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ذرهبين

یادداشت سفر معصوم و مطالبه مردم عراق

ع�راق :به گزارش فارس ،نتای��ج نهایی آزمایشهای
 DNAانجام ش��ده توس��ط گروه موس��وم ب��ه «کتائب
حزباهلل عراق» ،از گروههای مقاومت اسالمی و مدافعان
حرم حض��رت زینب(ع) و اماکن مقدس��ه ع��راق ،مرگ
«ع��زت ابراهیم الدوری» ،معاون دیکتاتور معدوم عراق را
تأیید کرده اس��ت .چند روز پیش ،اس��تاندار صالحالدین
عراق از کش��ته ش��دن «عزت ابراهیم ال��دوری» در یک
عملیات پیشدستانه در منطقه «حمرین» خبر داده بود.
ح��زب منحله «بع��ث» عراق به رغم انتش��ار تصاویری از
جسد عزتالدوری این خبر را تکذیب کرده بود.

فواد معصوم رئيسجمهور عراق به ترکيه سفر خواهد داشت.
اين سفر در حالي صورت ميگيرد که يک اصل مهم در تحوالت
دو کشور مشاهده ميشود و آن نوع رفتارهاي ترکيه است .آنکارا
در حوزه عراق دو رويکرد را در پيش گرفته اس��ت .بخش��ي از
قاسم غفوري آن روابط اقليم کردس��تان عراق است که در قالب خريد نفت و
قراردادهاي اقتصادي با آنان صورت ميگيرد در حالي که دولت
مرک��زي عراق با اين امر مخالف بوده و آن را تهديد امنيت ملي
خود قلمداد ميکند .بغداد تاکيد دارد که سياستهاي ترکيه در
قبال اقليم کردس��تان به تنش سياسي در عراق و حتي تجزيه

پاکس�تان :به گ��زارش دنیا نی��وز ،نیروهای مرزی
هند و پاکس��تان درپی توق��ف مذاک��رات دیپلماتیک از
صبح ديروز ب��ا یکدیگر به تبادل آت��ش پرداختند .طبق
این گزارش تیراندازی بیهدف نیروهای مرزی در منطقه
«شکر گره» شدت بیشتری داشت .درگیری مرزی بین 2
کشور در حالی از س��ر گرفته میشود که «سرتاج عزیز»
مشاور امنیت ملی و امور بینالملل نخستوزیر پاکستان
ب��ا اظهار نگرانی از تأخی��ر هند در آغاز مذاکرات صلح در
سطح وزارت امور خارجه بر حل مسئله تروریسم و تالش
برای صلح پایدار تأکید کرد.
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اين کش��ور دامن ميزند لذا آنکارا بايد چارچوب رفتاري خود را
براساس روابط و اصول دولت مرکزي عراق اجرا سازد.
نکته ديگر رفتارهاي ترکيه در حوزه تروريس��م ميباشد.
اس��ناد و گزارشهاي منتش��ره اثبات کرده ،ترکيه به نيابت از
آمريکا حمايتهاي گستردهاي از گروههاي تروريستي به ويژه
در س��وريه داشته و حتي آنها را نيروهايي براي آزادي منطقه
عنوان نموده است .هر چند که در سفر مقامات ترکيه از جمله
اوغلو نخستوزير آنها به عراق ،آنکارا تعهداتي مبني بر حمايت
از مبارزه عراق با تروريس��م عنوان داشت اما در عمل گامي در
اين عرصه برنداش��ته اس��ت .حمايت ترکيه از تروريستها در
سوريه زمينهساز تقويت و اعزام آنها به عراق ميگردد که عمال
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اقدامي در برابر مبارزه عراق با تروريسم ميباشد.
با توجه به اين شرايط در کنار توسعه مناسبات اقتصادي
و سياسي اين س��فر برگرفته از مجموع انتقادهاي معصوم از
ترکيه به عنوان مطالبههاي مردم از اين سفر ميباشد .محور
اعتراضه��اي وي را نيز رفتارهاي مداخلهآميز ترکيه در امور
اقليم کردستان و ناديده گرفتن تماميت ارضي عراق در کنار
حمايتهاي آنکارا از تروريس��م ميباشد .نکته مهم ديگر در
اين سفر را بررسي تحوالت يمن تشکيل ميدهد.
ترکي��ه در کنار عربس��تان قرار گرفته و از کش��تار يمن
حماي��ت ميکند در حالي که ع��راق بارها مخالفت خود را با
کش��تار مردم يمن اعالم و خواستار پايان حمالت سعوديها

به اين کش��ور شدهاند .آنچه در س��فر فواد معصوم به ترکيه
روي ميده��د ه��ر چند براي ترکيه از نظ��ر اقتصادي داراي
اهميت ميباشد اما براي عراق بيشتر در حوزه امنيتي اولويت
دارد چرا که دولتمردان عراق تالش دارند تا مستقيما صداي
اعت��راض خود را به مقامات ترکيه در باب رفتارهايش��ان در
عراق و منطقه رس��انده و خواستار تغيير رفتار آنها شوند .به
هر تقدير سفر معصوم به ترکيه در شرايط حساس کنوني هم
براي دو کشور و هم براي منطقه داراي اهميت است به ويژه
اينکه سران ترکيه براي ترميم چهره خود نزد مردم گرايشات
منطقهاي را تقويت کردهاند که سفر اردوغان به تهران و سفر
کنوني معصوم به آنکارا نمودي از اين گرايش است.

مقاومت يمنيها شكست ائتالف عربستاني  -امريكايي را قطعي كرده است

غرقشدن تدریجی آلسعود در شنهای داغ یمن

گروه بينالملل عربستان تحت حمايت آمريكا
در حالي همچنان به كش��تار
گزارش هشت
يمنيه��ا ميپ��ردازد ك��ه
اقدامات��ي همچ��ون اع��زام  7ن��او آمريكاي��ي ب��ه
بابالمن��دب و حض��ور بل��ر جنگ افروز كاركش��ته
انگليس��ي در اتاق جنگ عربس��تان نشانگر سختتر
شدن شرايط عربستان است.
چنانك��ه پيشبيني ميش��د عربس��تان به رغم
برخ��ورداري از حمايـته��اي كش��ورهاي غرب��ي و
ميليارده��ا دالر هزينه توان مقابله با وحدت يمنيها
را ندارد و به نوعي در حال غرق شدن در شنزارهاي
داغ و روان يمن اس��ت كه تكرار سرنوشت آمريكا در
ويتنام را براي آلسعود در اذهان تداعي كرده است.
در حال��ی که تج��اوزات جنگندهه��ای 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 کش��تی جنگ��ی آمریکایی در
نزدیکی تنگه بابالمندب خبر داده است ،سخنگوی
ارتش یمن که مورد تایید انصاراهلل است اعالم کرد:
پیشرفتهایی در مناطق تحت کنترل القاعده حاصل
و مسیر ارتباطی مأرب و صنعاء امن شده است.
ش��رف غالب لقمان ،س��خنگوی ارت��ش یمن با
اع�لام این خبر عنوان داش��ت ک��ه عملیات نظامی

لبنان :به گزارش فارس ،وزیر دفاع لبنان طی مراسمی
اعالم کرد که لبنان اولین محموله س�لاح فرانس��وی که از
س��وی عربستان خریداری شده به ارتش لبنان تحویل داده
شد« .سمیر مقبل» در مراسمی که با حضور «ایو لودریان»
همتای فرانسویاش و سفیر عربستان در لبنان صورت گرفته
بود اعالم کرد که لبنان اولین محموله سالحهای فرانسوی
که از سوی عربستان خریداری شده را دریافت کرد.
سومالی  :شبکه المیادین گزارش داد ،دفتر سازمان
ملل در س��ومالی مورد حمله انتح��اری قرار گرفت که به
ي در حالي همچنان
کش��ته شدن 10نفر منجر شد .ناآرام 
س��ومالي را تهديد و اين كش��ور را به سمت نابودي سوق
ميدهد دفتر سازمان ملل در شهر «گروی» واقع در شمال
شرق سومالی هدف قرار گرفت و بر اثر این حمله  10نفر
کشته شدند .این در حالی است که این انفجار داخل یک
اتوبوس وابسته به سازمان ملل در سومالی رخ داد.
تاجيكس�تان :به گزارش خبرگزاری «آس��یاپلوس»،
«امامعلی رحمان» رئیسجمهور تاجیکس��تان در نشست
غیررسمی روسای جمهور کشورهای مستقل مشترکالمنافع
ش��رکت میکند .این مراس��م که در آن روس��ای جمهور
کشورهای مش��ترک المنافع ش��رکت دارند ،قرار است در
تاریخ  9مي( 19اردیبهشت) در آستانه تجلیل روز پیروزی
در جنگ کبیر میهنی در «مس��کو» پایتخت روسیه برگزار
شود .همچنین در حاشیه اين اجالس مذاکراتی بین رحمان
و همتایان وی برنامهریزی شدهاست.

م��داوم در مأرب اه��داف خ��ود را در تامین امنیت
مس��یر ارتباطی صنعاء با مأرب محقق ساخته است.
همچنین احمد عس��یری اعالم کرد که عملیات این
ائتالف بر شهر صنعاء متمرکز بود و انبار موشکهای
بالستیک هدف قرار گرفته شد.
از س��وي ديگر برخی گزارشهاي خبری حاکی
از تواف��ق مقامات ترکیه و قطر برای اعزام گروههاي
تکفی��ری از عراق و س��وریه به یمن ب��رای مقابله با
كميتههاي مردمي است.
نكت��ه قابل توجه آنك��ه توني بلر نخس��توزير
س��ابق انگليس كه در كارنامه خود جنگافروزيها
بس��ياري از جمله جنگ افغانس��تان و عراق را دارد
در قالب فرس��تاده وی��ژه کمیت��ه چهارجانبه صلح
خاورمیانه در دیدارش با پادشاه عربستان اعالم كرد.
ناكامي س��عوديها زماني آشكارتر ميشود كه یکی
از فرمانده��ان امنیتی انصاراهلل یمن از دس��تگیری
ش��ماری از م��زدوران و جاسوس��ان س��رویسهاي
اطالعاتی عربستان و رژیم صهیونیستی خبر داد که
قصد انجام عملیاتی نظامی در یمن را داشتند.
این رهبر انصاراهلل تاکی��د کرد که این عملیات
وی��ژه با هم��کاری س��رویس اطالع��ات ارتش یمن
انجام ش��ده و فعال هویت بازداشتیها فاش نخواهد
شد .از س��وی دیگر مقاومت مردمی کنترل چندین

منطقه از اس��تان حضر موت در شرق یمن را بدست
گرفت و دهها تن از تروریس��تها در عدن که شاهد
درگیریهای ش��دید بین تروریستها و کمیتههای
انقالبی است ،تسلیم شدند.
از س��وي ديگر «احمد صبیح الکامل» ،سرتیپ
ارتش یمن با اش��اره به توقیف مقادیر زیادی س�لاح
از کامیونهای حامل کمکهای بشردوستانه سازمان
ملل که از عربس��تان آمده بود ،گفت :وعده مالی شاه
س��عودی برای کمک به تروریستها و شبهنظامیان

قدمزدن  46ميلياردي پينگ در اسالمآباد

رئیسجمه��ور چین دي��روز در حالي وارد
پاكس��تان ش��د ك��ه ت�لاش دارد با هدف
چـــــالش
تاثیرگ��ذاری بر اقتصاد آس��یای جنوبی و
مرکزی در س��فر خود به پاکستان سرمایهگذاری در این کشور را
به  ۴۶میلیارد دالر افزایش دهد.
همزم��ان تش��ديد تنشها ميان چي��ن و آمريكا و تالش هر
ك��دام براي يافتن متحدان منطقهاي بيش��تر ،ش��ي جين پينگ
رئیسجمه��ور چین ديروز در س��فر دو روزه خود به پاکس��تان
س��رمایهگذاری  46میلیارد دالری این کش��ور در پاکستان را در
دس��تور كار دارد .چین قص��د دارد تا طی اج��رای یک پروژه با
نام مس��یر اقتصادی چین  -پاکس��تان ،بندر گوادار پاکستان در
استان بلوچس��تان این کش��ور را به منطقه شینجینگ در غرب
چین متصل کند.
وی همچنین امروز در مجلس پاکستان سخنرانی خواهد کرد.
بر این اساس در این سفر سرمایهگذاری  28میلیارد دالری چین در
پاکستان رسما اعالم و آغاز خواهد شد و بقیه حجم سرمایهگذاری

نيمچه گزارش
نه مردم كوبا به موافقان آمريكا
آمري��كا در حال��ي ادع��ا دارد كه نگاه م��ردم كوبا به
دولتم��ردان ضد آمريكايي كم ش��ده ك��ه نتايج انتخابات
محل��ي كوبا و ع��دم راي مردم به مخالفان كاس��ترو اين
ادعا را باطل ساخت.
دو نام��زد مخال��ف دولت کوبا شکس��ت خ��ود را در
انتخابات محلی این کشور پذیرفتند؛ این افراد در صورت
پیروزی نخس��تین کس��انی بودند که در  40سال اخیر از
خارج از حزب کمونیست انتخاب شده بودند.
"هیل��د براندو چاویان��و" و "یونیئل لوپ��ز" به عنوان
نامزده��ای مخالف��ان انتخاب ش��ده و امی��دوار بودند دو
کرس��ی از  12هزار و  589کرس��ی در  168شورایهای
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 آرای یک��ی از رقیبان حامی دول��ت لوپز دو برابر
ش��ده ،این دو نامزد مخالف اذعان کردند که هیچ شانسی
ب��رای پیروزی در این انتخابات ندارند .چاویانو  65س��اله
یکی از دادس��تانهای دولتی است که به یک روزنامهنگار
مس��تقل تبدیل شده و لوپز  26ساله یکی از اعضای یکی
از احزاب سیاسی مخالف محسوب میشود.
انتخابات ش��هرداری کوب��ا رایگیری مس��تقیم برای
انتخاب اعضای ش��وراهای ش��هر را که با مسائل محلی سر
و کار دارند ،امکان میسازد .چاویانو گفت :انتخابات شفاف
بود مردم تغییر نمیخواهند .طرفداران جولیو سزار چالداران
ک��ه در انتخابات لوپز را شکس��ت داد پس از ش��مارش آرا
شعارهای "زندهباد انقالب"" ،زندهباد فیدل" سر دادند.
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قرباني ش��دن  700مهاجر در
آبراهه��اي ورودي اروپ��ا در
فرنگستــان
حالي وزراي خارجه كشورهاي
اروپاي��ي را گرده��م آورد ك��ه تصمي��م آنها حذف
مهاجران به جاي رسيدگي به مشكالت آنها بود.
درپی غرق ش��دن قایقی با بیش از  ۷۰۰مسافر
در دریای مدیترانه ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا دي��روز درب��اره مهاجران از جمل��ه غیرقانونی
نشستی تشکیل دادند« .فدریکا موگرینی» مسئول
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا اعالم کرد که وزرای
خارجه منطق��ه ی��ورو در لوکزامبورگ،حادثه غرق
شدن قایق را مورد بررسی قرار میدهند.
درپی غرق ش��دن یک فروند قایق که از مس��یر
دری��ای مدیترانه به س��مت ایتالی��ا حرکت میکرد،
بی��ش از  700نفر و بنابر برخی منابع  900نفر جان
خ��ود را از دس��ت دادن��د و موردی دیگ��ر که هفته

به تدریج به این کش��ور منتقل ميش��ود .از سوی دیگر پروژههاي
مرتب��ط با بخش انرژیهاي تجدیدپذیر و زغالس��نگ برای تولید
برق توسط چین در پاکستان اجرایی خواهد شد که تا سال 2017
ظرفیت تولید برق پاکس��تان را  10ه��زار و  400مگاوات افزایش
خواهد داد.
اجرای این پروژه از س��وی دیگر به چین کمک ميکند تا به
اقیانوس هند و مناطق فراتر آن دسترس��ی مس��تقیم پیدا کرده و
کمک شایانی به اجرای طرح این کشور برای افزایش تأثیرگذاری
اقتصادی بر آس��یا جنوبی و مرکزی ميکن��د .رويكرد به چين در
پاكس��تان در حال��ي قوت ميگيرد كه همزمان نگاهها نس��بت به
رواب��ط با غرب و البته عربس��تان منفيتر ميگ��ردد چنانكه رهبر
حزب تحریک انصاف مبني ب��ر حمایت از موضع مجلس در عدم
اجازه حضور پاکس��تان در جنگ یمن از تغییر سیاست احتمالی
اس�لامآباد در ازای دریافت دالرهای آمریکای��ی ابراز نگرانی کرد.
وی گفت :از تالش عدهای برای متقاعد کردن حضور پاکستان در
جنگ یمن در ازای دریافت دالرهای آمریکایی ترس دارم.

قاهره ميزبان روياي فروپاشيده السيسي

س��ران و فرمانده��ان نظامی کش��ورهای
عربی در حال��ي امروز به منظور بررس��ی
ســــر خط
طرح تش��کیل نیروی دفاع مشترک عربی
نشس��تی را در قاهره برگزار میکنند كه اختالفات ش��ديد ميان
كشورهاي عربي ،اين روياي السيسي را از هم فروپاشيده است.
السيس��ي رئيسجمهور مصر تالش بسيار دارد تا با حمايت
عربس��تان و آمريكا ارتش��ي به نام ارتش واحد عربي به مركزيت
خود ايجاد نمايد تا در داخل مصر و هم در عرصه منطقهاي براي
تقويت قدرت خود بهره گيرد.
در همين چارچوب س��ران و فرماندهان نظامی کش��ورهای
عربی حاضر در این نشس��ت طرح تش��کیل نیروی دفاع مشترک
عربی و چگونگی حمایت از اجرای این طرح را مورد بررس��ی قرار
خواهند داد .قرار اس��ت در این نشست که با حضور وزیران دفاع
و وزرای خارجه کش��ورهای عضو اتحادیه عرب برگزار میش��ود،
توصیهها و پیش��نهادات روسای س��تاد مشترک ارتش کشورهای
عضو در این خصوص مطرح شود.

وزراي خارجه اتحاديه اروپا براي الپوشاني قتل  700مهاجر گردهم آمدند

نابودي پناهندگان به جاي حل مشكالتشان

گذش��ته رخ داد و به مرگ  400مهاجر منجر ش��د
میتوانند به عنوان یکی از بدترین حوادث در دریای
مدیترانه منجر شود .اين نشست در حالي برگزار شد
كه جنگ افروزي و البته حمايت غرب از تروريس��م
در غرب آس��يا و آفريقا موج��ب افزايش پناهندگان
قانوني و غيرقانوني ش��ده است و از سوي ديگر عدم
مسئوليتپذيري كشورهاي غربي فجايعي مانند غرق
شدن قايق حامل  700پناهجو را رقم زده است.
آنچه كشورهاي غربي بر آن تاكيد دارند بازپس
فرس��تادن پناهندگان و نيز پذيرش گزينش��ي آنان
اس��ت كه در نتيجه آن يا بس��ياري از پناهندگان به
كشورهايش��ان باز گردانده ميش��وند كه مساوي با

هادی در کشتار ملت یمن است .وی افزود:نیروهای
ارتش و انصار اهلل مقادیر زیادی مواد مخصوص ساخت
بمب و لباسهایی نظامی را نیز کشف و ضبط کردند
که از عربستان با کامیونهای کمکهای بشردوستانه
سازمان ملل به یمن رسیده بود.
ناتوان��ي عربس��تان چن��ان گس��ترش يافته كه
خبرگ��زاری آسوش��یتدپرس در گزارش��ی نوش��ت:
رس��انههای عربس��تان س��عودی از هرگونه پوشش
متض��اد و ی��ا مغایر با اصول دیکته ش��ده از س��وی

بازگش��ت آنها به ميدان جنگ و بعضا كش��ته شدن
آنهاس��ت و يا اينكه ب��ه صورت قاچ��اق راهي اروپا
ميشوند كه يا گرفتار دريا و يا قاچاقچيان ميگردند
و در صورت رسيدن به اروپا نيز يا در بازداشتگاههاي
غياس��تاندارد و يا در صورت موفق شدن به ورود به
جامعه اروپا به عنوان ش��هروند درجه پايين از تمام
حقوق اجتماعي محروم هستند.
الزم ب��ه ذكر اس��ت همزمان با نشس��ت ديروز
اروپ��ا ،مقامات اين كش��ورها س��عي كردند چهرهاي
بشردوس��ت به خود گيرند در حالي كه در عمل جز
حذف پناهندگان به جاي حل مشكالتشان تصميمي
نگرفتند« .ماتئو رنتزی» نخستوزیر ایتالیا گفت« :ما

سران کش��ورهای عربی  29مارس گذشته توافق کردند تا به
منظور تامین امنیت کش��ورهای عربی ،نیروی مشترک دفاعی را
تشکیل دهند .در تكميل حلقههاي روياي السيسي در آستانه اين
نشس��ت ،رئیسجمهوری مصر و رئیس آژان��س اطالعات مرکزی
آمریکا (سیا) دیدار و درخصوص آخرین رویدادهای منطقه به ویژه
حوادث اخیر یمن بحث و گفتوگو کردند .اين در حالي است كه
جان آلن نماينده آمريكا در ائتالف ضد داعش به مصر سفر كرده تا
تقويت كننده موضع مصر در برابر ساير كشورهاي عربي باشد.
السيس��ي همزمان با تحركات نظامي س��عي دارد تا اهداف
سياس��ي خود را نيز اجرايي سازد چنانكه یک مقام مصری اعالم
کرد ،این کشور در پیامهایی به شش کشور غربی از جمله آمریکا
درخواست کرده است داراییهای  30رهبر گروه اخوانالمسلمین
در این کشورها را نگهدارد .الزم به ذكر است آمريكا نيز به دنبال
تش��كيل ارتش واحد عربي در چارچوب منافع خود است چنانكه
نمود آن را در اقدامات اين كش��ورها در س��وريه و يمن و سكوت
آنها در برابر رژيم صهيونيستي ميتوان مشاهده كرد.

نمیتوانی��م وقتی که هر روز با وجود کش��تار مردم
بیتفاوت بمانیم ».وی همچنین خواستار اقدام فوری
در این زمینه ش��د« .فرانس��وا اوالند» رئیسجمهور
فرانس��ه نیز از قاچاقچیان انسان با عنوان تروریست
یاد ک��رد در حال��ي وي اش��ارهاي ب��ه گزارشهاي
نهادهاي حقوق بش��ري درباب رفتارهاي نادرست و
تبعيض آميز قرانسه با پناهندگان نكرد.
همچنين هاموند وزیر خارجه انگلیس بدون اشاره
به سخنان كامرون نخس��توزير انگليس كه اخراج و
مقابله گسترده با پناهندگان و مهاجرين را اعالم كرد،
خطاب ب��ه همتایان اروپایی خود از آنان خواس��ت با
قاچاقچیان مهاجربه اروپا برخورد جدی کنند .نشست
سران اروپا در حالي برگزار شد كه روزنامه ایندیپندنت
از مرگ صدها تن از پناهجویان در دریای مدیترانه به
عنوان "تاریک ترین روز برای اروپا" نام برد و نوش��ت:
کش��ورهای اروپایی از جمله انگلیس چشم خود را بر
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جروزالم پست
تم�اس اعتراض�ی
نتانیاهو به پوتین درباره
اس300-

مقام��ات امنیت��ی درباره عملیات توف��ان قاطع منع
شدهاند.
الزم به ذكر اس��ت در ادامه يارگيري آلسعود
براي فرار از معركه يمن وزیر مشاور دولت کویت در
امور کابین��ه در اظهاراتی مداخلهجویانه با طرح این
ادعا که مشارکت کشورش در عملیات "توفان قاطع"
علیه یمن به منظور حفظ امنیت کش��ورهای حوزه
خلیج فارس اس��ت گفت :گروهه��ای مختلف یمنی
بای��د به نتایج طرح ش��ورای هم��کاری خلیجفارس
اعتماد کنند.
اي��ن ادع��ا در حال��ي مطرح ش��ده كه ش��بکه
تلویزیونی المسیرة گزارش داد تجاوزکاران سعودی
منطقه المنزالة را در ش��هر مرزی الظاهر در اس��تان
صع��ده یمن ه��دف حمالت موش��کی ق��رار دادند.
جنگندههاي ائتالف به فرماندهی عربس��تان منطقه
فج عطان در صنعا پایتخت یمن را بمباران کردند.
الزم به ذكر اس��ت موسس��ه خیریه بینالمللی
(آکس��فام) حمله هوایی اخیر عربس��تان سعودی به
انبار کاالهای بشردوستانه در شمال یمن را محکوم
ک��رد .در ادامه فضاي خفقان ايجاد ش��ده از س��وي
س��عوديها یک منبع امنیتی عربستانی گزارش داد
که ب��ه دلیل وجود احتمال حمالت تروریس��تی در
عربستان ،ریاض در آمادهباش کامل به سر میبرد.

روی مرگ پناهجویان بستهاند.
دولتهاي اروپایی از جمله انگلیس به نظر نمی
رسد اشتیاقی برای شرکت در ماموریتهاي مشارکت
در عملی��ات جس��توجو و نج��ات ج��ان مهاجران
غیرقانونی در دریای مدیترانه داش��ته باشند .بیشتر
کشورهای اروپایی از جمله انگلیس مخالفت خود را
با تمدید عملیات جس��توجو و نجات اعالم کردهاند
و دولت دیوید کامرون در سال گذشته گفت که این
کش��ور تنها یک گروه از متخصصان فنی خود را به
آژانس مرزی اروپایی خواهد فرستاد و مدعی شد که
این عملیات ميتواند س��بب تشویق بیشتر مهاجران
برای این سفر خطرناک شود.
از س��وي ديگر كوش��نر وزیر امور خارجه سابق
فرانس��ه در اظهارات��ی اتحادی��ه اروپا را مس��ئول و
مقصر غرق شدن اخیر قایق مهاجران با حدود 700
سرنشین در آبهای مدیترانه دانست.

مترجم :حسين ارجلو

ژاپن تایمز
اپوزیس�یون آلم�ان
خواستار تحقیقات درباره
پهپادهای آمریکایی شد

کویت تایمز
ش�ورش مج�دد در
زندان مرکزی لبنان

واشنگتن پست
م�ردم
حمای�ت
انگلی�س از همهپرس�ی
عضویت در اتحادیه اروپا

بنیامی��ن نتانیاه��و
نخس��توزیر اس��رائیل
تلفنی با والدیمیر پوتین
رئیسجمهوری روس��یه
گفتوگو کرد .نتانیاهو در
این تماس تلفنی بار دیگر
ب��ه تصمیم مس��کو برای
اج��رای تواف��ق واگذاری
سامانه موشکی اس300-
روس��ی به ایران اعتراض
کرد .ای��ن تماس نتانیاهو
با والدیمیر پوتین دومین
تم��اس از نوع خود ظرف
مدت یک هفته به ش��مار میآی��د ،وی در هر دوی این تماسهای
تلفن��ی مراتب نگران��ی تلآویو از این موافقت روس��یه را به اطالع
پوتین رسانده است.

بعد از افش��اگریهای
جدید درباره نقش مرکزی
پایگاه هوایی "رام اشتاین"
آمریکا در آلمان در هدایت
عملیاتهای هواپیماهای
بدون سرنش��ین آمریکا به
سراسر دنیا ،سبزهای آلمان
خواستار انجام تحقیقات در
این زمینه توسط دادستانی
کل فدرال آلمان ش��دند.
براساس گزارش "اشپیگل"
ظاه��را حمایتهای آلمان
از عملیاته��ای نظام��ی
هواپیماهای بدون سرنش��ین آمریکا بسیار گس��تردهتر از آنچه که تا
به حال مش��خص شده است میباش��د ،به گونهای که بسیاری از این
عملیاتهای مرگبار از آلمان انجام میشده است.

در حال��ی ک��ه 11
م��اه از خ�لأ ریاس��ت
جمه��وری در لبن��ان
میگذرد ،ش��ورش مجدد
اس�لامگرایان افراطی در
زن��دان رومیه ب��ار دیگر
تردیدهای جدی در مورد
عملی��ات امنیت��ی انجام
شده در این زندان ایجاد
کرد .ش��ورشهای مذکور
این بار در ساختمان "د"
بود ک��ه منجر به گروگان
گرفته ش��دن تعدادی از
نظامیان زندان برای مدت
چند س��اعت شد .شورش��یان در این زندان با ایجاد فضایی ملتهب
خواس��تار دریافت مجدد برخی امتیازات از جمله تجهیزات تلفن و
تلویزیون هستند.

نظرس��نجی روزنامه
گاردین حاکی اس��ت که
بی��ش از  76درصد مردم
انگلیس تاکید کردهاند که
باید یک همهپرس��ی برای
روش��ن ش��دن سرنوشت
ای��ن کش��ور در اتحادی��ه
اروپا برگزار شود23 .درصد
م��ردم انگلی��س نیز اعالم
کردهاند که برگزاری چنین
همهپرسی ضروری نیست.
براس��اس این نظرسنجی:
 46درص��د مردم انگلیس
گفتهاند در صورت برگزاری همهپرسی به خروج این کشور از اتحادیه
اروپا رای خواهند داد و  38درصد نیز اعالم کردهاند که خواستار ادامه
عضویت انگلیس در این اتحادیه هستند.

ناتال��ی بنت تاکید ک��رد وی از موضع رس��می حزبش در تحریم
اسرائیل حمایت میکند و همچنین از موضع رسمی این حزب در تحریم
هنرمندان ،موسیقیدانها و دانشگاهیان اسرائیلی پشیتبانی مینماید.
رهبر حزب سبز انگلیس همچنین خواستار تعلیق توافقنامه اتحادیه اروپا
 اسرائیل ش��د ،قراردادی تجاری که ارزش آن به بیش از  1.5میلیارددالر در سال میرسد .وي افزود :تا زمانی که اسرائیل به قوانین بینالمللی
پایبند نشود ،دلیلی برای اجرای توافقنامه تجاری وجود ندارد.

پس از وقوع زلزله ش��دیدی که تایوان و جزایر جنوب ژاپن را به
شدت لرزاند ،مقامهای رسمی نسبت به وقوع سونامی به ارتفاع یک
متر در جزایر اوکیناوا هشدار دادند .هنوز هیچ گزارشی از خسارات یا
تلفات احتمالی زلزله سهمگین تایوان و ژاپن منتشر نشده است .این
زلزله ساختمانها در شهر تایپه پایتخت تایوان را نیز به لرزه درآورده
است .این آژانس بعدا هشدار وقوع سونامی را لغو کرده است .شدت
این زمینلرزه بیش از  6.8ریشتر اعالم شده است.

دولت اتیوپی اعالم کرد که در حال حاضر نمیتواند اعدام اتباع
خود در لیبی توسط گروه تروریستی داعش را تایید کند .رسانههای
خبری روز گذش��ته اعالم کرده بودند که گروه تروریستی داعش با
انتش��ار ویدئویی مدعی ش��ده که  28تبعه اتیوپیایی مس��یحی در
لیبی را اعدام کرده است .داعش اعالم کرده که این اتباع اتیوپیایی
مسیحی را بعد از مخالفت آنها با پرداخت جزیه و یا پذیرفتن اسالم
اعدام کرده است.

«لیندسی گراهام» س��ناتور جمهوریخواه آمریکا اظهار داشت
در صورتی که «باراک اوباما» رئیسجمهوری این کش��ور با ایران به
یک توافق هس��تهای دس��ت پیدا کند ،این توافق در بررسی کنگره
آمریکا رد میشود .گراهام گفت«:حتی ذرهای شک ندارم که توافق
هس��تهای ایران و گروه  5+1در کنگره رد میشود و گمان نمیکنم
که هیچ سناتور دموکرات یا جمهوریخواهی در کنگره تمایل داشته
باشد که مذاکرات هستهای ایران به سرانجام برسد».

حمایت رهبر حزب سبز انگلیس از تحریم رژیم صهیونیستی

هشدار سونامی پس از وقوع زلزله سهمگین در ژاپن و تایوان

عدم اطمینان اتیوپی از اعدام اتباعش توسط داعش

توافق هستهای مورد نظر اوباما با ایران در کنگره رد میشود

