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قسمتاول

سرلشــکر "یحیی رســول" فرمانده عملیات مشــترک عراق، هدف عناصر داعش از به 
کارگیری سالح های شیمیایی را، جلوگیری از پیشروی نیروهای عراقی دانست که خوشبختانه 
تلفات جانی در پی نداشته است. وی افزود: این اقدام تروریستی، جراحات جزئی را در میان نیروها 
و غیرنظامیان برجا گذاشت. به گفته این فرمانده، حمالت شیمیایی تروریست ها علیه نیروهای 
عراقی مانع بازگشــت یا عقب نشینی آن ها نشد و همچنان این نیروها با قدرت به آزادسازی و 

پاکسازی مناطق باقیمانده در ساحل راست موصل ادامه می دهند. یحیی رسول خاطرنشان کرد: 
هم زمان با این عملیات ها، اقدامات امنیتی برای پیگرد تحرکات تروریســت ها و ناکام گذاشتن 
آن ها ادامه دارد. در همین حال سخن گوی عملیات مشترک عراق اعالم کرد: ارتش این کشور 
اطالعات امنیتی در دست دارد که نشان می دهد، عناصر داعش برخی از مواد شیمیایی ای را در 

اختیار دارندکه به مقدار زیاد و مؤثر نیست.

کمیته مرکزی انتخاباتی ترکیه اعالم کرد که اهالی این کشور له تغییر دادن قانون 
اساسی رأی دادند. 51 درصد از شهروندان به خاطر توسعه اختیارات ریاست جمهوری و 

48 درصد علیه آن رأی دادند.
پرزیدنــت رجب طیب اردوغان هم اینک به مناســبت پیروزی به طرفداران خود 
تبریک گفت و تصمیم آن ها را تاریخی نامید. بدین طریق ترکیه با وارد کردن متمم ها 

برای تغییر دادن نظام سیاسی خود آماده می شود
لیست متمم ها شــامل 18 اصالحیه اســت و مبتکر آن ها حزب حاکم عدالت و 
توسعه بود و 51 درصد شهروندان آن ها را قبول کردند. بسیاری شهر های بزرگ و اکثر 

استان های ترکیه از توسعه اختیارات رئیس جمهور حمایت کردند.
شرکت همگانی

3/55 میلیون نفر از شــهروندان ترکیه در 167 حوزه انتخاباتی امکان داشتند رأی 
خود را ابراز دارند. در زندان ها هم 461 حوزه افتتاح شد.

ترک های مقیم خارج از 27 مارس تا 9 آوریل در رفراندوم شــرکت کردند و تعداد 
آن ها حدود 2/1 میلیون نفر در 57 کشــور بــود. در اروپا به خاطر خودداری مقام های 
آلمان و هلند از دادن راه به وزیران ترکیه برای تبلیغ در این کشــورها جنجال به وقوع 
پیوســت. اکثر ترک ها از متمم ها حمایت کردند. تعداد این افراد در فرانسه 62 درصد، 

در آلمان 63 و در هلند 67 درصد بود.
ولی ترک های مقیم ایتالیا با 60 درصد رأی مخالف از ابتکار حزب حاکم کشــور 
خود طرفداری نکردند. تعداد آن ها در اسپانیا 81 درصد، در سوئیس 58 درصد بود. تعداد 
مخالفان اصالحات ساکن در روسیه 77 درصد، در آمریکا 84 درصد، در کانادا 72 درصد 

و در عربستان سعودی 61 درصد بود
اردوغان سعادت را آرزومند شد

در پیام دولت اردوغان آمده است: »رئیس جمهور به مناسبت پیروزی در رفراندوم 
به بن علی یلدریم رئیس حزب عدالت و توســعه، دولت باغچلی رئیس جنبش ملی گرا 
و مصتفی دســتیجی رئیس حزب وحدت بزرگ تبریک گفتــه و برای مردم ترکیه به 

مناسبت نتایج همه پرسی سعادت و خوشبختی را آرزومند شد.
یلدریم به نوبه خود نتایج رایگیری را صفحه ای جدید در تاریح دموکراســی ترکیه 
نامیده و تأکید کرد: این انتخابی است که مردم انجام دادند و ما از نتایج رفراندوم به نفع 

کشورمان استفاده خواهیم کرد.
حاال چه خواهد شد

مطابق متمم های وارده در متن قانون اساسی، رئیس جمهور رجب طیب اردوغان 
در راس سیستم دولتی ترکیه قرار گرفته و اختیارات نخست وزیری را بر عهده گرفته و 
وزیــران و معاونان خود را منصوب یا برکنار خواهد کرد. کنترل ارتش و انتصاب رئیس 

ستاد کل نیز جزئی از اختیارات او خواهد بود.
رئیس جمهور همچنین حق صدور فرامینی دارای قدرت مقننه بدون تأیید مقدماتی 
پارلمان را دریافت خواهد کرد و خواهد توانست شورای قاضیان و دادستان ها را کنترل 

کند. به عالوه الزم نخواهد بود صفوف حزب خود را ترک کند.
مطابق این اصالحات ســن الزم برای شــرکت در انتخابات پارلمانی از 25 سال 
کنونی تا 18 سال کاهش خواهد یافت. به عالوه از این به بعد افرادی که خدمت نظامی 
نداشتند حق رأی را خواهند داشت و افرادی که با این یا آن گروه نظامی در ارتباط بودند 

حق نخواهند داشت نامزدی خود را برای انتخابات معرفی کنند.

شهروندان ترکیه »بله« گفتند

شــخصیت بنیادگرا دارای ویژگی هایی است که او را از سایرین متمایز می کند زیرا 
شــخصیت این فرد در شــرایط بحرانی شکل گرفته اســت. بنیادگرایان نیز از قرآن و 
شــریعت برای پیشبرد عقاید خود استفاده می کنند اما برداشت آن ها از مفاهیم و معانی 
قرآنی متفاوت است و نگاه آن ها، نگاهی سطحی و ظاهری به قرآن و سنت است. اسالم 
واقعی را در همان دوران پیامبر و هرچه پس از آن اســت را همه بدعت می دانند. با این 
وجود راه حل بازگشت به اسالم نخستین است. از آنجایی که انسان از اسالم نخستین 
فاصله گرفته، پس کفر ایجاد شده و همه جوامع بشری، جوامع جاهلی هستند. تنها راه 
مبارزه با کفر و جاهلیت، حاکمیت اهلل است که تنها از راه مبارزه و جنگ برقرار می شود.

بنیادگرایی اسالمی از سه دیدگاه مورد ارزیابی قرار گرفته است: 
دیدگاه اول: بنیادگرایی اســالمی به عنوان یک عکس العمل و پاســخ به بحران 
مواجهه دولــت  - ملت در خاورمیانه مطرح می شــود. این بحران شــامل محرومیت 
اجتماعی، فقر مداوم، فســاد، فامیل بازی و وابستگی به غرب از لحاظ امنیتی و دفاعی 
و اقتصادی اســت. همچنین این بحران به وسیله ی بی ثباتی سیاسی عمومی نظام های 
سیاسی غیر پاســخ گو و نامطمئن حفظ قدرت سیاسی در کشورهای اسالمی را تشدید 

می دهد. 
دیدگاه دوم را هانتینگتون مطرح می کند. هانتینگتون ظهور بنیاد گرایی اســالمی 
را زمینــه ی برخورد تمدنی می داند. با این تعبیر که داراالســالم در یک طرف و تمدن 
یهودی- مســیحی در طرف دیگر باشد. ســتیزه بین تمدن ها جایگزین سیستم قبلی 
جنگ ســرد و رقابت ایدئولوژیک دوران جنگ ســرد می گردد. سرانجام، بنیاد گرایی با 
اسالم سیاسی پیوند خورده اســت که به عنوان یک نیروی معتبر جدید برای تغییرات 
مثبت تعریف می گردد و با شــعار " اسالم راه حل است " تزئین شده است. این دیدگاه 
را مســلمانان پذیرفته اند و به اسالم به عنوان مکتبی فراتر از دین و عبادات می نگرند و 
آن را متفاوت با سکوالریسم دولتی موجود در کشورهای اسالمی می دانند. این شعار در 
کشــورهایی شنیده می شود که اسالم گرایان در فعالیت های تند همراه با برخورد برای 
براندازی رژیم های خود مشارکت دارند. در این میان اندیشه وران غربی ظهور بنیادگرایی 
اســالمی را این گونه توجیه می کنند: در برابر دو چالش اساسی انحطاط درونی تمدن 
اسالمی و تهاجم همه جانبه مدرنیسم غربی در جهان اسالم در دو سده ی گذشته، اسالم 
گرایان برخالف غرب گرایان و باستان گرایان، راه حل خروج جوامع اسالمی از بحران 
موجود را نه در پیروی از غرب مدرن یا بازگشــت به عصر باستانی قبل از اسالم، بلکه 
در احیاء و بازگشت به سنت و گذشته اسالمی می دانند. بروز بحران در مدرنیسم غربی 
به دلیل نقدهای درونی خود متفکران غرب بر آموزه های مدرنیسم و متعاقب آن ظهور 
پدیده پسامدرنیسم و نیز جهانی شدن، شرایط مناسبی را برای احیاء اسالم در تمام ابعاد 

آن به وجود آورده  است.

دالیل ظهور بنیادگرایی اسالمی

»یافوز بیدر« از بنیان گذاران تشــکل مطبوعات مستقل ترکیه  در مقاله خود در 
روزنامــه گاردین تحت عنــوان »جمهوری ترکیه مریض بود اما در پی همه پرســی 

درگذشت«، نوشت: بازی تمام شد و ما شاهد رویدادهای غیر منتظره ای نبودیم.
این نویســنده با اشاره به نتایج نزدیک همه پرسی ترکیه افزود: نتایج نزدیک این 
حقیقت را نشان داد که مردم ترکیه  به خاطر سیاست های قطب بندی اردوغان- گرفتار 

دودستگی شده اند.
وی با ابراز عدم خوشــبینی خود از درخواســت ها در ترکیه برای شمارش دوباره 
 آرای همه پرســی، معتقد است که حامیان بازشماری آرا دچار یاس و ناامیدی خواهند 

شد.
یافوز بیدر در گاردین نوشت: »ترکیه ای که ما می شناختیم، تمام شد و اکنون به 

تاریخ پیوسته است«.
وی تصریح کرد: »کشور ســکوالری که مصطفی کمال آتاتورک تاسیس کرد، 

توسط حزب عدالت و توسعه تمام شد«.

اردوغان دیکتاتوری را از سبیل شروع کرد 
پایگاه هافینگتون پســت عربی راز این مطلب را به نقل از محمد جیت نویسنده 

روزنامه ینی شفق نزدیک به حکومت اردوغان افشا کرد.  
وی گفت که علت آن اســت که اردوغان آنان را به چنین اقدامی نصیحت نموده 

که البته درباره علت آن سخن نگفت.
جیت سپس افزود که مدتی قبل در یکی از کاخ های تاریخی عثمانی در استانبول، 

اردوغان پس از پایان گفت وگو، از حضار خواست تا سبیل خود را نتراشند.  
تصاویر مسئوالن ترکیه ای قبل از تاریخ توصیه اردوغان و بعد از آن نشان می دهد 

که آن ها به خوبی به سفارش رئیس جمهوری ترکیه گوش کرده اند. 

تمدید حالت فوق العاده در ترکیه  
یک روز بعد از همه پرسی قانون اساسی، شورای امنیت ملی ترکیه رأی به تمدید 
ســه ماهه حالت فوق العاده در این کشور داد. حالت فوق العاده حدود نه ماه پیش و در 
پی کودتای نافرجام در ترکیه اعالم شــده بود. قرار است پارلمان ترکیه این تصمیم را 

به رأی بگذارد.
از ســوی دیگر رئیس جمهــوری ترکیه در واکنش به گزارش ســازمان امنیت و 
همکاری اروپا که همه پرســی ترکیه را منطبق با اســتانداردهای اروپا ندانسته گفت: 
»ســازمانی هســت به نام امنیت و همکاری اروپا. در آنجا اکنون دارند گزارشی برای 
خودشــان منتشر می کنند تا بگویند همه پرسی ترکیه چنین و چنان بود. آن ها اول از 

همه باید سر جای خودشان بنشینند«.
هم زمان با انتقاد این نهاد اروپایــی، اصلی ترین حزب مخالف دولت ترکیه یعنی 
حزب جمهوری خواه خلق نیز مدعی تخلف در شــمارش بیش از دو میلیون رأی شد. 
حزب دموکراتیک خلق ها، نزدیک به گروه های کرد نیز اختالف شمارش آرا را بیش از 

سه میلیون می دانند. هر دوی این احزاب خواستار بازشماری آرا هستند.

انگلیس طی ۶ سال جمهوری ترکیه  به تاریخ پیوست
۴ میلیون پوند به 
کره شمالی کمک 

کرده است

هان ســونگ ریول، معاون وزیر خارجه کره شمالی، به 
خبرنگار »بی بی سی« در پیونگ یانگ گفت: هر هفته و هر 
شهر و هر ســال آزمایش موشکی خواهیم داشت. وی افزود: 
اگر آمریکا به گزینه های نظامــی روی بیاورد، جنگی فراگیر 
به وقوع خواهد پیوســت. مایک پنس معــاون رئیس جمهور 
آمریکا روز دوشنبه در سفر به کره جنوبی تاکید کرد که دوره 

صبوری راهبردی آمریکا در قبال کره شمالی پایان یافته است. 
تمرین های نظامی آمریکا و کره جنوبی از روز دوشــنبه آغاز 
شده است. تنش ها در شــبه جزیره کره طی هفته های اخیر 
دوباره بــاال رفته و اعزام یک ناوگان جنگــی آمریکا به این 
منطقه و ســفر مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا به 

پایتخت کره جنوبی هم در همین رابطه صورت گرفته است.

  کشف پایگاه های نظامی سری 
به گزارش دیلی استار،"جیمز هور" کارمند سابق سفارت 
انگلیــس در پیونگ یانگ در این بــاره تصریح کرد: تصاویر 
گرفته شده از مناطق روســتایی در کره شمالی نشان دهنده 
شــبکه ای از پایگاه هــای نظامی ســری از جمله مخفی گاه 
هســته ای زیرزمینی می باشد. گفتنی است، "دیلی استار" هر 

از گاهی اخبار و تصاویری ســاختگی از کره شــمالی منتشر 
می کند. به عنوان مثال، چندی پیش تصویری از یک وســیله 
نقلیه نشان داد که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، همراه 
جمعی از نظامیان آمریکایی در جنگلی ظاهر شدند. دیلی میل 
این خبر را تحــت عنوان»تصاویر تکان دهنده« در خصوص 
حضور ارتش آمریکا در نواحی مرزی با کره شمالی منتشر کرد.

هر هفته یک موشک آزمایش می کنیم

صدر در بیانیه ای که نسخه ای از آن را در اختیار شبکه سومریه قراردارد، تصریح 
کرد: با توجه به مشــکالت مالی در جریان صدر، ضروری اســت که مسئوالن این 
جریان نیمی از حقوق خود را پس دهند. به گفته صدر این دستور از تاریخ صدور این 

بیانیه به مدت شش ماه الزم االجراست.
رهبر جریان صدر روز یکشــنبه، دستور داد دفتر اقتصادی وابسته به این جریان 

بالفاصله بسته شود.
وی گفت اغلب اتفاقاتی که رخ می دهد بخشی از فساد و بازی با معیشت مردم 

است.

  جریان صدر بر سر دو راهی

لو رفتن اسرار 
تسلیحاتی شیمیایی 

داعش در عراق

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم اتباع ایران هم جزء این کشورها هستند 
که از این پس می توانند بدون دریافت روادید قادر خواهند بود هشت روز از روسیه 

دیدن کنند.
ایران، الجزایر، بحرین، برونئی، هند، قطر، چین، کره شمالی، کویت، مغرب، 
امارات، عمان، عربســتان، سنگاپور، تونس، ترکیه و ژاپن و مکزیک در آمریکای 

جنوبی مشمول تصمیم جدید مقام های روسیه هستند.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، نخست وزیر روسیه امروز امکان سفر کردن 

شهروندان 18 کشور بدون ویزا به شرق دور روسیه را مورد تاکید قرارداد.
دیمیتــری مدودیوف گفت: چند روز گذشــته فهرســت کشــورهایی که 
شهروندانشــان می توانند از سیستم ویزایی جدید اســتفاده کنند را اعالم کردم، 
توریست ها و کارآفرینان این کشورها نیاز به گذراندن مراحل معمول دریافت ویزا 

را ندارند.
او تصریح کرد که متقاضیان تنها با ثبت اطالعات شــخصی خود در سایت 

درنظر گرفته شده می توانند به شرق دور روسیه سفر کنند.
مدودیوف با اشــاره به این نکته که با سیستم جدید روادید توریست بیشتری 
به این منطقه خواهد رفت و این به معنای پیدایش بیشــتر پول در منطقه است با 
اطمینان از افزایش ســرمایه گذاری و بهبود توریسم در پی حذف سیستم روادید 
برای توریســت ها و کارآفرینان افزود: ما به طور جدی زیرساخت های موجود در 
منطقه را مدرن می کنیم و در ماه مارس قانون بازدید از بندر آزاد والدی واستوک 

به تأیید رسید.
نخست وزیر افزود: 18 کشور معرفی شده بر اساس روابط و دیپلماسی متقابل 
انتخاب شــده اند و به دلیلی نزدیکی یا دوری این دولت ها به روســیه نیست. هر 
دولتی که این چنین برخوردی با شــهروندان ما داشــته باشد، باعث انجام توافق 

نامه های بیشتر با دولت ما خواهد شد.

ایرانی ها بدون ویزا به روسیه می روند

وبسایت فارین پالیسی در مطلبی نوشت: کاخ 
سفید در حال بررسی تشدید تحریم های کنونی بر 
ضد ایران و اِعمال تفسیری سختگیرانه تر از توافق 

هسته ای تهران و قدرت های جهان است.
یک مقام ارشد کاخ سفید در این خصوص به 
فارین پالیسی گفت دولت مایل است از ابزارهایی 
کــه در اختیار دارد، به شــیوه ای ســختگیرانه تر 
بهره ببرد. وی از این راهکار با عنوان »سیاســت 
تحریــم« یاد کــرد. یکی از گزینه هــای در حال 
بررسی، گسترش تحریم های آمریکا برای پوشش 
بخش های بزرگتِر اقتصاد ایران اســت که با سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی پیوند دارند.
رئیس جمهــور و کابینه وی هنوز درباره ایران 
تصمیمــی قطعی اتخــاذ نکرده اند. امــا به گفته 
مقامات، برخی تصمیم ها باید به زودی اتخاذ شود. 
25 آوریل )5 اردیبهشت( ایران و 6 دولتی که درباره 
توافق هسته ای با تهران مذاکره کردند – از جمله 
آمریکا – برای بررسی دوره ای و 3 ماهه این توافق 

در وین گــرد هم می آیند. این کــه ترامپ چطور 
دربــاره تحریم ها و توافق هســته ای پیش می رود 
برای ایران، آمریکا و خاورمیانه پیامدهای مهمتری 
به دنبال خواهد داشــت. یک تالش هماهنگ از 
سوی آمریکا برای تشدید فشار بر ایران، بر مبنای 
این قمار اســتوار خواهد بود که فشــار اقتصادی 
خواهد توانست تالش تهران را برای افزایش نفوذ 
بر منطقه مهار کند. اما اگر تنش ها با ایران از کنترل 
خارج شــود یا تهران را به خروج از توافق هسته ای 
ترغیب کند، این راهکار با شکســت مواجه خواهد 
شد. تحریم های سختگیرانه تِر آمریکا نبرد انتخاباتی 
حســن روحانی، رئیس جمهور ایران را دشــوارتر 
خواهــد کرد. همچنین پیگیــری خط تحریم های 
شــدید می تواند اختالف نظر میان واشــینگتن و 

متحدان اروپایی آمریکا را نیز تشدید کند.
به گفته »ریچارد نفیو،« کارشناس ارشد حوزه 
تحریم ها در تیم مذاکره کننده آمریکا، تحریم های 
گســترده که بخش های مختلف اقتصاد را هدف 

می گیرد، می تواند توافق هسته ای را تهدید کند و به 
ترغیب ایران برای خروج از آن منجر شود.

نفیو که هم اکنون در دانشکده روابط عمومی 
و بین الملل دانشگاه کلمبیا تدریس می کند در این 
خصوص می گوید: »همه چیز واقعاً به این پرسش 
خالصه می شــود که آیا افراد تصمیم ساز معتقدند 

توافق هسته ای ارزش حفظ شدن دارد یا خیر؟«
در ادامه این مطلب آمده است: همین حاال هم 
نشانه هایی وجود دارد که از استفاده سختگیرانه تر 
دولت ترامــپ از اختیارات قانونی موجود در قیاس 
با دولت اوباما حکایــت می کند. وزارت خزانه داری 
آمریکا پنجشــنبه گذشــته اعالم کرد برادر سردار 
سلیمانی، سهراب ســلیمانی را تحریم کرده است. 
)ســردار ســلیمانی فرمانده نیروی قدس ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی است(. در ماه فوریه هم 
وزارت خزانه داری 8 شــرکت را که ادعا می شود با 
سپاه پاسداران ارتباط دارند، در کنار یکی از اعضای 

ارشد آن در لبنان در لیست سیاه خود قرار داد.

به گزارش شبکه روسیاالیوم به نقل از منابع محلی، هم زمان با آزادسازی محله 
اسکندریه به طرف مرکز الطبقه، 15 مقر وابسته به تروریست های داعش به کنترل 
نیروهای کرد درآمد. در این عملیات شمار زیادی از مزدوران تروریست به هالکت 

رسیدند.
به گفته منابع میدانی، نیروهای سوریه دموکراتیک پس از به محاصره درآوردن 
تمام شهر، اقدام به محاصره مرکز الطبقه کردند و همه راه ها را به کنترل درآوردند.

این منبع حضور غیرنظامیان در الطبقه را تنها مشکل پیشروی مقابل پیشروی 
نیروهای کرد برشمرد و گفت در بسیاری اوقات به علت حضور غیرنظامیان و تامین 

راهی امن برای خروج آن ها، عملیات را متوقف می کنیم.
نیروهای کرد با آغاز مرحله چهارم عملیات آزادسازی منطقه "وادی جالب"، 
حدود ده کیلومتر تا آزادسازی شمال شهر رقه از تروریست های داعش فاصله دارند.

مرکز شهر الطبقه سوریه از کنترل داعش خارج شد

مقامات دولت انگلیس )بریتانیا( 
ضمــن تاکیــد بــر اینکــه فضا در 
آینــده اقتصادی این کشــور نقش 
پررنگی خواهد داشت تالش می کنند 
تا سه سال آینده اولین پایگاه فضایی 
بریتانیا موســوم به "اســنودونیا" را 

بسازند.
در بیانیــه اختصــاص اعتبارات 
مالی برای ایــن پروژه وزیران کابینه 
اعالم کرده اند که در 40 ســال آینده 

انگلیــس باید به یکی از پیشــتازان 
درآمدزایی از مســافرت های فضایی 
تبدیل شــود. این پایگاه برای پرتاب 
فضایی  مسافران  و  ماهواره، موشک 

مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
برای ساخت این پایگاه در شمال 
ولز باید مقامات پارک ملی اسنودونیا 
موافقت خــود را اعالم کنند. مقامات 
انگلیس پنج محــل جایگزین را نیز 
در نظر گرفته اند کــه چهار نقطه در 

اســکاتلند و یکی در خــود انگلیس 
واقع شــده است. در قدم اول سکوی 
پرتاب موشــک ها باید ســاخته شود 
و موشــک های دولتــی و خصوصی 
پرتاب  پایــگاه  ایــن  از  می تواننــد 
شــوند. در حال حاضر موشــک ها و 
پایگاه های  از  بریتانیــا  ماهواره های 
هند، آمریکا و جزیره گویان فرانسه به 
انگلیس  پرتاب می شوند. دولت  فضا 
از سرمایه گذاران خصوصی در عرصه 

فضا نیز دعــوت کرده اســت تا در 
جهت تسریع روند ساخت این پایگاه 
فضایی پیشقدم شــوند. همچنین از 
صنایع مربوط به فضا در این کشــور 
خواسته شده طرح های خود را برای 
پرتاب موشــک ها در آینــده اعالم 
نمایند. صاحب نظران معتقدند ارزش 
کسب وکارهای سفرهای توریستی در 
فضا تا 20 ســال آینده به بیش از 25 

میلیارد یورو خواهد رسید.

انگلیس پایگاه فضایی می سازد

به گزارش روزنامــه رأی الیوم، هیچ یک از 
مردم مغــرب درباره دیداری کــه انتظار می رفت 
میان محمد ششم پادشــاه مغرب و دونالد ترامپ 
رئیس جمهــوری آمریــکا صورت گیــرد، حرفی 
نمی زنند در حالیکــه دیدگاه های متعددی در این 
باره و بحث در مورد امکان برگزاری یک نشست 

در کاخ سفید وجود دارد.
ســفر پادشــاه مراکش به کوبا، کــه برای 
گذراندن تعطیالت به این کشــور رفته بود ســر 
و صدا و جنجال سیاســی برپاکــرد. چراکه هاوانا 
روابط خوبی با رباط ندارد و کوبا یکی از قوی ترین 

متحدان پولیساریو به شمار می آید.
ناظران درخصوص عــدم دیدار میان محمد 

ششم پادشاه مغرب و رائول کاسترو رئیس جمهور 
کوبا بر این باورند که کاســترو انتظارات پادشــاه 
مغرب را بــرآورده نکرد و به منظور تاکید بر ادامه 
روابط قوی کوبا با پولیساریو، نماینده ای به اردوگاه 

تندوف فرستاد.
در همیــن حال، موضع ســرد کوبــا و عدم 
استقبال کاسترو از پادشــاه مغرب تعجب ناظران 
مسائل سیاسی را برانگیخته است. امری که موجب 
شــد محمد ششم سفر تعطیالتش به کوبا را نیمه 

تمام گذاشته و به میامی برود.
از سویی، برخی از منابع از احتمال دیدار میان 
پادشاه مغرب و رئیس جمهور آمریکا سخن به میان 

می آورند.

روزنامه فرانســوی زبان "مدیا 24" مغرب، 
اســتقبال ترامپ از محمد ششــم را دور از ذهن 
نمی داند اما تاکید مــی کند که تاکنون خبری در 
این باره منتشــر نشده است. درمورد عدم استقبال 
ترامپ از محمد ششــم دیدگاه های زیادی وجود 
دارد، برخــی  آن را نتیجه عصبانیت رئیس جمهور 
آمریکا از پادشــاه مغرب می داننــد چرا که وی 
یکی از حامیان مالی رقیب ترامپ، یعنی هیالری 
کلینتون، محســوب می شــود و دیگری آن را به 
نزدیک بودن بررسی مسئله پولیساریو در شورای 
امنیت و موضع واشــنگتن ربط می دهند و برخی 
دیگر بر این باورنــد که اصال توافقی درباره دیدار 

میان این دو صورت نگرفته است.

ترامپ به استقبال پادشاه مغرب نرفت

فارین پالیسی: ترامپ، به دنبال تشدید تحریم های تهران

کره شمالی:

 ایســنا نوشت: با وجود تنش ها در شــبه جزیره کره و اقدامات 
کره شمالی برای گســترش برنامه های مربوط به سالح های اتمی، 
مشخص شده که انگلیس در یک بازه زمانی شش ساله چهار میلیون 
پوند در قالب کمک های خارجی به این کشــور آسیایی کمک کرده 

است.
بــه نوشــته روزنامه دیلی میل، آمار رســمی نشــان می دهد 
انگلیس فقط در سال 2015، 740 هزار پوند از پول مالیات دهندگان 
این کشــور را در قالب پروژه های کمک رســانی به کره شــمالی 
 اختصاص داده که رشــد 167 درصدی نسبت به سال 2014 داشته 

است. 
وزارت امور خارجه انگلیس که مســئول این هزینه کرد است، 
اعالم کرد که هیچ برنامه ای برای توقف ارسال این کمک ها ندارد. 
این درحالیســت که نمایندگان پارلمان انگلیس خواستار توقف 

کمک ها شده اند.
منابــع مطلع گفته اند، این پول ها می تواند باعث بهتر شــدن 
روابط با کره شــمالی شــود اگرچه شــواهد کمی درباره این مساله 
 از زمان ارســال کمک ها و افزایش آنها از 2010 مشــاهده شــده 
است.اخیرا وزرای انگلیسی خواســتار توقف ارسال تمامی کمک ها 
به کره شــمالی شــده اند و علتش هم واکنش به تهدیدهای اتمی و 

موشکی کره شمالی است. 
وزارت امور خارجه انگلیس گفته که یکی از دالیل ارســال این 
 کمک ها به کره شــمالی تقویت ارزش های غربی در این کشــور 

است.


