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صبر ما هم حدی دارد

چشم انداز

«یوری اوشــاکوف» ،گفت :روســیه خویشتنداری پیشه کرده است و از مقامات آمریکا انتظار دارد مسائل مربوط به بلوکه کردن برخی از اموال هیئت دیپلماتیک روسیه در آمریکا و مشکالت
ناشی از اخراج  35دیپلمات روس در اواخر سال گذشته را حل و فصل کند.
معاون رئیس جمهور روسیه تاکید کرد :ما همچنان خویشتنداری و صبر پیشه می کنیم ،اما صبر و خویشتنداری ما ،حد و مرزی دارد.
وی افزود :در دسامبر گذشته ،خاطر نشان کردیم که اوضاع باید به شرایط گذشته برگردد و اگر واشنگتن در این زمینه اقدامی نکند ،واکنش های الزم را بررسی خواهیم کرد.
روسیه در زمان اخراج دیپلمات های خود از آمریکا ،واکنشی فوری نشان نداد اما اظهارات اوشاکوف نشان داد که روسیه ،همچنان حق معامله به مثل را برای خود محفوظ می دارد.

تغییر تاکتیک به موازات تغییر راهبرد

الیحه تحریمهای نفتی جدید در کنگره

چرایی چرخش مقاومت از غرب به شرق سوریه

نتایج تحریمهای نفتی غرب علیه روسیه

اما مهمتر از اهمیت اقتصادی مناطق شــرقی سوریه ،مقابله با
برنامه ها و ماجرجویی های آمریکا اســت که باعث شــده دمشق و
متحدانش نگاه خود را بر این بخش از سوریه متمرکز کنند .واشنگتن
تالش دارد از دو محور نفوذ خود را در شــرق سوریه افزایش دهد .از
شــمال کردها در قالب «نیروهای دمواکرتیک سوریه» و با حمایت
گســترده آمریکا تالش دارند به شــهر رقــه ،پایتخت خالفت خود
خوانده داعش برســند و از سمت جنوب نیز گروه های تروریستی در
قالب «ارتش ازاد سوریه» با حمایت اردن ،آمریکا و انگلیس درصدد
هســتند مناطق تحت کنترل خود را در جنوب شرقی افزایش دهند.
بعضی ناظران معقتدند هدف آمریــکا از انجام این عملیات های در
این مناطق ،تجزیه شمال شرقی و جنوب شرقی سوریه است .بویژه
آنکه در چند روز گذشته گمانه های جدی از احتمال اقدام نظامی علیه
سوریه از خاک اردن منتشر شده است.
در مقابل ،دمشــق و متحدانشان که مصمم هستند یکپارچگی
ســوریه را حفظ کنند ،تحرکات خود را برای ناکام گذاشــتن اهداف
واشنگتن در شرق آن کشور را آغاز کرده اند .برقراری مناطق کاهش
خشونت که در نشست اخیر آستانه به دست آمد باعث شده تا با توقف
عملیات ها در بخش هایی از غرب از جمله ادلب و حمص نیروهای

محمد بابایی

در مجموع می توان گفت که به رغم تحریم های گســترده غرب و آمریکا بر بخش انرژی
روســیه ،آنگونه که آنها انتظار داشــتند این تحریم ها نتوانستند صنعت انرژی این کشور را دچار
مشکل نمایند ،به نحوی که اثرات آن به ورشکستگی اقتصادی روسیه و به تبع آن شکل گیری
شورش های داخلی علیه نظام حاکم منجر شود.
الوقت -نمایندگان کنگرهآمریکا در نظر دارندبا تصویب طرحی جدید مانعاســتخراج نفت
توسطشــرکتهای آمریکایی درروسیه شوند .به گزارش خبرگزاریاسپوتنیک،ماکسین واترز،
نمایندهدموکرات آمریکا طرحیرا برای رای گیری بهکنگره این کشــور ارائهکرده اســت که
درصورتتصویب ،شرکت های نفتیآمریکایی حق ندارنددر امر استخراج نفتدر خاک روسیه
فعالیتداشته باشند .هدف این طرحلغو مجوز برای شرکتدر طرح های مرتبط باتولید نفت در
روسیهاز طریق حفاری چاه دراعماق آب های فالتقاره ای قطب شمالاست.
گفتنی اســت بعد ازآنکه روسیه شــبه جزیرهکریمه را در نتیجه یکهمه پرسی به خاک
خودضمیمه کرد کشــورهایغربی اروپایی وآمریکا در سال 2014یک رشته تحریماقتصادی
علیه روسیهاعمال کردند .چنانکه از این سال به بعد در سه مرحله ،سوخت و انرژی روسیه تحت
تحریم غرب قرار گرفته است .تمام این تحریم ها با این هدف انجام شدند که سرمایه گذاری را از
شرکتهای بزرگ روسی سلب کنند ،باعث کاهش تولید نفت روسیه شوند و در پی آن ،درآمدهای
روســیه کاهش یابند؛ بطوری که رفاه شهروندان روسیه تحت الشعاع قرار گرفته و در نتیجه آن،
شورش های مردمی بروز کند .از نگاه قدرت های غربی ،تحقق همه این احتماالت سبب خواهند
شد تا مقامات روسیه مجبور شوند تا برای جلب حمایت مردم ،رویه سیاست خارجی خود را تغییر
دهند .براین اساس ،اگرچه موج تحریم های سه گانه ،شرکت های بخش انرژی روسیه را تحت
تاثیــر قرار داد ،اما این تاثیر کمتر از حد انتظار غرب و بویــژه دولت آمریکا بود .چنانکه مردم و
نخبگان سیاسی نه تنها علیه پوتین شورش نکردند ،بلکه تحت رویکردهای ایدئولوژیکی در گرد
رهبر سیاسی این کشور جمع شده و از سیاست های وی علیه غرب حمایت کردند.
در حــال حاضر نیز ،مصوبه ای که ده ســناتور به کنگره آمریکا تســلیم کرده اند ،خواهان
ممنوعیت کامل مشــارکت شرکت های خارجی در پروژه های انرژی روسیه است .اگرچه وضع
تحریم های ضدروســی جدید یقینا به ضرر بخش های انرژی روسیه خواهد بود ،زیرا ممنوعیت
کامل ســرمایه گذاری در بخش سوخت و انرژی روسیه ،شرکت های این کشورها را تحت تاثیر
قرار خواهد داد ،اما احتماال روابط کاخ ســفید با شــرکت های شرکت های آمریکایی را نیز تیره
خواهد کرد ،چرا که آنها مشــکالت جاری در بخش نفت و گاز روســیه به نفع منافع خود بهره
می برند .اما در ســوی دیگر ،کاهش تولید نفت ناشــی از عدم سرمایه گذاری کافی در روسیه،
قیمت جهانی نفت را افزایش داده و سود پروژه های شیل آمریکا افزایش خواهد یافت .و به طور
همزمان ،مســائل مشکل تحویل گاز روسیه به بازارهای اروپا از جمله دالیلی است که خرید گاز
مایع شــده امریکا را برای کشورهای اتحادیه اروپا سودآور میکند .همه این ها به دونالد ترامپ
امــکان می دهد تا بطور موفقیت آمیز به عهد خود برای افزایش اشــتغال در صنعت نفت و گاز
آمریکا عمل کند.
در چنین شرایطی به نظر می رســد تاثیر تحریم های موجود علیه بخش سوخت و انرژی
روســیه اگرچه بتواند مشکالتی برای پروژه های انرژی روسیه ایجاد کند اما اینتحریم در کل
مشــکل جدی را برای این کشــور ایجاد نخواهد کرد .همچنانکه به رغم تحریم های شــدید
گذشته ،تولیدنفت روسیه نه تنها درسال های اخیر کاهشنیافته بلکه بیشترنیز شده است .به
طوری که میزانتولید روزانه روســیهدر سال  2016به بیشاز  11میلیون بشکه درروز رسید.
در حالیکه در ســالهای اخیر تاکنونسابقه نداشته است کهمیزان تولید نفتروسیه تا این حد
افزایش داشته باشد.
در مجموع می توان گفت که به رغم تحریم های گســترده غرب و آمریکا بر بخش انرژی
روسیه ،اما آنگونه که آنها انتظار داشتند این تحریم ها نتوانستند صنعت انرژی این کشور را دچار
مشکل نمایند ،به نحوی که اثرات آن به ورشکستگی اقتصادی روسیه و به تبع آن شکل گیری
شورش های داخلی علیه نظام حاکم منجر شود.

پاورقی

ترکیه و فلسطین در آینه تاریخ

اولین دعوت یهودیان برای مهاجرت به فلســطین در سال  1665رخ داد .یک
یهودی ترک به نام شبتای تزوی " "Shabbetai Tzviشروع به جمعآوری،
ســازماندهی و تشویق یهودیان جهت مهاجرت به فلســطین نمود و هنگامی که
ســلطان عثمانی فرمان جلوگیری از این اقدام را صادر کرد ،شبتای به پیروان خود
دستور داد که تظاهر به اســام نمایند ولی مخفیانه برای دستیابی به اهداف خود
تــاش کنند .این یهودیان را «دونمه» مینامیدند .به مروز زمان تعدادی از آنها به
پستهای حساس در دستگاههای دولتی و ارتش دست یافتند و زمینه برای تحقق
اهداف آنان آماده شد؛ به ویژه آنکه دولت عثمانی نیز دچار ضعف شده بود.مخالفت
سلطان عبدالحمید دوم با اسکان مهاجران یهودی در فلسطین ،موجب خشم اروپا
شد؛ زیرا اروپا میخواست مشکل یهودیان را که از آن رنج میبرد ،به دولت عثمانی
منتقل کند .تئودور هرتزل ،بنیانگذار جنبش صهیونیســم ،مذبوحانه تالش نمود تا
دولت عثمانی را قانع کند که سرزمین فلسطین را بفروشد و به یهودیان فلسطین با
حفظ حاکمیت دولت عثمانی ،خودمختاری اعطا نماید و در برابر پیشنهادات فریبنده
و جذاب ،زمینه را برای مهاجرت یهودیان فراهم کند .در شرایطی که دولت عثمانی
بیشترین نیاز را به کمکهای مالی داشت ،سلطان عبدالحمید همچون دژ محکمی
در برابر مطامع یهود ایستاد و به فرستاده هرتزل گفت« :من به او نصیحت میکنم
که در این مســیر قدم نگذارد .من نمیتوانم حتی یک وجب از خاک فلســطین را
بفروشــم زیرا این سرزمین متعلق به من نیست بلکه متعلق به ملت است .ملت ما
با نثار خون خود به این امپراتوری دســت یافته و با خون خود آن را آبیاری کرده و
پیش از آنکه اجازه دهیم کســی آن را غصب کند ،با خون خود از آن دفاع خواهیم
کرد .این امپراتوری اگر تجزیه شــود ،یهودیان بدون هرگونه ما بازاء بر فلســطین
دســتاندازی خواهند کرد و این امر اتفاق نخواهد افتاد مگر آنکه از روی جسد ما
عبور کنند .من اجازه تکه تکه شــدن دولــت عثمانی را برای هیچ هدفی نخواهم
داد» .پــس از این موضعگیری ،هرتزل اعالم کرد که از تحقق آرمان یهودیان در
فلســطین ناامید است و تا زمانی که سلطان عبدالحمید در حکومت باشد ،یهودیان
به سرزمین موعود (فلســطین) وارد نخواهند شد .لذا یهودیان تالش کردند چهره
ســلطان عبدالحمید را چه در دوران حکومت وی و چه در تاریخ لجنمال کنند .در
ســال  ،1908هنگامی که انجمن ترکیه جوان در دولت عثمانی به قدرت رسید ،به
یهودیان اجازه داد به فلســطین مهاجرت نموده ،اراضی آن ســرزمین را خریداری
کرده و به شهرکسازی بپردازند.
یهودیان در پایان بخشــیدن به خالفت اسالمی و تبدیل ترکیه به یک کشور
الئیک نقش بــازری ایفا کردند و دوران ترکیۀ نوین ،بــه رهبری کمال آتاتورک
آغاز شــد .عناصــر متعددی در تصمیمســازی در ترکیه مؤثرنــد از جمله احزاب
سیاســی ،تشکیالت نظامی ،نهادهای رســمی مذهبی و جمعیتهای مختلف که
تحت پوشش سندیکاها و اتحادیههای کارگری و صنفی و بازرگانان فعالیت دارند.
فرقهها و گروههای مذهبی ،علیرغم محدودیتهایی که دارند و نیز افکار عمومی
و وســایل ارتباط جمعی ،بیشــترین تأثیر را در تصمیمســازی داشته و فعالترین
نیروهای سیاســی و اجتماعی محسوب میشــوند.با وجود آنکه تصمیمسازی در
ترکیه به ظاهر نهادینه شده ولی تشکیالت نظامی در آن کشور ثابت کرده است که
قویترین بازیگر در صحنه سیاسی آن کشور میباشد؛ شاید به این دلیل که ارتش
بزرگترین حامی الئیک بودن کشور است که براساس اعالم جمهوریت ترکیه در
سال  1923و پایان خالفت عثمانی در سال  ،1924به دست کمال آتاتورک تحقق
یافت و او بود که ترکیه را به یک کشور الئیک مبدل ساخت و از جرگه کشورهای
اســامی دور کرد و تالش نمود تا ترکیه از نظر فرهنگی ،سیاســی و اقتصادی به
عنوان بخشی از اروپا در آید.

بینالملل

ارتش ســوریه و متحدانش پس از برقــراری مناطق «کاهش
تنش» در بخش هایی از غرب و مرکز سوریه بر اساس توافق آستانه،
حاال بر شــرق کشور متمرکز شده اند تا مناطق بیشتری را به کنترل
خود درآورند و به موازات آن ،مانع از پیشروی گروه های مسلح تحت
حمایت آمریکا در بخش های شرقی سوریه شوند.
به گزارش الوقت :در طول شش سال گذشته اولویت اول ارتش
ســوریه و نیروهای مقاومت آزادسازی و کنترل قسمت غربی کشور
بوده ،یعنی جایی که به «ســوریه مفید» معروف اســت و بیشترین
جمعیت سوریه را در خود جای داده و شهرهای بزرگ و اصلی سوریه
همانند دمشق ،حمص ،حلب و الذقیه در این قسمت قرار گرفته اند.
اما حاال به نظر می رسد نیروهای متحد در یک تغییر استراتژی
اساسی تمرکز خود را از غرب به شرق سوریه متمرکز کرده اند .شرق
این کشور عمدتا بیابانی است و جمعیت کمی را نیز در خود جای داده
اما به دلیل داشــتن منابع نفتی و گازی و همچنین معدنی از اهمیت
زیادی برخودار است .از همین رو دولت سوریه برای بازسازی کشور
پس از جنگ و خودکفایی ،قســمت شرقی را نیز باید به کنترل خود
درآورد.

بیشــتری از مقاومت آزاد شده و برای گســیل به سمت شرق آماده
شــوند .در همین راستا ،منابع خبری گزارش دادند نیروهای مقاومت
از چندین محور عملیات های هماهنگی را برای پیشــروی به سمت
مناطق شرقی اغاز کرده اند.
محور اول از اســتان مرکزی حمص آغاز شده است .این استان
با دیرالزور همجوار است .دومین محور از سمت شهر باستانی پالمیرا
شــکل گرفته که هدف اصلی آن رســیدن به شهر سخنه است که
درســت مابین بزرگراهی قرار دارد که پالمیــرا را به دیرالزور وصل
میکند .هدف نهایی عملیات از این دو محور پایان دادن به محاصره
شــهر دیرالزور اســت که در حدود دو سال است در محاصره داعش
قرار دارد و گفته می شود نزدیک به هفت هزار نفر از نیروهای دولتی
ســوریه در این شــهر گیر افتاده اند .دمشق در طول دو سال گذشته
از طریــق هوایی کمک های اولیه و مورد نیــاز را برای این نیروها
پرتاب کرده است .آمریکایی ها در طول یک سال گذشته چندین بار
مواضع نیروهای دولتی ســوریه را در این شهر از طریق هوایی هدف
قرار دادهاند و همزمان با حمالت هوایی آمریکا ،شبه نظامیان داعش
به مواضع ارتش سوریه هجوم بردند تا بتوانند اخرین خطوط دفاعی
دولت ســوریه را بشکنند و به صورت کامل شهر را به تسلط خود در

آورند که در نهایت موفق نشدند.
محور ســوم نیز متمرکز بر گذرگاه تنــف خواهد بود که در مرز
عراق و ســوریه قرار دارد .این گذرگاه در مسیر بزرگراهی قرار گرفته
که دمشــق را به بغداد وصل می کند و به همین دلیل اهمیت زیادی
برای محور مقاومت برخوردار است .هم اکنون تروریست های تحت
حمایت آمریکا و اردن این گذرگاه را در کنترل خود دارند .هدف اصلی
واشنگتن و امان از تسلط بر این گذرگاه ایجاد مانع بین دمشق و بغداد
است تا آنچه را که «هالل شیعی» می خوانند قطع کنند .اما نیروهای
مقاومت برای رســیدن به این گذرگاه مصمم هستند و از هم اکنون
تحرکات خود را برای آزادسازی این مناطق آغاز کرده اند.

حمله هکرها به 74کشور با بدافزار آژانس امنیت ملی آمریکا

یک بدافزار قدرتمند که گفته میشــود ســاخت آژانس
امنیت ملی آمریکاســت ،کل بیمارستانها و شبکه بهداشت
و درمان انگلیس و همچنین مجموعه عظیمی از شرکتها در
دهها کشور دیگر از جمله اسپانیا را هدف حمله سایبری خود
قرار داده است.
این حمله ســایبری مشــکالت عظیمی را در شــبکه
بیمارستانی و درمانی انگلیس بوجود آورده و باعث لغو بسیاری
از نوبتدهیهای صورتگرفته در مراکز درمانی این کشــور
شده است.
ترزا می نخســت وزیر انگلیس با انتشار بیانیهای اعالم
کرد هدف از این حمله سایبری ،صرفا شبکه بهداشت و درمان
انگلیس نبوده بلکه حملهای بینالمللی به چند کشور و چندین

سازمان جهانی بوده است.
مقامات اســپانیا و روســیه نیز روز جمعه اعالم کردند
شمار زیادی از شــرکتهای آنها قربانی یک حمله سایبری
گسترده شدهاند.یک ویروس پرقدرت وارد رایانههای بسیاری
از شرکتهای اسپانیایی شده و تا زمانی که مبلغ باج خواسته

بین  300تا  600دالر اعالم شده است.
در روسیه نیز یکی از اپراتورهای اصلی تلفن همراه ،هدف
حمله سایبری قرار گرفت.
ســخنگوی «مگافون» گفت حمالت امروز ،رایانههای
دفاتر این شرکت در سراسر روسیه را فلج کرد.
شرکت راهآهن دولتی آلمان اعالم کرد سامانههای این
شرکت روز جمعه ،به دنبال حمله سایبری بیسابقه به هزاران
رایانه در سراسر جهان ،به یک بدافزار آلوده شدند.
روزنامه بیلد در شــماره امروز نوشــت بررسیها نشان
میدهد تابلوهای ویژه اطالعات مســافران در ایستگاههای
قطــار در نقــاط مختلف آلمان بــا یک بدافزار موســوم به
«واناکریپت» هدف حمله سایبری قرار گرفتند.

شده پرداخت نشود ،سامانهها را مسدود نگه میدارد.
فاکس نیوز گزارش داد بدافــزار مذکور از آژانس امنیت
ملی آمریکا ربوده شــده و تاکنون رایانههای  74کشور جهان
را آلوده کرده است.
طبق اعالم کارشناسان امنیت ســایبری ،این بدافزار از
نوع باجافزار بوده و پس از ســلب دسترســی کاربر به رایانه
خود ،اطالعات آن را هک کرده و در ازای برقرار کردن مجدد
دسترسی کاربر به رایانه یا پس دادن اطالعات از او باجخواهی
میکند.
شرکت امنیتی کسپرســکی اعالم کرد طی  24ساعت
گذشته  45هزار حمله سایبری را از سوی بدافزار مذکور در این
 74کشور رصد کرده است .مبلغ باج درخواستی این بدافزار نیز

احتمال مذاکره کره شمالی با آمریکا

قرارداد 100میلیارد دالری تسلیحاتی
آمریکا با عربستان

یک مقام ارشــد کاخ سفید روز جمعه اعالم کرد واشینگتن در حال
نهایی کردن مجموعهای از قراردادهایی است که به موجب آنها بیش از
 100میلیارد دالر سالحهای تولید آمریکا و ابزارهای مرتبط به عربستان
سعودی فروخته خواهد شد .دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا تا کمتر از
یک هفته دیگر به عربستان سفر خواهد کرد.
این مقام آمریکایی  --که به شرط محفوظ ماندن نامش با رویترز
سخن گفت اعالم کرد ارزش این بسته سالح عرضه شده به عربستان
میتواند در یک دهه برای تقویت زیرســاختهای نظامی سعودیها از
 100میلیارد دالر نیز فراتر رود و به بیش از  300میلیارد دالر بالغ شود.
وی در ایــن خصوص گفت« :ما در مراحــل نهایی چندین قرارداد
هســتیم ...این قرارداد برای اقتصاد آمریکا مطلوب است؛ اما برای ایجاد
توانمندی به منظور مقابله با چالشها نیز مناسب است».
این بســته برای همزمان شدن با سفر ترامپ به عربستان سعودی
تکمیل میشود .ترامپ  19مه ( 29خرداد) سفر خود را به عربستان آغاز
خواهد کرد.
آمریکا بزرگترین تأمینکننده ســاحهای عربســتان سعودی بوده
است .در سالهای اخیر ،جتهای جنگی اف 15-و سامانههای فرماندهی
و کنترل به ارزش دهها میلیارد دالر در اختیار عربستان قرار گرفته است.
ترامپ همچنین در نخســتین ســفر خارجی خود پس از حضور در
کاخ سفید از سرزمینهای اشــغالی ،واتیکان ،بروکسل و سیسیل دیدار
خواهد کرد.

سازمان ملل از رژیم بحرین خواست
شکنجه گری را تمام کند

به گزارش پایگاه روسیا الیوم ،کمیته ضد شکنجه وابسته به سازمان
ملل متحد از نظام بحرین خواست که نبیل رجب رئیس مرکز حقوق بشر
را از ســلول انفرادی بیرون بیاورد و درباره ادعای شکنجه و بدرفتاری با
زندانیان تحقیق کند.
دولت بحرین از ســال  2016مخالفان را بیش از پیش ســرکوب
میکند و جمعیت اســامی وفاق ملی را که اصلی ترین ّ
تشکل سیاسی
بود ،منحل کرد .رژیم این کشــور نبیل رجب را بازداشت نمود و تابعیت
بحرینی شیخ عیسی قاسم روحانی معروف این کشور را سلب کرد.کمیته
ضد شــکنجه سازمان ملل که متشــکل از  10کارشناس مستقل است،
پس از  5سال به بررسی پرونده حقوق بشر بحرین پرداخت.کارشناسان
کمیته ضد شــکنجه از دولتمردان بحرین خواستند که به حبس انفرادی
نبیل رجب پایان دهند و دســت یابی وی بــه خدمات درمانی و غرامت
مناسب را تضمین کنند.کارشناسان افزودند :گزارش ها نشان می دهد که
حبس انفرادی نبیل رجب از  9ماه گذشته آغاز است و وی در این مدت
خدمات درمانی مناســب را دریافت نکرده است.کارشناسان سازمان ملل
متحد اعالم کردند :شــکایاتی بسیار و پیاپی درباره شکنجه و بدرفتاری
با زندانیان و توســل زندانبان ها به ابزار شکنجه برای اجبار زندانیان به
اعتراف کردن به کارهای نکرده دریافت شده است .کمیته ضد شکنجه
ســازمان ملل همچنین از مقامات بحرینی خواست که قانون محاکمۀ
مردم عادی در دادگاه های نظامی را لغو کند و اوضاع و امکانات مناسب
برای زندانیان خصوص ًا زندانیان زندان َج ّو فراهم کند.

یک دیپلمات ارشــد کرهشمالی اعالم کرد :اگر شرایط
درست شود ،پیونگ یانگ با واشنگتن مذاکره خواهد کرد.
به گــزارش خبرگــزاری رویتــرز ،چو ســون هوئی،
دیپلمات ارشــد وزارت خارجه کره شــمالی در امور آمریکا
در جمــع خبرنــگاران در پکن به هنگام بازگشــت از نروژ
اعالم کرد :اگر شــرایط درســت شــود با آمریــکا مذاکره
خواهیم کرد.وی در پاســخ به این سوال که آیا کره شمالی
آماده مذاکــره با دولت جدیــد کره جنوبی اســت؟ گفت:
شــاید.این دیپلمات ارشــد کره شــمالی یکــی از اعضای
تیم مذاکره کننده این کشــور در مذاکرات هســتهای بوده
است.

کره شمالی برای آمریکا نامه فرستاد
روزنامه کی آر تی کره شمالی گزارش داد که کمیسیون
روابط خارجی پارلمان کرۀ شــمالی ،پیام اعتراض نادری را
برای مجلس نمایندگان آمریکا فرستاد که مضمون آن درباره
تحریم های جدید ضد پیونگ یانگ اســت .تلویزیون کره
شــمالی افزود که این پیام اعتراض مســتقیم به واشنگتن
توسط کمسیون روابط خارجی مجلس عالی خلق ،به ریاست
اری ســو یونگ ،ارائه شــده اســت .یونگ از نزدیکان کیم
جونگ اون ،رهبر کرۀ شمالی ،است .این تحریم ضد بخش
حمل و نقل کره شمالی و شرکت های طرف قرارداد با این
کشور می باشد.

ترکیه :بازداشت دهها تن از کارمندان بازار سهام به ظن
ارتباط با کودتای نافرجام

پلیــس ترکیه بیش از پنجاه تن از کارمندان ســابق
بازار ســهام استانبول را در ارتباط با تحقیقات در خصوص
کودتای نافرجام ژوئیه سال گذشته بازداشت کرده است.
این بازداشتها صبح روز جمعه  ۱۲ماه می انجام شد.
ظاهرا این بازداشــتها به ظن ارتباط این افراد با فتح اهلل
گولن شخصیت مذهبی مخالف دولت ترکیه بوده است.
فتح اهلل گولن که در آمریکا سکونت دارد و هواداران
او از سوی دولت ترکیه به دست داشتن در کودتای تابستان
سال گذشته متهم هستند.
دولت ترکیه بارها از ایاالت متحده آمریکا خواســته
است تا فتح اهلل گولن را به این کشور مسترد نماید.
بدنبال اعالم وضعیت اضطراری در ترکیه ،بسیاری از
موسسهها به ظن ارتباط با فتحاهلل گولن و نقش داشتن در

کودتای نافرجام تعطیل شدند.
رجب طیب اردوغان با دونالد ترامپ دیدار
میکند
رجب طیــب اردوغــان ،رییس جمهــوری ترکیه،
هفته آینده در واشــنگتن با دونالــد ترامپ دیدار میکند.
رییسجمهوری ترکیه از این دیدار با عنوان شروع فصلی
تازه در روابط میان دو کشــور نام برده اســت .در دوران
ریاســت جمهوری باراک اوباما ،روابط واشنگتن و آنکارا
در خصوص سیاســت دو کشور در قبال سوریه به سردی
گرائیــده بود.همزمان ایاالت متحــده آمریکا اعالم کرده
است قصد دارد کردهای سوریه را در مقابل داعش مسلح
نماید .این تصمیم با مخالفت ترکیه روبرو شده است.ترکیه
از تصمیم آلمان در اعطــای پناهندگی به نظامیان ترکیه
انتقاد کردرسانههای آلمانی از افزایش چشمگیر درخواست
پناهندگی شهروندان ترکیه از آلمان ،به ویژه بعد از کودتای
نظامی نافرجام در این کشور ،خبر دادند.وزارت امور خارجه
ترکیه ،روز پنجشــنبه  ۲۱اردیبهشــت ۱۱/مه ،با انتشار
اعالمیهای از تصمیم دولت آلمان برای اعطای پناهندگی
به نظامیان ترک متهم به دســت داشتن در کودتای ناکام
 ۱۵ژوئیه  ۲۰۱۶انتقــاد کرد .وزارت امور خارجه ترکیه در
بیانیه خود گفت ،آنکارا از اینکه برلین به «نظامیان پیشین

و مرتبط با ســازمان تروریستی فتحاهلل گولن» پناهندگی
داده متأسف است و از مقامهای آلمان میخواهد در تصمیم
خود تجدید نظر کنند .رســانه های آلمانی اوایل این هفته
گزارش دادند که دولت آلمان به شــماری از اتباع ترکیه از
جمله نظامیان ترک عضو پایگاه ناتو ،در آلمان پناهندگی
داده است.
از هنــگام کودتــای نافرجام  ۱۵ژوئیــه ۴۱۴ ،تن از
اتباع ترکیه ،شــامل نظامیان ارتش ،دیپلماتها ،کارمندان
عالیرتبه دولتــی و قضات ،با خانوادههایشــان در آلمان
تقاضای پناهندگی دادهاند.آنکارا در ماه ژانویه گذشــته بر
برلین فشــار وارد کرده بود تا تقاضــای پناهندگی حدود
 ۴۰تن از نظامیان ترک شــامل ســازمان ناتو را لغو کند
و افــراد متهم به کودتا را نیز به ترکیه بازگرداند .مســاله
پناهندگی اتباع ترکیه در آلمان طی چند ماه گذشته منجر
به تنشهای جدی میان آلمان و ترکیه شــده تا جائی که
آنکارا برلین را متهم به پناه دادن به «تروریســتها» کرد.
در مقابل آلمان نیز از پاکســازیهای وســیع بعد از کودتا
در ترکیه انتقــاد کرد.مقامهای ترکیه ،فتحاهلل گولن ،یک
از متحدان پیشــین رجب طیب اردوغان را که در آمریکا
زندگی میکند ،به دست داشتن در کودتا متهم میدانند اما
فتحاهلل گولن همواره این اتهام را رد کرده است.

سفر گردشگران «اسرائیلی»به امارات بدون ویزا!
رسانه های صهیونیستی اعالم کردند:
دولت امارات به گردشــگران صهیونیست
اجازه می دهــد بدون دریافت ویزا از قبل،
اقدام به سفر به آن کشور نمایند.
به نوشــته پایگاه خبری صهیونیستی
ان آر جــی امیرنشــین دبی روز گذشــته
اعالم کرد اســرائیلی ها می توانند بســته
تفریحــی در هتل دبی اینترنشــنال رزرو
کنند .همچنین از  135رستوران و تئاتر که
آثار بزرگترین هنرمندان جهانی در آنها به
نمایش درمی آید استفاده کنند.
این پایــگاه می افزایــد ،اتباع رژیم
صهیونیستی ملزم به دریافت ویزای از قبل
برای سفر به دبی نیستند .بلکه می توانند با
استفاده از پروازهای ارزان قیمتی که توسط
شــرکت های هواپیمایی از اراضی اشغالی
به شرق آسیا راه اندازی شده است به این
امارات سفر کنند .این امکان در حالی است
که خط پروازی مستقیم از اراضی اشغالی به
دبی وجود ندارد.

بنا بــه اعالم یکی از شــرکت های
گردشــگری رژیم صهیونیســتی هزاران
تبعه این رژیم ســاالنه در مســیر سفر به
تایلند ،هند و استرالیا به دبی سفر می کنند
و امروزه دیگر نیازی به ترک ســریع این
امــارات ندارند .زیرا می توانند به راحتی در
این امیرنشین باقی بمانند و از امکانات آن
بهره ببرند.
یادآور می شود روزنامه صهیونیستی
هاآرتــص در این باره با اشــاره به روابط
اقتصادی قوی بین تل آویو و ابوظبی تأکید
کرده بود :رژیم صهیونیستی پس از انجام
تشریفات رســمی ،برای اولین بار اقدام به
افتتاح نمایندگی دیپلماتیک در امیرنشــین
ابوظبی کرده است.
به نوشــته روزنامه یدیعوت احرونت
دهها شــرکت اســرائیلی در حال اجرای
پروژههای ســرمایه گذاری در دبی هستند
که از آن جمله می توان به شــرکت های
تسحام ابسته به شهرک صهیونیستی ابکیم

در اراضی اشغالی و همچنین شرکت سونار
اشــاره کرد که دومین شرکت ،منزل یکی
از امرا را به تجهیــزات امنیتی و حفاظتی
مجهز کرده اســت .عالوه بر این شــمار
زیــادی از فروشــگاههای زنجیره ای این
رژیــم اخیرا اقدام به افتتــاح نمایندگی در

دبی نمودهاند .از آن جمله می توان به لیف
لفیف سرمایه دار صهیونیست اشاره کرد که
اخیــرا از طریق یک بازرگان اماراتی به نام
عاطف بن خضره اقدام به فروش کاالهای
صهیونیستی ساخت شرکتش موسوم لفیف
می کند.

