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مانور مشترک جمهوری آذربایجان و ترکیه در منطقه سری

دولت چین بطور مقدماتی با ثبت ســه مارک تجاری شــرکت ایوانکا ترامپ، 
دختــر دونالد ترامپ در روز 6 آوریل — روز برگزاری ضیافت شــام ایوانکا ترامپ 
و شــوهرش جارد کوشــنر و شــی جین پینگ رئیس جمهور چین در » مار — آ 
— الگو« در ایالت فلوریــدا — موافقت کرد. منظور مارک های زیورآالت، کیف 
های زنانه و خدمات اسپاســت. تجارت دختر ترامپ چه نقشی در پیشرفت مناسبات 

آمریکا — چین خواهد داشت؟
مارک » ال.ال.سی« ایوانکا ترامپ فعاالنه جغرافیای فروش و تولید را گسترش 
می دهد و ارتباط بنیان گذار شرکت با رئیس جمهور کنونی آمریکا پنهان نمی شود. 
در عین حال، ایوانکا و شوهرش جارد کوشنر عمال به عنوان فرستاده های ویژه کاخ 
سفید  ایفای نقش می کنند و بسیاری از مسائل حتی ظریف ترین آن ها در رابطه با 
توسعه و تکامل مناسبات دو جانبه را با نمایندگان رسمی چین حل و فصل می کنند. 
این ادغام مناسبات سیاسی و تجاری از طرف بسیاری در آمریکا غیرمجاز اعالم می 
شود. نورمان ایِزن رئیس کمیسیون » اخالقیات« کاخ سفید در این خصوص گفت: 
» آنها آنقدر در تجارت با چین غرق شــده اند که من هرگز به آنها اجازه شرکت در 

حل و فصل مسائل سیاسی در این کشور را نمی دادم«.
واقعا هم ارتباط خانواده ترامپ با تجارت چین خیلی وسیع است. در سال گذشته، 
 Anbang Insurance « شــرکت جارد کوشنر ســعی کرد شــرکت چینی
Group« را به ســرمایه گذاری صدها میلیون دالر جلب کند که گفته می شود با 
دولت چین ارتباط دارد. پس از آنکه مذاکرات فاش شــدند، معامله فسخ شد. فروش 
مارک های ایوانکا ترامپ موفق تر بود: طی اولین ســه ماه سال 2017 میالدی 40 
درصد افزایش یافت. در چین، 16 کاالی تجاری ایوانکا به ثبت رسیده است و ایوانکا 
ترامــپ در انتظار ثبت32 کاالی دیگر اســت- لوازم آرایش، زیور آالت، کیف های 

چرمی ، چمدان، پوشاک، کفش و همچنین خدمات آرایشی.
میخائیل کاروســتیکوف در تفســیر خود برای خبرنگار روزنامه » کامرسانت« 
گفــت: » ثبت مارک هــای تجاری برای ایوانکا الزم بود تا مانع از دزدیده شــدن 
مالکیت فکری شــود: پس از انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا، 
بسیاری از شرکت های چینی به ثبت مارک های تجاری با نام دختر وی پرداختند و 
امیدوار بودند به خاطر محبوبیت ایوانکا در چین، درآمد خوبی کسب کنند. بیوگرافی 
ایوانکا ترامپ به زبان چینی ترجمه شد و از تقاضای زیادی در بین مصرف کنندگان 
کاالهای ایوانکا برخوردار گشــت. در این اواخر ایوانکا ترامپ در بین دختران جوان 
چینی از محبوبیت زیادی برخوردار شــده است — دختری زیبا، تاجری موفق که با 
پدرش ارتباط دارد و احترام به او را که در فرهنگ کنفســیوس اهمیت زیادی دارد 

حفظ کرده است«.
جیمی گوِرلیک وکیل ایوانکا اعالم نمود که هیچگونه درگیری منافع در اینجا 
وجود ندارد: دختر رئیس جمهور در مذاکرات مخصوص تجارت کاالها تولید شده در 
شرکت او باشد، شرکت نخواهد کرد. اما این بدان معنا نیست که وی نمی تواند  در 

بحث های سیاست خارجی شرکت کند.
فعال ایوانکا ترامپ در این جهت بحدکافی فعال اســت. در زمان سفر شی جین 
پینگ به آمریکا، دختر 5 ســاله اش ترانه » یاســمین« را برای رهبر چین، به زبان 
چینی اجرا کــرد زیرا از اولین روز تولد خود، زبان چینی یاد می گیرد. در ماه فوریه، 
ایوانکا و دخترش در مراســم ســال نو چینی که در سفارت چین برگزار شد، شرکت 
کردند. » سوی تیانکای« ســفیر چین آنها را به حضور پذیرفت و این مراسم بطور 
»زنده« از تلویزیون چین پخش شد. خیلی ها در آمریکا اطمینان دارند که ایوانکا و 
جارد کوشنر شوهر ایوانکا نقش مهمی در تهیه مقدمات اولین دیدار شی جین پینگ 

رهبر چین و دونالد ترامپ ایفا خواهند کرد.

سفر خارجی ها نیز به داخل کره شمالی مطلقا ممنوع هست ، بجز کمونیستها 
و سوسیالیســت های ضد آمریکایی که از برخی از کشورهای دنیا به شکل گروهی 
و به صورت تورهای همبستگی! و برای شرکت در جشن های دولتی به این کشور 
سفر می کنند. به ازای هر توریست هم یک نفر برای مراقبت و بطور شبانه روزی 

در کنارش هست تا مبادا با کسی حرفی بزند.
 در کره شــمالی حتی خواب دیدن مردم هم کنترل میشــود و دانش آموزان 
موظف هســتند آخرین خوابهای سیاسی خود و والدینشــان را به نمایندهء وزارت 

اطالعات و امنیت در کالسشان! گزارش کنند. 
انتشار هر نوع خبر ناخوشایند سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و غیره که مربوط 
به کره شــمالی باشد ممنوع است . هر گونه انتقاد از نظام کمونیستی و مقامات آن 
نیز جرم تلقی میشــود . دوازده روزنامه در این کشــور منتشر می شوند اما خبرنگار 
ندارند! این روزنامه ها موظف هســتند که هر روز خبرهایی که از وزارت اطالعات 
و امنیــت دریافت می کنند را عینا منتشــر کننند. فقط برخی از مقاالت آنها با هم 

فرق می کند.
پخش و نمایش هر نوع فیلم و حتی کارتون خارجی در تلوزیون کره شــمالی 
مطلقا ممنوع اســت. پدیدهء اینترنت در کره شمالی وجود ندارد و داشتن رادیوهایی 
که قادر به دریافت امواج خارجی باشــند یا گیرنده های تلویزیون های ماهواره ای 
و دســتگاه فاکس جرم اســت. حتی موبایل و دوربین فیلمبــرداری نیز جزو ابزار 
جاسوسی برای دشمن محسوب میشوند و دارنده اش می تواند با مجازات تیرباران 

در مالء عام روبرو شود.
کمونیســتهایی هم که به عنوان مهمان دولت کره شمالی و به منظور شرکت 
در جشــنهای دولتی به آن کشــور ســفر می کنند باید به محــض ورود، دوربین 
فیلمبرداری و موبایل خود را تحویل بدهند و در وقت خروج از آن کشــور تحویل 
بگیرند. حرف زدن با اتباع کره شــمالی برای خارجی ها مطلقا ممنوع است و حتی 
اگر قیمت کاالیی را هم بخواهند بپرسند این کار را باید از طریق فردی که مراقب 

توریست است و او را قدم به قدم همراهی می کند ، پرسیده شود.
 مردم کره شــمالی هیچ خبری از دنیای بیرون از کشورشان ندارند و تاکنون 
هیچ فیلم خارجی را در تلوزیونشــان یا سینماهایشان ندیده اند . آنها نمی دانند که 

واقعا در دنیا چه می گذرد؟
 چند ســال پیش در دانشگاه پیونگ یانگ کره شمالی فیلم اولیور توئیست که 
داستانش متعلق به دویست سال پیش است را برای دانشجویان نمایش داده بودند 
و گفته بودند حاال خودتان خیابانهای لندن را ببینید و قضاوت کنید که ما پیشرفته 

تریم یا اروپایی ها؟
 مقامات کره شمالی می گویند تماشای فیلمهای خارجی و بخصوص فیلم های 
آمریکایی باعث تهاجم فرهنگی دشــمن می شــود . اصوال مقامات کره شمالی به 

تمام دنیا ) بجز چین، روسیه، کوبا، لیبی، سوریه و ونزوئال ( می گویند دشمن.

چین 
و 

ایوانکا

قوانین 
عجیب 

کره شمالی

دور جدیــد مذاکرات اصلی ســوری آســتانه با حضور 
هیات های ایران، روســیه و ترکیه بانیان این نشست، هیأت 
سازمان ملل، نمایندگان دولت ســوریه و براساس گزارش 
اعالم شــده هیات معارضان مســلح امروز )چهارشنبه( در 

پایتخت قزاقستان آغاز می شود.
هیئت ایرانی روز سه شنبه به سرپرستی حسین جابری 

انصاری وارد قزاقستان شد.
شکل گیری نشست های آستانه

ایرنا گزارش داد، دی ماه سال گذشته نشست مشترک 
محمدجوادظریف، ســرگئی الوروف و مولود چاووش اوغلو 
وزیران امور خارجه ایران، روسیه و ترکیه در مسکو، رویداد 
همگرایی سه کشــور برای کاهش دامنه درگیری ها، توافق 
جمعی مبارزه با تروریســم و همچنیــن برقراری آتش بس 
فراگیر در سوریه )از 10 دی ماه 95( را در پی داشت که در 

قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل نیز تائید شد.
در این نشست برای نخستین بار از آغاز بحران سوریه، 
نمایندگان دولت و معارضان مسلح پذیرنده پیمان آتش بس 
فراگیر، مســتقیم و در حضور هیات های سازمان ملل، سه 
کشور بانی نشست، سفیر آمریکا به عنوان ناظر و همچنین 

میزبان مذاکره کردند.
نتیجه نشســت های برگزار شده تاکنون در دستور کار 
قرار گرفتن محورهای تشــکیل کمیته سازوکار نظارت بر 
آتش بس با هدف پایایی بیشــتر آن و شناسایی متخلفان، 

کارگروه تنظیم و تدوین قانون اساســی جدید براساس متن 
پیش نویس ارائه شــده از ســوی روســیه، هم افزایی بین 
نشست های ســوری- سوری آســتانه و ژنو در چارچوب 

پیشبرد راه حل سیاسی بحران سوریه بوده است.
فاتح حسون عضو گروه معارضان مسلح سوری شرکت 
کننده در مذاکرات آســتانه دوشنبه اعالم کرد که دعوتنامه 

شرکت در دور بعدی گفت وگوها را دریافت کرده است.
وی افــزود: گروه معارضان مســلح برای شــرکت در 
مذاکرات دعوت شــده و هیچ یک از اعضا نیز با شرکت در 

گفت وگوهای آستانه مخالفت نکرده است.
عضو گروه معارضان مســلح ســوری با بیان اینکه از 
طرف روســیه برای شــرکت در مذاکرات آســتانه دعوت 
شده اســت، اظهار کرد: معارضان به پیشنهاد جدید مسکو 
به عنــوان ابتکاری که می توانــد وضعیت در عرصه عمل 
را تغییــر دهد، می نگرند و هیچ مخالفتی برای شــرکت در 

مذاکرات آستانه ابراز نشده است.
ســخنگوی وزارت امــور خارجه ایــران می گوید که 
بــا دولت ترکیه در مورد ســوریه اختالفاتــی داریم، با این 

حال گفت و گوهای آســتانه را به دلیل این اختالف ها کنار 
نمی گذاریم و بر اســتمرار آن اصرار داریم. همزمان روسیه 
پیشــنهاد داده تا چهار منطقه کاهش تنش در استان ادلب، 
منطقه شمالی شــهر حمص، غوطه شرقی و جنوب سوریه 
ایجاد شــود. بنا به اعالم رســانه روسی اسپوتنیک، در متن 
پیشــنهادهای روسیه آمده اســت: محورهای امن )خطوط 
مرزی( ایجاد می شــود کــه در امتــداد آن تنش ها برای 
جلوگیری از درگیری مســتقیم مســلحانه بین دو طرف در 
ســوریه کاهش پیدا مــی کند.بنا به این گزارش، روســیه 
پیشنهاد می کند در این طوط واحدهای ایست های بازرسی 
مســتقر شده و آزادی تردد بدون اســلحه برای شهروندان 
غیرنظامی، ارســال کمک های بشردوســتانه و همچنین 
فعالیــت های تجاری برقرار شــود.در همین چارچوب و در 
صورت توافق برای اجرای پیشــنهاد، ایست و بازرسی های 
پیش بینی شــده باید به عنوان مراکــز پایش رعایت رژیم 
آتــش بس عمل کنند. با اعالم گــروه نمایندگی معارضان 
مسلح برای شرکت در دور جدید نشست آستانه، ورود هیأت 
نمایندگان دولت ســوریه به پایتخت قزاقســتان و همزمان 
نیز برنامــه حضور هیات نمایندگی آمریــکا، انتظار می رود 
تصمیم های مهمی در مذاکرات ســوری- ســوری گرفته 
شود تا ابتکار ایران، روسیه و ترکیه برای حل هر چه زودتر 
بحران ســوریه متکی بر رای مردم این کشور و لزوم مبارزه 

با تروریسم ضدسوری، زمینه ساز پایان درگیری ها باشد.

 مذاکرات سوریه فردا در آستانه آغاز می شود

حماس 
مرزهای 1967 

را به رسمیت 
شناخت

پنتاگون در صدد اعزام 5هزار نیرو نظامی دیگر به افغانستان
به نوشــته وبگاه »میلیتــری تایمز«، دولت »دونالــد ترامپ« رییس جمهوری آمریکا در صدد بررســی 

طرح هایی برای اعزام این تعداد نظامی به افغانستان است.
به نوشــته این وبگاه، پنتاگون با بررسی گزینه هایی سعی در اعزام ســه تا پنج هزار پرسنل نظامی برای 

کمک به نیروهای افغانستان و پلیس این کشور دارد.
یک مقام پنتاگون که مایل به افشای نامش نبود نیز برنامه وزارت دفاع آمریکا در این زمینه را تایید کرد.

به نوشــته میلیتری تایمز، افغانســتان مبدل به ماوای طوالنی ترین نبرد بی سرانجام آمریکا شده و فعالیت 
نیروهای امنیتی افغانستان نیز تحت  تاثیر افزایش خشونت ها قرار گرفته  است. 

روزنامــه آمریکایی »واشنگتن پســت« در گزارشــی نوشــت 
بخش »حقیقت یاب« روزنامه واشنگتن پســت فهرســتی از تمامی 
اظهارات دروغین یا گمراه کننده ای کــه دونالد ترامپ در یکصد روز 

ریاست جمهوری  خود مطرح کرده، تهیه کرده است.
طبق این آمار و ارقام، شــمار ادعاهــای دروغین یا گمراه کننده 
ترامــپ در این بازه زمانی معادل 488 دروغ اســت که به این ترتیب 
وی در ایــن مدت به طور میانگین روزانــه 4.9 ادعای دروغ مطرح 

کرده است.
تعــداد روزهایی که ترامپ بدون مطــرح کردن ادعای دروغین 
گذرانده معادل 10 روز است که در 6 روز از این 10 روز، رئیس جمهوری 

در امالک خود در حال گلف بازی کردن بوده است.
شــمار روزهایی که رئیس جمهوری آمریــکا معادل 20 یا تعداد 
بیشــتر ادعای دروغین مطرح کرده است، حدود چهار روز بوده است 
که به طور دقیق در تاریخ های 16 فوریه، 28 فوریه، 20 مارس و 21 

آوریل بوده است.
طبق ایــن گزارش، ترامپ در 29 آوریــل در یکصدمین روز از 
ریاست جمهوری اش 19 ادعای دروغین مطرح کرده است که البته این 

 Face « تعداد شامل دروغ هایی که در مصاحبه 30 آوریل با برنامه
the Nation« شبکه سی بی اس مطرح کرده است، نمی شود.

روزنامه واشنگتن پست نوشت، گرچه رئیس جمهوری آمریکا به 
مطرح کردن ادعاهای جنجالی در شبکه توییتر معروف است اما اکثر 
اظهــارات دروغین خود در مقابل خبرنــگاران و در اظهاراتش که به 

صورت متن نوشته نشده است، می گوید.
واشنگتن پســت ادامه داد، این مســئله موجب شده که ترامپ 
به نوعی در میان سیاســتمداران منحصر به فرد باشــد زیرا بسیاری 
از سیاســتمداران بعد از آنکه مشخص می شود ادعایی صحت ندارد، 
آن را رهــا می کنند اما ترامپ بارها و بارها همان ادعاهای نادرســت 

را تکرار می کند.
طبق این گزارش، در دستکم 15 مراسم، ترامپ با افتخار مدعی 
شد که شخصاً در خصوص کاهش قیمت 600 تا 725 میلیون دالری 
سفارش جنگنده های »اف 35« شرکت الکهید مارتین مذاکره کرده 
است ولی بعدها مشخص شد که شرکت الکهید مارتین از قبل قصد 
داشــته قیمت هایش را کاهش دهد و در ماه دسامبر اعالم کرده بود 
که قیمت های بســته بعدی 90 هواپیما حدود 6 الی 7 درصد کمتر از 

سفارشات قبلی است.
ایــن گزارش در مثال هایی که به آن اشــاره کرده بود، نیز آورد 
که ترامپ به طور مداوم و حدود 17 مرتبه مدعی شــده بود که طرح 
خدمات درمانی اوباما موســوم به »اوباماکر« شکست خورده یا اینکه 
در آستانه فاجعه یا دچار مشکل جدی است،  در حالی که دفتر بودجه 
کنگره اعالم کرده اســت که تبــادالت اوباماکر در حال از بین رفتن 
نیســت و برای یک آینده قابل پیش بینــی می تواند به صورت ثابت 

باقی بماند.

صد روز، 488 دروغ در آمریکا

حماس ضمن رونمایی از منشور سیاسی جدید خود اعالم کرد که تشکیل کشور فلسطینی در مرزهای 1967 را به رسمیت می شناسد اما همزمان در این اساسنامه حق وجود اسرائیل را به رسمیت 
نشناخته است. نسخه اصلی منشور سیاسی حماس، در سال 1988 همزمان با تاسیس این گروه منتشر شده بود و مرزهای 1967، شامل سرزمین های کرانه باختری و نوار غزه است.

خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس ضمن اعالم این خبر گفت که تهیه این سند نشان دهنده اجماع و رضایت عمومی رهبران این جنبش و سازمان های آن در داخل و خارج است.
در بخشــی از این ســند آمده است که »حماس بر این باور اســت که هیچ بخشی از خاک فلسطین نباید به هر دلیل و تحت هیچ شرایطی مورد چشم پوشی قرار گیرد. اما حماس تشکیل کشور 
مستقل و دارای حاکمیت فلسطین به پایتختی بیت المقدس بر اساس مرزهای 4 ژوئن 1967 را مد نظر قرار می دهد.«مقام های اسرائیل ضمن انتقاد این اقدام حماس را راهی برای کاهش فشارهای 

بین المللی بر این جنبش سیاسی عنوان کرده اند.

تالش اتحادیه اروپا برای افزایش 
اعتماد به توافق هسته ای

اردوغان ترکیه تا اردوغان قطر

کشته شدن 807 نیروی امنیتی افغان

پایگاه اینترنتی وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با انتشار 
ویدئویــی در روز اول مه، از آغاز مانور مشــترک یک واحد 
نظامی ترکیه با نیروهای ارتش جمهوری آذربایجان با استفاده 
از تانــک ها و زره پوش های نظامی در منطقه ای نامعلوم از 

خاک جمهوری آذربایجان خبر داد.
پایگاه اینترنتی روزنامه »ینی مساوات« ترکیه نیز در این 
باره نوشــت: »این تمرینات نظامی، گامی به سوی تاسیس 
ارتش مشترک است. نظامیان ترکیه در این مانور پنج روزه در 
فاصله ای بسیار نزدیک به نیروهای ارمنستان، تمرین نظامی 
می کنند. این مانور مشترک، پیامی به روسیه نیز دارد مبنی بر 
اینکه ممکن است روسیه برای همیشه )جمهوری( آذربایجان 

و ترکیه را از دست بدهد.«
ینی مساوات نوشت: » واحد نظامی اعزام شده از ترکیه 
برای این مانور، ده روز قبل وارد )جمهوری( آذربایجان شــده 
و در یکی از پادگان ها مستقر شده بود. احتمال داده می شود 
ایــن پادگان، یکی از پادگان هــای نزدیک به خط مقدم ) با 
ارمنستان( است. نظامیان ترکیه از جمله هواپیماهای نظامی 

و خلبانان آن، در نزدیک ترین فاصله با دشــمن )ارمنستان( 
قرار دارند. یکی از حساس ترین مقاطع مذاکرات حل بحران 
قره باغ، هشــداری به ارمنســتان و نشــانه اتحاد ترکیه - 
)جمهوری( آذربایجان خواهد بود.سرهنگ هاکان آچیق گوز، 
فرمانده نیروهای اعزام شــده از ترکیه برای این مانور گفته 
اســت هدف از این مانور تبادل تجربه ارتش های دو کشور 
و افزایش هماهنگی هاســت. «ینی مســاوات افزود:»خوب 
اســت )جمهوری( آذربایجان و ترکیه به مــوازات تمرینات 
نظامی مشــترک، همانند روسیه و ارمنســتان، واحد نظامی 
مشترک نیز تاســیس کنند. اما، تاسیس این نیروی مشترک 
به معنای رویارویی روسیه و ترکیه در قفقاز جنوبی و قره باغ 
نخواهد بود. برعکس، کرملین با مشاهده توازن قوا در منطقه، 
ضرورت حل مسالمت آمیز مسایل منطقه ای را درک خواهد 

کرد و برای همکاری نزدیک با آنکارا تالش خواهد کرد.«
ینی مساوات ادامه داد: »به هر حال، جنگ ) در قره باغ( 
تامین کننده منافع روسیه نیست. روسیه و ترکیه ده ها میلیارد 
دالر قرارداد امضاء کرده اند که خط لوله گازی ترک و فروش 

سامانه اس-400 از آن جمله است. به همین دالیل، روسیه 
بــه هیچ وجه تمایلی به رویارویی بــا ترکیه در قفقاز جنوبی 
ندارد. اگر روســیه این تمایل را ندارد، باید برای حل مناقشه 
قره باغ که احتمال پیوســتن ترکیه به آن وجود دارد، تالش 
کند. اگر روسیه این کار را نکند، ارتش )جمهوری( آذربایجان 
این کار را خواهد کرد و در این صورت، روسیه برای همیشه، 

)جمهوری( آذربایجان و ترکیه را از دســت خواهد داد. سهم 
روسیه از مانور مشــترک )جمهوری( آذربایجان و ترکیه نیز 
همین پیام به کرملین اســت. امیدوار باشیم  در روزهایی که 
این مانور جریان دارد، رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری 
ترکیه در سفر به سوچی برای دیدار با والدیمیر پوتین در روز 

سوم مه، این موارد مهم را نیز مطرح کند.«

روسیا الیوم گزارش کرد، طبق اخبار منتشر شده، تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر و مالک مرکز جهانی اسب 
سواری "الشقب" که مرکزی شناخته شده در زمینه سرمایه گذاری ها برای خرید اسب و اسب سواری است، اسبی 
را به قیمت 750 هزار پوند استرلینی معادل چهار میلیون لیره ترکیه در سال 2015 خرید، اما مساله قابل توجه این 

است که وی بر این اسب نام اردوغان را گذاشته است.
قرار است که این اسب برای نخستین بار و پس از آنکه به سه سالگی رسیده است، وارد میدان مسابقه بشود. 

این اسب با توجه بسیار و توسط گروهی از متخصصان در انگلیس آماده شده است.

به گزارش  شبکه خبری راشاتودی، میکل آریاس کانیته کمیسیونر انرژی 
و تغییرات آب و هوایی در سفری دو روزه به ایران با مقام های این کشور شامل 

رئیس سازمان انرژی اتمی و وزیران نفت و انرژی دیدار و گفت وگو کرد.
وی در این ســفر نمایندگان بیش از 50 شــرکت و موسسه تجاری را از 

کشورهای اتحادیه اروپا به همراه خود داشت.
سفر کمیسیونر انرژی اروپا به تهران آخرین مورد از ارتباطات سطح باال میان ایران و اتحادیه اروپاست،  جایی که 
رهبران آن نگران لفاظی های تند واشنگتن علیه تهران هستند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی ایران را 
به نقض روح توافق هسته ای که سال 2015 میان این کشورو قدرت های جهانی حاصل شد، متهم کرد. توافقی که 

رفع تحریم های تهران در ازاء محدودیت برنامه هسته ای این کشور را در پی داشت.
تحریم های هســته ای به اقتصاد ایران آســیب وارد کرد اما از طرفی دیگر بر مشــتریان اروپایی نفت ایران نیز 

تاثیرگذاشت. توافق هسته ای منجر به برقراری مجدد و فوری روابط اقتصادی میان دو طرف شد.
کانیته در دیدار با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بر ادامه حمایت بروکسل از توافق هسته ای 

تاکید کرد و پایبندی کامل ایران به مفاد این توافق را مورد تائید قرار داد.
دو طرف در این دیدار درباره یک برنامه سرمایه گذاری پنج میلیون یورویی که بر اساس آن، اتحادیه اروپا برای 
ارتقاء  ایمنی هســته ای به ایران کمک کند، رایزنی کردند. کمیسیون اروپا و ایران به تازگی نیز قراردادی برای ایجاد 
مرکزی تخصصی برای این مسئله امضا کردند. اتحادیه اروپا عالوه بر این برای انجام یک تست مقاومت در نیروگاه 

هسته ای بوشهر به عنوان بخشی از این توافق کمک خواهد کرد.
به گزارش راشاتودی، اتحادیه اروپا تالش می کند موضع حسن روحانی را تقویت کند. تندروها در تهران وی را به 
دلیل عدم موفقیت در برآورده کردن انتظارات مالی و اقتصادی پس از اجرای توافق هسته ای مورد انتقاد قرار می دهند. 

این در حالی است که انتقادات ترامپ علیه این توافق نیز بازی کردن به نفع آن هاست.

جان ســاپکو، بازرس ویژه ی آمریکا برای بازســازی افغانستان 
روز یک شــنبه با ارائه ی این گزارش بــه کنگرۀ امریکا گفت از اول 
ژانویه الی 24 فوریه سال جاری میالدی، 807 تن از نیروهای امنیتی 
افغانستان در جریان درگیری های گوناگون کشته و هزار و 328 تن 

دیگر زخمی شده اند.
پیشتر وزارت دفاع آمریکا گفته بود که بیشتر قربانیان نیروهای 
امنیتی افغانســتان بر اثر حمالت مستقیم جان  باخته اند، در حالی که 

تلفات ناشی از انفجار مین بسیار کم است.
این گزارش افزوده کــه تلفات زیاد و ظرفیت محدود نیروهای 
ارتش و پلیس افغانستان باعث کاهش کارآمدی آنان شده  است. این 
نهاد فساد و ضعف رهبری نیروهای امنیتی را همچنان از چالش های 

اصلی فراروی این نیروها می داند.
براساس این گزارش، بیشتر این تلفات ناشی از حمالت مستقیم 

و بمبگذاری های کنار جاده یی گروه های شورشی بوده  است.
جان سپکو گفته است: »پلیس و نظامیان افغان پیشرفت هایی 
داشــته اند، مســئولیت های بزرگ تأمین امنیت را به عهده گرفته اند 
و توانایی های شــان افزایش یافته اند. ولی هنوز هم مشکالت جدی 
وجود دارند. هراس افکنی و ناامنی هنوزهم بر مناطقی ســایه افکنده 
است که حدود یک سوم جمعیت افغانستان در آن زنده گی می کنند«.

در عین حال در ایــن گزارش از نیروهای ویژه ی افغانســتان 
قدردانی شــده که مانع رخنه ی گروه طالبان به شهرها و مناطق پر 

جمعیت این کشور شده اند.
در این گزارش آمده که تلفات نیروهای غیر نظامی افغانســتان 

در سال 2016 نیز در باالترین حد خود از سال 2009 رسیده است.
گزارش ســال گذشته این نهاد نشــان می داد که از اول ژانویه 
تــا 12 نوامبر 2016 میالدی 6 هــزار و 785 نفر از نیروهای امنیتی 

افغانستان کشته و 11 هزار و 777 نفر دیگر زخمی شدند.
این در حالیست که ژنرال جان نیکلسون، فرمانده کل نیروهای 
آمریکایی و ناتو با ابراز نگرانی شدید از میزان باالی تلفات نیروهای 
امنیتی و دفاعی افغانستان »کوتاهی و ضعف در رهبری این نیروها« 

را عامل شماری از تلفات گفته بود.

به گزارش  روزنامه ایندیپندت آنجال مرکل اظهار داشــت: عربســتان سعودی یکی از کشورهایی است که 
دارای بیشترین احکام اعدام است و محکومان به جرم های غیر مهلک نظیر قاچاق مواد مخدر اعدام می شوند.

مرکل به وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی اعتراض کرد.
صدر اعظم آلمان همچنین به این نکته اشاره کرد که زنان عربستان سعودی تا سال 2015 اجازه شرکت در 
انتخابات را نداشتند و از سال 2015 اجازه یافتند تنها برای صندلی های شورا های محلی در انتخابات شرکت کنند.

مرکل به وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی اعتراض کرد


