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یادداشت

داعش و طالبان؛ رو در رو

باور به سرنوشــت و آینده مشــترک ،ایدئولوژی افراطی ،اسالم سیاسی رادیکال جهان
وطن ،درک مشــترک و مشابه از شرایط موجود ،وابستگی به شبکههای بینالمللی مردم نهاد
و اســتقالل مالی و مادی ،جزو مهمترین عناصر هویتی افراطگرایان داعشــی محسوب می
شــوند .به لحاظ عقدیتی و بنیان های فکری ،داعش ریشــه در سلفیگری و جریان وهابی
خاورمیانه قرار دارد اما جریان طالبان از اندیشــه دیوبندی شبه قاره تاثیر پذیرفته است .نکته
مهم دیگر ،ترکیب نیروها و اعضای این گروهها است .هر چند در ترکیب طالبان ،گروه های
قومــی متعددی مانند ازبک ها و تاجیک ها حضور دارند ،اما طالبان عمدت ًا جریانی قوم محور
به محوریت قوم پشــتون است که به شــدت تحت تاثیر شرایط اجتماعی و اقتصادی مناطق
مختلف افغانستان و پاکستان قرار دارد و به همین دلیل از طالبان افغان و طالبان پاکستان نیز
نام برده میشود .اما ترکیب نیروهای القاعده و داعش ،چند ملیتی است ،محدود و منحصر به
یک قوم خاص نیســت و فقط در ترکیب نیروهای داعش در عراق و سوریه بین  70تا 100
ملیت از سراســر جهان حضور دارند که ویژگی خــاص و چندملیتی به این جریان افراطی و
تروریســتی بخشیده است .هر چند باید به این نکته اشاره کرد که از دیدگاه اکثریت افغانها،
داعش یک پدیده کامال پاکستانی و غیر بومی افغانستان است که با توجه به تضعیف طالبان،
پاکســتان با هدف حفظ فشــار علیه افغانستان قصد جایگزینی آن را با نیروی جدیدی به نام
داعش دارد.
امــا در مجموع ،متاثر از بنیانهای عقدیتی و فکری و ترکیب نیروهای طالبان ،القاعده
و داعش که به آن اشاره شد ،رویکرد عملی و دامنه و گستردگی اهداف و ماموریتهای این
دو جریان افراطی است؛ به گونهای که جریان داعش را در کنار دیگر جریان افراطی فعال در
افغانستان یعنی القاعده قرار میدهد .این تفاوت میان طالبان و داعش از آن جا ناشی میشود
که طالبان در واقع یک گروه محلی است و هیچ وقت ادعا نکرده است که می خواهد اسالم
را در سراســر دنیا حاکم و حکومت های اســامی را سرنگون کند .ولی داعش و نیز القاعده
گروه های جهانی هســتند و هدف اصلی آنها احیای خالفت اسالمی است و برای خودشان
دیدگاهی دارند و به همین خاطر ،دشمنانشــان را به دو دسته دور و نزدیک تقسیم کرده اند.
القاعده و داعش معتقدند که اول باید حکومت هایی که در کشــورهای اســامی هســتند و
احکام اســام را اجرا نمی کنند سرنگون کرد و سپس به ســراغ کشورهایی مثل اسرائیل و
آمریکا رفت ،یعنی اولویت اول آنها کشــورهای اسالمی است .این تلقی که در این گروهها
وجود دارد یک تلقی جهانی اســت و با تلقی محلی که طالبان به آن اعتقاد دارد و آن را در
افغانســتان دنبال می کند ،متفاوت اســت .بنابراین جریان غالب در افغانستان همان جریان
محلی اســت که طالبان دنبال می کند نه جریان خالفت گرایی که داعش و القاعده در پی
آن هستند .بر همین اساس است که شاهد هستیم طی دو دهه گذشته ،حوزه عمل طالبان از
پاکستان و افغانستان فراتر نرفته است اما جریان القاعده و داعش در جغرافیای بسیار وسیعی
از جنوب شرق آسیا ،افغانستان و پاکستان و مناطق مختلف خاورمیانه تا شمال آفریقا و حتی
اروپا گسترده شده است.
در جریان حادثه یازده ســپتامبر ســال  2001میالدی نیز اعضــای گروه القاعده متهم
اصلی عملیات تروریســتی در آمریکا اعالم شدند و حمله ایاالت متحده به افغانستان به دلیل
ممانعت گروه طالبان از تحویل اعضا و رهبران القاعده به آمریکا صورت پذیرفت و همین امر
به روشــنی گویای حوزه عمل محدود طالبان و وسیع القاعده است .گروه نوظهور داعش نیز
عمال در مســیر القاعده گام برداشته است و شاهد عملیات انتحاری و تروریستی اعضای آن
در نقاط مختلف جهان از جمله کشورهای اروپایی هستیم.
در رونــد تحوالت جدید در عراق و ســوریه به ویژه پس از آزادســازی حلب و احتماال
موصل در آینده نزدیک ،جریان داعش از نظر ســرزمینی به شــدت تحت فشار قرار خواهد
گرفت .پرســش مهمی که مطرح می شــود این اســت که داعش بدون سرزمین چه خواهد
کــرد و به کجــا نقل مکان خواهد کرد؟ به نظر می رســد لیبی در شــمال آفریقا و مناطق
آســیای مرکزی و افغانســتان دو آلترناتیو احتمالی برای انتقال مرکزیت و فعالیت داعش در
آینده باشــد .صرف نظر از حضور داعش در لیبی ،بازگشــت شهروندان آسیای مرکزی عضو
داعش به منطقه و حضور گســترده تر داعش در افغانستان که تقابل جدی تر میان این گروه
افراطی با طالبان را در پی خواهد داشــت ،پیچیدگی به مراتب بیشتری را به صحنه تحوالت
افغانستان خواهد بخشید.
تحرکات دیپلماتیک گســترده ای که از سوی فدراسیون روسیه ،چین و پاکستان برای
اســتفاده از طالبان برای مقابله با تهدید داعش صورت گرفته است نیز گویای نگرانی جدی
کشــورهای منطقه از تعامل و تقابل جریانهای سنتی و نوین افراطگرایی در آسیای مرکزی
و افغانستان است.

پاورقی

قوانین عجیب کره شمالی

کره شمالی و کوبا تنها نقاطی از جهان هستند که همچنان آلوده به کمونیسم
یا همان طاعون سرخ قرن بیســتم باقی مانده اند .کوبا به واسطه نزدیکی اش به
آمریکا و روابط خارجی اش با بســیاری از کشــورهای دنیا ،سرزمین نسبتا شناخته
شــده ای هست .اما بسیاری از مردم دنیا از وقایع و حقایق درون کره شمالی که با
سیستمی استالینی اداره میشود ،خبر چندانی ندارند.
رهبر کنونی کره شــمالی کیم چونگ ایل هســت  .پدر وی هم رهبر سابق
این کشــور بود و کیم ایل سونگ نام داشت  .البته مردم بدبخت کره شمالی رهبر
حکومتشــان را (معاون رهبر) می نامند چرا که به فرمودهء مقامات آن کشور ،کیم
ایل سونگ نمرده اســت بلکه به خورشید پیوسته و هر روز جهان را گرم و روشن
می کند .در نتیجه مقام رهبری ایشان محفوظ است .در کره شمالی تنها کسی که
حق فکر کردن دارد رهبر حکومت اســت که فرماندهء بزرگ نامیده میشود .وقتی
فرمانده بزرگ درباره مســئله ای حرفی زد دیگر هیچکس حق ندارد در آن زمینه
اظهار نظر کند.
از نظر حکومت کمونیســتی آن کشور ،مردم کره شــمالی و حتی مدیران و
مقامات آن کشــور وظیفه ای جز کشــف حقیقت در افکار و ســخنان رهبر نظام
کمونیســتی را ندارند .چندی پیش رهبر حکومت کره شــمالی ( کیم چونگ ایل )
در حال بازدید از جایی به خانمی که کت و دامن پوشــیده بود گفته بود شــما در
لباس ســنتی کره ای زیباتر به نظر می رسید  ..همان شب تلویزیون کره شمالی با
قطع برنامه های عادی اش اعالم کرد از این لحظه به بعد همهء زنان شــاغل در
کشــورمان موظف هستند که با لباس سنتی کره ای از خانه هایشان خارج شوند تا
جهان زیباتر شود!
کره شــمالی طبیعت بســیار زیبایی دارد و دارای تنوع آب و هوایی شــگفت
انگیزی اســت اما مردم این کشور حق خروج از روستا ها یا شهرهایشان را ندارند.
در واقع همــه در همان جایی که زندگی می کنند زندانی هســتند .برای رفتن از
روستایی به روستایی دیگر یا شهری به شهر دیگر باید از حکومت اجازه بگیرند.
در کره شــمالی کسی حق انتخاب همســر و ازدواج را ندارد ،مگر با موافقت
وزارت اطالعات و امنیت آن کشــور .یعنی دختر و پســری که عاشق هم شده اند
باید گزارش کاملی از نحوه عاشق شدنشان ،دلیل عاشق شدنشان ،میزان عالقه و
احساسی که نسبت به یکدیگر دارند و خیلی چیزهای دیگری را در چندین صفحه
بنویسند و تحویل مقامات امنیتی بدهند تا نوبت مصاحبهشان شود .قبل از مصاحبه،
سیستمهای امنیتی و نظامی کره شمالی هفت نسل جد و آباد دختر و پسر را بررسی
می کنند و نهایتا اگر مورد مشکوکی دیده نشد ،برای ازدواج آن دختر و پسر جوان
مجوز صادر می کنند.
مردم کره شمالی همیشه فقیر و قحطی زده هستند و سالیانه چندین هزار نفر
از آنها به دلیل گرسنگی می میرند.
دولت کره شــمالی معموال کمکهای غذایی خارجــی را نمی پذیرد چرا که
معتقد اســت این غذا ها ممکن اســت روی افکار مردم اثرات نامطلوب بگذارد و
باعث تهاجم فرهنگی علیه نظام کمونیستی شود.
ســفر مردم کره شمالی به خارج از کشور مطلقا ممنوع است و هر کس مایل
به دیدن خارج باشــد به عنوان یک ضد انقالب و عامل دشمن دستگیر می شود.
حتی تلفن زدن به خارج از کشــور هم می تواند منجر به تیرباران شــخص تلفن
کننده شود.

خط و نشان
امنیت ملی
آمریکا برای
ایران

ژنرال هربرت مک مســتر مشــاور امنیت ملی کاخ ســفید در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت :ما باید با رفتار ایران در منطقه مقابله کنیم؛ این رژیمی است که از رژیم جنایتکار در سوریه
حمایت میکند و به دنبال تضعیف حکومتهای واقع درخاورمیانه و وابسته کردن آنها به خود و تقویت شبه نظامیان و دیگر گروههای مسلح است .مک مستر درباره این سوال که آیا آمریکا میتواند
تحریمها علیه ایران را اجرا کند درحالیکه دیگر متحدانش عالقه چندانی به انجام آن ندارند؟ گفت :متحدان ما عالقه دارند که آن را انجام دهند اما آنچه که طی  8سال گذشته دیده ایم این بود
است که رویکرد آمریکا به طور ناخواسته باعث تقویت ایران در خاورمیانه و فراتر از آن شده است .وی افزود :آنچه که االن مهم است تغییر سیاست واشنگتن در تقابل با ایران و آنچه که اکنون
درحال مالحظه آن هستید درایت رئیس جمهور است و من فکر میکنم این یک فرصت بزرگ است تا با رفتار مخرب ایران در منطقه و فراتر از منطقه مقابله کنیم.

امیدهای بیش از حد حکومت ترکیه به دونالد ترامپ

نویســنده - Bayram Balci :محقــق در علوم
سیاسی و تمدن عرب اسالمی در CERI-Sciences
Po
برگردان :شهباز نخعي
لوموند دیپلماتیــک :برای درک انتظــارات ترکیه از
دستگاه مدیریتی جدید آمریکا ،باید به بررسی دالیل خیلی
وخیم شدن روابط این دو کشور که تا مرز قطع رابطه پیش
رفــت پرداخت .رجب طیب اردوغان ،با آن که مورد اعتماد
باراک اوباما بود ( ،)١به تدریج مغضوب متحد آمریکایی خود
شد.
در ژوییه  ،٢٠١٣هنگامی که اردوغان هنوز نخســت
وزیر بود ،جنبش اعتراضی مردمی «گزی» را به شــیوه ای
چنان آشــکارا شدید سرکوب کرد که این امر موجب انتقاد
واشنگتن شد .به موازات این امر ،اختالفات ترکیه و آمریکا
در بحران سوریه نیز عمیق تر شد .پس از کودتای نافرجام
 ١٥ژوییه  ،٢٠١٦وضع بدتر شد .ترکیه که منزوی شده و در
بحران سوریه فرورفته بود ،مسئولیت بخشی از این وضعیت
را بــه انفعال جامعه بین المللی نســبت می داد .در عرصه
داخلــی ،اردوغان خود را مانند بــرادر اعتقادی اش محمد
مرسی در مصر ،در معرض تهدید می دید .او دهان رسانهها
را بســت و دســتگاه حکومتی را از عوامل «گولن خائن»
تصفیه کــرد .آزادی ،فردی یا جمعی ،بــه نام مبارزه علیه
نیروهای عامل بی ثباتی که تروریســم و «دشمنان ملت»
هســتند سیر قهقرایی یافت .از آن زمان ،ایاالت متحده ،به
دالیل متفاوت سیاسی – قضایی درخواست های ترکیه را
ناشنیده گرفته و رژیم ترکیه را به سخت شدن مواضع متهم
می کند و نگرانی غرب را دلیلی برای رد درخواست استرداد
امام «فتح اهلل گولن» عنوان می نماید .ولی ،شــدیدترین
اختــاف بین ترکیه و آمریکا درمورد پرونده ســوریه و به
خاطر منافع متفاوت آنان اســت .در سوریه ،ترکیه به طور
هم زمان با ســه دشــمن می جنگد :رژیم بشار اسد ،حزب
کارگران کرد ترکیه ( )PKKو سازمان حکومت اسالمی
(داعش) ،درحالی که برای ایاالت متحده مانند کشــورهای
عضــو «ناتو» تنها اولویت ازبین بردن مطلق تروریســمی
است که توسط داعش تغذیه می شود .با این مواضع آشتی
ناپذیــر ،آنکارا امیدواربود که با اســتقبال از انتخاب دونالد
ترامپ اوضاع تغییر یابد .شــخصیت رئیس جمهوری جدید

آمریکا هم برای اردوغان یک پشــتگرمی است .او در این
شخصیت عوام گرا و بدگمان نسبت به رسانه ها که اهمیت
کمی برای حقوق و آزادی ها قائل است ،همتایی را می یابد
که قطعا کسی نخواهد بود که وخامت وضعیت دموکراسی
در ترکیه را به چالش بگیرد .این وضعیتی است که اردوغان
به راحتی مــی تواند با آن کنار بیاید اگــر ترکیه بتواند در
پرونده کردها در سوریه و مســئله گولن به رضایت دست
یابد .با این حال ،هیچ اطمینانی دراین مورد نیست.
مخمصه سوریه
با کودتای نافرجام ژوییــه  ٢٠١٦مانند یک فتنه ملی
واقعی برخورد شــد .بنابر گفتمان رســمی ،که رسانه های
مجاز برطبل آن کوبیدند ،کوشش شد همه مردم را به این
باور وادارند که فتح هلل گولن عامل کودتا بوده است .درجه
دخالــت او در کودتا هرچه که باشــد – که غیر قابل انکار
ولی نه چندان موثر که قدرت رسمی ادعا می کند است ،-
این یک واقعیت اســت که گولن و شبکه او سال ها است
کــه درکار قدرت حاکم تحریک می کنند و قطعا یک منبع
ایجاد بی ثباتی هستند )٢( .به نظر آنکارا ،استرداد گولن توسط
ایاالت متحده بین متحدان امری بدیهی است .برای اوباما،
قانون ارجحیت داشت و فقدان مدرک برای عدم انجام این
کار کافی بود .درمورد دســتگاه مدیریتی جدید آمریکا ،این
امکان وجود دارد که رفتار نســبت به رهبر تبعیدی عوض
شــود ولی این امر درحد اســترداد او که درهرحال دستگاه
مســتقل قضایی آمریکا با آن مخالفت خواهد کرد نخواهد
بود .ازســوی دیگر ،نفی جنبش گولن و کاهش اقدامات او
علیه قدرت حاکــم در ترکیه از خاک آمریکا می تواند یک
گزینه برای دونالد ترامپ باشد .این کار فقط از روی انتقام
جویــی و به خاطر این که جنبش گولن در کارزار انتخاباتی
ریاست جمهوری آمریکا از هیالری کلینتون حمایت کرده
بود نخواهد بود .چنین کاری موجب خشــنودی و تســلی
اردوغان می شود.
درمورد پرونده ســوریه ،اختالف نظر آشتی ناپذیر به
نظــر می آید ( .)٣برای غرب و در درجه اول ایاالت متحده،
ازبین بردن داعش درســوریه مستلزم تقویت همکاری بین
شبه نظامیان کرد «واحدهای مدافع خلق» است که از آغاز
از آنهــا حمایت کرده ولی به نظر آنکارا این یک ســازمان
تروریستی وابسته به «حزب اتحاد دموکراتیک» ()PYD
است که پیوندهایی با حزب کارگران کرد ترکیه ()PKK

دارد .حزب اخیر در فهرست سازمان های تروریستی ایاالت
متحده ،اتحادیه اروپا ،کانادا و شــماری دیگر از کشورها و
البته ترکیه قراردارد .آنکارا آرزومند این اســت که بتواند از
دستگاه مدیریتی جدید آمریکا قطع حمایت از شبه نظامیان
کرد را به دست آورد و آمریکا به همراه ترکیه از مقاومت ضد
بشار اسد ،به ویژه برای بازپس گیری شهر رقه «پایتخت»
داعش حمایت کند .این خواستی بسیار غیرواقع بینانه است
زیرا به مفهوم رها کردن شــبه نظامیان کردی است که در
عرصه نبرد بسیار کارآمد هستند و به ایاالت متحده امکان
می دهند که از فرستادن سربازان خود به عرصه درگیریها
خودداری کنــد .با این همه آنکارا ایــن موضوع را رد می
کند و می گوید که موفقیت های «یگانهای مدافع خلق»
()YPGبه خاطر پشتیبانی هوایی ازاین واحدها بوده که از
نیروهای مقاومت ضد بشــار اسد دریغ شده است .از سوی
دیگر ،برای آنکارا اتحاد آمریکا با شبه نظامیان کرد مشکل
دیگری هم ایجاد می کنــد و آن جنگی جدید بین کردها
و عرب ها در مناطقی اســت کــه از داعش بازپس گرفته
می شود.
وزنه روسیه
به نظر می آید که دســتگاه مدیریتی جدید آمریکا از
وضعیت نابســامان موجود و گزینه های ناگوار ناشی از آن
آگاه باشــد .برای نشــان دادن تفاوت خود و دورزدن مانع،
گروه ترامپ می تواند دســت به یک بسیج موازی بزند که
دشوار است اما غیرممکن نیست :کنار هم قراردادن ترکها
و کردهــا در مبارزه علیه داعــش .دراین صورت ،از کردها

بینالملل

بدون آن که به آنها اولویت داده شــود پشتیبانی می شود
و همین کار نیز درمورد نیروهای ســوریه ای مورد حمایت
ترکیه انجام می شود و براین مجموعه نیز مشارکت ترکیه
در بمبــاران هوایی علیه جهادگــران افزوده می گردد .این
ســناریو ،که به خاطر بدگمانی بی نهایــت و متقابل بین
ترکها و کردها ،بلندپروازانه است ،وابسته به رفتار روسیه
نیز هســت که اکنون به صورت بازیگر عمده در ســوریه
درآمده اســت .مســکو ،برخالف هرگونه انتظار ،وزنه ای
تعیین کننده در روابط ترکیه -آمریکا است .رئیس جمهوری
روســیه ،با دیدن این که ترکیه دچار انزوا شــده و توسط
متحدان «ناتو»ی خود در باتالق سوریه رها شده ،در دیدار
 ١٠مارس خود در مسکو با اردوغان ،ترکیه را ستود و برای
آن در جســتجوی راه حل برای بحران ســوریه جایگاهی
احترام برانگیز قایل شــد .حتی اگر ترامپ صلح آمیز کردن
روابط با آنکارا را برگزیند و به همکاری مجدد با آن بپردازد،
اطمینانی نیست که روسیه بگذارد چنین کاری انجام شود.
اهرم های ازجمله اقتصادی که مسکو در ترکیه در اختیار
دارد ،به خصوص در زمینه خنثی سازی نقش نیروهای کرد
در ترکیب آینده ســوریه برای منافــع حیاتی ترکیه دارای
اهمیت اســت .آیا روســیه می تواند نقــش میانجی را در
اختالفات بین ترکیه و ایاالت متحده بازی کند؟
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تهدید کره شمالی :زیردریایی آمریکا را غرق می کنیم

کره شــمالی تهدیــد کرد کــه زیردریایــی آمریکا را
درصورتیکه حرکت نامربوطی کند ،غرق خواهد کرد.
بر اساس اعالم ایندیپندنت ،وب سایت «اورمینزوکری»
( )Urminzokkiriوابســته به کره شــمالی در این باره
به نقل از پیونگ یانــگ اعالم کرد :در صورتیکه زیردریایی
هســتهای «میشــیگان» کوچکترین حرکت نامربوطی در
آبهای شــب ه جزیره کره انجام دهد ،به شَ بح تبدیل شده و
دیگر هرگز سطح آب را نخواهد دید.
شــایان ذکر اســت ،در هفته های گذشته و همزمان با
اعالم خبر اعــزام ناوگروه آمریکایی «کارل وینســون» به
بخش غربــی اقیانوس آرام در مجاورت شــبه جزیره کره،
رســانه دولتی کره شمالی به واشنگتن هشدار داد که پیونگ
یانگ در صورت مشــاهده هرگونه نشــانه ای دال بر تجاوز
آمریکا ،این کشور را هدف حمله اتمی خود قرار خواهد داد.
کره شــمالی اوایل اسفند ماه سال گذشته نیز با شلیک

چند فروند موشــک بالســتیک به آزمایش موشکی جدیدی
اقدام کرده بود.
شورای اروپا نیز دوشنبه  ۹اسفندماه سال پیش با انتشار
بیانیه ای از تصمیم خود برای تمدید و وضع برخی تحریم ها
علیه کره شمالی بر اســاس قطعنامه شورای امنیت سازمان
ملل علیه پیونگ یانگ خبر داد.
در متــن این بیانیه آمده بود :امروز در  ۲۷فوریه ســال
 ،۲۰۱۶این شــورا با اتخــاذ برخی تدابیــر قانونی به وضع
تحریمهای ســخت گیرانه تری علیه کره شــمالی پرداخته
اســت .تحریم های اعمالی اتحادیه اروپا به محدودیت های
بیشتری عالوه بر قطعنامه  ۲۳۲۱شورای امنیت مصوب ۳۰
نوامبر سال  ۲۰۱۶می پردازد.
در این راستا ،خبرگزاری مرکزی کره شمالی ()KCNA
نهم ســپتامبر سال گذشته میالدی اعالم کرده بود :آزمایش
کره شــمالی اجازه دستیابی به پتانســیل توان هسته ای و

ویژگی های یک کالهک هســته ای اســتاندارد که از توان
نصب بر موشک های راهبردی بالستیک برخوردار باشد را به
این کشور داده است.
اعــام این خبر باعث شــد تا موجــی از انتقادها علیه
«پیونگ یانــگ» آغاز و غرب به ســرکردگی آمریکا وضع
تحریم هایی را علیه کره شمالی در دستور کار خود قرار دهد.
این در حالی است که مذاکرات شش جانبه درباره برنامه
هسته ای کره شمالی در سال  ۲۰۰۹با کارشکنی های متعدد
آمریکا به شکست انجامید.
کره شمالی بارها اعالم کرده است که برنامه موشکی و
هسته ای این کشــور ،به منظور مقابله با تهدیدات آمریکا و
متحدانش علیه «پیونگ یانگ» به انجام رسیده است.
ترامپ :رهبر کره آدم باهوشی است
دونالــد ترامــپ ،رئیسجمهور آمریکا روز یکشــنبه و
همزمان با صدمین روز حضور در کاخ سفید ،با شبکه خبری

بانکهای آمریکا کمک مالی روسیه به برنامه ضدسرطان را مسدود کردند

به نقل از بیانیــه وزارت خارجه ،این پرداخت را بانک های
آمریکایی به تعلیق در آوردند.
بر اساس این بیانیه ،از یکی از بانکهای روسیه که پرداخت
پول توسط آن عملی میشد ،پرسیده شده است که آیا این انتقال
پولی با ایران ارتباط دارد یا نه؟"
در این بیانیه آمده اســت" :طرف روســیه اطمینان داد که
این پــول برای مقاصد بشردوســتانه اختصاص داده شــده اما
با این وجــود بانکهای آمریکایی این انتقــال را به مدت چند

هفته تعلیق کــرده و در آغاز ماه آوریل ســال  2017این مبلغ
را دوباره به حساب شــرکت دولتی "روس اتم" بازگرداندند .در
نتیجــه آژانس بینالمللی انرژی اتمی تاکنون ســهم داوطلبانه
روســیه برای اجرای این برنامه در سال  2017را دریافت نکرده
است".
وزارت خارجــه روســیه خاطر نشــان کرده کــه با وجود
درخواســت روســیه طرف آمریکا تاکنون به بانک های خود در
باره غلط بودن اقداماتشان توضیح نداد.

خشم رسانه صهیونیستی از اظهارات ضد اسرائیلی وزیر آلمان

پایگاه اینترنتی روزنامه صهیونیستی جروزالم پست در گزارشی
نوشت :حمالت زیگمار گابریل ،وزیر امور خارجه آلمان ضد مشروعیت
اسرائیل (رژیم صهیونیستی) ممکن است در واقع به خاطر پیروزی در
انتخابات فدرالی در ماه سپتامبر باشد.
در این گزارش آمده است :حمالت مستمر زیگمار گابریل وزیر

امور خارجه آلمان ضد مشروعیت دولت اسرائیل (رژیم صهیونیستی)
ممکن اســت در واقع به خاطر پیروزی در انتخابــات فدرالی در ماه
سپتامبر باشد .خبرنگاران و کارشناسان آلمانی دریافته اند که تازه ترین
دور از احساســات ضدیهودی در واقع شیوه گابریل برای پیروزی در
انتخابات فدرالی آلمان است .گابریل روز شنبه به یک روزنامه آلمانی
گفت :دولت کنونی ،نماینده اســرائیل نیست .یک سخنگوی وزارت
امور خارجه آلمان روز شــنبه به جروزالم پست گفت در این باره هیچ
اظهارنظری نخواهد کرد.
تازه ترین حمله گابریل به اسرائیل پس از آن اتفاق افتاد که وی
باز هم با دو انجیاوی چپ افراطی اسرائیل دیدار کرد؛ این دو انجیاو،
به گفته بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر اسرائیل ،بر خالف امنیت ملی
و نیروهای مسلح اسرائیل عمل می کنند .گابریل پیشنهاد مالقات با
بنیامین نتانیاهو را در روز سه شنبه رد کرد.

اردوغان درباره «پرچم کردها» از ترامپ سؤال میکند

تصاویر و ویدئوهایی که در شــبکه های اجتماعی منتشر شده
است نشان می دهد نیروهای آمریکایی بعد از افزایش تنش ها میان
نیروهای ترکیه و یگان های مدافع خلق ُکرد ،در حال تقویت حضور
خود در مرزهای ترکیه و سوریه هستند.
ترکیه حمالت خود را علیه حزب کارگران کردســتان در شمال
عراق و علیه یگان های مدافع خلق کرد در شــمال سوریه افزایش

داده بود.
حزب کارگران کردســتان از ســه دهه قبل علیه دولت ترکیه
شورش کرده است و آمریکا و ترکیه این حزب را سازمان تروریستی
می دانند .اردوغان در کنفرانس مطبوعاتی خود در اســتانبول گفت:
آمریکا باید همکاری خــود را با یگان های مدافع خلق کرد متوقف
کند.

سیبیاس نیوز در خصوص مسائل مختلف گفتوگو کرد.
یکی از محورهای مهم این مصاحبه ،مسئله کره شمالی
بود؛ کشوری کوچک اما اتمی در شرق آسیا که تقابل لفظی
این روزهای رهبرانش با واشنگتن ،اعزام رزمناوهای آمریکایی
به منطقه و تشدید تنشها در منطقه را به دنبال داشته است.
خبرنگار از رئیسجمهور آمریکا پرسید که برنامهاش در
قبال رهبر جوان کره شمالی چیست؟
ترامپ پاســخ داد« :میدانید ،من هیچ نظری درباره او
ندارم .مردم میپســند که آیا او دیوانه است؟ ولی من نظری
ندارم .او به هنگام تکیه زدن بر مسند پدرش 26 ،یا  27سال
داشت و با مردمی بسیار سرسخت بخصوص ژنرالهای ارتش
تعامل دارد».دونالد ترامــپ ادامه داد« :مطمئنم که خیلیها
ســعی کردند قدرت را از چنگ او دربیاورند چه عمویش چه
کســان دیگر .ولی او توانست کار خودش را به نتیجه برساند
پس مشخص ًا آدم باهوشی است».

پنس :ترامپ عظمت آمریکا را بازگراند

مایک پنس در ســخنرانی خود در میان جمعی از مردم هریسبورگ از توابع ایالت پنسیلوانیا گفت« :ترامپ از
متحدان ما دفاع می کند و با دشمنان می جنگند ...به ایران اخطار داد و با قاطعیت در برابر خطر حکومت کره شمالی
ایستاد ...جهان شاهد قدرت و قاطعیت رئیس جمهور ماست».
وی افزود« :اقدامات او در سوریه و افغانستان دلیل بازگشت عظمت آمریکاست».
معاون ترامپ تأکید کرد به خاطر ترامپ ،داعش در حال فرار از عراق ،افغانستان و سوریه است.آمریکا از شیوه
خود دست نخواهد کشید تا زمانی که این سازمان تروریستی برای همیشه از بین برود.
وی افزود« :طی صد روز گذشــته از ریاست جمهوری ترامپ ،او توانســته است آمریکا را متحول کند و این
فقط آغاز کار اســت» .گفتنی است در روز  29آوریل جاری ،صد روز نخست ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا به
پایان رسید و بر اساس سنت های سیاسی آمریکا این مدت ،معنا و اهمیت خاصی در ارزیابی عملکرد ساکن جدید
کاخ سفید دارد.ارزیابی عملکرد رئیس جمهور در صد روز نخست دستیابی به قدرت ،نخستین بار دردوران فرانکلین
روزولت  1945-1933انجام شد.

دیدار ملک سلمان با مرکل و امضای چند سند همکاری

به گزارش پایگاه خبری عربستانی «عکاظ»« ،ملک سلمان بن عبد العزیز» پادشاه عربستان در کاخ «السالم»
در شهر جده با «آنگال مرکل» و هیات همراه وی دیدار و گفت وگو کرد.
دو طرف ضمن گفت وگو در خصوص مناسبات و همکاری های دو جانبه در زمینه های مختلف ،درباره تحوالت
جاری در منطقه و جهان نیز به رایزنی پرداختند.در این دیدار یک ســند همکاری درباره توسعه صنایع پایدار از طریق
بومی بازســای فناوری و تسریع در روند تحول بخش سایبری عربستان به نحوی که همسو با چشم انداز اقتصادی
معادن دولت سعودیها و «جو
عربتان موسوم به  2030باشد ،میان «خالد بن عبدالعزیز الفالح» وزیر انرژی ،صنایع و
ِ
کیزر» مدیر اجرایی گروه صنعتی «زیمنس» آلمان به امضا رسید.همچمنین یک توافقنامه همکاری میان وزارت کشور
عربستان و پلیس فدرال آلمان توسط «احمد بن محمد السالم» معاون وزارت کشور عربستان و «دیتر والتر هالر» سفیر
آلمان امضا شد.سندی نیز در زمینه همکاری های مشترک میان صندوق توسعه عربستان و وزارت همکاری اقتصادی
و توسعه دولت فدرال آلمان به امضای دو طرف رسید.یک تفاهم نامه همکاری در زمینه آموزش حرفه ای در حوزه فن
آوری و مجازی به امضای دو طرف رسید.در همین راستا تفاهم نامه ای نیز در زمینه آموزش نظامی در تاسیسات نظامی
آلمان میان وزارت دفاع عربستان و وزارت دفاع آلمان امضا شد.دو طرف همچنین توافقنامه ای درباره حمایت از اجرای
چشم انداز اقتصادی موسوم به  2030عربستان و برنامه های تحول ملی مرتبط با راهبردهای سایبری و فناوری های
مربوط به آن ،امضا کردند.بر اســاس این گزارش «محمد بن نایف» ولیعهد و وزیر کشور عربستان و سایر مقام های
عالی رتبه این کشور در جلسه امضای این تفاهم نامه ها حضور داشتند.

می :جدایی دشوار است

رهبران اتحادیه اروپا روز شنبه در نشست بروکسل ،شرایط بسیار سختی برای خروج بریتانیا تصویب و به این
کشور توصیه کردند برای مشکالت بیشتر مانند حقوق اقامت شهروندان اتحادیه اروپا آماده شوند.
می در گفت وگو با رادیو بی بی سی گفت :از توضیحات سران اروپا به نظر می رسد شرایط دشواری پیش رو
داشته باشیم.نخست وزیر بریتانیا گفت :ما در صورت نپسندیدن پیشنهادات اتحادیه اروپا آماده ایم بدون رسیدن به
توافق از مذاکرات عقب نشینی کنیم.اتحادیه اروپا در خصوص میزان آمادگی دولت بریتانیا برای مذاکرات پیچیدهتر
و هم چنین درباره درک لندن از امتیازاتی که باید برای به دست آوردن هر توافقی از دست بدهد ،نگران است.

