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رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهور ترکیه اعالم کرده در رفراندوم بر ســر قانون
جدیدی که او را احتماال برای چندین ســال قدرتمندتر خواهد کرد ،پیروز شــده است.
نتایــج انتخابات که مخالفان آن را تقلبی خوانده اند وعده ترکیه ای کمتر دموکراتیک،
بیشتر مذهبی و به طور تلخی چند دسته تر از همیشه را می دهد.
اردوغان رهبری آشــتی پذیر نبوده و در عوض با ترویــج اختالفات ایدئولوژیک،
اجتماعی و فرقه ای حکومت کرده اســت .پاســخ وی به چالــش ها ،حتی اعتراضات
مســالمت آمیز و دموکراتیک ،ســرکوب مخالفان بوده و از فرصتی و حتی هر چالشی
برای تقویت قدرت خود بهره برده اســت .هیچ فرصتی گرانبهاتر از رفراندوم پیشنهادی
روز یکشــنبه نبود .پیروزی در رفراندوم ،قانونی جدید بــا  18ماده را تصویب می کند
کــه به صورت تدریجی ،نظام پارلمانی ترکیه را به ریاســت جمهوری تبدیل می کند.
انتخابات بعدی ریاســت جمهوری در سال  2019برگزار خواهد شد ،در آن زمان پست
نخستوزیری ملغی خواهد شد .در آن هنگام رئیس جمهور قادر خواهد بود  12تن از 15
قاضی دادگاه عالی را منصوب کند ،اعضای شورای عالی امنیت ملی را انتخاب و نقشی
برجســته در ارائه پیش نویس قوانین ایفا کند .منتقدان می گویند اردوغان در عمل به
یک دیکتاتور بدل خواهد شــد.کودتای سال  2016چنان برای اردوغان سودمند بود که
هنوز خیلی ها شک دارند خودش آن را هدایت نکرده باشد .در عرض چند ساعت پس
از بازپس گیری قدرت ،سرکوبی در ابعاد خیره کننده به راه انداخت ،چند ده هزار نفر را
زندانی کرد و صدها هزار تن را پســت هایشان در ارتش ،دانشگاه ،دادگاه و غیره برکنار
کرد .کودتا شکست خورد و دموکراسی هم در پی آن جان داد .در حالی که هنوز بسیاری
در کشور امید داشتند ببینند ترکیه به سمت غرب مدرن و لیبرال نزدیک می شود و به
«اتحاد اردوغان» پیوستند ،اردوغان با شعارهای ضد غربی و ملی گرایانه آنها را از خود
راند .رئیس جمهور با حمایت حدود نیمی از جمعیت ترکیه قدرت بزرگی اســت ،اکثر
آنها روستایی و از بخش های محافظه کار جامعه هستند.اما برای نیمه دیگر جامعه ،او
و برنامه هایش مورد لعن و نفرین قرار دارند .برای گروه های شهری ترکیه و آن هایی
که هنوز سکوالریســم کمال آتاتورک را ستایش می کنند ،هضم برنامه های برآمده از
مذهب و محافظه کارانه اردوغان دشوار است .بدتر از آن ،به نظر می رسد رئیسجمهور
مصمم اســت تا با ترکیب تازه ای از دین و ملی گرایی که وی را به چهره ای واال بدل
می کند ،کمالیسم را به چالش بکشد .کاخ  600میلیون دالری وی با  1100اتاق شاهدی
سمبلیک برای منتقدانی اســت که می گویند او می خواهد به سلطان جدید بدل شود
و روزهای باشــکوه عثمانی را بازگرداند ،روزگاری که یک نفر قدرت کامل را در اختیار
داشت و ترکیه رهبر جهان اســام بود .خیلی ها نگران هستند که رئیسجمهور برای
شکل دهی دوباره جامعه تا چه حد دیدگاه های مذهبی و محافظه کارانه خود را تحمیل
خواهد کرد .بســیاری از زنان وقتی که رئیس جمهور در یک ســخنرانی در خصوص
«طبیعت حساس» زنان صحبت و اعالم کرد  «:دین ما نقشی برای زنان تعریف کرده
اســت :مادر بودن» ؛ به خشم آمدند .اما شاید هیچ چیز در برنامه اسالمیزه کردن ترکیه
بیش از تمرکز حکومت بر روی طرح های آموزشی که در آن سکوالریسم انگاره مرکزی
بود هشــیارانه تر نباشد .اردوغان گفته است که می خواهد نسلی مؤمن پرورش دهد و
وزیر آموزش برنامه تحصیلی جدیدی را اعالم کرده که شــامل حجم عظیمی از متون
مذهبی و همچنین شامل تصویری قهرمانانه از پیروزی اردوغان علیه کودتای دسیسه
چین ها در ماه ژوئیه است.آنچه پیش روی مردم چند پاره ترکیه قرار دارد دوران به شدت
وخیم شده تر اردوغان است .رئیس جمهور حاال برای پیشبرد نقشه اش برای فرسودن
سکوالریسم و تحکیم قدرتش مقتدر شده و برای آن هایی که میخواهند ترکیه در مسیر
دموکراســی ،همراه با حاکمیت قانون ،قضات مستقل ،آزادی بیان و برابری برای همه
حرکت کند ،جاده پیش رو بسیار بسیار ناهموار شده است.
پاورقی

ساخت شخصیتی فرد بنیادگرا

قسمت دوم

درک پدیده ی بنیادگرایی بدون بررســی ساخت شــخصیتی فرد بنیادگرا ،آن
گونه که در محیط بحران شکل گرفته ،امکان پذیر نیست .بر این اساس می توان با
اســتفاده از نظریه اجتماعی روانشناسانه و مشاهده ی تجربی ،ویژگی و خصوصیات
شخصیتی فرد بنیادگرا را مشخص کرد .این خصوصیات عبارتند از:
.1بیزاری :بنیادگرا بیشتر از هر چیز یک فرد شدیدا بیزار است .بیزاری او نتیجه
ی مســتقیم محیط بحران عربی -اسالمی است .بیزاری متعصب از محیط بزرگتر
عربی به جدایی او از جامعه و توسل به سیستم عقیدتی اسالمی میانجامد.
.2پستی -برتری :احســاس حقارت و پســتی در میان بنیادگرایان ،نتیجه ی
مســتقیم بیزاری و ناتوانی آنها در یافتن یک جایگاه در جامعه اســت .این احساس
حقارت به محض گرایش و پیوســتن به عقیده اســامی ،به نوعی احساس برتری
شدید تبدیل می شود.
.3فعال گرایی -ستیزه جویی :بنیادگرایان در ازای محرومیتشان در جامعه و در
اثر اعتقاد به این مسئله که « غیر متعهدین» ،گمراه هستند؛ رفتار ستیزه جویانه ای
با کفار و مسلمانان غیر فعال دارند.
.4ســوءظن شــدید -برنامه ریزی :او بی اعتمادی عمیقی نســبت به مردم و
نهادهای دولتی ،که مقاصدی بدخواهانه در آنان مشــاهده می کند ،دارد و جهان را
بر طبق معیاری روشن و یکنواخت به مقوله هایی مطلق تقسیم می کند.
.5ایده آلیســم -احســاس وظیفه :آن ها با اعتقاد قطعی به حقانیت مطلق پیام
اسالمی،نابودی جامعه ی حکومت«گناهکار» را یک فضیلت عالی قلمداد می کنند.
.6اطاعت -ســازگاری :فرد بنیادگرا تنها از اهلل ،پیامبر و رهبر فرهمند جنبش از
طریق بیعت اطاعت مطلق دارد.
ویژگیهای مذکور الگوی شخصیت بنیادگرایان رادیکال را تشکیل می دهد.
هدف اصلی و اساســی اسالم گرایان رادیکال استقرار حاکمیت الهی از طریق
تاســیس جامعه راستین اسالمی است .در این جامعه مواردی چون مرز زبان ،نژاد و
ثروت موجود ســبب تمایز و تفکیک افراد نمی شود .تمامی اسالم گرایان بر همین
امت یکپارچه انگشــت تاکید می گذارند که عقیده ،عامل مشــترک و همبســتگی
اعضای آن به شــمار می رود .این مفهوم اســت که مهمترین نشــانه ای است که
موجب تمایز گفتمان اســام از دیگر گفتمان ها می شــود و بــا ایجاد دو گانه ی
داراالســام -دارالکفر مبنای تعریف هویت اســامی می گــردد و به مرز خود -
دیگری ،صبغه ای فرهنگی و ارزشی می بخشد.
کوتاه از چهار گوشه جهان

ترامپ دولت خود را موفق میداند

به نقل از رویترز؛ دونالد ترامــپ ،رئیسجمهور آمریکا در ادعایی عجیب گفت
عملکرد دولتش در  90روز نخســت ریاست جمهوری  ،موفقتر از همه دولت ها در
تاریخ آمریکا بوده است.
وی در ســخنرانی خود درباره مســائل اقتصادی آمریکا گفت :من کارگران را
خیلی دوســت دارم و بسیار خشنودم که به ویسکانسین بازگشته ام .خوش بینی که
در این اتاق وجود دارد همان روحیه ای اســت که در کل کشــور وجود دارد .ترامپ
افزود :این روحیه خوش بینی حتی بیشتر از روزی است که من در ماه نوامبر در ایالت
ویسکانسین پیروز شده بودم که همان موقع ما در ریاست جمهوری هم پیروز شدیم.
وی مدعی شــد :هیچ دولتی در  90روز نخست ریاست جمهوری ،در عرصه نظامی،
مرزی ،تجارت و مقررات و اجرای قانون از ما موفقتر نبوده است.

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  700نفر از نيروهاي كميته هاي مردمي مسئول
دفاع از اين دو شهر به همراه سالح هاي سبكشان وجود دارد.
شهرهاي شيعه نشين كفريا و فوعه در حومه ادلب از  28مارس  2015تاكنون تحت محاصره گروههاي مسلح قرار
دارند و گروههاي مسلح بارها به اين شهرها حمله كرده اند.

ترزا می به دنبال رهبری مقتدر در بریتانیا

ترزا می نخســت وزیر بریتانیا در یادداشتی تاکید کرد:
«من تصمیم خود برای برگزاری انتخابات سراسری را برای
روز پنج شــنبه  8ژوئن اعالم کردم تا رهبری مقتدر و باثباتی
که کشور در طول مذاکرات برگزیت(خروج بریتانیا از اتحادیه
اروپا) و بعد از آن نیازمندش است ،به دست آید.
خانم می در یادداشتی در روزنامه تلگراف نوشت از این
واقعیت که دیگر احزاب هم گفتند در جلسه مجلس عوام از
آن تصمیم حمایت میکنند ،استقالل میکنم.
نخست وزیر بریتانیا ادامه داد «این تصمیمی نیست که
من با ضعف آن را اتخاذ کرده باشد بلکه در زمان نخست وزیر
شــدن (که  9ماه پیش بود) اولویت من ایجاد ثبات در کشور
بعد از آن چالش بلندمدت همهپرسی بود».
وی تاکید کرد ،بر این باور اســت که منافع ملی بریتانیا
ایجاب میکند اکنون انتخابات سراســری برگزار شود چراکه
این تنها راه برای ایجاد اطمینان و ثبات در کشوریســت که
در حال خروج از اتحادیه اروپاست و تنها اکنون نیازمند ثبات
نبوده و  5سال آینده به ثبات نیازمند است.
ترزا می که دومین نخست وزیر زن این کشور در طول
تاریخ اســت در ادامه یادداشت خود تصریح کرد «رسیدن به
توافقی مناسب برای بریتانیا ،اولویت من است اما شکافهایی
که در وستمینیستر (پارلمان بریتانیا) و در میان اکثریت دولت
وجود دارد خطر تضعیف موضع ما در زمان برگزاری مذاکرات
را به دنبال خواهد داشت».
ترزا می ادامه داد «زمانی که کشــور رو به سوی اتحاد
بیشتر است ،وستمینیستر دچار شکاف شده .احزاب مخالف
به غلط بر این باورند که چون اکثریت دولت کوچک است راه
حــل ما ضعیف خواهد بود و آنها میتوانند جهت ما را تغییر
دهند و همه اینها اقداماتی کــه باید برای آمادگی برگزیت
انجام دهیم را به مخاطره انداخته و دســت ما را در مذاکرات
پیش رو ضعیف میکند .اکنون زمان آن رسیده که این تردید
را به پایان رسانده و انتخابات سراسری در ماه ژوئن در همین
راستا انجام خواهد گرفت».
می در ادامه گفت منتظر ماندن تا سال  2020که موعد

موگرینی
به مسکو
میرود

برگزاری انتخابات سراســری آتی اســت ،منجر به افزایش
تردیدها و بیثباتی در زمانی خواهد شــد که این ثبات حیاتی
است چراکه مذاکرات برگزیت به مرحلهای حساس و مشکل
خواهد رسید.
وی همچنین هشدار داد ،شکاف ها داخل وستمینیستر
میتواند توان بریتانیا برای موفقیت در مذاکرات برگزیت را به
خطر بیاندازد و بیثباتی و تردید را دقیقا در زمانی که کشــور
باید آماده استفاده از فرصتها باشد ،بوجود بیاورد.
اعالم نخســت وزیر انگلیس برای برگــزاری انتخابات
زودهنگام در این کشــور با واکنشهــای متفاوتی از طرف
مسئوالن و سیاستمداران آلمانی همراه بوده است.
«ترزا می» نخســت وزیر انگلیس روز سه شنبه اعالم
کرده است که در این کشور انتخابات زودهنگام برگزار خواهد
شد .این انتخابات قرار است هشتم ژوئن (  18خرداد) برگزار
شود.
وی پیشــتر گفته بود که تا ســال  2020یعنی تا زمان
برگزاری انتخابات پارلمانی بعدی در سمتش باقی خواهد ماند.

در جریان ســفر "فدریکا موگرینی" به مســکو،
مشــکالت موجود در روابط دوجانبه روسیه و اتحادیه
اروپا و وخامت اوضاع در سوریه مورد بررسی طرفین
قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری «نووســتی»" ،والدیمیر
چیژوف" نماینده دائم روســیه در مقر اتحادیه اروپا در
بروکسل ،اعالم کرد که سفر آتی "فدریکا موگرینی"
نماینده عالــی رتبه اتحادیه اروپــا در امور خارجی و
سیاســت امنیتی به مسکو که در روسیه مدتهاست در

این تصمیم غافلگیر کننده «ترزا می ا واکنشهای داخلی
و خارجی فراوانی از جمله در آلمان روبرو شده است.
به گزارش هفته نامه اشــپیگل« ،زیگمار گابریل» ،وزیر
امور خارجــه آلمان دولت انگلیس را توصیه به ســنجیدگی
و حســابگری کرد .وی در واکنش به تصمیم نخســت وزیر
انگلیس برای برگزاری انتخابات زودهنگام در کشورش گفت:
هر گونه عدم اطمینان و شرایط ابهام دراز مدت مطمئنا روابط
سیاســی و اقتصادی میان اروپا وانگلیــس را خوب نخواهد
کرد.
در بین کارشناسان اقتصادی در آلمان نیز واکنش های
متفاوتی به این تصمیم ترزا می وجود داشت.
«مارسل فراتستشر» رئیس انستیتو تحقیقات اقتصادی
آلمان ,انتظار ناامنی های سیاسی و اقتصادی برای انگلیس
را داشــته و در این باره گفت :انتخابات زود هنگام یک بازی
خطرنــاک برای نخســت وزیر انگلیس اســت .این تصمیم
میتوانــد ترزا می را تضعیف کرده و بخصوص به تاخیر قابل
توجهی در مذاکرات برگزیت بیانجامد.
«کلمنز فوئست» ،رئیس انســتیتو تحقیقات اقتصادی
ایفوی آلمان در واکنشی متفاوت این اعالم ترزا می را حرکتی
هوشمندانه ارزیابی کرد.
وی در این باره گفت :بسیاری نشانه ها وجود دارد مبنی
بر اینکه ترزا می این انتخابات را به وضوح برنده خواهد شد و
موضع خود در مذاکرات برگزیت با اروپا را تقویت خواهد کرد.
«گای ورهوفســتاد » ،مذاکره کننده ارشــد برگزیت از
ســوی پارلمان اروپا نیز انتخابات زودهنــگام در انگلیس را
شانسی برای شهروندان انگلیســی دانسته و گفت :آنها به
ایــن ترتیب این فرصت را دارند تــا بگویند روابط آینده بین
کشور خود با اتحادیه اروپا را چگونه می بینند .برگزیت عنصر
مرکزی این انتخابات خواهد بود.
وی اعــام کرد که با دولت آینده انگلیس برای بهترین
آینده مشترک کار خواهد کرد.
رئیس شــورای اروپایی نیز اعالم کــرد که گفتگوهای
تلفنی خوبی را با نخست وزیر انگلیس داشته است.

انتظار آن هستند ،امکان بســیار خوبی برای بررسی
مفصــل روابط دوجانبه و همچنیــن اوضاع پیرامون
سوریه خواهد بود.
چیژوف در آستانه این سفر که قرار است در تاریخ
 24آوریل انجام شود ،توضیح داد« :روسیه و اتحادیه
اروپا همواره بزرگترین شــرکای اقتصادی-بازرگانی
یکدیگر بوده و هســتند .البته مذاکرات سیاسی بین
مسکو و بروکســل ،با توجه به حوادثی که طی چند
ســال اخیر رخ داده که مهترین آنها بحران در شرق

رهبر استقالل کالیفرنیا به روسیه
پناه می برد

پایگاه بیزینس اینسایدر به نقل از مارینلی نوشت :در روسیه خوشبختی جدید و زندگی
بدون استرس ،ناامیدی و سرخوردگی ناشی از وضعیت آمریکا را یافتم .از این رو ،میخواهم
اگر مردم روســیه مرا به عنوان یک مهمان همیشــگی بپذیرند روسیه را به عنوان وطن
جدیدم انتخاب کنم.وی افزود :تمایل ندارم به زودی به کالیفرنیا برگردم.
یادآور می شــود مارینلی در دوره اخیر در شــهر ســن دیه گوی آمریکا و همچنین
شــهر یکاترینبورگ روسیه که همســرش در آن زندگی می کند ،اقامت داشته است .این
شهروند آمریکا سال گذشــته فراخوانی مبنی بر درخواست خروج کالیفرنیا از آمریکا ارائه
کرد .دادســتانی این ایالت نوامبر گذشــته و پس از پیروزی دونالــد ترامپ در انتخابات
ریاستجمهوری ،این دادخواست را دریافت کرد .وزیر امور داخلی این ایالت نیز ،در ابتدای
سال میالدی جاری به ماریلی اجازه داد در تأیید ابتکارش ،اقدام به جمع آوری امضا نماید.

بمب افکنهای روس در مرز آمریکا

رسانههای آمریکایی از پرواز دو بمبافکن روس در نزدیکی آالسکا خبر دادند.
به نوشته ســایت شــبکه «فاکس نیوز» ،پس از حضور این دو بمبافکن در 160
کیلومتری جزیره «کودیاک» ،دو جنگنده اف 22-آمریکایی از پایگاه «المندورف» آالسکا
برای رهگیری این بمبافکنها به هوا برخاستهاند.
از زمان روی کار آمدن «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا ،این اولین بار است که
بمبافکنهای روس به مرزهای آمریکا نزدیک شدهاند.

«نوربرت روتگن» ،رئیس کمیســیون خارجی پارلمان
آلمــان درباره اعــام ترزا می بــرای برگــزاری انتخابات
زودهنگام در کشــورش ابراز غافلگیری کرده و این تصمیم
را یک دگرگونی  180درجه ای نســبت به رویکردهای وی
در ماههای اخیر دانســت .وی تاکید کرد که این اعالم ترزا
می بیان ضعف استراتژیک است .تمایل "می" برای انتخابات
زودهنگام نشــان می دهد که دولت انگلیس برای برگزیت
آماده نشده است .بخصوص این نشانگر این مسئله است که
مذاکرات خروج بسیار دشــوار بوده و خروجی آن قابل پیش
بینی نیســت .روتگن همچنین تاکید کرد که به هیچ عنوان
اعــام انتخابات مجدد به مفهوم برگشــت از رویکرد خروج
انگلیس از اتحادیه اروپا نیســت .امیدواری برای یک خروج
از روند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بی دلیل بوده و عکس
آن صادق است.
پیش بینی موفقیت محافظه کاران
تازه ترین نظرسنجی نشان می دهد که ترزا می نخست
وزیر بریتانیا می تواند در انتخابــات زودهنگام  ۸ژوئن ۳۸۲
کرسی را کسب خواهد کرد.
به گزارش رویترز ،نظرسنجی موسسه یوگاو حاکی است
که ترزا می نخســت وزیر بریتانیا در انتخابات زودهنگام به
پیروزی قاطعی دســت خواهد یافت و اکثریت  114کرســی
پارلمان را کسب می کند .این نظرسنجی نشان می دهد که
حزب محافظه کار بریتانیا خواهد توانســت  382کرسی را در
انتخابات کسب کند و حزب کارگر تنها موفق به  179کرسی
خواهد شــد ،لیبرال دموکرات ها نیز  10کرسی و حزب ملی
اسکاتلند نیز  56کرسی را کســب خواهند کرد .سایر احزاب
نیز موفق به کســب  23کرسی خواهند شــد .این بدان معنا
خواهد بود که دولت می تواند به یک اکثریت  114کرسی در
پارلمان  650نمایندهای دست یابد .حزب محافظه کار بریتانیا
هم اکنون  330کرسی در پارلمان دارد.ترزا می نخست وزیر
انگلیس روز ســه شنبه اعالم کرده اســت که در این کشور
انتخابات زودهنگام برگزار خواهد شد .این انتخابات قرار است
هشتم ژوئن (  18خرداد) برگزار شود.

اوکراین و مناقشه نظامی در سوریه است ،رو به تیرگی
نهاده و ســطح این گفتگوها بسیار پایین آمده است.
البته "ســرگئی الوروف" وزیر امور خارجه ما و خانم
"فدریکا موگرینی" در حاشیه نشستهای بین المللی
زیادی با یکدیگر دیدار و گفتگو داشــته اند .ولی سفر
 24آوریل این مقام بلندپایه اروپایی به مســکو ،که ما
مدتهاست در انتظار آن هستیم ،موقعیت بسیار مناسبی
برای بررســی مفصل مســائل و حل و فصل برخی
اختالف نظرات در عرصه بین المللی خواهد بود».

این دیپلمات بلندپایه یادآور شد که بررسی طیف
وســیعی از مســائل دوجانبه و همچنین تبادل نظر
در مورد مســائل مهم بین المللــی که در میان آنها
روند اوضاع در ســوریه دارای بیشترین اهمیت است،
در دســتورکار مذاکرات خانم موگرینی در مسکو قرار
دارد .چیژوف در آخر ضمن تاکید بر اهمیت بازگشت
روابط روسیه و اتحادیه اروپا به سطح عادی برای هر
دو طرف ،افزود« :باید منتظر بود و دید این ســفر چه
عالمتی برای آینده روابط دوجانبه خواهد داشت.

ایرانی-آمریکاییهاعلیه فرمان ترامپ

آمریکا :تحریم های غیرهستهای
ایران افزایش مییابد

استیون مِنوچین وزیر خزانه داری آمریکا گفت این کشور تحریم های بیشتری
ضد کره شــمالی اعمال خواهد کرد چون روز یکشنبه با آزمایش موشکی خود که
ناموفق هم بود قطعنامه های سازمان ملل را نقض کرده است.
وزیر خزانه داری آمریکا اضافه کرد :این کشور قصد دارد تحریم های بیشتری
ضــد ایران اعمال کند .وی گفت این تحریم ها به برنامه هســته ای ایران مربوط
نیستند.
وزیر خزانه داری آمریکا گفت :برنامه تحریم ها فوق العاده مهم اســت و این
تحریم ها بخش مهمی از شغل من هستند.
استیون مِنوچین وزیر خزانه داری آمریکا گفت :دولت ترامپ تحریم ها را ابزار
مهمی می داند و وزارت خزانه داری این کشور قصد دارد بعد از حمله شیمیایی اخیر
دویست تحریم جدید را ضد سوریه اعمال کند.
وی گفت این تحریم ها در طول دو هفته آینده اعالم خواهند شد و اشخاص
حقیقی و حقوقی را در سوریه هدف قرار خواهند داد.
دولت آمریکا از تعهد ایران به برجام خبر داد
دولت دونالد ترامپ به کنگره آمریکا اعالم کرد ایران به تعهدات خود در توافق
هستهای که در سال  2015به امضا رسید ،عمل کرده است .بر همین اساس ،دولت
آمریکا برنامه لغو برخی از تحریمها را در ازای ا ِعمال محدودیت بر برنامه هستهای
ایران تمدید کرده است.
اما رکس تیلرســون مدعی شــده ایران همچنان دولتی پیشرو در حمایت از
تروریسم باقی مانده است و ترامپ با در نظر گرفتن این نکته ،فرمان ارزیابی توافق
هستهای را صادر کرده است

بینالملل

به نقل از واشینگتن پســت؛ متولیان گروههای
ایرانی-آمریکایــی روز سهشــنبه از دادگاهــی در
واشینگتن خواســتند فرمان اجرایی دونالد ترامپ را
در خصــوص محدودیت ورود اتباع  6کشــور عمدت ًا
مسلمان به خاک آمریکا به حالت تعلیق درآورد.
دادگاه ناحیه دوم واشــینگتن :جلســه بررسی

شکایت گروه زیادی از ایرانیان آمریکایی علیه حکم
مهاجرتی ترامپ را به ریاســت تانیا چوتکان ،قاضی
فدرال آمریکایی آغاز کرد .در حالی که پس از دو بار
صدور حکم ممنوعیت قضات فدرال ایالتهای مریلند
و هاوایی علیه دومین نسخه فرمان مهاجرتی ترامپ
ایــن حکم به حالت تعلیق درآمده و در انتظار تصمیم
یک دادگاه فرجام بســر میبرد ،قرار اســت ایرانیان
آمریکایی که دســتور ترامپ را فرمانی تبعیضآمیز و
ضد مسلمانان میدانند ،در دادگاه واشینگتن هر یک
به طور جداگانه شکایت خود را مطرح کند و خواستار
صدور حکم از سوی دستگاه قضایی آمریکا علیه این
فرمان شود.
در ســال  2015ایرانیان در قیاس با کلیه اتباع

 5کشور دیگر که در لیست سیاه ترامپ حضور دارند
و توانســتند به آمریکا وارد شوند ،از واشینگتن روادید
بیشتری دریافت کردند.
در این ســال  57درصد از روادیدهای صادرشده
برای اتباع این کشورها ،به ایرانیان تعلق داشت.
این در حالی اســت که بنا بــر دادههای وزارت
خارجه آمریکا ،حــدود  80درصد از دانشآموزان این
کشــورها که سال گذشته توانســتند به آمریکا وارد
شوند ،ایرانی بودند.
وکالی  4گروه اصلی که شکایاتشان در دادگاه
واشــینگتن در حال بررسی اســت معتقدند موفقیت
جامعه ایرانیــان در آمریکا یــک دارایی امنیت ملی
محسوب میشود و نباید آن را یک تهدید نامید.

عربستان با کشتی داعشیها را به یمن میبرد

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک ،محمد انعم از
ســران حزب کنگره کل یمن گفت :آمریکا درحال
حاضر با حمایت از ائتالف متجاوز سعودی به یمن و
کشاندن سازمانهای تروریستی به عرصه درگیریها،
برای تاثیر بر اوضاع یمن تالش می کند.
انعم روز ســه شنبه در گفتگو با این خبرگزاری
گفت :این نقش آمریکا در یمن مسئله تازه ای نیست
و آمریکا از مارس  2015در کنار عربســتان سعودی
می جنگد و شاید پس از اقدام واشنگتن به بمباران
برخی تاسیسات غیرنظامی در یمن و کشتن زنان و
کودکان بــه بهانه مبارزه با القاعده و داعش ،حضور

رسانه ای آمریکا افزایش یافته است .آمریکا در کنار
القاعــده و داعش در یمن می جنگــد و در عراق و
سوریه نیز در کنار این دو سازمان قرار دارد.
وی افزود :عربستان ســعودی تنها آلت دست
واشنگتن است و یمنیها خودشان با القاعده و داعش
مبارزه می کنند .عربستان سعودی القاعده و داعش
را به وجــود آورد و درحال حاضر نیز آنها را به یمن
منتقل می کند .هفته گذشــته  400نفر از اعضای
داعش با ســه کشتی از سوریه به یمن منتقل شدند
و مشخص است که این تصمیم وجود دارد که باب
المندب در کنترل تروریستها قرار داشته باشد.

نعم اضافه کرد :کنگره یادداشتی را برای دونالد
ترامپ رئیس جمهور آمریکا فرســتاد و در آن درباره
پیامدهای حمایت از عربســتان ســعودی و دولت
عبدربــه منصور هادی (رئیس جمهور مســتعفی و
فراری یمن) هشدار داد و افزود عربستان سعودی در
این جنگ در کنار داعش و القاعده حضور دارد و در
کنار هم در استانهای تعز و الضالع می جنگند و باب
المندب از مناطقی اســت که در تعز در کنترل آنها
قرار دارد و این سازمانهای تروریستی مورد حمایت
آمریکا در وهله اول هدف قرار دادن منافع روسیه را
در نظر دارند.

کره شمالی :ما عاشق صلحیم ولی هرگز آن را گدایی نمیکنیم

به گــزارش شــبکه تلویزیونی
الجزیره ،شین هون چول در گفتگو با
این شــبکه گفت :کره شمالی خواهان
صلح اســت ولی هرگز صلح را گدایی
نمی کند.
وی افــزود :اگر آمریــکا به هر
شکلی به کره شمالی حمله کند ،پاسخ
این کشــور به صورت حمله نظامی در
اراضی آمریکا و پایگاه های این کشور
در شبه جزیره کره یا ژاپن خواهد بود.
مقام کــره ای در پاســخ به این
پرســش که آیا پس از حمله موشکی
آمریکا به ســوریه به دنبال راه هایی
بــرای آرام کــردن تنش بــا آمریکا
هســتید،گفت :ما عاشق صلح هستیم
ولــی هرگز این صلــح را گدایی نمی
کنیم بلکه از صلح و امنیت کشور خود
با توانی که داریــم دفاع و به صورت
مثبت در اســتقرار صلــح و امنیت در

جهان مشــارکت می کنیم .باید دولت
ترامــپ در آمریکا با چشــمان باز به
جهان بنگرد .دوره تسلیم کردن طرف
مقابل با اشــاره به توان نظامی سپری
شده است .در صورتی که دولتمردان و
تجار آمریکا فکر می کنند با تهدیدات
نظامی یا اعمال تحریم ها می توانند ما
را بترسانند باید بدانند که این تهدیدات
هیچ ســودی نــدارد همــان طور که
سیاست های باراک اوباما در رویارویی
با ما به شکست راهبردی و ذلت آوری
رسید .شین هون چول در پاسخ به این
پرسش که در صورتی که آمریکا حمله
ای به مانند حمله موشــکی به سوریه
این بار به کره شــمالی داشــته باشد
چه پاســخی خواهید داد،گفت :ارتش
ما برای پاســخ به تحــرکات نظامی
آمریکا در آماده بــاش کامل قرار دارد
و در صورتی که احساس کنیم تحرکی

برای حمله به حاکمیت ما وجود دارد،
ارتش ما حمالت نظامی بی رحمانه ای
علیه متجاوزان آمریکا در هر نقطه ای
شامل اراضی این کشور یا پایگاه های
نظامی آمریکا در منطقه شــبه جزیره
کره یا ژاپن و غیره خواهد داشت.
شــین هون چول در پاسخ به این
پرسش که برنامه ریزی شده بود هیئت
کره شمالی به واشنگتن سفر کند ،آیا
همچنان احتمال چنین ســفری وجود
دارد و آیا پیش بینی می کنید دیداری
میان دونالــد ترامپ رئیــس جمهور
آمریکا بــا کیم جــون اون رهبر کره
شمالی برگزار شود به ویژه آنکه ترامپ
در مبارزات انتخاباتی خود وعده چنین
دیــداری را داده بود ،گفت :در صورتی
که آمریکا سیاســت هــای خصمانه
خود را علیه کره شــمالی متوقف نکند
هیچ احتمالــی در برگزاری دوجانبه در

هیچ سطحی وجود ندارد .شرط اصلی
برگــزاری این دیدارها این اســت که
آمریکا به سیاست های خصمانه خود
پایان دهد .باید دولت ترامپ نگاه بازی
به جهان داشته باشد و دوره وادار کردن
طرف مقابل به پذیرفتن مســئله ای با
اشاره به استفاده از توان نظامی سپری
شده است.

