دولت مركزي عراق اجرا سازد.

 نکته دیگر رفتارهاي تركیه در حوزه تروریس��م مي باشد. 
اس��ناد و گزارش هاي منتش��ره اثبات كرده، تركیه به نیابت از 
آمریکا حمایت هاي گسترده اي از گروه هاي تروریستي به ویژه 
در س��وریه داشته و حتي آنها را نیروهایي براي آزادي منطقه 
عنوان نموده است. هر چند كه در سفر مقامات تركیه از جمله 
اوغلو نخست وزیر آنها به عراق، آنکارا تعهداتي مبني بر حمایت 
از مبارزه عراق با تروریس��م عنوان داشت اما در عمل گامي در 
این عرصه برنداش��ته اس��ت. حمایت تركیه از تروریست ها در 
سوریه زمینه ساز تقویت و اعزام آنها به عراق مي گردد كه عمال 

اقدامي در برابر مبارزه عراق با تروریسم مي باشد. 
با توجه به این شرایط در كنار توسعه مناسبات اقتصادي 
و سیاسي این س��فر برگرفته از مجموع انتقادهاي معصوم از 
تركیه به عنوان مطالبه هاي مردم از این سفر مي باشد. محور 
اعتراض ه��اي وي را نیز رفتارهاي مداخله آمیز تركیه در امور 
اقلیم كردستان و نادیده گرفتن تمامیت ارضي عراق در كنار 
حمایت هاي آنکارا از تروریس��م مي باشد. نکته مهم دیگر در 

این سفر را بررسي تحوالت یمن تشکیل مي دهد. 
تركی��ه در كنار عربس��تان قرار گرفته و از كش��تار یمن 
حمای��ت مي كند در حالي كه ع��راق بارها مخالفت خود را با 
كش��تار مردم یمن اعالم و خواستار پایان حمالت سعودي ها 

به این كش��ور شده اند. آنچه در س��فر فواد معصوم به تركیه 
روي مي ده��د ه��ر چند براي تركیه از نظ��ر اقتصادي داراي 
اهمیت مي باشد اما براي عراق بیشتر در حوزه امنیتي اولویت 
دارد چرا كه دولتمردان عراق تالش دارند تا مستقیما صداي 
اعت��راض  خود را به مقامات تركیه در باب رفتارهایش��ان در 
عراق و منطقه رس��انده و خواستار تغییر رفتار آنها شوند. به 
هر تقدیر سفر معصوم به تركیه در شرایط حساس كنوني هم 
براي دو كشور و هم براي منطقه داراي اهمیت است به ویژه 
اینکه سران تركیه براي ترمیم چهره خود نزد مردم گرایشات 
منطقه اي را تقویت كرده اند كه سفر اردوغان به تهران و سفر 

كنوني معصوم به آنکارا نمودي از این گرایش است.

عربستان تحت حمایت آمریکا 
گزارشهشت

گروه بين الملل
در حالي همچنان به كش��تار 
ك��ه  مي پ��ردازد  یمني ه��ا 
اقدامات��ي همچ��ون اع��زام 7 ن��او آمریکای��ي ب��ه 
باب المن��دب و حض��ور بل��ر جنگ افروز كاركش��ته 
انگلیس��ي در اتاق جنگ عربس��تان نشانگر سخت تر 

شدن شرایط عربستان است.
چنانک��ه پیش بیني مي ش��د عربس��تان به رغم 
برخ��ورداري از حمای�ت ه��اي كش��ورهاي غرب��ي و 
میلیارده��ا دالر هزینه توان مقابله با وحدت یمني ها 
را ندارد و به نوعي در حال غرق شدن در شنزارهاي 
داغ و روان یمن اس��ت كه تکرار سرنوشت آمریکا در 
ویتنام را براي آل سعود در اذهان تداعي كرده است. 
در حال��ى كه تج��اوزات جنگنده ه��اى ائتالف 
موسوم به "توفان قاطع" همچنان به مناطق مختلف 
یم��ن از جمله صنعاء ادامه دارد و ش��بکه العربیه از 
اس��تقرار هفت فروند كش��تى جنگ��ى آمریکایى در 
نزدیکى تنگه باب المندب خبر داده است، سخنگوى 
ارتش یمن كه مورد تایید انصاراهلل است اعالم كرد: 
پیشرفت هایى در مناطق تحت كنترل القاعده حاصل 

و مسیر ارتباطى مأرب و صنعاء امن شده است. 
ش��رف غالب لقمان، س��خنگوى ارت��ش یمن با 
اع��الم این خبر عنوان داش��ت ك��ه عملیات نظامى 

م��داوم در مأرب اه��داف خ��ود را در تامین امنیت 
مس��یر ارتباطى صنعاء با مأرب محقق ساخته است. 
همچنین احمد عس��یرى اعالم كرد كه عملیات این 
ائتالف بر شهر صنعاء متمركز بود و انبار موشک هاى 

بالستیک هدف قرار گرفته شد. 
از س��وي دیگر برخى گزارش هاي خبرى حاكى 
از تواف��ق مقامات تركیه و قطر براى اعزام گروه هاي 
تکفی��رى از عراق و س��وریه به یمن ب��راى مقابله با 

كمیته هاي مردمي است.
نکت��ه قابل توجه آنک��ه توني بلر نخس��ت  وزیر 
س��ابق انگلیس كه در كارنامه خود جنگ افروزي ها 
بس��یاري از جمله جنگ افغانس��تان و عراق را دارد 
در قالب فرس��تاده وی��ژه كمیت��ه چهار جانبه صلح 
خاورمیانه در دیدارش با پادشاه عربستان اعالم كرد. 
ناكامي س��عودي ها زماني آشکارتر مي شود كه یکى 
از فرمانده��ان امنیتى انصار اهلل یمن از دس��تگیرى 
ش��مارى از م��زدوران و جاسوس��ان س��رویس هاي 
اطالعاتى عربستان و رژیم صهیونیستى خبر داد كه 

قصد انجام عملیاتى نظامى در یمن را داشتند.
این رهبر انصار اهلل تاكی��د كرد كه این عملیات 
وی��ژه با هم��کارى س��رویس اطالع��ات ارتش یمن 
انجام ش��ده و فعال هویت بازداشتى ها فاش نخواهد 
شد. از س��وى دیگر مقاومت مردمى كنترل چندین 

منطقه از اس��تان حضر موت در شرق یمن را بدست 
گرفت و ده ها تن از تروریس��ت ها در عدن كه شاهد 
درگیرى هاى ش��دید بین تروریست ها و كمیته هاى 

انقالبى است، تسلیم شدند.
از س��وي دیگر »احمد صبیح الکامل«، سرتیپ 
ارتش یمن با اش��اره به توقیف مقادیر زیادى س��الح 
از كامیون هاى حامل كمک هاى بشردوستانه سازمان 
ملل كه از عربس��تان آمده بود، گفت: وعده مالى شاه 
س��عودى براى كمک به تروریست ها و شبه نظامیان 

هادى در كشتار ملت یمن است. وى افزود:نیروهاى 
ارتش و انصار اهلل مقادیر زیادى مواد مخصوص ساخت 
بمب و لباس  هایى نظامى را نیز كشف و ضبط كردند 
كه از عربستان با كامیون هاى كمک هاى بشردوستانه 

سازمان ملل به یمن رسیده بود. 
ناتوان��ي عربس��تان چن��ان گس��ترش یافته كه 
خبرگ��زارى آسوش��یتد پرس در گزارش��ى نوش��ت: 
رس��انه هاى عربس��تان س��عودى از هرگونه پوشش 
متض��اد و ی��ا مغایر با اصول دیکته ش��ده از س��وى 

مقام��ات امنیت��ى درباره عملیات توف��ان قاطع منع 
شده اند.

 الزم به ذكر اس��ت در ادامه یارگیري آل سعود 
براي فرار از معركه یمن وزیر مشاور دولت كویت در 
امور كابین��ه در اظهاراتى مداخله جویانه با طرح این 
ادعا كه مشاركت كشورش در عملیات "توفان قاطع" 
علیه یمن به منظور حفظ امنیت كش��ورهاى حوزه 
خلیج فارس اس��ت گفت: گروه ه��اى مختلف یمنى 
بای��د به نتایج طرح ش��وراى هم��کارى خلیج فارس 

اعتماد كنند. 
ای��ن ادع��ا در حال��ي مطرح ش��ده كه ش��بکه 
تلویزیونى المسیرة گزارش داد تجاوزكاران سعودى 
منطقه المنزالة را در ش��هر مرزى الظاهر در اس��تان 
صع��ده یمن ه��دف حمالت موش��کى ق��رار دادند. 
جنگنده هاي ائتالف به فرماندهى عربس��تان منطقه 
فج عطان در صنعا پایتخت یمن را بمباران كردند. 

الزم به ذكر اس��ت موسس��ه خیریه بین المللى 
)آكس��فام( حمله هوایى اخیر عربس��تان سعودى به 
انبار كاالهاى بشردوستانه در شمال یمن را محکوم 
ك��رد. در ادامه فضاي خفقان ایجاد ش��ده از س��وي 
س��عودي ها یک منبع امنیتى عربستانى گزارش داد 
كه ب��ه دلیل وجود احتمال حمالت تروریس��تى در 

عربستان، ریاض در آماده باش كامل به سر مى برد.

مقاومتیمنيهاشکستائتالفعربستاني-امریکایيراقطعيکردهاست

غرق شدن تدریجی آل سعود در شن های داغ یمن

قرباني ش��دن 700 مهاجر در 
در فرنگست��ان اروپ��ا  ورودي  آبراه ه��اي 

حالي وزراي خارجه كشورهاي 
اروپای��ي را گرده��م آورد ك��ه تصمی��م آنها حذف 

مهاجران به جاي رسیدگي به مشکالت آنها بود. 
در پى غرق ش��دن قایقى با بیش از 700 مسافر 
در دریاى مدیترانه، مسئول سیاست خارجى اتحادیه 
اروپا دی��روز درب��اره مهاجران از جمل��ه غیرقانونى 
نشستى تشکیل دادند. »فدریکا موگرینى« مسئول 
سیاس��ت خارجى اتحادیه اروپا اعالم كرد كه وزراى 
خارجه منطق��ه ی��ورو در لوكزامبورگ، حادثه غرق 

شدن قایق را مورد بررسى قرار مى دهند.
در پى غرق ش��دن یک فروند قایق كه از مس��یر 
دری��اى مدیترانه به س��مت ایتالی��ا حركت مى كرد، 
بی��ش از 700 نفر و بنابر برخى منابع 900 نفر جان 
خ��ود را از دس��ت دادن��د و موردى دیگ��ر كه هفته 

گذش��ته رخ داد و به مرگ 400 مهاجر منجر ش��د 
مى توانند به عنوان یکى از بدترین حوادث در دریاى 
مدیترانه منجر شود. این نشست در حالي برگزار شد 
كه جنگ افروزي و البته حمایت غرب از تروریس��م 
در غرب آس��یا و آفریقا موج��ب افزایش پناهندگان 
قانوني و غیر قانوني ش��ده است و از سوي دیگر عدم 
مسئولیت پذیري كشورهاي غربي فجایعي مانند غرق 

شدن قایق حامل 700 پناهجو را رقم زده است. 
آنچه كشورهاي غربي بر آن تاكید دارند بازپس 
فرس��تادن پناهندگان و نیز پذیرش گزینش��ي آنان 
اس��ت كه در نتیجه آن یا بس��یاري از پناهندگان به 
كشورهایش��ان باز گردانده مي ش��وند كه مساوي با 

بازگش��ت آنها به میدان جنگ و بعضا كش��ته شدن 
آنهاس��ت و یا اینکه ب��ه صورت قاچ��اق راهي اروپا 
مي شوند كه یا گرفتار دریا و یا قاچاقچیان مي گردند 
و در صورت رسیدن به اروپا نیز یا در بازداشتگا ه هاي 
غي اس��تاندارد و یا در صورت موفق شدن به ورود به 
جامعه اروپا به عنوان ش��هروند درجه پایین از تمام 

حقوق اجتماعي محروم هستند. 
الزم ب��ه ذكر اس��ت همزمان با نشس��ت دیروز 
اروپ��ا، مقامات این كش��ورها س��عي كردند چهره اي 
بشر دوس��ت به خود گیرند در حالي كه در عمل جز 
حذف پناهندگان به جاي حل مشکالتشان تصمیمي 
نگرفتند. »ماتئو رنتزى« نخست وزیر ایتالیا گفت: »ما 

نمى توانی��م وقتى كه هر روز با وجود كش��تار مردم 
بى تفاوت بمانیم.« وى همچنین خواستار اقدام فورى 
در این زمینه ش��د. »فرانس��وا اوالند« رئیس جمهور 
فرانس��ه نیز از قاچاقچیان انسان با عنوان تروریست 
یاد ك��رد در حال��ي وي اش��اره اي ب��ه گزارش هاي 
نهادهاي حقوق بش��ري درباب رفتارهاي نادرست و 

تبعیض آمیز قرانسه با پناهندگان نکرد. 
همچنین هاموند وزیر خارجه انگلیس بدون اشاره 
به سخنان كامرون نخس��ت وزیر انگلیس كه اخراج و 
مقابله گسترده با پناهندگان و مهاجرین را اعالم كرد، 
خطاب ب��ه همتایان اروپایى خود از آنان خواس��ت با 
قاچاقچیان مهاجربه اروپا برخورد جدى كنند. نشست 
سران اروپا در حالي برگزار شد كه روزنامه ایندیپندنت 
از مرگ صدها تن از پناهجویان در دریاى مدیترانه به 
عنوان "تاریک ترین روز براى اروپا" نام برد و نوش��ت: 
كش��ورهاى اروپایى از جمله انگلیس چشم خود را بر 

روى مرگ پناهجویان بسته اند. 
دولت هاي اروپایى از جمله انگلیس به نظر نمى 
رسد اشتیاقى براى شركت در ماموریت هاي مشاركت 
در عملی��ات جس��ت وجو و نج��ات ج��ان مهاجران 
غیرقانونى در دریاى مدیترانه داش��ته باشند. بیشتر 
كشورهاى اروپایى از جمله انگلیس مخالفت خود را 
با تمدید عملیات جس��ت وجو و نجات اعالم كرده اند 
و دولت دیوید كامرون در سال گذشته گفت كه این 
كش��ور تنها یک گروه از متخصصان فنى خود را به 
آژانس مرزى اروپایى خواهد فرستاد و مدعى شد كه 
این عملیات مي تواند س��بب تشویق بیشتر مهاجران 

براى این سفر خطرناک شود. 
از س��وي دیگر كوش��نر وزیر امور خارجه سابق 
فرانس��ه در اظهارات��ى اتحادی��ه اروپا را مس��ئول و 
مقصر غرق شدن اخیر قایق مهاجران با حدود 700 

سرنشین در آب هاى مدیترانه دانست.

وزرايخارجهاتحادیهاروپابرايالپوشانيقتل700مهاجرگردهمآمدند
نابوديپناهندگانبهجايحلمشکالتشان


