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نيمچهگزارش

حمله جنگنده های صهیونیستی به مرز سوریه
جنگنده های رژیم صهیونیس��تی دیروز ب��ار دیگر مرزهای 

سوریه را بمباران کردند.

به گزارش ف��ارس، بعد از حمله جنگنده های اس��رائیلی به 
مناطقی در جوالن اشغالی، شبکه خبری »الجزیره « و »العربیه« 
خبر دادند، رژیم صهیونیستی بار دیگر منطقه »قلمون« در مرز 

لبنان و سوریه را بمباران کرده اند.

بر ساس این گزارش، این سومین حمله منتسب به اسرائیل 
به مرزهای سوریه ظرف دو روز است.

س��خنگوی ارتش رژیم  صهیونیس��تی با تائید این حمالت، 
مدعی شده بود که این حمله در پاسخ به تالش گروهی از افراد 

ناشناس برای بمب گذاری در این منطقه صورت گرفت.
از س��وی دیگر، ارتش رژیم صهیونیستی در قبال خبرهای 
مربوط به حمالت جنگنده های این رژیم به منطقه قلمون که در 

مرز سوریه و لبنان قرار دارد، سکوت اختیار کرده است.

واکنش هاي کش��ورهاي غربي 
خط به نتایج انتخابات در سودان و ســــر

قزاقس��تان باردیگ��ر دوگانگي 
غرب در باب دموکراسي را آشکار ساخت بگونه اي که 
تکرار ریاس��ت جمهوري نظربایف دموکراسي و تکرار 
ریاست جمهوري البشیر در تضاد با دموکراسي است.

کمیت��ه عال��ی انتخابات س��ودان ب��ا تاکید بر 
و  ریاس��ت جمهوری  انتخاب��ات  ش��فاف  برگ��زاری 
شوراهای استانداری این کشور، نسبت مشارکت در 

این انتخابات را بیش از 46 درصد اعالم کرد. 
 رئیس کمیته عالی انتخابات سودان دیروز نتایج 
رسمی انتخابات ریاس��ت  جمهوری این کشور را که 
24 تا 27 فروردین برگزار ش��د، اع��الم کرد که این 
نتایج قابل اعتراض از سوی کاندیداهای شرکت کننده 
در انتخابات اس��ت. بنابر اعالم کمیت��ه برگزار کننده 
انتخابات، عمر حس��ن البش��یر، رئیس جمهور کنونی 
سودان با کسب بیش از 5 میلیون و 252 هزار رای از 
مجموع بیش از 6 میلیون آرای صحیح انتخابات و با 
نسبت 94.5 درصد، بار دیگر به عنوان رئیس جمهور 
سودان انتخاب شد. در این انتخابات 15 نامزد با البشیر 

بر سر کرسی ریاس��ت جمهوری رقابت کردند که به 
گفته برگزار کنندگان انتخابات تنها توانستند کمتر از 
6 درصد آرای ریخته شده به صندوق ها را نصیب خود 
کنند. در واکش��ن به این انتخابات کش��ورهاي غربي 
آن را تحریم و مغایر با اصول دموکراتیك دانس��ته و 
خواستار کناره گیري البشیر از قدرت شده اند. ادعاي 
آنها آن اس��ت که نباید دوره ریاست جمهوري پس از 

یکي دو دوره به پایان برسد. 
در همی��ن حال دی��روز نتایج رس��مي انتخابات 
قزاقس��تان اعالم و نظربایف براي ی��ك دوره دیگر به 
این مقام رس��ید. این پنجمین دوره ریاست جمهوري 
وي مي باش��د. انتخابات زودهنگام ریاس��ت جمهوری 
در قزاقس��تان در فضای��ی آرام و همراه با حضور فعال 
مردم کش��ور بویژه جوانان برگزار گردید. بر روند این 
دوره از انتخابات 1026 ناظر و نماینده از سازمان ها و 
رس��انه های خارجی نظارت داشته و بیش از 20 هزار 

پلیس تأمین امنیت آن را برعهده داشتند. کمیسیون 
مرکزی انتخابات قزاقس��تان از مش��ارکت بیش از 95 
درصدی ش��هروندان کش��ور در این دوره از انتخابات 
خب��ر داد. پ��س از اتمام زمان رأی گیری بس��یاری از 
مردم کشور از جمله جوانان در شهرهای مختلف بویژه 
در آس��تانه به برگزاری جشن و شادمانی به مناسبت 
برگ��زاری انتخاباتی پرش��ور پرداختند. رئیس جمهور 
قزاقس��تان که ش��ب دوشنبه در مراس��م اعالم نتایج 
نظرسنجی در مورد انتخابات حضور یافته بود از حضور 

پرشور مردم و اعتماد آنها به وی، قدردانی کرد.
براساس نظر سنجی که در 14 استان قزاقستان و 
شهرهای آلماتی و آستانه صورت گرفت، نظربایف 97/5 
درصد، »س��یزدیك اف« 1/87 درصد و »کوس��ائینوا« 
0/63 درص��د آراء را کس��ب کردند.دبیرکل س��ازمان 
همکاری های شانگهای ضمن اشاره به حضور گسترده 
ناظران این س��ازمان در ش��عب رأی گی��ری انتخابات 

ریاس��ت جمهوری قزاقستان، برگزاری این انتخابات را 
بسیار سازمان یافته، آرام و پرنشاط عنوان کرد.

س��ازمان  دبی��رکل  مزینتس��ف«  »دیمیت��ری 
همکاری های شانگهای در نشست مطبوعاتی خود در 
مرکز پش��تیبانی از ناطران خارجی در ش��هر آستانه، 
برگزاری این دوره از انتخابات ریاس��ت جمهوری در 
قزاقستان را بسیار س��ازمان یافته، آرام و فعال عنوان 
ک��رد. وی که در خص��وص ارزیاب��ی اولیه س��ازمان 
همکاری ه��ای ش��انگهای از ای��ن انتخابات س��خن 
می گف��ت، تصریح کرد: ناظران این س��ازمان در اکثر 
مناطق مهم رأی گیری از جمله در آستانه، »آلماتی«، 
»کاکش��تائو«، »قارقان��دا«، »ش��یمکنت« و دیگ��ر 

حوزه های اخذ رأی حضور دارند.
خب��ر دیگ��ر از قزاقس��تان آنکه رئی��س هیأت 
نمایندگ��ی پارلم��ان اروپا قزاقس��تان را دارای تمام 
ویژگی ها برای ورود به جمع 30 کشور توسعه یافته 
تا س��ال 2050 برش��مرد. »ایویتا گریگوله« رئیس 
هیئ��ت نمایندگی پارلم��ان اروپا در حوزه آس��یای 
مرکزی ضمن حضور در روند انتخاباتی قزاقس��تان، 
در یك نشس��ت مطبوعاتی در ش��هر آس��تانه اظهار 

داش��ت: قزاقس��تان دارای تمام ویژگی ها برای ورود 
به جمع 30 کش��ور توس��عه یافته تا س��ال 2050 
می باشد. وی ضمن اشاره به دستاوردهای قزاقستان 
در حوزه های مختلف پس از کسب استقالل، عنوان 
کرد: با توجه به ش��اخصه های اقتصادی و اجتماعی 
در کش��ور، برنامه ریزی دولت قزاقس��تان برای ورود 
قزاقستان به جمع 30 کشور توسعه یافته جهان در 

سال 2050 کامال امکان پذیر خواهد بود. 
قزاقستان وسیع ترین کشور آسیای مرکزی است 
که عالوه بر ذخایر عظیم نفت و گاز، یکی از بزرگترین 
تولیدکنندگان گندم و غالت در جهان می باشد. این 
کش��ور در سال های پس از اس��تقالل تحت مدیریت 
»نورسلطان نظربایف« رئیس جمهور قزاقستان ضمن 
حرک��ت در چارچ��وب سیاس��ت چندجانبه گرای��ی، 
توانس��ته به پیشرفت های خوبی در حوزه اقتصادی و 

ثبات اجتماعی دست یابد. 
در همی��ن حال کش��ورهاي غرب��ي از پیروزي 
نظربایف استقبال کرده و بر همکاري گسترده با آن 
تاکید کرده اند در حالي که اشاره اي به 5 دره ریاست 
جمهوري وي و تهدید شدن دموکراسي نداشته اند. 

واكنش دوگانه اروپا و آمريكا به پيروزي نظربايف و البشير آشكار ساخت
قصه پايان ناپذير يك بام و دو هواي غرب

اعتراض بلغارها به ناتو
معترضان به سیاس��ت های ناتو در صوفیه بلغارستان 

تظاهرات کردند.
به گزارش فارس، شماری از مردم بلغارستان با برگزاری 
تظاهراتی به سیاست های سازمان پیمان آتالنتیك شمالی 
)ناتو( اعتراض کردند. این تظاهرات در صوفیه پایتخت این 
کش��ور و در برابر کاخ ریاست  جمهوری برگزار شد. سپس 
معترضان به س��مت مجلس ملی حرکت کردند. س��ازمان 
ناتو متشکل از 28 کشور است که در سال 1949 و در پی 
امضای پیمان آتالنتیك شمالی تشکیل شد. بلغارستان که 
پیش از این عضو پیمان ورش��و بود از سال 1991 و در پی 

انحالل این پیمان به ناتو پیوسته است.

مخالفت سازمان ملل 
دبیرکل سازمان ملل متحد در اظهاراتی مخالفت خود 
را با توس��ل به هرگونه اقدام نظام��ی در ارتباط با موضوع 
مهاجرت های غیرقانونی از لیبی در آب های مدیترانه اعالم 

کرد.
به نوش��ته روزنامه فرانس��وی فی��گارو، »بان کی مون« 
دبیرکل سازمان ملل متحد در اظهاراتی با ترغیب مهاجران 
نسبت به انجام مهاجرت های قانونی اعالم کرد: »توسل به 
زور چ��اره و راه حل تراژدی مهاجرت ها در دریای مدیترانه 
نیس��ت. بای��د رویکردی جام��ع و حیاتی همچ��ون ایجاد 
کانال های قانونی و منظم مهاجرت با توجه به ریش��ه های 
این مش��کل، امنیت و حقوق مهاجران و پناهجویان درنظر 

گرفته شود. 

نتایج انتخابات قبرس 
کمیسیون عالی انتخابات منطقه ترک نشین قبرس از 
پیروزی »مصطفی آکینجی« در دور دوم انتخابات ریاست 

جمهوری این منطقه خبر داد. 
به گزارش خبرگزاری آناتولی، »شافاک اونری« رئیس 
کمیسیون عالی انتخابات قبرس شمالی با اعالم نتایج نهایی 
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این منطقه از پیروزی 
»مصطفی آکینج��ی« نامزد ائتالف ح��زب حاکم و حزب 
جامعه دمکراس��ی در این انتخاب��ات خبر داد. آکینجی که 
متولد 1947 و فارغ التحصیل رشته معماری است در سال 
1975 به مجلس موسس��ان قبرس ش��مالی راه یافت. وی 
همچنین طی سال هاي 1976 تا 1990 شهردار نیکوزیای 

شمالی )لفکوشا( پایتخت قبرس شمالی بوده است.

هشدار از نوع اوالند
 رئیس جمهوری فرانس��ه که خود س��ابقه اي طوالني 
در نژادپرس��تي بویژه علیه مسلمانان دارد؛ از تنها اردوگاه 
کار اجب��اری نازی ها در خاک فرانس��ه بازدید کرده و در 
مورد خطر بازگش��ت یهودی ستیزی و نژادپرستی به اروپا 

هشدار داد. 
به گ��زارش ایس��نا، فرانس��وا اوالند گف��ت: "بدترین 
اتفاق ها هنوز هم ممکن اس��ت روی بدهند. یهودس��تیزی 
و نژاد پرستی هنوز در بین ما وجود دارند." رئیس جمهوری 
فرانسه همچنین از بنای یادبودی که به یاد برخی از هزاران 
یهودی، مبارزان مقیم آن جا و دیگر کسانی که در اردوگاه 
ناژویلر اس��تراتوف نزدیك ش��هر استراسبورگ کشته شده 

بودند، پرده برداری کرد. 

افشاگري دادستان کل ونزوئال 
دادس��تان کل ونزوئال نخس��ت وزیر س��ابق اسپانیا و 
رئیس جمهور س��ابق پرو را به حمایت از اپوزیس��یون این 
کش��ور آمریکای التین و دسیس��ه چینی برای سرنگونی 

دولت متهم کرد.
به گزارش پرنس��ا التینا، »لوئیس��ا اورتگا« دادس��تان 
کل ونزوئال، »فیلیپه گونزالس« نخس��ت وزیر سابق اسپانیا 
و »آلخان��درو تولدو« رئیس جمهور س��ابق پرو را به منظور 
حمایت و پشتیبانی از اپوزیسیون این کشور آمریکای التین 
که متهم به ایجاد توطئه و دسیس��ه چینی برای سرنگونی 

دولت بولیواری ونزوئال هستند را تأیید کرد.

وضعيت اسفناك مهاجرين در آمريكا 
ضرب و شتم، سلول انفرادی، عدم دسترسی به 
سرویس بهداشتی در انتظار پناهجویان عازم آمریکا
یك روزنامه آمریکایی از پیگرد قانونی چند مهاجر به 
خاک این کشور علیه اداره مهاجرت آمریکا و یك شرکت 
اداره کننده زندان خصوصی به خاطر ضرب و ش��تم چند 

زن و کودک پناهجو خبر داد.
روزنامه آمریکایی »هافینگتون پس��ت« در گزارش��ی 
نوش��ت: 3 زن مهاجر به خاک آمریکا که به خاطر اعتصاب 
غذا در یك بازداش��تگاه در تگ��زاس و بدرفتاری مقام های 
مربوطه پنجشنبه هفته گذش��ته اداره مهاجرت و گمرک 
آمریکا و شرکت »جی ای او« اداره کننده یك زندان خصوصی 
در آمریکا را مورد پیگرد قانونی قرار دادند. بر اساس دعوی 
صورت گرفت��ه مقام های اداره مهاجرت آمریکا و ش��رکت 
جی ای او زنان مهاجر و فرزندانش��ان را به خاطر اعتراض به 
زندان انفرادی انداخته و آن ها را تنبیه کرده و حتی تهدید 
ک��رده بودند که کودکان و م��ادران را از هم جدا می کنند. 
»رانجانا ناتناراجان« وکیل مدافع زنان مهاجر یاد ش��ده در 
این باره گفت: »بر اساس متمم اول قانون اساسی از مقام های 
رسمی خواستاریم تا بدرفتاری علیه زنان را متوقف کرده و 

به آن ها اجازه اعتراض های مسالمت آمیز دهند.« 
به نوش��ته هافینگتن پست، این 3 زن از جمله 6800 
خانواده مهاجر غیرقانونی به خاک آمریکا بودند که س��ال 
گذشته وارد این کشور شده و از مقام های مسئول تقاضای 
پناهندگ��ی کردند.ای��ن روزنام��ه در خاتمه نوش��ت: این 
مهاج��ران غیر قانونی به خاطر کاره��ای روزانه تنها 3 دالر 
دستمزد دریافت می کردند. الزم به ذکر است دو دانشمند 
آمریکای��ی با انجام یك تحقیق به این نتیجه رس��یدند در 
آمریکا دیگر دموکراس��ی وجود ندارد و این کش��ور توسط 
مردم اداره نمی ش��ود بلکه س��رمایه داران هستند که این 
کشور را اداره مي کنند. این نتیجه تحقیق مارتین گیلنس از 
دانشگاه پرینستون و بنجامین پیج از دانشگاه نورث وسترن 
تحت عنوان »چه کس��ی آمریکا را اداره مي کند؟« اس��ت. 
به گفته آنها، نظام سیاس��ی این کشور در ده سال اخیر به 
الیگارشی تبدیل شده است جایی که قدرت در دستان یك 

گروه خاص متمرکز شده است.
ای��ن دو محق��ق داده های مربوط ب��ه بیش از 1800 
تصمیم سیاسی را که در فاصله سال های 1981 تا 2002 

گرفته شده بود، جمع آوری کردند.

ژاپن که زماني نقش امپراتور 
گـزارش ويژه

گروهبينالملل
شرق را ایفا مي کرد اکنون با 
رویکرد به نظامي گري س��عي 
در احیاي آن دوران دارد چنانکه از محورهاي س��فر 
نخس��ت وزیر این کش��ور به امری��کا را تقویت توان 

نظامي ژاپن تشکیل مي دهد. 
ش��ینزو آبه، نخس��ت وزیر ژاپن طی سفرش به 
آمریکا در پی دس��تیابی به دس��تورالعمل  جدید در 
فعالیت های دفاعی خود بود؛ دستورالعملی که نشان 
می دهد ژاپن همزمان با مدرن س��ازی ارتش چین و 
قدرت نمایی آن در آس��یا برای پذیرش مس��ئولیت 

بیشتر درباره امور امنیتی خود آماده است. 
ارتش ژاپ��ن می توان��د نق��ش و ماموریت های 
نظام��ی خود را در پ��ی دس��تورالعمل دفاعی جدید 
آمریکا، در سراس��ر جهان گسترش دهد؛ اقدامی که 
احتماال ناراحتی چین را در پی خواهد داش��ت. رهبر 
محافظه کار ژاپن که قرار اس��ت امروز با باراک اوباما، 
رئیس جمه��ور آمریکا دیدار کن��د احتماال به دنبال 
تضمین جدیدی از س��وی واشنگتن برای حمایت از 
ژاپ��ن در درگی��ری  احتمالی با چین اس��ت. این در 
حالی است که اولین تغییر در همکاری دفاعی ژاپن 
و آمریکا از س��ال 1997، بیانگر بزرگترین تغییر در 
سیاست های امنیتی ژاپن طی دهه های اخیر است. 
دس��تورالعمل امنیتی فعلی ژاپن بر دفاع از این 
کش��ور و ش��رایط منطقه که توکیو را تحت الشعاع 
قرار می دهد متمرکز اس��ت. به گفت��ه تحلیل گران، 
دستورالعمل دفاعی جدید احتماال سطح جغرافیایی 
همکاری ه��ای دفاع��ی را گس��ترش خواه��د داد و 
فعالیت های دیگری چون امنیت سایبری و اقدامات 

ضد تروریس��تی را در بر خواهد گرفت. این در حالي 
است که صدها شهروند ژاپنی در اعتراض به ساخت 
پایگاه نظامی جدید آمریکا در جزیره اوکیناوا دست 
به تظاهرات زدند. صدها ش��هرون ژاپنی در اعتراض 
به تصمیم ارتش آمریکا برای س��اخت پایگاه نظامی 

جدید در منطقه هنوک��و واقع در جزیره اوکیناوا به 
خیابان ه��اي توکیو آمدن��د. تظاهرات کنندگان با در 
دست داش��تن پالکاردهایی علیه نیروهای اشغالگر 
آمریکا خواس��تار پایان حضور آنان در کش��ور خود 
ش��دند. حدود نیمی از 47 هزار نظامی آمریکایی در 

ژاپن، در اوکیناوا مستقر شده اند. این در حالی است 
ک��ه مردم ژاپن به ویژه س��اکنان اوکیناوا خواس��تار 

خروج نظامیان آمریکایی از این جزیره هستند.
شبکه خبری ان .اچ .کی گزارش داد، شینزو آبه، 
نخست وزیر ژاپن پیش از سفر خود به آمریکا نسبت 
به تحکیم روابط کش��ورش با واش��نگتن در جریان 
سفر هش��ت روزه خود به این کش��ور متعهد شد و 
گف��ت که این س��فر با هدف "حف��ظ صلح و تحقق 
آبادانی در قرن 21" صورت می گیرد. ش��ینزو آبه در 
چارچوب س��فرش به آمریکا به بوستون می رود و در 
آن جا قرار اس��ت توس��ط جان کری، رییس دستگاه 

دیپلماسی آمریکا مورد استقبال قرار بگیرد. 
بر اس��اس گزارش خبرگ��زاری ش��ینهوا، فومیو 
کیشیدا، رئیس دس��تگاه دیپلماسی ژاپن نیز در این 
سفر شینزو آبه را همراهی می کند. قرار بود آبه دیروز 
در نشس��ت کمیته رایزنی امنیتی آمریکا - ژاپن که 
در نیویورک برگزار ش��د، ش��رکت کرد. عالوه بر آبه،  
کیشیدا و کری، اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا نیز در 
این جلسه حضور خواهد داشت. همچنین قرار است 
نخس��ت وزیر ژاپن روز چهارشنبه با حضور در جلسه 
مشترک سنا و مجلس نمایندگان آمریکا به سخنرانی 
بپردازد. بدین ترتیب، ش��ینزو آبه اولین نخست وزیر 
ژاپن در طول تاریخ خواهد بود که در جلسه مشترک 
نمایندگان و سناتورهای آمریکایی سخنرانی می کند.

با تحریك آمریکا و البته اس��تقبال ژاپن اتحادیه 
آ س��ه آن درباره خطرات ناشی از نفوذ پکن در دریای 
چین جنوبی هشدار داد و خواهان حل و فصل سریع 
مناقشات منطقه ای شد. نشس��ت یك روزه رهبران 
اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا معروف به آ سه آن دیروز 

در مالزی برگزار شد. یکی از مهمترین موضوعاتی که 
در این نشس��ت به بحث گذاشته شد تضمین صلح، 
امنیت و ثبات کشورهای عضو اتحادیه در برابر خطر 
تمامیت خواهی چین بود. در این راستا، آ سه آن دیروز 
بیانیه ای را صادر مي کند که در آن ماهیت تالش هاي 
چین به س��اختن جزایر مرجانی مصنوعی در دریای 

چین جنوبی مورد تردید قرار گرفته است.
برخی از کش��ورهای عضو آ سه آن نظیر ویتنام، 
فیلیپی��ن، مال��زی و برونئی نیز حقوق مش��ابهی را 
در منطقه اس��تراتژیك دریای چین جنوبی مطالبه 
مي کنن��د. در این می��ان، برخی از 10 کش��ورعضو 
آس آن از یك س��و به دلیل تس��لط تج��اری پکن بر 
منطقه و از س��وی دیگر به دلیل ع��دم برخورداری 
از مناب��ع اقتصادی در دریای چین جنوبی از مواضع 
نرم تری برخوردار هستند. مورد اخیر تا حدی اتحاد 

کشورهای آ سه آن را تحت الشعاع قرار مي دهد.
الزم به ذکر است ژاپن به صورت مشروطه همچنان 
در قالب امپراطوي اداره مي شود. امپراتور ژاپن پادشاه 
پادشاه تشریفاتی ژاپن در سیستم پادشاهی مشروطه( 
و رأس خانواده س��لطنتی ژاپن و رئیس نمادین دولت 
است. با توجه به قانون اساسی ژاپن که در سال 1947 
تنظیم شده، امپراتور ژاپن نماد دولت و وحدت مردم 
اس��ت. او همچنین باالترین مقام مذهبی ش��ینتو را 
داراست. بنابر اساطیر و گفته ها امپراتور ژاپن و خانواده 
او از نوادگان مس��تقیم آماتراسو )ایزدبانوی خورشید( 
هستند.آکی هیتو متولد 23 دس��امبر 1933 امپراتور 
کنونی ژاپن و 125مین امپراتور این کشور از دودمان 
یاماتو اس��ت. او در 1989 به تخت نشست و 19مین 

فرمانروا یا رهبر دارای دوره حکومت بلند است. 

برنامه جديد دفاعی آمريكا - ژاپن امروز منتشر می شود 

امپراتوريدرسوداينظاميگري

اگر به اخب��ار و گزارش های موجود در مورد 
ه نگــــــا

سلمانرضوی
اقدام��ات رژیم صهیونیس��تی علی��ه برنامه 
هسته ای مراجعه ش��ود می توان به اقداماتی 
که عمدتاً پنهان و اعالم نش��ده علیه ایران اس��المی صورت گرفت 
اشاره کرد. مانند: ترور دانشمندان هسته ای ایران، ارسال ویروس های 
رایانه ای به سیس��تم کنترل و هدایت رایانه های اتمی بوشهر، دادن 

اطالعات کاذب و اغراق آمیز از پیشرفت های هسته ای ایران.
 عالوه بر این نتانیاهو و دیگر سران رژیم صهیونیستی همواره 
تالش می کردند تا ایران را به عنوان »خطری برای جامعه جهانی« و 
یا »نگرانی متحدان منطقه ای آمریکا« مطرح کنند. اما شنیده شدن 
صداهایی از س��وئیس مبنی بر احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات 
ایران و کشورهای 1+5 با افزایش نگرانی ها و اقدامات صهیونیست ها 
توأم بود. تا جایی که نتانیاهو بدون هماهنگی با کاخ سفید و صرفاً 
به دعوت کنگره، در آن حضور یافته و به ایراد سخنرانی پرداخت. 

ام��ری که موجب اوج گرفتن تنش های فزایندۀ میان کابینه 
نتانیاهو و کاخ سفید گردید. قابل ذکر است که حتی البی آیپك 
نیز طی بیانیه ای اعالم کرد: این تفاهم ممکن است به توافق دائم 

منجر شود و ایران به عنوان یك کشور هسته ای باقی بماند.
یکی از ابهامات و یا س��ؤاالت مطروحه در این چارچوب این 
اس��ت که تفاهم لوزان و یا توافق احتمالی ایران و 1+5 چه آثار و 
پیامدهایی بر رژیم صهیونیستی دارد؟ به بیان دیگر چرا، این رژیم 
درصدد به شکست کشاندن هرگونه توافق احتمالی میان ایران و 
کشورهای غربی است؟ در پاسخ می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- نگران��ی از تس��ّری الگوی ای��ران به رژیم صهیونیس��تی: 
اسرئیلی ها به کّرات در مجامع بین المللی به خاطر تسلیحات اتمی 
مورد نکوهش و محکومیت قرار گرفته اند. کشورهای عربی به ویژه 
مصر در سازمان ملل و ارگان های وابسته به آن تالش کردند تا رژیم 
اسرائیل را وادار به عضویت در NPT نمایند و یا آژانس انرژی اتمی 
به بازرسی هایی از مراکز هسته ای این رژیم مجبور شود. اما هر بار 
این خواس��ته با مخالفت های اسرائیلی ها و آمریکایی ها روبرو شده 
و تاکنون بی ثمر بوده اس��ت. توافق احتمالی ایران با 1+5 می تواند 
به الگویی قابل اعتماد برای کس��ب فناوری هس��ته ای صلح آمیز و 
اطمینان از عدم انحراف به سمت تسلیحات اتمی تبدیل شود. در 
آن صورت چنین وضعیتی می تواند به خواسته ای عمومی از سوی 

کشورهای عربی از رژیم اسرائیل تبدیل شود.
2- کاهش روابط خصمانه ایران - آمریکا: رژیم صهیونیستی 
بی��ش از ه��ر موجودیت دیگری، از فض��ای مبتنی بر خصومت و 
درگیری موجود در خاورمیانه بهره می برد. طبیعتاً روابط خصمانۀ 
ایران و آمریکا یکی از مصادیق مدعای فوق به شمار می رود که در 
صورت تحصیل توافق هسته ای میان آمریکا و ایران، شاهد کاهش 
تنش دوجانبه بوده و این امر برخالف منافع این رژیم خواهد بود. 
ورود آمریکا به عراق و افغانستان و حمایت از آمریکا از شورش ها 
و درگیری داخلی در سوریه موجب نگرانی هایی امنیتی برای ایران 

شده است. تداوم چنین شرایطی خواستۀ اسرائیلی هاست. 
3- تقویت قدرت منطقه ای ایران: بهانۀ س��الح اتمی ایرانی، 
عام��ل تالش البی های صهیونیس��تی در اقناع کنگ��ره آمریکا به 
وض��ع تحریم های اقتصادی علیه ایران بوده اس��ت. اما بر اس��اس 
تفاهم س��وئیس، به ازای اطمینان غرب از برنامه هسته ای ایران، 
تحریم های موجود نیز لغو خواهد ش��د. طبیعتاً اولین نتیجۀ لغو 
تحریم ها، حل بسیاری از موانع و مشکالت اقتصادی ایران خواهد 
بود. قدرتمندی اقتصادی ایران برای رژیم اسرائیل هیچ گاه مطلوب 
نخواهد بود. عالوه بر این جمهوری اسالمی ایران به صراحت اعالم 
کرده است که با وجود توافق هسته ای، به پیشرفت های نظامی و 

حمایت از گروه ها و جنبش های مقاومت ادامه خواهد داد.
 به بیان دیگر، اس��رائیلی ها، تقویت اقتص��اد ایران را به معنای 
تقوی��ت محور مقاومت )س��وریه، حزب اهلل لبن��ان، حماس و جهاد 
اس��المی( و افزایش نف��وذ منطقه ای ایران در عراق، یمن، س��وریه 
و... می دانند. طبیعی اس��ت که نگرانی از برهم خوردن توازن قدرت 
منطقه ای به نفع ایران، فقط متوجه اسرائیلی ها نیست بلکه عربستان، 

ترکیه و مصر نیز از این نتیجه هراس و نگرانی جدی دارند.
تواف��ق احتمال��ی هس��ته ای می تواند در گس��ترش تعامالت 
بین المللی و به حاشیه راندن سیاست منزوی سازی ایران که یك 
مقطعی شدیداً دنبال می شد به شکست کشیده شود. عالوه بر این 
توافق هسته ای می تواند کشورهای جهان را در یك شرایط سه گانه 
قرار دهد، کش��ورهای حامی و طرفدار ایران، کشورهای معارض یا 
مخالف با ایران و کشورهایی که در عین دوستی با ایران می توانند 
انتقاداتی داشته باشند و تا امروز در جبهه مخالفین قرار داشتند. 

4- رقاب��ت هس��ته ای در خاورمیانه: اگر تاکن��ون فقط رژیم 
صهیونیس��تی در خاورمیانه به فناوری هسته ای دست یافته بود و 
حتی صدها بمب هس��ته ای نیز تولید نموده است - در حال حاضر 
ایران نیز به صورت بومی به این دانش - البته صلح آمیز - دس��ت 
یافته است و اگر تاکنون در کشورهای اسالمی فقط دولت پاکستان 
دارای این دانش بود در حال حاضر ایران نیز از چنین دانش و دارایی 
برخوردار است.  به نظر می رسد اسرائیلی ها، دانش هسته ای ایران 
را ایس��تگاهی اولیه برای این موضوع می پندارند و منتظر شنیدن 
چنین صداهایی - هس��ته ای شدن - از س��وی کشورهایی چون 
مصر، عربستان و ترکیه هس��تند. اسرائیلی ها هیچگاه کشورهای 
اس��المی را به دیدۀ دوس��ت و هم پیمان - با وجود پیمان صلح با 

برخی از آنها همانند مصر و اردن و ترکیه - نمی نگرند. 
از همین رو آنان در س��ال 1981 به اوزیراک عراق و در سال 
2007 به دیرالزور در س��وریه به بهانۀ تأسیس��ات نظامی - اتمی 
حمل��ه کردند. طبیعی اس��ت ک��ه تثبیت ای��ران در حفظ دانش 
هس��ته ای و اس��تمرار تحقیق و پژوهش و پذیرش این امر توسط 
کش��ورهای غربی تبدیل به مدل و الگویی خواهد شد که از سوی 

ترکیه، عربستان و مصر مورد مطالبه قرار خواهد گرفت. 
*موسسه تحقیقات و پژوهش هاي علمي - سیاسي ندا

آموزش هاي آمری��کا جنایتي دیگر رقم زد 
چنانکه نظامی��ان اوکراینی تحت حمایت فرنگستــان

آمریکا در اقدامی غیر انسانی که در فیلمی 
ویدئویی به نمایش درآمده، یکی از اس��تقالل طلبان این کشور را 
ک��ه اخیرا ب��ه اس��ارت گرفته اند همانن��د مدل مورد اس��تفاده 

تروریست های داعش به قتل می رسانند.
آمری��کا در حال��ي ادعا مي کن��د که براي کم��ك به امنیت 
اوکراین نیرو به این کشور اعزام و به آموزش نیروهاي این کشور 
مي پردازد که در یك فیلم ویدئویی منتشر شده در فضای مجازی 
تصاویری از به صلیب کش��یده ش��دن و آتش زدن یك اوکراینی 
جدایی طلب روس گرا از س��وی ش��به نظامیان نئونازی اوکراینی 
تحت حمایت آمریکا مش��اهده می ش��ود.گفته می شود این اقدام 
ضد انسانی از سوی گردان آزوف )Azov Battalion( نیروهای 

مردمی پیوسته به ارتش اوکراین صورت گرفته است. 
این گزارش حاکیست، افراد پیوسته به ارتش اوکراین متهم 
به اس��تفاده از مدل های ضد انس��انی گروه تروریستی داعش در 
جنایت ه��ای جنگی چون س��ر بریدن هس��تند. ای��ن حادثه در 
نزدیک��ی دهکده ش��یروکینو رخ داده و نیروه��ای هنگ آزوف با 
انتشار این فیلم به روس گراها هشدار داده اند که در صورت ادامه 

نبرد به چنین عاقبتی گرفتار خواهند شد.
در همین حال وزیر کش��ور اوکراین اعالم کرد: ش��ماری از 
معدنچی��ان معترض که از هفته گذش��ته اعتراض��ات خود را در 
کی یف آغاز کرده بودند، بازداشت شدند. وی شمار بازداشتی ها را 
اعالم نکرد. "آرسن آواکوف"، وزیر کشور اوکراین در مصاحبه ای 
اعالم کرد: ما علیه معدنچیان معترض پرونده کیفری گشوده ایم 

و شماری بازداشت شده اند. 
افراد بازداش��تی کسانی هستند که مخل نظم عمومی بودند 
و در مقاب��ل دس��تورات پلی��س نافرمانی کردند. ب��ه گفته وزیر 
کش��ور اوکرای��ن، نیمی از معدنچیان معترض کس��انی بودند که 
از س��وی عده ای برای تظاهرات اجیر ش��ده بودند. هفته گذشته 
معدنچی��ان ذغال س��نگ اوکرای��ن چندین تجم��ع اعتراضی در 
کی یف پایتخت اوکراین برگزار کردند و گفتند که اعتراضاتش��ان 
به دلیل حقوق های معوقه اس��ت و استعفای وزیر معدن و انرژی 
کشورش��ان را خواستار شدند. در همین حال رئیس شورای اروپا 
گف��ت، اروپا در حال حاضر تمایلی به اس��تقرار حافظان صلح در 
مناطق بح��ران زده اوکراین ندارد اما آم��اده ارتقای عملیات های 

نظارتی سازمان همکاری و امنیت اروپاست. 
دونالد تاس��ك، رئیس ش��ورای اروپ��ا در مصاحبه ای گفت: 
صادقان��ه بگویم ک��ه هم اکنون اروپ��ا هیچ تمایلی ب��ه عملیات 
حافظان صلح در اوکراین نش��ان نمی دهد اما ممکن اس��ت این 
رویه تغییر کند. دفتر ریاس��ت  جمهوری اوکراین هفته گذش��ته 
از گفت وگوی پترو پوروشنکو رئیس جمهوری اوکراین با دبیرکل 

سازمان ملل درباره استقرار نیروهای حافظ صلح خبر دارد. 

الزم به ذکر اس��ت نخس��ت وزی��ر اوکراین اع��الم کرد که 
کش��ورش به تس��لیحات دفاعی نیاز دارد. "آرس��نی یاتسنیوک" 
نخست وزیر اوکراین در مصاحبه با یکی از شبکه هاي تلویزیونی 
این کش��ور گف��ت: امروز ارتش اوکراین در ح��ال دفاع نه تنها از 
مرزهای این کش��ور بلکه از کل همگرایی اروپا اس��ت. به همین 
دلیل اس��ت که باید به بیان دیگر بگویم که ش��رکای غربی ما به 

این دلیل باید به ما با تسلیحات کمك کنند. 
وی افزود: ما در مورد تس��لیحات مرگب��ار و تهاجمی حرف 
نمی زنیم بلکه در مورد تس��لیحات دفاعی صحبت مي کنیم. این 
در حالی "پترو پوروش��نکو" رئیس جمهوری اوکراین نیز پیش از 
این گفته بود: ما در این مقطع زمانی از کمك هایی که در تقویت 
توانایی های��ی دفاعی نیروهای مس��لح اوکرای��ن کمك مي کنند، 

سخن مي گوییم نه تسلیحات مرگبار. 
ب��ه رغم حص��ول توافقنامه مینس��ك درگیری ها در ش��رق 
اوکرای��ن همچنان ادامه داش��ته اس��ت. نکته قاب��ل توجه آنکه 
"مایکل مك فال"، س��فیر سابق آمریکا در روسیه در مصاحبه ای 
گف��ت، هرگز پیش بینی آینده آس��ان نخواهد بود خصوصا وقتی 
"پای روس��یه در میان باش��د".  وی تاکید ک��رد: تمام آن چیزی 
که می توانم بگویم این اس��ت که نه جنگ خواهد ش��د نه صلح، 
"اندک��ی جنگ، اندکی صلح". به گفته مك فال، والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری روس��یه در حال اس��تفاده از بن بس��ت به وجود 
آم��ده اس��ت و می خواهد که این درگیری ادام��ه یابد و از آن به 
عنوان اهرم فشاری علیه کی یف استفاده کند و در همین حال به 

وضعیت اقتصادی نابسامان خود رسیدگی کند. 
به گفته س��فیر سابق آمریکا، غرب به دنبال راه حل مذاکره 
برای بحران اس��ت اما پوتین می خواهد ش��رایط همین طور که 
هس��ت، باقی بماند. مایکل مك فال که اس��تاد علوم سیاسی در 
دانشگاه استفورد است، اخیرا در این محل با باراک اوباما، رئیس 

جمهوری آمریکا درباره بحران اوکراین گفت وگو کرده است. 
وی پیش از این گفته بود که ایاالت متحده پس از انتخابات 
ریاست جمهوری 2016 مساله ارسال تسلیحات برای اوکراین را 
بررس��ی می کند. اوکراین متحدانش را ب��ه اعزام نیروهای حافظ 
صلح به ش��رق کشورش که ارتش کی یف در آنجا در حال مبارزه 
با جدایی طلبان حامی روس��یه است، ترغیب خواهد کرد؛ اقدامی 
ک��ه اتحادیه اروپا تمایلی برای انج��ام آن ندارد. با این حال دفتر 
ریاس��ت  جمهوری اوکرای��ن در بیانیه ای گف��ت: طرفین با ادامه 
همکاری ها در عرصه بین المللی درخصوص فرصت استقرار هیاتی 
در ش��رق اوکراین به کمك اتحادیه اروپا موافقت کرده اند که این 

امر با هدف تسهیل یك سازش صلح آمیز صورت می گیرد. 
این نشس��ت اوکرای��ن - اتحادی��ه اروپا از زمان��ی که توافق 
همکاری آنها س��ال گذش��ته میالدی به دنبال س��رنگونی ویکتور 
یانوکوویچ، رئیس جمهور س��ابق اوکراین اجرایی ش��د، نخس��تین 

نشست محسوب می شود. 

پيامدهای تفاهم لوزان بر رژيم صهيونيستی  داعش الگوي نظاميان اوكرايني تحت آموزش آمريكا

 پرتر شدن کیسه سرمایه داران انگلیسي 
در بحران اقتصادي 

انگلی��س در حال��ي خ��ود را مح��ور برابري 
مردم��ي در قال��ب دول��ت رف��اه مي داند که حقـوق بشـر

گزارش ه��اي منتش��ره از ش��کاف طبقات��ي 
گسترده در میان ثروتمندان و سایر اقشار جامعه حکایت دارد. 

براس��اس گ��زارش س��اندی تایم��ز، ارزش خال��ص دارای��ی 
ابرثروتمندان حاضر در انگلیس از سال 2009 میالدی که همزمان 
با رک��ود اقتصادی و روی کار آمدن دول��ت ائتالفی دیوید کامرون 
بوده ، بیش از دو برابر ش��ده اس��ت. گزارش س��االنه ساندی تایمز 
در خص��وص ثروت یك هزار ابرثروتمند حاض��ر در انگلیس، حاکی 
از آن اس��ت، از زمان روی کارآمدن دول��ت ائتالفی دیوید کامرون 
در س��ال 2010 میالدی که همراه با اجرای سیاس��ت هاي ریاضت 
اقتص��ادی بود، میزان دارایی ای��ن میلیاردرها افزایش قابل توجهی 

داشته است. 
براس��اس این فهرست که از هجده سال پیش منتشر مي شود، 
مجموع ثروت این هزار نفر به 547 میلیارد پوند رس��یده که نسبت 
به س��ال 2009 میالدی، 112درصد افزایش داشته و این در حالی 
اس��ت که انگلی��س در این دوران یك رکود طوالنی مدت را پش��ت 
سرگذاشته است. در سال 2009 میالدی ثروت این هزار نفر بالغ بر 
258 میلیارد پوند اعالم شده بود. در تحلیل ساندی تایمز از تجمع 
ثروت در انگلیس عنوان ش��ده اس��ت که در این هفت س��ال اخیر 
برخی چنان ثروتی را بدست آورده اند که قبل از آن "حتی خوابش 
را نمی دیدند" و ثروت این هزار نفر )یا خانواده( در ده سال گذشته، 
دو برابر ش��ده است. در فهرست امسال ساندی تایمز برای پیوستن 
ب��ه جرگه هزار ابرثروتمند انگلی��س، حداقل به یکصد میلیون پوند 
ثروت نیاز بوده و این درحالی است که در سال گذشته میالدی این 

رقم 85 میلیون پوند بود.
براس��اس فهرس��ت س��اندی تایمز، "لن بالواتنیك" با 13.17 

میلیارد پوند، در صدر ابرثروتمندان انگلیس جای گرفته اس��ت."لن 
بالواتنی��ك " متولد اوکراین و تابعی��ت آمریکایی دارد و عمارتی به 
قیم��ت 41 میلیون پوند در محله مرف��ه "کنزیگتون" لندن و خانه 

ای به قیمت 77 میلیون دالر در نیویورک دارد.
وی ثروتش را در موسیقی )مالك شرکت موسیقی وارنر(، صنایع 
فلزات، نفت و رسانه هاي دیجیتال بدست آورده است."بالواتنیك"، 
مالك کمپانی موس��یقی "وارنر" است که در فهرست سال گذشته 
س��اندی تایمز با 10 میلیارد پوند دارایی در رده چهارم قرار داشت. 
مجل��ه فوربز هم او را س��ی و دومین ثروتمن��د جهان معرفی کرده 
اس��ت. در رده دوم ثروتمندترین فرد انگلیس، خانواده "هندوجا" با 
داش��تن دارایی معادل 13 میلیارد پوند قرار دارد. خانواده "گلن" و 
"جورج وس��تون" نیز با داشتن 11 میلیارد پوند که در خرده فروشی 
)س��وپرمارکت زنجیره ای( به خصوص در کانادا فعال هس��تند، در 
رتبه سوم قرار دارد. ملکه الیزابت دوم، که زمانی ثروتمندترین فرد 
انگلیس بود، امسال در فهرست ساندی تایمز برای اولین بار از جمع 

س��یصد ثروتمند این کشور خارج ش��ده و با 340 میلیون پوند در 
رتبه سیصد و دوم قرار دارد. فهرست امسال ساندی تایمز همچنین 
نش��انگر آن است که انگلیس بعد از آمریکا جذاب ترین کشور برای 

ابرثروتمندان دنیا به شمار مي آید.
در آمری��کا در ح��ال حاضر 384 میلی��اردر زندگی مي کنند و 
انگلی��س 117 میلیارد دارد اما اگر ش��مار ای��ن ابرثروتمندان را به 
نس��بت جمعیت در نظر بگیریم از این نظر انگلیس از آمریکا هم به 
طور چش��مگیری پیشی مي گیرد )یك میلیاردر در مقابل هر 547 
هزار نفر جمعیت در انگلیس در قیاس با یك میلیاردر در مقابل هر 
833 هزار نفر در آمریکا(. براساس گزارش ساندی تایمز، شهر لندن 
هم اکنون محل س��کونت هشتاد میلیاردر )با مجموع ثروتی بیش از 
285 میلی��ارد پوند( اس��ت، در رده دوم نیویورک ب��ا 56 میلیاردر 
و مجم��وع ثروتی معادل 252.5 میلیارد پوند قرار دارد. ش��هرهای 
سان فرانسیسکو )49 نفر(، مسکو )45 نفر(، هنگ کنگ )43 نفر( و 

لس آنجلس )40( در رده هاي بعدی هستند.


