ايران وجهان

ترامپ :روسیه اطالعاتی ندارد که شرمندهام کند
رئیس جمهور منتخب آمریکا در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر این که روسیه سندی از اطالعات زندگی خصوصی و داراییهای ترامپ و نزدیکانش دارد ،گفت :روسیه اطالعاتی ندارد که باعث شرم
من شود .به گزارش اسکای نیوز ،دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا نوشت :آنچه رسانههای آمریکایی درباره اطالع روسیه از جزئیان حساس زندگی من منتشر کردهاند صحت ندارد و یک بازی
سیاسی و مغرضانه تمام عیار است .وی افزود :اینها اطالعاتی کاذب و یک حمله سیاسی و کامال مغرضانه است .رسانههای آمریکایی اخیرا اعالم کردند روسیه سندی  ۳۵صفحهای حاوی اطالعات مهمی
از زندگی خصوصی و روابط غیر مشروع و داراییهای وی دارد .همچنین اعالم شد که این اطالعات بیانگر ارتباط تیم ترامپ با روسیه در جریان رقابتهای انتخاباتی آمریکا است .شبکه سی.ان.ان نیز
اعالم کرد مسئوالن سازمان اطالعات آمریکا جمعه خالصهای از این  ۳۵صفحه را در دو صفحه در اختیار ترامپ قرار دادهاند.

آیا عربستان همچنان به تیرگی رابطه با ایران می اندیشد؟

گروه سیاست خارجی -معصومه حسینی اقدم :درحالی
مقدمات برنامهریزی برای حج سال آینده آغاز میشود
که پس از اینکه مقامات عربستانی اظهار کردند که دعوت
نامه برای حضور در حج را برای ایران فرستادهاند ،ایران
ضمن تکذیب اعالم کرد که چنین دعوتنامهای را دریافت
نکردهاست .حال بعد از گذشت ده روز رئیس سازمان
حج و زیارت اعالم کرد که ایران دعوتنامه دریافت شده و
هیئت ایرانی برای مذاکره با مقامات عربستانی روز پنجم
اسفند به این کشور سفر خواهند کرد.
اتفاقات تلخی که در مراسم حج دوسال پیش رخ داد منجر به
فوت تعداد زیادی از زائران ایرانی شد ،اعتراض مسئوالن و مردم
کشورمان را در پی داشت و حتی مسئوالن ایران اعالم کردند
که اگر عربستان توانایی اداره امور را ندارد به ایران واگذار کند
تا به بهترین نحو شاهد مدیریت مراسم باشند .آنها حتی مراسم
اربعین را به عنوان نمونهای ذکر کردند که نشان از مدیریت
ایران در خارج از کشور است .در همان زمان در کنار نارضایتی
مردم از عملکرد عربستان در منطقه ،حمله گروهی خودسر به
سفارت عربستان ،روابط دو کشور را وارد بازه جدیدی کرد.
به تبع این حادثه روابط سرد شده دو کشور عمال قطع شد
و مقامات سعودی با بهانهجویی و سوءاستفاده ازاین ماجرا،
شرایط ایران برای حضور در حج امسال را نپذیرفتند و حتی
در پرداختن دیه قربانیان فجایع رخ داده هم کمکاری کردند
و در نهایت بزرگترین غایب حج امسال ،ایران بود .البته بنابه
گفته خارقانی سفیر پیشین ایران و کارشناس سیاست خارجی،
ایران نیز بایستی سیاست خارجی خود را در مقابل کشورهایی
چون عربستان بازنگری و از نو تعریف کند تا کمترین زیان را
در این راه ببیند.
حال رئیس سازمان حج و زیارت در شرایطی خبر از سفر
هیئت ایرانی برای رایزنی درباره حج سال آینده میدهد که
سیاستمدار تاثیرگذار ایران که همواره در بهبود و تقویت
روابط ایران و عربستان نقش داشت ،دیگر نیست و شاید تنها
امید کشور به نقش هاشمی رفسنجانی در این میان از بین
رفتهاست .در این میان با توجه به نقش و اهمیت آیت اهلل
هاشمی رفسنجانی در سیاست خارجی ایران و رابطه خوب
او با مقامات کشورهای منطقه حتی عربستان ،عربستان تنها
کشوری است که درگذشت این سیاستمدار تاثیرگذار را تسلیت
نگفت و موضع انفعالی داشت .در همین راستا ،حمیدرضا آصفی
سخنگوی اسبق وزارت خارجه ایران هم با اشاره به نقش
هاشمی رفنسجانی در عربستان معتقدست که مقصر وضعیت
فعلی روابط ایران و عربستان ،دولت سعودی است و این کشور
هم عربستان دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی نیست.
در شرایط کنونی خاورمیانه ،عربستان بازنده سیاست خارجی
خود شدهاست .این کشور که به دنبال یارکشی علیه ایران بود
و میخواست قدرت خود را در منطقه به رخ بکشد ،نه تنها

نه عزم آشتی ،نه توان رویارویی

در جنگ و خونریزیهایی که در سوریه و یمن و عراق به راه
انداخت ،به نتیجهای نرسید ،بلکه داراییهایش را هم از دست
داد .از طرف دیگر در مقابله نفتی با ایران هم به دلیل سیاسی و
اقتصادی و خصوصا هزینههایی که از شروع جنگ در کشورهای
منطقه ایجاد کردهبود ،تا آخرین حد توان ،ایستاد اما به جای
اینکه ایران را زمین بزند ،اقتصاد خود را از بین رفتهدید و در
نهایت طی ماههای اخیر باالخره با سران اوپک بر سر افزایش
قیمت و کاهش تولید به توافق رسید .در کنار مشکالت داخلی
که گریبانگیر عربستان شدهاست ،ناکامیهای این کشور در
سوریه که بهدنبال برکناری رئیسجمهوری منتخب این کشور
بود و در نتیجه کنار گذاشته شدنش در بازی حلب ضربهای
بود که بیش از پیش عربستان را به قهقرای اقدامات سیاست
خارجیاش برد .اما بازی منطقه خاورمیانه محدود به سوریه
نمیشد و عربستان پس از دوسال تالش برای جلوگیری از
رئیس جمهوری گزینه موردنظر حزب اهلل در لبنان ،باالخره
از این رقابت هم کنار زده شد و میشل عون کرسی ریاست
جمهوری را با حمایت حزب اهلل و ایران به دست آورد .سید
افقهی کارشناس خاورمیانه و لبنان در هنگام پیروزی میشل
عون اظهار کرد که عربستان شکست خورد ،چرا که به هرجهت
نمیخواست میشلعون ذیل انقالبیون پیروز شود .سیاستهای
این کشور در منطقه در حال عقبنشینی است و موضع
عربستان ضعیف شدهاست .این کارشناس دلیل فاصله گرفتن

گزینه تحت حمایت عربستان یعنی سعد حریری از این کشور
را اختالفات میان حریری و محمد بن سلمان جانشین ولیعهد
دانست که تحقیرهای بن سلمان موجب فاصله گرفتن حریری
از عربستان و بازگشت او بود .اما میشل عون پس از تثبیت
جایگاه خود و البته انتخاب سعد حریری به عنوان نخست وزیر،
اولین گام در جهت بهبود روابط با عربستان برداشت .عون در
اولین سفر خود به عنوان رئیس جمهور به عربستان رفت و
در دیدار با پادشاه این کشور زمینههای همکاری و کمکهای
نظامی دوباره به لبنان را فراهم کرد .با اینکه میشل عون از
حمایت ایران برخوردار بود ،نمیخواهد عربستان را از دست
دهد و حتی در مصاحبه با شرقاالوسط هم ذکر میکند که
رابطه با ایران مانع از رابطه با کشورهای عربی نمیشود .درست
است که روابط دو کشور به ظاهر قطع شدهاست اما تعامالت
منطقهای بنابه نیاز از سوی نمایندگان و یا گزینههای نزدیک
به این کشورها در حال برقراریاست .بهنظر میرسد که با اینکه
در ظاهر عربستان روی خوشی برای تعامل دوباره با ایران ندارد
اما نشانهها و شواهد عملکرد عربستان نشانگر این است که این
کشور راضی است بهصورت نیابتی راهبردهای مشترک را هموار
سازد .لبنان یا تعامالت نفتی میتواند شاهدی از این موضوع
باشد .حال باید دید که کوتاه آمدنهای عربستان در موضوع
حج هم نمود خواهد یافت .باتوجه به اینکه عالوه بر میزان باالی
مسافران و زائران ایرانی ،حجم وسیعی از مبادالت تجاری در

تالش عربستان برای خودکفایی در ساخت
هواپیماهای نظامی
این کشور توسط ایرانیان انجام میشود ،با نبود ایرانیان یکی
از منابع درآمدی آنها هم از بین رفتهاست .عربستان نسبت به
حضور ایرانیان راغب است و حتی سال گذشته نیز اعالم کردند
که مانع حضور ایران در حج نمیشوند اما این کشور نه تنها
مسئولیت فاجعه منا را نپذیرفتهاست ،شروط ایران را هم برای
حضور در حج قبول نکرد .شرایطی که ضمانت سالمت و رفاه
زائران بوده و عربستان نشان دادهبود که توانایی تامین این موارد
را ندارد .با این حال تا زمانی که مواضع عربستان تغییر نکند
ایران هم از مواضع خود عقب نشینی نخواهد کرد .محمد باقر
نوبخت سخنگوی دولت پیشتر اظهار کردهبود که مواضع ایران
روشن است ،ما برای از سرگیری این فریضه با توجه به شرایطی
که طبیعی است ایرانیان مطالبه کنند ما همچنان آن ها را
دنبال می کنیم و هر زمان احساس کنیم زمینه برای تحقق
آنها فراهم است قطعا اقدام مناسب را انجام میدهیم .سخنگوی
وزارت خارجه ایران نیز پیشتر درباره وضعیت روابط ایران و
عربستان در موضوع حج ،اظهار کرده بود :همچنان در وضعیت
سابق هستیم و برای حج سال آینده با توجه به شرایط موجود و
حفظ عزت و امنیت حجاج ایرانی تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد
شد .با وجود این که در مناسبات دو کشور تغییری حاصل نشده
و دولت عربستان نیز تاکنون به مطالبات ایران بهویژه در موضوع
حج ،چراغ سبز نشان نداده ،اما وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز
چندی پیش از مذاکره با وزارت خارجه و شورای عالی امنیت
ملی برای هموار کردن بازگشایی مسیر حج و عمره خبر داده
بود .هفته گذشته نیز حجت االسالم و المسلمین سیدعلی
قاضی عسکر با اشاره به اخبار منتشره مبنی بر اینکه وزیرحج
عربستان از کشورهای مختلف از جمله ایران برای مذاکرات حج
دعوت کردهاست ،افزود :متاسفانه عدهای همین مسئله را بهانه
قراردادند تا هجمههای خود را بار دیگرنسبت به حج و سازمان
حج و زیارت آغاز کنند که این کارخالف مبانی و آموزههای
دینی است .او افزود :این سخن که برخی مطرح میکنند و
میگویند ما امسال حج نخواهیم داشت حرف درستی نیست ،ما
سال گذشته نیز نمی خواستیم حج تعطیل شود و اگر به مطالب
هیئت اعزامی توجه میشد و آنها را میپذیرفتند ،حتما زائران
ایرانی در حج حضور پیدا می کردند .قاضی عسکر تاکید کرد:
متاسفانه برخی ازافراد درحالیکه هیچ مسئولیتی درحوزه حج
و زیارت و تصمیم گیری مرتبط با آن ندارند مطالبی را مطرح
میکنند که صحیح نیست و بازتابهای منفی درداخل و خارج
کشور و خصوصا در کشورهای اسالمی در پی خواهد داشت .در
نهایت هیئت اعزامی پنجم اسفند راهی عربستان خواهد شد
اما ترکیب این هیئت هنوز مشخص نشدهاست ،با این حال
خواستههای ایران از جمله امور مربوط به شهدای مسجدالحرام
و منا مطرح خواهدشد و مسئوالن ابراز امیدواری کردند که
زمین ه انجام یک حج باشکوه ،عزتمند همراه با آرامش و امنیت
زائران فراهم شود.

اعضای سازمان ملل به انگیزههای یکدیگر اعتقاد ندارند و نگرانیهایی درباره تمامیت
ارضی کشورشان دارند .گوترش گفت :امروز ما نیاز داریم که رهبری ،اعتبار و اختیارات
سازمان ملل تقویت شود و صلح در اولویت قرار گیرد.این اظهارات گوترش در حالی
بیان شد که دونالد ترامپ ،رئیسجمهور منتخب آمریکا چندی پیش سازوکار سازمان
ملل را زیر سوال برده و آنجا را تنها جایی برای گردهمایی افراد و گذراندن اوقات
خوش اعالم کرده بود .با این حال سخنگوی گوترش مذاکرات تلفنی گوترش و ترامپ
را بسیار مثبت اعالم کرد .همچنین سامانتا پاور ،سفیر آمریکا در سازمان ملل با اشاره
به بحرانهای موجود در جهان اعالم کرد :کامال مشخص است که شورای امنیت
میتواند بهتر کار کند.

جان کری مطرح کرد

هشدار به دولت جدید آمریکا درباره کنارهگیری از برجام
وزیر امور خارجه آمریکا به دولت آینده کشورش دربار ه کنار
گذاشتن توافق هستهای ایران و گروه  5+1هشدار داد.
به گزارش اسپوتنیک ،جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در
سخنرانی در موسسه آمریکایی صلح در واشنگتن ضمن هشدار درباره
کناره گیری از توافق هستهای ایران و گروه  5+1که ژوئیه  2015میان
این کشورها حاصل شد ،گفت که این اقدام میتواند به بروز مناقشه
منجر شود و به اعتبار آمریکا آسیب بزند .کری در ادامه سخنان خود
بدون در نظر گرفتن ماهیت صلح آمیز برنامه هستهای کشورمان
در گذشته و حال گفت :من به طور قطع و کامل اطمینان دارم که
مسیر دستیابی تهران به تسلیحات هستهای با اجرای برنامه جامع

اقدام مشترک مسدود شده است .اکنون اگر این توافق در اقدامی
خودسرانه لغو شود ،ما به جایی باز خواهیم گشت که فوری مناقشه به
وجود خواهد آمد .وی افزود :عالوه بر این ،ما اعتبار خود را در جهان
از دست خواهیم داد زیرا بر این باورم که روسها ،چینیها ،فرانسه،
آلمانیها و انگلیسیها به اجرای توافق ادامه خواهند داد .سپس شما
به جایی باز میگردید که قبال بودید ،جایی که ما برای حمله به ایران
تحت فشار بودیم ،حرفم را باور کنید ،ما تحت فشار بودیم .رئیس
دستگاه دیپلماسی آمریکا که روزهای پایانی دوره کاریاش را سپری
میکند ،تاکید کرد :بنابراین چنین کاری عاقالنه نیست من باور دارم
که منطق برنده خواهد شد .بر اساس این گزارش  ،دونالد ترامپ

رئیس جمهور منتخب آمریکا در دوران رقابتهای انتخاباتیاش گفته
بود که پس از به قدرت رسیدن توافق هستهای ایران و گروه  5+1را
پاره خواهد کرد .مقامات آمریکایی پس از پیروزی وی در انتخابات
ضمن هشدار نسبت به پیامدهای چنین اقدامی تاکید کردند که این
توافق ،توافقی دو جانبه میان تهران و واشنگتن نیست ،بلکه توافقی
چند جانبه است که شورای امنیت سازمان ملل نیز در قطعنامهای
آن را مورد تایید قرار دارد .وزیر امور خارجه آمریکا در حالی بار دیگر
این ادعاها علیه برنامه هستهای کشورمان را تکرار کرده است که
مقامات همواره تاکید دارند فعالیتهای هستهای تهران ماهیت کامال
صلح آمیز داشته و دارد.

آخرین سخنرانی باراک اوباما

اشکی برای دموکراسی
روز شمار دوران هشت ساله ریاست جمهوری باراک اوباما در کاخ سفید به
لحظات پایانی خود رسیدهاست .اوباما میز ریاست خود را تحویل کسی خواهد داد
که در اوج ناباوری او را پیروز رقابتهای انتخاباتی دید ،درحالی که در طول دوران
انتخابات از همحزبی خود دفاع و ترامپ برگزیده را مدام محکوم به بیخردی
میکرد .این رئیسجمهور معتدل آخرین سخنرانی خود را با چشمانی گریان و
بعضی دردمندانهای که دموکراسی را طلب میکرد ،به پایان رساند.
اوباما این بار ترجیح داد که سخنرانی آخر را به جای دفتر خود در کاخ سفید ،در شیکاگو
ایراد کند .او با اینکه بارها نگرانی و ناراحتی خود را از انتخابات دونالد ترامپ بهعنوان
رئیس جمهور بعدی ابراز کردهاست اما در این سخنرانی اعالم کرد که به انتقال قدرت به
مسالمتآمیزترین حالت ممکن اعتقاد دارد .او در این سخنرانی به تشریح عملکرد هشت
ساله دولت خود پرداخت و با دفاع از توافق هسته ای موسوم به برجام  ،برقراری رابطه با
کوبا و کشتن بن الدن را مهم ترین دستاورد و موفقیت دولت خود در هشت سال ریاست
برکاخ سفید دانست و اعالم کرد که یکی از بهترین اقدامات دولتش ،برنامه خدمات درمانی
خود موسوم به اوباماکر است و با اعتماد از اینکه بهترین اقدام را برای مردم کشورش انجام

دادهاست ،برای اثبات این ادعا اذعان میکند که اگر فردی طرحی بهتر از آن را پیشنهاد
دهد مطمئنا از آن حمایت خواهد کرد .این همان برنامهای است که دونالد ترامپ در
شعارهای انتخاباتی و پس از انتخاب شدنش بارها اعالم کرد که اولین اقدام او به عنوان
رئیس جمهور لغو این طرح خواهدبود .اوباما از همه آمریکاییها خواست از نظام دموکراتیک
این کشور دفاع کنند .او هشدار داد :هر وقت دموکراسی را بدیهی فرض میکنیم ،به خطر
میافتد .او همچنین نسبت به تهدیدهایی که متوجه نظام دموکراتیک آمریکاست ،هشدار
داد :تهدیدهایی از جمله نابرابری اقتصادی ،شکافهای نژادی و فرورفتن بخشهای مختلف
جامعه در حبابهایی که افکار و عقاید در آنها بر یک مجموعه از واقعیتهای مشترک
استوار نیست ،وجود دارد .اوباما گفت :با هر معیاری بسنجید ،آمریکا جای بهتری شده ،و
در موقعیت قویتری نسبت به هشت سال پیش قرار دارد .او از همه آمریکاییها از همه
دیدگاهها خواست مسائل را از دید یکدیگر بررسی کنند و تاکید کرد :ما باید به دیگران توجه
و گوش کنیم .رییسجمهوری آمریکا در آخرین نطق خود با لحنی خوشبینانه صحبت کرد
و گفت که انتقال مسالمتآمیز قدرت نقطه درخشان دموکراسی در کشورش است .اوباما
در نطق خود به مسئله دمکراسی در آمریکا تاکید ورزید و نژاد پرستی را تهدیدی مهم برای

گزارشات رسانهها حاکی از آن است که عربستان
برای تولید کامل هواپیماهای نظامی در داخل تالش
میکند.
به گزارش الشرق االوسط ،یحیی الغریبی ،مدیر اجرایی
شرکت هواپیماسازی السالم ،گفت :طی  ۱۰سال آینده
ما شاهد ساخت برخی هواپیماها خواهیم بود و طی سال
کنونی نیز ساخت اجزای اضافی این هواپیماها را شروع
خواهیم کرد .حدود  ۹۰درصد از قطعات مورد نیاز برای
ساخت بدنه هواپیماها با فرا رسیدن سال  ۲۰۳۰در داخل تولید خواهد شد .وی افزود:
شرکت ما برای تضمین خودکفایی داخلی درباره حفظ و نگهداری تجهیزات نظامی در
عربستان تالش میکند .این مسئول گفت :طرفهای متخصص تالش میکنند تا عربستان
بتواند قدرت کامل ساخت هواپیماها را داشته باشد .شرکت ما اصالحاتی روی هواپیماهای
وابسته به وزارت کشور انجام داده و گفتگوهایی با برخی طرفهای دولتی دیگر مثل وزارت
گارد ملی و هالل احمر صورت گرفتهاست .وی تأکید کرد :عربستان برای ساخت هواپیماها
تا رسیدن به مرحله ساخت هواپیماهای ویژه تالش خواهد کرد .هدف احداث یک کارخانه
تولیدات نظامی در عربستان است اما این مسئله به زمان نیاز دارد.

کرهشمالی توانایی ساخت  10بمب هستهای را دارد
کرهجنوبی با بیان اینکه پیونگیانگ اخیرا در
ظرفیتهای اتمیاش پیشرفت قابل توجهی داشته
است ،مدعی شد که این کشور مواد الزم برای
ساخت  10بمب هستهای در اختیار دارد.
به گزارش یونهاپ ،وزارت دفاع کرهجنوبی در گزارش
دولتی سال  2016خود برآورد کرده که کرهشمالی حدود
 50کیلوگرم پلوتونیوم تسلیحاتی دارد که برای ساخت 10
بمب کوچک اتمی کافی است .این در حالی است که در
گزارش دولتی سال  2014برآورد شده بود که کرهشمالی حدود  40کیلوگرم پلوتونیوم
دارد .وزارت دفاع کرده در این گزارش که هر دو سال یک بار منتشر میشود ،گفته است:
کرهشمالی در تواناییهایش برای کوچکسازی کالهکهای اتمی و غنیسازی اورانیوم نیز
پیشرفت چشمگیری داشته است .انتشار این گزارش دولتی در بحبوحه تنشهای تازه
حول محور تهدید کرهشمالی برای پرتاب یک موشک بالستیک بین قارهای که میتواند به
خاک آمریکا برسد ،منتشر شد .یکی از مقامات وزارت دفاع کرهجنوبی گفت :کرهشمالی
در تکنولوژیهای مربوط به موشک بالستیک بین قارهای ماهر نشده و در اواسط تکمیل
ظرفیتهایش برای پرتاب موشک بالستیک از زیردریایی است .این نخستین بار است که
سئول از واژههای بمب اتمی ،موشک بالستیک بین قارهای و موشک بالستیک قابل پرتاب
از زیردریایی در گزارش دولتی خود استفاده میکند .این نشان میدهد که ساخت و توسعه
تسلیحات اتمی و موشکی کرهشمالی همسایه جنوبیاش را بسیار نگران کردهاست .این
گزارش همچنین به تحوالت اخیر در تقویت قدرت نظامی متعارف کرهشمالی پرداخته
و میگوید :تعداد نیروهای نظامی کرهشمالی در نیروی زمینی در سال  2016افزایش
یافته در حالی که نیروی هواییاش کاهش داشته و تعداد نیروهای دریایی تغییری
نکردهاست .کرهشمالی ظرفیتهای دریایی خود را با استقرار ناوهای بزرگ جدید و متوسط
و کشتیهای کوچک افزایش دادهاست و بر پیشرفت برنامه پرتاب موشک بالستیک از
زیردریایی متمرکز شدهاست.

مسکو :اوباما جهان را ظرف  ۹روز نابود میکند!

ممانعت از جنگ ،رویکرد جدید دبیرکل سازمان ملل
دبیرکل سازمان ملل تمام رویکردهای جدید را برای جلوگیری از وقوع
جنگ فراخواند و وعده داد که ظرفیت میانجیگری سازمان ملل را برای حل
درگیریهای جهانی گسترش دهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه ،آنتونیو گوترش دبیرکل جدید سازمان ملل از طرح
فراگیر خود برای ممانعت از جنگها در جهان پرده برداشت و از شورای امنیت خواست
از فصل ششم منشور سازمان ملل استفاده کرده و از دوگانگی معیار در تصمیمگیریها
بپرهیزد .وی تغییرات ریشهای در عملکرد سازمان ملل و شورای امنیت را که شامل
استراتژیها و ساختارها و عملیاتها میشود خواستار شد و به تعیین مدیران جدید
برای تحقق این دیدگاه اشاره کرد .وی با انتقاد نیشدار از شورا امنیت گفت :نمیتوان
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اخبار

گوترش طرح فراگیر خود را اعالم کرد

قربانی اختالفات گذشته باقی ماند و نظام کنونی به ما قدرتی برای حل ریشههای
کنونی درگیریها نمیدهد .دبیرکل سازمان ملل در اولین سخنرانی خود در شورای
امنیت اعالم کرد :منابع و زمان بیشتری برای مقابله با بحرانها در مقایسه با ممانعت
از وقوع آنها صرف شده است .مردم بهای سنگینی را میپردازند .ما نیاز داریم که
رویکر جدید اتخاذ کنیم .گوترش وعده داد که میانجیگری سازمان ملل را به عنوان
بخشی از تعهدات این سازمان تقویت کند اما جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرد.
وی با بیان اینکه قوانین حاکم در سازمان ملل در معرض تهدید بزرگی قرار گرفته
است ،گفت :پاسخهای سازمان ملل به بحرانهای جهان از کارایی افتادهاست .او افزود:
تاکنون بسیاری از فرصتهای جلوگیری از وقوع بحرانها از دست رفتهاست ،زیرا
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دمکراسی در این کشور دانست و گفت به دامن زدن به نژاد پرستی پس از دوران خود
اعتقادی ندارد .وی گفت :قلب ها باید تغییر کند و تبعیض متوقف شود .اوباما دربخشی از
سخنان خود گفت :من تبعیض علیه مسلمانان – آمریکایی را رد میکنم ،چراکه آنان نیز
مانند ما میهنپرست هستند .او همچنین تاکید کرد که هر وقت دموکراسی را بدیهی فرض
میکنیم ،دموکراسی به خطر میافتد.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه به شدت از دولت
باراک اوباما انتقاد و تأکید کرد که اوباما در روزهای
باقیماندهازریاستجمهوریاشتصمیماتویرانگری
را برای جهان اتخاذ کرده است.
به گزارش روسیا الیوم ،ماریا زاخارووا ،سخنگوی وزارت
خارجه روسیه گفت :ما هر روز خبرهایی درباره تحریمهای
جدید آمریکا علیه روسیه و مجهز کردن افراد مسلح در
سوریه به سامانههای دفاع هوایی میخوانیم .این اقدامات
آمریکا کامال بیفایده هستند و حتی اقدامات زیانباری در تمامی زمینههای سیاست
خارجه به حساب میآیند .وی افزود :خداوند جهان را در هفت روز خلق کرد و باراک
اوباما ،رئیسجمهور آمریکا آن را ظرف  ۹روز (زمان باقیمانده از ریاست جمهوری اوباما)
نابود میکند .سخنگوی وزارت خارجه روسیه همچنین در گفتگو با شبکه خبری المیادین
درباره مذاکرات آستانه گفت :مقدمهسازی برای برگزاری مذاکرات صلح سوریه در آستانه به
رغم برخی تالشها برای ناکام گذاشتن این مذاکرات ادامه دارد .زاخارووا گفت :کشورهای
ضامن آتشبس در سوریه هنوز سطح مشارکت خود را در مذاکرات آستانه اعالم نکردهاند.
قرار است مذاکرات صلح میان مخالفان و دمشق در آستانه  ۲۳ژانویه برگزار شود.

آلمان جوالنگاه جنبش زیرزمینی نئونازیها
رسانههای آلمان هشدار دادند که نبودن سیاست
درست مهاجرت صدراعظم آلمان به ثمر نشسته
چراکه آلمانیها به سمت جنبشهای راست افراطی
و مسلح کردن خودشان متمایل شده و قصد دارند
کنترل سرزمینشان را به دست بگیرند.
به گزارش دویچهوله ،در جریان سال  ،۲۰۱۶حدود ۴۵۰
حکم بازداشت در آلمان در ارتباط با افراطگرایان راست
افراطی صادر شد .تعداد جرایم خشونتآمیز صورت گرفته
علیه پناهجویان نیز در سال  ۲۱۰۵نسبت به سال  ،۲۰۱۴پنج برابر شدهاست .گروههای
راست افراطی کوچکتر مجبور شده از نظرها پنهان شوند و به گروههای زیرزمینی تبدیل
شوند و در حال حاضر به یک نیروی سازمان یافته تبدیل شدهاند که قصد دارند برای
حل مشکالتی که ادعا میکنند برلین از رسیدگی به آنها امتناع میکند ،سالح تهیه
کنند .وزارت کشور آلمان در گزارش ساالنه خود درخصوص دفاع از قانون اساسی گفت:
اقدامات ضد پناهجویان به ابزار اشاعه ایدئولوژیهای افراطگرایان جناح راست تبدیل شده
است .افراطگرایان جناح راست با یکدیگر ارتباط برقرار کردهاند .تعداد رسمی اعضای راست
افراطی در پایان سال  ۲۳ ،۲۰۱۶هزار تن بود .گزارشات مدعی هستند که افرادی که به
گروههای افراطی جناح راست متمایل شدهاند ،کانالهایی را برای خریداری تسلیحات
ایجاد میکنند .خبرگزاری دویچهوله به وبسایت «آلمان ،ترس از مهاجران» اشاره کرد
که متعلق به ماریو رونش فعال راست افراطی آلمان است که در حال حاضر در مجارستان
زندگی میکند .این وبسایت به آلمانیها اجازه میدهد تا کمانهای پوالدی و سالحهای
غیرکشنده که با گلولههای پالستیکی کار میکنند ،خریداری کنند .تحقیقات نشان
میدهد که آستانه خشم عمومی در آلمان به سر رسیده و کاربران رسانههای اجتماعی
به راحتی نارضایتی خود را ابراز میکنند .عدم تمایل مرکل به حل این مشکل باعث شده
تا مردم خشونت را در نظر بگیرند .مردم معتقدند اگر دولت دیگر قادر نیست از مرزها و
مردمش در برابر تروریسم دفاع کند ،خودشان سازمانهایی تشکیل داده و متوسل به
خشونت میشوند و خودشان را مسلح خواهند کرد.

