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دو مقام آمریکایی به فاکس نیوز گفتند روز دوشنبه یک کشتی جنگی تندروی متعلق به سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران به یک ناوشکن آمریکا در خلیج فارس نزدیک شد.
به ادعای این مقامات، کشتی ایرانی با سالح های آماده شلیک خود، فاصله اش را با ناوشکن »یو اس اس ماهان« به کمتر از 1000 یارد )914 متر( کاهش داد. به گفته آن ها، ناوشکن آمریکایی برای 

جلوگیری از هرگونه برخورد، مسیر خود را تغییر داد، آژیر خطر را به صدا درآورد و سالح های خود را در حالت شلیک قرار داد.
به نوشته فاکس نیوز، کشتی ایرانی فاصله خود را با ناوشکن آمریکایی کاهش نداد و گلوله ای نیز به نشانه هشدار شلیک نشد. در ماه ژانویه »یو اس اس ماهان« به سوی یک کشتی جنگی ایران در 

تنگه هرمز گلوله هایی به نشانه هشدار شلیک کرده بود.

هیــچ چیز نمی تواند آن هــا را عقب براند، نه باران، نه باد و نه پلیس تا دندان 
مسلح ضد تروریسم. عصر سه شنبه، چند هزار معترض در استانبول تظاهرات کردند، 
گروهی رنگین کمانی شامل دانشجویان، بازنشستگان، زنان محجبه و زنان با لباس 
های پانکی، و خیلی از آن ها پوسترهای خود را در راهپیمایی باال گرفته اند:" نه به 
ریاســت جمهوری "، همچنین شعار سر می دهند:" دزد، قاتل، اردوغان "، و "این 

فقط اول کار است، جنگ ما ادامه دارد."
تظاهرات از روز یکشــنبه گذشته آغاز شــد، چند ساعت پس از آنکه پرزیدنت 
رجب طیب اردوغان در رفراندومی که قدرت گســترده و چشمگیری به وی می دهد 
اعالم پیروزی کرد و تظاهرات از آن زمان روز به روز گســترده تر شــده است و به 
بیش از ســی شهر رســیده اســت. مردم در آنکارا، ازمیر، آدانا، مرسین، در ادرینه و 
چاناقلعه در مخالفت با اردوغان به خیابان ها آمده اند و وی را متهم به دستکاری در 

آرای رفراندوم قانون اساسی کرده اند.
کورای تورکی، تاجر مقیم اســتانبول و یکی از سازمان دهندگان تظاهرات در 
اســتانبول می گوید:"اردوغــان پیروزی ما را دزدید." در حــال حاضر تنها بخش 
کوچکی از جامعه ترکیه علیه دولت خیزش کرده اســت، به نظر می آید در مجموع 
20 هزار تن در تظاهرات کشــور شرکت کرده اند. هرچند تورکی شباهت هایی میان 
این تظاهرات با تظاهرات پارک گزی در تابســتان 2013 ترسیم می کند، تظاهراتی 

که نهایتا توسط پلیس سرکوب شد.
کشــوری که اردوغان در آن حکم می راند به شــدت از هم گسســته است و 
رفراندوم تنها این انشــقاق را عمیق تر کرده اســت، تنها نیمی از جامعه از اردوغان 
حمایت کرده اســت، کسانی که وی را به عنوان رهبر فرقه خود می شناسد و نیمه 

دیگر حتی حق قانونی وی برای ریاست جمهوری را به رسمیت نمی شناسند.
اپوزیســیون علی رغم شکســت همچنان امیدوار اســت. اپوزیســیون شامل 
کمالیســت ها، ملی گرایان، کردها و سوسیالیست ها است. سزگین تانریکولو، یک 
عضو پارلمان از حزب سکوالر جمهوری خلق می گوید:" 16 آوریل به ما نشان داد 
که اگر با هم کار کنیم می توانیم اردوغان را شکســت دهیم." روز چهارشنبه، پس 
از رفراندوم وی روی صندلی در باغ چایی اســتانبول نشسته است، جایی که چهل 
سال پیش دانشجویان چپ گرا نبرد علیه دیکتاتوری نظامی را کلید زدند و هنوز به 
عنوان یکی از پاتوق های منتقدین رژیم به حســاب می آید. او می گوید در چندین 
مرکز رای گیری، پلیس مردم را مجبور کرده اســت رای "آری" بدهند و خبرگزاری 
حکومتی "آژانســی" پیش از شــمارش کل آرا نتایج را اعالم کرده است. همچنین 
ویدئوهایی دســت به دست می چرخد که نشان می دهد ماموران شمارش آرا تعداد 

قابل توجهی از رای های "نه" را با رای "آری" عوض کرده اند.
ســرخوردگی از دولت می تواند هر لحظه تبدیل به خشــونت شــود، به ویژه 
در جنوب شــرق ترکیه، جایی که مردم ماه ها اســت از ســرکوب شدید دولت رنج 
می کشــند. کشــور به یک مصلح نیاز دارد، رهبری که بتواند تنش های کنونی را 
بکاهد و عناصر متخاصم در جامعه را با هم آشتی دهد. به چیزی برعکس اردوغان 
نیــاز دارد. رئیس جمهور ترکیه کل کارش را بــه دو قطبی کردن جامعه و تفکیک 
دوســتانش از دشمنان اختصاص داده است. به شدت متکی به اسالم گرایان و ملی 
گرایان افراطی است. اگر با حاشیه امن باالیی رفراندوم را می برد احتماال امتیازاتی 
به مخالفان خود می داد، اما حاال تالش خواهد کرد تا با ارعاب و خشــونت قدرت 

خود را تحکیم بخشد.

مــودودی حاکمیت جهان را منحصراً به خداوند متعال اختصاص داده اســت، 
همچنین حق حاکمیت و قانونگذاری مختص اوســت و کســی حق وضع قانون بر 
دیکران را ندارد. از این رو مودودی ریشه ی همه ی فسادها و آفت های جامعه را در 
حاکمیت غیر خدا می داند و هدف نهایی اســالم را از بین حاکمیت انسان بر انسان 
و برقــراری حکومت مطلــق خداوند یگانه بر همه ی عالم می شــمرد. مقابل وضع 
حاکمیــت و عبودیت خدا، مودودی از وضع جاهلیت و طاغوت نام می برد که مبنای 
آن، پذیرفتن ربوبیت کســی اســت جز خدا و تدبیر امور فردی و اجتماعی بر اساس 
برنامه ای جز قوانین و فرمان های خداست. به زعم مودودی، اندیشه ی سکوالریسم 
و نفی پیوند دین و سیاســت که دنیای امروز به آن معتقد اســت و امری مرسوم در 
حکومت داری اســت، نمــادی از جاهلیت جدید در عصر حاضر اســت؛ از این رو با 
بهره گیری از مفهوم حاکمیت اهلل، جوامع اســالمی را به دو دســته تقسیم می کند: 
جامعه ی اسالمی و جامعه ی جاهلی و طاغوتی. از نظر او جامعه جاهلی، جامعه ایست 
که حاکمیت و قوانین خدا در آن پذیرفته نیست، اما جامعه ایست که انسان ها در آن 

به یکتایی خدا، رسالت پیامبر، روز جزا و آخرت ایمان دارند.
به نظر مودودی یکی از علل زوال کشورهای اسالمی این است که مردم دیگر 
پیام قرآن را درک نمی کنند. از نظر وی تنها راه برای ســاختن جامعه ی اســالمی 
خواندن قرآن و درک معنای راستین آن است. مودودی با نگارش کتاب اصطالحات  
چهارگانه  در قرآن قصد داشــت تا رویکرد جماعت اســالمی از دیگر ســازمان ها و 
احــزاب متمایز کند. از نظر وی، تنها  حاکمیت قانونی و مشــروع در یک جامعه ی 
خوب و اسالمی حاکمیت خداوند است. به همین ترتیب خداوند، تنها موضوع عبادت 
و ســتایش است. حکومت تنها می تواند به نام خداوند و با اجرای قوانین وحی الهی 
به اعمال حاکمیت بپردازد و تنها قانونی که در برابر تباهی و فســاد و تبدیل شدن 
به وســیله ای در خدمت یک مستبد مصونیت دارد، قانونی است که بر اساس کتاب 

خداوند یعنی همان شریعت اهلل استوار است.
ابواالعلی معتقد اســت برای تجدید و احیاء دین، صرفــًا احیای علوم دینی و 
زنده سازی روح پیروی از شــرع کافی نیست، بلکه به یک حرکت و جنبش فراگیر 
اسالمی است که بر همه ی علوم، افکار و صنایع و تمام ابعاد زندگی تأثیرگذار باشد 
و آن مهــم، به نیروی اجتهادی تــازه ای نیاز دارد؛ از این رو خود او در جهت احیای 
اجتهاد اســالمی   -عالوه بر مبارزه با روحیه جمودگرایی و تقلید، و عالوه بر ترویج 
و احیــای ضرورت روحیه ی اجتهادی- عماًل وارد حــوزه ی اجتهاد و نظریه پردازی 
شده اســت. مودودی به شــدت بر این نکته تأکید می کرد که تنها با قیام به سیف 
امکان تشکیل دولت اسالمی حاصل می شود و در این راه از تلمز و سخنرانی کاری 
ساخته نیست. از نظر مودودی فردی که زمامدار مسلمانان می گردد» امیر« یا خلیفه 
نام می گیرد و از قدرتی معادل قدرت ریاست جمهوری برخوردار است. هر کس که 
به اصول اسالمی پایبند و معتقد باشد می تواند این منصب را  عهده دار شود. امیر از 

قدرتی بسیار برخوردار است.

ترکیه به یک مصلح نیاز دارد

حاکمیت اهلل در اندیشه مودودی

در کنار ابراز خشــنودی وزارت کشور فرانسه نسبت به 
مشــارکت باال و برگزاری انتخابــات در فضایی امن و آرام، 
دســته  بندی هایی که در پی این انتخابات بر جامعه فرانسه 

سایه افکند، بر نگرانی ها می افزاید.
بیــش از 4۷ میلیــون نفر یا به عبارتــی دیگر ۷۸.69 
درصــد از رای دهنــدگان فرانســوی در دور اول انتخابات 
ریاست جمهوری این کشور که 23 آوریل برگزار شد، شرکت 

کردند.
این انتخابات تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد و بنا 
بر گزارش ماتیاس فکل، وزیر کشور فرانسه در این روز 6۷ 
هزار مرکز اخذ رای دایر و ۵۷ هزار نیروی پلیس، ژاندارمری 

و نظامی به کار گمارده شدند.
اما اکنون جامعه فرانسه به دو بخش بزرگ تقسیم شده 

است.

از لحاظ جغرافیایی، در یک ســو جامعه شــهری قرار 
دارد که طرفدار امانوئل ماکرون، نامزد مستقل و میانه رو و 
طرفدار ماندن در اروپاست و در سوی دیگر جامعه روستایی 
و نیمه شهری این کشور قرار دارد که با طرفداری از مارین 
لوپن، رهبر ملی گرایان و راست افراطی از جدایی از اتحادیه 

اروپا استقبال می کند.
امانوئل ماکرون اکثریت آراء در شهرهای بزرگ از جمله 
پاریس، بوردو، لیون را به دست آورد و در مقابل، مارین لوپن 
توانست رای فرانسوی ها در روستاها، شهرک های صنعتی و 

حومه شهرها را از آن خود کند.
امانوئل ماکــرون رای تقریبا تمام مناطق جنوب غربی 
کشــور و مارین لوپن رای مناطق شمال شرق فرانسه را از 

آن خود کرده است.
به لحــاظ طبقات اجتماعی 34 درصد از رای دهندگان 

به آقای ماکرون کارمندان و مدیران ســطوح میانی و باالی 
جامعــه و 1۷ درصد نیز کارگر بودنــد و در مقابل، تنها 13 
درصد از کارمندان ســطوح متوســط و باال بــه خانم لوپن 
رای دادند و بیشــترین رای دهندگان بــه او )36 درصد( را 
کارگران تشکیل می دادند. از لحاظ پیش زمینه سیاسی، رای 
دهندگان به امانوئل ماکرون عمدتا دارای گرایش های چپ 
)4۷ درصد( بودند و پس از انها افراد دارای گرایش های میانه 
)43 درصد( و راست )1۸ درصد( قرار داشتند.اما پیش زمینه 
سیاسی رای دهندگان به خانم لوپن کامال متفاوت بود. ۸4 
درصد از رای دهندگان او دارای گرایش راست افراطی بودند، 

13 درصد گرایش راست و درنهایت تنها 6 درصد چپ.
در واکنش به این دســته بندی بزرگ در جامعه، از هم 
اکنون بسیج شخصیتهای سیاسی و مردمی برای جلوگیری 

از پیروزی خانم لوپن در دور دوم انتخابات آغاز شده است.

فرانسه پیش از این نیز موقعیت مشابهی را تجربه کرده 
اســت یعنی زمانی که در ســال 2002 میالدی ژان ماری 
لوپن توانســت در کنار ژاک شــیراک به دور دوم انتخابات 
ریاست جمهوری راه یابد و تمام احزاب فرانسه برای جلوگیری 
از ورود آقای لوپن به کاخ الیزه با یکدیگر متحد شدند.اما این 
بار شرایط کمی متفاوت است و تاکنون چنین اتحاد سیاسی 
در میان طرفداران احزاب مختلف شکل نگرفته است. بویژه 
آنکــه آقای ماکرون بطور جدی از ایــده ماندن در اتحادیه 
اروپا حمایت می کند؛ امری که در بحبوحه اوج اندیشه های 
ضد اتحادیه اروپا در قاره ســبز، خوشــایند بسیاری از جمله 
طرفداران ژان لوک مالنشــون، نامزد چپ افراطی فرانسه 
نیست. بنا بر نظرسنجی ها یک دوم از رای دهندگان به ژان 
لوک مالنشــون اعالم کرده اند که حاضر به شرکت در دور 

دوم این انتخابات نیستند.

نگرانی از دسته بندی ها در فرانسه در  پیامد انتخابات ریاست جمهوری

هشدار عراق به ترکیه درباره تکرار حمله به این کشور

تنش جدید  میان 
ناوشکن آمریکایی 

و کشتی سپاه 
پاسداران

حمله ترکیه به شنگال؛ همه محکوم کردند؛ 
اردوغان: همه خبر داشتند!

کانال تلگرامی میدل ایســت نیوز نوشــت: در حملۀ 
گســترده هوایی ارتش ترکیه به شنگال و روژآوا در دریک 
و قره چوخ دستکم 20 نظامی یگان های مدافع خلق کشته 
و 1۸ تن زخمی شــده اند.حزب دموکرات کردستان عراق 
در پی واکنش های تند کردها در شــبکه های اجتماعی و 
رسانه های کردزبان پس از ساعاتی بیانیه ای منتشر کرد و 
این حمله را "غیرقابل قبول" خواند. بیانیه حزب دموکرات 
اگرچه حضور پ ک ک در شــنگال را عامل حمله هوایی 

به این منطقه دانســته بود اما با توجه به هدف قرار گرفتن 
مواضع پیشمرگه های وابســته به اقلیم کردستان عراق و 
کشــته شدن ۵ پیشمرگه و زخمی شدن 9 تن از نیروهای 
خــود، در بیانیه تاکید شــده "ما ضمن اینکــه از بمباران 
مواضع پیشــمرگ هایمــان نگرانیــم و نارضایتی خود را 
اعالم می کنیــم، در عین حال تأکید مــی کنیم که این 
اقدام حتی اگر به ســهو روی داده باشد، به هیچ وجه قابل 
قبول نیست." وزارت پیشــمرگه هم با انتشار بیانیه ای با 
اعالم کشته شدن ۵ پیشمرگه، این حمله را غیرقابل قبول 
خوانده و با ابراز تاســف از این حمله تاکید کرده "بمباران 
مواضع پیشمرگ توسط ترکیه را نمی پذیرد." ساعاتی بعد 
اردوغان در گفتگویی از کاخ ریاســت جمهوری در آنکارا 
اعالم کرد "پیش از حمله مســعود بارزانــی رئیس اقلیم 

کردستان از آن مطلع شده است." 
وزارت امورخارجه آمریکا هم ســاعاتی پیش با انتشار 
بیانیــه با ابراز نارضایتی از حمله به شــنگال و روژآوا و با 
تاکیــد بر اینکه یگان های مدافــع خلق "متحدین مهم" 
آمریکا هســتند، اعالم کــرد "این حمالت مــورد تائید 
آمریکا نیســت" نیویورک تایمز بــه نقل از برخی مقامات 

آمریکایی نوشــته "ترکیه یک ســاعت پیش از حمله به 
شــنگال مقامات آمریکایی را در جریــان حمله خود قرار 
داد" اردوغان در اظهارات خود همچنین اعالم کرد ضمن 
اطالع به مقامات اقلیم کردستان عراق، "ایاالت متحده و 
روسیه" را هم در جریان این حمله قرار داده است. پس از 
حمله بــه مراکز نظامی کردها برخی فرماندهان آمریکایی 
با هلیکوپتر به کوهســتان قره چوخ رفتند که تصاویری از 
این بازدید در شــبکه های اجتماعی منتشــر شده؛ فاکس 
نیوز با انتشــار گزارشــی نوشــته فرماندهان آمریکایی از 
دیدن صحنه تخریب مقرهای نظامی کردها "خشــمگین 
شده اند" و گفته اند "این اقدام ترکیه را باید جدی گرفت" 
جنگنده های ترکیه بامداد امروز به صورت گسترده مناطقی 
از شــنگال و روژاوا از جمله کوهستان قره چوخ و دریک 
را زیر آتش ســنگین خود گرفتند. ایــن مناطق برای پ 
ک ک و یگان های به دلیل وجود یک مرکز رســانه ای، 
یک ایســتگاه رادیوی محلی، یک مرکــز ارتباطی و چند 

ساختمان نظامی اهمیت راهبردی زیادی داشت.
نخست وزیر عراق حمله جنگنده های ترکیه 
به مناطق شمال عراق را محکوم کرد و خواستار 

عدم تکرار این حمالت شد 
نخست وزیر عراق، در نشست مطبوعاتی هفتگی خود 
از تلویزیون این کشور اعالم کرد که شورای وزیران عراق 
ضمن محکوم کردن این حمالت ترکیه که منجر به کشته 
شــدن تعدادی از نیروهای پیشمرگه شده است، نسبت به 
تکرار این حمالت هشــدار داد.به گزارش شبکه سومریه، 
حیدر العبادی همچنین گفت که توافق رژیم ســابق عراق 
که به ترکیه اجازه ورود بــه خاک عراق تا 10 کیلومتری 
با هدف حمله به مواضع حزب کارگران کردســتان می داد، 
در مقطع کنونی غیر قابل اجراســت.العبادی در بخشی از 
ســخنان خود به مســئله جدایی منطقه کردستان عراق 
اشــاره کرد و گفت که »جدایی کردستان از عراق به نفع 
کردها نیست«. ارتش ترکیه امروز سه شنبه اعالم کرد که 
جنگنده های این کشور شب گذشته مواضع تروریست های 
پ.ک.ک را در ســنجار عراق و شمال شرق سوریه هدف 
قرار داده و در این حمالت ۷0 فرد مســلح کشته شده اند.

سخنگوی نیروهای ســوریه دموکراتیک نیز گفت که در 
حمله جنگنده های ترکیه به مقر این نیروها در ریف شــهر 

المالکیه، 20 نفر کشته و 1۸ نفر دیگر کشته شده اند.

پارادوکس عربستان و عضویت در کمیته حقوق زنان! 

آنکارا بخاطر قرار گرفتن در فهرست دیده بانی 
اتحادیه اروپا را تهدید کرد

آغاز انتقال قطعات سامانه موشکی تاد به کره جنوبی

کاخ سفید درخواست ارائه اسناد مربوط به 
فلین را رد کرد

بر اساس بیانیه شورای اقتصادی و اجتماعی ملل 
متحد، عربستان در رای گیری محرمانه به عنوان یکی 
از 12 عضو جدید کمیته حقوق زنان وابسته به سازمان 
ملل انتخاب شــد و به مدت چهار سال در این سمت 

خواهد بود که از سال آینده آغاز می شود.
این کمیته مســئول رســیدگی به حقوق زنان و 
تقویت برابری بین زن و مرد است. عالوه برعربستان، 
کشورهای عراق، کره جنوبی، ژاپن و ترکمنستان نیز از 

جمله اعضای جدید این کمیته هستند.
این انتخاب در شــرایطی صــورت گرفت که بر 

اساس گزارش ســازمان دیده بان حقوق بشر، زنان در 
عربســتان حق دریافت گذرنامه یا ازدواج یا برخوردار 
شــدن از تحصیالت دانشــگاهی را بــدون موافقت 
سرپرســت مذکر خود ندارند که معموال همسر یا پدر 
یا برادر یا پسر آنان است. همچنین زنان عربستان حق 
رانندگی ندارند و برای ســفر کردن یا کار کردن باید از 

سرپرست مذکر خود اجازه بگیرند.
هلیل نویر مدیر اجرایی سازمان نظارت بر سازمان 
ملــل )UN Watch( از این انتخــاب انتقاد کرد و 
گفت انتخاب شدن عربســتان به عنوان حامی حقوق 

زنان، مثل این است که یک آتش افروز را مسئول آتش 
نشانی کنیم.نویر افزود، انتخاب عربستان برای دفاع از 
حقوق زنان، تحقیر آمیز است زیرا زنان در عربستان از 
زمان تولد تا مرگ باید طبق تصمیم یکی از خویشاوندان 
مذکر خود زندگی کنند و حق رانندگی هم ندارند. با این 
حال هلن کالرک نخست وزیر سابق نیوزیلند که نامزد 
دبیرکلی سازمان ملل متحد به جای بان کی مون بود 
از انتخاب عربستان به عنوان عضو کمیته زنان استقبال 
کرد و گفت چنین کاری به نفع فعاالن زن عربســتانی 

است که مدافع حقوق زنان هستند.

"نیکیتا دانیوک" اعالم کرد: روســیه، عمل به یادداشت تفاهم 
با آمریکا دربارۀ جلوگیری از وقوع حوادث و تضمین ســالمت پرواز 
در آســمان ســوریه، را پس از آن دوباره در دستور کار قرار داد که 
آمریکا، با اصرار و از ترس از دست دادن تأثیر خود در سوریه، آن را 

از روسیه خواستار شد.
وی افــزود: این تصمیــم، پس از آن اتخاذ شــد که »رکس 
تیلرسون« به مسکو سفر کرد و با همتای خود »سرگئی الوروف« 
دیدار کرد و این درخواســت را با پافشاری مطرح کرد و این، نشانه 
ای آشکار است که ثابت می کند آمریکایی، پس از این، هیچ گونه 
اقدامات خصمانه ضد دولت سوریه انجام نخواهند داد. این کارشناس 
نظامی روسی خاطر نشان کرد: آمریکایی ها سرانجام فهمیدند که 
برای تضمین موفقیت عملیاتشــان ضد تروریســم در ســوریه، به 
هماهنگی با روســیه نیازمندند و روابط منفی با روســیه، بر اوضاع 
کلی آن ها در عرصۀ سوریه تأثیر خواهد گذاشت و ممکن است به 
شکست نهایی آن ها در منطقه منجر شود. دانیوک تاکید کرد که از 
این پس، هرگونه اقدام هماهنگ نشده با روسیه، می تواند به بقایای 

اعتماِد باقی مانده میان روسیه و آمریکا پایان دهد.
ترامپ: اسد مانعی در برابر حل بحران سوریه نیست

به نقل از پیتر ایلیچیف نمایندۀ روسیه در سازمان ملل، ترامپ 
که اســد را »قصاب« نامیده بود، در ضیافت شامی که دوشنبه شب 
با حضور نمایندگان 1۵ عضو شورای امنیت سازمان ملل برگزارشد، 
گفت تعین سرنوشت بشار اسد بر عهدۀ مردم سوریه است. ایلیچیف 
در مصاحبه با خبرگزاری فرانس پرس گفت: »ترامپ تصریح کرد که 
سرنوشت اسد مانعی به حساب نمی آید«. او افزود: »از نظر ترامپ، 
بقا یا کنار رفتن اسد مهم نیست. آنچه مهم است، فرایند سیاسی و 
توقف خون ریزی و جنگ است ... پس از آن مردم تصمیم خواهند 

گرفت«.
تسلیحات 2025 روسیه از زبان پوتین

یکی از دالیل طوالنی شــدن بحران در ســوریه ســود مالی 
فروشندگان اســلحه اســت که تاکنون مذاکرات صلح را طوالنی 
کرده انــد و اجازه پایــان درگیری ها را نمی دهنــد. در همین رابطه 
والدیمیر پوتین در نشســت کمیســیون نظامی – صنعتی گفت: 
استقبال از سالح های ساخت روسیه در جهان در حال افزایش است 
و این موضوع را نه فقط در مواضع سیاسی بلکه در حجم قراردادهای 
اجرا شده یا در حال اجرا می توان دید. وی علت استقبال جهانی از 
سالح های روسی را کاربرد این سالح ها در شرایط جنگی عینی از 
جمله مبارزه با تروریسم در سوریه دانست و خاطرنشان کرد که نباید 

فرصت تقویت جایگاه روسیه در بازار جهانی سالح را از دست داد.
رئیس جمهور روسیه با تأکید بر این موضوع که تا سال 202۵، 

۸۵ درصد از قطعات مورد اســتفاده در صنایع اسلحه روسیه، ساخت 
روســیه خواهد بود تصریح کرد: تمام ظرفیت صنایع دفاعی روسیه 
برای تولید انواع ســالح های زمینی به کار گرفته شــده است لذا 
می توان تمام سفارش ها را از طریق خط همکاری تکنیکی دفاعی 

در زمان مطلوب انجام داد.
پوتین خواستار بررسی های بیشتر درباره بارگیری 

و صدور سالح های ساخت روسیه شد
وی تأکید کرد که سالح های ساخت روسیه کارآیی خود را به 
خصوص در سوریه اثبات کرده است لذا نباید فرصت تقویت جایگاه 

خود را در بازار جهانی اسلحه از دست بدهیم.
جنگنده های رادار گریز آمریکا در مرزهای روسیه

نیروی هوایی آمریکا که بــا تازگی جنگنده رادارگریز اف-3۵ 
را برای مأموریت هــای خود تحویل گرفته، در اقدامی تحریک آمیز 
دو فروند از این جنگنده ها را در مرز روســیه مستقر کرد. آنطور که 
فاکس نیوز گــزارش داده، این دو جنگنده در پایــگاه »آُمری« در 
کشور استونی مستقر شــده اند. آمریکایی ها می گویند کابین خلبان 
اف-3۵ مشکل فنی دارد و از تحویل بیشتر جنگنده های خریداری 
شده به کشورهای ســرمایه گذار در پروژه ۵ میلیارد دالری طراحی 
این جنگنده، خودداری می کنند. روس ها نســبت به حضور نظامی 
غربی ها در مرزهایشــان حساس اند. زمســتان سال گذشته بود که 
روسیه در واکنش به استقرار سامانه دفاع موشکی آمریکا در لهستان، 
سامانه موشکی اســکندر را در کالینینگراد مستقر کرد. کالینینگراد 
جدا از ســرزمین مادر روسیه و اولین خط تماس با اروپایی ها در دل 
اروپای غربی است؛ پیش از اشغال این منطقه توسط ارتش سرخ به 
عنوان غنیمت جنگ جهانی دوم، این منطقه با نام »کوئینسبرگ« 
خوانده می شــد و بخشی از پروس شــرقی بود. اروپایی ها به شدت 
به اســتقرار یک سامانه موشکی پیشــرفته در کالینینگراد اعتراض 
کردنــد ولی روســیه گفت که اواًل مســکو قصــد تهاجم به هیچ 
کشــوری را ندارد و ثانیاً، تا وقتی دلیل استقرار پدافند آمریکایی ها 
 در لهستان مشخص نشــود، جابجایی اسکندر مدنظر قرار نخواهد 

گرفت.

آمریکا و روسیه در مورد سوریه همراه شدند
کاخ سفید درخواست کمیته نظارتی کنگره ایاالت متحده برای ارایه فایل های مرتبط با مایکل فلین، 

مشاور سابق امنیت ملی را رد کرد.
کمیته نظارتی مجلس نمایندگان آمریکا در حال بررسی مبالغی است که گفته می شود آقای فلین در 
دوران فعالیتش به عنوان دســتمزد دریافت کرده بود.نمایندگان این کمیته معتقدند که او ماه دسامبر سال 
201۵ میالدی برای سخنرانی در یک میهمانی رسمی در مسکو از شبکه آر تی روسیه 33 هزار دالر دریافت 
کرده است. این کمیته اعالم کرده که می خواهد فرم تقاضای آقای فلین برای دریافت مجوز “عبور امنیتی” 
پیش از پیوستن به دولت در ماه ژانویه را ببیند زیرا گفته می شود وی مبالغ دریافتی در سفر روسیه را در این 
فرم ثبت نکرده است. همچنین گفته می شود او در سال 2014 میالدی و پیش از پیوستن به دولت ترامپ 

بیش از ۵00 هزار دالر برای حمایت از ترکیه و دولت اردوغان در واشنگتن دریافت کرده است.
مایکل فلین ماه فوریه گذشته در پی افشای محتوای مکالماتش با سفیر روسیه در آمریکا ناچار به استعفا 
شد. او گفته است در صورت داشتن مصونیت قضایی حاضر است در برابر کمیته های نظارتی شهادت دهد.

ارتش آمریکا روز چهارشــنبه انتقال قطعات سامانه دفاع موشــکی تاد را به محل برنامه ریزی شده برای 
اســتقرار در کره جنوبی آغاز کرد. آمریکا و کره جنوبی توافق کردند این ســامانه در واکنش به تهدید موشــکی 
کره شــمالی مستقر شــود؛ اما چین مخالف این استقرار اســت و می گوید این امر، کمک چندانی به بازداشتن 
کره شمالی نمی کند. انتقال زودهنگام این سامانه موشکی به کره جنوبی اعتراض صدها نفر از ساکنان محلی را به 
همراه داشت و نامزد اصلی تصدی ریاست جمهوری کره جنوبی نیز این اقدام را محکوم کرد. انتخابات کره جنوبی 
9 مه برگزار می شود. سخنگوی "مون جائه این" گفت این تصمیم، افکار عمومی و روند قانونی را نادیده گرفته 

است و خواستار تعلیق انتقال این سامانه تا سر کار آمدن دولتی جدید در کره جنوبی شد.
به ادعای وزارت دفاع آمریکا، این اســتقرار اقدامی مهم بــرای حمایت از کره جنوبی و متحدان آمریکا در 
مقابل تهدیدهای موشکی کره شمالی محسوب می شود. وزارت دفاع کره جنوبی و آمریکا تمایل چندانی ندارند تا 
پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کره جنوبی درباره جزئیات این استقرار، اطالعات زیادی منتشر کنند.

ترکیه روز سه شنبه تصمیم اتحادیه اروپا به قرار دادن این کشور در فهرست 
دیدبانــی اتحادیه را قویا محکوم کرد و گفت مجبور به بازنگری روابط خود با این 
اتحادیه است.وزارت امور خارجه ترکیه در واکنش به این تصمیم اتحادیه گفت که 
»تصمیم ناعادالنه نتیجه بخشی از بدنه عناد و بدخواه در مجمع پارلمانی شورای 

اروپا  و در جایی است که ادعا می کند گهوارۀ تمدن است.«
دستگاه امور خارجه ترکیه همچنین اشاره می کند که »بیگانه ستیزی و اسالم 

هراسی همراه با خشونت در حال گسترش در سراسر اروپاست.«
شــورای مجمع پارلمانی اروپا  می گوید: بخاطر نگرانی هایش در خصوص 
برخورد آنکارا با مخالفان دولت و نقض حقوق شهروندان این کشور تحت رهبری 
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری که قدرت در دســتانش متمرکز می شود، 

چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است.

وال اســتریت ژورنال به نقل از یک منبع آگاه در کاخ ســفید نوشت گزارش هفته گذشته وزارت خارجه 
آمریکا درخصوص پایبندی ایران به توافق هســته ای، به دستور مستقیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از 

لحنی تند برخوردار شد.
ایــن روزنامه گزارش داد وزارت خارجه آمریکا در پیش نویس اولین گــزارش 90 روزه خود درمورد روند 
اجرای برجام که هفته گذشــته به کنگره ارسال شد، تنها از پایبندی ایران به مفاد برجام سخن گفته بود؛ اما 
ترامپ پس از قرائت پیش نویس گزارش با انتقاد از لحن مالیم آن؛ شــخصا به این وزارتخانه دســتور داد در 
نســخه نهایی گزارش خود با برجسته ســازی فعالیت های ایران در منطقه، موضع تندتری در قبال این کشور 
اتخاذ کند. به همین دلیل، در نسخه نهایی این نامه از ایران به عنوان »حامی دولتی تروریسم« نام برده شد.

به گفته این منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، دستور ترامپ باعث شد رکس تیلرسون، وزیر خارجه 
آمریــکا یک روز پس از تحویل گزارش به کنگره نیز در گفتگو با رســانه ها بار دیگر از رفتار منطقه ای ایران 
انتقاد کند. وی همچنین اعالم کرد دولت آمریکا در فرآیند بررســی دوباره برجام، رفتار ایران در منطقه را در 

نظر خواهد گرفت.

مداخله ترامپ در نامه وزارت خارجه درباره برجام


