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بشار اسد طرح خود برای
«بیرون کردن ارتش
ترکیه» را اعالم کرد
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یادداشت

استراتژی دولت ترامپ

اخیرا شاهد حمله نظامی دور از انتظار آمریکا به خان شیخون در سوریه بودیم که
در جواب حمالت شــیمیایی دولت اسد به این منطقه بود که احتماال با آگاهی روسیه
انجام شــد .تقریبا به فاصله چند روز شــاهد حمله آمریکا با مادر بمب ها به ولسوالی
چین و والیت ننگرهار افغانستان بودیم که باز با هماهنگی دولت وقت افغانستان بود
که البته حامد کرزی ،رئیس جمهوری قبلی این حمله را تجاوز به حاکمیت یک کشور
مستقل دانست .ژنرال جان نیکلسون ،فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان
گفت" :ما از سالح مناسب برای هدف مناسب استفاده کردیم ".در بعضی از تحلیل ها
نیز این "ابزار حمله" را مورد کنکاش قرار دادند که یک سالح متعارف و غیرهسته ای
است و از این رو ،از نظر حقوق و قوانین بین المللی منع استفاده ندارد.
در اینجا این ســوال پیش می آید که دولت ترامپ که محور اصلی برنامه هایش
را در کمپین انتخاباتی و در صد روز اول کاری ،امور داخلی و سیاســت داخلی آمریکا
قــرار داده بود ،این حمالت کم عمق و پراکنده را با چه منظوری انجام داده اســت؟
آیا این حمالت ســیگنال هایی برای گریز از مخدوش شدن پرسیتژ آمریکایی است؟
ترامپ یک فرد اقتصاد محور اســت و هر رفتاری را بر اســاس سود و زیان اقتصادی
انجام میدهد .به کار بردن این بمب مادر بیانگر آن اســت که با کاربرد سالح بزرگتر
ســعی در نشان دادن تهدید بزرگتر دارد؛ در غیر این صورت این ابزار نیز می توانست
این تونل های تروریست ها را از بین ببرد و تجاوز به کشور مستقل دیگر را این چنین
بی محابا باب نکند .یا تهدید رو در روی با کره شمالی و ایجاد تنش در جنوب آسیایی
شرقی که آرامش اقتصادی ببرهای آسیا را مخدوش کرده است را می توان نمونه ای
از این راهبرد دانست .با این رفتار می توان پیش بینی کرد که رقیبان اقتصادی امریکا
در آسیایی جنوب شرقی در فضایی پر تنش قرار گرفته و فرصت اوج گیری اقتصادی
برای امریکا از نو ساخته می شود .در این تحلیل می توان گفت دولت جدید آمریکا به
خاطر دیدگاه اقتصاد محور ترامپ ،از هر بازیگر و هر استراتژی به عنوان ابزاری برای
نیل به اهداف اقتصادی بهره می برند .پرو پاگاندای حمله به سوریه و افغانستان برای
ترامپ مهم تر از ریشه کنی تروریست ها است.
دولت ترامپ ســعی دارد تا با حرکتی سطحی و کم عمق و کم هزینه در مسائل
خارجی ،از نتایج آن برای پیش برد سیاست های اجرایی و افزایش محبوبیت در داخل
سود ببرد .همچنین در این راهبرد تالش اصلی ایجاد فرصت های اقتصادی گسترده
در داخل آمریکا است و به نظر می رسد تالش اخیر ترامپ ،برای مشروعیت در حوزه
داخلی است که نیاز به یک پرستیژ بین المللی هم دارد.
در مجموع به نظر می رســد رهیافتی که امروزه در نظام بین الملل توسط دولت
ترامپ در خاورمیانه ،تاثیر بر محور ترانس پاســفیک ،تعامل با روسیه با ابزار ترکیه -
خاورمیانــه و اتحادیه اروپا به کار می برد ،مجموعــه ای از تهدیدات کم عمق ،ولی
کاربــردی و موثر ،تغییر موازنه اقتصادی با چین و آلمــان (از طریق اعمال تنش در
دو محور کره شــمالی و بحران خاورمیانــه) و وادار کردن رقبای اقتصادی خود (چین
و آلمان) به توافق و وادار کردن روســیه به پذیرش شــرایط در قبال معامله در خارج
نزدیک است.
با توجه به اعمال تهدید ترامپ در دو محور متباعد (خاورمیانه/کره شــمالی) به
نظر می رسد که استراتژی دولت اخیر آمریکا استراتژی در نظام بین الملل بوده و هر
یک از اهداف به راحتی می تواند مورد معامله و گذشــت قرار گیرد و هدف نهایی این
استراتژی افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی آمریکا است .در این استراتژی اعتماد در
هر جبهه از اتئالف سســت است و ایران نیز باید متوجه این خصیصه در هم پیمانان
خود باشد و بر اساس سود و زیان استراتژی خودرا انتخاب کند.
پاورقی

جاهلیت و جهاد در بنیادگرایی
قسمت چهارم
از بیانات ابن تیمیه که مدعی پیروی از ســلف بود ،استفاده میشود که برای
بازشناســی حق از باطل و ســره از ناســره ،باید به آنچه که مسلمانان در سه قرن
نخست اسالم بدان معتقد بوده و عمل میکردند ،رجوع نمود .گویا هرچه در سیصد
سال نخســت در بین مسلمانان رایج و حاکم بود ،بر حق بوده است و آنچه که بعد
از این ســه قرن پدید آمده است ،از اعتبار ساقط است .بنابراین آنچه که در سیصد
نخست رخ داده ،بر حق است و آنچه که بعد از آن رخ داده ،جملگی باطل است .بر
احادیثی اشــاره میکند ،فی المثل به این حدیث از خود پیامبر اکرم اشاره میکند:
«بهترین مردم ،مردم زمان من هستند ،پس گروهی که پس از آنان میآیند ،آنگاه
کســانی که در مرتبه بعدی هستند ،پس مردمی میآیند که شهادت و سوگند آنان
ارزشی ندارد و ارزش هر یک کمتر از دیگری است».
در واقع ابن تیمه اولین متأله مســلمان بود که به صورت منظم و منســجم به
مســئله جهاد پرداخت و یک بخش بزرگ کتاب السیاسه الشرعیه را به این موضوع
اختصاص داد .ابن تیمیه با ذکر آیات متعددی که راجع به جهاد در قرآن آمده است؛
نتیجه میگیریم که جهاد ،عملی اســت که یک مؤمن میتواند انجام دهد .از نظر
او جهاد بر حج ،نماز و روزه برتری دارد .از نظر او ویژگی واقعی یک انســان نه در
دریافت و تقوای فردی بلکه در جهان بروز پیدا میکند ابن تیمیه به سه دلیل جهاد
را سودمند میداند و معتقد است که باید به آن عمل کرد:
اول اینکه جهاد نه تنها به شخص شرکت کننده در جهاد بلکه به سایرین نیز از
نظر مذهبی و چه از نظر احساسی فایده میرساند .دوم اینکه جهاد از همه عبادتها
برتر است .جهاد بیشــتر از همه عشق و پرستش بندگان نسبت به خداوند را نشان
میدهد .کسانی نیز که در جهاد شرکت میکنند در هر صورتی پیروزی را به دست
میآورند؛ یا پیروز میشوند یا به شهادت میرسند و به بهشت میروند که پیرزی
بزرگتری است ،ســوم اینکه همه موجودات باید زندگی کرده و در نهایت بمیرند و
جهاد وســیلهای است که انسان میتواند با استفاده از آن به بهترین وجه بمیرد و
عالوه بر آن به شهادت که آسانترین شکل مردن است نائل شود و هر مسلمانی که
در جهاد شرکت نکند کافر است .ابن تیمیه در قرن هفتم و هشتم هجری از مشرب
فکری احمد بن حنبل تبعیت جسته و مشی آن را انتخاب کرده است .ابن حنبل به
شدت مخالف عقل بوده است.
ابن تیمیه زیارت قبور و مشاهد را بدعت میداند ،نوحه و ندبه را حرام میداند،
قسم به غیر خدا را جایز نمیداند ،سفر به اماکن مقدسه و مشاهد مشرفه را بدعت
میداند و از طرفی ســاختن بنا بر روی قبور را حرام میداند .سجاده انداختن برای
نمــاز را ممنوع مــیکند ،صلوات با صدای بلند را جایز نمــیداند و هر چیز جدید
بدعت است.
کوتاه از چهار گوشه جهان

توصیه ضد ایرانی شاهزاده سعودی به روسیه

«محمد بن سلمان» جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان سعودی در مصاحبه با
روزنامه «واشنگتنپست» به تمجید از «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا پرداخت.
وی در بخشــی از این مصاحبه با بیان اینکه نسبت به ترامپ «بسیار خوشبین»
است ،گفت او «رئیسجمهوری است که آمریکا را به مسیر درست بازمیگرداند».
بن ســلمان افزود« :هنوز  100روز از دولت ترامپ نگذشته ،اما او تمام اتحادهای
ایاالت متحده با متحدین معمولش را احیا کرده است».
او در مورد اینکه چرا عربستان تالش کرده روابط خود با روسیه را نیز بهبود بخشد،
گفت« :هدف اصلی این اســت که روســیه تمام کارتهایش را در منطقه خرج ایران
نکند».
این شــاهزاده بانفوذ ســعودی افزود :ریــاض برای متقاعد کردن روســیه ،اخیرا
«سیاســتهای نفتی» خود را با مســکو هماهنگ میکند و این میتواند «مهمترین
توافق اقتصادی برای روسیه معاصر باشد».بن سلمان در بخشهای دیگر این مصاحبه
به تشریح طرحهایش برای مدرن کردن اقتصاد و جامعه این کشور پرداخته و گفته که
مردم عربستان حامی وضعیت کنونی هستند.

بشار اسد در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری "اسپوتنیک" تصریح کرد" :وقتی که درباره حمله ترکیه و نیروهای آمریکایی و تروریست ها صحبت می کنیم در واقع همه این ها یکی
هستند و هیچ تفاوتی با هم ندارند .اداره و کنترل همه این جنگ ها به دست یک ارباب است که تمام این گروه ها را کنترل و هدایت می کند؛ لذا در شرایط فعلی ،شکست تروریست ها در
اولویت است".رئیس جمهور سوریه خاطرنشان کرد" :با شکست تروریست ها ،ارتش ترکیه و هر ارتش دیگری در عمل ضعیف می شوند .در واقع قدرت این طرف ها در وکالیشان است
نه در ارتش خودشان .لذا وقتی که تروریست ها شکست بخورند ،بیرون راندن این ارتش ها از جمله ترک ها هم بسیار ساده خواهد بود".
اسد در ادامه گفت" :آنها باید خاک ما را ترک کنند ما از خاکمان دفاع می کنیم باید به جنگ آنها رفت".

بینالملل

توسط سازمان منع جنگ افزارهای شیمیایی:

تحقیقات پیرامون حمله شیمیایی به خان شیخون رد شد

وزیر دفاع ایاالت متحده آمریکا می گوید تردیدی ندارد
که سوریه سالحهای شــیمیایی در اختیار دارد .جین ماتیس
روز جمعه در دیدار از اســرائیل گفت که حکومت سوریه طی
روزهای اخیر اقدام به جابجایی ســاحهای شیمیایی کرده
است.
در واکنش به حمله شــیمیایی صورت گرفته در «خان
شــیخون» که  ۹۰کشته برجا گذاشت ،ایاالت متحده آمریکا
پایگاه نیروی هوایی ســوریه را با  ۱۲موشک مورد هدف قرار
داد؛ حملهای که به گفته پنتاگون ،وزارت دفاع آمریکا موجب
تخریب  ۲۰درصد از تاسیسات این پایگاه هوایی شده است.
 ۳۰تن از قربانیان حمله شــیمیایی چهارم آوریل کودک
هســتند .این حمله خشم جامعه بین الملل را به دنبال داشت.
در حالی که آمریکا انگشت اتهام را به سوی حکومت سوریه
نشــانه گرفته و فرانسه نیز از وجود شــواهدی دال بر دست
داشتن نیروهای دولتی ســوریه در این حمله خبر داده ،بشار
اسد با قاطعیت ادعا می کند که حمله مذکور ساختگی است.
سازمان منع جنگافزارهای شیمیایی پیشنهاد روسیه و
ایران را در خصوص تحقیقات پیرامون حمله شــیمیایی خان
شــیخون در استان ادلب سوریه رد کرد .آنچه خشم مسکو را
برانگیخت و ســرگئی الوروف ،وزیر امور خارجه روسیه را به افزارهای شیمیایی پس از بازرسی های صورت گرفته اعالم
کردند که زرادخانه ســاحهای شــیمیایی سوریه شامل گاز
انتقاد از غرب واداشت.
گزارشهای مرتبط با حمله شــیمیایی در خان شیخون خردل و سارین منهدم شده است.
اما حمله شــیمیایی اوایل ماه جاری میالدی کارآمدی
واقع در ادلیب ،استان تحت کنترل شورشیان وجود گاز سمی
اقدام این سازمان در نابودی سالح های شیمیایی سوریه را با
سارین را در آن تایید کرده است.
در پی استفاده از ســاحهای شیمیایی در جنگ داخلی تردید روبرو کرده است.
ردپای عربستان و اسرائیل در حمله شیمیایی
در سال  ۲۰۱۳و افزایش تهدید نظامی ایاالت متحده آمریکا،
ســوریه با امضای کنوانسیون بینالمللی منع جنگافزارهای خان شیخون
«رابرت پری» خبرنگار آمریکایی که معروف به انتشــار
شیمیایی به جمع کشورهای عضو این معاهده پیوست.
در صورت تخلف هر یک از اعضا «سازمان بازدارندگی از تحقیقات جنجالی در چند خبرگزاری بین المللی است  ،اعالم
بهکارگیری جنگافزارهای شیمیایی» ،ضامن این معاهده می کرد که حملۀ شــیمیایی به منطقه خان شیخون سوریه کار
تواند موارد نقض را به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان عربستان سعودی و رژیم اسرائیل بود.
وی بــا انتشــار گزارشــی در پایگاه خبــری آمریکائی
ملل متحد ارجاع دهد و شورای امنیت هم می تواند با صدور
قطعنامه نســبت به آن واکنش نشان دهد .اما در مورد سوریه کِنسورتیِم نیوز اعالم کرد  :اطالعات محرمانه ای که از چند
حق برخورداری روسیه ،متحد بشار اسد از وتو عمال بارها برگ منبع به دســت آورده ام  ،نشــان می دهد که سعودی ها و
اسرائیلی ها با همدستی یکدیگر یک هواپیمای بدون سرنشین
برنده سوریه بوده است.
از سوی دیگر در اکتبر  ۲۰۱۳بازرسان سازمان منع جنگ را از پایگاهی نظامی در اردن به ســوی منطقه خان شیخون

ارتش آمریکا اعالم کرد یک جنگندۀ آمریکایی اف
 22رپتور و یک جنگندۀ کانادایی سی اف –  18هورنت
دو بمب افکن تی یو –  95روسی را رهگیری کردهاند.
پرواز منظم هواپیماهای روسی در نزدیکی مناطق
پدافند هوا فضای آمریکا تا مســافت دویســت مایلی
سواحل این کشور نیز ادامه می یابد .اودونلی افزود که
آخرین سلسله از این حوادث در سال  2014رخ داده بود.
نزدیک شــدن بمب افکن های روسیه به ساحل

سوریه به پرواز درآوردند.
پری گفت :بررســی دقیق گزارش شــورای امنیت ملی
آمریکا درباره حملۀ شیمیایی خان شیخون نشان می دهد که
این گزارش حاوی اطالعات متناقض و متضاد زیادی اســت
و هدف از تهیه این گزارش فقط متهم کردن ارتش ســوریه
به دســت داشتن در این حمله بدون ارائه هیچ مدرک و دلیل
روشن و واضح است.
به گفتــۀ پری ؛ آمریکا دالیل موثق و مســتندی برای
اثبات برخاســتن یک فروند جنگندۀ ارتش ســوریه از پایگاه
شــعیرات برای فروریختن مادۀ شیمیائی سارین بر سر مردم
خان شیخون ارائه نمی دهد.
پری در همین راســتا می افزاید  :در گزارش شــورای
امنیت ملی آمریکا آمده اســت که ســرویس های اطالعاتی
تماس های بی ســیم نیروهای ارتش سوریه را پیش از آغاز
حملۀ شیمیایی خان شیخون ثبت کردند ولی این گزارش در
بخش دیگری که متنافض با بخش قبلی اســت  ،می افزاید
«اطالعات محرمانه ای به دست آمده است که برای حفاظت

تشنج در روابط آمریکا و روسیه

آالسکا در شرایطی انجام می شود که روابط دو کشور
به دلیل بحران سوریه متشنج شده است.
جنگنده آمریکایی پیش از حمله احتمالی
به کره شمالی در دریا غرق شد
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک روسیه ،در بیانیه
دفتر مطبوعاتی ناوگان هفتم نیروی دریایی آمریکا آمده
است :این حادثه در دریای سیلیبس و زمانی روی داد که
جنگنده اف 18-به عرشــه ناو هواپیمابر کارل وینسون

ترامپ :فعالیتهای منطقهای ایران
مخالف روح برجام است

«دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا در مصاحبه با خبرگزاری «آسوشیتدپرس»
بار دیگر ایران را به انجام اقداماتی مخالف «روح توافق هستهای» متهم کرد.
به گفته «جولی پیس» خبرنگار آسوشــیتدپرس ،وی در این مصاحبه در پاسخ
به این ســوال که منظورش از نقض روح توافق هســتهای چیســت ،به موضوعات
غیرهســتهای پرداخته و گفته «فعالیتهای ثباتزدای ایران در خاورمیانه» بر خالف
روح برجام است.
ترامپ همچنین گفت در گفتوگو با سران کشورهای امضاکننده برجام ،در مورد
توافق هستهای صحبتی نمیکند.
او در ایــن مصاحبه احتمال خروج آمریکا از توافق هســتهای را رد نکرد ،اما به
گفته پیس از لحن او به نظر نمیآید که دســتکم در آیندهای نزدیک او قصد چنین
کاری داشته باشد.
ترامپ روز پنجشنبه تنها دو روز پس از آنکه وزارت خارجه آمریکا پایبندی کامل
ایران به برجام را تائید کرد ،مدعی شــد که ایران به «روح توافق هســتهای» پایبند
نبوده است.

آدم ربایی در آمریکا

ســفارت روسیه در واشــنگتن اعالم کرد " :از نظر ما بازداشت شهروند روس در
ایاالت متحده آمریکا غیرقانونی است چرا که در حقیقت در قلمرو کشوری ثالث ربوده
شده است.
دادگاهی در شــهر سیاتل آمریکا" ،رومان سیلیزنف" شهروند روسیه را به سرقت
اینترنتی از شرکت ها آمریکایی کوچک و موسسات مالی متهم و اعالم کرده است که
در نتیجه این اقدام بیش از  169هزار میلیون دالر به این مراکز خسارت مالی واردشد.
ســال گذشته هیئت منصفه در سیاتل" ،رومان سیلیزنف" را در  38مورد اتهامی،
گناهکار شناخت .به گفته نماینده دادستانی سیاتل ،این شهروند روس با سرقت شماره
کارت های اعتباری ،اقدام به فروش آن در اینترنت می کرد.
وکالی دادستانی آمریکا تصریح کردند ،سیلیزنف در فاصله زمانی اکتبر  2009تا
اکتبر  2013شماره کارت های اعتباری بیش از  500شرکت آمریکایی را سرقت و به
سرورها در ویرجینیا ،روسیه و اوکراین انتقال داده بود.
گفتنی اســت که این تبعه روس در ســال  2014در مالدیو دستگیر و به آمریکا
تحویل داده شد .وزارت خارجه روسیه این اقدام آمریکا را آدم ربایی خواند.

از مدارک و شــاهدان و هر چیز مربوط به این مســاله نباید
فاش شود».
این خبرنگار آمریکایی می افزاید  :آمریکا ادعا می کند که
با بررسی تصاویر ماهواره ای می توان به دالیل موثقی دست
یافت ولی چرا دولت آمریکا و سرویس های اطالعاتی اش از
ارائه این دالیل موثق خودداری می کنند و آیا آمریکا واقعیت
ها را دستکاری می کند؟
پری می گوید  :پس از حملۀ شــیمیائی خان شــیخون
ســرویس های اطالعاتی آمریکا بالفاصله گزارشی منتشر و
اعالم کردند که هیچ هواپیمایی در حریم هوائی خان شیخون
مشــاهده نشده است ولی چند ســاعت بعد اعالم کردند که
یک هواپیمای بدون سرنشــین در حریم هوائی منطقه خان
شــیخون استان ادلب مشاهده شــده و همین هواپیما عامل
حملۀ شیمیایی است.
خبرنگار آمریکایی با اســتناد بــه اطالعاتی که از منابع
محرمانه به دســت آورده اســت ،می افزاید :کارشناسانی که
هواپیمای بدون سرنشین را شناسائی و پس از دشواری های
بسیار مسیرش را مشــخص کردند ،سرانجام توانستند محل
برخاستن هواپیما را تعیین کنند و محل برخاستنش فرودگاهی
در اردن بود.
پری می گویــد :هواپیما از پایگاهــی در فرودگاهی در
اردن به هوا برخاســت که این پایگاه وابسته به سعودی ها و
اسرائیلی ها و مأموریتش پشتیبانی از مخالفان سوری مسلح
بود و هواپیمائی که از این پایگاه به هوا برخاســت حامل مواد
شیمیایی بود که در خان شیخون فروریخت.
پری اعالم کرد :دونالــد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا
قب ً
ال گفته بود که واشنگتن برخالف گذشته به بحران سوریه
اولویت نمی دهد و سخنانی هم درباره عدم لزوم کناره گیری
بشــار اســد از قدرت گفته بود و عربستان برای تغییر دیدگاه
آمریکایی ها حملۀ شــیمیایی خان شیخون را طراحی و اجراء
کرد تا بحران سوریه را به اولویت دولتمردان آمریکایی تبدیل
کند.
پری در پایان گزارش خود می نویســد  :ســعودی ها با
حملۀ شــیمیایی خان شیخون توانستند مساله بشار اسد را بار
دیگر روی میز دولت واشنگتن بگذارند و از سوی دیگر روابط
روسیه و آمریکا را تیره کنند.

نزدیک شد.
این بیانیه افزود :پرواز عادی بود و حادثه در دست
بررســی اســت .خلبان نیز در دریا فرود آمد و با بالگرد
نجات یافت و آسیبی ندیده است.
پــس از باال گرفتن تنش ها میــان آمریکا و کرۀ
شمالی ،واشــنگتن ناو کارل وینسون را برای هر گونه
اقدام نظامی احتمالی به ســوی شبه جزیرۀ کره اعزام
کرده است.

نخستین اعدام در آرکانزاس پس از  12سال
آرکانزاس در ایاالت متحده آمریکا برای نخستین بار پس از سال  ۲۰۰۵میالدی پنجشنبه شب
شاهد اجرای حکم اعدام بود.
لدل لی  ۵۱ســاله به جرم قتل یک زن  ۲۶ساله در سال  ۱۹۹۳میالدی به اعدام محکوم شده
بود .وی یکی از هشــت محکومی است که قرار بود طی  ۱۱روز در آرکانزاس اعدام شوند .دادگاهها
اجرای حکم اعدام چهار تن از این محکومان را متوقف کرده است.
برنامه ریزی برای اعدام این هشت محکوم بین  ۱۷تا  ۲۷آوریل در یک ایالت ،فشردهترین دوره
اجرای این مجازات از سال  ۱۹۷۶میالدی محسوب می شود.
از سرگیری اجرای احکام اعدام در ایالت آرکانزاس اعتراضهای فراوانی را در پی داشته است با
این حال دیوان عالی دادگستری ایاالت متحده آمریکا درخواست معترضان را رد و رای دادگاه عالی
را مبنی بر اعدام بوسیله تزریق تائید کرد .بسیاری از مخالفان بر ترکیب شیمیایی مایعی تاکید دارند
که برای اعدام به فرد محکوم تزریق می شود.

اتهام رسمی علیه لوپن پس از حمله تروریستی پاریس

برنار کازنوف نخست وزیر سوسیالیســت فرانسه ،راستگرایان افراطی این کشور را به سوء استفاده از
حمله تروریستی روز گذشته پاریس به منظور «ایجاد رعب» ،متهم کرد.
به گزارش عربی  ،21کازنوف افزود که مارین لوپن ،نامزد راســتگرایان افراطی در انتخابات ریاســت
جمهوری ،از این مساله به نفع تبلیغات انتخاباتی اش سوء استفاده کرده است .وی افزود که لوپن می خواهد
از این حادثه برای ایجاد تفرقه و رعب برای اهداف سیاسی خود سوء استفاده کند.تیراندازی تروریستی یک
داعشی به نام "ابو یوسف بلژیکی" در پاریس به مرگ یک پلیس فرانسوی و زخمی شدن ،پلیس دیگری
انجامید .پلیس فرانسه اعالم کرد که مهاجم ،به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شده است.

حمله طالبان به یک پایگاه نظامی در والیت بلخ در افغانستان

منابع دولتی و آمریکایی در افغانســتان می گوینــد در جریان حمله طالبان به
پایگاهی نظامی در والیت بلخ در شــمال افغانســتان ،دستکم  ۵۰تن از نیروهای
دولتی کشته یا به شدت زخمی شدند.
به گفته مقامهای امنیتی والیت بلخ ،این حمله از سوی گروهی مهاجم مسلح
و با انفجار یک خودروی بمب گذاری شــده صورت گرفت و ســپس مهاجمان وارد

مرکز نظامی شده اند.
گروه طالبان با انتشــار بیانیهای مســئولیت این حمله را به عهده گرفته است.
عبداهلل عبداهلل ،رئیس اجرایی دولت افغانستان ضمن محکوم کردن این حمله اظهار
داشــت که “طالبان جنایتکار در این حمله وارد مسجد قول اردو شده و بر منسوبین
ارتش که در حال ادای نماز جمعه بودند حمله کردهاند”.

به نقل از وبســایت پولیتیکو؛ سمت سحر نوروززاده در وزارت امور خارجه
آمریکا تغییر کرد .بنا بر گزارش رســانههای آمریکایی ،وی نقشی مهم در تیم
مذاکرهکننده با ایران در مذاکرات هستهای ایفا کرد.
نوروززاده که از ماه ژوئیه ســال گذشته به عنوان عضو تیم سیاستگذاری
وزارت خارجه آمریکا گمارده شده بود از این سمت کنار گذاشته شده است.
این اقدام به دنبال انتقاد و تالش رسانه های نومحافظهکار در آمریکا برای
کنار زدن مقامات باقی مانده از زمان دولت اوباما انجام شده است .این رسانهها
نوروززاده را به وفادار نبودن به دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا متهم کردهاند.
رسانه های محافظهکار در آمریکا از اینکه نوروز زاده در منصبی حضور دارد

که بر سیاســتگذاری آمریکا در خصوص ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس
تأثیر میگذارد ،انتقاد کرده بودند.
وزارت خارجه آمریکا تغییر سمت نوروززاده را تأیید کرده است؛ اما اشارهای
به پســت جدید وی نکرده است .به نوشته پولیتیکو ،وی هماکنون در دفتر امور
ایران به کار خود ادامه میدهد.
فلیپ گوردون که در زمان زمامداری باراک اوباما در کنار نوروززاده خدمت
میکرد ،این اقدام ترامپ را نادرســت خواند .وی رســانههای نومحافظهکار را
متهم کرد که به دلیل فارســیزبان بودن و تبار ایرانــی نوروززاده از وی انتقاد
میکنند.

تغییر سمت سحر نوروززاده در وزارت خارجه آمریکا

