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برونمرزي

گزارش

همكاري سئول با صهيونيست ها 
دولت کره جنوبي با حمايت بخش هاي امنيتي و اطالعاتي، 
طرح توس��عه نوعي هواپيماي بدون سرنشين کوچک را با رژيم 

صهيونيستي آغاز کرده است.
وزارت بازرگاني، صنعت و انرژي کره جنوبي در بيانيه اي که 

در خبرگزاري رسمي اين کشور منتشر شد، اعالم کرد: » گروهي 
به اس��رائيل اعزام ش��ده اند ت��ا راه هاي همکاري ميان س��ئول و 
تل آوي��و را در اين زمينه بررس��ي کنند.« رياس��ت گروه اعزامي 
کره جنوبي به اس��رائيل را پارک هي گي، مدير امور راهبردي و 

برنامه ري��زي وزارت بازرگاني، صنعت و انرژي کره بر عهده دارد. 
اين گروه متش��کل از 17 مقام و مدير بخش دولتي و خصوصي 
است که در حوزه ساخت هواپيماهاي بدون سرنشين، کوچک و 

اطالعاتي و امنيتي فعاليت مي کنند.

تحكيم اتحاد آمريكاي جنوبي 
در ادامه روند توس��عه مناسبات کشورهاي آمريکاي 
التي��ن انتصاب دبير کل جدي��د و ارزيابي مذاکرات دولت 

ونزوئال با اپوزيسيون در دستور کار اوناسور قرار دارد. 
 اتحاديه کشور هاي آمريکاي جنوبي »اوناسور« با حضور 
وزراي خارجه کشورهاي عضو در 22 و 23 ماه مي در استان 
گاالپاگوس، واقع در ش��رق اکوادور نشستي را براي انتخاب 
دبير کل جدي��د، فعاليت هايي به منظ��ور افزايش اهميت 
اتحاديه و ارزيابي گفت وگوهاي مبادله ش��ده بين نيکالس 

مادورو و جناح مخالف برگزار خواهد کرد. 
خبرگ��زاري »اي وي ان« در اي��ن خصوص نوش��ت: 
دبير کل فعلي اتحاديه »رودريگرز آراکه« از کشور ونزوئال 
مي باش��د و دبير جديد بايد طب��ق آرا تمامي نمايندگان 
کش��ورهاي حاضر انتخاب ش��ود. الياس خائوآ وزير امور 
خارج��ه ونزوئ��ال طي مصاحبه اي ش��کايت کش��ورش به 
بلوک منطقه اي را از س��ازمان حقوق بشر نسبت به نقض 
قوانين بين المللي توسط آمريکا که چندين بار اين کشور 
آمري��کاي جنوب��ي را تهديد به اعمال تحري��م کرده بود، 

اعالم کرد.
وي در ادام��ه افزود: ديگر زمان آن به پايان رس��يده 
ک��ه آمريکا قدرت س��ازمان هاي چند جانب��ه را همچنان 
بيفزايد. ما ملت ونزوئال بايد خود را به عنوان کشوري آزاد 
و مس��تقل بشناس��يم و اجازه دخالت آمريکا و هر کشور 

بيگانه ديگري را در امور داخلي خود را ندهيم. 
الياس خائوآ در آخر تأکيد کرد که اعتراضاتش حتماً 
در س��ازمان ملل متحد، س��ازمان کش��ورهاي آمريکايي 
)OAS( و اجالس کش��ور هاي آمريکاي التين و کارائيب 
)CELAC( ني��ز ارائ��ه خواه��د ش��د. در همي��ن حال 
رئيس جمه��ور نيکاراگوئه گفت: برنامه هاي بي ثبات کننده 

اپوزيسيون در ونزوئال نتيجه اي در بر نخواهد داشت.
داني��ل اورت��گا، رئي��س جمه��ور نيکاراگوئ��ه گفت: 
اپوزيس��يون ونزوئال عقيده دارد که اقدامات آن ها در ماه 
ژوئن به نتيجه مي رس��د. چند ماهي است که ناآرامي در 
ونزوئال وج��ود دارد اما نتيجه آن اعتق��اد و اعتماد مردم 
به حکومت ونزوئال بوده اس��ت. خبرگزاري »تله سور« در 
اين خصوص نوشت: وي همچنين به شکايت مطرح شده 
نيکالس مادورو رئيس جمهوري ونزوئال عليه اپوزيس��يون 
اش��اره ک��رده و نا آرامي ه��اي اخي��ر ونزوئال که توس��ط 

اپوزيسيون اين کشور برنامه ريزي شده را محکوم کرد.

شكايت ونزوئال از آمريكا 
"الي��اس خاوا" وزي��ر امور خارجه ونزوئ��ال اعالم کرد 
قص��د دارد در س��ازمان ملل متحد و ديگر س��ازمان هاي 
بين الملل��ي، آمريکا را به دخالت در بحران سياس��ي اين 
کش��ور متهم کند. به گزارش خبرگزاري فرانس��ه،  وزير 
امور خارجه ونزوئال روز يکش��نبه اعالم کرد قصد دارد در 
سازمان ملل متحد و ديگر سازمان هاي بين المللي، آمريکا 

را به دخالت در بحران سياسي اين کشور متهم کند.
"الياس خاوا" وزي��ر امور خارجه ونزوئال گفت: "ما در 
سازمان ملل رسما از آمريکا شکايت خواهيم کرد، زيرا اين 

کشور منشور سازمان ملل را نقض مي کند."

پرونده قاتل بوسنيايي ها
رسيدگي به پرونده فرمانده سابق صرب هاي بوسني در 
دادگاه الهه از سر گرفته شد. به گزارش فرانس 24، رسيدگي 
به پرونده راتکو مالديچ که به نسل کش��ي، جنايت جنگي و 
جنايت عليه بشريت متهم است، از ديروز در دادگاه الهه از 
سرگرفته شد. وکالي مالديچ دويست و هفت ساعت زمان 
در نظر گرفته اند تا قضات دادگاه بين المللي براي يوگسالوي 

سابق را در مورد بي گناهي موکالش متقاعد کنند.
 

 كمك چين به آفريقا 
در پي حمله يک گروه مس��لح ناش��ناس در ش��مال 
کامرون به تاسيسات يک شرکت نفتي چيني، پکن اعالم 

کرد به آفريقا در مبارزه با تروريسم کمک خواهد کرد.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاري آلمان،  ل��ي چيانگ رئيس 
مجلس چين که س��رگرم ديدار از چهار کش��ور افريقايي 
اس��ت گفت تروريس��م کل جهان را تهديد مي کند و اين 
کش��ور آماده اس��ت به آفريقا در حفظ صل��ح و مبارزه با 

تروريسم کمک کند.

 وزير دفاع فرانسه در بانگي 
مناب��ع ديپلماتي��ک فرانس��وي اعالم کردن��د ژان ايو 
لودريان، وزير دفاع اين کش��ور به منظور ديداري سرزده 

وارد بانگي، پايتخت جمهوري آفريقاي مرکزي شد.
اين منابع اع��الم کردند لودريان قرار اس��ت به ويژه 
با کاترين س��امبا پان��زا، رئيس جمه��ور انتقالي جمهوري 
آفريق��اي مرکزي ديدار کند. اين منابع افزودند اين ديدار 
در برنامه رسمي وزير دفاع فرانسه که پيش تر به ابيجان، 
پايتخت اقتصادي س��احل عاج و داکار، پايتخت س��نگال 
عزيمت کرده بود، پيش بيني نشده بود و قرار بود لودريان 

ديروز از داکار به فرانسه بازگردد.

اعتصاب كشاورزان در كلمبيا
اعتصاب کشاورزان کلمبيايي به دليل برگزاري انتخابات 

هفته آينده در شهر بوياکا کلمبيا افزايش پيدا کرد.
 ب��ه گزارش ف��ارس ، به گفته مس��ئوالن اين ش��هر 
اي��ن اجتماع معترضان توس��ط هي��چ ي��ک از نامزد هاي 
ش��رکت کننده در انتخاب��ات حماي��ت نمي ش��ود. يکي از 
مس��ئوالن بخش کشاورزي شهر بويوکا، »فلورنتينو بوردا« 
اعالم کرد که با وجود برگزاري انتخابات جلسه اي با حضور 
اعضا گروه معترض کشاورزان برگزار شد که در آن تدابيري 
براي پايان بخشيدن به ادامه اعتصاب آن ها انديشيده شد.

نگاه گرجستان به اتحاديه اروپا 
رئيس شوراي اروپا اعالم کرد که گرجستان و اتحاديه 
اروپا در تاريخ 27 ژوئن يک قرارداد همکاري مهم به امضا 

خواهند رساند. 
به گزارش خبرگزاري فرانسه، "هرمان وان رومپوي"، 
رئيس ش��وراي اروپا در ي��ک کنفرانس خبري در تفليس 
عنوان ک��رد که اتحاديه اروپا و گرجس��تان در تاريخ 27 

ژوئن يک قرارداد همکاري به امضاء خواهند رساند. 
وان رومپ��وي با اش��اره به فش��ار احتمالي روس��يه 
ب��ر تفلي��س اظهار ک��رد: گرجس��تان يک کش��ور آزاد و 
دموکراتي��ک اس��ت که بايد ب��دون هيچ فش��ار خارجي 

انتخاب خود را انجام دهد. 

ماني الوند  
قبل از هر چيز دوس�ت دارم نظر شما درباره 

دليل اصلي دخالت غرب در اوکراين را بدانم.
پي��ش از هر چي��ز و ب��راي درک بهتر وضعيت 
بايد يک موضوع مهم را يادآور شوم: استفاده از واژه 
»غرب« براي توصيف کشورهايي که به عنوان جبهه 
مقابل روس��يه در بحران اوکراين نقش دارند صحيح 
نيست و به نظر من ساده انگاري است که با استفاده 
از کلمه غرب، منافع و عاليق کل کشورهاي غربي در 
اوکراين را يک کاسه و يکسان نشان دهيم. واقعيت 
اين است که اتفاقات اوکراين توسط دو کشور امريکا 
و انگلي��س کليد خ��ورده، نه کل کش��ورهاي غربي 
و اروپ��ا. دخالت هاي اي��ن دو کش��ور در اوکراين و 
بحران س��ازي در اين منطقه هم دو علت اصلي دارد: 
يکي اينکه اين دو کش��ور از زياد نزديک شدن اروپا 
و روس��يه به ه��م و صميميت و تب��ادالت اقتصادي 
گس��ترده اين دو بيمناک هس��تند و چنين چيزي 
را ب��ه ضرر منافع خود مي بينن��د و مي خواهند اروپا 
همچنان بيش��ترين روابط اقتصادي را با واشنگتن و 
لندن داشته باشد و بازار اين قاره و امکانات ديگر در 
انحصار خودش��ان باشد. دليل ديگر به مسئله نفت و 
گاز مربوط اس��ت: اروپا در حال حاضر بخش زيادي 
از گازش را از روس��يه وارد مي کند و تازه، با تکميل 
ش��دن خط لوله گاز »پارس«، اي��ران هم به همراه 
روس��يه به تامين کننده اصلي ان��رژي اروپا تا حدود 
100 تا 120 س��ال آين��ده تبديل مي ش��ود، و اين 
به هيچ وج��ه براي امريکا و انگليس و نيز اس��رائيل 

خوشايند و قابل پذيرش نيست. 
در س��ال 2012، پس از آنکه مس��جل شد که 
جنگ عليه دولت س��وريه با شکس��ت مواجه شده، 
و در س��ال 2013 پس از تصويب س��ومين بس��ته 
انرژي اتحاديه اروپا )و روس��يه(، من در نوشته هايم 
هشدار دادم که امريکا و انگليس به دنبال ايجاد يک 
درگيري در اروپا بر سر مسئله اوکراين خواهند بود؛ 
اتفاقي ک��ه در نهايت رخ داد. امري��کا و انگليس در 
اوکراين ب��ه دنبال ايجاد يک بي ثباتي طوالني مدت 
بوده ان��د؛ ايجاد بي ثباتي از طريق يک جنگ نيابتي؛ 
 Gladio« جنگي از نسل چهارم جنگ ها موسوم به
دو«، که جنگي ماليم محس��وب مي شود. در حالي 
که آلمان، اتريش، سوييس، ايتاليا و فرانسه خواستار 

ثبات در منطقه اوکراين هستند. 
پس ش�ما معتقديد که کش�ورهاي اروپايي با 
رفتارهاي امريکا و انگليس در اوکراين مخالفند؟

بل��ه؛ امري��کا و انگليس به ه��ر قيمتي از دولت 
کنون��ي کي ي��ف حمايت و در هر صورت روس��يه را 
عامل پش��ت پرده بحران اوکراي��ن معرفي مي کنند، 

در حال��ي که فرانس��ه، آلمان و س��وييس از دولت 
کي ي��ف مي خواهند که فورا عملي��ات نظامي اش بر 
عليه نواحي ش��رقي را متوقف کرده و با نمايندگان 
نواحي استقالل طلب مذاکره کند. البته اين کشورها 
)فرانس��ه و ...( بخاط��ر عضوي��ت در اتحاديه اروپا با 
محدوديت هايي مواجه ان��د و بايد تحت قوانين کلي 
اتحادي��ه عمل کنند. همچني��ن، نبايد فراموش کرد 
که آلمان )بزرگترين قدرت اقتصادي اتحاديه اروپا(، 
همچنان )پس از شکس��ت در جن��گ دوم جهاني( 
در چارترهاي دروني س��ازمان ملل به عنوان کش��ور 
متخاصم تلقي ش��ده و نمي تواند نقش مس��تقلي در 

اين بحران ايفا کند.
بله؛ از اظهارنظره�اي برخي مقامات اروپايي، 
بخصوص مقامات آلماني و اتريش�ي هم مش�خص 
اس�ت که اي�ن کش�ورها زياد ب�ه دنب�ال تضاد و 
کش�مکش با روس�يه نيس�تند. بگذريم... به نظر 
ش�ما آيا آنچه پس از تغيير دولت اوکراين رخ داد، 
نظير الحاق کريمه به روسيه و ناآرامي هاي شديد 
و اس�تقالل طلبانه در نواحي شرقي اوکراين، براي 

امريکا و انگليس قاب�ل پيش بيني بود و همه چيز 
طبق نقشه قبلي آنها پيش رفت، يا اينکه اقدامات 
روسيه براي آنها غافلگيرانه و غيرقابل پيش بيني 
بود؟ و اينکه در حال حاضر کدام طرف دس�ت باال 

را در اوکراين دارد: امريکا و انگليس يا روس ها؟
امري��کا و انگلي��س هم اکن��ون به آنچ��ه که در 
اوکراين مي خواستند رسيده  اند: يعني بي ثبات کردن 
اين کشور. البته اين موضوع که اکثر ساکنان کريمه 
خواهان پيوستن به روسيه شدند و براي اين منظور 
راي مثبت دادند، تا حدي از فش��ارها و خطراتي که 
متوج��ه روس ها بود کم کرد و به قول معروف کمي 
زهر اقدامات واش��نگتن و لندن را گرفت. همچنين 
اقدامات اکثريت جمعيت س��اکن در نواحي جنوب 
شرق يعني شهرهاي دونتسک، لوهانسک و خارکف 
در مخالف��ت با دولت غيرقانوني مس��تقر در کي يف. 
اينکه اکثريت جمعيت اي��ن مناطق علم مخالفت با 
دولت کودتايي کي يف و ناسيوناليس��تهاي افراطي و 
نئونازي هاي اوکراين برافراش��تند، خيلي به روس��يه 
کمک کرده و از بار فش��ارها به مس��کو کاس��ته و از 

ط��رف ديگر، همين ناآرامي ها ب��ه آنچه که امريکا و 
انگليس به دنبالش هس��تند، يعن��ي ايجاد بي ثباتي 
طوالني ممتد و مس��تمر در اوکراين نيز کمک کرده 

است. 
به نظر شما احتمال رويارويي نظامي مستقيم 

به مسکو و واشنگتن )ولندن( وجود دارد؟
م��ا همين االن هم ش��اهد جن��گ نيابتي بين 
اين دو هس��تيم؛ جنگي از نسل چهارم جنگ ها. اما 
جنگ نظامي مستقيم به معني متعارف و کالسيک 
کلمه، خير. يعني هيچ کس��ي نقشه اي براي چنين 
جنگي ن��دارد. همانطور که رئيس پيش��ين ناتو در 
س��ال 2012  گفته بود، جنگ متعارف ديگر تاريخ 
مصرفش گذش��ته و جنگ هاي آين��ده، غيرمتعارف 
خواهند ب��ود؛ جنگ هايي محدود با حضور نيروهاي 
وي��ژه و نيروه��اي م��زدور. البته برخ��ي مي گويند 
وضعي��ت اوکراين ممکن اس��ت به س��متي برود که 
شبيه آنچه شود که حدود صد سال پيش در سارايوو 
پيش آمد و باعث ش��عله ور شدن آتش جنگ جهاني 
اول ش��د )اش��اره به ترور وليعهد اتريش توسط يک 

ص��رب افراطي( ب��ه بيان ديگر، ممکن اس��ت وقايع 
ميداني به س��متي برود که سياستمداران را وادار به 
اتخاذ تصميمات جنگ افروزان��ه کند. اين حالت در 
مقاب��ل حالت کنون��ي و غالب ق��رار دارد که در آن 
سياس��تمداران اتفاق��ات ميداني را تعيي��ن و درباره 
چگونگي آنها تصميم گيري مي کنند. مسئله ديگري 
که ممکن اس��ت احتمال بروز درگيري مس��تقيم را 
دام��ن بزند، ناکارآمدي برخي مقامات غربي اس��ت؛ 
مقاماتي که بدون داش��تن توانايي ه��ا و قابليت هاي 
 الزم، برخي پس��ت هاي مه��م و کليدي را در اختيار 

گرفته اند.
همانط�ور که مي داني�د ايران ب�ا وجودي که 
متحد روسيه محس�وب مي شود، در قبال مسائل 
اوکراين موضع بي طرفانه اي اتخاذ کرده است. در 
اين باره چه نظري داريد. آيا اين موضع را عاقالنه 

مي دانيد؟
درست اس��ت. ايران موضع به شدت بي طرفانه 
و س��کوت کننده اي درباره وقاي��ع اوکراين در پيش 
گرفت��ه که البته عل��ت اصلي آن ب��ه مذاکرات اين 
کش��ور و قدرت هاي غربي مربوط مي ش��ود. درباره 
اينکه آيا اين س��کوت عاقالنه اس��ت يا نه، بايد اين 
سوال را مطرح کرد که آيا سکوت در برابر استعمار، 
امپرياليسم و فاشيسم عاقالنه است؟! آيا اين سکوت 
باعث اين نمي ش��ود ک��ه قدرت هاي امپرياليس��تي 
)امريکا و انگليس( بعدها درخواس��ت هاي جدي تري 
مطرح کنند و گستاخ تر شوند؟ ايران در سال 2011، 
هنگامي که ليبي مورد حمله قرار گرفت هم سکوت 
کرد و جنگ مش��ترک ناتو - اع��راب خليج فارس و 
اس��رائيل بر ضد دولت ليبي را »انقالب« خواند. اين 
اقدام ايران در آن زمان، به نظر من، باعث ش��د اين 
کش��ور احترامش را ن��زد برخ��ي از طرفدارانش در 
عرصه جهاني از دس��ت بدهد. با اين اوصاف، آيا اين 

سکوت عاقالنه است؟
به عنوان آخرين س�وال، دوس�ت دارم بدانم 

پيش بيني شما از آينده بحران اوکراين چيست؟
من فکر مي کنم در آينده نيز شاهد يک اوکراين 
بي ثبات و ناآرام باش��يم. اين کش��ور تبديل شده به 
خط مقدم جبهه درگيري روس��يه و ناتو )ناتويي که 
خ��ودش چند جناحي ش��ده و ب��ا اختالفات دروني 
روزافزوني روبروست(؛ و اين وضع در آينده نيز باقي 
خواهد ماند. دنيا در حال بازگش��ت به وضعيت چند 
قطبي و بلوک بندي ش��ده گذش��ته اس��ت و در اين 
ميان اوکراين به بستري براي غنودن عناد تهاجمي 
ناتو، بخصوص امريکا و انگليس، عليه روسيه تبديل 
شده؛ کمينگاهي براي دش��مناني که مدام در حال 
تست کردن قدرت و توانايي و صبر روسيه هستند.

گفت و گوي اختصاصي سياست روز با کريستوف لِمان

ايران نبايد در قبال بحران اوکراين سکوت کند

نماینزديک

نبرده��اي س��نگين بين نيروهاي دول��ت کي يف و جدايي طلب��ان روس گرا در جنوب ش��رق اوکراين 
ادامه دارد و جدا ل هاي ديپلماتيک امريکا و متحدانش با روس��يه. آنچه مش��خص اس��ت مسکو کامال به 
مخاطره آميز بودن وضعيت کنوني و طمع ش��ديد غرب براي نزديک ش��دن هر چه بيش��تر بر دروازه هاي 
روسيه و تبعات مخاطره آميز آن براي امنيت اين کشور آگاه است و از طرق مختلف سعي در بي اثر کردن 

اين تهديدات و حتي تبديل کردن اين تهديدات به فرصت و خلع سالح غرب دارد. 
 ،)Christof Lehmann( »سياس��ت روز در اين زمينه گفت و گويي انجام داده با دکتر »کريستوف ِلمان
نويسنده و تحليلگر آلماني. آقاي لمان )متولد 1958( داراي دکتراي روانشناسي است و مدتها به عنوان 
مش��اور روان شناس با ياسر عرفات همکاري داش��ته و در احياي روحي - رواني بازماندگان کشتار صبرا و 
شتيال )1982( کار کرده و از 1986 تا 1990 در زيمبابوه در زمينه شکنجه و تبعات آن و دادن مشاوره به 
سياستمداران اين کشور فعاليت داشته و در سال 1994 نيز به مدت سه سال در آفريقاي جنوبي دستيار 
نلسون ماندال در زمينه بهداشت رواني اجتماعي و همکار او در تدوين برنامه هاي جامع در زمينه بهداشت 
ذهن��ي - رواني و احياي آس��يب  ديدگان از ش��کنجه بوده اس��ت. وي که از فع��االن در زمينه احقاق حقوق 

 )nsnbc.me(»فلسطينيان به شمار مي آيد در زمينه مطبوعاتي نيز فعال بوده است. وي بنيانگذار روزنامه آنالين »ان.اس.ان.بي.سي اينترنشنال
است و مقاالت متعدد تحليلي در نشريات مختلف بين المللي منتشر کرده است. به اعتقاد دکتر لمان، امريکا و انگليس هم اکنون به هدف اصلي شان 

در اوکراين که چيزي نبوده جز بي ثبات کردن اين کشور رسيده اند. 

در چارچوب طرح حذف اخوان از صحنه، وزير دفاع سابق 
مصر و يک�ي از دو نامزد انتخابات رياس�ت جمهوري مصر در 
مصاحبه اي تلويزيوني گفت با محمد مرسي بر سر برون رفت 
از بحران به توافق رسيديم اما وي موضعي بر خالف آن اتخاذ 

کرد.
"عبدالفتاح السيس��ي" در مصاحبه با شبکه "النهار" مصر در 
س��خناني با دعوت از مردم مصر براي حضور در انتخابات رياست 
جمهوري، گفت: االن نمي توان به س��طح دمکراسي پيشرفته در 

مصر دست يافت اما اراده سياسي در اين مورد وجود دارد.
وي در بخ��ش ديگ��ري از مصاحبه خود با اش��اره به اينکه 
با "محمد مرس��ي" بر س��ر ب��رون رفت از بحران مص��ر به توافق 
دس��ت يافته بوديم تاکيد کرد: اما با اي��ن وجود رئيس جمهوري 
س��ابق مصر موضعي متفاوت با آن اتخاذ کرد. "ارتشبد السيسي" 
همچنين هدف خود را بهبود س��طح ش��هروندان مصر دانست و 

گفت: در اين زمينه بايد سياست هاي جديدي اتخاذ کرد.
وي با بيان اينکه آگاهي سياس��ي م��ردم مصر پس از وقوع 
دو انقالب در اين کش��ور بي سابقه شده اس��ت افزود: به "محمد 

مرسي" گفتم ارتش ملک هيچ کسي نيست و نخواهد بود. 
وزير دفاع سابق مصر همچنين گفت: با هيچ کسي خصومت 
نداش��ته و بدون مدرک قانوني هيچ کسي بازداشت نخواهد شد. 
الزم به ذکر اس��ت دو روز بعد از اينکه گزارش ش��ده بود، هيأت 

ناظ��ران اتحاديه اروپا مأموريتش از نظارت بر انتخابات رياس��ت 
جمهوري مصر، به ارزيابي تغيي��ر پيدا کرده، امروز اتحاديه اروپا 
اع��الم کرد که ناظ��ران اين س��ازمان بر انتخاب��ات مصر نظارت 

مي کنند.
 »ماري��و ديويد« رئي��س هيأت ناظ��ران اتحادي��ه اروپا در 
نشس��تي خب��ري در قاهره ضمن تکذيب عقب نش��يني اتحاديه 
اروپا از نظارت بر انتخابات رياس��ت جمهوري مصر، اعالم کرد که 

هيأت ناظران مأمورت خود را به زودي در مصر آغاز مي کنند.
ديوي��د ضمن اعالم اينکه با دو کانديداي انتخابات رياس��ت 
جمه��وري »حمدي��ن صباح��ي« موس��س جري��ان مردم��ي و 
»عبدالفتاح السيس��ي« وزير دفاع پيشين مصر ديدار کرده؛ اعالم 
کرد که 45 ديپلمات اتحاديه اروپا به زودي بر ش��هرهاي مختلف 

مصر توزيع خواهند شد.
وي همچنين افزود: نظ��ارت ناظران اتحاديه اروپا به معناي 
مش��روعيت بخش��يدن به انتخابات رياس��ت جمهوري مصر و يا 
تأييد نتايج آن نيس��ت. انتخابات رياس��ت جمه��وري مصر قرار 
اس��ت 5 و 6 خرداد ماه برگزار ش��ود، انتخابات رياست جمهوري 
مصر در خارج از کش��ور نيز از روز پنجش��نبه آغاز ش��ده است و 
بع��د از ي��ک روز تمديد امروز به پايان مي رس��د. در همين حال 
روزنامه "الجمهوريه" مصر به نقل از منابع آگاه اعالم کرد ش��مار 

کرسي هاي پارلمان مصر به 630 عدد مي رسد.

همزمان با قوت گرفتن رياست جمهوري رئيس فراکسيون 
تغيي�ر و اصالح لبن�ان ، وي در مصاحبه اي تاکي�د کرد آماده 

پذيرش کرسي رياست جمهوري لبنان هستم.
"ميش��ل عون" در مصاحبه با روزنامه االخبار لبنان با اش��اره 
به اينکه نود و يا صد درصد احتمال دس��تيابي به کرسي رياست 
جمهوري را در صورتي که ش��خص مطلوب براي اين پست باشم، 
دارا هس��تم گفت: بايد سياس��ت گش��ايش را در قبال اهل سنت 
گس��ترش داد و تفاهم با ش��يعيان را تقويت کرد. وي در ادامه با 
بيان اينکه سياس��ت باز تمامي گروه ه��ا را حمايت کرده و حضور 
مس��يحيان در قدرت را در جامعه تثبيت کرده و کرس��ي رياست 
جمهوري را از خالي ماندن نجات مي دهد، بر روابط نزديک خود 
 با "س��عد حريري" رئيس جريان المس��تقبل و اعتم��اد کامل به 

"سيد حسن نصراهلل" ديرکل حزب اهلل تاکيد کرد. 
رئيس فراکس��يون تغيير و اصالح لبن��ان در بخش ديگري از 
مصاحبه خود تصريح کرد: من خواس��تار برق��راري رابطه با تمامي 
کشورها به غير از اسرائيل هستم و اينکه لبنان بازيچه دست کشوري 
خارجي باشد را قبول نکرده و نخواهم کرد. وي افزود: در صورتي که 
گروه هاي داخلي، منطقه اي و بين المللي بر لزوم رياس��ت جمهوري 
من به توافق دس��ت يابند، من آماده پذيرش اين جايگاه هس��تم و 

همچنين آماده مقابله با تحميل رئيس جمهوري به لبنان هستم.
در همين حال رئيس ش��وراي اجرايي حزب اهلل لبنان گفت: 

اين حزب مخالف ايجاد خأل در رياس��ت جمهوري لبنان اس��ت.
هاشم صفي الدين در سخناني ضمن اعالم اين مطلب افزود: گروه 
سياس��ي ما اسم نامزد خود را براي رياست جمهوري زماني اعالم 

مي کند که نامزدي ها براي اين مقام واقعي باشد. 
برخي منابع آگاه اعالم کردند که رئيس جريان »المستقبل« 
خط��اب به رهب��ر جريان آزاد مل��ي لبنان گفت: س��عي مي کنم 
عربس��تان سعودي را براي انتخاب شما به رياست جمهوري قانع 
کنم. بر اساس اين گزارش، منابع نزديک به جريان آزاد ملي تاکيد 
کردند که توافق مذکور بين حريري و عون، احتماال انتخاب عون 

به رياست جمهوري را در پي خواهد داشت.
در همي��ن حال »محمد رعد« رئيس فراکس��يون »وفاداري 
به مقاوم��ت« در پارلمان لبنان با بيان اينک��ه  برخي ها به دنبال 
کانديداتوري فردي با انديش��ه سرنگوني مقاومت هستند، يادآور 
ش��د که حزب اهلل خواس��تار انتخاب رئيس جمه��ور آينده لبنان 
در مهلت مقرر آن اس��ت. الزم به ذکر اس��ت ديروز تمام س��الم 
نخس��ت وزير لبنان به منظور ديدار با مقامات عربس��تان سعودي 
راهي اين کش��ور شد. منابع عربستان اعالم کردند تمام سالم در 
اين سفر با مس��ئوالن بلند پايه عربس��تان درباره روابط دوجانبه 
بي��روت و ري��اض و راه هاي گس��ترش مناس��بات دو کش��ور در 
بخش ه��اي مختل��ف، تازه  ترين تحوالت منطق��ه از جمله بحران 

سوريه و نيز مسايل داخلي لبنان گفت وگو خواهد کرد.

در آستانه انتخابات رياست جمهوري مصر مطرح شد
توجيهات السيسي براي حذف اخوان

چالش هاي انتخاب رئيس کاخ بعبدا به روزهاي پاياني نزديك مي شود
کرسي رياست جمهوري لبنان در انتظار عون 

در ادام�ه تقوي�ت اردوگاه مس�کو - پکن در 
برابر تهديدات غرب، رئيس جمهور روس�يه اعالم 
ک�رد تقويت مناس�بات ب�ا چي�ن از اولويت هاي 

ديپلماسي مسکو است.
اين روزه��ا صحنه بين الملل ش��اهد تقابل هاي 
گس��ترده ميان دو جناح از قدرت هاي جهاني است. 
در يک سوي اين معادل چين و روسيه قرار دارند و 
در ضلع ديگر آن اروپا و آمريکا هس��تند. هر کدام از 
طرفين براي مقابل��ه با ديگري طراحي مي کنند که 
 مح��ور آن را نيز در اوکراين مي توان مش��اهده کرد. 
در حالي تقابل ها ميان روسيه و غرب بر سر اوکراين 
ادامه دارد که عرصه يارگيري روس��يه تقويت روابط 
ب��ا چين را مح��ور برنامه هاي خود قرار داده اس��ت.   
"والديمي��ر پوتين" رئيس جمهور روس��يه اعالم کرد 
تقويت مناس��بات با چين از اولويت هاي ديپلماسي 
مسکو است. پوتين گفت همکاري هاي اين کشور با 
چين به باالترين سطح خود رسيده است و دو طرف 
آماده گسترش روابط در زمينه هاي مختلف هستند.

رئيس جمهور روس��يه در گفتگو با خبرنگاران چيني 
قبل از شرکت در کنفرانس تعامل و اعتمادسازي در 
آسيا - که قرار است روزهاي سه شنبه و چهارشنبه 
در ش��انگهاي برگ��زار ش��ود - گفت:"چي��ن ي��ک 
دوس��ت قابل اعتماد براي ماست. بي شک گسترش 
همکاري ها با چين از اولويت هاي ديپلماسي روسيه 
محس��وب مي ش��ود."پوتين - ک��ه در حاش��يه اين 
اجالس س��فري رس��مي به چين نيز خواهد داشت 
- اعالم کرد او و "شي جينپينگ" همتاي چيني اش 
در ديدار با يکديگر به بررسي اجراي توافق نامه هاي 
امضا شده بين دو کش��ور و تعيين اهداف در زمينه 
همکاري هاي دو جانبه در آين��ده خواهند پرداخت.

رئيس جمهور روس��يه همچنين گف��ت: »من بر اين 
باورم که مذاکرات آت��ي انگيزه اي قوي براي اجراي 
طرح ها و همکاري هاي دو جانبه ايجاد خواهد کرد و 
همچنين سبب تعميق همکاري ها بين دو کشور در 
سطح بين المللي خواهد ش��د.« وي افزود در زمينه 
مقابل��ه ب��ا بحران ه��اي اقتصادي در س��طح جهان، 
دو کش��ور باي��د همکاري ه��اي اقتص��ادي دو جانبه 
و همچني��ن روابط تج��اري و س��رمايه گذاري هاي 

دو جانبه را گسترش دهند.

چي��ن در حال حاضر بزرگترين ش��ريک تجاري 
روسيه محس��وب مي ش��ود تا جايي که حجم روابط 
تجاري بين دو کش��ور در س��ال 2013، به حدود 90 
ميليارد دالر رسيد. دو کشور قصد دارند حجم مبادالت 
تجاري خود را در سال 2015 به 100 و تا سال 2020 
به 200 ميليارد دالر برسانند. روسيه با رويکرد به چين 
به دنبال شکس��تن تحريم هاي غرب و تقويت موضع 
سياسي و نظامي خود در برابر آمريکا است. پوتين در 
زمين��ه همکاري ها در زمينه انرژي گفت آمادگي هاي 
الزم براي امضاي توافق نامه هايي در زمينه صادرات گاز 
طبيعي روس��يه به چين به مراحل نهايي خود رسيده 
اس��ت. پوتين همچنين پکن و مس��کو همچنين در 
حال همکاري هاي نزديک به منظور کاهش وابستگي 
تجاري به بازارهاي خارجي هستند. او افزود دو طرف 
در حال حاضر در حال اجراي 40 طرح مهم به ارزش 

20 ميليارد دالر هستند.
در همين حال "الکسي پوشکف" رئيس کميته 
ام��ور بين المل��ل مجلس دوماي روس��يه در مطلبي 

سياس��ت آمريکا در قبال چي��ن را احمقانه توصيف 
کرد. الزم به ذکر است ديروز 6 فروند کشتي جنگي 
روس��يه وارد بندر ش��انگهاي چين شدند. قرار است 
اين کش��تي هاي جنگي در تمرين مش��ترک نظامي 
روسيه و چين شرکت کنند. اين تمرين هاي نظامي 
سه ش��نبه آين��ده در درياي چين آغاز خواهد ش��د. 
ه��دف از اين تمرين ها مقابله ب��ا تهديدات متعارف 

و غيرمتعارف اعالم شده است.
پوتين همچنين نگاه ويژه اي به هند به عنوان يکي 
ديگر از قدرت هاي منطقه اي نيز دارد. رئيس جمهوري 
روس��يه در پيامي براي "نارندرا مودي"، نخست وزير 
آينده هند، پيروزي حزب وي در انتخابات پارلماني را 
تبريک گفته و خواستار ادامه روند توسعه همکاري ها 
بين دو کشور شد. دفتر مطبوعاتي کاخ کرملين اعالم 
کرد که "والديمير پوتين" رئيس جمهوري روس��يه با 
ارسال پيامي براي "نارندرا مودي" که انتظار مي رود با 
پيروزي حزبش بر حزب مخالف در انتخابات پارلماني 
اخير، نخس��ت وزير آينده هند ش��ود، پيروزي وي را 

تبريک گفت.
پوتي��ن در اي��ن پيام اب��راز اطمين��ان نمود که 
روس��يه و هند در کن��ار يکديگر خواهند توانس��ت 
دس��تاوردهاي قبل��ي دو کش��ور را همچن��ان ادامه 
دهند. روس��يه همچنين بر توس��عه رواب��ط با ايران 
ب��ه عن��وان ضلع ديگ��ر ق��درت در منطق��ه تاکيد 
دارد ک��ه توافق 20ميلي��ارد دالري در حوزه انرژي 
در اي��ن زمينه اس��ت. در اين ميان چي��ن نيز که با 
چالش هاي منطقه اي مواجه است بر توسعه روابط با 
روسيه تاکيد دارد و آن را راهکار مقابله با تهديدات 
منطق��ه اي مي داند. در چالش��ي ديگر ب��راي چين 
مقام��ات کره جنوبي ديروز اعالم کردند وزراي دفاع 
اي��ن کش��ور ، آمريکا و ژاپن قرار اس��ت هفته آينده 
در س��نگاپور با يکديگر دي��دار و درباره همکاري ها 
در ارتباط با برنامه هاي هس��ته اي و موش��کي کره 
ش��مالي و چين گفتگو کنند. بر اساس اين گزارش، 
وزارت دفاع کره جنوبي اعالم کرد کيم کوآن - جين 
وزير دفاع اين کشور قرار است در روز 31 ماه مه در 
حاش��يه برگزاري اجالس امنيت آسيا در سنگاپور با 
چاک هيگل و ايتسونوري اونودرا همتايان آمريکايي 
و ژاپني خود ديدار کند.سيزدهمين نشست امنيتي 
آسيا قرار است در روز 13 مه در سنگاپور آغاز شود 

و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.
در همي��ن حال در چالش ديگر چيني ها تايوان 
ديروز يک رزمايش شبيه س��ازي ش��ده با استفاده از 
کامپيوتر را ب��راي مقابله با حمله احتمالي توس��ط 

ناوهواپيمابر چين به اين کشور آغاز کرد. 
تحرکات ژاپ��ن بخش ديگ��ر چالش هاي چين 
اس��ت چنانکه يکي از مناب��ع دولتي ژاپن اعالم کرد 
ژاپن در حال بررس��ي حضور شرکت هاي دفاعي اين 
کش��ور در نمايش��گاه بين المللي تجهي��زات امنيتي 
و دفاع��ي اس��ت ک��ه ماه ژوئ��ن در پاري��س برگزار 
مي شود. چنانچه شرکت هاي ژاپني در اين نمايشگاه 

بين المللي ش��رکت کنند، اين نخستين حضور آنها 
در اين نمايش��گاه اس��ت که از س��ال 1992 هر دو 
س��ال يک بار در پايتخت فرانس��ه برگزار مي ش��ود.

اين نمايش��گاه 16 تا 20 ژوئن ب��ا هدف به نمايش 
گذاش��تن تجهيزات نظامي که مي تواند در عمليات 
مبارزه با تروريس��م و مقابله با آث��ار بالياي طبيعي 

مورد استفاده قرار گيرد، برگزار مي شود. 
در همين حال رسانه هاي ژاپن اعالم کردند ژاپن 
پاسگاه هاي نظامي جديدي در جزاير دور افتاده بر پا 
مي کند. روزنامه پر ش��مارگان يوميوري نوشت 350 
نيرو در هر يک از سه جزيره در جنوب غربي نزديک 
جزاير س��نکاکو مس��تقر مي ش��وند که چين ادعاي 
مالکيت آنه��ا را دارد. از زماني که ژاپن برخي جزاير 
سنکاکو را در سپتامبر سال 2012 ميالدي ملي کرد، 
کش��تي هاي چيني براي مقابله با کشتي هاي ژاپني 

بارها وارد آب هاي سرزميني اين جزاير شده اند.
 مناقش��ات ميان روس��يه و غرب در حالي ادامه 
دارد ک��ه وزير امور خارجه اين کش��ور از »س��ازمان 
امنيت و همکاري اروپا« خواس��ت فوراً اقدامات الزم 
 را ب��راي آزادي خبرن��گاران روس ش��بکه تلويزيوني 
»اليف نيوز تي وي« که در اوکراين دستگير شده اند، 
صورت دهد. در اين ميان شبکه تلويزيوني الميادين 
گ��زارش داد: کميت��ه ه��اي دفاع مردمي در ش��هر 
اسالويانسک در ش��رق اوکراين از بازداشت دو افسر 

سازمان اطالعات مرکزي آمريکا سيا خبر دادند. 
در اي��ن مي��ان در اقدامي ضد غرب��ي فرماندار 
خودخوان��ده منطق��ه دونتس��ک اعالم ک��رد دولت 
»جمهوري مردمي دونتسک« قصد ندارد با مقامات 
کي��ف گفتگو کن��د. در همين حال مقامات اس��تان 
خارکيف اوکراين اعالم کردن��د قصد برگزاري همه 
پرس��ي براي جداي��ي از کييف را دارن��د. نکته قابل 
توجه آنک��ه مجله آلماني »در اش��پيگل« به نقل از 
منابع نزديک به س��ازمان پيمان آتالنتيک ش��مالي 
)ناتو( و س��ندي که ناتو تهيه کرده است اعالم کرد 
ناتو براي دفاع از کش��ورهاي منطقه بالتيک در برابر 
هرگونه تجاوز روسيه با تسليحات متعارف با مشکل 
مواجه خواهد ش��د. اين در حالي است که يک منبع 
نظامي روسي گفته اس��ت که يک رزمناو آمريکايي 
قرار است تا روزجمعه وارد آبهاي درياي سياه شود.

پوتين گشايش فصل تازه اي از روابط روسيه و چين را اعالم کرد
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