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یادداشت

ترامپ چه میکند!
به عقیده ویکتور پاولیاتنکو ،رئیس مطالعات ژاپنی در اسنستیتو شرق شناسی مسکو
وابسته به آکادمی علوم روسیه ،توضیح این جریان بسیار ساده است .وی چنین گفت:
«در صورت ایراد ضربه جوابیه از طرف کره شــمالی میزان ریسک برای سئول به
مراتب بیشتر از ژاپن است .موشک های کره شمالی برای رسیدن تا کره جنوبی باید تنها
 60کیلومتر را طی کنند .در حالی که فاصله تا ژاپن بیش از  1000کیلومتر است و اص ً
ال
معلوم نیســت که موشک تا ژاپن برسد یا نه .از این رو نگرانی سئول باال و مدلل است.
موضع های متفاوت توکیو و ســئول نسبت به پیامد های ضربه سبقتی به کره شمالی
نشــان دادند که اتحاد سه گانه آمریکا  -کره جنوبی  -ژاپن در منطقه آسیا و اقیانوسیه
چندان یکپارچه نبود و دارای نقاط ضعف بود».
مســلم ًا ترامپ در حین هیاهوی خبری بلند شــده حول ضربه موشکی آمریکا به
ســوریه دلش میخواهد که حیثیت خود را به عنوان رئیسجمهور جسور مستحکم تر
کند .او میگوید :آماده اســت مساله کره شمالی را حل و گروه ناوچه ها با ناو هواپیمابر
«کارل وینسون» در راس را به سوی کره شمالی اعزام کند.
«آلکساندر ژبین» ،رئیس مرکز مطالعه کره در اسنتیتو خاور دور وابسته به آکادمی
علوم روسیه که این را گفته چنین ادامه داد:
«در کره جنوبی  30رآکتور اتمی کار می کند .حتی در صورت کاربرد سالح متعارف
اگر بمب ها یا گلوله ها به رآکتور اصابت کنند چند نیروگاه اتمی ممکن اســت تخریب
شوند و در نتیجه در مساحت  99هزار کیلومترر مربع  6 -5چرنوبیل شعلهور خواهد شد
و آن کشــور در یک لحظه به فضای فاقد شرایط برای سکونت انسانها تبدیل خواهد
شــد .این امر درجه مواظبت آمریکایی ها از رفاه متحدین خود را نشــان می دهد .با در
نظر داشت سیر حوادث در سوریه این ماجرای آمریکا در شبه جزیره کره ممکن نیست
غیر قابل تصور شناخته شود».
ولی دالیلی هم به نفع این امر وجود دارد که آمریکا در مورد کره شمالی به عملیات
عجوالنه دست نخواهد زد .آلکساندر ژبین در این باره گفت:
«پنتاگون با وجود تمایل به ماجراجویــی نمیتواند این عامل را در نظر نگیرد که
تاماهاوک های آمریکا اگر به کره شمالی پرتاب شوند همچنین به سوی مرزهای روسیه
و چین پرواز خواهند کرد .این اقدام خطرناک تر از ضربه هشدار دهنده به سوریه است.
روسیه نمیتواند منتظر آن باشد که موشک های آمریکایی تا خاکش برسند و به ناچار
به سرنگونی آنها بر فراز خاک کره شمالی خواهد پرداخت .از این گذشته تحلیلگران
آمریکایی خودشــان اعتراف میکنند که آنها جاهای اســتقرار واحد های هسته ای و
دستگاههای پرتاب موشک ها در کره شمالی را نمی شناسند .در حال حاضر این کشور
دارای نه تنها چاه های پرتاب بلکه ســکو هایی نصب شده بر اتومبیل ها میباشند .اگر
غیر از این بود آمریکا مدتها پیش به کره شــمالی ضربه می زد .جنگ در عراق نشان
داد که گلوله های انفجاری آمریکا از روی اشتباه یا به قصد به خاک کشور های مجاور
اصابت می کردند .به هر حال آنها را در آنجا پیدا می کردند .از دیدگاه نظامی عملیات
جنگی آمریکا در کره شمالی در نزدیکی مرز روسیه و چین و جنگ با قدرت هسته ای در
حکم دیوانگی است .این کار حد اکثر ماجراجویی دولت کنونی آمریکا را نشان می دهد».
پاورقی

قطر و سوریه

قسمت ششم

کشــور کوچک قطر تحت حاکمیت خاندان آل ثانی است که با حمایت انگلستان
در قطر به حکومت رسیدند و حدود  ٢٣سال بر قطر حکومت کرد .در سال  ،١٩٩۵شیخ
حمد پسر شیخ خلیفه در هنگام سفر وی به فرانسه با کودتایی بدون خونریزی زمام امور
را در دست گرفت.کودتای شیخ حمد ،بر علیه پدر خود که با حمایت آشکار آمریکا انجام
شد ،سبب انجام برخی تغییرات از جمله شروع فعالیت کانال تلویزیونی الجزیره در قطر
و برپایی انتخابات شوراهای شــهرداری در دوحه گردید .از زمان حاکمیت شیخ حمد،
قطر در عرصه داخلی و منطقهای شاهد تحوالت و پیشرفتهای مهمی شده است.
می توان گفت راهبرد و سیاست قطر در قبال تحوالت سوریه در تعارض با اصول و
مفاد قانون اساسی قطر است .قطر از جمله طرفهای عمده کشاکش در بحران سوریه
میباشد .قطر ،به عنوان بازیگر فعال و مخالف بشار اسد می باشد و همواره از معارضین
ســوری از جمله اخوان المسلمین و گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه حمایت آشکاری
داشته است .در حال حاضر تأثیرگذاری بر وضعیت سوریه از اولویتهای سیاست خارجی
قطر است .این امیرنشین اولین کشوری بود که سفیر خود را به عنوان اعتراض از سوریه
فراخواند و نیز اولین کشــوری بود که سفارت سوریه را به اپوزیسیون سوریه تحویل و
آنها را به رسمیت شناخت .همچنین اولین کشوری بود که صحبت تحریمهای سوریه
را به میان کشید و بعد از آن هم به حامی اصلی مداخله نظامی در این کشور بدل شده
است .قطر کشوری است که در روند بحران در سوریه نقش مهمی داشته و در راستای
رسیدن به اهداف خود ابتدا راه کارهای سیاسی را در پیش گرفت و پس از عدم موفقیت
در رسیدن به متقاعد نمودن بشار اسد برای کنارگیری از قدرت ،تالش کرد تا با استفاده
از رابطه با غربیها شرایط و بستر الزم را برای مداخله نظامی در سوریه را فراهم آورد.
تالش برای جلب نظر گروه های فلســطینی ،مجهز کردن مخالفان رژیم سوریه و به
اجماع رســاندن کشورهای عربی علیه این کشور از جمله اقداماتی است که این کشور
برای سقوط بشار اسد انجام داده است.
قطر همواره بر راه حل نظامی برای خروج از بحران سوریه تأکید داشته است
در همین راستا امیر قطر با کنار گذاشتن راهکارهای سیاسی برای حل بحران سوریه که
از طریق اتحادیه عرب پیگیر نیروی مقاومت نظامی در ســوریه مرکب از جنگ جویان
ســنی و تجهیز این نیرو در مرزهای مشترک آن کشــور با ترکیه (شهر ادلب است).
همچنین از مهمترین حمایتهای مالی قطر از مخالفان ســوری میتوان به پیشنهاد و
تعهد جنجالی وزیر خارجه «حمد بن جاسم» نسبت به تامین مالی هرگونه اقدام نظامی
علیه سوریه اشاره کرد .با شروع ناآرامی در سوریه قطر ،عربستان و ترکیه پایگاههایی را
به منظور آموزش مزدوران و اعزام آنان به خاک سوریه ایجاد کردهاند و این مزدوران از
کشورهای مختلف اسالمی و عربی هستند که به دست نظامیان اسرائیلی و آمریکایی
و ترک آموزش دیده ســپس برای اجرای نقشههای خود علیه مردم سوریه ،عازم این
کشــور شده و در قبال این اقدام ،حقوق باالیی دریافت میکنند .که هزینه مالی آن را
عربستان و قطر تامین میکنند.

«ضاحی خلفان» معاون پلیس دوبی که هر از چندگاهی علیه ایران سخن پراکنی میکند ،اینبار در قامت حمایت از کردهای منطقه و طرح تجزیه طلبی برآمد.به نوشته وبگاه
«آرانیوز» ،ضاحی خلفان با گالیه از مقامهای ایران خطاب به ضد انقالبهای کرد گفت« :شما اعالم استقالل کنید و من اولین شخصی هستم که استقالل شما را به رسمیت
میشناسم.وی در ادامه یاوه سراییهای خود گفت« :استقالل کردستان قدرت و شتاب جدیدی به منطقه می بخشد .ایجاد کشور کردستان مستقل ضرورتی تاریخی است».
معاون پلیس دوبی همچنین مخالفان استقالل کردستان را جنایتکار نامید.

فرمان تخلیه پیونگ یانگ صادر شد

روزنامه انگلیسی دیلی اکسپرس به نقل از یک روزنامه
روســی گفت :جونگ به دلیل احتمال حمله آمریکا ،دســتور
تخلیه فوری پیونگ یانگ ،پایتخت کشــورش ،را صادر کرده
است.
روزنامه براوادای روسیه نوشته است به حدود  600هزار
نفر از ساکنان پایتخت دســتور داده شده تا هرچه سریعتر با
توجه به انجام آزمایش هسته ای در جشن های رسمی کشور،
منازل خود را تخلیه کنند.
کیم جونگ اون روز پنجشــنبه نیز از یک مرکز نظارت
و کنترل شاهد فرود هواپیماهای سبک نیروهای ویژه بود.
فرمانــده نیروی دریایی آمریــکا در اقیانوس آرام نیز به
ناوهای هواپیمابر کارل وینسون و کشتی های جنگی همراه
آنان ،دستور داد به به منظور مهار خطر کره شمالی ،به شبه
جزیره کره عزیمت کنند.
در همین راستا شــرکت های هوایی چین روز جمعه از
تعلیق پروازهای میان پکن و بیونگ یانگ از دوشــنبه آتی
خبر دادند.
ازســوی دیگــر ارتش کره شــمالی بــا افزایش تنش
درخصوص برنامه هســته ای و بالستیکی پیونگ یانگ روز
جمعه هشدار داد هرگونه اقدام تحریک آمیز آمریکا را با پاسخ
بیرحمانهای جواب خواهد داد.
هشدار کره شمالی به آمریکا  
خبرگزاری رسمی کره شمالی به نقل از سخنگوی ستاد
کل ارتش این کشــور اعالم کرد ،هرگونه اقدام تحریک آمیز
آمریــکا چه در زمینه اقتصادی ،سیاســی یا نظامی علیه کره

شمالی با شــدیدترین اقدام متقابل ارتش و مردم این کشور
روبرو و خنثی خواهد شد .واکنش کره شمالی چنان سخت و
بیرحمانه خواهد بود که هیچکدام از متجاوزان آمریکایی قادر
نخواهند بود جان سالم به در ببرند.
ســخنگوی ستاد کل ارتش کره شــمالی تصریح کرد
«جنون نظامی» دولت ترامپ به مرحلهای خطرناک رســیده
است که دیگر نمیتوان آن را نادیده گرفت.
این هشــدار کره شمالی در حالی مطرح شد که یک ناو

رقابت روسیه و آمریکا با  مادر بمبها

بــه گــزارش وبــگاه خبــری «تاپ
اســتوری» ،پس از آنکه آمریکا یک بمب
متعارف  ۲۱۶۰۰پوندی موســوم به «مادر
همه بمبها» را برای بمباران تونل داعش
در افغانســتان پرتاب کرد ،روسیه یک بمب
غیرهســته ای به مراتب بزرگتر را شلیک
کرد.
بمب روســیه که «پدر همه بمبها»
نامیده می شــود ،چهــار برابــر بزرگتر از
بزرگترین بمب غیرهســته ای آمریکاست.
این بمب گرمافشــاری یا ترموباریک دارای
توان تخریبی با شعاع حدود یک هزار فوت و
بازده انفجاری حدود  ۴۴تُن تی.ا ِن.تی است.
تسلیحات گرما فشــاری با بمبهای
متعارف متفاوت هستند و در آنها با ترکیب

اکســیژن هوا ،شــعاع انفجار تا حد زیادی
افزایش مییابد.
بزرگترین بمب غیرهســته ای روسیه
(پــدر همه بمبهــا) که در ســال ۲۰۰۷
میالدی توســعه یافــت ،در هــوا منفجر
میگردد و مخلوط هوا -سوخت آن مشتعل
میشود .این بمب هدفهای خود را تبخیر
میکند و باعث فروپاشی ساختمانها ،تولید
انفجار و پس لرزههایی می شود که به اندازه
یک انفجار هسته ای کوچک قدرتمند است؛
اما در عین حال فاقد تشعشــعات رادیواکتیو
است.
ترامــپ ،ارتــش آمریــکا را
«ارتش من» نامید
ترامــپ روز پنجشــنبه در پاســخ به

ســوالی درباره اینکه آیا وی مجوز استفاده
از بزرگتریــن بمب غیرهســتهای آمریکا
موســوم به «مادر بمبها» برای حمله به
مواضع داعش در افغانســتان را صادر کرده
گفت« :همه میدانند دقیقا چه اتفاقی افتاد،
بنابراین کاری که من میکنم ،مجوز دادن
به ارتشم است».
لئون پانهتا ،وزیر دفاع اســبق آمریکا
در واکنش به این اظهــارات ترامپ گفت:
«ارتش متعلق به کشور است .نظام دفاعی
ما متعلق به کشور است .ارتش رئیسجمهور
نیست ،ارتش ایاالت متحده آمریکا است و
او در مقام فرمانده کل قوا مســئولیت دارد
درباره ارتش تصمیماتی اتخاذ کند».
کاربــران در فضای مجــازی هم این

به گزارش پایگاه اینترنتی والدتایم ،بنیامین نتانیاهو ،نخستوزیر رژیم صهیونیستی
گفت :تکمبل فرآیند خروج سالحهای شیمیایی از سوریه نقش بهسزایی را در همکاری
بین روسیه و آمریکا ایفا خواهد کرد.
وی افزود :اسرائیل از جامعه بین الملل میخواهد شرایط مناسبی را جهت همکاری
با روسیه فراهم کند.
نخســتوزیر اسرائیل تاکید کرد :با استناد بر توافقنامه خروج سالحهای شیمیایی
از سوریه تاکنون شرایط توافقنامه به طور کامل به وسیله طرفین تحقق نیافته است.
وی همچنین در مورد حمله اخیر آمریکا به پایگاه هوایی سوریه ادعا کرد ،واشنگتن
مجبور به اتخاذ چنین تدبیری بوده است.
اولویت تلآویو مقابله با محور  تهران-بغداد -دمشق-بیروت   
روزنامه فرا منطقهای رأی الیوم به ســردبیری «عبدالبــاری عطوان» ،تحلیلگر
جهان عرب در یادداشــتی به قلم یکی از نویسندگان خود نوشت که از نظر تحلیلگران
صهیونیست ،خطر محور مقاومت ایران ،سوریه و حزباهلل برای رژیم صهیونیستی بسیار
خطرناکتر از تهدیدهای گروه تروریستی داعش است.
در این یادداشت آمده تشــدید اوضاع در سوریه تحلیلگران رژیم صهیونیستی را
بر این داشــته است که هرگونه راه حل سیاســی در سوریه شامل برکناری بشار اسد،
رئیسجمهور سوریه ،از قدرت باشد و این هدف و اولویت راهبرد مقامات تلآویو است.
نویسنده این یادداشت در چرایی این گفته خود مینویسد ،برای اینکه بشار اسد چه
در گذشــته و چه هماکنون از حزباهلل لبنان حمایت کرده و با سرسختترین دشمنان
اسرائیل یعنی ایران ائتالف تشکیل داده است.
رأی الیوم مینویســد ،پر واضح است که منافع رژیم صهیونیستی تضعیف محور
مقاومت و رهایی از یکی رهبران آن یعنی بشــار اســد است و این مسئلهای است که
دولت جدید آمریکا و کشورهای به اصطالح «معتدل عربی» به دنبال تحقق آن هستند.

روز سخت مهاجران در دریای مدیترانه

این روزنامه به گزارشی که مرکز تحقیقات امنیت ملی اسرائیل وابسته به دانشگاه
تلآویو ارائه داده است ،اشاره میکند که در این گزارش بر لزوم برکناری اسد از قدرت
تأکید شــده و مصلحت رژیم صهیونیستی در این اســت که از قدرت گرفتن ایران و
حزباهلل در منطقه جلوگیری شــود .این مرکز صهیونیستی تأکید کرده ،تقویت محور
مقاومت به رهبری ایران که از طریق بشــار اســد به حزباهلل متصل است ،بزرگترین
تهدید واقعی برای امنیت کیان صهیونیستی است.
در گزارش این مرکز تصریح شــده اســت که تلآویو باید در مقایسه با تهدیدات
دیگری از قبیل تهدید داعش و ســایر گروههای تروریســتی ،به سرنگونی بشار اسد
بیشترین اهمیت را دهد.

شده است.
پس از حمله موشــکی اخیر آمریکا به یک پایگاه هوایی
در سوریه نگرانیها درمورد حمله نظامی آمریکا به کره شمالی
افزایش یافته است.
آمریکا هشــدار داده است سیاســت «صبر راهبردی»
این کشــور در قبال کره شمالی به پایان رسیده است .مایک
پنس ،معاون رئیسجمهور آمریکاف قرار اســت روز یکشنبه
در چارچوب ســفر از پیش برنامه ریزی شده  ۱۰روزه به کره
جنوبی سفر کند.
موضع پنتاگون  
به گزارش اســکای نیوز عربی ،ســخنگوی وزارت ،در
واکنش به گزارش شــبکه تلویزیونی ان.بی.سی نیوز آمریکا
درباره حمله پیشدستانه به کره شمالی ،ضمن تأکید بر بررسی
همۀ گزینهها علیه این کشــور تأکید کــرد که آمریکا دربارۀ
حملۀ پیش دستانه یا سناریوهای چنین عملیاتی به طور علنی
سخن نخواهد گفت.
این شبکه به نقل از مســئولین ارشد سازمان اطالعات
آمریــکا گــزارش داده بود کــه آمریکا برای اجــرای حمله
پیشدستانه علیه کره شمالی با سالح متعارف آماده میشود.
این گزارش همچنین خاطر نشــان کــرد که دو رزمناو
آمریکایی ،قادر به شــلیک موشــک های تاماهاک ،در 300
مایلی منطقه آزمایشهای اتمی کره شمالی مستقرشده اند.
مرکز نورث  38با اســتناد به تصاویر ارسال شده توسط
ماهواره گزارش داده بود که کره شمالی آماده اجرای آزمایش
اتمی جدید است.

اظهارات ترامپ را محکوم کرده و خواستار
عذرخواهی ترامپ شدهاند.
یک کاربر در پیامی که «دیلیکاس»
آن را گزارش داده نوشته است« :ترامپ جداً
مثل یک دیکتاتور گفت ارتش من!»
آدام اسمیت ،نماینده دموکرات کمیته
نیروهای مسلح مجلس نمایندگان ،از عدم
تجربه ترامپ و برخی از نزدیکانش در زمینه
مسائل امنیت ملی ابراز نگرانی کرده است.
واکنش داعش به مادر بمبها
وزارت دفاع افغانستان اعالم کرده بود
که در جریان حملۀ آمریکا به مواضع داعش
در شرق این کشــور  36تن از عناصر این
سازمان تروریستی کشته شده اند.

هک شدن سامانه سوئیفت
از سوی دولت آمریکا

آمادگی نتانیاهو برای میانجیگری
میان روسیه و آمریکا  

کوتاه از چهار گوشه جهان

به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از ســخنگوی گارد ساحلی ایتالیا ،طی 19
عملیات امداد و نجات توسط گارد ساحلی یا کشتی های تحت مدیریت سازمانهای
غیر دولتی ،حدود  2074مهاجر از غرق شدن نجات یافتند.
این مهاجران سعی داشتند مسیردریایی را با استفاده از  16قایق پالستیکی و سه
قایق چوبی و نامطمئن طی میکنند .بنا به گفته سازمان خیریه "پزشکان بدون مرز"
در توییتر ،در این عملیات ،یک نوجوان که از سرنشینان یکی از قایقهای پالستیکی
بود پیش رســیدن نیروهای امدادی جان خود را از دســت داد اما کشتی وابسته به
این ســازمان سایر سرنشینان این قایق را نجات داد .سخنگوی گارد ساحلی ایتالیا
با اعالم غرق شدن یک مهاجر ،از ارائه توضیحات بیشتر در این باره خودداری کرد.
ســازمان پزشکان بدون مرز در ادامه افزود :دو فروند کشتی این سازمان به نامهای
" أكواريوس وبرودنس" دســت کم هزار نفر از سرنشینان نه قایق را از غرق شدن
نجات دادند .در چندین ویدئو که توسط امدادگران تهیه شده ،مهاجران برای نجات
و درخواست کمک از آنها خود را به آب انداخته بودند.
در همین حال "زامیت لوبی" عکاس رویترز که در عرشــه کشــتی فینیکس
حضور داشــت ،تصریح کرد :در طول  19ســال پوشش خبری درخصوص حکایت
مهاجران ،چیزی را که امروز مشاهده کردم هیچوقت ندیده بودم.

گروه هواپیمابر آمریکا در بحبوحه نگرانیها در مورد ششمین
آزمایش هســتهای کره شمالی در حال حرکت به سوی شبه
جزیره کره است.
صدها دســتگاه کامیون و خودرو نظامی حامل نظامیان
کره شــمالی عازم محل برگزاری رژهای به مناســبت صد و
پنجمین سالگرد تولد بنیانگذار حزب حاکم این کشور شدند.
این مراسم ملی کره شمالی با جدیدترین تهدید پیونگ یانگ
علیه آمریکا و دونالد ترامپ ،رئیسجمهور این کشور ،همزمان

بینالملل

ترکیه؛ پایان کارزارهای تبلیغاتی
همه پرسی اصالح قانون اساسی
یکشــنبه شانزدهم آوریل موعد برگزاری همه پرسی قانون اساسی در ترکیه
است .مهلت موافقان و مخالفان همه پرسی اصالحات قانون اساسی برای تبلیغات
جمعه شب به پایان رسید.
این در حالی است که ناظران سازمان امنیت و همکاریهای اروپا در آخرین
گزارشهــای خود از نبود آزادی برای کارزارهای «نه به اصالح قانون اساســی»
خبر داده اند .در این گزارش آمده اســت که فعالیــت طرفداران رای «نه» دارای
ممنوعیتها و موانعی بوده و مخالفان در مواردی با برخورد پلیس روبرو شده اند.
رجب طیب اردوغان در کارزار تبلیغاتی این همه پرســی در شــهر قونیه در
واکنش به این گزارش گفت« :حاال آنها میگویند اگر نتیجه همه پرســی آری
باشــد مشکالت بسیاری خواهیم داشت .شما که هســتید که این حرف را بزنید.
جایگاه خودتان را بدانید .این حرفها وظیفه شما نیست».
کمال قلیــچ دار اوغلو ،رهبر حزب جهموری خواه خلق ترکیه ،حزب مخالف
دولت در مورد همه پرســی گفت« :بیایید از جمهــوری خود محافظت کنیم و با
ماجراجویی بر روی آینده فرزندانمان قمار نکنیم .بیایید داشتن فرصتهای برابر و
برابری در عدالت و به طور مثال خواستن گزارش مالیاتی از مقامات را فدای یک
رای نکنیم» .با وجود اینکه نظرسنجیها نشان دهنده پیروزی حامیان رای «آری»
با اکثریتی اندک هســتند اما مولفههایی چون رای حزب ناسیونالیســت «حرکت
ملی» و نتایج شــمارش آرای اتباع خارج از ترکیه در نتیجه همه پرسی تاثیر گذار
خواهد بود .بر اساس هجده اصالحیه قانون اساسی که در این همه پرسی به رای
گذاشــته می شوند ،نظام ریاســتجمهوری جایگزین نظام پارلمانی خواهد شد و
اختیارات نخستوزیر به رئیسجمهور منتقل میشود .این  ۱۸متمم قانون اساسی
پیش تر در پارلمان ترکیه رد شده بود.
نخستوزیر استعفا میدهد
بن علی ییلدیریم ،نخســتوزیر ترکیــه ،روز جمعه اعالم کرد که در صورت
موافقت مردم کشورش با تغییر نوع حکومت و افزایش اختیارات ریاستجمهوری
از سمت خود کنارهگیری خواهد کرد.
پیش از این ،رهبر حزب ناسیونالیســت خواســتار آن شد که دولت اطمینان
حاصل نماید که تغییرات پیشــنهاد شــده در قانون اساسی باعث تبدیل ترکیه به
یک نظام فدرال دولتمحور نخواهد شد .در همین حال ،ییلدیریم در نشستی که با
نمایندگان سازمانهای مردمنهاد در آنکارا داشت ،اظهار کرد :برخی افراد میگویند
ش رو دولتی مرکزی و تعداد بسیاری دولت کوچک به وجود خواهد
که با تغییرات پی 
آمد .این چطور ممکن است؟
وی ادامه داد :در صورتی که چنین نظام فدرالی ایجاد شود ،من از سمتهای
خود به عنوان رهبر حزب حاکم و نخستوزیر کنارهگیری خواهم کرد.

هکرها پروندههایی را در فضای مجازی منتشــر کردهاند که از هک
شدن «جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی» (سوئیفت) به وسیله آژانس
امنیت ملی آمریکا حکایت دارد .ارزش این اطالعات در بازار ســیاه بیش از
 2میلیون دالر تخمین زده میشود.
گفته میشــود آژانس امنیت ملی آمریکا این ابزارهای مرتبط با هک
اطالعات را طراحی کرده است و به نظر میرسد از آنها برای دسترسی غیر
قانونی به سامانه بانکی سوئیفت استفاده شده باشد .به گفته پژوهشگران،
این اتفاق میتواند امکان نظارت مخفیانه بر تبادالت مالی را در اختیار دولت
آمریکا قرار دهد.
این پروندهها به وسیله گروه هکری «دالالن سایه» منتشر شده است.
این گروه پیشتر به انتشار بد افزار در فضای مجازی مبادرت کرده بود.
اگر صحت این اطالعات تأیید شــود ،انتشــار آنها بــه معنای درز
مهمترین پروندههای مرتبط با آژانــس امنیت ملی آمریکا (ان.اس.ای) از
زمان انتشار اطالعات مرتبط با این سازمان به وسیله ادوارد اسنودن در سال
 2013است .سوئیفت که مقر آن در بلژیک قرار دارد ،در این خصوص اعالم
کرد« :هیچ مدرکی در اختیار نداریم که از دسترســی غیرقانونی به شبکه و
خدمات پیامرسان ما حکایت داشته باشد».
سوئیفت سال گذشته هدف حمله موفقیتآمیز هکرها قرار گرفت که
در اثنای آن تبهکاران توانستند از بانک مرکزی بنگالدش  81میلیون دالر
پول خارج کنند.

 7سال زندان برای وزیر کشور مبارک

دادگاه جنایی قاهره طی حکمی ،وزیر کشــور ُحسنی مبارک در زمان
ریاســتجمهوری وی به همراه دو تن از معاونانش را به اتهام فساد به هفت
سال حبس و پرداخت میلیونها پوند مصر جریمه نقدی محکوم کرد.
یک منبع قضایی مصر در این باره گفت :تصرف اموال وزارت کشــور و
خســارت زدن به اموال عمومی از طریق بستن قراردادها و ارائه فاکتورهای
هزینههای مربوط به بخش امنیتی دو اتهامی اســت که علیه حبیب العادلی
وزیر کشــور دوره حسنی مبارک و «نبیل خلف و احمد عبدالنبی» دو معاون
وی مطرح شد.
وی گفت :دادگاه قاهره محکوم شدگان را همچنین به بازگرداندن مبلغ
 196میلیون پوند مصر به خزانه دولت ملزم کرده است.
حســنی مبارک ،دیکتاتور مخلوع مصر ،نیز چند هفته گذشته آزاد شد.
وکیل حسنی مبارک ،رئیسجمهوری پیشین مصر ،گفت :موکلش که به جرم
غارت بیت المال و نیز کشــتار مردم در انقالب مردمی این کشور در ژانویه
سال  2011متهم شده بود ،با حکم دادگاه مصری آزاد شد.

