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دکترسید رضی عمادی

آنسویسونامیشهرکسازیها
رژیم صهیونیستی در تصمیم تازه ای فراخوان
ساخت  ۱۳۵۵واحــد مسکونی جدید برای
یهودیان در کرانه باختری اشغالی را داده است.
شهرک ســازی یکی از سیاست هــای پایدار و
مــداوم رژیم صهیونیستی است .هیچ نخست
وزیر اسرائیلی شهرک سازی در اراضی اشغالی
را متوقف نکرده است بلکه همگی آن را با جدیت
پیگیری کرده اند .چند دلیل عمده برای اهمیت
شهرک سازی نزد صهیونیست ها وجود دارد.
یکی از دالیــل این است که شهرک ســازی در
راستای توسعه اراضــی اشغالی است .توسعه
اراضــی اشغالی ارتباط مستقیمی با فلسفه
وجودی رژیم اسرائیل دارد  .با اشغالگری ،بیش
از  ۸۵درصد از جغرافیای فلسطین در اختیار
رژیم صهیونیستی قرار گرفته که البته با حمایت
قــدرت هــای بــزرگ به خصوص آمریکا انجام
شده است .دومین دلیل مهم تاکید اسرائیل
بر تداوم شهرک سازی این است که این رژیم با
بحران جمعیتی مواجه است .جمعیت یهودی
که از کشورهای دیگر وارد اراضــی اشغالی
شــده انــد ،وعــده هــای زیــادی دریــافــت کردند
که از جمله این وعده ها نداشتن دغدغه های
اقتصادی و به خصوص مسکن است بنابراین
رژیم صهیونیستی با ساخت واحدهای جدید
سعی دارد مانع مهاجرت معکوس یهودیان
شود .این رژیم برای ساخت  ۱۳۵۵واحد جدید
بودجه ای معادل  ۷۰میلیون دالر باید هزینه
کند .موضوع دیگر این است که کابینه اسرائیل
اکنون در شرایطی به ساخت واحدهای جدید
رو آورده که نفتالی بنت نخست وزیر این رژیم
پیش از این بارها اعالم کرده بود از سیاست دو
دولتی برای حل کشمکش با فلسطین حمایت
نمی کند اما به شهرک سازی نیز ادامه نمی دهد
بنابراین ،تصمیم اخیر برای ساخت واحدهای
جدید نشان می دهد بنت برای جلب حمایت
صهیونیست ها به شهرک سازی رو آورده و به
مقررات بین المللی در این خصوص بی توجه
است .شورای امنیت سازمان ملل متحد دسامبر
 ۲۰۱۶با تصویب قطعنامه ای ضمن مخالفت
با شهرک سازی اسرائیل در اراضی اشغالی،
خواستار توقف آن شده بود اما بنیامین نتانیاهو
نخست وزیر سابق اسرائیل با حمایت دونالد
ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا این قطعنامه
را نادیده گرفته بود .اکنون نفتالی بنت نیز راه
نتانیاهو را در نادیده گرفتن این قطعنامه ادامه
می دهد .نکته دیگر این است که تصمیم کابینه
بنت برای ساخت واحدهای جدید مسکونی با
مخالفتجهانیوهمچنیننگرانیآمریکامواجه
شد .سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از این اقدام
رژیم صهیونیستی ابراز نگرانی کرده است .دفتر
جوزپ بورل ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا با انتشار بیانیهای خواستار توقف این طرح
شده است .در این بیانیه با تاکید بر غیرقانونی
بودن شهرکسازیها تاکید شده است که این
شهرکها مانع صلح پایدار و همهجانبه میشود.
دولت مصر نیز با این تصمیم تل آویو مخالفت
کرده است .با وجود این مخالفت ها ،اسرائیل
همچنان به نقض حقوق فلسطینی ها ادامه می
دهد .در واقع ،اسرائیل به این جمع بندی رسیده
که مخالفت ها به یک اقدام جدی علیه این رژیم
تبدیل نمی شود و صرفا منحصر به کالم است.
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تصویب تداوم اشغالگری
همزمانباتصویبتمدید2سالهماموریتنظامیانترکیهدرخاکسوریهوعراق«،کمال
قلیچداراوغلو»رئیسحزبجمهوریخلقترکیهباانتقادازادامهلشکرکشیبهسوریه
خواستاربازگشاییسفارتترکیهدردمشقشد
همان گونه که پیش بینی می شد ،پارلمان ترکیه
در راستای خواسته های دولت آنکارا سیاست
اشغال سوریه و عراق را برای دو سال دیگر تمدید
کرد .اقدامی که نشان داد قوه مقننه نیز مانند
دیگر قــوای حاکمیتی ایــن کشور در انحصار
کامل شخص رئیس جمهور ترکیه قــرار دارد.
در حقیقت ،باید گفت :ماجراجویی های مقام
های دولــت آنکارا به ویــژه شخص «رجــب طیب
اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه در سوریه و عراق
تمامی ندارد .به نوشته پارس تودی ،این واقعیت
را نباید نادیده گرفت که دولت ترکیه ،با استفاده
از شرایط ناامن و ناآرام در سوریه و عراق ،توانسته
است بخش هایی از اراضی دوکشور همسایه را
به اشغال خود درآورد .در ادامه این روند و اتخاذ
سیاست های ماجراجویانه ،مقام های آنکارا
عالوه بر مسلح و تجهیز کردن ده ها هزار شبه
نظامی مخالف دولت دمشق ،مسئوالن اداری و
انتظامی مناطق اشغال شده سوریه را نیز تعیین
و مشخص کــرده انــد .با وجــود آن که مقام های
دولت آنکارا بارها اعالم کرده اند که چشم طمع
به اراضــی کشورهای همسایه نــدارنــد ،تالش
های دولت ترکیه در اراضی سوریه و عراق ،تنها
نمونه هایی از سیاست های اشغالگری قلمداد
می شود .رهبران احــزاب مخالف و بسیاری از
سیاستمداران فعال ترک در چند سال گذشته
عالوه بر انتقاد از سیاست های داخلی و خارجی
دولت اردوغان ،بارها از مقام های آنکارا به ویژه
شخص رئیس جمهور ترکیه خواسته اند ضمن

پایان دادن به اشغال کشورهای همسایه ،با دولت
های سوریه و عراق همکاری های متقابل را در
دستور کار قرار دهد .با وجود این هشدارها ،مقام
های ترکیه به سیاست های نادرست داخلی و
منطقه ای خود ادامه داده اند .همزمان با تصویب
تمدید دوساله ماموریت نظامیان ترکیه در خاک
سوریه و عــراق« ،کمال قلیچدار اوغلو» رئیس
حــزب جمهوری خلق ترکیه با انتقاد از ادامــه
لشکرکشیبهسوریه،خواستاربازگشاییسفارت
ترکیه در دمشق شد .کمال قلیچدار اوغلو تاکید
کــرد« :تمدید حضور نظامی ترکیه در سوریه و
عراق با منافع ملی همخوانی ندارد و اردوغان به
جای اعزام نیرو به سوریه ،باید سفارت ترکیه را
در دمشق بازگشایی کند ».این سیاستمدار ترک
همچنین از دولت آنکارا خواست ،حساب های
بانکی گروه های تروریستی نظیر القاعده و داعش
را در بانک های ترکیه بررسی کند .این بخش
از اظهارات رئیس حزب جمهوری خلق ترکیه
نشان می دهد که روسای جریان های تروریستی
داعش ،القاعده و دیگر جریان های تکفیری -
تروریستی ،با برخی نهادهای مالی و امنیتی
خاص در دولت ترکیه بی ارتباط نیستند .پیش
از آن خانم «مــرال آکشنر» رئیس حزب مخالف
نیک و وزیــر اسبق کشور ترکیه  -که از جمله
سیاستمداران شناخته شده نزد افکار عمومی
است  -در ماه می سال جــاری میالدی ،انجام
مذاکرات میان مقام های آنکارا  -دمشق را برای
دولت رجب طیب اردوغان ضروری دانسته بود.

جانباختن600هزارنفرازمردم
برزیلدرپیشیوعکروناکهانگشت
اتهامرابهسمترئیسجمهوراین
کشورنشانهبرداکنونباانتشار
گزارشمجلسواردمرحلهایجدید
شدهاست

میخواهند که رئیسجمهور به دلیل
ارتکاب  ۹جنایت مربوط به کماهمیت
جلوه دادن خطرات بیماری کووید ۱۹و
نادیده گرفتن توصیههای کارشناسان
در مهار آن ،تحت پیگرد قرار گیرد .برخی
از ایــن جرایم عبارتند از« :نسل کشی»
و «جنایت علیه بشریت» ،شارالتانیسم
و همچنین مدیریت نکردن کرونا .این
کمیته سنا به طــور مستقل قــدرت طرح
اتهام علیه رئیس جمهور برزیل را ندارد و
بعیداستکهدادستانکلیارئیسمجلس
نمایندگان برزیل که هر دو از متحدان
بولسونارو هستند ،پروندهای کیفری علیه
او باز کنند یا خواستار استیضاح او شوند .با
وجود این ،تایید این گزارش ،ضربه دیگری
برای موقعیت سیاسی بولسوناروست که
هماکنوننیزازپایینترینمیزانمحبوبیت
برخوردار است و نظرسنجیها از شکست
احتمالی او در انتخابات سال آینده در
مقابل رئیس جمهور چپگرای پیشین ،لوال
داسیلوا حکایت دارد .تایید اتهام «جنایات
علیه بشریت» همچنین باعث میشود از
لحاظ نظری ،طرح این پرونده در دادگاه
کیفری بینالمللی مستقر در الهه ممکن
شود .مرگ بیش از  606هزار نفر در این
همهگیری در برزیل تایید شده که بعد از
آمریکا در جهان باالترین آمار مرگ در اثر
کووید است.

کمیته تحقیق مجلس سنای برزیل طرح
اتهامات علیه ژائیر بولسونارو ،رئیس
جمهور این کشور را تصویب کرد .هفت
تن از  ۱۱سناتور عضو این کمیته به تأیید
متنی رای دادنــد که هفته گذشته پس
از یک تحقیق شش ماهه دربــاره واکنش
دولــت به همهگیری ویــروس کرونا تهیه
شده بود و عالوه بر متهم کردن بولسونارو،
خواستار صدور کیفرخواست علیه  ۷۷نفر
دیگر از جمله چند وزیر و سه تن از فرزندان
او شده بود .این گزارش  ۱۲۰۰صفحهای
از دادگاه عالی برزیل میخواهد دسترسی
رهبر راست افراطی به حسا بهایش در
شبکههای اجتماعی یوتیوب ،توییتر،
فیسبوکواینستاگرامرابهدلیلادعاهای
نادرستش درباره مرتبط بودن واکسنهای
کووید ۱۹با بیماری ایدز ( )HIVمسدود
کند .هرچند یوتیوب این ویدئو را مسدود
و کانال رئیس جمهور برزیل را برای یک
هفته معلق کرده اما سنای برزیل در پی آن
است که از انتشار ادعاهای کذب بعدی
جلوگیری کند .بــه گـــزارش یــورونــیــوز،
گـــزارش کمیته تحقیق مجلس سنای
برزیل اعالم میکند بولسونارو در تالشی
فاجعهباربرایدستیابیبهمصونیتگلهای
در مقابل ویروس کرونا ،عمد ًا برزیلیها را
در معرض «عفونت انبوه» قرار داده است.
بر ایــن اس ــاس ،تهیه کنندگان گــزارش

ت ــای ــوان آمــــاده جــنــگ با
چــیــن؟ /والاســتــریــت
ژورنال این سؤال را مطرح
کرده که آیا تایوان از نظر
نظامی آماده رویارویی با
چین اســت؟ این روزنامه
در پــاســخ م ـیگــویــد که
تــعــداد انــدکــی از تحلیل
گران چنین اعتقادی دارند .بودجه نظامی چین
13برابر بودجه نظامی تایوان است .چین بیش
از یکمیلیون سرباز دارد .این در حالی است که
مجموع نیروهای تایوان به حدود 188هــزار نفر
میرسد .تعداد نیروهای تایوان طی 10سال
گذشتهاز275هزارنفربهاینتعدادرسیدهاست.
مقایسهقدرتنظامیوفناوریهایمورداستفاده
دو طــرف نشان میدهد تایوان بهتنهایی توان
رویاروییباچینراندارد.

کارتون روز

روی جــلــد هــفــتــه نــامــه فــرانــســوی «کــوریــه
انترناسیونال» :فرانسه -بریتانیا ،بــرادران
دشــمــن؛ «ماهیگیری ،پناهجویان ،بحران
سالمت ،پیمان امنیتی سه جانبه بین استرالیا،
بریتانیا و آمریکا ...موضوعات اختالف نظر [بین
فرانسه و بریتانیا] از زمان برگزیتچندبرابر شده
وبااینحالدوکشوربسیاربههمشبیههستند».

چهره روز

فراز و فرودهای
 16سال صدراعظمی

«فرانکوالتراشتاینمایر»رئیسجمهورآلمانطیجلسهای
رسمی،استعفای«مرکل»وکابینهویراپذیرفتونامهپذیرش
استعفاراتقدیمویکرد
رئیس جمهوری آلمان ،استعفای
آنگال مرکل صدراعظم این کشور و
کابینه وی را پذیرفت و نامه پذیرش
استعفا را تقدیم وی کرد .مرکل تا
زمــان تشکیل دولــت بعدی آلمان،
همچنان به وظایف خود به عنوان
صدراعظم این کشور عمل خواهد
ک ــرد .بــا پــذیــرش استعفای آنگال
مرکل ،دوره  16ساله صدراعظمی
وی بــه پــایــان رســیــد؛ دورانــــی که
سرشار از حــوادث و فــراز و نشیب
هــای بسیار ب ــود .مــرکــل در چهار
دوره صدراعظمی خــود با بحران
هــای مختلفی در عــرصــه داخلی
آلمان و در سطح اروپــا مواجه شد.
از جمله مهم تــریــن آن هــا بحران
اقتصادی و مالی سال  2008بود
که تاثیرات بسیارمنفی بر اقتصاد
آلمان و اتحادیه اروپا به جا گذاشت.
با این همه وی توانست با موفقیت
اقتصاد کشور آلمان را احیا کند .هر
چند که هــواداری برلین از اعمال

سیاست هــای ریــاضــت اقتصادی
درباره کشورهای ضعیف تر اتحادیه
اروپا مانند یونان و همچنین مطرح
کــردن شــروط مختلف بــرای کمک
های مالی به آن ها ،نارضایتی های
زیادی از رویکرد مرکل در این زمینه
را در بین اعضای اتحادیه اروپا در پی
داشت .ازسوی دیگر از سال 2014
با آغاز روند مهاجرت های گسترده
پناه جویان از غرب آسیا به اروپــا به
ویژه آلمان ،مرکل در معرض آزمونی
سخت قرار گرفت .وی در ابتدا در
راســتــای منافع اقــتــصــادی آلمان
یعنی ورود نیروی کار جوان با توجه
به پیر شدن جمعیت این کشور ،از
پذیرش پناه جویان استقبال کرد و
در این راستا بیش از یک میلیون پناه
جو در این کشور پذیرفته شدند .با
این حال مسائل جانبی و دشواری
هــای متعدد اجتماعی و فرهنگی
ناشی از این مسئله باعث برانگیخته
شــدن مخالفت هــای زیــادی حتی

از ســوی مقامات حــزب دموکرات
مسیحی شد که مرکل رهبری آن را
برعهده داشت.در عین حال پذیرش
پناه جویان به فرصتی مناسب برای
جنبش هــا و اح ــزاب راســت گــرای
افراطی در این کشور به ویژه حزب
آلترناتیو برای آلمان تبدیل شد تا
بتواند با شرکت در انتخابات ایالتی
و عمومی آرای زیــادی را به دست
آورد .مسئله دیگر که در دو سال
اخیر موجب دردســرهــای زیــادی
برای مرکل شد ،همه گیری ویروس
کــرونــا و ســیــاســت هــا و اقــدامــات
دولت وی برای مهار کرونا از جمله
چندین نوبت تعطیلی عمومی و
دیگر اقدامات مانند واکسیناسیون
اجباری بود که با توجه به تعطیلی
کسب و کارها و مــخــدودش شدن
بسیاری از آزادی های فردی باعث

بــروز نارضایتی هــای گسترده در
آلــمــان شــده اســت .همین مسئله
در کنار رونــد منفی اقتصاد آلمان
و وجــود خیل عظیم پناه جویان در
جامعه آلمان نقش مهمی در کاهش
آرای اتــحــادیــه احــــزاب مسیحی
در انــتــخــابــات س ــراس ــری اخــیــر و
پیروزی سوسیال دموکرات ها ایفا
کــرد  .در واقــع یکی از چالش های
مهم صدراعظم بعدی آلمان یعنی
اوالف شولتس رهبر حزب سوسیال
دموکرات ،مقابله با آثار اقتصادی،
اجتماعی و روانـــی ناشی از همه
گیری کرونا در آلمان است.در بعد
منطقه ای و بین المللی نیز مرکل
با آزمــون هــای سختی مواجه شد.
در سطح قاره اروپا ،جدایی بریتانیا
از اتحادیه اروپــا (برگزیت) تبعات
منفی بسیاری برای این اتحادیه و

برای آلمان نیز به عنوان مهم ترین
کشور اتحادیه اروپا ،چالش های
متعددی را به همراه داشته است.
در بعد بین المللی نیز شاید مهم
ترین رویداد دوره زمامداری مرکل،
روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس
جمهور سابق آمریکا و ایجاد شکاف
ها و اختالفات بی سابقه در روابط فرا
آتالنتیکی بود .در واقع تقابل تجاری
با اروپا  ،زیر سوال بردن ناتو و دستور
کاهش نیروهای آمریکایی مستقر در
آلمان از سوی ترامپ در کنار خروج
آمریکا از توافقات و پیمان های بین
المللیموجببروزتنشهایمتعددی
بین مرکل و ترامپ شــد.در مجموع
مرکل با کارنامه ای خاکستری از
عرصه سیاست آلمان کنار می رود .با
اینحالمیراثسیاسیویهمچنان
باقیخواهدماند.

راست های افراطی دست در دست یکدیگر
رهبرحزب«اجتماعملی»فرانسهدردیداربانخستوزیرمجارستان،رویکرداروپارابهچالشکشید

«آسانژ را مسترد نکنید؛ روزنامه نگاری جرم
نیست»؛ درحالی که آمریکا در تالش دوبــاره
برای استرداد جولین آسانژ است ،هــواداران
وی در مقابل دادگستری لندن تجمع کردند .به
نوشته فرانس  ،۲۴واشنگتن علیه حکم دادگاه
بریتانیاکهدرخواستآمریکابرایاستردادبنیان
گذار ویکی لیکس را رد کرده بود درخواست
تجدید نظر کرده است .دادگاه عالی لندن این
استیناف را از چهارشنبه و به مدت دو روز بررسی
خواهد کرد .آسانژ که توسط شماری از سازمان
ت حمایت می شود،
های دفاع از آزادی مطبوعا 
به دلیل انتشار بیش از  ۷۰۰هزار سند طبقه
بندی شده درخصوص فعالیت های نظامی و
دیپلماتیک آمریکا به ویژه در عراق و افغانستان
از سال  ۲۰۱۰تحت پیگرد قانونی قرار دارد.
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مارین لوپن ،رهبر جریان راست افراطی فرانسه
در سفر به بوداپست با ویکتور اوربان ،نخست
وزیــر راستگرای مجارستان دیــدار و گفت و
گو کرد .لوپن که رهبری حزب مهاجرستیز و
راست افراطی «اجتماع ملی» را در فرانسه بر
عهده دارد ،در این سفر ضمن حمایت از مواضع
ویکتور اوربان ،اروپا را بار دیگر به چالش کشید
و به «بی رحمی ایدئولوژیک» متهم کرد .نامزد
انتخابات ریاست جمهوری آتی فرانسه پس
از این دیــدار در جریان یک کنفرانس خبری
مشترک خطاب به میزبانش گفت« :مجارستان
در سال  ۲۰۲۱تحت هدایت شما بار دیگر در
خط مقدم مبارزه با آزادی ملتها قرار خواهد
داشت ».او همچنین با اشاره به شورش علیه
رژیــم کمونیستی تحت حمایت شــوروی در
مجارستان گفت« :در ماه اکتبر ،لحظهها و

شرایط میتواند این حس را در ما برانگیزد تا به
قهرمانان قیام سال  ۱۹۵۶فکر کنیم ».مارین
لوپن که از او به عنوان یکی از رقبای امانوئل
ماکرون یاد می شود ،وعده داد که اگر سال
آینده به عنوان رئیس جمهور فرانسه انتخاب
شود ،کشورش از تغییر رویکرد و جهتگیری

اتحادیه اروپــا حمایت می کند .این وعده در
حالی است که او در انتخابات پیشین ریاست
جمهوری فرانسه ،از امانوئل ماکرون شکست
خورده بود .با این حال ،لوپن که حاال خود رقیب
احتمالی جدیدی به نام «اریــک زمــور» دارد،
با این تور انتخاباتی تالش کرده نفوذ خود را

به رخ بکشد .مجارستان نیز ،در استقبال از
مارین لوپن به مثابه پذیرایی از یک مقام بلند
پایه دولتی عمل کــرد؛ رهبر راســت افراطی
فرانسه با اسکورت ویــژه به ساختمان دفتر
نخست وزیــری آمــد و شخص ویکتور اوربــان
روی فرش قرمز از او استقبال کرد .مارین لوپن
که بنا به نظرسنجیهای تازه شانس زیادی
بــرای کسب آرای مــورد نیاز در دور نخست
انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را ندارد ،به
باور تحلیلگران برای تثبیت و تقویت جایگاه
خود به نخست وزیر مجارستان به عنوان مدافع
ارزشهای غیرلیبرال نزدیک شده است .لوپن
اما نباید اریک زمور ،چهره جدید و نامزد غیر
رسمی انتخابات فرانسه را دست کم بگیرد،
یک یهودی راست گرا که از او افراطی تر ،مهاجر
ستیز و اسالم ستیزتر است.

«سونائو تسوبوی» رئیس گــروه بازماندگان
بمباران اتمی هیروشیما و از فعاالن جنبش خلع
سالح هستهای در  ۹۶سالگی درگذشت .او در
 ۶آگوست  ۱۹۴۵و زمانی که آمریکا نخستین
بمب اتمی خود را در هیروشیما انداخت ۲۰
سال داشت و در حال رفتن به کالس درس بود.
تسوبوی در این بمباران دچار سوختگی شدید
شد و تا  ۴۰روز در کما بود .پس از آن نیز بر اثر
عوارض تشعشعات هستهای به دو نوع سرطان
مبتال شد و تمام عمر خود را تحت درمان بود.

نمای روز

بــرای نخستین بــار چهره مالمحمد یعقوب
سرپرست وزارت دفاع طالبان رسانهای شد.
مالمحمد یعقوب فرزند مالعمر بنیان گذار
طالبان،دیروز در مراسمی از تجار افغانستان
خواست در زمینه بهداشت و درمــان سرمایه
گذاری کنند .این نخستین بار است که چهره
مالیعقوب رسانهای میشود.

تحلیل رسانه ها

کاهشمحبوبیتکنگرهآمریکا
نشریه فوربس  -نتایج نظرسنجی موسسه
گالوپ نشان می دهد میزان رضایت آمریکایی
هاازعملکردکنگرهاینکشور 21درصدکاهش
داشته که پایین ترین میزان در طول سال بوده
استودرعینحالمحبوبیتکنگرهدرمیانرای
دهندگان دموکرات نیز همزمان با ادامه فراز و
نشیبهایپیشرویالیحههزینههایاجتماعی
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا رونــد نزولی
داشته اســت .نتایج این نظرسنجی نشان می
دهدآماروارقامجدیدبسیارپایینترازمحبوبیت
 36درصدی کنگره در سال  2021است .این
نظرسنجی به دنبال نظرسنجی مشابهی در
اوایل این ماه برگزار می شود که نشان می دهد
محبوبیت جو بایدن به دنبال کاهشی قابل توجه
درماهسپتامبرهمچنان 42درصداست.

