گروه بينالملل مراسم سالگرد پايان جنگ دوم
جهان��ي در حالي ب��ه ميزباني
گـزارش ويژه
مس��كو با نمايش اقتدار ارتش
روسيه در حالي برگزار شد كه بسياري از حاضران در
اين مراس��م و ش��خصيتهاي مطرح جهان آمريكا را
ريشه بسياري از بحرانهاي جهاني دانستند.
آمريكا با تحريم مراسم سالگرد پايان جنگ دوم
جهاني در روس��يه در حالي به دنب��ال قدرتنمايي
بود كه بس��ياري از كش��ورها نه تنها اين خواسته را
رد كردند بلكه در سخنرانيها و مواضع خود آمريكا
را ريش��ه و مس��ئول بس��ياري از بحرانهاي جهاني
دانستند.
"گرهارد شرودر" صدر اعظم اسبق آلمان صلح و
پایداری در اروپا را تنها در سایه یک شراکت امنیتی
با روس��یه امکانپذیر دانس��ته و آمریکا را مس��ئول
بس��یاری تح��والت نامطل��وب از س��الهای ۱۹۹۰
دانست.
وی در سخنانی تصریح کرد که صلح و پایداری
ب��رای اروپا تنها در یک ش��راکت امنیتی با روس��یه
وج��ود خواهد داش��ت .اتحادیه اروپا و روس��یه باید
دوباره به عنوان شریک و نه به عنوان دشمن مطرح
شوند.
صدر اعظم اس��بق آلمان درباره ش��دت گرفتن
مج��دد اختالفات و درگیریها در اوکراین هش��دار
داده و از غرب و روسیه درخواست کرد که این خطر
را کاهش دهند .وی گفت :در این راستا نه تنها پایان
شلیک و تیراندازی ضرورت دارد ،بلکه همچنین یک
خلع س�لاح طرفین درگیری الزم اس��ت .ما باید از
مس��یر اتهام زنی ،تهدید و تحریم خارج شویم .وی
افزود :تحریمها نباید از طرف غرب دائما تش��دید و
گس��ترش یابد .اگر روسیه قسمتی از شرایط را اجرا
میکند غرب باید در قبال این گامهای معین بخشی
از تحریمها را لغو کند.
ش��رودر به خصوص آمریکا را مس��ئول تحوالت
نامطلوب از سالهای  1990ارزیابی کرده و گفت :در
حالی که آمریکا روسیه را به عنوان مسئله ژئوپلیتیکی
م��ورد ارزیابی ق��رار میدهد ،اروپاییان این کش��ور را
همس��ایه خود دانسته و میخواهند با روسیه در صلح
زندگی کنند .این مقام س��ابق آلمان��ی همچنین در
هفتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم این مسئله
را یادآوری کرد که بیش از بیست میلیون نفر در اتحاد
جماهیر شوروی سابق زندگی خود را از طریق جنگ و
تجاوز آغاز شده توسط آلمان از دست دادند.

حاضران در مراسم سالگرد پايان جنگ جهاني دوم تاكيد كردند

آمریکا ريشه بسیاری از بحرانهاي جهان

ش��رودر با تاکی��د بر اینک��ه الح��اق کریمه به
روس��یه یک نقض قوانین بینالمللی بوده اس��ت در
عی��ن حال گفت ک��ه اما در جنگ ع��راق نیز نقض
قوانی��ن بینالمللی زیادی از طرف کش��ورهای عضو
ناتو وجود داش��ته است که به قیمت از دست رفتن
جان بس��یاری از انسانها تمام شده است .در همين
ح��ال "والدیمیر پوتی��ن" رئیسجمهوری روس��یه
در مراس��م رژه پیروزی در میدان س��رخ مس��کو ،از
انحصارگرای��ی در عرص��ه مناس��بات بینالمللی که
شیوه معمول آمریکا و متحدان غربیاش شده است
به شدت انتقاد کرد.
وی ادام��ه داد :در ده��ه  30ق��رن بیس��تم،
کش��ورهای اروپایی به موقع متوج��ه تهدید مرگبار
ایدئولوژی نازیسم نش��دند و امروز پس از  70سال،
تاریخ ما را به هوشیاری و منطق فرا میخواند.
پوتین خاطرنشان کرد :در حالی که بسیاری از
کش��ورهای اروپایی در برابر آلمان نازی تسلیم شده
یا به اش��غال نیروهای آلمانی درآمده بودند ،شوروی
سابق سنگینترین ضربه را از طرف اشغالگران نازی
متحمل شد.

پ��س از س��خنان پوتین ،به درخواس��ت وی به
احترام قربانیان جنگ دوم جهانی یک دقیقه سکوت
برقرار ش��د و سپس یگان نیروهای مسلح کشورهای
تاجیکس��تان ،قزاقس��تان ،ارمنس��تان ،ب�لاروس،
قرقیزس��تان ،چین ،هند و جمه��وری آذربایجان در
میدان سرخ رژه رفتند.
پس از رژه یگانهای نیروهای مس��لح خارجی
در میدان س��رخ ک��ه برای نخس��تینبار در رژههای
رس��میدر این می��دان اصلی روس��یه انجام گرفت،
واحدهای نیروهای مس��لح روس��یه اع��م از نیروی
زمین��ی ،دریایی ،نی��روی هوابرد ،س��ازمان مرزبانی
روسیه و قزاقهای روس رژه رفتند .پس از آن نوبت
ب��ه یگانهای موت��وری اعم از تانکه��ا و نفربرهای
زره��ی و سیس��تمهای پدافند هوایی و موش��کی و
توپخانهای رس��ید و در مجموع حدود  200دستگاه
انواع تس��لیحات پیشرفته در میدان سرخ به حرکت
درآم��د .از جمل��ه پیش��رفتهترین این تس��لیحات،
موشکهای قارهپیمای یارس با برد دههزار کیلومتر،
سیس��تمهای موشکی طرح "باس��تیون" ،نفربرهای
زرهی جدید "بومرانگ" و "کورگانتس "25-و تانک

سران قاره سبز درباره انحصارطلبي به انگليس هشدار دادند

خط و نشان اروپاييها براي كامرون

كامرون با پيروزي قاط��ع در انتخابات در
حالي تكرار دوران نخس��توزيري خود را
فرنگستــان
جشن گرفت كه سران اروپا به وي در باب
رفتارهاي مغاير با اصول اتحاديه اروپايي هشدار دادند.
هنوز شادي كامرون براي تصاحب دوباره پست نخستوزيري
تمام نشده بود كه كشورهاي اروپايي ضمن تبريك به وي درباره
س��لطهگري و چالشآفريني انگليس براي اتحاديه هشدار داده تا
شيريني پيروزي به تلخكامي براي كامرون مبدل گردد.
رئیس اتحادیه اروپا گفت که آماده همکاری با نخس��توزیر
انگلیس به منظور دس��تیابی به توافق عادالن��ه برای ماندن این
کشور در اتحادیه اروپاست .ژان کلود یونکر ،رئیس اتحادیه اروپا
در بیانیهای انتخاب مجدد دیوید کامرون به عنوان نخس��توزیر
انگلی��س و پیروزی حزب محافظ��هکار در انتخابات پارلمانی روز
جمعه را تبریک گفت.
ژان کلود یونکر ضمن هشدار درباره پيامدهاي يكجانبهگرايي
انگليس افزود :من آماده همکاری با دیوید کامرون برای دستیابی
به توافقی عادالنه به منظور ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا هستم
و ب��ه ایدههای او و پیش��نهادهایش در مورد این مس��اله چش��م
میدوزم .درپی پیروزی «دیوید کامرون» در انتخابات پارلمانی و
ابراز تمایل وی برای برگزاری همهپرسی درباره خروج انگلیس از
اتحادیه اروپا ،رئیسجمهور فرانسه در اظهاراتی خواستار رعایت
قوانین اروپا از جمله اصل مشورت توسط کامرون شد.
ب��ه نوش��ته روزنامه فرانس��وی فی��گارو« ،فرانس��وآ اوالند»
رئیسجمه��ور فرانس��ه در واکنش به ابراز تمای��ل اخیر «دیوید
کامرون» نخس��توزیر انگلیس برای برگزاری همهپرسی درباره
خروج این کش��ور از اتحادیه اروپا ،خواس��تار رعایت قوانین اروپا
توسط کامرون شد.
وی ط��ی گفتوگویی تلفنی خطاب ب��ه کامرون اعالم کرد:
«در نظر گرفتن و توجه به آرمانهای انگلیس مش��روع است اما
در اروپ��ا نیز قوانینی وجود دارد که باید رعایت ش��ود و از جمله
این قوانین میتوان به اصل مشورت اشاره کرد».
اوالند سپس اعالم کرد« :من خطاب به کامرون اعالم کردم
ک��ه قصد دارم بمنظور حفظ جای��گاه انگلیس در اتحادیه اروپا با
وی همکاری کنم .آنه��ا نگفتهاند که میخواهند از اتحادیه اروپا
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خارج شوند .کامرون گفته که میخواهد در این خصوص رایزنی
کند ،بنابراین گفتوگو میکنیم».
اظهارات رئیسجمهور فرانس��ه در حالی صورت میگیرد که
درپی پیروزی حزب محافظهکار انگلی��س در انتخابات پارلمانی
این کشور ،اوالند ضمن تبریک این پیروزی به «دیوید کامرون»
نخس��توزیر انگلیس ،از وی برای س��فر ب��ه پاریس دعوت کرد.
در همين حال "ماریانو راخوی" نخس��توزیر اس��پانیا ،از "دیوید
کامرون" نخس��توزیر انگلیس خواس��ت به ترویج اقدامات الزم
دولتی و اجتماعی در کشورش ادامه دهد.
راخوی همچنین ابراز اطمینان کرد کامرون به کمک برای
تقویت روابط دوجانبه بین اس��پانیا و انگلیس و اجماع سیاس��ی
در اتحادی��ه اروپا ادام��ه دهد .الزم به ذكر اس��ت در اقدامي كه
نشانگر عدم تغيير در سياستهاي انگليس دیوید کامرون پس از
پی��روزی در انتخابات پارلمانی انگلیس تعدادی از اعضای کابینه
جدید خود را معرفی کرد.
دیوید کامرون ،نخس��توزیر انگلیس که موفق ش��د با کسب
 326رای در انتخابات پارلمانی پیروز شود ،ترزا می ،فیلیپ هاموند
و مایکل فالون را بار دیگر به عنوان وزیران کش��ور ،امور خارجه و
دفاع انگلیس معرفی کرد .هاموند که از ژوئیه  2014به عنوان وزیر
ام��ور خارجه انگلیس فعال بود به احتم��ال زیاد نقش کلیدی در
برنام��ه کامرون در مذاکره مجدد برای روابط لندن با اتحادیه اروپا
پیش از برگزاری رفراندوم پایان  2017ایفا خواهد کرد.
ترزا مينیز در دوره نخست پنج ساله نخستوزیری کامرون
در س��الهای  2010تا  2015س��مت وزارت کش��ور را برعهده
داش��ت .الزم به ذكر است دفتر آمار ملی انگلیس اعالم کرد تراز
تجاری این کشور از ماه فوریه تا ماه آوریل سال جاری  16درصد
کاهش یافته است.
دفتر آمار ملی انگلیس اعالم کرده است تراز تجاری انگلیس
از  3.3میلی��ارد پون��د در ماه فوریه ب��ه  2.8میلیارد پوند در ماه
آوریل رس��یده است .یکی از علل اصلی این کاهش  16درصدی
در تراز تجاری این کش��ور کاهش صادرات انگلیس بوده است .از
س��وی دیگر کسری این کشور در سه ماهه نخست سالجاری به
 7.5میلیارد پوند رسیده است که نسبت به سه ماهه پایانی سال
گذشته میالدی  1.5میلیارد پوند افزایش داشته است.
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جدید "تی "14-یا "آرماتا" بود.
در مرحله بعدی مراس��م س��الروز پی��روزی در
میدان س��رخ ،حدود  150هواپیما و بالگرد با نمایش
هوای��ی و ترس��یم ع��دد  70در آس��مان ،ب��ه پرواز
درآمدن��د .بمبافکنهای راهب��ردی توپولوف 95-و
توپولوف 160-و شکاری بمبافکنهای سوخو 35-و
بالگردهای ضربتی "ام.آی "28-و "کا " 52-از جمله
هواپیماها و بالگردهای شرکتکننده در مراسم میدان
سرخ بود .در بخش هوایی مراسم ،همچنین چندین
هواپیمای ویژه س��وختگیری به سوخترس��انی به
هواپیماها بر فراز میدان سرخ پرداختند.
به گزارش رسانههای روسی ،در مراسم هفتادمین
سالروز پیروزی در جنگ دوم جهانی در میدان سرخ
مسکو روس��ای جمهوری و نخستوزیران  27کشور
شرکت داشتند .در این مراسم همچنین "بانکیمون"
دبیرکل س��ازمان ملل و خانم "ایرینا بوکووا" دبیرکل
سازمان یونسکو حضور داشتند .روسيه از اين مراسم
براي نمايش اقتدار نظامي روسيه در برابر غرب بهره
گرفت .در همي��ن حال گورباچف آخرین رهبر اتحاد
جماهیر شوروی گفت که مقامهای دولتهای غربی
که از حضور در مراسم هفتادمین سالگرد پایان جنگ
دوم جهانی در مسکو امتناع کردند ،عدم احترام خود
را به ملتهایی نشان دادند که نازیسم را شکست داده
و قربانی در این راه دادند.
گورباچ��ف ادام��ه داد :اختالفاتی می��ان مردم
آمری��کا و مقامهای ایاالت متحده وجود دارد .باراک
اوبام��ا ،رئیسجمهوری آمریکا از حضور در مراس��م
هفتادمین سالگرد پایان جنگ دوم جهانی در مسکو
امتناع کرد.
آخرین رهبر شوروی س��ابق دولت واشنگتن را
ب��ه خاطر اعمال فش��ار بر آنگال م��رکل ،صدراعظم
آلمان که در این مراسم شرکت نکرد ،مقصر دانست
و البته موضع ضدفاشیسم مرکل را ستود و بار دیگر
گفت که صدراعظم آلمان قرار است  10مه به عنوان
نماینده «آلمان نوین ،آزاد شده توسط ارتش شوروی
و آلمانهایی که علیه نازیس��م جنگیدند» به مسکو

خیلی کوتاه

بازگشت مبارك به زندان

دادگاه تجدیدنظر حس��نی مب��ارک و فرزندانش در پرونده
موسوم به "کاخهای ریاست جمهوری" ديروز برگزار و حکم خود
را مبنی بر  3سال زندان برای هرکدام از متهمان صادر کرد.
به گزارش اسکای نیوز ،حسنی مبارک ،دیکتاتور سابق مصر به

همراه عالء و جمال مبارک دو فرزند وی از س��وی دادستانی مصر
متهم ش��ده بودند که  125میلیون پوند مصری در زمان ریاس��ت
جمهوری مبارک از بودجه عمومی کاخهای ریاس��ت جمهوری را
به شکل غیرقانونی تصرف کردهاند .دادگاه همچنین متهمان را به

پرداخ��ت  125میلیون پوند مصری به عنوان غرامت و بازگرداندن
اموال تصرف شده محکوم کرد .دادگاه قاهره سیزدهم ژانویه 2014
در آن زمان مبارک و پس��رانش را از اتهام��ات وارده تبرئه کرد اما
شاکیان پرونده علیه این حکم درخواست تجدیدنظر کردند.

برود .در همين حال فيدل كاسترو رهبر انقالب کوبا
ضمن تبریک به مناس��بت س��الروز پیروزی شوروی
بر آلمان نازی ،روس��یه و چین را س��پری قوی برای
صلح جهانی توصیف کرد .در صفبندي آشكار ميان
روسيه و غرب روز جمعه در بلوار معروف شانزهلیزه
در ش��هر پاری��س از میدان کنکورد ت��ا طاق نصرت
ک��ه مزار س��رباز گمنام فرانس��ه قرار دارد ،مراس��م
رژه نظامی و عبور اتومبیلهای رهبران کش��ورها و
سیاستمداران خارجی ميهمان برگزار شد.
فرانس��وا اوالن��دا ،رئیسجمهوری فرانس��ه در
س��خنرانی خود قبل از حاضر ش��دن در مزار سرباز
گمنام گفت« :پیروزی هشتم ماه مه غلبه و یا برتری
ی��ک ملت ب��ر ملل دیگر نبود .پی��روزی یک ایده بر
جهانبین��ی تمامیتخواهانه ب��ود» .جان کری وزیر
امور خارجه آمریکا ،به همراه س��فیر آن کش��ور در
پاریس همراه لوران فابیوس ،وزیر خارجه فرانس��ه،
تاج گل را بر مزار سرباز گمنام قرار دادند.
این نمادی اس��ت از قدردانی نق��ش آمریکا در
آزادس��ازی فرانسه از اشغال نیروهای آلمان نازی .با
وجودی که این روز در فرانسه تعطیل رسمیاست اما
تعداد کمیاز مردم برای تماش��ای مراسم رسمیدر
این نقطه جمع شده بودند.
باراک اوبام��ا رئیسجمهور آمری��کا روز جمعه
بدون اشاره به كش��تار مردم ژاپن در بمباران اتمي،
در س��خنرانی هفتگی خود به مناس��بت هفتادمین
س��الگرد اتمام جنگ جهانی دوم گفت بعد از آن که
متحدین تس��لیم بدون شرط نیروهای نظامی آلمان
نازی را در جریان جنگ جهانی دوم پذیرفتند جهان
بار دیگر طعم امید به صلح را احساس کرد.
الزم ب��ه ذكر اس��ت در ادامه يارگيري روس��يه
در برابر غرب در س��الروز پاي��ان جنگ جهاني دوم
«نورس��لطان نظربایف» رئیسجمهور قزاقستان در
دیدار با «والدیمیر پوتین» بر فائق آمدن مش��ترک
آس��تانه و مسکو بر هرگونه ش��رایط دشورای تأکید
کرد .نكته قابل توجه آنكه ابومازن رئیس تشکیالت
خودگ��ردان فلس��طین ب��رای ش��رکت در جش��ن
هفتادهمین سالگرد پیروزی روسیه بر نازیها راهی
مس��کو ش��د .همزمان با ورود چندین تن از رهبران
جهان به مس��کو برای شرکت در مراسم پیروزی در
جنگ جهان��ی دوم که بس��یاری از رهبران غرب از
شرکت در آن امتناع کردند ،رئیسجمهوری روسیه
و ش��ي جين پينگ همتای چینیاش از روابط میان
کشورهایشان تعریف و تحسین کردند.

سران غرب بر سر جاسوسي جهاني قرارداد امضا ميكنند

توافق آمريكا و اروپا عليه شهروندان

در ادامه حذف آزاديهاي فردي در غرب؛
مناب��ع آگاه تاکی��د کردن��د ک��ه آمریکا و
چـــــالش
اتحادیه اروپا در آستانه تکمیل مذاکرات و
امض��ای ق��راردادی درخص��وص حفاظت از اطالعات ش��خصی
هس��تند که برای اهداف امنیتی و تحقیقات مربوط به تروریسم
به اشتراک گذاشته ميشود.
مذاک��رات آمری��کا و اروپا ب��رای امضای ق��رارداد مربوط به
اش��تراکگذاری اطالعات امنیتی و حفاظت از اطالعات شخصی
افراد ،از سال  2011میالدی تاکنون ادامه داشته است .البته این
مذاکرات به خاطر اینکه ش��هروندان اروپایی که در آمریکا اقامت
ندارند ،نمیتوانند در صورت سوءاس��تفاده از اطالعات ش��خصی
آنها به دادگاههاي آمریکایی ش��کایت کنند ،با چالشهاي زیادی
روبرو شده است.
ش��هروندان آمریکایی از چنین حق��ی در دادگاههاي اروپایی
برخوردار هستند .اتحادیه اروپا تاکنون بارها تاکید کرده است که تا
زمانی که چنین حقی برای شهروندان اروپایی در سیستم قضایی
آمریکا به رسمیت شناخته نشود ،این قرارداد امضا نخواهد شد .از
زمانی که ادوارد اسنودن افشاگر برنامه اطالعاتی و جاسوسی دولت
آمریکا ،اسنادی را درخصوص همکاری اطالعاتی و جاسوسی آمریکا
و اروپا و جاسوس��ی آمریکا از ش��هروندان خود و سایر کشورهای
جهان منتش��ر کرده است ،فش��ارهای زیادی برای حفظ اطالعات
شخصی افراد در کشورهای اروپایی به وجود آمده است.
الزم به ذكر اس��ت ش��ماری از رس��انههای آلمانی از جمله
یک��ی از روزنامههای مهم این کش��ور اعالم کردن��د که با وجود
رسواییهای فراوان آمریکا مبنی بر جاسوسی از آلمان ،واشنگتن
تمایلی به امضای قرارداد منع جاسوس��ی با برلین ندارد .روزنامه
آلمانی «زوددویچه» با اس��تناد ب��ه ایمیلهایی که بین  2طرف
مبادله شده ضمن انتشار این خبر در این مورد نوشت که قرارداد
منع جاسوس��ی بین برلین و واش��نگتن در زمان افش��اگریهای
«ادوارد اس��نودن» پیمانکار پیش��ین س��ازمان جاسوسی آمریکا
(سیا) هم جدی گرفته نشده بود.
براس��اس این گزارش ،چند هفته پس از اینکه در تابس��تان
 ،2013جاسوس��یهای وسیع س��رویسهای جاسوسی آمریکا از
آلمانیها افشا ش��د« ،رونالد پوفاال» رئیس دفتر وقت صدراعظم

آزادي شيخ نمر از بند آلسعود
مطالبه جهاني
در ناكام��ي ديگ��ر براي عربس��تان در
عرصه جهان��ي ،فعاالن حقوق بش��ری
حق�وق بش�ر
خواستار برگزاری تظاهرات همبستگی
با شیخ النمر روحانی مشهور دربند عربستان سعودی شدند.
فعاالن حقوق بشری خواستار آزادی فوری شیخ نمر النمر
و لغو حکم اعدام وی که از سوی دادگاه سعودی در نیمههاي
اکتبر س��ال گذشته صادر شد ،شدند.فعاالن حقوق بشری روز
 16ماه مه ج��اری را موعد برگزاری تظاهرات همبس��تگی با
ش��یخ النمر در سراس��ر دنیا دانس��تند.این درحالی است که
اخبار تایید نش��دهای درباره تالش رژیم سعودی برای اجرای
حکم اعدام ش��یخ النمر همزمان با اولین س��الروز وفات نایف
بنعبدالعزیز ولیعهد س��ابق عربس��تان و پ��در ولیعهد کنونی
محمد بن نایف وجود دارد .بسیاری از سازمانهاي بینالمللی
درباره اجرای حکم اعدام علیه شیخ النمر هشدار دادهاند و وی
را قربانی آزادیخواهی و تالش وی برای کسب حق آزادیبیان
دانس��تهاند .نظامیان س��عودی پس از اینکه ش��یخ النمر را با
گلوله زخمی کردند ،بازداش��ت و به زندان بردند و سپس یکی
از دادگاههاي س��عودی حکم تعزیری اعدام برای وی به اتهام
آنچه خروج از اطاعت ولیامر خوانده شد ،صادر کرد.
در همين چارچ��وب همزمان با ش��دت گرفتن مطالبات
جهان��ي براي آزادي ش��يخ نمر ،فعال حقوقبش��ر عربس��تان
ضمن هش��دار به رژیم آلس��عود درباره عواقب اعدام روحانی
مبارز ش��یعی تاکید کرد :پرونده ش��یخ النمر نمایشی سعودی
است که به دس��تور آمریکا و رژیم صهیونیستی ساخته شد تا
فتنه طائفهای در این کش��ور و حتی س��ایر کشورهای اسالمی
برپا ش��ود .نهادهای انقالبی و مردمی در عربس��تان از مقامات

کشورش��ان خواس��تند حکم اعدام صادر شده علیه شیخ «نمر
باق��ر النمر» ،روحانی مبارز ش��یعی را که از  2س��ال پیش در
ن به سر میبرد ،اجرا نکنند ،نهادهای مردمی درباره پیامد
زندا 
اجرای حکم و آغاز انقالب داخلی در این کشور هشدار دادند.
شیخ «عباس القطیفی» فعال حقوق بشر عربستانی گفت:
نهادهای مردمی در قطیف از مقامات س��عودی خواستند حکم
اعدام شیخ نمر باقر النمر را اجرا نکند .القطیفی با اشاره به اینکه
موضع مخالف اهالی منطقه الشرقیه عربستان درخصوص اعدام
ش��یخ باقر النمر آشکار اس��ت ،گفت :مردم عربستان با برپایی
تظاهرات و اعتراضات مسالمتآمیز خواستار عدم اجرای حکم
میش��وند.القطیفی با اش��اره به اینکه اجرای حکم اعدام شیخ
باقر النمر موجب ایجاد اختالفی جدید بین ش��هروندان خواهد
ش��د ،گفت :اعدام این روحانی مبارز ش��یعی توهین به انقالب
مسالمتآمیز در عربستان و همچنین به ملتی است که خواستار
ایجاد اصالحات در حکومتی هس��تند ک��ه ادعای حاکمیت بر
اسالم و بر دو حرم شریف اسالمی در مکه و مدینه را دارد.
این فعال س��عودی تصریح کرد :ملت عربس��تان محاکمه
ش��یخ نمر را به رسمیت نمیشناسد ،این محاکمه یک نمایش
مس��خره بود و همزمانی اجرای حکم اعدام این روحانی مبارز

اع�لام کرد ک��ه برنامهای برای منع جاسوس��ی میان  2طرف در
دس��تور کار قرار دارد و بنابر آن به قوانین آلمان احترام گذاشته
خواهد شد.
الزم به ذكر است چندي پيش مجلس ملی فرانسه با اکثریت
قاطع الیحه اطالعاتی گس��تردهای را تصویب کرده که در صورت
تصویب در مجلس س��نا اختیارات جاسوس��ی دول��ت را بیآنکه
مشمول نظارت قضایی باشد به نحو قابل توجهی افزایش خواهد
داد .بر این اس��اس تمهیدات اتخاذ شده در این قانون اختیارات
گس��تردهای را در زمینه جاسوس��ی به دولت فرانسه ميدهد تا
بدون نیاز ب��ه مجوزهای قضایی ،به اطالعات و دادههاي کاربران
اینترنتی دسترسی داشته باشند.
این قانون به دس��تگاههاي اطالعاتی و امنیتی اجازه ميدهد
تا حجم وسیعی از دادهها ی موجود در میان کاربران اینترنتی از
قبیل ش��بکههاي اجتماعی و تلفنهاي همراه را مورد جاسوسی
قرار دهند و ش��رکتهاي ارائهدهنده خدمات اینترنتی نیز ملزم
هستند تا اطالعات مورد نیاز دولت در این خصوص را ارائه نمایند.
منتقدین الیحه کنونی را با قانون پاتریوت (قانون میهنپرستی)
آمریکا مورد مقایس��ه قرار ميدهند .در پاس��خ به آنها ،فرانسوا
اوالند رئیسجمهور فرانس��ه از ش��ورای قانون اساسی که متولی
انطباق قوانین مصوب با قانون اساس��ی است ،درخواست کرد تا
متن این مصوبه را مورد بازنگری قرار دهد.
الزم به ذكر است اسنودن افشاگر برنامه اطالعاتی و جاسوسی
آمریکا تاکید کرد که رس��وایی مربوط به جاسوسی آلمان و آمریکا
از مقامها و شرکتهاي اروپایی ،ابعاد گسترده جاسوسی بینالمللی
را نمایان کرده است.
اس��نودن از س��ال  2013می�لادی تاکن��ون پس از افش��ای
برنامههای جاسوس��ی آمریکا و متحدانش ،به عن��وان پناهنده در
روسیه زندگی میکند .آمریکا اسنودن را به خاطر به خطر انداختن
جان شهروندان آمریکایی و افشای برنامه های جاسوسی ،یک هکر
و خائن توصیف کرده است.
اس��نودن گفت :گزارش های مربوط به درخواستهای آژانس
امنیت ملی آمریکا از سرویس اطالعات خارجی آلمان ،تنها نشانگر
ابعاد گس��ترده جاسوسی اس��ت .اکنون موقع حمله به این مشکل
است.
با تاریخ مرگ ش��اهزاده «نایف بنعبدالعزیز» ،ولیعهد اس��بق
سعودی توهین به همه شهروندان آزاده عربستان است.
القطیفی افزود :پرونده ش��یخ النمر نمایشی سعودی است
که شاهزادگان آلسعود به دستور آمریکا و رژیم صهیونیستی
درست کردند تا آتش فتنه طائفهای در این کشور و حتی سایر
کشورهای اسالمی را ش��علهور کنند .دیگر فعاالن حقوق بشر
عربستان نیز ضمن اعالم مخالفت با اجرای حکم اعدام روحانی
مبارز شیعی این کشور تاکید کرد که جوانان عربستانی خود را
برای انقالبی بزرگ آماده میکنند.
«عبدالهادی الستار» فعال حقوقی در این خصوص گفت:
فرزندان منطقه الشرقیه حکم غیرقانونی اعدام شیخ النمر را رد
میکنند این حکم مغایر با شرافت انسانی و قوانین بینالمللی
اس��ت و ما برای بازگرداندن انقالب به مس��یر خود در کش��ور
مشغول هستیم .وی با اشاره به اینکه اجرای حکم اعدام شیخ
النمر نمایش س��رکوب ش��یعه در منطقه است ،گفت :مقامات
س��عودی برای سرکوب شیعیان در داخل و خارج عربستان به
تروریسم متوسل ش��دهاند ،اما فرزندان منطقه الشرقیه انتقام
خون شهدای خود را از آلسعود خواهند گرفت.
کمتر کس��ی را میتوان در عربستان یافت که آیتاهلل نمر
باقر النمر را نشناس��د ،چ��را که وی همواره بر دف��اع از حقوق
مردم عربس��تان چه شیعه و چه سنی در مقابل رژیم سلطنتی
آلسعود تاکید داشته است .رژیم آلسعود تصمیم گرفته تا این
سرش��ناسترین روحانی شیعی در عربس��تان را اعدام کند ،این
روحانی که در بیس��تم تیر  1392در حالی که از مزرعهاش باز
میگشت از ناحیه پا توسط نیروهای سعودی هدف قرار گرفت
بود به مکان نامعلومی انتقال داده شد و سرانجام مهر ماه گذشته
حکم وی توس��ط رسانههای عربس��تانی از جمله روزنامه عکاظ
ش از این هم دوباره توسط سعودیها دستگیر
منتشر شد .وی پی 
شده بود ،نخستین بازداشت شیخ النمر در مي 2006میالدی رخ
داد و بازداشت دوم ،در  23آگوست  2008میالدی رخ داد.
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برونمرزي
چین در جیبوتی
چین در حال مذاکره درباره ایجاد یک پایگاه نظامی
در جیبوتی اس��ت؛ اقدامی که دورنمای وجود پایگاههای
نظامی چین و آمریکا را در کنار یکدیگر و در این کش��ور
کوچک شاخ آفریقا افزایش میدهد.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری فرانس��ه ،رئیسجمه��وری
جیبتونی در مصاحبهای با اعالم استقبال از حضور چینیها
در کشورش گفت :مذاکرات درباره ایجاد یک پایگاه نظامی
در جیبوت��ی ادام��ه دارد .در حال حاض��ر اردوگاه لومونیه
ک��ه مقر نظامی آمریکا در قاره آفریقا محس��وب میش��ود
در جیبوتی اس��ت و برای انجام عملیات ضد تروریستی و
پوشش��ی در یمن ،س��ومالی و نقاط دیگری در قاره سیاه
استفاده میشود.
سفر اوالند به کوبا
فرانسوا اوالند اولین رئیسجمهوری فرانسه است که
پ��س از یک قرن دوش��نبه به کوبا س��فر میکند و تالش
دارد تا نقش برجس��ته پاریس در تجدید روابط حسنه با
این جزیره کمونیست را تحکیم کند.
ب��ه گزارش ایس��نا ،اتحادیه اروپا در س��ال  2003به
دلیل س��رکوب روزنامهنگاران و فعاالن روابط خود با کوبا
را ب��ه حالت تعلیق درآورد ام��ا این اتحادیه آوریل 2014
مذاکرات را از سر گرفت و هدفش اقناع هاوانا برای ارتقای
سابقه حقوق بشری خود بود .در دوران ریاست فرانسه بر
اتحادی��ه اروپا در  2008مذاکره سیاس��ی برای اولین بار
میان هاوانا و بروکسل صورت گرفت.
مانور مشترک فیلیپین و ژاپن
مناب��ع آگاه اع�لام کردند که فیلیپی��ن و ژاپن قصد
دارند نخس��تین مانور مش��ترک دریایی را طی ماه جاری
در دریای جنوبی چین برگزار کنند.
به گ��زارش رویت��رز ،تصمیم ژاپ��ن و فیلیپین برای
برگزاری مانور مشترک دریایی در دریای جنوبی چین در
حالی اس��ت که پکن نیز ادعای مالکیت آبهای منطقه را
بارها مطرح کرده است .مانور مشترک دریایی فیلیپین و
ژاپن قرار اس��ت  12ماه ميیعنی  3روز دیگر برگزار شود.
برگزاری این مانور بخش��ی از توافقنامه امضا شده بین دو
کشور در ماه ژانویه بوده و هدف آن تقویت همکاریهاي
امنیتی خواهد بود.
اوکراین به دنبال ناتو
یک مقام اوکراینی اعالم کرد که کشورش تمام تالش
خود را به کار گرفته تا به عضویت ناتو پذیرفته شود.
ب��ه گزارش ف��ارس ،اوکراین پیگیری مس��تمر برای
عضویت در س��ازمان پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) را در
دس��تور کار دارد« .یوگنی پربینوس» س��خنگوی وزارت
خارجه اوکراین با اعالم این مطلب ،به شبکه  5تلویزیون
اوکراین گفت« :موضوع عضویت در ناتو یکی از مهمترین
مس��ایلی است که ما در نظر داریم و هماکنون میکوشیم
تا اس��تانداردها و قابلیتهایی را به دست آوریم تا بتوانیم
به ناتو بپیوندیم».
آزمايش موشک بالستیک کرهشمالی
خبرگزاری رس��می کرهشمالی ديروز گزارش داد که
این کشور یک موشک استراتژیک بالستیک را با موفقیت
آزمایش کرد.
به گزارش ش��ینهوا ،خبرگزاری رس��می کره شمالی
اع�لام کرد که این موش��ک از یک زیردریایی به س��وی
هدف تعیین شده شلیک ش��د .براساس گزارشها" ،کیم
جونگ اون" رهبر کرهش��مالی شخصا دستور این آزمایش
موشکی را صادر و نظارهگر آن بود.

گزارش
رقابت اتمي روسیه و آمریکا
نشریه "بولتن دانشمندان اتمی" گزارش داد ،اقدامات
مدرنیت��ه کردن بر تمام تس��لیحات اتمی اس��تراتژیک و
غیراس��تراتژیک روس��یه اث��ر میگذارد؛ کش��وری که در
مجموع  4500کالهک اتمی دارد.
روند مدرنیته کردن ش��امل جایگزینی موش��کهای
بالس��تیک بینق��ارهای دوران ش��وروی با سیس��تمهای
جدید پرتاب موش��ک اس��ت .این روند شامل توسعه و به
آب انداختن زیردریایی حامل موش��ک بالس��تیک کالس
"بوری" نیز میش��ود .در یک دهه آتی مسکو قصد دارد تا
دو زیردریایی حامل موشکهای بالستیک قدیمی را عوض
کند و دو مدل جدید را جایگزین کند .این زیردریاییهای
جدید دارای سیستمهای الکترونیکی پیشرفته هستند.
روس��یه در این میان تنها کش��وری نیست که قصد
ارتق��ای نیروی اتمی خ��ود را دارد .آمریکا نیز میخواهد
تس��لیحات اتمی خود را ارتقا بخش��د و پلتفورمهایی را با
هدف کافی بودن زرادخانه تسلیحات اتمی خود بدون نیاز
داشتن به کالهک جدید ایجاد کند .متیو بان ،کارشناس
منع گسترش تسلیحات اتمی در هاروارد به پالیتی فکت
گفت :در حالی که سیستمهای جدید استراتژیک گسترده
را مس��تقر نکنیم ،همانهایی را که داریم با پیگیریهای
مداوم ارتقا میبخش��یم .این سیستمها شامل موتورهای
جدید راک��ت و سیس��تمهای رهگیر برای موش��کهای
"مینت من" هستند.
براس��اس تخمینهای دفتر بودجه کنگره آمریکا ،در
مجم��وع برنامه مدرنیت��ه کردن تس��لیحات اتمی ایاالت
متح��ده هزینهای بالغ ب��ر  348میلیارد دالر در یک دهه
پیش رو در بر خواهد داش��ت .اگرچه ،هزینه کل میتواند
تا یک تریلیون دالر هم در سه دهه آتی افزایش یابد .خبر
ديگر از حوزه هستهاي آمريكا آنكه یکی از کارکنان سابق
وزارت ان��رژی آمریکا به دلیل اتهامات تالش برای ربودن
اس��ناد مهم هستهای و فروش آن به کشورهای خارجی با
احتمال محکومیت  ۵۰سال حبس روبرو است.
واشنگتن مدعی است که این فرد قصد داشته به ازای
دریافت پ��ول این اطالعات را به کش��ورهایی چون ایران،
چین و ونزوئال بفروشد ،اما پیش از آنکه چنین پیشنهادی
را به این کش��ورها بدهد ،بازداش��ت ش��ده اس��ت« .چارلز
هاروی اکلستن»  62ساله که در کمیسیون تنظیم مقررات
هستهای کار میکرد بعد از آن توسط مأموران پلیس اداره
فدرال تحقیقات آمریکا (افبیآی) به دام افتاد که وارد یک
سفارتخانه خارجی شده و پیشنهاد ارائه اطالعات محرمانه
ب��ه آنها را مطرح ک��رد .این کارمند س��ابق وزارت انرژی
آمری��کا به دلی��ل چهار اتهام به مجازات تحمل  50س��ال
حبس روبرو است .وی در  27مارس  2015توسط مقامات
فیلیپین در «مانیل» دستگیر شد و به آمریکا مسترد شد.

