
صالح این پیشنهاد را در همایش زنان حزب خود مطرح 
کرد. او گفت: »تصمیم گیری در این باره به دســت پادشاه، 
ولی عهد و جانشــین ولی عهد عربستان است نه به دست 

هادی یا عرب ها«.

صالح افزود: »از ملک ســلمان می خواهم که با ملت 
یمن وارد گفتگو شــود. خون های ریخته شده کافی است. 
بیایید گفتگو کنیم و بر روی رئیس جمهوری جدید به جای 

هادی توافق کنیم«.

صالح، همچنین، از آمادگی خود برای گفتگو با عربستان 
»در هر مکانی حتی خاک این کشــور خبر داد« اما آن را به 
»پایان دادن محاصرۀ یمن، توقف حمالت هوایی و ارسال 

کمک های بشر دوستانه« مشروط کرد.
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دیدار با ترامپ به منزله خودکشی محمود عباس

رئیس جمهور والدیمیر پوتین در شهر تفریحی سوچی در ساحل دریای سیاه، از 
احتمال اتخاد استراتژی خروج از سوریه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه 
بحث کرد. یکی از موضوعات مورد بحث اجراســازی مناطق امن در ســوریه است. 
طرحی که به موجب آن قرار اســت از میزان تنش ها در سوریه کاسته شود. بخش 
دیگری از صحبت ها به پیشبرد مذاکرات سیاسی برای پایان دادن به درگیری های 
جــاری مربوط می شــد. اگرچه شورشــیان از مذاکرات صلح در آســتانه پایتخت 
قزاقســتان در تاریخ 3 می خارج شدند اما ســایرین برای رسیدن به راه حلی بالقوه 
درباره درگیری ها به مذاکره ادامه دادند. روسیه با دشواری های بزرگی روبه رو است 
و بسیار بعید است که کرملین در طرح خود برای خروج آهسته از سوریه موفق باشد.

مداخله روسیه در سوریه، در کنار ایران در حمایت از نیروهای وفادار به اسد، به 
چند شکل مختلف موفقیت آمیز بود. حضور روسیه به تثبیت میدان جنگ و بازسازی 
نیروهای نظامی سوریه منجر شــد. عالوه بر این، این درگیری نه تنها به پایگاهی 
امن در زمین ســوریه برای روس ها منجر شــد بلکه نمایشی از قدرت سخت افزار 
نظامی روســیه بود. در نهایت این ارتقا از بعد جغرافیایی سیاسی مسکو را تبدیل به 

بازیگری کلیدی در منطقه کرد.
با این وجود، روســیه با بازی کردن نقشــی عمده در میدان نبرد، هم اکنون به 
دنبال خروجی به موقع از جنگ است. با وجود تمام منافع حاصل از دخالت در بحران 
سوریه، روسیه نیز هزینه های قابل توجهی را متحمل شد. مهم تر از این هزینه ها، 
منافعی است که در صورت عدم تصور پایانی بر این جنگ، هدر خواهند رفت. روابط 
مســکو با حامیان مهم شورشیان مانند ترکیه و شــورای همکاری خلیج فارس نیز 
متزلزل شــده است، به خصوص از زمانی که روسیه حمایت خود از دمشق را تشدید 
کرد. این حمایت به قیمت خون و پول روس ها تمام شد. تعداد تلفات نظامی روسیه 
در ماه های اخیر افزایش یافته است. این افزایش تاحد زیادی به این دلیل است که 

مداخله زمینی سربازان روسی در سوریه بیشتر شده است.
شــاید نکته مهمی که مســکو از آن آگاهی پیدا کرده این است که هر چقدر 
روسیه بیشتر در سوریه گرفتار شود، احتمال رسیدن به توافقی مطلوب که در خدمت 
منافع مسکو باشد، کمتر خواهد شد. روسیه مدت های طوالنی است که سعی دارد از 
موقعیت خود برای دریافت امتیازات بیشتر از ایاالت متحده و اروپا استفاده کند و آنها 
را مجبور به نشستن پای میز مذاکره کند. اما همان طور که حوادث حمله شیمیایی 
خان شــیخون نشان داد، تسلط روسیه بر اوضاع سوریه به سرعت محدود می شود. 
در این حین، نیروهای روسی خود را در مواجهه با نیروهای مخالف می بینند و مسکو 
به تدریج در همان معضالتی گرفتار می شود که ایاالت متحده طی دهه گذشته در 

عراق و افغانستان تجربه کرده است.
در تالش برای جلوگیری از ســناریوی باتالق، روسیه اواخر سال گذشته برای 
تغییر موقعیت خود تالش کرد. مدارک و شــواهد از اولین تالش ها برای کشاندن 
پــای ایاالت متحده به جریان مذاکرات خبر می دهد. ضمن این که مســکو دو بار 
بــرای تنش زدایی با ترکیه اقدام کرد. اما ترکیه نمی خواهد و قادر به متقاعد کردن 
شورشیانی نیست که چشم انداز عمل آنها به طور فزاینده ای رادیکال است. عالوه 
بر این، دولت ســوریه به همراه ایران درباره انگیزه و ایده های روســیه در شک و 
تردید باقی مانده اند چرا که آنها برخالف انتقادات مسکو، تمایل بیشتری به در پیش 
گرفتن یک راه حل نظامی دارند. واقعیت این است که در پیش گرفتن یک راه حل 
سیاسی برای مناقشه سوریه، در حال حاضر از زمانی که روس ها برای اولین بار پای 
خود را از مذاکرات بیرون کشیدند، بعیدتر به نظر می رسد. ادامه خشونت ها هر گونه 
ایمان برای اعالم آتش بســی موثر را تضعیف کرده است و در این میان، گروه های 
شورشــی از هر زمان دیگری بیشتر رشد کرده اند. ضمن این که نقش روسیه برای 
بازی در نقش واســطه با حمالت هوایی ســنگین علیه شهرها و روستاهایی که در 
تصرف شورشــی ها است بسیار تضعیف شده است. این دقیقا همان چیزی است که 
شورشیان با برجســته کردن آن از پای میز مذاکرات در آستانه خارج شدند. روسیه 
در درگیری پایداری بدون یک در خروجی آسان گیر کرده است. حتی اگر روسیه در 
اندیشه فرار باشــد، هرگونه مذاکره و حل فصل نهایی موضوع که در خدمت منافع 
کرملین باشد، هدفی است که رسیدن به آن دشوارتر و دشوارتر می شود. رها نکردن 
دمشــق و به همان اندازه تمایل به حفظ منافع در ســوریه، در کنار نقش مسکو در 
مناقشه به جای بهبود روابط بحرانی با کشورهایی مانند ایاالت متحده امریکا، آلمان 
و ترکیه به این روابط صدمه بیشــتری زده اســت. در حالی که رئیس جمهورهای 
روســیه و ترکیه در سوچی مالقات کردند سوال قطعی برای کرملین این است: آخر 

بازی چه خواهد شد؟

صحنه تحوالت سوریه، زمینه مســاعدی را برای برجستگی عینی نقاط اشتراک 
ایران و روســیه در قبال تحوالت بین المللی و منطقه خاورمیانه فراهم ســاخته است. 
هر دو کشور به دالیل مختلف تاریخی، ژئوپلیتیکی و حفظ منافع و امنیت ملی خود با 
گسترش حوزه نفوذ سیاســی، اقتصادی و نظامی جهان غرب در مناطق پیرامون خود 
مخالف هســتند. از این رو است که تهران و مسکو طی سالهای اخیر، مواضع انتقادی 
مشابهی را در قبال اتخاذ رویکردهای یک جانبه در مناسبات بین الملل از سوی ایاالت 
متحده، گســترش ناتو به شرق، طرح استقرار ســپر دفاع موشکی در جمهوری چک 
و لهســتان و ســپس در ترکیه، وقوع انقالب های رنگی در مناطق پیرامونی روسیه، 
فعالیت نهادهای فرهنگی و سیاســی غرب گرا و گسترش دامنه فعالیت های اقتصادی 
غرب بویژه در حوزه انرژی داشــته اند. از این زاویه، نگرش هر دو کشــور به تحوالت 
کنونی ســوریه را باید در نگرانی مشترک از گسترش دامنه نفوذ جهان غرب در منطقه 
اســتراتژیک خاورمیانه دانســت.  روس ها به خوبی بر این نکته واقفند که در صورت 
ســرنگون شدن نظام سیاسی کنونی ســوریه کل منطقه زیر سلطه غرب بویژه آمریکا 
قرار می گیرد و این برای روسیه ای که در حال احیاء شدن است یک زیان بزرگ تلقی 
می شــود. ایران نیز ســوریه را نقطه مهم و استراتژیک در محور مقاومت علیه اسرائیل 
و جهــان غرب در منطقه می بیند. از این رو، ســقوط دولــت کنونی و روی کار آمدن 
یک دولت غرب گرا به هیچ عنوان در راســتای منافع اســتراتژیک ایران و روسیه قرار 
ندارد. اهمیت این مســاله تا بدان جاست که روسیه بر خالف تحوالت کشورهای دیگر 
خاورمیانه بویژه لیبی، با تمام قدرت وارد صحنه تحوالت ســوریه شده است. در حوزه 
سیاســی، سرسختانه در مقابل درخواست محور غربی- عربی- ترکی برای تغییر رژیم 
در سوریه ایســتادگی نمود و با قاطعیت، قطعنامه شورای امنیت در خصوص تحوالت 
ســوریه را وتو نمود و در شرایطی که کشورهای اروپایی و آمریکا به همراه کشورهای 
عربی خلیج فارس، سفرایشــان را از دمشق فراخواندند و سفارت هایشان را در سوریه 
تعطیل کردند، روس ها سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه و میخائیل فرادکوف، رئیس 

سرویس های اطالعات خارجی روسیه را برای دیدار با بشار اسد، به سوریه فرستادند.
      در حوزه نظامی نیز روسها با اعزام ناو هواپیمابر کوزنیتسف-حامل هواپیماهای 
پیشــرفته سوخو 33، میگ 29، هلی کوپترهای جنگی کا آ 27، سامانه های موشکی و 
زیر دریایی  به سواحل ســوریه و نیز تحویل سامانه موشک های بالستیک یاخونت در 
قالب ســامانه دفاعی ساحلی »باستیون« به دمشق نشــان داد که بر خالف تحوالت 
لیبی، در صحنه تحوالت ســوریه بســیار جدی اســت. روس ها از دیرباز و از دوران 
جنگ ســرد، روابط گســترده نظامی با سوری ها داشتند. بســیاری از تکنولوژی های 
نظامی موجود در سوریه، روسی اســت. در آن برهه بهترین روابط با سوریه برقرار بود 
 و روس ها موفق شــدند که امتیــاز ایجاد یک پایگاه نظامــی را در بندر طرطوس از 
سوری ها بگیرند. این پایگاه همچنان در اختیار روسها قرار دارد و از معدود نقاط حضور 
مستقیم روس ها در بخش شرقی مدیترانه محسوب می شود. از این رو، تحوالت اخیر 
سوریه زمینه مناســبی را برای تحکیم مناسبات نظامی روسیه و سوریه فراهم ساخته 
اســت. از سویی دیگر، تقویت مواضع دفاعی ســوریه، کاماًل در راستای منافع ایران در 
تقویت سوریه در قبال تهدیدهای اسرائیل قرار دارد. اهمیت این تحوالت بویژه تحویل 
ســامانه موشک های بالستیک یاخونت برای مقابله با تهدیدات اسرائیل، از آن رو است 
که موضوع تحویل یا عدم تحویل این سامانه دفاع موشکی به سوریه از سال 2007 به 

یکی از محورهای اصلی مذاکرات اسرائیل و روسیه تبدیل شده بود.

آیا مسکو از باتالق سوریه فرار می کند؟

سیاست در رویارویی با بحران سوریه

به تازگی یک نهاد امنیتی در اتحادیه اروپا اعالم کرده است که 
داعش در تالش برای ســاخت شبکه اجتماعی ویژه خود در اینترنت 

می باشد.
به گزارش الوقت به نقل از خبرگزاری آلمان،  بر اساس اطالعات 
پلیس اتحادیه اروپا، گروه تروریستی داعش در حال راه اندازی شبکه 

اجتماعی مختص به خود است.
راب واین رایــت )Rob Wainwright(، رئیــس پلیــس 
اتحادیــه اروپا، اعالم کرد که این نهاد در جریان عملیات گســترده 
علیه انتشار مضامین افراطی در اینترنت، برنامه اینترنتی جدید داعش 

را کشف کرده است.
بــه گفته ی واین رایت، اقدام داعش در ســاخت شــبکه جدید 
خود، واکنشی به فشــار فزاینده ی سرویس های اطالعاتی، پلیس و 
شــرکت های بزرگ فناوری اســت که تالش کرده اند تا از گسترش 

تبلیغات داعش از طریق شبکه های اجتماعی رایج جلوگیری کنند.
البته رئیس پلیس اتحادیه اروپا در این مورد ســخنی نگفت که 
آیــا از لحاظ فنی حذف برنامه اینترنتی داعش از قطع ارتباط اعضای 

این گروه از طریق کانال های رایج در اینترنت دشوارتر است یا نه.
داعش تاکنون اخبار خود را در درجه اول از طریق شبکه های در 

دســترس پخش می کرد و اغلب از طریق خبرگزاری نزدیک به خود 
اعماق مسئولیت عملیات خشونت آمیزش را می پذیرفت.

گروه تروریســتی داعش همچنین در ســال گذشــته میالدی 
)20۱۶( بیش از همه از پیام رســان تلگرام برای ارتباط میان اعضای 

خود استفاده کرده اند.
شرکت های بزرگی چون فیس بوک و گوگل برای مقابله با انتشار 
مضامین افراطی در اینترنت و دشوار کردن راه های ارتباطی گروه هایی 
مثل داعش، از ســوی دولت ها زیر فشار قرار دارند. به گفته ی رئیس 
پلیس اتحادیه اروپا، در این خصوص پیشرفت هایی حاصل شده است، 
اما هنوز هم ویدئوهای هولناکی در اینترنت منتشــر می شــوند. در 
ویدئوهای منتشــر شده تروریست ها در شبکه های مجازی به کرات 

تصاویری از چگونگی به قتل رساندن انسان ها دیده شده است.
برخی کارشناسان معتقدند عمده فعالیت های داعش برای جذب 
اعضــای خود در غرب و بویژه در اتحادیــه اروپا از طریق اینترنت و 

شبکه های مجازی دنبال می شود.
پیش از این نیز هانس گئورگ ماسن، رئیس سازمان اطالعات 
داخلی آلمان اعالم کرده بود که گروه تروریستی داعش در شبکه های 
اجتماعــی از »مأموران عضوگیری« برای جذب نیرو از میان جوانان 

ناراضی آلمانی اســتفاده می کند. ماسن گفت یکی از این موارد دختر 
نوجوان آلمانی - مراکشــی به نام صفیه.س است که متهم به حمله 
با سالح ســرد به یک افسر پلیس در ایستگاه قطار هانوفر در فوریۀ 
ســال گذشته است. مورد دیگر نیز پسر ۱2 سالۀ عراقی  آلمانی است 
که در ماه دســامبر قصد داشــت دو بمب را در شهر لودویگس هافن 

منفجر سازد.
بطور کلی تبلیغات یکی از مهمترین روش ها و ابزار داعش برای 
هراس افکنی و اشــغال برخی مناطق در عراق و ســوریه به شمار 
می رفت که در این ارتبــاط اینترنت بزرگترین کمک را به این گروه 
تروریستی کرد. همزمان با حمالت تهاجمی داعش که از سال 20۱4 
در عراق شروع شــد چندین شناســه کاربری در توییتر ادعا کردند 
که نماینده داعش در عراق و ســوریه اند و تــازه ترین اخبار در باره 
عملیات گروه را به طور زنده پخش کرده و تصاویر مربوط به پیشروی 
نیروهای داعش را نشان دادند. این تبلییغات کمک بزرگی به اشاعه 

جنگ روانی داعش در منطقه نمود.
گروه داعش یک اســتراتژی برنامه ریزی شــده دقیق را دنبال 
مــی کند و آنچه را که در توییتر قرار مــی دهد با دقت انتخاب می 
کند. این گروه عکس هایــی را انتخاب می کند که می تواند بالقوه 

تاثیر عمیقی بگذارد، در میان دشمنانشان ترس ایجاد کند و تحسین 
ســایر گروه های افراطی را برانگیزد. هرچند تالش اعضای این گروه 
تروریســتی برای راه اندازی یک شــبکه اجتماعی مجازی ویژه این 
گروه می تواند ناشی از سخت گیری برخی شبکه های اجتماعی رایج 
مانند فیس بوک و توئیتر بر فعالیت اعضای این گروه تروریستی باشد.

با این حال یک نکته قابل توجه اســت و این حقیقت که داعش 
از اینترنت و ابزارهای رسانه اجتماعی برای رساندن پیام خود کمک 
می گیرد، ممکن اســت به این دلیل باشد که توانایی نظامی اش به 

حد کافی نیست.

داعش شبکه اجتماعی ویژه خود را در اینترنت می سازد

راهبرد وزارت 
دفاع آمریکا در 

قبال روسیه

»جیمز متیس« روز سه شنبه، در گفت وگو با »الرس لوک راسموسن« در کپنهاگن، تاکید کرد: هرگونه مساله با روسیه، باید از طریق دیپلماسی حل شود 
و هیچ راه حل دیگری وجود ندارد.

متیس، روز دوشــنبه گفته بود که آمریکا، پیشنهاد روســیه دربارۀ مناطق امن در سوریه را دورادور بررسی خواهد کرد، هرچند که عملی شدن جزئیات این 
طرح را نیازمنِد اقدامات متعدد می داند.

این طرِح روسیه با حمایت ترکیه و ایران، مطرح و اجرایی شد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در نشست شورای امنیت 
ســازمان ملل متحد و همکاری این سازمان با اتحادیه اروپا در برقراری 
صلح و امنیت جهانی سخن می گفت، تصریح کرد: هماهنگی و فعالیت 

مشترک، کلید بحران های کنونی جهان است.
موگرینی با اشــاره به این که صلح و ثبات در سوریه تنها باید از راه 
گفت و گو بین طرف های ســوری در مذاکرات ژنو انجام شــود، افزود: 

بهترین راه تضمین هماهنگی، همکاری با سازمان ملل متحد است.
وی در ادامه خاطر نشــان کرد: اتحادیه اروپــا از روند صلح تحت 
حمایت ســازمان ملل متحد دفاع می کند، بــه لیبی نگاه کنید، دریچه 
امیدی در این کشــور باز شده است که ما آن را کامال تایید می کنیم و 

باور داریم که مردم لیبی این فرصت را غنیمت خواهند شمرد.
موگرینی در ادامه آورد: ما به صورت کامل از تالش های ســازمان 
ملل متحد برای ایجاد راه حل بحران های سیاسی حمایت می کنیم و بر 
این باوریم که سازمان ملل متحد باید محور همه تالش های سازنده ای 
باشــد که برای برقراری صلح و ثبات صورت می گیرد. وزیر امورخارجه 
پیشین ایتالیا افزود: تنها سازمان ملل متحد می باشدکه ضامن عملیات 

سیاسی، روند اجرای آن و نتایج به دست آمده از آن است.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین ابراز امیدواری کرد 
که واشــنگتن از توافق آب و هوایی پاریس همانگونه که ترامپ درصدد 

خروج از آن است، خارج نشود.
موگرینی همچنین تاکید کرد: کشورهای عضو اتحادیه اروپا با افتخار 
و به صورت هوشمندانه در برنامه جهانی غذا، سازمان یونیسف و آژانس 

امداد فلسطینیان سازمان ملل متحد )اونروا( سرمایه گذاری می کنند.
وی همچنین از آمریکا خواســت تا کمک های خود را به نهادهای 
سازمان ملل متحد کاهش ندهد، زیرا به اعتقاد وی اهمیت این کمک ها 
که در راســتای صلح و ثبات انجام می گیرد، از هزینه های نظامی کمتر 
نیســت.آمریکا پیشتر اعالم کرده بود درصدد است تا بخش گسترده ای 
از کمک های خود به ســازمان ملل متحد را کاهش دهد و هزینه های 

دفاعی را به صورت بی سابقه ای شدت بخشد.

بین مقام آمریکایی در گفت وگو با رویترز گفت که واشــنگتن قصد 
ارسال سالح به گروه »یگان های مدافع خلق« را دارد.

حمایت آمریکا از این گروه در داخل سوریه، در حالی صورت می گیرد 
که این گروه ارتباط نزدیکی با »پ ک ک« ترکیه دارد؛ آمریکا و ترکیه هر 

دو »پ ک ک« را »گروه تروریستی« می  دانند.
ترکیه در ماه های گذشــته بارها با توجه به نگرانی از افزایش نفوذ 

کردها در شمال سوریه، از کمک های آمریکا به آنها انتقاد کرده است.

پاسخ موگرینی     
به انتقاد ترامپ از 

برجام

بازداشت خبرنگار فرانسوی در ترکیه

وزارت اقتصاد آلمان از مذاکره با یک شرکت تسلیحاتی 
آلمانی برای ارائه مجوز بــرای فروش تانک های لئوپارد به 

ترکیه خبر داد.
به گزارش الوقت به نقــل از روزنامه آلمانی دی ولت، 
شرکت تســلیحاتی راین متال  دوســلدورف آلمان درباره 
فروش تانک هــای جنگی به ترکیه گفتگوهایی را با دولت 
آلمان انجام می دهد. دولت آلمان نیز گفتگوها با این شرکت 

تسلیحاتی در این باره را تایید کرده است.
بر اساس پاسخ وزارت اقتصاد آلمان به یک درخواست 
حزب چپ این کشور نمایندگان شرکت تسلیحاتی راین متال 

برنامه معامله تسلیحاتی تانک های لئوپارد با ارتش ترکیه را 
در حاشیه یک گفتگو با وزیر اقتصاد آلمان در ۱5 ماه مارس 

20۱7 مطرح کرده بودند.
بر این اساس رئیس راین متال در ۱5 ماه مارس شخصا 

در این باره با وزیر اقتصاد آلمان صحبت کرده است.
 بر اســاس این گزارش از ســال 20۱4 در مجموع 20 
حاشــیه گفتگو بین نمایندگان شرکت تسلیحاتی راین متال 
و نماینــدگان وزارت اقتصاد آلمــان در این باره همچنین با  

حضور وزیر اقتصاد سابق، زیگمار گابریلوجود داشته است.
یکی از سیاســتمداران کرد حزب چــپ آلمان به دلیل 

ســرکوبگری های دولت اردوغان علیه کردهــا این گونه 
معامالت تســلیحاتی با ترکیه را شدیدا مورد انتقاد قرار داده 
و آن را بخصوص برای شــهروندان کرد این کشور مرگبار 
دانســت.وزارت اقتصاد آلمان از این اقــدام به عنوان نوعی 
فعالیــت اقتصادی دفاع کرده امــا در عین حال اعالم کرده 
که مسایل مربوط به حقوق بشر در اینگونه موارد باید در نظر 

گرفته شوند.

 آلمان با وجود انتقادات حقوق بشری علیه اردوغان 
به ترکیه تانک می فروشد

آمریکا خواستار همکاری اروپا برای فشار بر ایران شد

اِرول اونِدر اوغلو نماینده ســازمان خبرنگاران بدون 
مرز در ترکیه اعالم کرد : ماتیاس دوپاردون که برای چند 
رســانه کار می کند ، روز دوشنبه در استان باتمان هنگام 
تهیه گزارشــی تحقیقاتی برای مجله نشنال جئوگرافیک 

بازداشت شد.
اوندر اوغلو که توانست عصر روز سه شنبه با خبرنگار 
فرانســوی دیدار کند ، گفت: دوپاردون از باتمان به مرکز 
نگهداری اداره امور مهاجرت در اســتان غازی عنتاب در 

جنوب شــرق ترکیه منتقل شد.کســانی که از دوپاردون 
بازجوئی کردند ، دوربین وی را مصادره کرده اند.

اســتانداری باتمان اعالم می کند که هیچ اطالعاتی 
درباره بازداشــت خبرنگار فرانسوی ندارد.مسئوالن ترکیه 
معمواًل از کســانی که می خواهند در برخی از مناطق این 
کشــور از جمله مناطق ُکردنشــین و ناآرام جنوب شرقی 

تحقیق کنند ، مجوز الزم را دریافت کنند.
یک خبرنگار فرانســوی به نام اولیویه بِرتران نیز که 
بــرای پایگاه خبری لی ژور کار می کــرد ، نوامبر 20۱۶ 
هنگام تهیه گزارشــی تحقیقاتی در اســتان غازی عنتاب 
در مرز ترکیه با ســوریه بازداشــت و به کشورش فرانسه 

بازگردانده شد.
گابریله ِدل گرانده خبرنــگار ایتالیائی هم ماه آوریل 

گذشته هنگام تحقیق درباره زندگی پناهجویان در مناطق 
مرز ترکیه با سوریه بازداشت شد و پس از 2 هفته بازداشت 

اخراج شد.
به گفته مدافعان حقوق خبرنگاران ؛ شرایط کاری برای 
خبرنگاران خارجی در ترکیه در چند ماه گذشته سخت تر 
شــده است به نحوی که این خبرنگاران بازداشت و اخراج 
می شوند یا برای فعالیت در این کشور با سختگیری های 

اداری روبرو می شوند.
اوندر اوغلو اعالم کرد : سازمان خبرنگاران بدون مرز 
از ســختگیری های اداری که همیشــه سنگی بر سر راه 

خبرنگاران رسانه های بین المللی است ، نگران است.
اوندر اوغلو افزود : ما امیدواریم که دوپاردون آزاد شود 
و از ترکیه اخراج نشود یا تحت پیگرد قضائی قرار نگیرد. 

پایگاه اینترنتی روزنامه ایندیپندنت در خبری فوری در روز 
سه شــنبه نوشت: یک تونل هســته ای که در گذشته محل 
تولید پلوتونیوم بوده و اخیراً وزارت انرژی آمریکا یک پیمانکار 
خصوصی را برای پاکسازی ضایعات هسته ای آن به کار گرفته 
بود فرو ریخت و کارگران را در معرض مواد سمی و خطرناک 

قرار داد.

در گزارش ایندیپندنت آمده است: در پی فروریختن یک 
کارخانه هسته ای رو به اتمام در ایالت واشنگتن، صدها کارگر 
مجبور شدند ساختمان کارخانه را تخلیه کنند یا پناه بگیرند. این 
حادثه در صبح روز ســه شنبه اتفاق افتاد و یکی از مدیران این 
کارخانه به کارگران اعالم کرد سیستم تهویه داخل ساختمان 
را راه اندازی کنند و از خوردن و آشــامیدن بپرهیزند. به دنبال 
تخریب این تونل، وزارت انــرژی آمریکا، مرکز عملیات های 
اضطــراری خود را فعال کرد. بر اســاس گزارش ها، به برخی 
از کارگران گفته شد که ســاختمان را تخلیه کنند و به برخی 
دیگر دستور داده شــد پناه بگیرند.گزارش ها حاکی است این 
تونل شامل مواد بسیار آلوده، از جمله قطارهای حامل ضایعات 
هســته ای، بوده اســت که برای انتقال میله های ســوخت 

رادیواکتیو به کار گرفته می شــده اند. وزارت انرژی آمریکا در 
بیانیــه ای اعالم کرد: دفتر عملیات های ریچلند وزارت انرژی 
آمریکا مرکز عملیات های اضطراری هنفورد را در ساعت 8:2۶ 
صبح فعال کرده اســت. در مورد فرونشست مواد هسته ای در 
خاکی که تونِل مربوط به خط آهن در نزدیکی کارخانه ســابق 
پردازش مواد شــیمیایی را پوشانده نگرانی وجود دارد. تونل ها 

شامل مواد آلوده است.
در ادامــه گزارش ایندیپندنت آمده اســت: این ســایت 
هسته ای که در نزدیکی شهر هنفورد واقع شده در گذشته محل 
تولید پلوتونیوم بوده اســت که برای کمک به توسعه زرادخانه 
هســته ای آمریکا در هفتاد سال پیش از آن استفاده می شده 
است. اما، اخیراً وزارت انرژی آمریکا یک پیمانکار خصوصی را 

به کار گرفتــه بود تا طی یک قرارداد ۱۱0 میلیارد دالری، 5۶ 
میلیون گالن ضایعات شــیمیایی و هســته ای را از این محل 
پاکسازی کند؛ این ضایعات هسته ای در بیش از ۱77 تانکر زیر 

زمینی ذخیره شده بودند.
بر اساس گزارش ها، قبل از آنکه ساختمان فرو بریزد، مواد 
سمی و بخار رادیواکتیو و مواد شیمیایی از این تانکرها به بیرون 
نشت می کرده است؛ این مواد خطرناک باعث ایجاد سرطان، 

آسیب به مغز و ریه می شود. 
دســتکم ۶۱ کارگر در سال گذشــته در معرض این مواد 

سمی قرار گرفتند. 
کارشناســان این مکان را سمی ترین مکان در آمریکا و 

یک چرنوبیل بالقوه نامیده اند. 

تونل یک مرکز هسته ای آمریکا فروریخت

پیشنهاد صالح به ملک سلمان برای »توافق بزرگ«

ترامپ ارسال 
تسلیحات سنگین برای 

کردها را تأیید کرد

نمایندگان اعضای دائم و موقت شورای امنیت سازمان ملل امروز به مناسبت 
روز اروپا، بیانیه هایی در خصوص روابط کشورهایشان و این اتحادیه قرائت کردند.

یکی از ســخنرانان نشســت امروز »نیکی هیلی« نماینده آمریکا بود که در 
خصوص همکاری با اروپایی ها در تقابل آمریکا و دشــمنانش در گوشــه و کنار 

جهان سخن گفت.
اولین محور دشمنی مشترک آمریکا و اروپا »سوریه« بود

هیلی گفت که آمریکا در پی تشدید تحریم ها علیه تأمین کنندگان تسلیحات 
شــیمیایی برای ارتش سوریه است و در این راه، همکاری سازمان ملل و اتحادیه 

اروپا را خواستار است.
وی ادامه داد: »ما از حمایت اتحادیه اروپا از اعمال تحریم های سوریه تقدیر 
می کنیم ولی از اتحادیه و سازمان ملل می خواهیم که شدت تحریم ها علیه رژیم 

بشار اسد را افزایش دهند تا از ادامه جنایات جنگی وی، جلوگیری شود.«
نماینده آمریــکا در خصوص بحران اوکراین هم صحبت کرد و این مورد را 

نمودی دیگر از همکاری اتحادیه اروپا و ایاالت متحده دانست.
هیلی گفت: »اتحادیه اروپا نقشی محوری در مسئول نگاه داشتن روسیه به 
خاطر اقداماتش در اوکراین داشــته اســت؛ ما باید کماکان متحد بمانیم و اعمال 
تحریم های روســیه را تا هنگامی که مسکو به تعهدات ذیل موافقتنامه مینسک 

پایبند شود، ادامه دهیم.«
نیکی هیلی در خصوص کره شــمالی هم ســخن گفــت و از اتحادیه اروپا 
خواســت در فشــار بر پیونگ یانگ، فراتر از قالب تحریم های سازمان ملل عمل 
کنند و عالوه بر اعمال تحریم های شــدید یکجانبه، ســطح روابط با کره شمالی 

را هم تنزل دهند.
محور آخر سخنان نیکی هیلی »ایران« بود

نماینده آمریکا در ســازمان ملل گفت: »در خصوص ایران، ما در پی تعمیق 
همکاری ها با اتحادیه اروپا برای مقابله با اقدامات ثبات زدایانه این کشور و مسئول 

کردن آنها به خاط اقداماتشان هستیم.«

نیکی هیلی ادامه داد: »قطعنامه 223۱ شــورای امنیت باید کاماًل اجراء شود 
علی الخصوص مفاد مرتبط با انتقال تسلیحات و پرتاب موشک های بالستیک.«

هیلی در انتها گفت: »اتحادیه اروپا می تواند و باید به ایران خاطرنشــان کند 
کــه اقدامات ثبات زدایانه اش از جمله حمایت از افراط گراها و تروریســت ها، باید 

متوقف شود.«

ظریــف در گفت وگو با شــبکه 
المیادین، دربارۀ استقرار نیروهای نظامی 
خارجی در جنوب سوریه گفت: هرگونه 
اقدام نظامــی خارجی در منطقه، همان 
گونه که پیش از این ثابت شده، محکوم 

به شکست است. 
شــبکه المیادین پیــش از این، از 
رصد تحرکات نظامی گســترده ای در 
جنوب ســوریه خبر داد کــه از نزدیک 

شــدن به ســاعت صفِر آغاز عملیات 
نیروهای خارجی ضد سوریه در مرزهای 

این کشور با اردن حکایت دارد. 
بر پایــه این گــزارش، نیروهای 
آمریکایی، انگلیسی و اردن در مرزهای 
استان السویداء و درعا مستقر شده اند و 
حضور این نیروها، در تپه شهاب، گذرگاه 
نصیب، منطقه الرمثا و خربه عواد رصد 

شده است.

2300 تــن از این نیروها را گردان 
تانک های ســنگین انگلیســی از نوع 
چلنجر و شــماری بالگردکبــرا و بلک 

هوک همراهی می کند. 
عالوه بر این، 4000 تن از عناصر 
مســلحی که در اردن آموزش دیده اند 
و در منطقــه التنــف در داخل مرزهای 
سوریه مستقر هستند نیز این نیروها را 

همراهی می کنند. 

واکنش ظریف به اردوکشی آمریکا و انگلیس در مرز سوریه


