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آسوشیتدپرس -با خروج معادن و کارخانجات از سقوط ماه مارس،
صنایع آمریکایی ماه گذشته تولید را به باالترین رشد در سه سال گذشته
رس��اندند .خزانهداری آمریکا روز سهش��نبه گف��ت تولیدات صنعتی در
کارخانجات آمریکایی و معادن از ماه آوریل تا مارس ،برای س��ومین ماه
متوالی و همچنین از فوریه  ۲۰۱۴به این سو بیشترین افزایش را نشان داده
است .رشد کلی اقتصادی آمریکا از ماه ژانویه تا مارس سالجاری میالدی
رشد تدریجی 0/7درصدی داشته است .اما کارشناسان اقتصادی پیشبینی
میکنند این رشد با افزایش خرج کردن مصرفکنندگان به رشد ادامه
میدهد .ماه گذشته  ۲۱۱هزار شغل جدید در آمریکا ایجاد شد و میزان
بیکاری به  4/4درصد که پایینترین حد در یک دهه است ،رسید.

 ۱۵اکتبر ،2017انتخابات زودهنگام اتریش

رویترز -با توافق احزاب اتریشی ،این کشور شاهد برگزاری انتخابات
زودهنگام در  ۱۵اکتبر ( ۲۳مهر) خواهد بود.
مهمترین احزاب سیاسی در پارلمان اتریش توافق کردند تا در  ۱۵اکتبر
سالجاری میالدی انتخابات زودهنگام برگزار کنند .در بیانیه پارلمان اتریش
در این باره آمده است :کریستین کرن ،صدراعظم این کشور و سباستین
کورز نیز این توافق را که از سوی حزب سوسیال دموکرات کرن ،حزب
مردم اتریش کورز و چهار حزب دیگر پارلمان این کشور به امضا رسیده
بود ،تایید کردهاند .اتریش ماههاست که عرصه بحران و اختالف میان حزب
کرن و شریک ائتالفی خود بر سر سیاستهای اصالحی است.

وزیر دفاع آمریکا:

تبادلاطالعاتیترامپباروسیهنگرانکنندهنیست

رویترز -وزیر دفاع آمریکا میگوید ،نگران این مس��اله نیس��ت که
توگو
رییسجمهور ایاالت متحده اطالعات محرمانهای را در جریان گف 
با رهبران روسی افشا کرده است .ژنرال جیمز ماتیس گفت که سهشنبه
توگو پرداخته و به همین
گذشته با سه متحد از جمله دو عضو ناتو به گف 
دلیل افشای اسناد محرمانه از سوی دونالد ترامپ ،رییسجمهور آمریکا
با مقامهای روس��ی اصال نگرانکننده نیست .وی افزود :من جزییاتی از
مذاکرات ترامپ با مقامهای روسی را در اختیار ندارم.

دیدار دبیر کل سازمان ملل با ماکرون

یورونیوز -رییسجمهور جدید فرانس��ه در مقر ریاستجمهوری با
دبیرکل سازمان ملل درباره امنیت جهانی گفتوگو کرد.
وی که سهشنبهشب گذشته در کاخ الیزه میزبان آنتونیو گوترش بود،
در صفحه توئیتر خود نوشت :من برای محافظت از حقوق بشر در کنار
آنتونیو گوترش هستم .من یک مدافع سازمان ملل خواهم بود و در آنجا
در جهت منافع فرانسه تالش خواهم کرد .رییسجمهور فرانسه همچنین
اعالم کرد که آنها درباره موضوعات جهانی ،اولویتهایی همچون ریشهکنی
فقر یا دسترسی به آموزش و بهداشت با معیارهای کمی در چشمانداز سال
 2030گفتوگو کردهاند .آنتونیو گوترش نیز گفت :مشتاقانه منتظرم که
روی این مسایل ضروری با یکدیگر همکاری کنیم.

قرارداد تسلیحاتی  500میلیون دالری چین و فیلیپین

توگ و برای انجام و نهایی کردن یک
ایسنا -چین و فیلیپین در حال گف 
معامله بزرگ تسلیحاتی هستند که ارزش آن نزدیک به  ۵۰۰میلیون دالر
برآورد شده است .فیلیپین پس از روی کار آمدن رودریگو دوترته رییس
جمهور این کشور و دیدارهای مکررش با مقامهای ارشد چین کوشیده است
مناسبات قویتری با پکن داشته باشد .در همین حال اعالم شده است که
دو کشور اخیرا در حاشیه اجالس همکاری بینالمللی راه ابریشم در پکن
هم در این باره بحث و تبادلنظر کردهاند .از دیدگاه مانیل ،چین تسلیحاتی
را تولید میکند که دارای ویژگیهایی مشابه تسلیحات ناتو است و برای
همین میتواند برای ارتش فیلیپین مورد استفاده قرار گیرد.

رییس سابق آژانس اطالعات داخلی فرانسه:

ناتو باید برچیده شود

رویترز -رییس سابق آژانس اطالعات داخلی فرانسه گفت :ائتالف نظامی
ناتو بعد از سقوط شوروی سابق منسوخ شده و عمدا روسیه را یک تهدید امنیتی
جلوه میدهد تا موجودیتش را توجیه کند .ایو بونه اظهار کرد :روسها دیگر
شرور نیستند و تهدید شوروی نیز از بین رفته به این علت که اتحاد جماهیر
شوروی دیگر موجودیت ندارد .بونه همچنین گفت :ادعاهای ائتالف ناتو درباره
رفتارهای تجاوزگرانه مسکو اغراق شده هستند .او ادامه داد :ناتو میخواهد
موجودیت خود را ادامه دهد و تنها دلیل برای تداوم موجودیت این سازمان
روسها هستند و اینکه تلقی از روسیه به عنوان یک تهدید ادامه یابد.

تاکید نخستوزیر هند بر حمایت از فلسطین

ایس�نا -نخستوزیر هند به رییس تشکیالت خودگردان فلسطین
اطمینان داد حمایت دهلینو از مس��اله فلس��طین تزلزلناپذیر است .او
همچنین تاکید کرد ،خواستار تشکیل فلسطینی مستقل ،متحد و با اقتدار
است که در صلح با اسراییل همزیستی داشته باشد .نارندرا مودی که قرار
است ژوئیه به اراضی اشغال برود ،همچنین ابراز امیدواری کرد مذاکرات
میان فلسطین و اسراییل به زودی از سر گرفته شود و دو طرف در مسیر
یافتن راهحلی جامع حرکت کنند .پس از مذاکرات مودی و محمود عباس،
رییس تشکیالت خودگردان فلسطین طرفین پنج توافقنامه امضا کردند.

احتمالابطالنتایجانتخاباتریاستجمهوری۲۰۱۴برزیل
رویترز -رییس دادگاه رسیدگی به امور انتخاباتی برزیل اعالم کرد،
قضات ماه آینده میالدی بار دیگر پرونده مربوط به لغو انتخابات ۲۰۱۴
را بررسی میکنند .این بیانیه از سوی دادگاه عالی برزیل برای رسیدگی
به اتهامات مربوط به تامین مالی غیرقانونی کمپین انتخاباتی سال ۲۰۱۴
منتشر شده و حتی ممکن است به برکناری میشل تامر ،رییسجمهور
برزیل منجر شود .رییس دادگاه عالی برزیل گفت ،دادگاه رسیدگی به این
پروندهها در ششم ژوئه سالجاری میالدی از سر گرفته میشود.

آمادگی روسیه برای همکاری با آمریکا در امنیت سایبری
ایسنا -یک مقام ارشد وزارت امور خارجه روسیه اظهار کرد ،کشورش آماده
گفتوگو با آمریکا در زمینه همه مسایل مربوط به امنیت سایبری جهانی است.
مقام ارشد وزارت امور خارجه روسیه اظهار کرد :روسیه آماده گفتوگو با آمریکا
در زمینه همه مسایل مرتبط با امنیت سایبری جهانی است اما مخالفت دونالد
ترامپ نگذاشته تیمی برای همکاری سیاسی دو طرف از جانب آمریکا شکل
بگیرد .این مقام روسی که به عنوان نماینده ویژه رییسجمهور روسیه در امور
همکاریهای بینالمللی در امنیت اطالعات خدمت میکند ،خاطرنشان کرد:
رییسجمهور کشور ما در پکن اخیرا این را گفت .او مشخصا خاطرنشان کرد ،ما
به طرف آمریکایی طیف وسیعی از توافقها از جمله در زمینه پیشگیری از حوادث
در حوزه اطالعاتی را برای آنکه به بحث و همکاری بپردازیم ارائه کردیم.

مقامهای دولت آمریکا اعالم کردند ،دونالد ترامپ توانسته با سیاستهایش تا
حد چشمگیری تعداد کشورهایی که با استرداد و بازگشت مهاجران این کشورها
از آمریکا مخالفت میکردند را کاهش دهد .براساس اعالم مقامهای آمریکایی از
زمان انتخابات ریاستجمهوری سال گذشته میالدی در این کشور تاکنون تعداد
کشورهای مخالف بازگشت مهاجرانشان از آمریکا از  ۲۰به  ۱۲درصد کاهش
یافته است و برخی از کشورهای حذف شده از این فهرست شامل عراق و سومالی
رییسجمهور ترکی ه که برای دیدار و گفتوگو
با رییسجمهور آمریکا به واشنگتن سفر کرده،
خواس��تار بهبود روابط دو کشور شده و در مورد
ارسال سالح برای شبهنظامیان کـرد سوریه هم
هشدار داد.
این س��فر که از جمله س��فرهای پرحاشیه
اردوغان محس��وب میشود ،در حالی آغاز شده
که تنش در روابط دو طرف در باالترین حد خود
قرار دارد و مقامات دوطرف هر چند در اظهارات
خود خویشتنداری به خرج میدهند ولی شواهد
نش��ان میدهد ک��ه نارضایتی ترکی��ه از دولت
ت تاثیر خود قرار داده و
آمریکا این س��فر را تح 
ای��ن نارضایتی در جریان مذاکرات دو طرف نیز
نمایان خواهد شد.
دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان ،سهشنبه
گذشته در کاخ سفید در برابر خبرنگاران حاضر
ش��ده و هر دو در مورد گفتوگوهای خود ابراز
خوش��بینی کردند .اردوغان گف��ت دو رهبر در
حال بنای عصر تازهای از روابط آنکارا و واشنگتن
هستند .با این حال رییسجمهور ترکیه تاکید
کرده کش��ورش هرگز حاضر نیس��ت همکاری
یپگ)
ایاالت متحده و یگانهای مدافع خلق ( 
را بپذیرد.
ریيسجمهور آمریکا پس از این دیدار بر اتحاد
دو کشور تایید کرد و یادآور همکاریهای ترکیه با
آمریکا در دوران جنگ سرد شد و گفت :ما امروز
در جنگ با تروریسم دشمن مشترک جدیدی
داری��م که بار دیگ��ر در کنار هم ب��ا آن روبهرو
خواهیم شد .ما از مردم ترکیه حمایت میکنیم،
ما از ترکیه در جنگ با گروهای تروریستی مثل
کک) حمایت میکنیم تا اطمینان
پ 
داعش و ( 
حاصل شود که هیچ جای امنی برای این گروههای
تروریستی باقی نمیماند.
ریيسجمهور ترکیه هم گفت :همکاری بین

اردوغان در واشنگتن در مورد ارسال سالح برای کـردهای سوریه هشدار داد

عصر تازه روابط زیرسوال

دو کش��ور برای امنیت جهان به ویژه خاورمیانه
پرالتهاب بسیار مهم است .همکاری و همبستگی
نزدیک برای مبارزه با تروریسم در میدان جنگ
باید تقویت ش��ود .مبارزه علی��ه داعش و دیگر
گروههای تروریس��تی اولویت است .ما میدانیم
که با همکاری نزدیک میتوانیم شرایط عراق و
سوریه را متحول کنیم.
یگانه��ای مدافع خلق ،گروهی مس��لح از

مذاکرات روسایجمهوری آمریکا و ترکیه در واشنگتن هم
نتوانست اختالفات موجود در روابط دو کشور را برطرف کند و
سازشی بین طرفین در مورد مساله کردهای سوریه حاصل نشد.
دیدار و مذاکرات دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان در کاخ سفید
فقط  20دقیقه به طول انجامید .کارشناسان سیاسی که روزنامه
اینترنتی «گازیتا.رو» با آنها گفتوگو کرده ،بر این عقیدهاند که با
وجود مثبت بودن اوضاع در ظاهر ،واضح است که اختالفات بین
آنکارا و واشنگتن همچنان به قوت خویش باقی است.
اردوغاندرکنفرانسمطبوعاتیمشترک،سخنانخودرابااین
جمله شروع کرد که ترکیه و ایاالت متحده متحد نظامی دیرین
یکدیگر در دوران جنگ سرد و به خصوص در رویارویی با اتحاد
جماهیر شوروی بودن د ولی بالفاصله از مساله روسیه فاصله گرفته
و موضوع را تغییر داد و بر اهمیت همکاری دو کشور در مبارزه
با تروریسم تاکید کرد.
ترامپ نیز با اشاره به تاریخ همکاریهای نظامی بین آمریکا و
ترکیه ،اعالم آمادگی کرد که از ترکیه در مبارزه با گروه تروریستی
پکک) حمایت
داعش و همچنین حزب کارگر کردس��تان ( 
یدانند ،در حالی
خواهد کرد که واشنگتن و آنکارا آنها را تروریست م 
کهبهگفتهوی،وضعیتشبهنظامیانکرددرسوریهمتفاوتاست.
بر اساس اظهارات رهبران هر دو کشور به سختی میتوان نتیجه
گرفت که مذاکرات آنها در جوی مثبت برگزار شده باشد .در آستانه
سفر اردوغان به واشنگتن نیز بسیاری از رسانهها به تیرگی روابط
دو کشور طی چند ماه اخیر اشاره داشتند که یکی از مهمترین
دالیل این است که رییسجمهور آمریکا هفته گذشته دستور
ارسال تسلیحات نظامی برای نیروهای کرد سوری که در ائتالف
نیروهای دموکراتیک س��وریه حضور دارند را صادر کرد .مواضع
ترکیه در این رابطه قاطع بوده و شبه نظامیان کرد در سوریه را
تهدیدی برای امنیت خود دانسته و به همین دلیل هم مقامات
بازتاب

رسانهها میگوین د رییسجمهور آمریکا از جیمز کومی،
رییس برکنارش��ده پلیس ف��درال آمریکا خواس��ته بود به
تحقیقات درباره تماسهای مشاور امنیت ملی پیشین خود
با روسیه پایان دهد.
نیویورکتایمز یک هفته بعد از اخراج رییس پلیس فدرال
آمریکا مینویس د دونالد ترامپ در دیداری با کومی او را به پایان
دادن به تحقیقات در مورد مایکل فلین دعوت کرده بود.
نیویورکتایم��ز گ��زارش خود را به پروتکل��ی که بعد از
گفتوگوی جیمز کومی در  ۱۴فوریه با دونالد ترامپ نوشته
شده ،مستند کرده است .طبق آنچه در این پروتکل آمده ،ترامپ
در مورد تحقیقاتی که کومی در دست انجام داشته ،به او گفته
است :امیدوارم شما این مساله را رها کنید.
ترامپ بارها به کومی گفت ه فلین آدم خوبی است و هیچ
اشتباهی مرتکب نشده است .کومی تنها پاسخ داده است :تایید
میکنم که او آدم خوبی است .پروتکل یادشده و درخواست
ترامپ برای پایان دادن به تحقیقات در مورد فلین از سوی منابع
مستقل در گفتوگو با آسوشیتدپرس تایید شدهاند.
 تکذیب کاخ سفید
کاخ س��فید این گفتهها را بهسرعت تکذیب و اعالم کر د
چالش

 -BBCس��ندیکاهای اتوبوسران��ی ،راهآهن و همچنین
کش��تیهای مسافربری یونان دیروز با فراخوان برای اعتصاب
سراسری فعالیت خود را متوقف کردند که این موجب اختالل
در حمل و نقل عمومی این کشور شد .پزشکان و کارمندان دولت
هم همراه آنها در این اعتصاب شرکت کردند.
این در حالی است که همزمان قانونگذاران پارلمان یونان به
بحث درباره تدابیر ریاضت اقتصادی که قرضدهندگان به یونان
ی آن را داشتهاند ،پرداختهاند .فراخوان
از این کشور تقاضای اجرا 
این اعتصاب اعتراضی یک روز قبل از سوی اتحادیههای بخش

یپگ» در قالب تشکلی
کـردهای سوریه است « .
با عنوان نیروهای دموکراتیک س��وریه همراه با
ش��ماری از شبهنظامیان عرب سوری ه و حمایت
ائتالف به رهبری آمریکا ،در حال نبرد با «حکومت
اسالمی» برای بازپسگیری رقه است.
یپگ» را شاخهای از «پک ک» و
آنکارا « ،
هر دو را گروهی ترویستی میداند .ایاالت متحده
«پک ک» را گروهی ترویستی میدان د اما چه

در دوره باراک اوباما و چه در دوره فعلی از قبول
دس��تهبندی ارائهشده از س��وی ترکیه در مورد
یپگ» خودداری کرده است.
«پک ک» و « 
وزارت دفاع ایاالت متحده پیشتر اعالم کرده
بود دولت این کش��ور بن��ا دارد در جریان ادامه
نبردها علیه گروه موسوم به حکومت اسالمی در
سوریه ،تا جایی که الزم است تسلیحات در اختیار
شبهنظامیان کـرد بگذارد .دونالد ترامپ سهشنبه

ماه عسل نیمهتمام

آنکارا از این اقدام واشنگتن به شدت انتقاد کردند.
مقامات پنتاگون برنامه تجهیز نظامی کردهای سوریه را در
راستای مبارزه با داعش ضروری دانسته و سعی کرده اند طرف
ترکیهای را متقاعد کنند که آمریکا نگرانی آنها را درک کرده و
اقداماتمضاعفیبرایممانعتازخطراتبالقوهبرایامنیتترکیه
را در نظر گرفته است ،از جمله آنکه تسلیحات ارسالی برای کردها،
تحت نظارت آمریکاییها استفاده خواهند شد.
  اهداف متفاوت آمریکا و ترکیه در سوریه
با این وجود به طور مشخص دیدگاه ترامپ و اردوغان در مورد
تروریست بودن شبهنظامیان کرد سوریه کامال متفاوت است .به
عقیده مدیر مرکز امنیت منطقهای در خاورمیانه ،مشخص است
که ترامپ و اردوغان به سازشی در باره مساله کردهای سوریه و
به خصوص ارسال سالح برای آنها نرسیدهاند ،در حالی که این
موضوع برای مقامات آنکارا بسیار بااهمیت است.
این کارشناس افزود :باوجود سخنان مثبت اردوغان در مورد
ل
رواب��ط دوجانبه و بوجود آم��دن دوره جدیدی از روابط متقاب 
رییسجمهور ترکیه قطعا در مورد آنها تجدیدنظر خواهد کرد،
اگر آمریکا به حمایت خویش از نیروهای کرد ادامه دهد .البته
اردوغاندرکنفرانسمطبوعاتیبهمسالهخریدسالحهایمختلف
آمریکایی توسط ارتش ترکیه نیز اشاره کرد که نشان میدهد ،وی
حاضربههمکاریمشروطباآمریکاستوپیشنهاداتیبرایسازش
دارد.به عقیده رییس مرکز مطالعات ترکیه معاصر در روسیه ،یکی
از مسایل مهم دیگر هم تقسیم مناطق نفوذ در خاک سوریه است
که در وهله نخست صحبت بر سر استان ادلب است که ترکیه
ادعای لزوم کنترل آن را دارد .موضوع کردها ،تنها عامل اختالف
نظر واشنگتن و آنکارا نیست .دولت ترکیه اصرار دارد که آمریکا

فتحاهلل گولن یکی از رهبران دینی و مخالف سیاسی دولت ترکیه
را از این کشور اخراج کند .ولی مقامات واشنگتن خیال چنین
کاری را ندارند.
کارشناس ارشد مرکز تحقیقات ملی مسکو معتقد است که
س��خنان مقامات ترک در مورد اخراج گولن ،جنبه هشداری و
اولتیماتوم دادن ندارند .در عرصه روابط بینالملل ،ارسال عالئمی
در این خصوص کامال مرسوم است .ضمن اینکه دونالد ترامپ،
در صورت تمایل هم امکان بازگرداندن گولن به ترکیه را ندارد و
این مساله در حوزه اختیارات وی قرار ندارد.
  اختالف دیدگاه آمریکا و اروپا در برخورد با ترکیه
این کارشناس روابط کنونی آمریکا و ترکیه را مبهم ارزیابی
کرده و گفت :از یک سو روابط ترکیه با کشورهای غربی بهترین
دوران خود را سپری نمیکند و آنکارا اختالف نظرات زیادی هم
با اتحادیه اروپا دارد .ولی از سوی دیگر ،بعد از روی کار آمدن دولت
ترامپ و برخی اقدامات وی ،به خصوص در رابطه با خاورمیانه ،ما
شاهد تمایالت خوش بینانهای از طرف آنکارا به سمت واشنگتن
هستیم .برای مثال حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی ارتش
سوریه ،بالفاصله مورد استقبال رهبران ترکیه قرار گرفت.
این اواخر روابط ترکیه و اتحادیه اروپا به شدت تیره شده است.
در نتیجه همهپرسی مربوط به قانون اساسی ترکیه در تاریخ 16
آوریل سالجاری ،رییسجمهور در این کشور از اختیارات بسیار
گستردهای برخوردار میشود و اردوغان که از سال  2002تاکنون
اداره امور ترکیه را برعهده دارد ،از این به بعد بسیاری از تصمیمات
کشوری را شخصا اتخاذ خواهد کرد و خواهد توانست تا سال2029
نیزصندلیریاستجمهوریرابرایخویشحفظکند.کشورهای
اروپایی به شدت مخالف این تحوالت در ترکیه هستند و نارضایتی

ترامپ از کومی خواسته بود به تحقیق درباره فلین پایان دهد؛

رسوایی دنبالهدار میلیاردر نیویورکی

ترامپ هرگز خواس��تار پایان هیچ تحقیقاتی نشده از جمله
ت رییسجمهور
تحقیقات علیه فلین .کاخ س��فید گفته اس 

آمری��کا احترام زیادی برای همه تحقیقات و همچنین برای
همه مقامهای مجری قانون دارد.

یونان بار دیگر وارد رکود شد

خصوصی و دولتی اعالم شد .این در حالی است که قرار است
پارلمان یونان درباره اصالحاتی که باعث آزاد شدن بخش بعدی
اعتبارات مربوط به یک وام 86میلیون یورویی اعطا شده به یونان
خواهد شد ،رایگیری کنند.
یونان ماه جاری میالدی با کاهش بیشتر هزینههایش برای
پایان دادن به بنبس��ت در مذاکرات با وامدهندگان به یونان
موافق��ت کرد .به مجرد آنکه قانونگذاران یونان تدابیر ریاضتی
جدید را تصویب کنند وزرای دارایی منطقه یورو در نشس��ت

بع��دی گروه یورو در تاریخ  22می درباره بازپرداخت وامها به
یونان بحث خواهند کرد .آتن به این اعتبارات فورا احتیاج دارد
تا بدهی7/5میلیارد یورویی خود را که در ماه ژوئیه سررسید آن
فرا میرسد ،پرداخت کند .آتن اعالم کرده در راستای اصالحات
خود برای سال 2019مستمریهای بازنشستگی را کاهش داده
و در سال 2020نیز میزان معافیتها از مالیات را کاهش خواهد
داد تا بتواند دو درصد تولید ناخالص داخلی خود را پسانداز کند.
آمارهای رسمی نشان میدهند که یونان برای اولین بار از سال

زاویه

افزایش تولیدات صنعتی آمریکا در باالترین حد از۲۰۱۴

موفقیت آمریکا در تسریع استرداد مهاجران از این کشور

هستند که تا مدتها با بازپسگیری مهاجرانشان مخالفت میکردند.
طبق این گزارش اکنون فهرس��ت این کش��ورهای مخالف با پس گرفتن
مهاجرانشان از آمریکا کوتاهترین فهرست در یک دهه گذشته است .مقامهای
اداره مهاجرت و گمرکهای آمریکا توضیح ندادند که به سبب تغییرات سیاسی
به وجود آمده چه تعداد از مهاجران استرداد شدند ،اما به عنوان مثال سومالی در
فاصله هفت ماه گذشته در سال مالی جاری در آمریکا  ۲۵۹مهاجر خود را بازپس
گرفته است در حالی که در کل سال  ۱۹۸ ،۲۰۱۶و درکل سال  ۱۷ ،۲۰۱۵نفر
از مهاجرانش را بازپس گرفته بود .مارلن پینیرو ،معاون مدیر امور عملیاتهای

حذفی در اداره گمرکها و مهاجرت آمریکا گفت :این تالشها در دوران اوباما
آغاز ش��د اما ترامپ تمرکزی قاطعانه بر وزارت خارجه و وزارت امنیت داخلی
آمریکا گذاشت و این باعث تسریع این استردادها شد.
ترامپ پیش از این وعده داده بود تا کشورهای مخالف را تحت فشار قرار دهد
تا مهاجران استرداد شده خود را از آمریکا بازپس بگیرند و در یکی از نخستین
دس��تورهایش به وزارت امنیت ملی آمریکا دستور داد دست به اقداماتی برای
تحت فشار قرار دادن این کشورها ازجمله با متوقف کردن صدور روادید برای
دولتهای آنها -در صورت عدم همکاری -بزند.

گذش��ته اعالم کرد که گفتوگوهای او با رجب
طیب اردوغان بس��یار موفقیتآمیز خواهد بود.
رییسجمهور آمریکا گفته است ما روابط بسیار
خوبی داشتیم و آن را بهتر هم خواهیم کرد.
دیدار ترامپ و اردوغان در حالی انجام میشود
که جنگ داخلی س��وریه در هفتمین س��ال با
صدها هزار کشته و میلیونها آواره و بدون آنکه
تالشهای بینالمللی راه ب��ه جایی ببرد ،ادامه
دارد .ترکیه و آمریکا ،از مخالفان بش��ار اس��د به
ش��مار میروند و هر دو کشور هم از شماری از
شورشیان و شبهنظامیان سوری حمایت میکنند.
آمریکا ائتالفی برای نبرد با داعش در عراق و سوریه
تش��کیل داده و حمایت از شبهنظامیان کرد نیز
در راس��تای نبردها با گروه موسوم به «حکومت
اسالمی» صورت میگیرد.
ترکیه در عین حال یکی از سه کشور اصلی
درمذاکرات آستانه است؛ مذاکراتی که با حضور
روسیه و ایران ،حامیان اصلی بشار اسد ،برپا شده
و در حال حاضر به توافقی برای آتشبس و ایجاد
مناطقی امن در سوریه انجامیده است.
  درگی�ری در جریان س�فر اردوغان به
آمریکا
پلیس واشنگتن اعالم کرد :در پی درگیری در
محل اقامت سفیر ترکیه در واشنگتن در جریان
س��فر رجب طیب اردوغ��ان ،رییسجمهور این
کشور به آمریکا  9نفر زخمی و دو نفر بازداشت
شدند .پلیس واشنگتن اعالم کرد :حال دو نفر از
 9نفر مجروح وخیم است .تمامی مجروحان به
بیمارستان منتقل شدند .براساس اعالم شاهدان
عینی معترضان خشمگین که در اطراف محل
اقامت س��فیر ترکیه تجمع ک��رده بودند ،پرچم
گروه حزب اتحاد دموکرات کرد سوریه را در دست
داش��تند .زمانی که این اعتراضات خشونتآمیز
اتفاق افتاد ،اردوغان داخل ساختمان بود.

خود از این اقدام اردوغان را علنا اعالم کردهاند .این در حالی است
که دونالد ترامپ نه تنها با این دیدگاه اروپاییها موافق نیست،
حتی برگزاری موفق همهپرسی در ترکیه را به همتای ترک خود
تبریک گفته است.
  سیاس�ت ترامپ در خاورمیانه با مش�کل مواجه
است
عیسیاف معتقد است که اختالف نظر بین اتحادیه اروپا و
آمریکا درخصوص مس��ایل مربوط به خاورمیانه ،در واقع جنبه
ایدئولوژیکیداشتهودردولتهایدموکراتوجمهوریخواههمواره
حفظ شده است .برای آمریکا امنیت این کشور اهمیت دارد و اوضاع
منطقه نیز صرفا با توجه به این مساله ارزیابی میشود.
این کارشناس برجسته میگوید :سفر رهبران خاورمیانه به
آمریکا نهتنها از جنبه روابط دوجانبه اهمیت دارن د بلکه آنها به
خودی خود نیز مهم هستند .البته سفر مقامات بلندپایه عربستان
و اردن به آمریکا ،همواره مهمتر از ترکیه است .به گفته وی ،ترامپ
بههمهکشورهایمنطقهعالمتدادهکهاگرمتحدآمریکاباشند،از
آنها حمایت خواهد کرد .در صورتی که در دوران ریاستجمهوری
باراک اوباما ،هرگز چنین حرفی از واشنگتن شنیده نشده است.
عیسیاف همچنین یادآور شد که اصلیترین موضوع مذاکرات
ترامپ و اردوغان ،همکاریهای نظامی در مبارزه با تروریسم در
خاورمیانه بود که البته نتیجه مشخصی در پی نداشته است .وی
افزود :طرفین نمیتوانند در مورد هیچ موضوعی به توافق برسند و
دلیل آن هم فقط یک مساله بسیار ساده است .وزارت امور خارجه
آمریکا با کنار گذاشتن افرادی که در دولت اوباما همکاری داشتند،
دارای کمبود پرسنل مجرب شده و در واقع افرادی که بتوانند
راهکار مناسبی برای اقدامات دولت ترامپ در منطقه خاورمیانه
تهیه کنند ،وجود ندارند .بنابراین بسیار دشوار است او موفق شود
شعارهای خود را واقعا عملی کند.

به گفته کاخ سفید پروتکل یادشده محتوای گفتوگو بین
ترامپ و کومی را دقیق بازتاب نداده است.
پلیس فدرال آمریکا موضعگیری در این مورد را رد کرده
است .نیویورکتایمز مینویس د پروتکل مربوطه را در اختیار
ندارد و نتوانسته مستقال آن را مطالعه کند.
ام��ا منبع این خبر دو فردی هس��تند ک��ه از موضوع
آگاهی دارن��د .یکی از آنها پاراگرافهایی از متن را قرائت
کرده است.
یکی از افراد مورد اعتماد کومی که پروتکل را خوانده ،به
ت این روزنامه محتوای گفتوگو را درست
رویترز گفته اس�� 
بازتاب داده است.
ترام��پ روز  ۹می جیمز کوم��ی را اخراج کرد .کومی
از جمله تحقیقاتی را در دس��ت داشت که محور آن نفوذ
احتمالی روسیه بر انتخابات ریاستجمهوری آمریکا به نفع
ترامپ بود .مایکل فلین ،مش��اور پیشین ترامپ در زمینه
امنیت ملی اواس��ط فوریه بعد از آنکه اذعان کر د اطالعات
نادرس��تی در مورد تماس با س��فیر روس��یه ارائه کرده ،از
س��متش اخراج شد .او پیش از ش��روع ریاستجمهوری
ترامپ به صورت غیرقانونی با سفیر روسیه مذاکره کرده و
این گفتوگو را مخفی نگه داشته بود.
 ۲۰۱۲بار دیگر وارد رکود ش��ده است .تولید ناخالص داخلی
یونان در سه ماهه اول سالجاری یک دهم درصد کاهش داشته
است .این تولید در سه ماهه آخر سال  ۲۰۱۶هم با کاهش 1/2
درصدی روبهرو شد .به باور کارشناسان ،رکود یونان ناشی از ابهام
و بالتکلیفی در مورد دریافت وام جدید است .این کارشناسان در
عین حال انتظار دارند امسال رشد اقتصادی یونان به 2/6درصد
برسد .براساس آمار منتشر شده توسط دولت یونان ،اقتصاد این
کشور در دوره سه ماهه آخر سال  ۲۰۰۸وارد رکود شد و اقتصاد
این کشور به استثنای رشد بسیار اندک در سال  ،۲۰۱۴تا سال
 ۲۰۱۵همچنان گرفتار رشد منفی بود.

