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نيویورکتایمز

مخالفان تظاه�رات
در اتم�ى تس�ليحات

نيویورک
آغ��از آس��تانه در
کنفران��سبازنگریپیمان
)NPT(من��عگس��ترش
درش��هرنیويورکآمريکا،
ه��زاراننف��رازمخالف��ان
تسلیحاتاتمىدراينشهر
تظاهراتکردند.معترضان
ک��هبس��یاریازآنهااهل
ژاپن،تنهاکشوریکههدف
حمل��هاتمىق��رارگرفته،
هس��تند،مىگويندهشت
کش��وردارندهتس��لیحات
هس��تهایبهتعهداتخود

برایحرکتبهس��متکاه��شذخايراتمىعملنکردهاند.س��ازمان
دهندگاناينتجمع،طوماریبا8میلیونامضابرایحرکتبهسمت

جهانعاریازتسلیحاتاتمىبهسازمانمللارسالکردهاند.
هشداررئيسسابقاناساینسبتبهحمالتسایبری

ژنرال»کیتالکساندر«کهدريکدههگذشتهمسئولیتجنگ
سايبریدرآمريکارادراختیارداشته،گفتهاست:»بزرگترينتهديدی
کهوجوددارد،حملهایفاجعهباربهزيرساختهایانرژیاست.مابرای
چنینچیزیآمادهنیس��تیم.«ویافزود:»مابهچیزیشبیهبهيک
سامانهدفاعهوايىيکپارچهبرایکلبخشانرژینیازداريم.5بازيگر
اصلىدرعرصهس��ايبریوجوددارندکهمىتواننددستبهحمالت

سطحباالبزنند؛اياالتمتحده،انگلستان،اسرائیل،روسیهوايران.

مترجم: حسين ارجلو2015/04/27كيوسك

تودیززمان

دیپلماس�ى ضع�ف
7 فراخوان�ى و ترکي�ه

سفير
مطبوعات و نشريات
مخالفنظامدولتترکیه
خارج��ى سیاس��ت از
ديپلماس��ى دس��تگاه و
انتقاد اينکشور خارجى
کردن��دچراکهتابهامروز
بهدلیلاينسیاستهای
غلطدولتترکیهسفرای
ترکیهازهفتکش��ورفرا
خواندهش��دهاند.ازمیان
اينهفتکش��ورورژيم
چهارکشورعربىبودهاند
واي��نکش��ورهایعربى

عبارتندازمصروسوريهولیبىويمنعالوهبررژيمصهیونیستى
وواتیکانواتريشکهترکیهناگزيرش��دهاس��تسفرایخودرااز

اينسهمکانغیرعربىهمفرابخواند.
تاسيسمرکزمبارزهعليهتروریسمدراروپا

بهگزارشروزنامهآلمانى»دیولت«کمیس��یوناتحاديهاروپا
تصمیمداردمبارزهعلیهتروريس��مراباتاس��یسيکمرکزتبادل
اطالعاتدريوروپل)پلیساتحاديهاروپا(تقويتکند.کمیس��یون
اروپاباانتش��اراطالعیهایباعنوان»دستورکاراروپابرایامنیت«
اظهارکرد:اتحاديهاروپامىتواندکمککندکههمکاریدرمسائل
امنیتىسريعتر،امنتروهدفمندترانجامشود.دراينراستااعتماد

متقابلکشورهایعضوضروریاست.

کویتتایمز

کشتهش�دن4نفر
درتهاج�ماس�رائيلبه

بلندیهایجوالن
درحملههوايىرژيم
اس��رائیلب��هبلندیهای
اش��غالش��دهجوالندر
نزديکىمرزس��وريهچهار
نفرکش��تهش��دند.ارتش
اس��رائیلمدعىاستاين
اف��رادت��الشمىکردن��د
بمب��ىرادرنزديکىاين
محلدرزمینتعبیهکنند.
حملهاخیردرپىانتش��ار
گزارشهاي��ىمبن��ىب��ر
حمالتروزجمعهاسرائیل
بهپايگاههایارتشسوريه

مطرحشد.بهگزارشالعربیه،گردانهایموشکىمهمصدوپنجاهو
پنجموشصتوپنجمسوريهواقعدرمنطقهقلموندرنزديکىمرز

سوريهولبناندراينحمالتهدفقرارگرفتهبود.
فعاليتداعشدرشمالمكزیک

مس��ئوالنسازمانديدبانىقضايىاعالمکردندکهاعضایگروه
تروريس��تىداعشدس��تکمدردومنطقهشمالىمکزيکدرايالت
»چیواوا«هممرزبااياالتمتحدهفعالیتدارند.س��فارتمکزيکدر
اياالتمتحدهآمريکاباانتشاربیانیهایبالدرنگادعایفعالیتداعش
دراينکش��ورراردکرد.ايندرحالىاس��تک��هفعالیتداعشدر
مکزيکازسالهاقبلموردبحثبودهاست.»مايکبیکر«اعالمکرد
گروهتروريستىداعشباگروههایمافیايىمکزيکدرارتباطاست.

واشنگتنپست

بهصليبکشيدنو
آتشزدنیکروسگرا

دراوکراین
دريکفیلمويدئويى
منتش��رش��دهدرفضای
مج��ازیتصاوي��ریازبه
صلیبکش��یدهش��دنو
آتشزدني��کاوکراينى
از روسگرا جدايىطل��ب
سویشبهنظامیاننئونازی
حمايت تح��ت اوکراينى
آمريکامش��اهدهمىشود.
اقدام اين گفتهمىش��ود
ضدانسانىازسویگردان
آزوفنیروه��ایمردم��ى
اوکراين ارتش به پیوسته

صورتگرفتهاس��ت.اينگزارشحاکیس��ت،افرادپیوستهبهارتش
اوکراينمتهمبهاس��تفادهازمدلهایضدانس��انىگروهتروريستى

داعشدرجنايتهایجنگىچونسربريدنهستند.
تداومخطرعضوگيریداعشدرآمریكا

مقامهایآمريکايىوتحلیلگرانسیاسىبااشارهبهدستگیری
شششهروند»مینهسوتا«دراوايلماهجاریمیالدیحینتالش
برایپیوستنبهگروهتروريستىداعش،اعالمکردندکهاينگروه
تروريس��تىپیوس��تهتالشمىکندش��هرونداناينکشوررابرای
شرکتدردرگیریهایسوريهوعراقبهخدمتبگیرد.تحلیلگران
سیاسىاعالمکردندکهکمپینجذبنیروبرایداعشازمتروهای

محلىتامراکزمهمشهرهایآمريکاگستردهاست.
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 قاسم غفوري

یادداشت

حزباهلللبن��انوارتشس��وريهباهدف
خط علی��هس����ر سرنوشتس��از جن��گ آغ��از

تروريس��تهایداعشوجبههالنصرهدر
کوههایقلمونس��وريهاقداماتپیشدستانهایرااتخاذکردهاند
کهتاحدزيادیدربس��تنمس��یرهابرتروريستهادرجنوبو

شرقنقشداشتهاست.
درواق��عبانزديکش��دنبهپايانآوري��لصحبتازجنگ
قريبالوقوعمیانحزباهللوتروريس��تهايىبهمیانمىآيدکه
درمرزهایش��رقىلبنانحضوردارن��د.درواقعجنگحزباهلل
ازش��مالتاکوههای"بريتال" و"نحله" درجنوبآغازمىشود؛

جايىکهتروريستهایالنصرهدرآنجاحضوردارند.
ارت��شس��وريهوح��زباهلللبن��اندرراس��تایعملی��ات
پیشدس��تانهخودکنترلتپههایغربىش��هر"الزبدانى" رادر
دس��تگرفتهاندتامس��یرمیاناينش��هرباکوههایقلمونو

گذرگاههایکوهس��تانىکهتروريستهادرقلمونبرایرفتنبه
شهرکهای"مضايا" و"سرغايا" ازآناستفادهمىکنند،ببندند.
درهمی��نحالمنابعخبریلبناناعالمکردندکهطرحامنیتى

وزارتکشوردر»ضاحیهجنوبى«بیروتامروزآغازمىشود.
الزمبهذکراس��تمنابعخبریلبن��انازتحرکاتنظامیان
صهیونیس��تدربخشاش��غالى»مزارعش��بعا«درس��ايهپرواز
هواپیماهایجاسوس��ىدرآس��مانمنطقهخبردادند.درهمین
ح��الدرادامهدخالته��ايرياضدرامورداخل��يلبنان؛منابع
خبریلبنانازدخالتشخصىسفیرعربستاندربیروتبهمنظور

کاهشدامنهاختالفاتداخلىجريان»المستقبل«خبردادند.
»علىعواضالعس��یری«سفیرعربستانسعودیدربیروت
بهدخالتآش��کاردرامورداخلىکش��ورمیزبانشمعروفشده
است،اخیرابهمنظورجلوگیریازفروپاشىجريان»المستقبل«

گروهمتحدرياض،رسمادخالتکردهاست.

رئیسجمهوریروسیهبارديگربرايغرب
خطونش��اناقتصادي،سیاس��يونظاميفرنگست��ان

کشیدتابهآنهاگوش��زدنمايندکهجدال
میانمسکووغربهمچنانادامهدارد.

والديمی��رپوتیندريکفیلممس��تند،آمريکارابهارتباطبا
گروههايتروريس��تىدرس��طحبینالمللىمتهمکرد.پوتیندر
فیلمىمس��تندبهنام"پرزيدنت" کهازشبکهتلويزيونىروسیه1
پخشش��د،گفت:آمريکاازتروريس��مبرایاهدافسیاسىخود
اس��تفادهکردهاس��ت.ویبهعنواننمونهب��هارتباطوهمکاری
س��ازمانهاياطالعاتىآمريکاباگروههايتروريستىبینالمللى
فعالدرمنطقهقفقازروس��یهاش��ارهکرد.ويخاطرنش��انکرد:
سازمانهاياطالعاتىروسیهشواهدیدالبرهمکاریسازمانهاي
اطالعاتىآمريکابابرخىس��رانتروريس��تهايفعالدرمنطقه
قفقازدرجمهوریآذربايجانبهدس��تآوردهاند.پوتینگفت:در

گفتوگوباجورجبوشرئیسجمهوریوقتآمريکاايناطالعات
رابهویبازگوکردموویوعدهمس��اعدتداد.اماپساز10روز
ي��کمقامامنیتىآمريکابهط��رفروساعالمکردکهآمريکابه

همکاریباگروههايمخالفدولتروسیهادامهخواهدداد.
بعدديگرهش��دارپوتیندرحوزهنظامياست.ارتشروسیه
ازپرتابموفقیتآمیزموشکهایدفاعىاس-۳00توسطنیروی
هوايىاينکشوردرآستاراخانخبرداد.اس-۳00سامانهموشکى
سطحبههوایدوربردوخودکششىباقابلیتاستفادهدرتمامى
ارتفاعهاس��تکهدرابتدابرایرهگیریهواپیماهاوموشکهای
کروزساختهشدهوبعدهاتوانايىرهگیریموشکهایبالیستیک

نیزبهآنافزودهشد.
امادرحوزهاقتصادينیزقطعگازروسیهبهاروپابعدديگري
ازهشدارهايمسکوقلمدادميشود.صادراتگازروسیهبهاروپا

کهازطريقخطلوله»دروزبا«انجاممىشدقطعگرديد.

حزباهللدرتدارکنبردسرنوشتساز هشدارسهگانهپوتينبهغرب

فلسطين:بهگزارشباش��گاهخبرنگاران،دراجالس
ساالنهانجمنفلسطینىهایساکناروپا،درخواستقانونى
شمردنحقفلسطینىهابرایبازگشتبهوطنمطرحشد.
س��ازمانمللمتح��د5میلیونفلس��طینىراوارثان
مهاجرتاجباریازس��رزمینهاياش��غالىمعرفىکرده
است.خبرديگرازفلسطینآنکهسازمانمردمنهاد»اکنون
صلح«)Peace Now(کهشهرکس��ازیهایاسرائیلرا
پیگیریمىکنداعالمکرد،مقاماتاينرژيمس��اخت77

واحدمسکونىرابهمناقصهعمومىگذاشتهاند.

آمری�كا:بهگزارشتس��نیم،رئیسجمه��ورآمريکا
محدودي��تانجامحم��التپهپادیاينکش��وردرخاک
پاکستانرابهصورتمخفیانهبرداشتهودستسازمانهای

اطالعاتىآمريکادراينزمینهرابازگذاشتهاست.
باراکاوبامابطورمخفیانهمحدوديتبرنامهحمالت
پهپادیسازمانسیادرپاکستانراباانجامشرايطخاص
برایکاهشتلفاتغیرنظامیانبرداش��ت.براس��اساين
گزارش،برنامهحمالتپهپادیسازمانسیادرپاکستان
حداقلتازمانىکهنیروهایآمريکايىازافغانستانخارج

نشدهاند،ازهرگونهمالحظاتىمعافمىباشد.

عراق:بهگزارشايسنا،وزيردفاععراقبابیاناينکه
برخىازسیاستمداراندرروندعملیاتآزادسازیاالنبار
کارش��کنىمىکنند،تاکیدکرداخبارمنتشرشدهدرباره
شکس��تهایارتشدراستاناالنبارصحتنداردوهدف

ازآنهافشاربروزارتدفاعاست.
خالدالعبیدی،وزيردفاععراقدرمصاحبهباش��بکه
س��ومريهنیوزگف��ت:وزارتدف��اعازس��ویبرخىبرای
بهشکس��تکش��اندنفعالیتدولتهدفقرارگرفتهو
منفعتطلبهایسیاسىباعثسرخوردگىماشدهاند.

ترکيه:رجبطی��باردوغان،رئیسجمهوریترکیه
پیشازسفرشبهکويتدرمصاحبهباخبرگزاریکويتى
)کون��ا(عنوانداش��ت:برقراریثب��اتدريمنامریمهم
استوموفقیتآمیزبودنمرحلهدومکهمبتنىبرراهحل

سیاسىاستمسالهایبسیاربااهمیتاست.
درهمینحالرئیسجمهوریترکیهعنوانداش��ت:
هیچفرق��ىمیانامنیتوثباتکويتب��اامنیتوثبات
ترکیهوجودنداردوآنکارااهمیتبسیاریرابرایمذاکره

باکويتدرخصوصمسائلمنطقهایقائلاست.

مالى:بهگزارشرويترز،ش��بهنظامیانش��مالمالى
ب��همیانجىگراناع��المکردهاندکهماهآت��ىگفتوگوو
رايزنىهابرایازس��رگیریبحثهادربارهمعاهدهصلحرا

آغازمىکنند.
س��خنگویيکىازگروههایجدايىطلبدرش��مال
مالىگفتکهاينگروهماهآتىدربارهپیش��نهادصلحبه
میانجىگریس��ازمانمللبرایتعیینسرنوشتشمال
مالىگفتوگومىکنند؛مذاکراتىکهماههاستبهتعويق

افتادهاست.

دفاع ديكتاتور از السيسي
ديکتات��ورمخلوعمصرپسمدته��ادرمصاحبهای
تلويزيونىش��رکتکردوگفتعبدالفتاحالسیس��ىبايد
تصمیماتسرنوشتس��ازبگیردومردممصربايددراين

مسیرازویحمايتکنند.
حسنىمبارککهبهصورتتلفنىباشبکهخصوصى
»البل��د«گفتوگ��ومىکرد،ب��ابیاناينکهسیس��ىبايد
»تصمیماتسرنوشتسازی«برایآيندهمصراتخاذکند،
مصریهارابهپشتیبانىازسیسىدراينمسیرفراخواند.
حسنىمبارکدراينمصاحبهکهدرسالگرد»آزادسازی
صحرایسینا«انجامشد،همچنینگفتسیسىوارتش

»بهخوبىحرمتسرزمینملى«رادرکمىکنند.
مبارکاعالمکردکهس��الروزآزادس��ازیسینابرای
اوافتخارآمیزاس��تومانندهرس��ربازوارتشىمصریاز
وابس��تهبودنبهارتشاينکش��ورافتخارمىکندوتأکید
کردکهدرطولس��الهایگذش��تهت��الشفراوانىبرای

بازسازینیرویهوايىارتشمصرانجامدادهاست.
ویاع��المک��ردکهبعدازدرگذش��تانورالس��ادات
گروههایاسالمگراتالشکردهبودندکهبهقدرتبرسندو
اونگرانبودهکهاسرائیلازاينوضعیتبرایعملنکردن
بهقراردادصلحبامصراستفادهکند.مبارکگفتکهنسبت
بهآيندهمصرامیدواراس��توبهدانشرئیسجمهورمصر
اعتم��ادداردومردمبايدبهویکمککنندورس��انههای
مصریدروضعیتفعلىکش��وربايدتالشبیشتریبرای

روشنگریوشفافسازیداشتهباشند.

چرایيمجوزآمریكابهژاپن
ش��ینزوآبهنخس��توزيرژاپندرحاليراهيآمريکاشده
استکهازمهمترينمحورهاياينسفرراتوافقاتنظاميدو
کشورتشکیلميدهد.براساسگزارشهايمنتشرهارتشژاپن
مىتواندنقشوماموريتهاینظامىخودرادرپىدستورالعمل
دفاعىجديدآمريکا-ژاپن،درسراس��رجهانگسترشدهد.
ايندرحالياس��تکهاولینتغییردرهمکاریدفاعىژاپنو
آمريکاازسال1997،بیانگربزرگترينتغییردرسیاستهای

امنیتىژاپنطىدهههایاخیراست.
بهگفتهتحلیلگران،دستورالعملدفاعىجديداحتماال
سطحجغرافیايىهمکاریهایدفاعىراگسترشخواهدداد

وفعالیته��ایديگریچونامنیتس��ايبریواقداماتضد
تروريس��تىرادربرخواهدگرفت.ژاپنهمچنینخواس��تار

دريافتتسلیحاتپیشرفتهازآمريکاگرديدهاست
حالاينسوالپیشميآيدکهچراژاپنبهدنبالتوسعه
حوزهنظاميخوداستومهمترازآناينکهچراآمريکااين
امرراپذيرفتهاستدرحاليکهتاريخنشانميدهدژاپنهر
زمانکهبهقدرتنظاميرس��یدهسیاستهايتهديدآمیزي
برايمنطقهوجهانداش��تهاستهرچندکهاززمانپايان
جن��گدومجهان��يبهدلیلمحدوديتهاييکهداش��ته،از

رويکردنظاميخودداريکردهاست.
ازمهمترينبهانههايژاپنبرابرتوس��عهنظاميتاکیدبر
سیاس��تنظاميگرايانهچینميباش��د.برنامههستهايکره
شماليوتالشآنبرايدستيابيبهموشکهايدوربردعامل

ديگريبرايتقويتنظاميژاپناست.ايجادرقابتتسلیحاتي
درکلش��رق،ازنکاتبرجستهدرمنطقهميباشد.اينرقابت
تس��لیحاتيژاپنرانیزدرمسیرتوسعهنظاميقراردادهاست
درحال��يکهازبهانههايآنهامس��ائلپیرام��ونجزايرمورد
مناقش��هباروسیهوجزايرچینوحتيسهمخواهيازدرياي
چینميباشد.ژاپندرس��الهاياخیربويژهباجنگعراقو
افغانستان،حضورنظاميدرعرصهجهانيراسرلوحهخودقرار
دادهان��د.امروزآنهابراينمدعايندکهحضورجهانيآنهابراي
تحققصلحنیازمندداشتنارتشمقتدرميباشد.مسئلهکشته
شدنگروگانژاپنيبهدستداعشزمینهسازتقويتتحرکات

نظاميژاپنبهبهانهمبارزهباتروريسمشدهاست.
درسالهاياخیرمخالفتهايمردميباحضورآمريکادر
ژاپنش��دتيافتهاست.درنقطهمقابلتمامتالشآمريکاآن

اس��تکهپايگاهژاپنراحفظنمايد.دراينش��رايط،توکیودر
سیاستيامتیازگیرانهبهبهانهحفظپايگاههايواشنگتن،رضايت
آنهارابرايتش��کیلنیروهاينظاميکسبمينمايد.درنقطه
مقابلآمريکا،ژاپنقدرتطلبرامولفهايبرايگرفتارس��ازي
چینوروسیهدرچالشهايمنطقهايميبیندوازسويديگر
باکمش��دنرويکرداروپابههمراهيباآمريکا،اينکش��وررا
جايگزينيبرايمتحداناروپاييخوددرحوزهنظاميميبیند.
بهه��رتقديرميت��وانگفتکهژاپنت��الشداردتااز
اهدافآمريکابرايرسیدنبهاهدافنظاميخودبهرهگیرد
تانقشيبیش��تربرايخوددرمعادالتجهانيکسبنمايد.
آمريکاباسوءاس��تفادهديدگاهنظاميگرايانهتوکیوبهدنبال
اج��رايطرحس��ال2025يعنيحضورگس��تردهنظاميدر

شرقميباشد.

و ف��راري رئیسجمه��ور
گزارشهشت

گروه بين الملل
غیرمردمييمنکهبهعربستان
فرارک��ردهوازکش��تارمردم
حمايتبسیارينمودهدرحاليماموريتجديديرا
ب��راينابودييمنعهدهدارش��دهکهم��ردميمنبر

آمادگيبرايدفاعازکشورشانتاکیددارند.
منصوره��اديرئیسجمهورنامش��روعوخلع
ش��دهيمنکهبهعربس��تانپناهبردهوبهتش��ويق
قاتالنمردمکش��ورشميپ��ردازداکنونماموريت
جديديازس��ويعربستاندريافتکردهوآنورود
ب��هبخشهايازيمنبامحوريتهمراهيالقاعدهو

گروههايتروريستياست.
يک��ىازش��بکههایماه��وارهایوابس��تهب��ه
رئیسجمهورمستعفىوفراریيمنادعاکردکهوی
قصدداردشهر»سیئون«دراستان»حضرموت«را
کهمحلفعالیتالقاعدهاست،پايتختموقتيمن،
اع��المکند.ايندومینباراس��تک��هرئیسجمهور
مس��تعفىيمن،برخالفقانوناساسىاينکشور،

شهریديگردريمنراپايتختمىخواند.
اودرم��اهفوريهنی��زپسازاس��تعفاوفراراز
صنعا،»عدن«راپايتختيمنخواندهبوداماازآنجا
بهعربس��تانفرارکرد.جالبتوجهآنکهاينمناطق
درزمانحمالتعربس��تانموردتهاجمقرارنگرفت
کهنش��انگرماموريتازپیشطراحيشدهبرايوي

بودهاس��تتازمینهس��ازبحرانهايجديددراين
کش��ورباشد.اس��تانحضرموتيمن،اينروزها،به
قلبالقاعدهدراينکشورتبديلشدهاستوحتى
14فروردين،تروريس��تهایالقاعدهبخشىازشهر
ساحلى»مکال«مرکزايناستانجنوبشرقىيمن
راپ��سازحمل��هبهيکىاززندانهایاينش��هرو

آزادیبیشاز۳00زندانى،دراختیارگرفتند.

28فروردي��ننی��ز،تروريس��تهایالقاعدهبا
سوءاس��تفادهازهرجومرجناش��ىازتجاوزنظامى
عربس��تانبهيم��نوتح��تحمايته��ایرياض،
فرودگاهمهم»ري��ان«وبندروپايانهنفتى»مکال«
رااشغالکردند.اينپايانهنفتىيکىازمراکزاصلى
ص��ادراتنفتخامدرمنطق��هحضرموتباظرفیت
میانگی��نروزان��ه120هزارتا140هزاربش��کهاز

حوزههاياطراف،بهشمارمىرود.
عربس��تاننیزازالقاعدهدرايناستانحمايت
مىکندوبرهمیناس��اسبهمسئولگذرگاهمرزی
»الوديعه«يمندرمرزعربستاندستوردادکهاين
گ��ذرگاهراترککنندتاازاي��نگذرگاهکمکهای
بیشتریرابهعناصرالقاعدهبراینبردباارتشيمن
وکمیتههایمردمىارائهدهد.براساسگزارشهای
خب��ری،آلس��عوددرنظردارددس��تکماس��تان
حضرموتراکهازاستانهایسرشارازمنابعانرژی
يمنمحس��وبمىشود،تحتاشغالوکنترلخود
درآوردوازآنبرایاعمالفش��اربرش��ورایعالى
انقالبيمنجه��تبازگرداندنمهرههایوابس��ته

خوددرساختارقدرتيمناستفادهنمايد.
درهمینحالمنابعنزديکبهجنبشانصاراهلل
يمنخبربرخىشبکههایوابستهبهسعودیمبنى
برقصدمنصورهادیرئیسجمهورفراریيمنبرای
بازگشتبهکش��ورراجنگروانىوباهدفتقويت
روحیهبقايایه��واداراناوتوصیفکرد.منابعآگاه
يمنىگفتندب��اتوجهبهادام��هدرگیریهادراين
کش��ورنیروهایانصاراهللآراي��شنظامىخودرادر

صنعاتغییردادند.
شاهدانعینىاعالمکردندکهنیروهایجنبش
انص��اراهللنقاطجديدیرابهعنوانمحلاس��تقرار
خودروهایزرهىوايجادايس��تهایبازرسىخود

انتخابکردهاند.درادامهتهاجمعربستانعلیهيمن
نیروهایگاردملىعربس��تانکهرياستآنباپسر
شاهسابقاست،درنزديکىمرزجنوبىنزديکيمن

مستقرشدند.
بهدرخواستکمیتهعالىانقالبيمن،تظاهرات
گس��تردهمردمصنعادرمحکومیتتداومتجاوزهای
عربستانسعودیبهيمنبرگزارشد.درهمینحال
نیروهایمسلحقبیلهایاستان»حجه«درمرزيمن
وعربستانبانیروهایسعودیدرگیرشدند.بمباران
يکمدرسهدخترانهدرتعزوحملهموشکىعربستان
س��عودیبهاس��تانصعدهازجملهخبرهایامنیتى

يمنبهشمارمىرود.
»ضی��فاهللالش��امى«يکىازرهب��رانجنبش
انص��اراهلليم��ندراظهارات��ىخبریتاکی��دکرد:
رفتاره��ایالقاعدهدرتعزوغارتوچپاولنهادهای
دولتى،بانکهاوبیمارستانهمانجرايمىاستکه
اينسازمانتروريستىدراستانهایجنوبىمرتکب
شدهوهمچنانهمادامهدارد.الشامىافزود:القاعده
عقی��دهورويکردواحدیداردحتىاگربهعناوينو
اشکالمختلفبهاقداماتتروريستىدستمىزند.

درهمینحال»حس��نزيد«يک��ىازرهبران
احزابديدارمش��ترکيمنودبیرکلحزبالحق
اينکشورنیزدربارههرگونهبرخوردقومى،مذهبى

باحوادثشهرتعزدرمرکزيمنهشدارداد.

یمنيهابرمقابلهباتوطئههايجدیدعربستانتاکيدکردند

آمادگي براي خنثي سازي ماموريت سعودي منصور

همزمانباآغازکنفرانسيک
منعچ�����الش پیم��ان بازنگری ماه��ه

گس��ترشدرش��هرنیويورک
آمري��کا،ه��زاراننف��رازمعترض��انبهخ��ودداری
دارندگانتس��لیحاتاتمىبهاجرایتعهداتش��ان،

دستبهتظاهراتدراينشهرزدند
من��عگس��ترشودرنهايتانهدامتس��لیحات
هس��تهايازمطالباتمردميدرسراسرجهاناست
ح��الآنکهدارندگاناينس��الحهاازاجراياينامر
خ��ودداريميکنندچنانکهآمري��کامیلیاردهادالر
برايبازس��ازيتسلیحاتهس��تهاياختصاصداده
است.برگزارينشس��تبازنگريانپيتي،بهانهاي
ش��دهتافعاالنصلحبابرپاييتظاهراتعدمرويکرد
قدرتهايبزرگبهانهدامتس��لیحاتهستهايخود
ورژيمصهیونیستيبهچالشبکشند.درآستانهآغاز
)NPT(کنفران��سبازنگریپیمانمنعگس��ترش

درش��هرنیوي��ورکآمريکا،هزاراننف��رازمخالفان
تس��لیحاتاتم��ىدراينش��هرتظاه��راتکردند.
معترضانکهبسیاریازآنهااهلژاپن،تنهاکشوری
کههدفحملهاتمىقرارگرفته،هستند،مىگويند
هشتکش��وردارندهتسلیحاتهستهایبهتعهدات
خودبرایحرکتبهسمتکاهشذخايراتمىعمل
نکردهاند.فعاالنضدجنگکهتجمعوراهپیمايىرا
سازماندهىکردهاند،مىگويندطوماریبا8میلیون
امضابرایحرکتبهسمتجهانعاریازتسلیحات

اتمىبهسازمانمللارسالکردهاند.
آمريکا،روس��یه،چین،فرانس��ه،انگلیس،هند،

پاکس��تانوکرهش��مالى8کشوریهس��تندکهبه
صورترسمىداشتنسالحهستهایرااعالمکردهاند.
رژيمصهیونیستىهمهرچندکهتاکنوناينمسئلهرا
اعالمنکرده،اماتنهادارندهسالحاتمىدرخاورمیانهبه
شمارمىآيدوتاکنوندرمسیربرگزارینشستهای
خاورمیان��هعاریازس��الحهس��تهایس��نگاندازی
کردهاس��ت.نکتهقابلتوجهدرنشستکنونيآنکه
رژيمصهیونیس��تىکهازس��ال1995ازش��رکتدر
جلساتبازنگریپیمانمنعگسترشخودداریکرده،
امسالباهدفبهبودروابطباکشورهایعربىبهاين

نشستنمايندهاعزاممىکند.

درادام��هتالشهایتلآويووکش��ورهایعربى
حاش��یهخلیجفارسب��رایبهبودرواب��طدوجانبه،
تلآويوامس��البرایاولینباردردودههگذش��تهدر
نشستبازنگریپیمانمنعگسترش)NPT(کهاز
امروزدرنیويورکآغازبهکارمىکند،شرکتمىکند.
رژيمصهیونیس��تىبهعن��وانتنهادارن��دهزرادخانه
تس��لیحاتاتمىدرخاورمیانه،تاکنونپیوس��تنبه
انپىتىخودداریکردهوازس��ال1995بهبعدنیز

درنشستهایبازنگریشرکتنکردهاست.
بهنوش��تهخبرگزاریرويترز،تصمیماس��رائیل
ب��رایاع��زامنمايندهوش��رکتبهعن��وانناظردر

نشس��تامس��البازنگریانپىتىب��اهدفکاهش
اختالف��اتبااعرابونزديکش��دنبهکش��ورهايى
استکهتلآويوآنهارا»میانهرو«مىخواند،صورت
مىگیرد.عربس��تان،امارات،مص��روکويتازجمله
کشورهايىهستندکهپیشترمقاماتاسرائیلىآنها
رامیان��هروتوصیفکردهاند.رويترزهمچنینبهنقل
ديپلماتهایغربىنوش��تهاستکهبعیداستمصر
امسالمانندسالهایگذشتهموضعىسرسختانهدر

قبالتسلیحاتهستهایاسرائیلاتخاذکند.
ي��کمقاممصریه��مدراينخص��وصگفته
اس��ت:»طرحمابرایخاورمیانهعاریازتسلیحات
نامتعارف،يکاصلاس��ت.ايناصلتغییرنمىکند.
امااينبهخودیخودعلیهاسرائیلنیست.اينبرای
همهاس��ت،ايران،اسرائیل،همه.آياماآنجامىرويم
وبهاس��رائیلفش��ارمىآوريم؟فکرنمىکنم.تصور

نمىکنمفشار)برایآنها(غیرقابلتحملباشد.«

همزمانبانشستبازنگريانپيتيدرنيویورکبرگزارشد

تظاهراتعليهدارندگانتسليحاتاتمي


