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بین الملل

پرتاب«مادرتمامبمبها»درافغانستان

پنتاگوناعالمکرددرعملیاتی،بزرگترینبمبغیراتمیخودرابرافغانستانانداختهاست.بهگفته
ادمستامپ،سخنگویپنتاگون،هدفاینبمبمخفیگاههایزیرزمینیگروهتروریستیداعشبوده
است.اینبمب،کهبهآنلقب«مادرتمامبمبها»دادهشده،حاوی ۱۱تنموادمنفجرهاست .عملیات
افکندناینبمبدرساعت ۷ونیمبعدازظهردرولسوالیآچین،درننگرهار،صورتگرفتهاست.
هدفاینبمبنابودکردنغارهاوتونلهاییبودهکهشبهنظامیانداعشدرآنهاپنهانشدهاند.
اسد:

سوریه ـ اسد

حمله شیمیایی به خان شیخون
ساختگیاست!
دولت ســوریه بارها اســتفاده از اســلحه
شــیمیایی و گازهــای ســمیدر مقابله با
شورشیان مسلح را انکار کرده است .اکنون
بشــار اســد خود تأکید میکند که ارتش
سوریه هیچ نوع اسلحه شیمیایی در اختیار
ندارد .در حمله شیمیایی اوایل ماه آوریل به
شهر خانشــیخون در استان ادلب بیش از
 ۸۷نفــر جان خــود را از دســت دادند که
بیشــتر آنها زن و بچه بودند.دونالد ترامپ،
رئیس جمهور ایاالت متحده اعالم کرد که
رژیم بشار اســد را عامل این حمله میداند
و به ارتش آمریکا دســتور داد که به تالفی
یک پایــگاه هوایی ارتش ســوریه بمباران
شود .فرماندهان آمریکایی گفتند که حمله
شــیمیایی از پایگاه مزبور به نام«شعیرات»
صورت گرفته اســت .بشار اسد ،سرانجام در
این باره به ســخن در آمد و در گفتگویی با
خبرگزاری فرانسه گفت که حمله شیمیایی
صد درصد صحنهسازی شده بود تا بهانهای
برای حمله نظامیبه کشورش باشد .حاکم
ســوریه تأکید کرد که ارتش کشورش تمام
زرادخانه شیمیایی خود را نابود کرده و دیگر
هیچگونه سالح شیمیایی در اختیار ندارد.

آلمان ـ مسلمانان

وزیردارایی آلمان خطاب به مسلمانان:

اگر ناراحت هستید
به اروپا نیایید!

وولفگانگ شویبله ،وزیر دارایی آلمان ،از رجب
طیــب اردوغان انتقاد کــرد و گفت که رئیس
جمهوری ترکیه کشمکشهای داخلی کشورش
را به آلمان انتقال میدهد .این سیاستمدار عضو
حزبدموکراتمسیحیآلمانشامگاهچهارشنبه
( ۱۲آوریــل  ۲۳/فروردین) در برلین همچنین
گفت که مسلمانان اساسا در آلمان عزیز هستند،
اما باید برایشــان این نکته را روشــن کرد که
شیوه زندگی اروپایی و همه ارزشهای بنیادین
آن را بپذیرند.بــه گزارش خبرگــزاری رویترز،
شــویبله خطاب به کســانی که از کشورهای
اسالمیآمدهاند ،گفت« :اگر این موضوع برایتان
قابل پذیرش نیســت ،پس تصمیم اشتباهی
گرفتهاید ».وزیــر دارایی آلمان افزود« :جاهای
بهتری در دنیا وجــود دارد تا اروپا ،که میتوان
در آنها مطابق شریعت اسالم زندگی کرد ».در
حال حاضر روابط میان ترکیه و آلمان تنشآمیز
است .دلیل آن از جمله رفراندومیاست که قرار
است روز یکشنبه آینده ( ۱۶آوریل) در ترکیه
برگزار شــود .اردوغان در دعوا بر ســر مبارزات
انتخاباتی وزیــران ترک ،آلمــان و هلند را به
استفاده از شــیوههای نازیستی متهم کرده و
موجب انتقاد شدید متقابل شده بود.

ترکیه ـ روسیه

پوتین و اردوغان موافق تحقیق
درباره حمله شیمیایی در سوریه

حمله مرگبار نیروهای ائتالف
به نیروهای متحد محلی!

نیروهای ائتالف در ســوریه به رهبری ایاالت
متحــده آمریکا در یــک حملــه هوایی ۱۸
مبارز نیروهای متحد محلی خود را کشــتند.
به گفتــ ه نیروهای ائتالف ،این حادثه ســهوا
رویدادهودرجریانآنواحدهایمتحدعربیـکردی
«نیروهــای دموکراتیــک ســوریه» هــدف
قرار گرفتهاند.گفته میشود که خود«نیروهای
دموکراتیک سوریه» خواستار حملهی هوایی
به جنوب«الطبقه» شــده بودند .آنان مواضع
نظامیگزارش شده را اشتباها به عنوان پایگاه
نیروهای داعــش ارزیابی کرده بودند .نیروهای
ائتالف پس از این حمل ه هوایی مرگبار مراتب
تاســف خود را به نیروهای دموکراتیک سوریه
ابــراز کرده و با خانــواده بازماندگان نیز اعالم
همدردی کردهاند .همزمان اعالم شد که بهرغم
این حادث ه تراژیک ،نیروهای متحد محلی قصد
دارند به پیکار خود علیه جهادگرایان ادامه دهند.

پومپئو:

ویکیلیکسسازماناطالعاتیمتخاصم
غیردولتیاست!

مایکپومپئو،رئیسسازماناطالعاتمرکزیآمریکا(سیا)سایتویکیلیکس
را یک «ســازمان اطالعاتی متخاصم غیردولتی» توصیف کرده اســت
که توسط دولتهایی مانند روسیه مورد بهره برداری قرار میگیرد .پومپئو
طی نطقی در واشــنگتن یک بار دیگر سازمان اطالعاتی ارتش روسیه را
متهم کرد که از ویکی لیکس برای ضربه زدن به کارزار انتخاباتی آمریکا
اســتفاده کرده است .رئیس سیا گفت«:ویکی لیکس مانند یک سازمان
اطالعاتی متخاصم راه میرود و حرف میزند ».او افزود«:این سازمان در
حالی که از کشــورها و سازمانهای غیردموکراتیک کمک میخواهد به
شدت روی ایاالت متحده تمرکز میکند ».ویکی لیکس در واکنش عکس
یکی از توییتهای ســال گذشته مایک پومپئو را منتشر کرد که وقتی
عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا بود با اســتناد به اســناد
افشا شده توســط ویکی لیکس ،علیه باراک اوباما و دفتر مرکزی حزب
دموکرات موضع گیری میکرد .آن توئیت مایک پومپئو بعدا پاک شد.

پیش همین موسسه پس از یک نظرسنجی به این
نتیجه رسیده بود که  ۵۳ /۳درصد پرسششوندگان
قصد شرکت در همهپرسی قانون اساسی را ندارند.
شهروندان ترکیه فراخوانده شدهاند تا روز یکشنبه
آینده ( ۱۶آوریل27/فروردین) در همهپرسی تغییر
قانون اساسی این کشــور شرکت کنند .تغییر قانون اساسی ،در
صورت رأی مثبت مردم ،به گســترش اختیــارات رجب طیب
اردوغان ،رئیس جمهوری ترکیه میانجامد.

آفتاب یزد ـ رضا بردســتانی :آمریکاا بعد از
شلیک  59موشــک«تاماهاوک» به فرودگاهی در
خاک سوریه ،این بار بمبی  11تنی موسوم به«مادر
همه بمبها» را علیه داعش در خاک افغانســتان
پرتاب میکند .حامدکرزای در واکنش به این اقدام
واشــنگتن ،چنین رفتارهایی را بسیار خطرناک
دانســته و افغانســتان را مکانی بــرای آزمایش
سالحهای کشتار آمریکا میداند.
وی معتقد اســت داعش در افغانســتان چندان
فعالیت گســترده ای به دلیــل نیروهای کمیکه
در اختیار دارد نمیتواند داشــته باشــد و به زور
داعشــیهای حاضر در افغانســتان را 700-800
نفر تخمین زده است اما پرتاب این بمب سنگین
و مخــرب میتواند گوشــههایی از جدال لفظی
واشنگتن ـ پیونگ یانگ را به تصویر کشاند.
همزمان با سفر شی جین پینگ به ایاالت متحده
آمریــکا ،مقامات پیونگ یانگ بدون توجه به متن
و حواشــی این سفر دســت به آزمایش موشک
اتمــیدر خاک خود میزنند و ایــن اقدام پس از
آن صورت میگیــرد که پیش از آن آزمایش یک
موتور موشکی قدرتمند خشم مقامات واشنگتن را
به همراه داشته است .این آزمایش تازه نشان داد
کره شمالی که سالها است در یک انزوای شدید
بین المللی به سر میبرد چندان به تهدیدات ترامپ
توجهی نشان نخواهد داد .از سوی دیگر ترامپ که
کارخود در کاخ سفید را با یک چالش خیلی جدی
با چین آغاز کرده بود این بار بسیار امیدوار بود تا
مقامات عالیرتبه پکن با سیاستهای بازدارنده ای
که در تقابــل با کره شــمالی در نظر میگیرند
همراهــی نمایــد  .اما چین از یک ســو به آینده
این منطقه میاندیشــد و از سوی دیگر چندان به
تفکرات متزلزل و چندگانه ترامپ مطمئن نیست.

بــه شــمار میرفت؛ سیاســتی که چیــن آن را
مهمترین اصل مناســبات خود بــا آمریکا تلقی
میکند .این موضوع را همــه میدانند که دولت
چین بر«کشور واحد چین» که هنگ کنگ ،ماکائو
و تایوان را هم جزئی از آن میداند ،تاکید میورزد
و واشنگتن هم این خواست پکن را در سال ۱۹۷۹
به رسمیت شناخته است .در  ۳۸سال گذشته هیچ
رئیسجمهور آمریکایی با ســران تایوان به عنوان
کشوری مستقل مالقات یا گفتگوی تلفنی نداشته
است و این میتواند یکی از نگرانیهای مهم چین
تلقی شود.

چین نگران چیست؟

تحریم ذغال سنگی کره شمالی از سوی چین

پیشتر یعنی همزمان بــا روی کار آمدن ترامپ،
تعدادی از کارشناسان مشهور آمریکایی از جمله
کارشناسان امور چین از دانشگاه کالیفرنیا درباره
برخورد چین با سازمانهای غیردولتی (،)NGO
تبادالت تجاری و واحد پولی یوآن با انتشار گزارشی
بــه ترامپ پیشــنهاداتی را مطرح کــرده بودند.
این کارشناســان توصیه کــرده بودند دولت در
عرصههایی که سودمند است با چین همکاری کند.
«آنــدره ی .ناتان» یکی از مؤلفین این گزارش به
دویچهوله میگوید«:انتقاد از سیاست چین واحد،
منافع ملی آمریکا را تامین نمیکند ».این کارشناس
معتقد است در سیاســت آمریکا نسبت به چین
در زمان ترامپ هــم تغییری بوجود نخواهد آمد.
به گفته این کارشــناس اولویت سیاســت آمریکا
فعالیتهای موشــکی و اتمیکره شمالی است و
در تحریمها علیه این کشــور آمریکا به همکاری
چین نیاز دارد« .آندره ی .ناتان» معتقد است اگر
آمریکا جنگ تجاری با چین را آغاز کند یا از تایوان
حمایت کند ،در آن صورت چین در تحریمها علیه
کره شمالی با آمریکا همکاری نخواهد کرد.
ترامپ در دســامبر  ۲۰۱۶با خانم تسای اینگ ـ
ون ،رئیــس جمهور تایوان تلفنــی گفتگو کرده،
این موضوع باعث خشم مقامات چینی شده بود،
زیرا این عمل ترامپ مغایر با سیاست چین واحد

مخالف«خائن»است؟!

کمپین«نه» به تغییر قانون اساسی که در شهرهای گوناگون ترکیه
فعال است ،تالش میکند که در رابطه با پیامدهای تغییر سیستم
حکومتیواعطایاختیاراتبیشتربهرئیسجمهورروشنگریکند.به
گفته نمایندگان «سازمان امنیت و همکاری در اروپا» ( ، )OSZEهم
نیروهای دولتی و هم رسانههای نزدیک به دولت تبلیغات گستردهای
علیه فعــاالن این کمپین بــه راهانداختهاند .این ســازمان  ۲۴تن
از اعضای خود را برای نظارت بر همهپرسی به ترکیه فرستاده است.

جنگ لفظی میان رهبران واشنگتن و پیونگ یانگ
زیر سایه بمب  11تنی شدت گرفته است

چندگامتا
جنگ وحشتناک

آمریکا -کره شمالی

بعد از دیــدار دو رئیس جمهور چیــن و آمریکا،
پکن در نخستین گام به منظور همراهی با حداقل
بخشــی از خواســتهای دولت آمریکا ،دست به
تحریم خرید ذغال ســنگ از پیونگ یانگ میزند
اما با باالگرفتن تهدیدات ترامپ این هشــدار که
چین در مقابل اقدامات نظامیعلیه کره شــمالی
ســاکت ننشســته ،آن را غیر ضروری میداند و
روش خــود را در مواجهه بــا رخدادهای منطقه
ای عوض میکند و بر ســر برخی از مواضع خود
ایستادگی بیشــتری میکند .آن چه مسلم است
این که رابطه چین و کره شمالی به نوعی میتواند
یادآور روابط حمایتی مسکو ـ دمشق باشد که در
هر صورت روسیه کشور سوریه را همپیمان خود
دانسته و منافع مشترک فی مابین را در تقابلهای
بین المللی از یاد نمیبرد.

کره شمالی چیزی برای از دست دادن ندارد؟!

ایاالت متحده آمریکا در حال تشــدید فشــار به
کیم یونگ اون ،رهبر کره شــمالی اســت .حتی
گفته میشود به دلیل نگرانی از یک آزمایش تازه
هستهای در کره شمالی ،در واشنگتن از یک حمله
هوایی پیشگیرانه علیه کره شمالی سخن میرود.
در حال حاضر و به عنوان بخشی از نمایش قدرت،
ناو هواپیمابر "یواساس کارل وینسون" به منطقه

اعزام شــده و انتظار میرود بهزودی در آبهای
شبهجزیره کره مستقر شود.
شــبکه خبری انبیســی یک ماه قبل به نقل از
چندین نفر از کارکنان نهادهای اطالعاتی آمریکا
گزارش داده بود در صورتی که واشنگتن مطمئن
شــود که پیونگ یانگ میخواهد به یک آزمایش
هســتهای دیگر دســت بزند ،ایاالت متحده برای
انجام یک حمله پیشگیرانه علیه کره شمالی آماده
اســت .به گفته همین منابع ،دو ناوشکن آمریکا
مسلح به موشــکهای کروز از نوع "توماهاوک"
هماکنون در نزدیکی شــبهجزیره کره مســتقر
هستند .یکی از این ناوشکنها حدود  ۴۸۰کیلومتر
از محل آزمایش هستهای کره شمالی فاصله دارد.
در مقابل اما پیونگ یانــگ به مجموعه اقداماتی
دست میزند که نشان میدهد از جنگ رو در رو
با آمریکا نیز بیم و هراسی ندارد یا به عبارتی ساده
تر چــون چیزی برای از دســت دادن ندارد پس
الجرم دلیلی هم ندارد که در برابر تهدیدات آمریکا
و ترامپ جا خالی بدهد.
جمهوری خواهان جنگ طلبانه تر از دموکراتها

چنین به نظر میرســد که اگرچه ایاالت متحده
آمریکا از سیاســتی واحد پیروی میکند و برخی
از سیاســتهای کالن آن کشور چندان ارتباطی
به حضــور دموکراتها یا جمهــوری خواهان در

کاخ ســفید ندارد اما تجربه و حوادث اخیر نشان
میدهد و ثابت کرده اســت که جمهوری خواهان
در رفتارهای این چنینی شــدت عمل بیشــتری
برخوردارنــد و حملــه نظامیرا بر هــر نوع رفتار
دیپلماتیــک دیگــر ترجیــح میدهنــد .گویی
سهام داران اصلی کارخانههای تسلیحاتی آمریکا و
جهان ،جمهوری خواهان آمریکایی هستند.
با توجه به حمله موشــکی آمریکا به ســوریه و نیز
با توجــه به پرتاب بمبی  11تنی در افغانســتان و
نیز اعــزام ناوگروه جنگی به نزدیکی شــبه جزیره
کره چنین به نظر میرســد که آمریــکا اگرچه از
افتادن به ورطه جنگــی اتمیخودداری میکند اما
حداقل آمادگیهای الزم برای یک حمله موشــکی
تمام عیار را دارا اســت و چندان بعید نیســت که
موشــکهای تاماهاوک بخشهایــی از میدانهای
پرتاب موشــک کره شــمالی را هدف قــرار دهد و
چه بسا استفاده از«مادر همه بمبها» در افغانستان
تمرینی برای حمله موشــکی به کره شمالی باشد.
با این توضیح که کره شــمالی نه افغانستان است و
نه ســوریه! اگر چه روســیه در زمان حمله آمریکا
به خــاک ســوریه موشــکهای اس  400خود را
غیر فعال کرد اما بعید به نظر میرسد که چین چنین
خویشتندارانهباحملهاحتمالیآمریکابهپیونگیانگ
برخورد کند مضاف بر این که پیش بینی نوع واکنش
کره شمالی نیز اندکی ترسناک و آزاردهنده است!
تصویر موشک موسوم به مادر بمبها

دفتر ریاست جمهوری ترکیه گفته است ،رجب
طیب اردوغان ،رییس جمهوری این کشــور و
والدیمیر پوتین ،رییس جمهوری روســیه ،در
تماسی تلفنی از تحقیق و بررسی درخصوص
حمله شیمیایی در ســوریه حمایت کرده اند.
بــه گــزارش رویترز ،رهبــران دو کشــوردر
ایــن گفتگــوی تلفنــی از تحقیقــات نهاد
بینالمللی«سازمانمنعتسلیحاتشیمیایی»درباره
حمله خان شــیخون در استان ادلب که هفته
گذشته دههها کشــته برجای گذاشت ،اعالم
پشــتیبانی کرده اند .دفتر ریاست جمهوری
ترکیه تصریح کرده است :رجب طیب اردوغان
در این گفتگوی تلفنی تاکید کرده اســت که
استفاده از سالح شیمیایی جنایت علیه بشریت
است .مقامهای امریکا و دیگر کشورهای غربی
میگویند،حمله شیمیایی به خان شیخون کار
حکومت سوریه بوده است.

سوریه ـ ائتالف

موسسه نظرســنجی«گزیجی» نظر یک هزار و ۴۰۰
نفــر در چند اســتان ترکیه را در باره همهپرســی
قانون اساســی جویا شــده است .بر اســاس آماری
که این موسسه منتشــر کرده ،حدود  ۵۱ /۳درصد
پرسششــوندگان ،به تغییر قانون اساسی آنطور که
رئیــس جمهور میخواهد رای مثبت خواهند داد .مابقی (۴۸ /۷
درصد) گفتهاند که رای آنها«نه» است .گزیجی آمار افرادی را که
مایل به شرکت در رفراندم نیستند اعالم نکرده است .یک هفته

رفراندوم در ترکیه؛ اردوغان به آرزوی دیرینه اش نمیرسد!؟

