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قسمتدوم

دارين فضل خبرنگار شبکه العالم روز چهارشنبه از سوريه گزارش داد: در اين مرحله، سه هزار نفر از اهالي فوعه و 
كفريا از اين دو شهر به شهر حلب منتقل خواهند شد كه در ميان آنها 700 نفر از نيروهاي كميته هاي مردمي مسئول 

دفاع از اين دو شهر به همراه سالح هاي سبکشان وجود دارد.
شهرهاي شيعه نشين كفريا و فوعه در حومه ادلب از 28 مارس 2015 تاكنون تحت محاصره گروههاي مسلح قرار 

دارند و گروههاي مسلح بارها به اين شهرها حمله كرده اند.

رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور تركيه اعالم كرده در رفراندوم بر ســر قانون 
جديدی كه او را احتماال برای چندين ســال قدرتمندتر خواهد كرد، پيروز شــده است. 
نتايــج انتخابات كه مخالفان آن را تقلبی خوانده اند وعده تركيه ای كمتر دموكراتيک، 

بيشتر مذهبی و به طور تلخی چند دسته تر از هميشه را می دهد.
اردوغان رهبری آشــتی پذير نبوده و در عوض با ترويــج اختالفات ايدئولوژيک، 
اجتماعی و فرقه ای حکومت كرده اســت. پاســخ وی به چالــش ها، حتی اعتراضات 
مســالمت آميز و دموكراتيک، ســركوب مخالفان بوده و از فرصتی  و حتی هر چالشی 
برای تقويت قدرت خود بهره برده اســت. هيچ فرصتی گرانبهاتر از رفراندوم پيشنهادی 
روز يکشــنبه نبود. پيروزی در رفراندوم، قانونی جديد بــا 18 ماده را تصويب می كند 
كــه به صورت تدريجی، نظام پارلمانی تركيه را به رياســت جمهوری تبديل می كند. 
انتخابات بعدی رياســت جمهوری در سال 2019 برگزار خواهد شد، در آن زمان پست 
نخست وزيری ملغی خواهد شد. در آن هنگام رئيس جمهور قادر خواهد بود 12 تن از 15 
قاضی دادگاه عالی را منصوب كند، اعضای شورای عالی امنيت ملی را انتخاب و نقشی 
برجســته در ارائه پيش نويس قوانين ايفا كند. منتقدان می گويند اردوغان در عمل به 
يک ديکتاتور بدل خواهد شــد.كودتای سال 2016 چنان برای اردوغان سودمند بود كه 
هنوز خيلی ها شک دارند خودش آن را هدايت نکرده باشد. در عرض چند ساعت پس 
از بازپس گيری قدرت، سركوبی در ابعاد خيره كننده به راه انداخت، چند ده هزار نفر را 
زندانی كرد و صدها هزار تن را پســت هايشان در ارتش، دانشگاه، دادگاه و غيره بركنار 
كرد. كودتا شکست خورد و دموكراسی هم در پی آن جان داد. در حالی كه هنوز بسياری 
در كشور اميد داشتند ببينند تركيه به سمت غرب مدرن و ليبرال نزديک می شود و به 
»اتحاد اردوغان« پيوستند، اردوغان با شعارهای ضد غربی و ملی گرايانه آن ها را از خود 
راند. رئيس جمهور  با حمايت حدود نيمی از جمعيت تركيه قدرت بزرگی اســت، اكثر 
آن ها روستايی و از بخش های محافظه كار جامعه هستند.اما برای نيمه ديگر جامعه، او 
و برنامه هايش مورد لعن و نفرين قرار دارند. برای گروه های شهری تركيه و آن هايی 
كه هنوز سکوالريســم كمال آتاتورک را ستايش می كنند، هضم برنامه های برآمده از 
مذهب و محافظه كارانه اردوغان دشوار است. بدتر از آن، به نظر می رسد رئيس جمهور 
مصمم اســت تا با تركيب تازه ای از دين و ملی گرايی كه وی را به چهره ای واال بدل 
می كند، كماليسم را به چالش بکشد. كاخ 600 ميليون دالری وی با 1100 اتاق شاهدی 
سمبليک برای منتقدانی اســت كه می گويند او می خواهد به سلطان جديد بدل شود 
و روزهای باشــکوه عثمانی را بازگرداند، روزگاری كه يک نفر قدرت كامل را در اختيار 
داشت و تركيه رهبر جهان اســالم بود. خيلی ها نگران هستند كه رئيس جمهور برای 
شکل دهی دوباره جامعه تا چه حد ديدگاه های مذهبی و محافظه كارانه خود را تحميل 
خواهد كرد. بســياری از زنان وقتی كه رئيس جمهور در يک ســخنرانی در خصوص 
»طبيعت حساس« زنان صحبت و اعالم كرد :» دين ما نقشی برای زنان تعريف كرده 
اســت: مادر بودن« ؛ به خشم آمدند. اما شايد هيچ چيز در برنامه اسالميزه كردن تركيه 
بيش از تمركز حکومت بر روی طرح های آموزشی كه در آن سکوالريسم انگاره مركزی 
بود هشــيارانه تر نباشد. اردوغان گفته است كه می خواهد نسلی مؤمن پرورش دهد و 
وزير آموزش برنامه تحصيلی جديدی را اعالم كرده كه شــامل حجم عظيمی از متون 
مذهبی و همچنين شامل تصويری قهرمانانه از پيروزی اردوغان عليه كودتای دسيسه 
چين ها در ماه ژوئيه است.آنچه پيش روی مردم چند پاره تركيه قرار دارد دوران به شدت 
وخيم شده تر اردوغان است. رئيس جمهور حاال برای پيشبرد نقشه اش برای فرسودن 
سکوالريسم و تحکيم قدرتش مقتدر شده و برای آن هايی كه می خواهند تركيه در مسير 
دموكراســی، همراه با حاكميت قانون، قضات مستقل، آزادی بيان و برابری برای همه 

حركت كند، جاده پيش رو بسيار بسيار ناهموار شده است.

درک پديده ی بنيادگرايی بدون بررســی ساخت شــخصيتی فرد بنيادگرا، آن 
گونه كه در محيط بحران شکل گرفته، امکان پذير نيست. بر اين اساس می توان با 
اســتفاده از نظريه اجتماعی روانشناسانه و مشاهده ی تجربی، ويژگی و خصوصيات 

شخصيتی فرد بنيادگرا را مشخص كرد. اين خصوصيات عبارتند از:
1.بيزاری: بنيادگرا بيشتر از هر چيز يک فرد شديدا بيزار است. بيزاری او نتيجه 
ی مســتقيم محيط بحران عربی- اسالمی است. بيزاری متعصب از محيط بزرگتر 

عربی به جدايی او از جامعه و توسل به سيستم عقيدتی اسالمی می انجامد.
2.پستی- برتری: احســاس حقارت و پســتی در ميان بنيادگرايان، نتيجه ی 
مســتقيم بيزاری و ناتوانی آنها در يافتن يک جايگاه در جامعه اســت. اين احساس 
حقارت به محض گرايش و پيوســتن به عقيده اســالمی، به نوعی احساس برتری 

شديد تبديل می شود.
3.فعال گرايی- ستيزه جويی: بنيادگرايان در ازای محروميتشان در جامعه و در 
اثر اعتقاد به اين مسئله كه » غير متعهدين«، گمراه هستند؛ رفتار ستيزه جويانه ای 

با كفار و مسلمانان غير فعال دارند.
4.ســوءظن شــديد- برنامه ريزی: او بی اعتمادی عميقی نســبت به مردم و 
نهادهای دولتی، كه مقاصدی بدخواهانه در آنان مشــاهده می كند، دارد و جهان را 

بر طبق معياری روشن و يکنواخت به مقوله هايی مطلق تقسيم می كند.
5.ايده آليســم- احســاس وظيفه: آن ها با اعتقاد قطعی به حقانيت مطلق پيام 
اسالمی،نابودی جامعه ی حکومت»گناهکار« را يک فضيلت عالی قلمداد می كنند.

6.اطاعت- ســازگاری: فرد بنيادگرا تنها از اهلل، پيامبر و رهبر فرهمند جنبش از 
طريق بيعت اطاعت مطلق دارد.

ويژگيهای مذكور الگوی شخصيت بنيادگرايان راديکال را تشکيل می دهد.
هدف اصلی و اساســی اسالم گرايان راديکال استقرار حاكميت الهی از طريق 
تاســيس جامعه راستين اسالمی است. در اين جامعه مواردی چون مرز زبان، نژاد و 
ثروت موجود ســبب تمايز و تفکيک افراد نمی شود. تمامی اسالم گرايان بر همين 
امت يکپارچه انگشــت تاكيد می گذارند كه عقيده، عامل مشــترک و همبســتگی 
اعضای آن به شــمار می رود. اين مفهوم اســت كه مهمترين نشــانه ای است كه 
موجب تمايز گفتمان اســالم از ديگر گفتمان ها می شــود و بــا ايجاد دو گانه ی 
داراالســالم- دارالکفر مبنای تعريف هويت اســالمی می گــردد و به مرز خود - 

ديگری، صبغه ای فرهنگی و ارزشی می بخشد.

به نقل از رويترز؛ دونالد ترامــپ، رئيس جمهور آمريکا در ادعايی عجيب گفت 
عملکرد دولتش در 90 روز نخســت رياست جمهوری ، موفق تر از همه دولت ها در 

تاريخ آمريکا بوده است.
وی در ســخنرانی خود درباره مســائل اقتصادی آمريکا گفت: من كارگران را 
خيلی دوســت دارم و بسيار خشنودم كه  به ويسکانسين بازگشته ام. خوش بينی كه 
در اين اتاق وجود دارد همان روحيه ای اســت كه در كل كشــور وجود دارد. ترامپ 
افزود: اين روحيه خوش بينی حتی بيشتر از روزی است كه من در ماه نوامبر در ايالت 
ويسکانسين پيروز شده بودم كه همان موقع  ما در رياست جمهوری هم پيروز شديم. 
وی مدعی شــد: هيچ دولتی در 90 روز نخست رياست جمهوری، در عرصه نظامی، 

مرزی، تجارت و مقررات و اجرای قانون از ما موفق تر نبوده است.

ترزا می نخســت وزير بريتانيا در يادداشتی تاكيد كرد: 
»من تصميم خود برای برگزاری انتخابات سراسری را برای 
روز پنج شــنبه 8 ژوئن اعالم كردم تا رهبری مقتدر و باثباتی 
كه كشور در طول مذاكرات برگزيت)خروج بريتانيا از اتحاديه 

اروپا( و بعد از آن نيازمندش است، به دست آيد.  
خانم می در يادداشتی در روزنامه تلگراف نوشت  از اين 
واقعيت كه ديگر احزاب هم گفتند  در جلسه مجلس عوام از 

آن تصميم حمايت می كنند، استقالل می كنم.  
نخست وزير بريتانيا ادامه داد »اين تصميمی نيست كه 
من با ضعف آن را اتخاذ كرده باشد بلکه در زمان نخست وزير 
شــدن )كه 9 ماه پيش بود( اولويت من ايجاد ثبات در كشور 

بعد از آن چالش بلندمدت همه پرسی بود.« 
وی تاكيد كرد، بر اين باور اســت كه منافع ملی بريتانيا 
ايجاب می كند اكنون انتخابات سراســری برگزار شود چراكه 
اين تنها راه برای ايجاد اطمينان و ثبات در كشوريســت كه 
در حال خروج از اتحاديه اروپاست و تنها اكنون نيازمند ثبات 

نبوده و 5 سال آينده به ثبات نيازمند است. 
ترزا می كه دومين نخست وزير زن اين كشور در طول 
تاريخ اســت در ادامه يادداشت خود تصريح كرد »رسيدن به 
توافقی مناسب برای بريتانيا، اولويت من است اما شکاف هايی 
كه در وست مينيستر )پارلمان بريتانيا( و در ميان اكثريت دولت 
وجود دارد خطر تضعيف موضع ما در زمان برگزاری مذاكرات 

را به دنبال خواهد داشت.« 
ترزا می ادامه داد »زمانی كه كشــور رو به سوی اتحاد 
بيشتر است، وست مينيستر دچار شکاف شده. احزاب مخالف 
به غلط بر اين باورند كه چون اكثريت دولت كوچک است راه 
حــل ما ضعيف خواهد بود و آن ها می توانند جهت ما را تغيير 
دهند و همه اين ها اقداماتی كــه بايد برای آمادگی برگزيت 
انجام دهيم را به مخاطره انداخته و دســت ما را در مذاكرات 
پيش رو ضعيف می كند. اكنون زمان آن رسيده كه اين ترديد 
را به پايان رسانده و انتخابات سراسری در ماه ژوئن در همين 

راستا انجام خواهد گرفت.« 
می در ادامه گفت منتظر ماندن تا سال 2020 كه موعد 

برگزاری انتخابات سراســری آتی اســت، منجر به افزايش 
ترديد ها و بی ثباتی در زمانی خواهد شــد كه اين ثبات حياتی 
است چراكه مذاكرات برگزيت به مرحله ای حساس و مشکل 

خواهد رسيد. 
وی همچنين هشدار داد، شکاف ها داخل وست مينيستر 
می تواند توان بريتانيا برای موفقيت در مذاكرات برگزيت را به 
خطر بياندازد و بی ثباتی و ترديد را دقيقا در زمانی كه كشــور 

بايد آماده استفاده از فرصت ها باشد، بوجود بياورد. 
اعالم نخســت وزير انگليس برای برگــزاری انتخابات 
زودهنگام در اين كشــور با واكنش هــای متفاوتی از طرف 

مسئوالن و سياستمداران آلمانی همراه بوده است.
  »ترزا می« نخســت وزير انگليس روز سه شنبه اعالم 
كرده است كه در اين كشور انتخابات زودهنگام برگزار خواهد 
شد. اين انتخابات قرار است هشتم ژوئن ) 18 خرداد( برگزار 

شود. 
وی پيشــتر گفته بود كه تا ســال 2020 يعنی تا زمان 
برگزاری انتخابات پارلمانی بعدی در سمتش باقی خواهد ماند. 

اين تصميم غافلگير كننده »ترزا می ا واكنش های داخلی 
و خارجی فراوانی از جمله در آلمان روبرو شده است. 

به گزارش هفته نامه اشــپيگل، »زيگمار گابريل«، وزير 
امور خارجــه آلمان دولت انگليس را توصيه به ســنجيدگی 
و حســابگری كرد. وی در واكنش به تصميم نخســت وزير 
انگليس برای برگزاری انتخابات زودهنگام در كشورش گفت: 
هر گونه عدم اطمينان و شرايط ابهام دراز مدت مطمئنا روابط 
 سياســی و اقتصادی ميان اروپا وانگليــس را خوب نخواهد 

كرد.
در بين كارشناسان اقتصادی در آلمان نيز واكنش های 

متفاوتی به اين تصميم ترزا می وجود داشت. 
»مارسل فراتستشر« رئيس انستيتو  تحقيقات اقتصادی 
آلمان,  انتظار ناامنی های سياسی و اقتصادی برای انگليس 
را داشــته و در اين باره گفت: انتخابات زود هنگام يک بازی 
خطرنــاک برای نخســت وزير انگليس اســت. اين تصميم 
می توانــد ترزا می را تضعيف كرده و بخصوص به تاخير قابل 

توجهی در مذاكرات برگزيت بيانجامد. 
»كلمنز فوئست«، رئيس انســتيتو تحقيقات اقتصادی 
ايفوی آلمان در واكنشی متفاوت اين اعالم ترزا می را حركتی 

هوشمندانه ارزيابی كرد. 
وی در اين باره گفت: بسياری نشانه ها وجود دارد مبنی 
بر اينکه ترزا می اين انتخابات را به وضوح برنده خواهد شد و 
موضع خود در مذاكرات برگزيت با اروپا را تقويت خواهد كرد. 
»گای ورهوفســتاد «، مذاكره كننده ارشــد برگزيت از 
ســوی پارلمان اروپا نيز انتخابات زودهنــگام در انگليس را 
شانسی برای شهروندان انگليســی دانسته و گفت: آن ها به 
ايــن ترتيب اين فرصت را دارند تــا بگويند روابط آينده بين 
كشور خود با اتحاديه اروپا را چگونه می بينند. برگزيت عنصر 

مركزی اين انتخابات خواهد بود. 
وی اعــالم كرد كه با دولت آينده انگليس برای بهترين 

آينده مشترک كار خواهد كرد. 
رئيس شــورای اروپايی نيز اعالم كــرد كه گفتگوهای 

تلفنی خوبی را با نخست وزير انگليس داشته است. 

»نوربرت روتگن«، رئيس كميســيون خارجی پارلمان 
آلمــان درباره اعــالم ترزا می بــرای برگــزاری انتخابات 
زودهنگام در كشــورش ابراز غافلگيری كرده و اين تصميم 
را يک دگرگونی 180 درجه ای نســبت به رويکردهای وی 
در ماه های اخير دانســت.   وی تاكيد كرد كه اين اعالم ترزا 
می بيان ضعف استراتژيک است. تمايل "می" برای انتخابات 
زودهنگام نشــان می دهد كه دولت انگليس برای برگزيت 
آماده نشده است. بخصوص اين نشانگر اين مسئله است كه 
مذاكرات خروج بسيار دشــوار بوده و خروجی آن قابل پيش 
بينی نيســت. روتگن همچنين تاكيد كرد كه به هيچ عنوان 
اعــالم انتخابات مجدد به مفهوم برگشــت از رويکرد خروج 
انگليس از اتحاديه اروپا نيســت. اميدواری برای يک خروج 
از روند خروج انگليس از اتحاديه اروپا بی دليل بوده و عکس 

آن صادق است.
 پیش بینی موفقیت محافظه کاران

تازه ترين نظرسنجی نشان می دهد كه ترزا می نخست 
وزير بريتانيا می تواند در انتخابــات زودهنگام 8 ژوئن 382 

كرسی را كسب خواهد كرد. 
به گزارش رويترز، نظرسنجی موسسه يوگاو حاكی است 
كه ترزا می نخســت وزير بريتانيا در انتخابات زودهنگام به 
پيروزی قاطعی دســت خواهد يافت و اكثريت 114 كرســی 
پارلمان را كسب می كند. اين نظرسنجی نشان می دهد كه 
حزب محافظه كار بريتانيا خواهد توانســت 382 كرسی را در 
انتخابات كسب كند و حزب كارگر تنها موفق به 179 كرسی 
خواهد شــد، ليبرال دموكرات ها نيز 10 كرسی و حزب ملی 
اسکاتلند نيز 56 كرسی را كســب خواهند كرد. ساير احزاب 
نيز موفق به كســب 23 كرسی خواهند شــد. اين بدان معنا 
خواهد بود كه دولت می تواند به يک اكثريت 114 كرسی در 
پارلمان 650 نماينده ای دست يابد. حزب محافظه كار بريتانيا 
هم اكنون 330 كرسی در پارلمان دارد.ترزا می نخست وزير 
انگليس روز ســه شنبه اعالم كرده اســت كه در اين كشور 
انتخابات زودهنگام برگزار خواهد شد. اين انتخابات قرار است 

هشتم ژوئن ) 18 خرداد( برگزار شود. 

ترزا می  به دنبال رهبری مقتدر  در بریتانیا

در جريان ســفر "فدريکا موگرينی" به مســکو، 
مشــکالت موجود در روابط دوجانبه روسيه و اتحاديه 
اروپا و وخامت اوضاع در سوريه مورد بررسی طرفين 

قرار خواهد گرفت. 
به گزارش  خبرگزاری »نووســتی«، "والديمير 
چيژوف" نماينده دائم روســيه در مقر اتحاديه اروپا در 
بروكسل، اعالم كرد كه سفر آتی "فدريکا موگرينی" 
نماينده عالــی رتبه اتحاديه اروپــا در امور خارجی و 
سياســت امنيتی به مسکو كه در روسيه مدتهاست در 

انتظار آن هستند، امکان بســيار خوبی برای بررسی 
مفصــل روابط دوجانبه و همچنيــن اوضاع پيرامون 

سوريه خواهد بود. 
چيژوف در آستانه اين سفر كه قرار است در تاريخ 
24 آوريل انجام شود، توضيح داد: »روسيه و اتحاديه 
اروپا همواره بزرگترين شــركای اقتصادی-بازرگانی 
يکديگر بوده و هســتند. البته مذاكرات سياسی بين 
مسکو و بروكســل، با توجه به حوادثی كه طی چند 
ســال اخير رخ داده كه مهترين آن ها بحران در شرق 

اوكراين و مناقشه نظامی در سوريه است، رو به تيرگی 
نهاده و ســطح اين گفتگوها بسيار پايين آمده است. 
البته "ســرگئی الوروف" وزير امور خارجه ما و خانم 
"فدريکا موگرينی" در حاشيه نشست های بين المللی 
زيادی با يکديگر ديدار و گفتگو داشــته اند. ولی سفر 
24 آوريل اين مقام بلندپايه اروپايی به مســکو، كه ما 
مدتهاست در انتظار آن هستيم، موقعيت بسيار مناسبی 
برای بررســی مفصل مســائل و حل و فصل برخی 

اختالف نظرات در عرصه بين المللی خواهد بود.« 

اين ديپلمات بلندپايه يادآور شد كه بررسی طيف 
وســيعی از مســائل دوجانبه و همچنين تبادل نظر 
در مورد مســائل مهم بين المللــی كه در ميان آن ها 
روند اوضاع در ســوريه دارای بيشترين اهميت است، 
در دســتوركار مذاكرات خانم موگرينی در مسکو قرار 
دارد. چيژوف در آخر ضمن تاكيد بر اهميت بازگشت 
روابط روسيه و اتحاديه اروپا به سطح عادی برای هر 
دو طرف، افزود: »بايد منتظر بود و ديد اين ســفر چه 

عالمتی برای آينده روابط دوجانبه خواهد داشت.

 موگرینی 
به مسکو 
می رود 

دموکراسی 
در ترکیه 

جان
 داد

ساخت شخصیتی فرد بنیادگرا

ترامپ دولت خود را موفق می داند

استيون ِمنوچين وزير خزانه داری آمريکا گفت اين كشور تحريم های بيشتری 
ضد كره شــمالی اعمال خواهد كرد چون روز يکشنبه با آزمايش موشکی خود كه 

ناموفق هم بود قطعنامه های سازمان ملل  را نقض كرده است.
وزير خزانه داری آمريکا اضافه كرد: اين كشور قصد دارد تحريم های بيشتری 
ضــد ايران اعمال كند. وی گفت اين تحريم ها به برنامه هســته ای ايران مربوط 

نيستند.
وزير خزانه داری آمريکا گفت: برنامه تحريم ها فوق العاده مهم اســت و اين 

تحريم ها بخش مهمی از شغل من هستند.
استيون ِمنوچين وزير خزانه داری آمريکا گفت: دولت ترامپ تحريم ها را ابزار 
مهمی می داند و وزارت خزانه داری اين كشور قصد دارد بعد از حمله شيميايی اخير 

دويست تحريم جديد را ضد سوريه اعمال كند.
وی گفت اين تحريم ها در طول دو هفته آينده اعالم خواهند شد و اشخاص 

حقيقی و حقوقی را در سوريه هدف قرار خواهند داد.
دولت آمریکا از تعهد ایران به برجام خبر داد

دولت دونالد ترامپ به كنگره آمريکا اعالم كرد ايران به تعهدات خود در توافق 
هسته ای كه در سال 2015 به امضا رسيد، عمل كرده است. بر همين اساس، دولت 
آمريکا برنامه لغو برخی از تحريم ها را در ازای اِعمال محدوديت بر برنامه هسته ای 

ايران تمديد كرده است.
اما ركس تيلرســون مدعی شــده ايران همچنان دولتی پيشرو در حمايت از 
تروريسم باقی مانده است و ترامپ با در نظر گرفتن اين نکته، فرمان ارزيابی توافق 

هسته ای را صادر كرده است

آمریکا: تحریم های غیرهسته ای 
ایران افزایش می یابد

  اجرای توافق 
 کفریا و فوعه

 و زبدانی

رسانه های آمريکايی   از پرواز دو بمب افکن روس در نزديکی آالسکا خبر دادند.
به نوشته ســايت شــبکه »فاكس نيوز«، پس از حضور اين دو بمب افکن در 160 
كيلومتری جزيره »كودياک«، دو جنگنده اف-22 آمريکايی از پايگاه »المندورف« آالسکا 

برای رهگيری اين بمب افکن ها به هوا برخاسته اند.
از زمان روی كار آمدن »دونالد ترامپ« رئيس جمهور آمريکا، اين اولين بار است كه 

بمب افکن های روس به مرزهای آمريکا نزديک شده اند.

  بمب افکن های روس در مرز آمریکا

پايگاه بيزينس اينسايدر به نقل از مارينلی نوشت: در روسيه خوشبختی جديد و زندگی 
بدون استرس، نااميدی و سرخوردگی ناشی از وضعيت آمريکا را يافتم. از اين رو، می خواهم 
اگر مردم روســيه مرا به عنوان يک مهمان هميشــگی بپذيرند روسيه را به عنوان وطن 

جديدم انتخاب كنم.وی افزود: تمايل ندارم به زودی به كاليفرنيا برگردم.
يادآور می شــود مارينلی در دوره اخير در شــهر ســن ديه گوی آمريکا و همچنين 
شــهر يکاترينبورگ روسيه كه همســرش در آن زندگی می كند، اقامت داشته است. اين 
شهروند آمريکا سال گذشــته فراخوانی مبنی بر درخواست خروج كاليفرنيا از آمريکا ارائه 
كرد. دادســتانی اين ايالت نوامبر گذشــته و پس از پيروزی دونالــد ترامپ در انتخابات 
رياست جمهوری، اين دادخواست را دريافت كرد. وزير امور داخلی اين ايالت نيز، در ابتدای 
سال ميالدی جاری به ماريلی اجازه داد در تأييد ابتکارش، اقدام به جمع آوری امضا نمايد.

رهبر استقالل کالیفرنیا به روسیه 
پناه می برد

به نقل از واشينگتن پســت؛ متوليان گروه های 
ايرانی-آمريکايــی روز سه شــنبه از دادگاهــی در 
واشينگتن خواســتند فرمان اجرايی دونالد ترامپ را 
در خصــوص محدوديت ورود اتباع 6 كشــور عمدتًا 

مسلمان به خاک آمريکا به حالت تعليق درآورد.
دادگاه ناحيه دوم واشــينگتن: جلســه بررسی 

شکايت گروه زيادی از ايرانيان آمريکايی عليه حکم 
مهاجرتی ترامپ را به رياســت تانيا چوتکان، قاضی 
فدرال آمريکايی آغاز كرد. در حالی كه پس از دو بار 
صدور حکم ممنوعيت قضات فدرال ايالت های مريلند 
و هاوايی عليه دومين نسخه فرمان مهاجرتی ترامپ 
ايــن حکم به حالت تعليق درآمده و در انتظار تصميم 
يک دادگاه فرجام بســر می برد، قرار اســت ايرانيان 
آمريکايی كه دســتور ترامپ را فرمانی تبعيض آميز و 
ضد مسلمانان می دانند، در دادگاه واشينگتن هر يک 
به طور جداگانه شکايت خود را مطرح كند و خواستار 
صدور حکم از سوی دستگاه قضايی آمريکا عليه اين 

فرمان شود.
در ســال 2015 ايرانيان در قياس با كليه اتباع 

5 كشور ديگر كه در ليست سياه ترامپ حضور دارند 
و توانســتند به آمريکا وارد شوند، از واشينگتن رواديد 

بيشتری دريافت كردند. 
در اين ســال 57 درصد از رواديدهای صادرشده 

برای اتباع اين كشورها، به ايرانيان تعلق داشت. 
اين در حالی اســت كه بنا بــر داده های وزارت 
خارجه آمريکا، حــدود 80 درصد از دانش آموزان اين 
كشــورها كه سال گذشته توانســتند به آمريکا وارد 

شوند، ايرانی بودند.
وكالی 4 گروه اصلی كه شکايات شان در دادگاه 
واشــينگتن در حال بررسی اســت معتقدند موفقيت 
جامعه ايرانيــان در آمريکا يــک دارايی امنيت ملی 

محسوب می شود و نبايد آن را يک تهديد ناميد.

ایرانی-آمریکایی هاعلیه فرمان ترامپ

به گزارش خبرگزاری اسپوتنيک، محمد انعم از 
ســران حزب كنگره كل يمن گفت: آمريکا درحال 
حاضر با حمايت از ائتالف متجاوز سعودی به يمن و 
كشاندن سازمانهای تروريستی به عرصه درگيری ها، 

برای تاثير بر اوضاع يمن تالش می كند. 
انعم روز ســه شنبه در گفتگو با اين خبرگزاری 
گفت: اين نقش آمريکا در يمن مسئله تازه ای نيست 
و آمريکا از مارس 2015 در كنار عربســتان سعودی 
می جنگد و شايد پس از اقدام واشنگتن به بمباران 
برخی تاسيسات غيرنظامی در يمن و كشتن زنان و 
كودكان بــه بهانه مبارزه با القاعده و داعش، حضور 

رسانه ای آمريکا افزايش يافته است. آمريکا در كنار 
القاعــده و داعش در يمن می جنگــد و در عراق و 

سوريه نيز در كنار اين دو سازمان قرار دارد. 
وی افزود: عربستان ســعودی تنها آلت دست 
واشنگتن است و يمنيها خودشان با القاعده و داعش 
مبارزه می كنند. عربستان سعودی القاعده و داعش 
را به وجــود آورد و درحال حاضر نيز آنها را به يمن 
منتقل می كند. هفته گذشــته 400 نفر از اعضای 
داعش با ســه كشتی از سوريه به يمن منتقل شدند 
و مشخص است كه اين تصميم وجود دارد كه باب 

المندب در كنترل تروريستها قرار داشته باشد. 

نعم اضافه كرد: كنگره يادداشتی را برای دونالد 
ترامپ رئيس جمهور آمريکا فرســتاد و در آن درباره 
پيامدهای حمايت از عربســتان ســعودی و دولت 
عبدربــه منصور هادی )رئيس جمهور مســتعفی و 
فراری يمن( هشدار داد و افزود عربستان سعودی در 
اين جنگ در كنار داعش و القاعده حضور دارد و در 
كنار هم در استانهای تعز و الضالع می جنگند و باب 
المندب از مناطقی اســت كه در تعز در كنترل آن ها 
قرار دارد و اين سازمانهای تروريستی مورد حمايت 
آمريکا در وهله اول هدف قرار دادن منافع روسيه را 

در نظر دارند.

عربستان با کشتی داعشی ها را به یمن می برد

تلويزيونی  شــبکه  گــزارش  به 
الجزيره، شين هون چول در گفتگو با 
اين شــبکه گفت: كره شمالی خواهان 
صلح اســت ولی هرگز صلح را گدايی 

نمی كند.
وی افــزود: اگر آمريــکا به هر 
شکلی به كره شمالی حمله كند، پاسخ 
اين كشــور به صورت حمله نظامی در 
اراضی آمريکا و پايگاه های اين كشور 

در شبه جزيره كره يا ژاپن خواهد بود.
مقام كــره ای در پاســخ به اين 
پرســش كه آيا پس از حمله موشکی 
آمريکا به ســوريه به دنبال راه هايی 
بــرای آرام كــردن تنش بــا آمريکا 
هســتيد،گفت: ما عاشق صلح هستيم 
ولــی هرگز اين صلــح را گدايی نمی 
كنيم بلکه از صلح و امنيت كشور خود 
با توانی كه داريــم دفاع  و به صورت 
مثبت در اســتقرار صلــح و امنيت در 

جهان مشــاركت می كنيم. بايد دولت 
ترامــپ در آمريکا با چشــمان باز به 
جهان بنگرد. دوره تسليم كردن طرف 
مقابل با اشــاره به توان نظامی سپری 
شده است. در صورتی كه دولتمردان و 
تجار آمريکا فکر می كنند با تهديدات 
نظامی يا اعمال تحريم ها می توانند ما 
را بترسانند بايد بدانند كه اين تهديدات 
هيچ ســودی نــدارد همــان طور كه 
سياست های باراک اوباما در رويارويی 
با ما به شکست راهبردی و ذلت آوری 
رسيد. شين هون چول در پاسخ به اين 
پرسش كه در صورتی كه آمريکا حمله 
ای به مانند حمله موشــکی به سوريه 
اين بار به كره شــمالی داشــته باشد 
چه پاســخی خواهيد داد،گفت: ارتش 
ما برای پاســخ به تحــركات نظامی 
آمريکا در آماده بــاش كامل قرار دارد 
و در صورتی كه احساس كنيم تحركی 

برای حمله به حاكميت ما وجود دارد، 
ارتش ما حمالت نظامی بی رحمانه ای 
عليه متجاوزان آمريکا در هر نقطه ای 
شامل اراضی اين كشور يا پايگاه های 
نظامی آمريکا در منطقه شــبه جزيره 

كره يا ژاپن و غيره خواهد داشت.
شــين هون چول در پاسخ به اين 
پرسش كه برنامه ريزی شده بود هيئت 
كره شمالی به واشنگتن سفر كند، آيا 
همچنان احتمال چنين ســفری وجود 
دارد و آيا پيش بينی می كنيد ديداری 
ميان دونالــد ترامپ رئيــس جمهور 
آمريکا بــا كيم جــون اون رهبر كره 
شمالی  برگزار شود به ويژه آنکه ترامپ 
در مبارزات انتخاباتی خود وعده چنين 
ديــداری را داده بود، گفت: در صورتی 
كه آمريکا سياســت هــای خصمانه 
خود را عليه كره شــمالی متوقف نکند 
هيچ احتمالــی در برگزاری دوجانبه در 

هيچ سطحی وجود ندارد. شرط اصلی 
برگــزاری اين ديدارها اين اســت كه 
آمريکا به سياست های خصمانه خود 
پايان دهد. بايد دولت ترامپ نگاه بازی 
به جهان داشته باشد و دوره وادار كردن 
طرف مقابل به پذيرفتن مســئله ای با 
اشاره به استفاده از توان نظامی سپری 

شده است.

کره شمالی: ما عاشق صلحیم ولی هرگز آن را گدایی نمی کنیم


