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اطراف
کاخ سفید
تخلیه شد
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یادداشت

ترامپ حواسها
را از بحران
کاخ سفید پرت کرد
در طی یازده هفته نخســت ریاستجمهوری دونالد ترامپ هیچ چیز درست پیش
نرفته اســت .دادگاههای فدرال تالشهای او برای ممنوعیت ورود شــهروندان شش
کشور با اکثریت مســلمان به خاک ایاالت متحده را ناکام گذاشتند .اقدام او برای لغو
دســتور قانون خدمات درمانی پرزیدنت اوباما (اوباماکر) نیــز بیحاصل ماند ،چرا که
میانهروهــای خودخوانده در حزب جمهوری خــواه تصور می کردند طرح جایگزین او
بیش از اندازه تند و گزنده است و افراطیها تصور می کردند به قدر کافی تند نیست.
بعد ،علی الظاهر بدون هیچ برنامهای ،ترامپ دســتور شــلیک  59فروند موشک
تاماهــاوک (تبرزین) به پایگاه هوایی ســوریه را صادر کرد .پس از ســالها بمباران
دهشتناک و شکنجه سوریه توسط نیروهای پرزیدنت بشار اسد ،پس از آن که لجوجانه
اجازه نداد پناهندههای ســوری که از کشــتار در گریز بودند وارد ایاالت متحده شوند،
و پس از آنکه همین هفته گذشــته روشــن کرد که ایاالت متحده هیچ اقدامی برای
ســرنگونی اسد انجام نخواهد داد ،ترامپ عکسهای بچههایی را دید که پس از یک
حمله شیمیایی دیگر کف از دهانشان خارج میشد و نظرش را تغییر داد.
ناگهان اوباماکر ،آشوب در کاخ سفید ،توئیتهای وحشیانه و عدم انسجام سیاسی،
همچنین نشســت با رئیسجمهور چین ،شی جین پینگ ،که باعث شد ترامپ ناپدید
شود ،کامال از یاد برده شد .همان نیویورک تایمز که از لحظه به قدرت رسیدن ترامپ
با غیظ بسیار درباره او مینوشت ،حاال اینچ به اینچ ستونهایش را به صالبت فرمانده
کل قوا اختصاص داده است ،کسی که به گونه ای عمل کرد تا به جهان (منظور چین و
روسیه و کره شمالی) درس بزرگی دهد .هرچند حمله موشکهای تاماهاوک حواسها
را از مشکالت سیاسی ترامپ پرت کرده است و این موضوع ،بیش از آن که برآمده از
قلبی خونین باشد ،توضیح دهنده اقدام اوست؛ دست کم توضیح دهنده بخشی از آن.
ترامپ شاید چیز زیادی در خصوص (مسائل) دنیا نداند و جهل او در باب سیاست
خارجی شــاید بیحد و حصر باشــد ،اما او در یک هنر خاص اســتاد است ،ارتقا دادن
(جایگاه) خود از طریق بازیگردانی ماهرانه رســانههای سنتی و اجتماعی .او بلد است
چطور اخبار را به چنگ آورد.
یــک راه برای ورود به خشــم و هراس میلیون هــا آمریکایی ،که از جنگهای
بیپایان سرخورده بودند ،این وعده بود که آمریکا در اولویت اول است ،از طریق خارج
کــردن آن درگیریهای خارجی  -در تجارت ،نهادهای چند ملیتی و به ویژه منازعات
نظامی .همچنان که چندی پیش گفته است :من رئیسجمهور دنیا نیستم و نمی خواهم
باشــم .اما حاال بهترین راه برای دستیابی به هدف خود به عنوان مردی سرسخت را
در این میبیند :اقدام نظامی .ترامپ هنوز هم هیچ اســتراتژی نه در خاورمیانه دارد و
نه در آســیا ،جایی که دیکتاتور آن ،کیم جونگ اون ،دارد به نحو احســن خبرها را به
خود اختصاص میدهد تا با آزمایش ادوات هســته ای و موشکهای دوربرد ترامپ را
تحریک کند .اما ترامپ حاال می داند کاری که باید بکند این است که به عنوان رهبری
بزرگ مورد تحسین قرار گیرد .یک گروه ناو هواپیمابر مهاجم هم اینک در راه رسیدن
به شــبه جزیره کره است .حمله به کره شمالی ،برخالف باند فرودگاهی در سوریه ،در
واقع میتواند به یک جنگ هســتهای ختم شود .اما ابعاد اخالقی ترامپ شکل گرفته
است و (اوضاع) زیبا خواهد شد.
پاورقی

چالشها و فرصتهای ترکیه
در تحوالت سوریه

قسمت  هفتم

در مورد دستاوردهای مثبت بحران سوریه برای ترکیه ،مقامات ترک امیدوار هستند که با
محقق شدن تغییر رژیم در سوریه و به قدرت رسیدن دولتی همگرا متشکل از گروههای نزدیک
مانند اخوانی ها بتوانند در دو حوزه منافع ژئوپلیتیک و موازنه قدرت منطقه ای دســتاوردهایی
تعیین کننده کســب کنند .ترکیه قبل از بحران سوریه دکترین عمق راهبردی را در روابط با
سوریه به صورت افزایش نفوذ اقتصادی و گسترش روابط سیاسی تعریف کرد .اما پس از آغاز
ناآرامی ها در سوریه ،فرصت را برای توسعه نفوذ ژئوپلیتیک خود در این حوزه به عنوان جزئی از
امپراطوری عثمانی در گذشته مناسب دید .این سیاست در قالب نوعثمانی گری ترکیه در منطقه
تفسیر و گفته می شود راهبرد ترکیه در بی معنا کردن مرزها به صورت دوفاکتو و در عین احترام
به استقالل ملی ،الزامات ژئوپلیتیک برای بازگشت به حیات خلوت امپراتوری عثمانی به وجود
می آورد .بر این اساس یکی از دستاوردهای محتمل ترکیه در صورت تحقق سیاست تغییررژیم
در سوریه گسترش نفوذ ژئوپلیتیک این کشور در حوزه سوریه و مدیترانه است که ترکیه را از
مزایای مهم سیاسی ،اقتصادی و منطقه ای برخوردار خواهد کرد.
دومین دستاورد ترکیه در صورت تغییر رژیم در سوریه و روی کار آمدن دولتی همراستا و
متحد در این کشور برای ترک ها ارتقای جایگاه این کشور در موازنه قدرت منطقه ای است.
ترکیه تاکنون در حوزه مدیترانه نقش فعالی ایفا نکرده است ،لذا گسترش نفوذ در نتیجه تغییر
رژیم در ســوریه می تواند ضمن کاهش نقش ایران و محور مقاومت به افزایش نقش ترکیه
در این منطقه بینجامد که در اینبا گسترش ناآرامی ها در سوریه و خروج نیروهای دولتی این
کشور از مناطق شمالی کردنشین ،شرایط برای ظهور دوباره منطقه خودمختار کرد در آن سوی
مرزهای ترکیه ،پس از عراق این بار در سوریه فراهم شده است .این موضوع با توجه به تأثیر
بر وضعیت و تقاضاهای کردها در داخل مرزهای ترکیه به چالشی جدی برای این کشور تبدیل
شده است .ادامه اختالف و طرد گروههای کرد از سوی مخالفان دولت سوریه ،از یک سو باعث
رادیکالیزه شدن گروههای کرد این کشور خواهد شد و از سوی دیگر در اختیار گرفتن کنترل
شــهرهای کردنشین بدون همکاری با مخالفین حکومت سوریه ،به کردهای این کشور این
توانایی را خواهد بخشید .بدون تردید این وضعیت در راستای منافع و امنیت ملی ترکیه نخواهد
بود .مشــکل دیگری که می توان برای دولت آنکارا متصور شــد ،مواجهه دولت با واکنش و
نارضایتیهای علویهای ترکیه است .به هر حال حدود بیست درصد جمعیت ترکیه را علویها
تشکیل می دهند .علویها از سیاست ترکیه در قبال سوریه که با مسائل فرقه ای و طایفه ای
ترکیب یافته ناراضی هستند ،این گروه از پتانسیل الزم برای ایجاد چالش برای ترکیه برخوردار
است .این مسأله به نارضایتی ها در ترکیه افزوده است.
مسأله دیگری که بسیاری آن را خطری جدی برای ترکیه ارزیابی می کنند ،رشد افراطی
گری در منطقه است .به هر حال سوریه ،در همسایگی ترکیه مرکز تروریستها و اسالم گرایان
افراطی ،القاعده و سلفیها شده است و هیچ تضمینی وجود ندارد که این رادیکالیسم به درون
مرزهای ترکیه نیز سرایت نکند .گســترش تروریسم در منطقه ،به خصوص ورود گروههای
تروریســتی مختلف مانند القاعده به سوریه در بلند مدت به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی
ترکیه خواهد بود.
از ابعاد منفی دیگر بحران ســوریه برای ترکیه میتوان به اشــتباه اســتراتژیک دولت
آنکارا در اتخاذ رویکردی مقابل سیاســت تنش صفر این کشــور با همســایگان و ســردی
روابط با همســایگان خود از جمله ایران وعراق اشــاره داشت .در بحران سوریه ،ترکیه عم ً
ال
در طــرف جبههای قرار گرفته اســت کــه در صدد مقابله با ایران ،تشــیع و محور مقاومت
است.
کوتاه از چهار گوشه جهان

روسیه موشک با  8برابر سرعت صوت پرتاب کرد
یک مقام صنابع دفاعی روسیه روز شنبه با اعالم خبر آزمایش موشک سیرکون،
گفت :موشک مافوق صوت سیرکون ضدناو و سرعت آن تا هشت برابر صوت افزایش
یافته است.
خبرگزاری ایتارتاس که سخنان این مقام دفاعی روسیه را منتشر کرده به جزئیات
بیشتر پرتاب موشک سیرکون ازجمله پایگاه محل شلیک و زمان انجام آن اشاره ای
نکرده است.
رســانههای روسی پیشتر اعالم کرده بودند :ســیرکون نسل جدید موشکهای
بالدار دریایی محسوب میشود.

E-mail: mostagheldaily@gmail.com

بــه دنبــال پیدا شــدن یــک کیــف مشــکوک در نزدیکی کاخ
ریاستجمهوری آمریکا ،محدوده اطراف آن برای ساعتی تخلیه شد .به نقل
از تارنمای خبری ایندیپندنت ،ماموران امنیتی پس از پیدا شدن این کیف در
نزدیکی حفاظ شــمالی کاخ سفید ،خیابان پنسیلوانیا را که این مکان در آن
واقع شده است ،مسدود کردند.

این خیابان پس از اینکه کیف مذکور بازرسی و از محل خارج شد ،بار
دیگر بازگشایی شد .بر اساس گزارشها« ،دونالد ترامپ» رئیسجمهوری
آمریکا در زمان این حادثه در کاخ ســفید نبوده است .در رویداد دیگری در
ماه گذشته ،نیروهای امنیتی موفق به بازداشت فردی شده بودند که پنهانی
وارد محوطه جنوبی کاخ سفید شده بود.

بینالملل

توافق سه جانبه در مسکو برای مقابله با تروریسم

محمدجواد ظریف ،سرگئی الوروف و ولیدالمعلم وزیران
امور خارجه ایران ،روسیه و سوریه در نشست سه جانبه برای
هماهنگی اقدامهای ســه کشــور علیه تروریسم ضدسوری
توافق کردند.
وزارت امور خارجه روسیه با صدور بیانیهای ضمن اعالم
این خبر ،نوشــت :وزیران خارجه ایران ،روسیه و سوریه روز
جمعه در یک نشســت ســه جانبه در مسکو اوضاع نظامی-
سیاســی این کشــور و پیرامون آن را پس از حمله موشکی
آمریکا به پایگاه هوایی الشعیرات بررسی کردند.
در بیانیه آمده اســت :وزیران خارجه سه کشور تحقیقات
دقیق و کامل در باره واقعه شیمیایی در خان شیخون سوریه
را خواســتار شدند و حمله موشکی هشت روز پیش آمریکا به
پایگاه الشعیرات را نیز به عنوان نقض آشکار قوانین بین المللی
که بدون هر گونه ارائه شواهد و تصمیم شورای امنیت سازمان
ملل انجام شد ،محکوم کردند.
وزارت خارجه روسیه اعالم کرد :در این نشست همچنین
از افزایش فعالیت گروههای تروریستی داعش و جبهه النصره
همزمان با اقدام نظامــی و تحریک آمیز آمریکا ابراز نگرانی
شد.
در بیانیه افزوده شده است :وزیران خارجه ایران ،روسیه
و سوریه خواستار برداشتن گامها برای افزایش هماهنگیهای
ســه جانبه به منظور نابودی تروریســم بینالمللی در خاک
ســوریه ،کمک به برقراری صلح و آرامش در این کشــور و
جلوگیری از تحقق سناریوی عراق یا لیبی برای نابودی دولت
سوریه توسط نیروهای خارجی شدند.
بیانیه اعالم کرده است :الوروف و ظریف وزیران خارجه
روســیه و ایران نیز بر حمایت اصولی کشورهای خود از حق
حاکمیت ،یکپارچگی و تمامیت ارضی سوریه تاکید کردند.
شرکت کنندگان در نشست سه جانبه مسکو همچنین بر
حل و فصل مسائل سوریه از راههای سیاسی  -دیپلماتیک و
از طریق مذاکرات ملی فراگیر با شرکت نمایندگان معارضان
مطابق با قطعنامه  2254شورای امنیت تاکید کردند.
در پایان بیانیه تاکید شده اســت :وزیران خارجه ایران،
روســیه و سوریه خواســتار تداوم مذاکرات سازنده سوری در
آستانه پایتخت قزاقستان و رایزنیهای بین سوری در ژنو زیر
سازمان ملل شدند.
وزیران خارجه ســه کشــور افزون بر نشست مشترک،
در دیدارهــای دوجانبه نیز اوضاع منطقــه و همگراییهای
ضدتروریستی را بررسی کردند.
روسیه و ایران و ســوریه به آمریکا هشدار
دادند
بــه گــزارش مونیتورینگ خبرگــزاری صدا و ســیما

روزنامه دیلی اســتار در مقاله ای به قلم جاشوآ ن ِ ِوت نوشت:
دیپلماتهای ســه کشور ایران ،ســوریه و روسیه اقدام هفته
گذشــته رئیسجمهوری آمریکا در شــلیک موشک به یک
پایگاه هوایی در سوریه را محکوم کردند.
ف وزیر امور
این روزنامه در ادامه نوشــت :سرگئی الور 
خارجه روســیه به همراه همتایان ایرانی و سوری خود اعالم
کردند که این حمله نقض آشــکار قوانین بینالملل اســت.
الوروف روز جمعه در مســکو گفت :در دیــدار با وزرای امور
خارجه ایران و سوریه تاکید شد تالشها برای کنار زدن بشار
اسد از قدرت موفق نخواهد شد.
به نوشته دیلی استار الوروف در هشداری قوی به ترامپ
گفت روسیه ،ایران و سوریه روشهای مشترکی علیه هر گونه
تهاجم از سوی آمریکا دارند.
دیلی استار همچنین به نقل از ولید معلم وزیر امور خارجه
سوریه نوشت :این دیدار پیامی قوی به آمریکا فرستاد.
ایــن روزنامه افزود :محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه
ایران گفت بمباران ســوریه توســط آمریکا خــارج از نظم و
چارچوب بوده است.
دیلی اســتار در ادامه افزود :هفته گذشته ترامپ دستور
شــلیک  59موشک تاماهاک را در واکنش به حمله شیمیایی
در ســوریه که در آن  79شــهروند بیگناه کشته شدند صادر
کرد .دهها کودک بر اثر استنشــاق گاز ســارین خفه شدند و
کشورهای غربی رئیسجمهور ســوریه را به خاطر آن مورد
سرزنش قرار دادند.

به نوشــته این روزنامه اکنون آقــای الوروف به ترامپ
هشــدار داده اســت که اقدامات نظامی بعدی نه تنها برای
امنیت منطقه بلکه برای امنیت جهانــی پیامدهایی را به بار
خواهد آورد .الوروف گفت روســیه نیروهــای آمریکایی در
منطقه خاورمیانه را رصد خواهد کرد.
دیلی اســتارافزود :الوروف خواستار آن شد تا تحقیقاتی
مســتقل درباره حمله شیمیایی در ســوریه انجام پذیرد .وی
نســبت به درستی تحقیقاتی که توسط ســازمان ملل انجام
میشود ابراز تردید کرد.
آماده باش سامانه موشکی سوریه
ارتش ســوریه ســامانههای موشــکی «ریــدوت» و
«باســتیون» را در واکنش به حملــه آمریکا به پایگاه هوایی
الشعیرات ،در حالت آماده باش قرار داده است.
روزنامه «ایزوستیا» چاپ روســیه روز شنبه درگزارشی
نوشــت که ارتش ســوریه با این اقدام در واقــع به ناوگان
آمریکایی مســتقر در دریای مدیترانــه درباره تبعات نزدیک
ِ
شدن به سواحل سوریه به منظور انجام حمله ای جدید هشدار
داده است.
موشــکهای یاخونت وابسته به ســامانههای موشکی
باستیون که میتوانند از فاصله  300کیلومتری با سرعت 750
متــر در ثانیه به هدف اصابت کننــد ،بزرگترین خطر برای
ناوگان آمریکایی محسوب میشوند.
نیروهای ســوریه همچنین  18موشــک انداز ســامانه
موشکی ریدوت را در اختیار دارند.

برد موشــکهای ریدوت تقریبا  270کیلومتر با سرعت
حدود  1600کیلومتر در ساعت است.
ایوان کونووالف کارشــناس مســائل راهبــردی گفت:
استفاده نیروهای سوریه از موشکهای گاردساحلی می تواند
خسارتهای گسترده ای به آمریکاییها وارد کند.
مجروحان الفوعه و کفریا به ترکیه رفتند
به گزارش پایگاه خبری شــبکه العالم ،بر اســاس این
گزارش تاکنون هیچ یک از مجروحان انفجار تروریستی عصر
روز شنبه در توقفگاه اتوبوس اهالی الفوعه و کفریا در منطقه
الراشدین به بیمارستانهای حلب منتقل نشده اند.
گروههای مســلح اتوبوسهای حامل ایــن اهالی را از
منطقه انفجار به منطقه دیگری منتقل کردند.
اعضای گروههای مسلح با اســتفاده از آمبوالنسهای
ترکیــهای مجروحان را از طریق مــرز باب الهوی به ترکیه
منتقل میکنند.
خبرنگار العالم گزارش کرد که تعداد شــهدای این حمله
تروریستی به  58نفر و مجروحان آن به  123نفر رسیده است.
از میان شهدا  38نفر کودک بوده اند.
آزمایشهای تسلیحاتی غرب
به نقل از گاردین ،بیومی به استفاده «مادر همه بمبها»
بــرای اولین بار در بمباران منطقهای در خاک افغانســتان به
بهانه حضور عناصر گروه تروریســتی داعش در آنجا اشــاره
میکند و این ســؤال را مطرح میکند که چرا واشنگتن باید
از این بمب در این عملیات استفاده کند؟
بیومی مینویسد :روشن است که هیچ کس قصد اعالم
همدردی با داعش را ندارد اما الزما نباید کارشــناس نظامی
باشید تا به این موضوع به دیده تردید بنگرید و از خود بپرسید
که چه اتفاقی می افتد؟ بیومی با نگاهی به تاریخ کشورهای
اســتعمارگر در دو قرن گذشته برای یافتن پاسخی برای این
سؤال ،تصریح می کند :کشورهای استعمارگر همواره از خاک
مســتعمرات خود برای آزمایش ســاحهای جدید استفاده
کردهاند .این نویسنده خاطرنشان میکند تاریخ پدیده بمباران
با توجه به عملیاتهای مشــابه سابق نسبتا جدید است ،زیرا
اولین عملیات مشابه ،بمباران لیبی توسط ایتالیا در سال 1911
بود .در آن ســال باران عظیمی از بمب بر ســر لیبی ریخته
شــد .وی تصریح میکند :غرب در حال حاضر از خاک چند
کشور مثل لیبی ،سوریه و عراق برای آزمایش سالحهای خود
استفاده می کند و این مسأله مشکالت بیشماری را برای ملت
این کشورها ایجاد کرده است .کما اینکه منطقه جنوب شرق
آســیا نیز پیش از این عرصه آزمایش سالحهای غربی بوده
است.

اردوغان :به عقل سلیم مردم کشورم اطمینان دارم
رئیسجمهــور ترکیــه اعالم کر:
امیــدوارم مردم با انتخــاب خود در این
همه پرسی راه را به سوی توسعه بیشتر و
سریع ترکیه باز کنند.
به گزارش خبرگــزاری هابر ترک،
رجب طیب اردوغان ،رئیسجمهور ترکیه
پــس از انداختن رای خــود در صندوق
رایگیری در یک مدرسه در استانبول به
همراه امینه اردوغان ،همسرش در جمع
خبرنگاران گفت :از سال  ۲۰۰۲کارهای
بسیار زیادی در کشور انجام دادیم اما این
توسعه کافی نیست .امروز مردم کشورم
چه در داخل و چه در خارج از کشور گزینه
مورد نظر خود را انتخاب خواهند کرد و به
سمت توسعه سریع حرکت خواهند کرد.
وی ادامــه داد :رونــد رای گیری و
شــمارش آراء را از اســتانبول پیگیری
خواهم کرد.

به نظر میرسد مردم ترکیه حضور
گســتردهای در این رای گیری داشــته
باشند.
همچنین برات آلبایراک ،داماد وی
به همــراه همســر و دو فرزندش حوزه
رای گیــری آمدند .زمانــی که اردوغان
وارد حوزه رای گیری شــد ،آلبایراک با
خانوادهاش در آنجا حضور داشتند و آرای
اردوغــان و همســرش را نوههایش در
صندوق رای انداختند.
اردوغان و رهبران اروپا
دولت ترکیه از آخرین فرصت برای
جلب نظر شهروندان این کشور به شرکت
در همه پرسی اصالح قانون اساسی روز
یکشــنبه و انداختــن رای «آری» بــه
صندوق استفاده کرد.
رجب طیب اردوغان ،رئیسجمهوری
ترکیه ،در آخریــن گردهمایی تبلیغاتی

آزمایش موشکی پیونگ یانگ ،معاون ترامپ را به سئول کشاند

معاون رئیسجمهوری آمریکا سفر سه روزه خود
به ســئول را در حالی آغاز کرده کــه قصد دارد تا با
مقامهای ارشــد کره جنوبی به تبادل دیدگاه بپردازد
و درباره برنامه هســتهای کره شمالی نیز با آنها به
گفتوگو بپردازد.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک ،کاخ سفید اعالم
کرد :مایک پنس ،معاون دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری
آمریکا امروز وارد ســئول شد و قرار است مراسم عید
پــاک را در کنار نیروهــای آمریکایی و کره جنوبی و
خانوادههای آنها بگذراند .در جریان این سفر ،او قرار
است با هوآنگ کیو -آهن ،رئیسجمهوری موقت کره
جنوبی و چونگ سی-کیون ،رئیس مجلس ملی این
کشــور دیدار کند .مایک پنس قرار است همچنین در
مراسمی با مدیران مالی محلی شرکت کند و اظهاراتی
را درباره جامعه تجاری این کشور بیان کند.
معاون رئیسجمهوری آمریکا همچنین قرار است
به بیان اتحاد میان واشنگتن و سئول بپردازد و به مساله
تهدید اتمی کره شمالی اشاره کند و با رئیسجمهوری
موقت کــره جنوبی دیدار کند .کاخ ســفید همچنین
اعالم کرد :معاون رئیسجمهوری آمریکا قرار است بار
دیگر بر تعهدات این کشــور در همکاری و حمایت از
کره جنوبی تاکید کند و با مقامهای این کشور درباره
برنامههای موشکی بالستیک و اتمی پیونگ یانگ به
گفتوگو بپردازد.
ســخنگوی وزارت خارجــه کــره جنوبی روز
پنجشنبه همچنین ابراز امیدواری کرد که سفر مایک
پنس به کره جنوبی پیامی واضح به کره شمالی باشد تا

از اقدامات تحریک آمیز و فعالیتهای اتمی خود دست
بردارد .وی همچنین به این مساله اشاره کرد که این
پیام همچنین مساله استقرار سامانه دفاع موشکی تاد
آمریکا در کره جنوبی را مشخص میکند.
آزمایش موشکی ناموفق کره شمالی
وزارت دفــاع آمریکا «پنتاگــون» با تایید خبر
آزمایش موشکی ناموفق کره شمالی در سواحل دریای
ژاپن اعالم کرد که این موشــک چنــد ثانیه پس از
پرتاب منفجر شده است.
به گزارش خبرگزاری کره جنوبی (یونهاپ) ،هنوز
مشخص نیســت که موشک بالستیک پرتاب شده از
چه نوعی بوده است.
پیونگ یانگ روز شــنبه در سالگرد تولد «کیم
ایل سونگ» بنیانگذار کره شمالی 60 ،موشک را که
به نظر می رسید یکی از آنها موشک بالستیک قاره
پیما باشد ،به نمایش گذاشته بود.
وزیر امورخارجه چین اخیرا هشــدار داده بود که
بروز جنگ در شبه جزیره کره «هر لحظه» امکانپذیر
اســت .وی از طرفها خواسته بود که خویشتن داری

بیشتری از خود نشان دهند.
کره شــمالی در هفتههای گذشــته بارها دست
به آزمایشهای موشــکی زده اســت .برخی احتمال
میدهند که این کشــور در تدارک ششمین آزمایش
هستهای خود باشد؛ اقدامی که میتواند آتش تنشها
را در منطقه شعلهور کند.
کره شــمالی :آماده جنگ تمام عیار
هستیم
همزمان با برگزاری جشــنهای صد و پنجمین
سالگرد تولد کیم ایل سونگ ،بنیانگذار کره شمالی و
نمایش گسترده قدرت نظامی این کشور ،فرد شمارۀ
دو دولت کنونی کره شــمالی اعالم کرد که کشورش
آماده پاسخگویی به یک جنگ تمام عیار با یک جنگ
تمام عیار است و به حمله هسته ای ،با حمله هستهای
پاسخ خواهد داد.
پیونگ یانگ همچنین به واشــنگتن هشدار داد
که به «هیســتری نظامی اش» در قبال کره شمالی
پایان دهد .این ســخنان در واکنــش به اقدام ایاالت
متحده آمریکا در فرســتادن ناوگــروه هواپیمابر خود
به شبه جزیره کره بیان شــد .آمریکا در مورد توسعه
سالحهای اتمی کره شمالی شدیدا ابراز نگرانی کرده
اســت و بر این اساس مارک تونر ،سخنگوی وزارت
خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت« :اکنون زمان عمل
اســت و برای این کار ما باید به دنبال راههایی برای
اعمال فشار بر کره شمالی باشیم تا این واقعیت را به
رسمیت بشناسد که باید ضدهستهای شود».

برای برپایی این همه پرســی با اشاره به
رهبران اتحادیه اروپا گفت« :آنها تمام
شــهرت و اعتبارشان را از دست داده اند.
ما به این دلیل که آنها میخواهند مدافع
دموکراسی ،حقوق بشر و آزادی نیستیم
بلکه به این دلیل مدافعش هســتیم که
مردم مــا الیقش هســتند .وقتی ما به
دموکراسی نزدیک میشویم آنها از آن
می گزیزند».
پــس از تالش نــاکام ارتش برای
کودتا در ماه ژوئیه سال گذشته میالدی،
دولت اردوغان به تغییر قانون اساســی و
تقویت قدرت ریاســتجمهوری تصمیم
گرفــت .انتقال قــدرت نخســتوزیر
به رئیسجمهــوری برای بســیاری از
شــهروندان این کشــور غیرقابل قبول
است.
یکــی از مخالفان اصــاح قانون

اساســی در یک تجمع مســالمت آمیز
میگوید« :من دو فرزند دارم و برای آنان
اینجا هســتم .برای ترکیه اینجا آمده ام
تا ارزشهایی که بــا آن به دنیا آمده ام
باقی بماند و کودکانــم بتوانند به آزادانه
اندیشــیدن ادامه دهند و روزنامه نگاران
و معلمان زندانی نباشند».
اگرچــه تــا برپایی همه پرســی
ساعاتی بیشــتر باقی نمانده با این حال
بســیاری از اتبــاع ترکیــه ،در درون و
بــرون مرزهای این کشــور درباره رای
خود تردیــد دارند و نظرســنجیها نیز
میــزان آرای موافق و مخالف را نزدیک
به هم نشــان میدهــد .در صورتی که
نتیجه این همه پرســی به تغییر قانون
اساسی بیانجامد آقای اردوغان میتواند
تا ســال  ۲۰۲۹میالدی در قدرت باقی
بماند.

خشونت در مرکز نگهداری پناهجویان
در پاپوا گینه نو
به گزارش شبکه اســکای نیوز عربی ،تالش پلیس برای یورش به مرکز
نگهــداری پناهندگان در جزیره مانوس درپی مشــاجره خارج از کنترل آنان در
این مرکز صورت گرفت.
بر اســاس این گزارش ،هنوز گزارشــی درباره جراحتهای شــدید دراین
خشــونتها در مرکز نگهداری پناهجویان واقع در جزیره مانوس مخابره نشده
است.
اما احتمال میرود که این رویداد بر فشار گروههای حقوق بشری و سازمان
ملل بر اســترالیا به منظور بســتن این مرکز و مرکزی دیگر در نائورو (کشــور
جزیرهای و کوچک در منطقه میکرونزی قاره اقیانوسیه) بیافزاید.
اداره مهاجرت و حمایت از مرزهای استرالیا وقوع این خشونت ها و ناآرامیها
را تاییــد کرد وگفت که این حادثه درمرکز نگهداری پناهندگان درمانوس روی
داده است که شهروندان و نظامیانی از پاپوا گینه نو درآن جا ساکن هستند.
پاپوآ گينه نو کشــوري اســت که در اقيانوس آرام و قاره اقيانوسيه ،شمال
استراليا و شرق اندونزي موقعيت دارد.
کمپ مانوس در سال  2001درنتيجه توافق ميان استراليا و حکومت گينه
در جزيره مانوس افتتاح شد؛ اما در سال  2008بطور رسميبسته شد.
در ســال  2012که افزايش ورود پناهجويان غيرقانوني به استراليا به يک
مسئله سياســي بزرگ براي دولت تبديل شد ،کمپ مانوس بار ديگر گشايش
يافت .کمپ مانوس همواره طي اين مدت يک مسئله جنجال برانگيز هم براي
استراليا و هم براي حکومت گينه نو بوده است.
در زمان حاضر حدود  850پناهجو از کشــورهاي مختلف از جمله ایران در
این کمپ نگهداریميشــوند .شرايط اين کمپ بارها طي سالهاي گذشته از
ســوي نهادهاي مدافع حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته و این نهادها بارها به
شــرايط کمپ مانوس براي نگهداری پناهجويان اعتراض کرده و گفته اند که
شــرایط این کمپ اص ً
ال مناسب نيست و پناهجويانی که دراين کمپ نگهداری
ميشوند ،از امکانات ابتدايی زندگی برخوردار نيستند.

