گروه بينالملل در اقدام��ي مغاير ب��ا امنيت
جهان��ي و مق��ررات آژان��س
گـزارش ويژه
بينالمللي انرژي اتمي وزارت
دفاع فرانس��ه از آزمایش موفقیت آمیز یک موشک
هستهای جدید کروز هوا به زمین خبر داد.
بر اس��اس قوانين ان پي تي ،س��ه اصل حمايت
از كش��ورها ب��راي دس��ت يابي به دانش هس��تهاي
صلحآمي��ز ،مقابل��ه با تكثير س�لاحهاي هس��تهاي
و ناب��ودي تس��ليحات هس��تهاي از وظاي��ف آژانس
بينالمللي انرژي اتمي است اما گويا اين اصول صرفا
به صورت گزينش��ي و بر اساس خواست نظام سلطه
صورت ميگيرد .به عنوان مثال فرانس��ه گامي ديگر
براي گس��ترش تسليحات هس��تهاي برداشته است.
بن��ا بر اعالم این وزارتخانه ،ارتش فرانس��ه موش��ک
کروز هس��ته ای  Rafale /ASMPAرا با موفقیت
آزمایش کرده اس��ت .موش��ک  ASMPAنس��خه
ارتقاء یافته موش��ک  ASMPاست که سال 1986
وارد ناوگان ارتش فرانسه شد .موشک  ASMPبین
 50تا  186کیلومتر ب ُرد دارد و از این پس موش��ک
 ASMPAجایگزین آن در ناوگان ارتش فرانس��ه
خواهد شد.
بن��ا بر اعالم وزارت دفاع فرانس��ه ،یک جنگنده
رافال پنجشنبه از پایگاه هوایی  113سنت دیزیه به
پرواز درآمد تا این موش��ک را آزمایش کند .در این
آزمایش موشکی ،که همه مراحل یک حمله هستهای
هوایی در آن اجرا ش��د ،یک موشک - ASMPA
بدون کالهک هس��ته ای -به هدف خود در "مرکز
آزمایش موش��کی" واقع در بیسکاروس اصابت کرد.
"ژان ایو لودریان" ،وزیر دفاع فرانس��ه ،این آزمایش
موفقی��ت آمیز را به کارکنان نیروی هوایی راهبردی
این کش��ور و شرکت های س��ازنده موشک تبریک
گفت.
الزم به ذكر اس��ت فرانسه سابقهاي طوالني در
ح هستهاي عليه مردم ساير كشورها
اس��تفاده از سال 
دارد بگونهاي كه اين كشور از تهديدكنندگان امنيت

فرانسه یک موشک هستهای کروز آزمایش کرد

چشمان باز بسته آمانو

بين الملل اس��ت اما تاكنون س��ازمان ملل و آژانس
اقدامي براي مقابله با آن صورت ندادهاند.
به عنوان نمونه خبرگزاری فرانسه در نوشتاری
ب��ه ابعاد جدیدی از جنایات فرانس��وی ها در زمان
اش��غال کش��ور الجزایر پرداخته است .فرانسوی ها
در م��ورد ابعاد و کمی��ت مواد رادیواکتیو منتش��ر
ش��ده از آزمایشهای هستهای خود دروغ گفتهاند.
میزان تشعشعات اتمی که از آزمایشهای هستهای
فرانس��ه در زمان اشغال الجزائر در دهه 60میالدی
منتشر ش��ده است  ،بسیار بیش��تر از چیزی است
که ارتش فرانس��ه در آن زمان ب��ه مردم دنیا گفته
اس��ت .مدارک افشاشده جدید نش��ان میدهد که
ابع��اد این آزمایشهای اتم��ی حتی به غرب آفریقا
و جنوب اروپا نیز کش��یده ش��ده بوده اس��ت .این

مدارک در س��ال  2013در پی ش��کایت س��ربازان
قدیمی فرانسه به دادگاهی در این کشور افشا شده
است .این سربازان مدعی بودند در اثر آزمایشهای
هستهای کشورش��ان در الجزائر دچار بیماریهای
مختلف ش��دهاند .یکی از این مدارک ثابت میکند
که تشعش��ات آزمایش هس��تهای فرانسه در فوریه
سال  ،1960به غرب آفریقا و حتی جزیره سیسیل
در ایتالیا نیز رس��یده است  .بمب اتمی که در این
آزمای��ش مورد اس��تفاده قرار گرفت ن��ام جروبای
آبی را بر خود داش��ت و گفته می ش��ود س��ه برابر
بمبی بود که در س��ال  1945بر سر مردم ناگازاکی
فرود آمده بود  .این بم��ب برفراز صحرای آفریقا و
در جن��وب الجزایر منفجر ش��ده ب��ود  .درآن زمان
مقامات ارتش استعمارگر فرانسه مدعی شده بودند

افشای اسناد جدید از طرح اشغال لبنان در سال 1982

 ۱۰س��ال پس از پایان تحقیق
س��یا درب��اره «شکس��تهای
چـــــالش
س��ازمانهای اطالعاتی آمریکا
پی��ش از حمالت  ۱۱س��پتامبر» ،س��ازمان اطالعات
مرکزی آمریکا گزارش��ی  ۵۰۰صفح��های در این باره
منتشر کرد كه بر اس��اس آن بارديگر نام عربستان به
عنوان يكي از عامالن اين حادثه اعالم نگرديده است.
در حالی که چندی است فشارهای افکار عمومی
و فعاالن رس��انه بر دولت آمریکا برای انتشار گزارش
محرمانه سیا در خصوص حمالت  ۱۱سپتامبر زیاد
ش��ده و اف��رادی از قبیل س��ناتور رند پائ��ول نامزد
جمهوریخواه انتخابات  ۲۰۱۶هم خواس��تار انتش��ار
این گزارش ش��دهاند ،این س��ازمان گزارشی درباره
«ناکامیهای س��ازمانهای اطالعاتی پیش از حمالت
 ۱۱سپتامبر» منتشر کرد.
ب��ه گ��زارش س��یانان ،در این گ��زارش ۵۰۰
صفحهای ،بازرس کل لیس��تی از آنچه «مش��کالت

مخالفت اكوادوريها با كودتاي رنگي

میشد ،نش��ان میدهد در بیانیه کابینه اسرائیل از روز اول آغاز
عملیات نظامی موس��وم به «سالمت الجلیل» در پنجم ژوئن آن
س��ال اعالم شد که تمام شهرکهای الجلیل باید از آتش دشمن
در لبن��ان دور بمانند ،اما در نهای��ت یک هفته پس از این تاریخ
ارتش اس��رائیل به بیروت حمله کرد و تقریبا آن را به طور کامل
به اشغال در آورد.
در یکی از اس��ناد که تاریخ آن به دو ماه پیش از آغاز حمله
ب��ه بیروت باز می گردد ،تسلس��ل عملی��ات نظامی توضیح داده
ش��ده اس��ت ،به این ترتیب که «ارتش اس��رائیل باید ظرف 24
س��اعت زیرس��اخت های برخی مناطق از جمله حاصبیا و کوکبا
و جبل الوس��طانی را تخریب کند و س��پس  24س��اعت پس از
آن ب��ه مس��یحیان ( نیروهای گ��ردان های لبنان��ی) در منطقه
بی��روت پرداخت��ه و بی��روت را ظرف  96س��اعت پ��س از آغاز
عملیات نظامی اش��غال کند و برای نابودی ارتش سوریه در بقاع
آماده باشد.
س��اکنان این شهرک ها متوجه ش��دند که هدف جنگ در
واقع همان طور که ش��ارون در نظر داش��ت « تشکیل دولتی در
لبن��ان بود که جزئی از دنیای آزاد بوده و با اس��رائیل در صلح و
آشتی به سر ببرد».واال همچنین یادآور شد که در مارس 1982
دس��تور عملیات نظامی معروف به «اورانیم کوچک» صادر ش��د
که هدف آن اش��غال بیروت یا رسیدن به جاده ارتباطی بیروت-
دمش��ق نبود ،زیرا « شهرک های اسرائیلی زیر آتش قرار گرفتند
و عملیات علیه این شهرک ها به اجرا گذاشته شد»

در كنار طيفهاي گس��ترده مردم ،نزدیک
به  139شهرداری در اکوادور ضمن اعالم
آمريكايالتين
حمایت خود از دولت این کش��ور مخالفت
خود با کارشکنیها و اقدامات بیثبات کننده اپوزیسیون را علیه
تصویب قانون ارث در اکوادور اعالم کردند.
بس��یاری از م��ردم اک��وادور از جمله  139ش��هرداری این
کش��ور در حالی ک��ه حمایت خود از دولت کشورش��ان را اعالم
کردن��د ،اقدامات اپوزیس��یون مبنی بر مخالفت ب��ا قانون ارث و
برپایی عدالت در کشور را مورد انتقاد شدید قرار دادند.از این رو
«دنیل آبسیا» رئیس انجمن شهرداری های این کشور آمریکای
جنوبی روز گذش��ته برپایی تظاهرات و ایجاد خشونت در کشور
را از جانب اپوزیس��یون امری اش��تباه قلمداد کرده و آن را مورد
محکومیت و انتقاد قرار داد.تظاهر کنندگان در مخالفت با قانون
اخی��ر ارث از س��وی «رافائل کوره آ» رئیس جمهور این کش��ور
مبنی بر تقس��یم عادالنه ثروت در کش��ور ب��ه خیابان ها آمده و
دست به اعتراض زده بودند.
«آبس��یا» در مصاحبهای در این خصوص اعالم کرد :ما این
تالشه��ا برای بی ثباتی در کش��ور را رد ک��رده و به هیچ وجه
با برپایی این گونه تظاهراتها در کش��ور موافق نیس��تیم ،آنها
اگر مخالف هس��تند باید به روش��ی صلح طلبان��ه و با مذاکرات
مش��کل خود را بی��ان کنن��د.وی در ادامه از مردم خواس��ت تا
بدون توجه به خش��ونتهای اعمال ش��ده از س��وی اپوزیسیون
چگونگ��ی و کیفیت حکم صادر ش��ده از س��وی رئیس جمهور

سانسور دوباره اسناد حادثه  11سپتامبر

سیا باز هم پرونده سعودي را پنهان كرد
سیستمیک» س��ازمانهای اطالعاتی خوانده اشاره
و همچنین تاکید کرده که این مش��کالت س��بب از
دس��ت دادن و نادیده گرفتن طرح تروریستی اسامه
بن الدن برای ربایش هواپیماها و استفاده از آنها به
عنوان بمب شد.
این ش��بکه با اع�لام اینکه گ��زارش فوق حاوی
«افش��اگریهای تاز ه قابل توجهی نیس��ت» ،نوش��ت:
«البت��ه این گ��زارش ب��ه تحلیلهایی بیش��تر درباره
مشکالت مشابهی که در دیگر تحقیقات دولت درباره
 ۱۱س��پتامبر منتشر شده ،اش��اره دارد».در گزارش
بازرس کل سیا آمده است « :درباره موضوعات خاص،
تیم تحقیقاتی به این نتیجه رسید که سیا و مامورانش

شکست زیادهخواهی رجب
طیب اردوغان
اسداهلل افشار نتای��ج قطعی انتخاب��ات پارلمانی ترکیه در
آخرین س��اعات روز یکشنبه  17خرداد ماه
نـگــــ�ا ه
سال جاری اعالم شد .حزب حاکم عدالت و
توس��عه به رهبری رجب طیب اردوغان در این انتخابات ،شکست
س��نگینی را متحمل ش��د! تا پیش از اعالم نتایج ،بیشتر تحلیلها
با این س��مت و سو ارائه میش��د که ،حزب حاکم پس از پیروزی،
ب��رای تغیی��ر نظ��ام سیاس��ی از پارلمانی ب��ه ریاس��تی نیازمند
همهپرس��ی خواهد ش��د یا بدون همهپرس��ی به این مهم دس��ت
خواه��د یافت .اما اکنون دولت پس از  13س��ال یکهتازی باید به
فکر تش��کیل یک دول��ت ائتالفی لرزان یا حت��ی تجدید انتخابات
باشد.
طبق قانون ،اگر حزب عدالت و توس��عه موفق به کسب 330
کرس��ی از  550کرس��ی پارلمان میشد ،میتوانس��ت با برگزاری
همهپرس��ی و تغیی��ر قانون اساس��ی ،تغییر نظام سیاس��ی ترکیه
از پارلمان��ی به ریاس��تی را کلی��د بزند تا بدین ترتی��ب باز هم بر
ق��درت اردوغان افزوده ش��ود! طبق همین قان��ون ،اگر این حزب
موفق میش��د  367کرسی به دست آورد ،میتوانست حتی بدون
برگزاری این همهپرسی بر بلند پروازیهای خود در داخل و خارج
این کش��ور بیفزاید .اما نتایج اعالم شده ،تمام محاسبات اردوغان
و دولتش را به هم ریخت .براس��اس نتایج اعالمی ،حزب عدالت و
توسعه حدود  41درصد آرا را به دست آورده و به پیروزی رسیده
اس��ت ،یعنی حدود  258کرسی که  18کرسی کمتر از حد نصاب
الزم ( 50درص��د کل آراء) ب��رای تش��کیل دولت اس��ت .الزم به
ذکر است؛ این حزب تاقبل از برگزاری انتخابات روزیکشنبه ۳۱۲

ه��ا یا ادوات انفجاری به دیگری خودداری نموده و
هیچ یک از دولت های فاقد س�لاح هس��تهای را به
هیچ طریقی در ساخت سالحهای هستهای یا سایر
ادوات افنجاری هستهای و یا کسب این سالح ها و
کنترل بر آنها کمک ،تشویق و ترغیب نکنند،با این
حال آمریکا و فرانس��ه زمینه ساخت این سالحها را
برای اس��رائیل فراهم کردند .بر اساس این گزارش
علی رغم مواضع رسمی مقامات آمریکا ،تکنولوژی
ساخت بمب اتمی به اس��رائیل منتقل شد ،آمریکا
ابت��دا تمایلی ب��ه تحوی��ل راکتور آب س��نگین 5
مگاواتی به تاسیس��ات هس��ته ای دیمونا در س��ال
 1963نداش��ت ،اما فرانس��ه زودت��ر از آمریکا وارد
عمل ش��د و در دهه  1950اقدام به ساخت پروژه
تاسیس��ات هس��تهای دیمونا کرد و تکنیسین های
فرانس��ه اقدام به ساخت مرکز اس��تخراج پلوتونیوم
در این س��ایت کردند.ب��ه گفته راجر ماتس��ون ،از
کارمندان س��ابق کمیس��یون انرژی اتمی ،س��طح
هم��کاری آمری��کا و اس��رائیل در موضوع س��اخت
ادوات جنگ��ی قاب��ل توجه بوده و نق��ش قدرتهای
اروپایی نیز مهم بوده اس��ت .واقعیت این است که
نق��ض رژیم بی��ن المللی منع گس��ترش در برخی
موارد تحمل می شود .اسرائیل همچنان بزرگترین
اس��تثناء امنیتی و معاف از امضای ان پیتی ،معاف
از تواف��ق با آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی و یک
دریافت کننده تکنولوژی سالحهای هستهای باقی
مانده اس��ت .الزم به ذكر اس��ت فرانس��ه و آمريكا
تاكن��ون به خاط��ر اين همه جنايت عليه بش��ريت
محاكمه نش��دهاند و حتي آژان��س پرونده جنايات
آنها را بازگش��ايي نكرده است گويا آقاي آمانو دبير
كل آژانس بر گزينش��ي بودن فعاليتهاي هستهاي
اص��رار دارد چنانكه همواره ب��ه موضعگيري منفي
عليه فعاليت صلح آميز هس��تهاي ايران ميپردازد
ام��ا س��خني از بمبه��اي هس��تهاي غ��رب و نيز
تهديدات��ي كه اين كش��ورها ب��راي امنيت جهاني
دارند سخني نميگويد.

ضمن تاكيد بر حمايت از كورهآ صورت گرفت

دروغ صهیونیستها برمال شد

برخالف ادعاهاي قديمي صهيونيس��تها
ك��ه ب��راي توجيه اش��غال لبن��ان اعالم
حق�وق بش�ر
ميكردن��د  ،برخ��ی اس��ناد وزارت جنگ
اس��رائیل نشان می دهد اسرائیل نقشه حمله  ۱۹۸۲به بیروت را
پیش از ترور س��فیر این رژیم در لن��دن طراحی کرده بود و این
اتفاق را دستاویزی برای اجرای نقشه خود قرار داد.
 33س��ال پس از حمله اس��رائیل به لبنان در س��ال 1982
اس��ناد نظامی اس��رائیل که روز گذش��ته مجوز انتشار آن صادر
ش��د ،فاش کرد که بر خالف ادعای کابینه اس��رائیل در آن زمان
ارتش رژیم اش��غالگر نه فقط در صدد اشغال مناطق گستردهای
در فاصل��ه  40کیلومتری نقطه مرزی بودند ،بلکه از قبل نقش��ه
اشغال پایتخت را در سر داشتند.این اسناد جدید نشان میدهد،
نقشه حمله به بیروت و اشغال آن پیش از تالش برای ترور سفیر
اسرائیل در لندن که دستاویزی برای حمله به بیروت شد ،فراهم
ش��ده بود.از مهم ترین نکات این اس��ناد این اس��ت که بار دیگر
نشان میدهد بسیاری از رخدادهای امنیتی ابعاد متعددی دارند
که برخی از آن برای افکار عمومی اعالم میش��ود و برخی دیگر
نیز پنهانی باقی میماند.عالوه بر این ،اسناد مزبور تاکید میکند
که کابینه اسرائیل و مناخیم بیگن نخست وزیر وقت این رژیم با
اعالم اینکه هدف از عملیات نظامی س��ال  1982علیه لبنان دور
کردن نیروهای س��ازمان آزادیبخش فلسطین تا  40کیلومتری
مرزها است ،به افکار عمومی رژیم صهیونیستی دروغ گفتند.این
اس��ناد که در آرش��یو ارتش در وزارت جنگ اس��رائیل نگهداری

ابعاد این آزمایش خطرناک هس��ته ای به صحرای
آفریقا محدود است و تشعشعات بسیار کمی داشته
است .
خبرگزاری فرانس��ه م��ی افزاید :مدارک افش��ا
ش��ده توس��ط کهنه س��ربازان فرانس��وی حاضر در
الجزائر نش��ان میدهد که مقامات دولتی فرانسه در
دههه��ای  60و  70میالدی از خطر این آزمایش ها
لا آگاه بوده اند.
و دروغگوی��ی ه��ا در مورد آن کام� ً
این درحالی است که مقامات درمانی فرانسه مدعی
هس��تند آزمایش های آن سالها ،باعث بیماری های
وحشتناک فعلی در میان سربازان فرانسوی و حتی
مردم غیرنظامی الجزائر شده است .
همه مقامات نظامی و غیرنظامی فرانس��وی در
آن زمان می دانستند که میزان یودین  131و سزیم
 137برای مردم الجزائری منطقه بس��یار خطرناک
است .نکته تاسف بار ،انتش��ار گزینشی مدارک این
آزمایش های اتمی توس��ط دولت فرانسه است  .این
درحالی اس��ت که پرونده های بسیاری توسط مردم
آسیب دیده الجزائر در مورد این آزمایش ها تشکیل
شده است .
حمايت فرانسه از دست يابي رژيم صهيونيستي
به تس��ليحات هس��تهاي نمودي ديگ��ر از مغايرت
رفتاري اين كش��ور با قوانين بين المللي است  .در
حالی که در بند اول معاهده ان پی تی کش��ورهای
دارای سالح هس��تهای متعهد شده اند هیچ یک از
دولت های فاقد سالح هسته ای را به هیچ طریقی
در س��اخت این س�لاحها کمک نکنن��د ،آمریکا و
فرانسه به اس��رائیل برای ساخت بمب اتمی کمک
کردند .پایگاه تحلیلی گلوبال ریس��رچ در تحلیلی
به نقض معاهده منع س�لاح های هسته ای (ان پی
تی) از سوی کشورهای دارنده بمب اتمی پرداخت
و نوشت :باشگاه کشورهای دارای سالح هستهای بر
اساس بند اول این معاهده متعهد شدهاند واگذاری
مستقیم یا غیرمستقیم سالحهای هستهای یا سایر
ادوات انفجاری هس��تهای و یا کنترل بر این سالح

خیلی کوتاه

چهلمین روز اعتصاب غذای خضر عدنان

اعتصاب غذای ش��یخ «خضر عدن��ان» از اس��رای بارز جهاد
اسالمی فلس��طین در اعتراض به بازداشت موقتش وارد چهلمین
روز خود ش��د .بر اس��اس گزارش وبگاه خبری «فلسطین الیوم»،
موسسه «مهجه القدس» ویژه رسیدگی به امور اسرای فلسطینی

درباره وخامت وضعیت سالمتی شیخ عدنان هشدار داد و اعالم کرد
رژیم صهیونیستی مس��ئول کامل وضعیت اوست.این موسسه در
ادامه از سازمانهای بینالمللی و موسسات مختلف حقوق بشری و
در مقدمه آنها صلیب س��رخ درخواست کرد با اعمال فشار بر رژیم

صهیونیستی ،این رژیم را مجبور کنند درخواستهای شیخ عدنان
را اجرایی کند و به بازداشت موقت وی پایان دهد.شیخ عدنان هم
اکنون در نتیجه بحرانی شدن حالش به بخش کمکهای اضطراری
بیمارستان «آساف هروفیه» منتقل شده است.

مسئولیتهایشان را به روشی اقناعکننده انجام ندادند».
در حالی که پیشتر تعدادی از فعاالن رسان ه در آمریکا
و همچنین برخی مقامات س��ابق سیاسی و اطالعاتی
این کشور بر نقش عربستان سعودی در حمالت ۱۱
س��پتامبر تاکید داشته و خواس��تار اظهارنظر صریح
سازمانهای اطالعاتی در این باره شدهاند ،در گزارش
منتشرش��ده س��یا ریاض از هرگونه اتهامی مبرا شده
اس��ت.در این گزارش که پیشتر برخی مقامات سابق
ارشد کنگره گفته بودند جورج بوش آن را دستکاری
کرده ،تاکید شده که «تیم تحقیقاتی به هیچ مدرکی
که نش��ان دهد حکومت عربستان س��عودی از روی
دان��ش و با خواس��ت خ��ود از تروریس��تهای القاعده

کرس��ی در اختیار داش��ته و در جریان انتخابات پیش��ین در سال
 ۲۰۱۱توانست  ۴۹درصد از آراء را بدست آورده بود.
اینک با توجه به نتایج قطعی اعالم ش��ده  ،نکاتی را درهمین
ارتباط مورد اشاره قرار می دهیم :
 -1نخس��ت وزی��ر در نظام پارلمانی ترکیه مهمترین س��مت
اجرایی کش��ور است .رئیس جمهوری مقامی نمادین دارد .نخست
وزی��ر که برای چهار س��ال انتخاب می ش��ود ،رهبر حزبی اس��ت
که اکثر  ۵۵۰کرس��ی پارلمان را بدس��ت آورده است.در انتخابات
سراس��ری روز یکش��نبه 17خردادماه  ۲۰ ،1394حزب سیاسی و
بیش از  ۱۵۰نامزد مستقل برای کسب کرسی های پارلمان تالش
نمودند  .مش��خص اس��ت که؛ تع��داد کمی از آنها ب��ه هدف خود
خواهند رس��ید زیرا ب��رای حضور در پارلمان باید دس��ت کم ۱۰
درصد آراء را بدست آورد و در غیر این صورت آرای نامزدانِ ناکام
بین احزاب پیروز یعنی آنهایی که بیش از  ۱۰درصد رای داش��ته
اند ،تقسیم می شود .این نظام سیاسی بعد از کودتای نظامی سال
 ۱۹۸۰میالدی بنا نهاده شد.
 -2مس��ئله مهم در انتخابات پارلمانی در ترکیه این اس��ت :
حزبی که اردوغان آن را پایهگذاری کرد ،در چند س��ال گذش��ته
بی��ش از س��همیلیون رأی خود را از دس��ت داد و آرای کردها که
پیش ازاین به سبد این حزب ریخته میشد ،اینبار به سبد حزب
نوپای دموکراتیک خلقها ریخته ش��د .رکود اقتصادی ،بیکاری،
فس��اد مالی ،نقض حقوقبش��ر و بازداشت گسترده اصحاب رسانه،
همچنی��ن مس��ائل منطق��های و کمتوجه��ی به مناطق ش��رق و
جنوبش��رقی ترکیه ،ازجمله مسائلی است که در نتیجه انتخابات
ترکیه مؤثر بوده اس��ت و حاال این رجبطیب اردوغان اس��ت که
س��عی میکند چهره کاریزماتیک خدش��هدارش��ده خود در نظام
سیاسی ترکیه را بازسازی کند.
 -3تردیدی نیست که حزب «عدالت و توسعه» که رئیس آن
اردوغان است ،توانس��ت در انتخابات 17خرداد ماه سال جاری به

را ب��ه دقت مطالع��ه نمایند.به گفته وی اپوزیس��یون قصد دارد
ت��ا مردم اکوادور را علیه این حک��م فراخوانده و آنها را متقاعد
کن��د ت��ا آن را نپذیرند بدین منظ��ور طی روزهای گذش��ته با
برپای��ی تظاهرات ضد دولتی در «کیت��و» پایتخت اکوادور اقدام
به انجام فعالیتهای خشونت آمیز در کشور کرده است.گروهی
از تظاهرکنندگان طی این اعتراضات به ساختمان حزب دولتی
(حاک��م) حمله کرده و گروهی دیگر با پرتاب بطری به س��مت
طرف��داران دولت به مج��روح کردن مردم پرداختن��د.از این رو
«ک��وره آ» در توضیحی پیرام��ون حکم اخیر خ��ود در دومین
اجالس سران جوامع کشورهای آمریکای التین و حوزه کارائیب
(سالک) و اتحادیه اروپا در بروکسل (پایتخت بلژیک) بیان کرد
که درحال حاضر حدود  90درصد از ثروت ملی این کشور در 2
درصد از خانوادههای اکوادوری متمرکز شده است که این حکم
به حل این مش��کل کمک خواهد کرد.تظاهرات مخالفان دولت
«رافائ��ل کورهآ» رئیس جمهور اک��وادور در ادامه تظاهراتهای
هفته گذش��ته و در اعتراض به قانون ارث که به دنبال تقس��یم
عادالن��ه ثروت بوده صورت گرفت و در نهایت منجر به محاصره
مقر حزب دولتی «ائتالف ملی» شد.
«گابری�لا ریبادنی��را» ریی��س مجلس ملی اک��وادور ضمن
قانون��ی خواندن ای��ن اعتراضات گفت :برخ��ی گروهای کوچک
به دنب��ال برهم زدن آرامش و ایجاد خش��ونت در این تظاهرات
ب��وده و ما آن��ان را افرادی میخوانیم ک��ه خواهان زندگی خوب
نیستند.

حمایت کرده باشد ،مواجه نشد».دولت سابق آمریکا
ب��ه بهانه حمالت  ۱۱س��پتامبر  ۲۰۰۱سیاس��تهای
جنگطلبانه خود را توجیه و به افغانس��تان و سپس
عراق در س��ال  ۲۰۰۳حمله ک��رد .چندی پیش بود
که مشخص ش��د جورج بوش آنچنان خواهان جنگ
بود که حتی پیشنهاد مذاکره و دیپلماسی برای حل
مشکل را رد کرده و گفته بود «گور بابای دیپلماسی؛
وارد جنگ میشویم»
مدیر سابق آژانس اطالعات مرکزی آمریکا سیا
تاکید کرد ک��ه رهبران آمریکایی ب��ه طور کامل از
توطئ��ه تروریس��تی پیش از حمالت  ۱۱س��پتامبر
 ۲۰۰۱می�لادی مطل��ع بودند .ج��ورج تنت مدیر
سابق س��یا روز جمعه با انتشار اس��ناد جدیدی که
به تازگی از طبقه بندی خارج ش��ده اس��ت ،تصریح
ک��رد ک��ه در  9موقعی��ت مختل��ف که از دس��امبر
 1998می�لادی آغاز می ش��ود ،جزئیات مربوط به
تهدید توطئه تروریس��تی را برای مقام های ارش��د

پیروزی برس��د ولی نظرسنجیها نش��ان داد که جایگاه این حزب
نس��بت به گذش��ته به مرات��ب ضعیفتر ش��ده و از  47درصد به
 41تن��زل نموده اس��ت .این رویداد برای اردوغ��ان که برنامههای
بلندپروازانهای تدارک دیده بود میتواند تلخ و ضربهای س��نگین
باش��د .اردوغان با سیاستهایش در سوریه و حمایتهای آشکار و
پنهان از تروریس��تهایی که به هیچ معیار انسانی پایبند نیستند،
در داخل مورد نفرت بس��یاری از اقش��ار مردم ترکیه به خصوص
احزاب سیاسی و قشر تحصیل کرده قرار گرفته است ولی اردوغان
 به زعم کارشناس��ان -با تأکید بر ش��عارهای اقتصادی و مذهبیتوانسته است براین نفرت داخلی غلبه کند .
 -4بزرگترین برنده این انتخابات حزب دموکراتیک خلقها بود
که با کسب  ۱۳درصد آرا توانست به پارلمان راه یابد .صالحالدین
دمیرت��اش ،یک��ی از دو رئیس حزب ،روز یکش��نبه و در حالی که
هنوز شمارش آرا ادامه داشت هرگونه ائتالف با عدالت و توسعه را
رد ک��رد .با این حال ،حزب عدالت بیش از دولتهای قبلی ترکیه
و یا گروههای مخالف در جهت برآورده س��اختن درخواس��تهای
کردها فعالیت کرده اس��ت .احتم��ال همکاری بین حزب عدالت و
توس��عه و بزرگترین حزب مخالف یعنی خلق جمهوریخواه وجود
ن��دارد .خصومت بین ملیگراها و کرده��ا نیز امکان ایجاد ائتالفی
ال بعید میسازد.
سهگانه متشکل از احزاب مخالف را نیز کام ً
 -5بامش��خص ش��دن نتایج انتخابات ترکیه؛ صحنه سیاسی
ال جدید روبرو شده است که هر نوع ائتالفی
ترکیه با وضعیتی کام ً
از س��وی اردوغان باید با تغییراتی در سیاس��ت داخلی و خارجی
او همراه ش��ود .قطعا هیچ حزب��ی بدون اینکه اردوغان تغییری در
سیاس��ت هایش بدهد حاضر به ائتالف با وی نخواهد ش��د و قطعا
هر حزبی در چنین شرایطی سعی می کند وزارتخانه های مهم را
از اردوغان بگیرد و به این ترتیب یک رشوه سیاسی را از وزارتخانه
های کلیدی مانند وزارت خارجه ،وزارت کشور یا وزارت دفاع و یا
وزارت اقتصاد بگیرد تا دولت ائتالفی رنگ واقعیت ببیند.این ،یک

دول��ت و کنگره آمریکا ارس��ال کردم.جورج تنت 5
سند داخلی سازمان سیا مربوط به عملکرد این نهاد
پیش از حمالت  11س��پتامبر را منتشر کرده است.
وی در ادامه افزود :کس��انی ک��ه در دولت آمریکا به
طور مستقیم با مساله تروریسم درگیر بودند ،به طور
کامل از تهدید توطئه تروریستی آگاهی داشتند.
 11س��پتامبر  2001میالدی 19 ،شبه نظامی
القاعده ب��ا ربودن  4هواپیمای مس��افربری حمالت
انتح��اری را علیه چندی��ن هدف در آمری��کا انجام
دادند 2 .فروند از این هواپیماها به برج های دوقلوی
مرک��ز تج��ارت جهانی در نیوی��ورک برخورد کرد و
سومین هواپیما ساختمان پنتاگون را هدف قرار داد
و هواپیمای چهارم نیز در پنس��یلوانیا س��قوط کرد.
بیش از  3هزار نفر در این حمالت تروریستی کشته
شدند.جانت رنو  76س��اله طی سال های  1993تا
 2001میالدی دادستان کل آمریکا در دوره ریاست
جمهوری بیل کلینتون بوده است.

ضربه بس��یار اساس��ی به اردوغان خواهد بود و او را مجبور خواهد
کرد که در یک س��ری از سیاست هایش تجدید نظر کند .بنابراین
ال جدید
اردوغان ،بعد از سال ها حکومت بر ترکیه با وضعیتی کام ً
روبرو گشته است ،و می بینیم که اردوغان رئیسجمهور ترکیه در
اولین واکنش به نتایج انتخابات پارلمانی کشورش و عدم موفقیت
حزبش برای کسب اکثریت کرس��یهای پارلمانی گفته است که؛
"هیچ حزبی قادر نیست به تنهایی تشکیل کابینه دهد.
 -6ب��ه نظر میرس��د بس��یاری از م��ردم ترکیه ب��ا آگاهی از
زیادهخواهیه��ای رج��ب طیب اردوغان ،که درص��دد بود خود را
به «س��لطان» ترکیه تبدیل کند و به نوعی سلطنت یا امپراتوری
عثمانی را باز تولید نماید ،از رأی دادن به حزب او خودداری کردند
تا او در این زیادهخواهیها ن��اکام بماند .عالوه براین زیادهخواهی
داخل��ی که میتوانس��ت خطر دیکتاتوری را متوج��ه مردم ترکیه
کند .شکست رجب طیب اردوغان در انتخابات مجلس ،آغاز افول
حزب او و کنار رفتن تدریجی وی از قدرت خواهد بود .این واقعه،
بس��یاری از مردم ترکیه را که به عدم وفاداری اردوغان نس��بت به
شعارهایش اعتراض داشتند خوشحال کرد و روشن است که سیر
نزولی رهبران حزب عدالت و توس��عه و پائین آمدن تدریجی آنان
از نردبان قدرت ،ادامه خواهد یافت.

جان کالم:
تحلیل گران معتقدند که؛ با شکس��ت حزب عدالت و توسعه،
قطعاً معادالت سیاس��ی و نظامی در س��وریه و ع��راق دچار تغییر
خواهد ش��د کما اینکه وزن سیاس��ی دولت ترکیه نزد دولتها از
جمل��ه دولتهای غربی نیز کاهش خواهد یافت .این تغییر ،عالوه
ب��ر اینکه مانع تبدیل ش��دن اردوغ��ان به س��لطان ترکیه خواهد
ش��د ،او را به عنوان یک ش��اه خیالی بیلش��کر ،مایه عبرت سران
س��ایر کش��ورهايی که حیات خود را در آتش افروزی و حمایت از
تروریستها جست وجو میکنند قرار خواهد داد.
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برونمرزي
انتقاد رئیسجمهور بولیوی
رئیسجمه��ور بولیوی سیاس��ت مهاجرت��ی اتحادیه
اروپایی را مورد انتقاد قرار داد.
به گزارش تلهسور« ،اوو مورالس» رئیس جمهور بولیوی
در طول س��خنرانی خود در آغاز هفتمین نشس��ت ایتالیا و
سازمان جامعه کش��ورهای آمریکای التین و حوزه کارائیب
(س�لاک) در ش��هر ایتالیایی «میالن» ،سیاست مهاجرتی
اتحادیه اروپا را مورد انتقاد ق��رار داد«.مورالس» تاکید کرد
که تا زمانیکه وی در راس قدرت بولیوی قرار داش��ته باشد
هیچ قانونی مبتنی بر اخراج اروپاییهایی که به این کش��ور
آمری��کای التین مهاج��رت کردند ،تصویب نخواهد ش��د و
همچنین زندانهایی برای بازداشت آنها نخواهند ساخت؛
چراکه بولیوی همواره به حقوق بشریت احترام میگذارد.
آلمان به حرف آمد
«گرهارد ش��یندلر» رئیس س��رویس اطالعات آلمان
اخبار مبنی بر همکاری این کشور با آمریکا در جاسوسی
از اتریش را تائید کرد.
ش��یندلر در گفتوگو با روزنامه «کوری��ر» ،اقدامات
کش��ورش در جاسوس��ی از مقامات اتریشی را تائید کرد .
وزارت کش��ور اتریش ماه گذشته اعالم کرد این کشور در
پی انتشار گزارشهایی مبنی بر احتمال همکاری سازمان
اطالع��ات فدرال آلم��ان ( )BNDبا آژان��س امنیت ملی
آمریکا ( )NSAاز مقامات و شرکتهای اتریشی ،شکایتی
حقوقی مطرح کرده است.
انتقاد کرهشمالی
ک��رهش��مالی در نامهای ب��ه دبیرکل س��ازمان ملل
خواس��تار تحقی��ق پیرام��ون اقدامات آمریکا در ارس��ال
ویروس زنده سیاه زخم به این کشور شد.
ب��ه گزارش فارس ،کرهش��مالی آمری��کا را به برنامه
گ بیولوژیکی علیه این کش��ور متهم کرد.کره شمالی
جن 
گفته اس��ت آمری��کا برنامه جن��گ بیولوژیکی و ارس��ال
نمونه زنده ویروس س��یاهزخم به کره ش��مالی داش��ته و
پیونگیانگ از ش��ورای امنیت س��ازمان ملل درخواست
تحقیق و بررسی پیرامون این مساله را دارد.
رایزنی بایدن و پوروشنکو
کاخ س��فید در بیانی��های اعالم ک��رد ،معاون رئیس
جمه��وری آمریکا و رئیسجمهوری اوکراین در تماس��ی
تلفن��ی بر اهمیت حف��ظ تحریمها علیه روس��یه تا زمان
اجرای کامل توافق نامه مینسک موافقت کردند.
ب��ه گزارش اس��پوتنیک ،کاخ س��فید در ای��ن بیانیه
افزود" :جو بای��دن" ،معاون رئیس جمهور آمریکا و "پترو
پوروش��نکو" ،رئیس جمهوری اوکرای��ن بر اهمیت حفظ
تحریمها علیه روس��یه تا زمان اجرای کام��ل توافق نامه
مینسک موافقت کردند.
فرار نخست وزیر رومانی
دول��ت رومانی که این روزها درگیر تحقیقات درباره
فساد است ،بار دیگر از عدم رای اعتماد مجلس این کشور
جان سالم به در برد.
به گزارش خبرگزاری فرانس��ه ،این تالش برای ارائه
عدم رای اعتماد به دولت رومانی که برای بار سوم صورت
میگرفت 278 ،رای الزم را در پارلمان به دس��ت نیاورد.
تنها  194تن از اعضای مجلس  554عضوی این کشور به
عدم اعتماد به دولت رای دادند؛ مجلس��ی که اکثریت آن
را اعضای ائتالف چپ میانه حامی ویکتور پونتا ،نخس��ت
وزیر رومانی تشکیل میدهند.
تبلیغات انتخاباتی کلینتون
وزی��ر امور خارجه پیش��ین آمریکا با ش��عار حمایت
از عامه م��ردم و حقوق زنان ،تبلیغات انتخابات ریاس��ت
جمهوری سال  2016را آغاز کرد.
ب��ه گ��زارش رویت��رز؛ "هی�لاری کلینت��ون "،نامزد
انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری آمریکا در س��ال  ،2016در
نخس��تین گردهمآیی انتخاباتی خود مدعی شد خواستار
کمک به عامه مردم برای پیش��رفت در زندگی است و در
مقام اولین رئیس جمهور زن آمریکا به محترم ش��مردن
حقوق زنان اهمیت زیادی خواهد داد.

گزارش
عقاب عرسال بازداشت شد
همزم��ان با ادام��ه درگیریهای ح��زب اهلل و ارتش
سوریه با تروریستهای النصره و داعش در عرسال لبنان
و قلمون سوریه ،منابع لبنانی از بازداشت "عقاب عرسال"
توسط ارتش لبنان خبر دادند.
به گزارش روزنامه فرامنطقهای الشرق االوسط ،حزب
اهلل لبن��ان اعالم کرد ک��ه اعضای این ح��زب با همکاری
ارتش س��وریه پیش��روی خود را در ارتفاعات "الجراجیر"
در قلم��ون تکمی��ل کرده و توانس��تهاند کنترل "ش��عاب
النص��وب"" ،ابوحرب" و "س��معان" را در دس��ت گرفته و
به س��مت "ش��مس الحصان" در جنوب غ��رب ارتفاعات
الجراجیر پیشروی کنند .به گفته حزب اهلل تروریستهای
النص��ره و داعش که برای ممانعت از پیش��روی این حزب
و ارتش س��وریه در ارتفاع��ات الجراجیر ب��ا هم همکاری
میکنن��د به دنبال پیش��روی ح��زب اهلل در این ارتفاعات
پا ب��ه فرار گذاش��تند .ارتش س��وریه و ح��زب اهلل لبنان
همچنین تجهی��زات تروریس��تها در الجراجیر قلمون را
منهدم کردند .در حالی ک��ه منابع از درگیریهای مجدد
حزب اهلل و ارتش س��وریه با جبهه تروریس��تی النصره در
عرس��ال نیز خبر میدهند ثائر القلمونی ،مدیر دفتر اطالع
رس��انی قلمون نیز اعالم کرد ک��ه درگیریها میان حزب
اهلل و تروریستها تنها بر ارتفاعات عرسال متمرکز بوده و
این درگیریها به ارتفاعات الجراجیر سوریه نرسیده است.
شبکه المیادین نیز اعالم کرد که حزب اهلل و ارتش سوریه
بلدوزر و تجهیزات وابس��ته به تروریستها را نابود کردند.
وی از هم��کاری مجدد داعش و النص��ره برای ممانعت از
پیشروی حزب اهلل و ارتش سوریه خبر داد.
ثائر القلمون تاکید ک��رد :ارتش لبنان کنترل تمامی
ورودیه��ای عرس��ال را در دس��ت دارد و در نتیج��ه
تروریس��تهای النصره نمیتوانند وارد این شهرک شوند.
در همین راس��تا خبرگ��زاری ملی لبنان اع�لام کرد که
ارتش این کش��ور تروریست معروف احمد االطرش ملقب
به "عقاب عرس��ال" را در نزدیکی ایست بازرسی "اللبوة"
بازداش��ت کرده اس��ت .االطرش به بمب گذاری و منفجر
کردن خودروها در منطقه الهرمل در شمال شرق لبنان و
ضاحیه جنوبی بیروت نظارت داشته است.

