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ذرهبين

یادداشت

فلسطین :به گزارش باش��گاه خبرنگاران ،در اجالس
ساالنه انجمن فلسطینیهای ساکن اروپا ،درخواست قانونی 
شمردن حق فلسطینیها برای بازگشت به وطن مطرح شد.
س��ازمان ملل متح��د  5میلیون فلس��طینی را وارثان
مهاجرت اجباری از س��رزمینهاي اش��غالی معرفی کرده
است .خبر ديگر از فلسطين آنكه سازمان مردم نهاد «اکنون
صلح» ( )Peace Nowکه شهرکس��ازیهای اسرائیل را
پیگیری می کند اعالم کرد ،مقامات این رژیم س��اخت 77
واحد مسکونی را به مناقصه عمومی گذاشتهاند.

قاسم غفوري

آمری�کا :به گزارش تس��نیم ،رئیسجمه��ور آمریکا
محدودی��ت انجام حم�لات پهپادی این کش��ور در خاک
پاکستان را به صورت مخفیانه برداشته و دست سازمانهای
اطالعاتی آمریکا در این زمینه را باز گذاشته است.
باراک اوباما بطور مخفیانه محدودیت برنامه حمالت
پهپادی سازمان سیا در پاکستان را با انجام شرایط خاص
برای کاهش تلفات غیرنظامیان برداش��ت .براس��اس این
گزارش ،برنامه حمالت پهپادی سازمان سیا در پاکستان
حداقل تا زمانی که نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج
نشدهاند ،از هرگونه مالحظاتی معاف میباشد.

ش��ينزو آبه نخس��توزير ژاپن در حالي راهي آمريكا شده
است كه از مهمترين محورهاي اين سفر را توافقات نظامي دو
كشور تشكيل ميدهد .براساس گزارشهاي منتشره ارتش ژاپن
میتواند نقش و ماموریتهای نظامی خود را درپی دستورالعمل
دفاعی جدید آمریکا  -ژاپن  ،در سراس��ر جهان گسترش دهد.
اين در حالي اس��ت كه اولین تغییر در همکاری دفاعی ژاپن و
آمریکا از سال  ،1997بیانگر بزرگترین تغییر در سیاستهای
امنیتی ژاپن طی دهههای اخیر است.
به گفته تحلیلگران ،دستورالعمل دفاعی جدید احتماال
سطح جغرافیایی همکاریهای دفاعی را گسترش خواهد داد

و فعالیته��ای دیگری چون امنیت س��ایبری و اقدامات ضد
تروریس��تی را در بر خواهد گرفت .ژاپن همچنين خواس��تار
دريافت تسليحات پيشرفته از آمريكا گرديده است
حال اين سوال پيش ميآيد كه چرا ژاپن به دنبال توسعه
حوزه نظامي خود است و مهمتر از آن اينكه چرا آمريكا اين
امر را پذيرفته است در حالي كه تاريخ نشان ميدهد ژاپن هر
زمان كه به قدرت نظامي رس��يده سياستهاي تهديدآميزي
براي منطقه و جهان داش��ته است هر چند كه از زمان پايان
جن��گ دوم جهان��ي به دليل محدوديتهايي كه داش��ته ،از
رويكرد نظامي خودداري كرده است.
از مهمترين بهانههاي ژاپن برابر توس��عه نظامي تاكيد بر
سياس��ت نظاميگرايانه چين ميباش��د .برنامه هستهاي كر ه
شمالي و تالش آن براي دستيابي به موشكهاي دوربرد عامل
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اس��ت كه پايگاه ژاپن را حفظ نمايد .در اين ش��رايط ،توكيو در
سياستي امتيازگيرانه به بهانه حفظ پايگاههاي واشنگتن ،رضايت
آنها را براي تش��كيل نيروهاي نظامي كسب مينمايد .در نقطه
مقابل آمريكا ،ژاپن قدرتطلب را مولفهاي براي گرفتارس��ازي
چين و روسيه در چالشهاي منطقهاي ميبيند و از سوي ديگر
با كم ش��دن رويكرد اروپا به همراهي با آمريكا ،اين كش��ور را
جايگزيني براي متحدان اروپايي خود در حوزه نظامي ميبيند.
به ه��ر تقدير ميت��وان گفت كه ژاپن ت�لاش دارد تا از
اهداف آمريكا براي رسيدن به اهداف نظامي خود بهره گيرد
تا نقشي بيش��تر براي خود در معادالت جهاني كسب نمايد.
آمريكا با سوءاس��تفاده ديدگاه نظاميگرايانه توكيو به دنبال
اج��راي طرح س��ال  2025يعني حضور گس��ترده نظامي در
شرق ميباشد.

ديگري براي تقويت نظامي ژاپن است .ايجاد رقابت تسليحاتي
در كل ش��رق ،از نكات برجسته در منطقه ميباشد .اين رقابت
تس��ليحاتي ژاپن را نيز در مسير توسعه نظامي قرار داده است
در حال��ي كه از بهان ههاي آنها مس��ائل پيرام��ون جزاير مورد
مناقش��ه با روسيه و جزاير چين و حتي سهمخواهي از درياي
چين ميباشد .ژاپن در س��الهاي اخير بويژه با جنگ عراق و
افغانستان ،حضور نظامي در عرصه جهاني را سرلوحه خود قرار
دادهان��د .امروز آنها بر اين مدعايند كه حضور جهاني آنها براي
تحقق صلح نيازمند داشتن ارتش مقتدر ميباشد .مسئله كشته
شدن گروگان ژاپني به دست داعش زمينهساز تقويت تحركات
نظامي ژاپن به بهانه مبارزه با تروريسم شده است.
در سالهاي اخير مخالفتهاي مردمي با حضور آمريكا در
ژاپن ش��دت يافته است .در نقطه مقابل تمام تالش آمريكا آن

يمنيها بر مقابله با توطئههاي جديد عربستان تاكيد كردند

آمادگي براي خنثيسازي ماموريت سعودي منصور

گروه بينالملل رئيسجمه��ور ف��راري و
غيرمردمي يمن كه به عربستان
گزارش هشت
فرار ك��رده و از كش��تار مردم
حمايت بسياري نموده در حالي ماموريت جديدي را
ب��راي نابودي يمن عهدهدار ش��ده كه م��ردم يمن بر
آمادگي براي دفاع از كشورشان تاكيد دارند.
منصور ه��ادي رئيسجمهور نامش��روع و خلع
ش��ده يمن كه به عربس��تان پناه برده و به تش��ويق
قاتالن مردم كش��ورش ميپ��ردازد اكنون ماموريت
جديدي از س��وي عربستان دريافت كرده و آن ورود
ب��ه بخشهاي از يمن با محوريت همراهي القاعده و
گروههاي تروريستي است.
یک��ی از ش��بکههای ماه��وارهای وابس��ته ب��ه
رئیسجمهور مستعفی و فراری یمن ادعا کرد که وی
قصد دارد شهر «سیئون» در استان «حضرموت» را
که محل فعالیت القاعده است ،پایتخت موقت یمن،
اع�لام کند .این دومینبار اس��ت ک��ه رئیسجمهور
مس��تعفی یمن ،بر خالف قانون اساسی این کشور،
شهری دیگر در یمن را پایتخت میخواند.
او در م��اه فوریه نی��ز پس از اس��تعفا و فرار از
صنعا« ،عدن» را پایتخت یمن خوانده بود اما از آنجا
به عربس��تان فرار کرد .جالب توجه آنكه اين مناطق
در زمان حمالت عربس��تان مورد تهاجم قرار نگرفت
كه نش��انگر ماموريت از پيش طراحي شده براي وي

عراق :به گزارش ایسنا ،وزیر دفاع عراق با بیان اینکه
برخی از سیاستمداران در روند عملیات آزادسازی االنبار
کارش��کنی میکنند ،تاکید کرد اخبار منتشر شده درباره
شکس��تهای ارتش در استان االنبار صحت ندارد و هدف
از آنها فشار بر وزارت دفاع است.
خالد العبیدی ،وزیر دفاع عراق در مصاحبه با ش��بکه
س��ومریهنیوز گف��ت :وزارت دف��اع از س��وی برخی برای
به شکس��ت کش��اندن فعالیت دولت هدف قرار گرفته و
منفعتطلبهای سیاسی باعث سرخوردگی ما شدهاند.
تركيه :رجب طی��ب اردوغان ،رئیسجمهوری ترکیه
پیش از سفرش به کویت در مصاحبه با خبرگزاری کویتی 
(کون��ا) عنوان داش��ت :برقراری ثب��ات در یمن امری مهم
است و موفقیتآمیز بودن مرحله دوم که مبتنی بر راهحل
سیاسی است مسالهای بسیار بااهمیت است.
در همین حال رئیسجمهوری ترکیه عنوان داش��ت:
هیچ فرق��ی میان امنیت و ثبات کویت ب��ا امنیت و ثبات
ترکیه وجود ندارد و آنکارا اهمیت بسیاری را برای مذاکره
با کویت درخصوص مسائل منطقهای قائل است.
مالی :به گزارش رویترز ،ش��بهنظامیان ش��مال مالی 
ب��ه میانجیگران اع�لام کردهاند که ماه آت��ی گفتوگو و
رایزنیها برای از س��رگیری بحثها درباره معاهده صلح را
آغاز میکنند.
س��خنگوی یکی از گروههای جداییطلب در ش��مال
مالی گفت که این گروه ماه آتی درباره پیش��نهاد صلح به
میانجیگری س��ازمان ملل برای تعیین سرنوشت شمال
مالی گفتوگو میکنند؛ مذاکراتی که ماههاست به تعویق
افتاده است.

بوده اس��ت تا زمينهس��از بحرانهاي جديد در اين
كش��ور باشد .اس��تان حضرموت یمن ،این روزها ،به
قلب القاعده در این کشور تبدیل شده است و حتی 
 14فروردین ،تروریس��تهای القاعده بخشی از شهر
ساحلی «مکال» مرکز این استان جنوب شرقی یمن
را پ��س از حمل��ه به یکی از زندانهای این ش��هر و
آزادی بیش از  300زندانی ،در اختیار گرفتند.

 28فروردی��ن نی��ز ،تروریس��تهای القاعده با
سوءاس��تفاده از هرج و مرج ناش��ی از تجاوز نظامی 
عربس��تان به یم��ن و تح��ت حمایته��ای ریاض،
فرودگاه مهم «ری��ان» و بندر و پایانه نفتی «مکال»
را اشغال کردند .این پایانه نفتی یکی از مراکز اصلی 
ص��ادرات نفتخام در منطق��ه حضرموت با ظرفیت
میانگی��ن روزان��ه  120هزار تا  140هزار بش��که از

هشدار سهگانه پوتين به غرب

رئیسجمهوری روسیه بار ديگر براي غرب
خط و نش��ان اقتصادي ،سياس��ي و نظامي
فرنگستــان
كشيد تا به آنها گوش��زد نمايند كه جدال
ميان مسكو و غرب همچنان ادامه دارد.
والدیمی��ر پوتین در یک فیلم مس��تند ،آمریکا را به ارتباط با
گروههاي تروریس��تی در س��طح بینالمللی متهم کرد .پوتین در
فیلمی مس��تند به نام "پرزیدنت" که از شبکه تلویزیونی روسیه1
پخش ش��د ،گفت :آمریکا از تروریس��م برای اهداف سیاسی خود
اس��تفاده کرده اس��ت .وی به عنوان نمونه ب��ه ارتباط و همکاری
س��ازمانهاي اطالعاتی آمریکا با گروههاي تروریستی بینالمللی 
فعال در منطقه قفقاز روس��یه اش��اره کرد .وي خاطرنش��ان کرد:
سازمانهاي اطالعاتی روسیه شواهدی دال بر همکاری سازمانهاي
اطالعاتی آمریکا با برخی س��ران تروریس��تهاي فعال در منطقه
قفقاز در جمهوری آذربایجان به دس��ت آوردهاند .پوتین گفت :در

نيمچه گزارش
دفاع ديكتاتور از السيسي
دیکتات��ور مخلوع مصر پس مدته��ا در مصاحبهای
تلویزیونی ش��رکت کرد و گفت عبدالفتاح السیس��ی باید
تصمیمات سرنوشتس��از بگیرد و مردم مصر باید در این
مسیر از وی حمایت کنند.
حسنی مبارک که به صورت تلفنی با شبکه خصوصی 
«البل��د» گفتوگ��و میکرد ،ب��ا بیان اینکه سیس��ی باید
«تصمیمات سرنوشتسازی» برای آینده مصر اتخاذ کند،
مصریها را به پشتیبانی از سیسی در این مسیر فراخواند.
حسنی مبارک در این مصاحبه که در سالگرد «آزاد سازی
صحرای سینا» انجام شد ،همچنین گفت سیسی و ارتش
«به خوبی حرمت سرزمین ملی» را درک میکنند.
مبارک اعالم کرد که س��الروز آزاد س��ازی سینا برای
او افتخارآمیز اس��ت و مانند هر س��رباز و ارتشی مصری از
وابس��ته بودن به ارتش این کش��ور افتخار میکند و تأکید
کرد که در طول س��الهای گذش��ته ت�لاش فراوانی برای
بازسازی نیروی هوایی ارتش مصر انجام داد ه است.
وی اع�لام ک��رد که بعد از درگذش��ت انور الس��ادات
گروههای اسالمگرا تالش کردهبودند که به قدرت برسند و
او نگران بوده که اسرائیل از این وضعیت برای عمل نکردن
به قرارداد صلح با مصر استفاده کند .مبارک گفت که نسبت
به آینده مصر امیدوار اس��ت و به دانش رئیسجمهور مصر
اعتم��اد دارد و مردم باید به وی کمک کنند و رس��انههای
مصری در وضعیت فعلی کش��ور باید تالش بیشتری برای
روشنگری و شفافسازی داشته باشند.
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چرايي مجوز آمريكا به ژاپن

اذان ظهر
13:02

اذان مغرب
20:07

اذان صبح فردا طلوعآفتابفردا
06:15
04:43

  انسان بلندمرتبه چون به فهم و دانايى رسد ،متواضع مىشود.

حدیث

8

بينالملل

صاحبامتياز :علييوسفپور مدير مسئول :محمد پيرعلي
سردبير و دبير گروه سياسي :محمد صفري دبير تحريريه و مديرهنري :مهدي رجبي
امور مشتركين :مهدي يوسفي  88006969آگهيها :سميه ملكي چاپ :بامشادسبز44545054 -
توزيع :صداي ناشران صبح  66268582نشاني :ميدان گلها -خيابان جهانآرا -كوچه بابك -پالك  16تلفن 88013870-6 :نمابر88007575 :
كد پستيISSN 2008 3947- 1438634871 :

امام على عليهالسالم:

همزمان با آغاز کنفرانس یک
ماه��ه بازنگری پیم��ان منع
چـــــالش
گس��ترش در ش��هر نیویورک
آمری��کا ،ه��زاران نف��ر از معترض��ان به خ��ودداری
دارندگان تس��لیحات اتمی به اجرای تعهداتش��ان،
دست به تظاهرات در این شهر زدند
من��ع گس��ترش و در نهايت انهدام تس��ليحات
هس��تهاي از مطالبات مردمي در سراسر جهان است
ل آنكه دارندگان اين س�لاحها از اجراي اين امر
ح��ا 
خ��ودداري ميكنند چنانكه آمري��كا ميلياردها دالر
براي بازس��ازي تسليحات هس��تهاي اختصاص داده
است .برگزاري نشس��ت بازنگري انپيتي  ،بهانهاي
ش��ده تا فعاالن صلح با برپايي تظاهرات عدم رويكرد
قدرتهاي بزرگ به انهدام تس��ليحات هستهاي خود
و رژيم صهيونيستي به چالش بكشند .در آستانه آغاز
کنفران��س بازنگری پیمان منع گس��ترش ()NPT

گفتوگو با جورج بوش رئیسجمهوری وقت آمریکا این اطالعات
را به وی بازگو کردم و وی وعده مس��اعدت داد .اما پس از  10روز
ی��ک مقام امنیتی آمریکا به ط��رف روس اعالم کرد که آمریکا به
همکاری با گروههاي مخالف دولت روسیه ادامه خواهد داد.
بعد ديگر هش��دار پوتين در حوزه نظامي است .ارتش روسیه
از پرتاب موفقیتآمیز موشکهای دفاعی اس ۳۰۰-توسط نیروی
هوایی این کشور در آستاراخان خبر داد .اس 300-سامانه موشکی 
سطحبههوای دوربرد و خودکششی با قابلیت استفاده در تمامی 
ارتفاعهاس��ت که در ابتدا برای رهگیری هواپیماها و موشکهای
کروز ساخته شده و بعدها توانایی رهگیری موشکهای بالیستیک
نیز به آن افزوده شد.
اما در حوزه اقتصادي نيز قطع گاز روسيه به اروپا بعد ديگري
از هشدارهاي مسكو قلمداد ميشود .صادرات گاز روسیه به اروپا
که از طریق خط لوله «دروزبا» انجام می شد قطع گردید.

حوزههاي اطراف ،به شمار میرود.
عربس��تان نیز از القاعده در این استان حمایت
میکند و بر همین اس��اس به مسئول گذرگاه مرزی
«الودیعه» یمن در مرز عربستان دستور داد که این
گ��ذرگاه را ترک کنند تا از ای��ن گذرگاه کمکهای
بیشتری را به عناصر القاعده برای نبرد با ارتش یمن
و کمیتههای مردمی ارائه دهد .براساس گزارشهای
خب��ری ،آلس��عود در نظر دارد دس��ت کم اس��تان
حضرموت را که از استانهای سرشار از منابع انرژی
یمن محس��وب میشود ،تحت اشغال و کنترل خود
در آورد و از آن برای اعمال فش��ار بر ش��ورای عالی 
انقالب یمن جه��ت بازگرداندن مهرههای وابس��ته
خود در ساختار قدرت یمن استفاده نماید.
در همين حال منابع نزدیک به جنبش انصاراهلل
یمن خبر برخی شبکههای وابسته به سعودی مبنی 
بر قصد منصور هادی رئیسجمهور فراری یمن برای
بازگشت به کش��ور را جنگ روانی و با هدف تقویت
روحیه بقایای ه��واداران او توصیف کرد .منابع آگاه
یمنی گفتند ب��ا توجه به ادام��ه درگیریها در این
کش��ور نیروهای انصاراهلل آرای��ش نظامی خود را در
صنعا تغییر دادند.
شاهدان عینی اعالم کردند که نیروهای جنبش
انص��اراهلل نقاط جدیدی را به عنوان محل اس��تقرار
خودروهای زرهی و ایجاد ایس��تهای بازرسی خود

حزباهلل در تدارک نبرد سرنوشتساز

حزباهلل لبن��ان و ارتش س��وریه با هدف
آغ��از جن��گ سرنوشتس��از علی��ه
ســــر خط
تروریس��تهای داعش و جبهه النصره در
کوههای قلمون س��وریه اقدامات پیشدستانهای را اتخاذ کردهاند
که تا حد زیادی در بس��تن مس��یرها بر تروریستها در جنوب و
شرق نقش داشته است.
در واق��ع با نزدیک ش��دن به پایان آوری��ل صحبت از جنگ
قریبالوقوع میان حزباهلل و تروریس��تهایی به میان میآید که
در مرزهای ش��رقی لبنان حضور دارن��د .در واقع جنگ حزباهلل
از ش��مال تا کوههای "بریتال" و "نحله" در جنوب آغاز میشود؛
جایی که تروریستهای النصره در آنجا حضور دارند.
ارت��ش س��وریه و ح��زب اهلل لبن��ان در راس��تای عملی��ات
پیشدس��تانه خود کنترل تپههای غربی ش��هر "الزبدانی" را در
دس��ت گرفتهاند تا مس��یر میان این ش��هر با کوههای قلمون و

گذرگاههای کوهس��تانی که تروریستها در قلمون برای رفتن به
شهرکهای "مضایا" و "سرغایا" از آن استفاده میکنند ،ببندند.
در همي��ن حال منابع خبری لبنان اعالم کردند که طرح امنیتی 
وزارت کشور در «ضاحیه جنوبی» بیروت امروز آغاز میشود.
الزم به ذكر اس��ت منابع خبری لبن��ان از تحرکات نظامیان
صهیونیس��ت در بخش اش��غالی «مزارع ش��بعا» در س��ایه پرواز
هواپیماهای جاسوس��ی در آس��مان منطقه خبر دادند .در همين
ح��ال در ادامه دخالته��اي رياض در امور داخل��ي لبنان؛ منابع
خبری لبنان از دخالت شخصی سفیر عربستان در بیروت به منظور
کاهش دامنه اختالفات داخلی جریان «المستقبل» خبر دادند.
«علی عواض العس��یری» سفیر عربستان سعودی در بیروت
به دخالت آش��کار در امور داخلی کش��ور میزبانش معروف شده
است ،اخیرا به منظور جلوگیری از فروپاشی جریان «المستقبل»
گروه متحد ریاض ،رسما دخالت کرده است.

همزمان با نشست بازنگري انپيتي در نيويورك برگزار شد

تظاهرات عليه دارندگان تسليحات اتمي

در ش��هر نیوی��ورک آمریکا ،هزاران نف��ر از مخالفان
تس��لیحات اتم��ی در این ش��هر تظاه��رات کردند.
معترضان که بسیاری از آنها اهل ژاپن ،تنها کشوری
که هدف حمله اتمی قرار گرفته ،هستند ،میگویند
هشت کش��ور دارنده تسلیحات هستهای به تعهدات
خود برای حرکت به سمت کاهش ذخایر اتمی عمل
نکردهاند .فعاالن ضدجنگ که تجمع و راهپیمایی را
سازماندهی کردهاند ،میگویند طوماری با  8میلیون
امضا برای حرکت به سمت جهان عاری از تسلیحات
اتمی به سازمان ملل ارسال کردهاند.
آمریکا ،روس��یه ،چین ،فرانس��ه ،انگلیس ،هند،

پاکس��تان و کره ش��مالی  8کشوری هس��تند که به
صورت رسمی داشتن سالح هستهای را اعالم کردهاند.
رژیمصهیونیستی هم هرچند که تاکنون این مسئله را
اعالم نکرده ،اما تنها دارنده سالح اتمی در خاورمیانه به
شمار میآید و تاکنون در مسیر برگزاری نشستهای
خاورمیان��ه عاری از س�لاح هس��تهای س��نگاندازی
کرده اس��ت .نكته قابل توجه در نشست كنوني آنكه
رژیمصهیونیس��تی که از س��ال  1995از ش��رکت در
جلسات بازنگری پیمان منع گسترش خودداری کرده،
امسال با هدف بهبود روابط با کشورهای عربی به این
نشست نماینده اعزام میکند.

انتخاب کردهاند .در ادامه تهاجم عربستان عليه يمن
نیروهای گارد ملی عربس��تان که ریاست آن با پسر
شاه سابق است ،در نزدیکی مرز جنوبی نزدیک یمن
مستقر شدند.
به درخواست کمیته عالی انقالب یمن ،تظاهرات
گس��ترده مردم صنعا در محکومیت تداوم تجاوزهای
عربستان سعودی به یمن برگزار شد .در همين حال
نیروهای مسلح قبیلهای استان «حجه» در مرز یمن
و عربستان با نیروهای سعودی درگیر شدند.بمباران
یک مدرسه دخترانه در تعز و حمله موشکی عربستان
س��عودی به اس��تان صعده از جمله خبرهای امنیتی 
یمن به شمار می رود.
«ضی��فاهلل الش��امی» یکی از رهب��ران جنبش
انص��اراهلل یم��ن در اظهارات��ی خبری تاکی��د کرد:
رفتاره��ای القاعده در تعز و غارت و چپاول نهادهای
دولتی ،بانکها و بیمارستان همان جرایمی است که
این سازمان تروریستی در استانهای جنوبی مرتکب
شده و همچنان هم ادامه دارد .الشامی افزود :القاعده
عقی��ده و رویکرد واحدی دارد حتی اگر به عناوین و
اشکال مختلف به اقدامات تروریستی دست میزند.
در همین حال «حس��ن زید» یک��ی از رهبران
احزاب دیدار مش��ترک یمن و دبیر کل حزب الحق
این کشور نیز درباره هر گونه برخورد قومی ،مذهبی 
با حوادث شهر تعز در مرکز یمن هشدار داد.

در ادام��ه تالشهای تلآویو و کش��ورهای عربی 
حاش��یه خلیجفارس ب��رای بهبود رواب��ط دوجانبه،
تلآویو امس��ال برای اولینبار در دو دهه گذش��ته در
نشست بازنگری پیمان منع گسترش ( )NPTکه از
امروز در نیویورک آغاز به کار میکند ،شرکت میکند.
رژیمصهیونیس��تی به عن��وان تنها دارن��ده زرادخانه
تس��لیحات اتمی در خاورمیانه ،تاکنون پیوس��تن به
انپیتی خودداری کرده و از س��ال  1995به بعد نیز
در نشستهای بازنگری شرکت نکرده است.
به نوش��ته خبرگزاری رویترز ،تصمیم اس��رائیل
ب��رای اع��زام نماینده و ش��رکت به عن��وان ناظر در

نشس��ت امس��ال بازنگری انپیتی ب��ا هدف کاهش
اختالف��ات با اعراب و نزدیک ش��دن به کش��ورهایی 
است که تلآویو آنها را «میانهرو» میخواند ،صورت
میگیرد .عربس��تان ،امارات ،مص��ر و کویت از جمله
کشورهایی هستند که پیشتر مقامات اسرائیلی آنها
را میان��هرو توصیف کردهاند .رویترز همچنین به نقل
دیپلماتهای غربی نوش��ته است که بعید است مصر
امسال مانند سالهای گذشته موضعی سرسختانه در
قبال تسلیحات هستهای اسرائیل اتخاذ کند.
ی��ک مقام مصری ه��م در این خص��وص گفته
اس��ت« :طرح ما برای خاورمیانه عاری از تسلیحات
نامتعارف ،یک اصل اس��ت .این اصل تغییر نمیکند.
اما این به خودی خود علیه اسرائیل نیست .این برای
همه اس��ت ،ایران ،اسرائیل ،همه .آیا ما آنجا میرویم
و به اس��رائیل فش��ار میآوریم؟ فکر نمیکنم .تصور
نمیکنم فشار (برای آنها) غیرقابل تحمل باشد».
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نیویورک تایمز

واشنگتن پست

تظاه�رات مخالفان
تس�لیحات اتم�ی  در
نیویورک

به صلیب کشیدن و
آتش زدن یک روسگرا
در اوکراین

كويت تایمز
کشته ش�دن  4نفر
در تهاج�م اس�رائیل به
بلندیهای جوالن

تودیز زمان
ضع�ف دیپلماس�ی 
ترکی�ه و فراخوان�ی  7
سفیر

در آس��تانه آغ��از
کنفران��س بازنگری پیمان
من��ع گس��ترش ()NPT
در ش��هر نیویورک آمریکا،
ه��زاران نف��ر از مخالف��ان
تسلیحات اتمی در این شهر
تظاهرات کردند .معترضان
ک��ه بس��یاری از آنها اهل
ژاپن ،تنها کشوری که هدف
حمل��ه اتمی ق��رار گرفته،
هس��تند ،میگویند هشت
کش��ور دارنده تس��لیحات
هس��تهای به تعهدات خود
برای حرکت به س��مت کاه��ش ذخایر اتمی عمل نکردهاند .س��ازمان
دهندگان این تجمع ،طوماری با  8میلیون امضا برای حرکت به سمت
جهان عاری از تسلیحات اتمی به سازمان ملل ارسال کردهاند.

در یک فیلم ویدئویی 
منتش��ر ش��ده در فضای
مج��ازی تصاوی��ری از به
صلیب کش��یده ش��دن و
آتش زدن ی��ک اوکراینی 
جداییطل��ب روسگرا از
سوی شبهنظامیان نئونازی
اوکراینی  تح��ت حمایت
آمریکا مش��اهده میشود.
گفته میش��ود این اقدام
ضد انسانی از سوی گردان
آزوف نیروه��ای مردم��ی 
پیوسته به ارتش اوکراین
صورت گرفته اس��ت .این گزارش حاکیس��ت ،افراد پیوسته به ارتش
اوکراین متهم به اس��تفاده از مدلهای ضد انس��انی گروه تروریستی 
داعش در جنایتهای جنگی چون سر بریدن هستند.

در حمله هوایی رژیم
اس��رائیل ب��ه بلندیهای
اش��غال ش��ده جوالن در
نزدیکی مرز س��وریه چهار
نفر کش��ته ش��دند .ارتش
اس��رائیل مدعی است این
اف��راد ت�لاش میکردن��د
بمب��ی را در نزدیکی این
محل در زمین تعبیه کنند.
حمله اخیر در پی انتش��ار
گزارشهای��ی مبن��ی ب��ر
حمالت روز جمعه اسرائیل
به پایگاههای ارتش سوریه
مطرح شد .به گزارش العربیه ،گردانهای موشکی مهم صد و پنجاه و
پنجم و شصت و پنجم سوریه واقع در منطقه قلمون در نزدیکی مرز
سوریه و لبنان در این حمالت هدف قرار گرفته بود.

نشریات و مطبوعات
مخالف نظام دولت ترکیه
از سیاس��ت خارج��ی 
و دس��تگاه دیپلماس��ی 
خارجی این کشور انتقاد
کردن��د چراکه تا به امروز
به دلیل این سیاستهای
غلط دولت ترکیه سفرای
ترکیه از هفت کش��ور فرا
خوانده ش��دهاند .از میان
این هفت کش��ور و رژیم
چهار کشور عربی بودهاند
و ای��ن کش��ورهای عربی 
عبارتند از مصر و سوریه و لیبی و یمن عالوه بر رژیم صهیونیستی 
و واتیکان و اتریش که ترکیه ناگزیر ش��ده اس��ت سفرای خود را از
این سه مکان غیر عربی هم فرا بخواند.

ژنرال «کیت الکساندر» که در یک دهه گذشته مسئولیت جنگ
سایبری در آمریکا را در اختیار داشته ،گفته است« :بزرگترین تهدیدی
که وجود دارد ،حملهای فاجعهبار به زیرساختهای انرژی است .ما برای
چنین چیزی آماده نیس��تیم ».وی افزود« :ما به چیزی شبیه به یک
سامانه دفاع هوایی یکپارچه برای کل بخش انرژی نیاز داریم 5 .بازیگر
اصلی در عرصه س��ایبری وجود دارند که میتوانند دست به حمالت
سطح باال بزنند؛ ایاالت متحده ،انگلستان ،اسرائیل ،روسیه و ایران.

مقامهای آمریکایی و تحلیلگران سیاسی با اشاره به دستگیری
شش شهروند «مینه سوتا» در اوایل ماه جاری میالدی حین تالش
برای پیوستن به گروه تروریستی داعش ،اعالم کردند که این گروه
تروریس��تی پیوس��ته تالش میکند ش��هروندان این کشور را برای
شرکت در درگیریهای سوریه و عراق به خدمت بگیرد .تحلیلگران
سیاسی اعالم کردند که کمپین جذب نیرو برای داعش از متروهای
محلی تا مراکز مهم شهرهای آمریکا گسترده است.

مس��ئوالن سازمان دیدبانی قضایی اعالم کردند که اعضای گروه
تروریس��تی داعش دس��تکم در دو منطقه شمالی مکزیک در ایالت
«چیواوا» هم مرز با ایاالت متحده فعالیت دارند .س��فارت مکزیک در
ایاالت متحده آمریکا با انتشار بیانیهای بالدرنگ ادعای فعالیت داعش
در این کش��ور را رد کرد .این در حالی اس��ت ک��ه فعالیت داعش در
مکزیک از سالها قبل مورد بحث بوده است« .مایک بیکر» اعالم کرد
گروه تروریستی داعش با گروههای مافیایی مکزیک در ارتباط است.

به گزارش روزنامه آلمانی «دیولت» کمیس��یون اتحادیه اروپا
تصمیم دارد مبارزه علیه تروریس��م را با تاس��یس یک مرکز تبادل
اطالعات در یورو پل (پلیس اتحادیه اروپا) تقویت کند .کمیس��یون
اروپا با انتش��ار اطالعیهای با عنوان «دستور کار اروپا برای امنیت»
اظهار کرد :اتحادیه اروپا میتواند کمک کند که همکاری در مسائل
امنیتی سریعتر ،امنتر و هدفمندتر انجام شود .در این راستا اعتماد
متقابل کشورهای عضو ضروری است.

هشدار رئیس سابق اناسای نسبت به حمالت سایبری

تداوم خطر عضوگیری داعش در آمریکا

فعالیت داعش در شمال مکزیک

تاسیس مرکز مبارزه علیه تروریسم در اروپا

