ايران وجهان

سوریه و عراق بر مبارزه با تروریسم تاکید کردند
رییس جمهوری سوریه و مشاور امنیت ملی و فرستاده نخست وزیر عراق ،بر تالش همه کشورها در مبارزه با تروریسم تاکید کردند .به گزارش سانا ،فالح الفیاض در سفر به دمشق حامل پیام
حیدرالعبادی نخست وزیر عراق برای بشاراسد رییس جمهوری سوریه بود .در این پیام بر اهمیت همکاری و هماهنگی میان سوریه و عراق در نبرد علیه گروه های مختلف تروریستی و لزوم تقویت این
همکاری ها در آینده ،تاکیده شدهاست .در جریان این دیدار اعالم شد که دستاوردهای دو کشور در نبرد با تروریسم که آخرین آن شکست تروریست ها درحلب و پیشروی های عراق در موصل بود،
بیانگر پیروزی دو ملت است زیرا تروریسم و ایدئولوژی ویرانگر تکفیری به عنوان دشمن واحد هر دو کشور بهشمار میرود .بشار اسد و مشارو امنیت ملی عراق همچنین افزودند پیامدهای این جنگ نه
تنها آینده ملتهای منطقه را رقم میزند بلکه بر همه ملت های جهان تاثیر می گذارد.

نگرانی در آمریکا از دخالت روسیه در انتخابات تا بیاعتبار کردن ترامپ

مطالعه قرار دهد تا علیه دشمنانش تحریمهایی را در نظر بگیرد.
آمریکا میتواند برای بازدارندگی و واکنش به حمالت از طریق
روشهایی نظیر تحریمهای اخیر باراک اوباما ،رییس جمهوری
آمریکا علیه روسیه استفاده کند .سناتور جان مک کین نیز گفت
که اگر روسیه واقعا توانسته در نتایج انتخابات آمریکا تغییراتی
ایجاد کند باید آن را حملهای علیه آمریکا دانست.
ترامپ پیش از این در صفحه توییتر خود نتیجهگیریهای
سازمان سیا و  FBIرا مسخره کردهبود .این دو سازمان اعالم
کردند که هکرهای مرتبط با دولت روسیه اسناد و مدارک
حزب دموکرات را از کامپیوترهای این حزب ربوده و برای
متزلزل کردن کمپین هیالری کلینتون این اسناد را از طریق
سایت افشاگری ویکی لیکس منتشر کردند .جیمز کالپر
رئیس سازمان اطالعات ملی آمریکا گفت :دونالد ترامپ با
صحبت های خود ،عملکرد نهادهای امنیتی کشور را زیر سوال
می برد .رئیس سازمان اطالعات ملی آمریکا در نشست مجلس
سنا برای بررسی اتهامات وارده به روسیه در پرونده افشای ایمیل
های حزب دمکرات ،با بیان این مطلب ،افزود :ترامپ باید اقدام
هکری روسیه در انتخابات ریاست جمهوری  2016آمریکا را
بپذیرد .کالپر در ادامه یادآور شد :در واقع شک و تردیدهای
بیمارگونه ترامپ علیه نهادهای امنیتی به معنای کوچک
شمردن این نهادها و تخریب اقدامات آنان است .پیش از این

بنیانگذار وبسایت افشاگر ویکی لیکس اظهار کردهبود که دلیلی
واضح برای تمرکز دولت اوباما بر ادعای دست داشتن روسیه در
هک کامپیوترهای حزب دموکرات و پیروزی دونالد ترامپ در
انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد .جولیان آسانژ گفت :دولت
اوباما تالش میکنند از دولت دونالد ترامپ که در حال شروع
به کار در کاخ سفید است ،مشروعیت زدایی کنند .آسانژ بر
مخالفت ویکی لیکس با این که روسیه منبع اسناد منتشر شده
حزب دموکرات آمریکا بوده ،تاکید کرد و گفت :منبع ما یک
طرف دولتی نیست بنابراین پاسخ ادعای تعامل ما منفی است.
در ماه دسامبر جولیان آسانژ به هانیتی گفته بود که اسنادی که
گروه افشاگر وی دریافت کردهاست ،به نظر میرسیدند که به
احتمال زیاد از سوی روسها باشند اما منبع افشاگریهای او
روسها نبودند .آسانژ در پاسخ به این که آیا فکر میکند ویکی
لیکس بر انتخابات سال  ۲۰۱۶آمریکا تاثیر گذاشته یا خیر ،به
اظهارنظرهای خصوصی اعضای کمیته ملی حزب دموکرات
آمریکا و کمپین انتخاباتی هیالری کلینتون در اسناد منتشر
شده توسط ویکی لیکس اشاره کرد و گفت :آیا ویکی لیکس
نتیجه انتخابات آمریکا را تغییر داد ؟ چه کسی میداند؟ پاسخ
دادن به آن غیرممکن است .وی ادامه داد :اگر هم واقعا اینطور
بودهباشد ،حقیقت این است که اظهارات هیالری کلینتون و
جان پودستا ،مدیر کمپین انتخاباتی او و دبی واسرمن شولتز،

رئیس کمیته ملی حزب دموکرات آمریکا چیزی است که باعث
تغییر نتیجه انتخابات شدهاست .در همین راستا ،رویترز گزارش
داد که آژانس اطالعات مرکزی آمریکا (سیا) مقامهای روسی
را که ایمیلهای هک شده کمیته ملی دموکراتیک و رهبران
حزب را از طریق طرف ثالث به ویکیلیکس دادهاند ،شناسایی
کردهاست .مقامهای ارشد آمریکایی اعالم کردند که بر اساس
گزارش جدید سیا دولت روسیه اقداماتش را برای بیاعتبار
کردن روند انتخابات آمریکا با کمک کردن به دونالدترامپ که
حاال به عنوان رییس جمهور انتخاب شده ،بیشتر کردهبود .این
ارزیابی جدید به باراک اوباما ،رییس جمهوری آمریکا داده شد.
ترامپ این ارزیابی را رد کردهاست .روسیه نیز اقدامات هکری
علیه کمیته ملی دموکراتیک و ایمیلها را رد کردهاست .یکی از
مقامهای مطلع به گزارش منتشر شده از سوی سیا که خواست
نامش فاش نشود ،گفت :مشخص است که روسها تالش کردند
تا به ترامپ و کمپین انتخاباتی او کمک کنند .یکی دیگر از این
مقامها نیز گفت :ارزیابیهای صورت گرفت مشخص کرده که
این اسناد و مدارک از آژانس اطالعات ارتش روسیه به ویکی
لیکس داده شده تا رهگیری سختتر شود .این اقدامی عادی و
رایج در میان آژانسهای اطالعاتی از جمله سیا است .این قابلیت
به ویکی لیکس این امکان را داد تا بگوید روسیه یا آژانسهای
دولتی این کشور منبع این اسناد نیستند.
این درحالی است که پیشتر دونالد ترامپ ،رئیس جمهور
منتخب آمریکا هم در توئیتی نوشت :سیستمهای کمیته ملی
حزب دموکرات آمریکا به این علت در جریان کمپین انتخابات
ریاست جمهوری هک شدند ،چون مثل سیستمهای کمیته
ملی حزب جمهوریخواه از ایمنی کافی در مقابل هک شدن
برخوردار نبودند.
ترامپ افزود :یک نفر کمیته ملی حزب دموکرات را هک
کرد ،اما سوال این است که چرا آنها مثل کمیته ملی حزب
جمهوریخواه از ایمنی در برابر هک شدن برخوردار نبودند و
این که چرا به چیزهای وحشتناکی که انجام داده و گفته بودند
پاسخ ندادند .این کامال یک استاندارد دوگانه است! مثل همیشه
رسانهها به آنها میدان دادند  .این در حالی است که ترامپ
روز گذشته نیز در اظهاراتی موضعی یکسان با جولیان آسانژ
بنیانگذار وبسایت ویکیلیکس در قبال ادعای مداخله روسیه
در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پیش گرفت .ترامپ
در این توئیتش نیز نوشت :آسانژ پیشتر گفته بود که یک بچه
 ۱۴ساله میتوانست کامپیوتر پودستا (مدیر کمپین انتخاباتی
هیالری کلینتون) را هک کند .چرا انقدر کمیته ملی دموکراتها
بی خیال بود؟
چندین نهاد اطالعاتی آمریکا از جمله پلیس فدرال آمریکا
یا ِی)
(افبیآی) و سازمان اطالعات مرکزی این کشور (سیآ 
معتقدند روسیه رهبری اقدامات منجر به هک شدن حزب
دموکرات و کمپین انتخاباتی هیالری کلینتون ،به عنوان
کاندیدای این حزب را برعهده داشتهاست.

بعیدی نژاد اعالم کرد:

دیپلماسی ،قوی ترین عامل قدرت نرم
حمید بعیدی نژاد سفیر جمهوری اسالمی ایران در لندن در یادداشتی با اشاره
به انتخاب «تیم بارو» بهعنوان نماینده انگلیس در اتحادیه اروپا در آستانه
مذاکرات برگزیت گفت :در دنیای پر چالش امروز دیپلماسی بزرگترین قدرت
یباشد.
نرم م 
به گزارش ایرنا ،بعیدی نژاد نوشت :در این ایام بهطور روزانه در انگلیس بحثهای
مفصلی در خصوص نقش تعیینکننده و تاریخی دیپلماتها در مذاکرات سرنوشتساز
کشور و بسته بودن دست سیاستمداران حتی در کشوری مثل انگلیس در انتخاب فرد
مناسبی که تجربه مذاکره دیپلماتیک و دانش مربوطه را هر دو در خود جمع کرده باشد
در جریان است .حتی نخستوزیر نروژ همین امروز از اینکه انگلیس هم از فقدان تیمی
باتجربه در خصوص مذاکرات تجاری و حقوقی با اتحادیه اروپا رنج میبرد ابراز نگرانی
میکند .در این روزها یکی از مهمترین بحثهای سیاست داخلی و خارجی بریتانیا
تعیین مسئول تیم مذاکراتی این کشور برای انجام مذاکرات خروج این کشور از اتحادیه
اروپاست .وقتی سفیر قبلی این کشور در مقر اتحادیه اروپا که از متخصصین مباحث
اتحادیه اروپا محسوب میگردید از این پست استعفا داد موجی از نگرانی کشور را دربر
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پای پوتین در میان است
گروه بین الملل :ترامپ در مرحله نخست انتخابات و حتی
در رای گیری نهایی الکترال کالج با برتری باالیی نسبت
به هیالری کلینتون رئیس جمهور شد و حاال کمتر از دو
هفته به آغاز کارش در کاخ سفید باقی ماندهاست اما
نگرانی مقامات و سناتورهای آمریکایی از دخالت روسیه
در انتخابات ادامه دارد .آنطور که رئیس سازمان اطالعات
آمریکا اعالم کرد ،ماجرا چیزی فراتر از یک هک ساده
ایمیل است .این درحالی است که موسس سایت ویکی
لیکس اظهار کرده که دولت اوباما در روزهای پایانی خود
در تالش است تا دولت ترامپ را نامشروع جلوه دهد و
جنجال دخالت روسها در انتخابات هم بازی سیاسی بیش
نیست .با این حال تمام سناتورهای بنام به مداخله روسیه
در سیستمهای آمریکا معترض هستند ولی هنوز ترامپ
این مباحث را ادعا و مسخره میداند.
همزمان با شک و تردید رئیس جمهور منتخب آمریکا نسبت
به هک شدن کامپیوترهای حزب دموکرات توسط مسکو،
روسای ارشد سازمانهای جاسوسی آمریکا در خصوص ادعای
مداخله روسیه در انتخابات آمریکا به کنگره توضیح دادند .رییس
سازمان اطالعات ملی آمریکا اعالم کرد که مداخله دولت روسیه
در انتخابات ریاست جمهوری  2016آمریکا چیزی فراتر از
یک اقدام هکری بودهاست .جیمز کالپر ،رییس اطالعات ملی
آمریکا در جریان جلسه پرسش و پاسخ درباره حمالت سایبری
در کمیته خدمات مسلح سنای آمریکا به روشهای متفاوت از
سوی روسیه برای مداخله در نهادهای آمریکا اشاره کرد .این
جلسه پرسش و پاسخ در بحبوحه تنش میان آژانس اطالعاتی
آمریکا و دونالد ترامپ رییس جمهوری منتخب آمریکا صورت
گرفت .سناتور مارتین هنریچ ،از اعضای کمیته خدمات مسلح
سنای آمریکا از کالپر پرسید که آیا فعالیتهای سایبری روسیه
تنها باعث تاثیرگذاری بر روند انتخابات آمریکا شدهاست یا خیر،
گفت :درحالیکه تمرکز زیادی بر اقدامات هکری روسیه است،
اما این اقدامات هکری بخشی از یک کمپین چندوجهی است که
روسیه آنها را انجام میدهد .کالپر به تلویزیون راشاتودی روسیه
اشاره کرد و گفت :این تلویزیون که از سوی دولت روسیه حمایت
مالی میشود ،در ترغیب یک نوع دیدگاه که همان بیاعتبار
کردن سیستم ماست ،بسیار فعال است .روسیه از هر وسیلهای
برای بر هم زدن تمامیت و اعتبار ما استفاده میکند .روسیه از
طریق رسانههای اجتماعی ،اخبار جعلی و تبلیغات مخرب درباره
حقوق بشر در آمریکا مطالبی را منتشر میکند .وی ادامه داد:
اقدامات روسیه همواره مورد توجه و نگرانی من هم به عنوان
رییس اطالعات ملی آمریکا و هم به عنوان یک شهروند آمریکایی
بوده است .رییس اطالعات ملی آمریکا گفت که این کمپین علیه
آمریکا نوعی پروپاگاندای کالسیک است که روسیه مدتهاست
از آن استفاده میکند ،بهویژه زمانیکه میخواهد اطالعات
نادرست را اشاعه دهد .مارسل لتر ،معاون وزیر دفاع آمریکا در
امور اطالعاتی گفت که ایاالت متحده باید روشهایی را مورد
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گرفت که چه کسی قادر خواهد بود در این مرحله حساس جانشین سفیر قبلی شود
و رهبری مذاکرات مهم خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در این دوره سخت و حساس را
به عهده بگیرد .خانم ترزا می نخستوزیر دیروز برای پایان دادن به ابهامات و نگرانیها
بهسرعت مدیرکل ارشد وزارت امور خارجه تیم بارو را به نمایندگی این کشور منصوب
نمود .ما با آقای تیم بارو در مذاکرات کمیسیون مشترک برجام آشنا بودیم ،هرچند
بهعنوان عالیترین مدیر ارشد سیاسی انگلیس همین سال آخر به مذاکرات ملحق
شده بود .بنده در لندن نیز در این موقعیت جدید قبل از سال نو با وی در محل وزارت
خارجه انگلیس مالقات کرده بودم .وی فردی باتجربه میباشد و قطعا کار سختی در
فراروی خود خواهد داشت.
اما آنچه این نوع تحوالت بار دیگر به ما ثابت میکنند آن است که در دنیای پر چالش
امروز دیپلماسی جایگاهی مهمتر و نقشی روزافزون در تعیین سرنوشت آینده کشورها
و ملتها پیداکرده است .در کنار عوامل قدرت سخت که از منابع مهم قدرت ملی
محسوب میشوند ،دیپلماسی کماکان بزرگترین نقطه تبلور و قویترین عامل قدرت
نرم شناخته میشود.

کاخ سفید به نبود امنیت اجتماعی برای زنان
آمریکا اعتراف کرد
جو بایدن معاون اول باراک اوباما رئیس جمهوری
آمریکا در توییتی به نبود امنیت اجتماعی در
میان زنان آمریکایی اذعان کرد.
بایدن اعالم کرد :تقریبا از هر پنج زن یک نفر
در محیط های دانشگاهی ،تجاوز یا آزار جنسی
را تجربه میکند .اذعان این مقام ارشد کاخ سفید
به نبود امنیت برای زنان جامعه آمریکا در حالی
است که نتایج آخرین نظرسنجی موسسه گالوپ
نشان می دهد که  34درصد زنان آمریکایی اغلب یا گاه و بیگاه نگران هستند
که مبادا مورد آزار و اذیت جنسی واقع شوند .این نظرسنجی میافزاید که گرچه
آمار ارائه شده نزدیک به میانگین  33درصدی در طول  17سال گذشته است،
اما در سال های اخیر رشدی چهار درصدی را تجربه کرده است.دختران جوان
در این نظرسنجی که از  5تا  9اکتبر ( 14تا  18مهر) برگزار شد ،ابراز نگرانی
بیشتری کردند .این در حالی است که تنها پنج درصد مردان احساس مشابهی
داشتند.
گالوپ همچنین تاکید می کند که افشای رسواییهای اخالقی اخیر ترامپ تاثیر
چندانی بر فضای اجتماعی آمریکا در این زمینه نداشته است .این در حالی است
که تارنمای روزنامه واشنگتن پست پیشتر با پخش یک ویدئوی قدیمی از اظهارات
رکیک و خصوصی دونالد ترامپ درباره زنان ،ضربه بزرگی به کارزار این نامزد
انتخاباتی وارد کرد.این اظهارات واکنش تند بسیاری از چهره های سیاسی آمریکا از
هر دو حزب دمکرات و جمهوریخواه را به دنبال داشت.

پوتین و سوریه مهم ترین های سال  2016روسیه
یافتههای یک نظرسنجی نشان می دهد که
سال  2016نیز مانند سال  2015والدیمیر پوتین
رئیس جمهوری روسیه دارنده باالترین جایگاه
مردمی و اوضاع سوریه نیز مهم ترین محور مورد
توجه در این کشور بودهاست.
به گزارش ایرنا ،نتایج مرکز مطالعه افکار عمومی
سراسری روسیه (وسیوم) نشان میدهد که  33درصد
جنگ سوریه و تحوالت این کشور را در سال 2016
مهم دانستهاند ،ولی از اهمیت این موضوع نسبت به سال  2015حدود  10درصد
کاسته شدهاست 31 .درصد پاسخ دهندگان به نظرسنجی وسیوم هم انتخابات
ریاست جمهوری آمریکا را در ردیف مهم ترین موضوع های سال گذشته اعالم
کردند.
موضوعهای ملی ،مسابقات ورزشی ،اتهام استفاده از داروهای نیروزا بین
ورزشکاران روس ،مبارزه با فساد مالی و رشوهخواری نیز از دیگر محورهای مهم
سال  2016روسیه در این نظرسنجی است .روسها همچنین باز هم مانند سال
 2015برای سال  2016نیز پوتین را برترین سیاستمدار اعالم کردند و  64درصد
به وی رای دادند و سپس سرگئی الوروف سکاندار سیاستخارجی روسیه را با 18
درصد رای انتخاب کردند.
والدیمیر ژیرینوفسکی رهبر حزب لیبرال-دمکرات ،سرگئی شویگو وزیر دفاع و
دیمیتری مدودوف نخست وزیر روسیه نیز در ردیفهای بعدی قرار گرفتهاند .قدرت
نمایی نظامی در برابر غرب بهویژه نفوذ پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) در شرق اروپا و
منطقه دریای بالتیک نزدیک روسیه ،الحاق شبه جزیره کریمه به این کشور در سال
 ،2014اجرای راهبرد ضدتروریستی با همکاری سوریه و سرکوب تروریستها در این
کشور از مهرماه سال  94با وجود مخالفت گروه کشورهای ضدسوری از دالیل اصلی
افزایش جایگاه مردمی پوتین شناخته میشود.

شورش و غارت در مکزیک برای گران شدن سوخت

جان کری:

چاووش اوغلو:

آمریکا باید راهبر جهان بماند

بسته شدن پایگاه اینجرلیک به روی آمریکا مطرح نیست

جان کری وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد ،آمریکا باید با
تعامل با متحدان مهم خود ،راهبر جهان بماند.
به گزارش ایرنا ،کری مدعی شد :امنیت و رفاه جهانی اقتضا
می کند تا آمریکا همچنان راهبر جهان باقی بماند .ادعای جان
کری در حالی مطرح شدهاست که وی در یادداشت خداحافظی
خود از باراک اوباما رییس جمهوری این کشور به عنوان پیش
قراول مبارزه با تروریسم و گروه تروریستی القاعده یاد کرد .کری
مدعی شد :اوباما از روز اول تصدی ریاست جمهوری آمریکا مبارزه
با اسامه بن الدن رهبر گروه تروریستی القاعده را سرلوحه کار خود
قرار داد .وزیر خارجه آمریکا ادامه داد :به همین منظور ما از سال
 2009به نابودی هسته مرکزی القاعده در افغانستان و پاکستان
و بن الدن پرداختیم و توابع القاعده در یمن ،سومالی و جاهای
دیگر را هدف قرار دادیم .در همین خصوص ،تارنمای تحلیلی خبری «تایم» گزارش داد :باراک اوباما ،رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی
مراسم خداحافظی با نظامیان این کشور ،نابودی تروریستهای داعش را حاصل تالش های ارتش آمریکا دانست و تاکید کرد آمریکا باید
راهبر جهان باقی بماند و ارتش آن برای مقابله با هرگونه تهدید آماده باشد.
رئیس جمهوری آمریکا در حالی به نابودی تروریستها در افغانستان و موفقیت «ائتالف ضد داعش» در عراق و سوریه اشاره میکند
که بنا بر آمار و ارقام رسمی ،واشنگتن و شرکای غربیاش از جمله فرانسه و انگلیس و برخی دیگر از کشورهای اروپای غربی به همراه
برخی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس از حامیان مالی و تسلیحاتی اصلی گروههای تروریستی در خاورمیانه به شمار میروند.
همچنین ائتالف مورد ستایش اوباما که با هدف ادعایی مبارزه با تروریست های تکفیری داعش در عراق و سوریه شکل گرفته ،در
گزارش دوم ژانویه خود رسما اذعان کرد از زمان آغاز این حمالت در سال  2014تاکنون دست کم  188غیرنظامی جان خود را از دست
داده اند.
این ائتالف نظامی که متشکل از بیش از  60کشور است ،تاکنون اعالم کرده که در حمالت خود مواضع ارتش سوریه را نیز هدف قرار
داده اند که فقط در یکی از آخرین موارد آن  90سرباز ارتش سوریه جان باختند .اکنون ،عراق و سوریه بیش از پنج سال است که با بحران
های ویرانگر و نبردهای تروریستی مرگباری دست و پنجه نرم میکنند که میلیونها کشته و آواره برجا گذاشته و زیرساخت های حیاتی
این دو کشور را از بین برده و به بحرانی با ابعاد بینالمللی تبدیل شدهاست .ارتش آمریکا صاحب بزرگ ترین بودجه نظامی دنیا است و این
کشور بنا بر آمارهای بین المللی ،نخستین صادرکننده سالح در دنیا محسوب میشود.

مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه گفت :موضوع
بسته شدن فعالیت های پایگاه نظامی اینجرلیک به روی
آمریکا و کشورهای ناتو مطرح نیست.
به گزارش ایرنا ،چاووش اوغلو این مطلب را در نیویورک به دنبال
دیدار با آنونیو گوترس دبیرکل جدید سازمان ملل اعالم کرد .با
این حال ،وزیر امور خارجه ترکیه پیشتر با انتقاد از حمایت نکردن
ائتالف بین المللی از عملیات این کشور در الباب انتقاد کرده و
گفته بود :حضور نیروهای ائتالفی در پایگاه هوایی اینجرلیک
به چه درد می خورد؟ آناتولی گزارش داد که چاووش اوغلو
در نیویورک گفتهاست که نیروهای آمریکا و سایر هم پیمانان
ترکیه در چارچوب ناتو در پایگاه اینجرلیک ترکیه حضور دارند و
نیروهای برخی کشورهای غیر عضو ناتو نیز در چارچوب مبارزه با
داعش در این پایگاه مستقر شدهاند .او با ادعای اینکه ترکیه در حال مبارزه سرنوشت ساز و مهمی با داعش است ،بیان کرد :متاسفانه
در دوره اخیر نیروی ائتالف بینالمللی ضد داعش ،شاهد حمایت و پشتیبانی هوایی از عملیات نیروهای این کشور در سوریه نیست
و اگر برای مبارزه با داعش ائتالفی تشکیل دادهایم ،ترکیه نیز امکانات فیزیکی برای این نیروی ائتالفی فراهم کردهاست ،پس چرا
از عملیات ترکیه حمایت نمی شود؟ وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به اینکه عناصر داعش از رقه به الباب آمدهاند و مختصات این
انتقال نیرو به نیروی ائتالف بین المللی نیز داده شده است ،گفت :ترکیه حق دارد سئوال کند که چرا اینها را هدف نمیگیرید و مردم
ترکیه نیز می گویند که اگر این نیروها با داعش مبارزه نمی کنند ،پس چرا در اینجرلیک حضور دارند؟ چاووش اوغلو در همین حال
گفت :در حال حاضر موضوع بسته شدن پایگاه اینجرلیک مطرح نیست ،اما کشورهایی که صرفا به خاطر مبارزه با داعش به این پایگاه
آمده اند ،اگر حمایت نکنند ،حضور آنها نیز مفهومی ندارد .اما ،کوک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در واکنش به اظهارات مقامات
ترکیه که چرایی حضور نیروهای آمریکا و ائتالف بین المللی در اینجرلیک را زیر سئوال بردهاند ،گفته است :آمریکا و نیروهای ائتالفی
به خاطر استفاده از اینجرلیک از ترکیه قدردان بوده و خواهان ادامه این امکان است .او تصریح کرده است :هنوز هم داعش در کانون
توجه آمریکا و نیروی ائتالف بینالمللی است .عالوه بر آمریکا که در چارچوب پیمان همکاریهای دفاعی و اقتصادی منعقده در سال
 1980میالدی ،استفاده گستردهای از اینجرلیک به عنوان مهمترین پایگاه منطقهای خود در خاورمیانه دارد ،در دوره اخیر با ائتالف
ترکیه با کشورهای عربستان و قطر و برخی کشورهای عربی ،شماری از نیروهای هوایی این کشورها نیز در اینجرلیک مستقر شدهاند
ولی تاکنون گزارشی از فعالیت های این نیروها علیه داعش منتشر نشدهاست.

ادامه شورش در مکزیک در اعتراض به افزایش
بهای بنزین برای پنجمین روز پیاپی ،منجر
به کشته شدن  2تن ،غارت  300فروشگاه و
بازداشت شدن بیش از  700تن شد.
به گزارش آسوشیتدپرس ،مردم مکزیک از افرایش
 20درصدی بهای سوخت بهعنوان بخشی از برنامه
اصالحی دولت در بخش انرژی خشمگین شدهاند.
بر اساس این تغییرات ،میانگین بهای هر لیتر بنزین
سوپر به  17.79پزو (حدود  90سنت) افزایش می یابد و به این ترتیب بهای
 4لیتر بنزین یا حدود یک گالن تقریبا با حداقل دستمزد روزانه یک مکزیکی یعنی
 80پزو (حدود چهار دالر) برابر می شود .انریکه پنا نیتو رئیس جمهوری مکزیک با
اذعان به وجود نارضایتی و خشم مردم ،گفت :به هر حال به اجرای برنامه اصالحات
بهای سوخت ،حذف یارانه ها و شناور کردن قیمت های بنزین بر اساس قیمت های
بین المللی ادامه خواهد داد .وی گفت :پائین نگهداشتن مصنوعی قیمت های
بنزین به معنی برداشتن پول از جیب فقیرترین مردم مکزیک و دادن به آن به
ثروتمندترین هاست.

عامل رسوایی رئیس جمهور کره جنوبی اعالم برائت کرد
چوی سون سیل عامل رسوایی اخیر مالی و
سیاسی در کره جنوبی که منجر به استیضاح
«پارک گیون هی» رئیس جمهوری این کشور
در پارلمان شد ،در نخستین حضورش در دادگاه
قانون اساسی اعالم بی گناهی کرد.
به گزارش ایرنا ،دادگاه قانون اساسی کره جنوبی
برای بررسی این پرونده برای دومین بار در یک هفته
تشکیل جلسه داد و برای نخستین بار به پرونده متهم
 ۶۰ساله در خصوص فساد مالی ،سند سازی و سوء استفاده از نهاد ریاست جمهوری
رسیدگی کرد .گزارشها حاکی است که این زن به دلیل ارتباط نزدیک با شخص
رئیس جمهور به نهاد ریاست جمهوری رفت و آمد داشته و با در اختیار داشتن
برخی اسناد مهم کشوری بعضا در آنها دست بردهاست .او متهم است که با سوء
استفاده از قدرت «پارک گئون هی» رئیس جمهوری و با البی وی ،از شرکت های
بزرگ این کشور حدود  ۶۵میلیون و  ۱۰۰هزار دالر به شرکت های زیر مجموعه
خود واریز کردهاست.
به گزارش یونهاپ از کره جنوبی ،خانم «چوی» در شرایطی که در کنار ماموران
دادستانی در دادگاه حاضر شدهبود ،گفت که بسیاری از مواردی که به او نسبت داه
شده ،غیرعادالنه است .در دادگاه همچنین اعالم شد که او با خانم پارک مشارکت
داشتهاست و از این طریق این مبلغ را در اختیار گرفته است ،اتهامی که وکیل متهم
آن را تکذیب کرد.

