» خبر

پوتين :بازگشت کريمه به اوکراين
تحت هيچ شرايطي ممکن نيست
رئيس جمهور روسيه اعالم کرد که روسيه تحت هيچ شرايطي اجازه نخواهد
داد کريمه به اوکراين بازگردد.به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از تاس،
«والديمير پوتين» رئيس جمهور روسيه ،اظهار داشت که بازگشت کريمه
به اوکراين در هر شرايطي غير ممکن است.پوتين در پاسخ به اين پرسش
که آيا ممکن است شرايطي به وجود آيد که کريمه به اوکراين بازگردد،
گفت :درباره چه چيزي صحبت مي کنيد؟ چنين شرايطي وجود ندارد و
به وجود نيز نخواهد آمد.گفتني است شبه جزيره کريمه واقع در جنوب
اوکراين در سال  ۲۰۱۴پس از برگزاري يک همه پرسي به خاک روسيه
ملحق شد اما اوکراين و غرب ،روسيه را به اشغال کريمه و نقض حقوق
ساکنانش متهم ميکنند.

حمله يک فرد مسلح به اقامتگاه
سفير ايران در اتريش
پليس اتريش از حمله يک فرد مسلح به محل اقامت سفير ايران در وين
و از پاي درآمدن او به ضرب گلوله توسط محافظان خبر داد.به گزارش
خبرگزاري فارس ،منابع محلي اتريش از حمله يک فرد مسلح به محل
اقامت سفير ايران در وين خبر ميدهند.پليس اتريش اعالم کرد که يکي
از محافظان ساختمان با شليک به اين مهاجم ،او را از پاي درآورده است.
به نوشته خبرگزاري فرانسه ،فرد مهاجم به سالح سرد مجهز بوده و تالش
داشت وارد محل اقامت سفير ايران در اتريش شود.وبگاه «اکسپرس» به
نقل از پليس اتريش نوشت که يکي از محافظان به دليل جراحت بازو ،به
بيمارستان منتقل شده است.وزارت دفاع اتريش اعالم کرد که محافظان
ابتدا از اسپري فلفل براي متوقف کردن مهاجم استفاده کردند اما به دليل
موثر واقع نشدن ،مجبور به تيراندازي شدند.با اينکه از انگيزههاي اين مهاجم
 26ساله اطالعي در دست نيست اما تدابير امنيتي در تمام سفارتخانهها و
اماکن ديپلماتيک در پايتخت اتريش افزايش يافته است.تا زمان درج اين
خبر جزئيات بيشتري در باره اين حمله منتشر نشده بود.اين در حالي است
که روز جمعه نيز عدهاي از طرفداران فرقه شيرازي به سفارتخانه ايران در
لندن تعرض کرده و در نهايت توسط پليس بازداشت شدند.

سازمان ملل:

پرونده حقوق بشر بايد بخشي از مذاکرات
با کرهشمالي باشد

بازرس سازمان ملل ديروز گفت ،هرگونه پيشرفت در مذاکرات اتمي و
امنيتي با کره شمالي در نشستهاي آتي بايد همراه با گفتگوها درباره
نقضهاي حقوق بشري در اين کشور باشد.به گزارش ايسنا ،به نقل از
خبرگزاري رويترز ،دونالد ترامپ ،رئيس جمهور آمريکا موافقت کرده
تا با کيم جونگ اون ،رهبر کره شمالي در پايان مه سال جاري ميالدي
ديدار کند و به بررسيآينده برنامه اتمي اين کشور آسيايي بپردازد.
دو کره نيز قرار است نشستي را در اواخر آوريل سال جاري ميالدي
و در روستاي پونمونجوم در مرز دو کشور برگزار کنند«.توماس اوجي
کوئينتانا» ،مخبر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در کره شمالي به شوراي
حقوق بشر سازمان ملل گفت :امروز ،ما شاهد آن چيزي هستيم که
به نظر پيشرفت سريع در روند امنيتي و سياسي در روابط دو کره و
آمريکا با کره شمالي است و قرار است نشستهاي تاريخي بين اين
کشورها برگزار شود.وي با اشاره به اين لحظه حساس گفت :اجازه
بدهيد تاکيد کنم که کره شمالي بايد اين روابط نزديک و حسنه را با
يک اقدام موازي در ديدگاه حقوق بشري مستحکم کند .پيام اصلي
من اين است که هرگونه پيشرفت در مذاکرات امنيتي بايد با مذاکرات
درباره حقوق بشر در کره شمالي همراه باشد.

افزايش سقف برداشت
ازخودپردازهاي بانک تجارت
همزمان با روزهاي پاياني اسفند ماه و تعطيالت نوروز ،سقف برداشت از
دستگاههاي خودپرداز بانک تجارت به  5ميليون ريال افزايش مي يابد.روابط
عمومي بانک تجارت با اعالم اين خبر افزود :با توجه به افزايش تقاضاي نقدينگي
و در راستاي خدمت رساني بيشتردر روزهاي پاياني سال و تعطيالت نوروز،
سقف برداشت وجه نقد از دستگاههاي خودپرداز بانک تجارت در سراسر
کشور از روز جمعه  25اسفند لغايت چهارشنبه  15فروردين  97صرفا براي
مشتريان داراي تجارت کارت به  5.000.000ريال در شبانه روز افزايش خواهد
يافت.در اين خبر آمده است :تغيير در سقف برداشت وجه از خودپردازهاي
بانک تجارت بر اساس مجوز بانک مرکزي صورت گرفته و پس از تاريخ فوق
به ميزان قبل (  2.000.000ريال) بر خواهد گشت .

تحليلنامه اقتصادي شماره 28
بانکانصار انتشاريافت

بيستوهشتمين شماره تحليلنامهاقتصاديبانکانصار باموضوعات متنوع
وآخرين اخبارواطالعات مربوط به اقتصاد ،تجارت و حوزه پوليوبانکي ازسوي
مرکزمطالعاتونوآوري بانکانصار منتشرشد و دراختيار عالقهمندان قرارگرفت.به
گزارش ادارهکلروابطعموميوتبليغات ،در بيست وهشتمين شماره تحليلنامه
اقتصادي بانکانصار عناوين چشمانداز  2018براي بازارها ،کوتاه از اقتصاد آمريکا،
تحليل وپيشبيني بخش حقيقي اقتصاد ايران درسال  ،1396تجارت خارجي
ايران و موانع آن ،وضعيت ارتباطات داخلي کشور ،تحرکات فعاالن بانکي وجود
دارد که در آن ها مطالبي حاوي آمار مقايسهاي با استفاده ازمنابع معتبر نظير
والاستريتژورنال ،فدرالرزرونيويورک ،مرکزپژوهشهايمجلسشوراياسالمي
و ساير مراکز آماري معتبر وجود دارند و خواننده عالقهمند به رويکردهاي
کارشناسي و تحليلي مي تواند به اطالعات دقيق دست يابد.براساس اين
گزارش ،در شماره بيستوهشتم تحليلنامه اقتصادي بانکانصار نيز آمار
وارقام ،نمودارها ،تحليلهاي تئوريک و طرح موضوعات کليدي و داراي
اولويت حوزه اقتصاد وپولي وبانکي ايران و جهان به چشم ميخورد که به
منظور ارتقاي سطح آگاهيهاي تخصصي و کارشناسي منابعانساني بانک و
عالقهمندان حوزههاي بانکداري تنظيم شده است.

افتتاحسيصدوبيستوهفتمينشعبهبانکپارسيان

شعبه کوي فردوس تبريز به عنوان سيصد و بيست و هفتمين شعبه بانک
پارسيان با حضور مسئولين بانک پارسيان ،رئيس خانه صنعت و معدن استان
آذربايجان شرقي و برخي مديران عامل شرکت هاي برتر صنعتي وغذايي
استان آذربايجان شرقي،درتاريخ  20اسفندماه گشايش يافت.به گزارش روابط
عمومي بانک پارسيان؛درآيين گشايش اين شعبه که آقاي خليل پور ،مدير
امورشعب؛بيژني،مدير امورپشتيباني ،لطيفي آزاد ،مدير امور حقوقي؛ نيک نيا،
رئيس حوزه تبريز از بانک پارسيان حضور داشتند؛ مريم وحيدنيا ،سرپرست
روابط عمومي بانک پارسيان با بيان اينکه افتتاح اين شعبه تقريبا مقارن با
آغاز به کار همزمان چهارشعبه بانک پارسيان در سال  1380مي باشد که
سرآغاز شيوه اي نوين در خدمت رساني و رفتار مشتري مدارنه در کسب و
کار خود بود  ،افزود :بانک پارسيان در عرصه هاي مختلف خدمت رساني با
ارائه خدمات و محصوالت نوآورانه به عنوان يک بانک پيشتاز ،الگوآفرين و
نمونه شناخته شده است.وحيدنيا با تاکيد بر اينکه بانک پارسيان در راستاي
سياست ها و راهبردهاي خود و همسو با سياست هاي اقتصاد مقاومتي همدوش
دولت محترم خدمات ارزنده اي را به منظور رونق توليد ،صنعت و کسب
و کار و اشتغال آفريني درکشور ارايه داده است،که در بسياري ابعاد مانند
مشارکت در طرح هاي آبرساني و پروژه هاي ملي اثرات مثبت اجتماعي نيز
داشته ،خاطرنشان کرد:ساماندهي بزرگترين مؤسسه مالي غير مجاز کشور
(تعاوني اعتبار ثامن الحجج) درکنار بانک مرکزي به عنوان الگويي مناسب با
قابليت مدل سازي رفتار سازمان در کسب و کار حوزه پولي و مالي در قبال
ذي نفعان و مديريت حرفه اي بانک پارسيان در بازپرداخت سپرده هاي
اين سپرده گذاران بوده است.

»

معاون وزير خارجه سوريه گفت :آمريکا با تروريستها در تمام مناطق جهان همپيمان شده
است .به گزارش گروه خبرگزاري تسنيم« ،فيصلالمقداد» در گفتگو با خبرنگار تسنيم در دمشق
اظهار داشت :اتهامات اخير دشمنان اين کشور مبني بر استفاده دمشق از سالحهاي شيميايي
را نشانه خشم آنها از پيروزيهاي بزرگ ارتش سوريه در نبرد با تروريسم دانست و تأکيد کرد
آمريکا از تروريسم در سوريه و همه مناطق جهان حمايت ميکند.وي گفت :دشمنان سوريه
در پي دستاوردها و پيروزيهاي ارتش اين کشور ،اتهامات خود عليه دمشق مبني بر استفاده از
سالحهاي شيميايي را تشديد کردهاند ،اين در حالي است که آمريکا از تروريسم نهتنها در سوريه
بلکه در تمام جهان حمايت ميکند.خبرنگار تسنيم از فيصلالمقداد پرسيد :غوطه شرقي در حال
حاضر در صدر نبردها در سوريه قرار دارد ،و شما بارها اطالعاتي مبني بر استفاده (تروريستها) از
سالحهاي شيميايي دريافت کردهايد ،بهنظر شما پس از آزادسازي بيش از نيمي از غوطه شرقي ،تا

چهميزان آمريکا بر اين منطقه (و تروريستهايش) حساب باز ميکند،معاون وزير خارجه سوريه
در پاسخ گفت :اياالت متحده آمريکا نهتنها در سوريه بلکه در تمام مناطق جهان از تروريسم
حمايت ميکند ،آمريکا دشمن دموکراسي و زندگي ملتهاست.وي افزود :اياالت متحده آمريکا
در حال حاضر با تروريستها همپيمان شده است ،اين در حالي است که سوريه با دوستان خود
از جمله روسها و ديگر قدرتها و کشورهايي همپيمان است که کنار هم با تروريسم ميجنگند،
ولي آمريکا با تروريستها همپيمان شده است ،به همين سبب ما اعالم ميکنيم که تمام اين
دروغها و اخبار ساختگي آمريکا درباره استفاده (دمشق) از سال ح شيميايي در سوريه در راستاي
حمايت از ابزارهايش موسوم به «کالهسفيدها» و گروههاي تروريستي داعش و جبهه النصره
مطرح ميشود تا از چنين مسائلي براي اجراي سياستهايش در خاورميانه بهرهبرداري کند ،زيرا
آمريکا در رسيدن به تمام اهدافش در سوريه شکست خورده است.

فيصلالمقداد:

آمريکا با تروريستها
در تمام مناطق جهان
همپيمان شده است

بين الملل
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معاون وزير دفاع روسيه:

آمريکا همچنان بزرگترين صادر کننده
تسليحات است

آمريکا به دنبال تقسيم سوريه است

معاون وزير دفاع روسيه ديروز گفت ،اياالت متحده
با وجود تعهدات در حفظ تماميت ارضي و استقالل
سوريه تالش ميکند تا اين کشور را تقسيم کند.
به گزارش ايسنا ،الکساندر فومين ،معاون وزير دفاع
روسيه در گفتگو با روزنامه «کراسنايا زوزدا» گفت:
تمايالت آمريکاييها کامال مشخص است .آنها به
دنبال تقسيم سوريه هستند در حالي که پيشتر
قول داده بودند تا تماميت ارضي و يکپارچگي اين

کشور را حفظ کنند .نيروهاي تحت کنترل آمريکا
با شبهنظاميان گروه تروريستي داعش همکاري
ميکنند و اين اقدام بار ديگر تحت کنترل و
هدايت آمريکاييها صورت ميگيرد .واشنگتن
از جدايي طلباني که از اقليتهاي جامعه سوريه
هستند ،حمايت ميکند .آنها با تشکيالت مسلح
اقليتهاي قومي شامل کردها اين بازي را آغاز
کردهاند .در حالي که ميگويند به دنبال ايجاد
يک منطقه امنيتي تحت کنترل اين تشکيالت
مسلحانه هستند که گفته شده تعدادشان  ۴۰هزار
نفر است.وي در ادامه مصاحبه خود گفت :اولويت
جديد رهبري سياسي  -نظامي ناتو ارتقاي يک
زيرساخت لجستيکي و حمل و نقل در داخل اروپا
و ايجاد منطقه «شنگن نظامي» است .اين هدف
براي استقرار سريع نيروهاي نظامي در مرزهاي
روسيه انجام ميگيرد.

نتيجه جديدترين گزارش موسسه صلح
سيپري نشان ميدهد که آمريکا همچنان
بزرگترين صادر کننده تسليحات دنيا بوده
و ميزان صادرات تسليحات غرب به منطقه
بحراني خاورميانه افزايش چشمگيري داشته
است.به گزارش نامه نيوز ،به نقل از روزنامه
«تاگس اشپيگل» ،موسسه تحقيقات صلح
بين المللي استکهلم (سيپري) صبح ديروز
تازه ترين گزارش خود درباره ميزان خريد
و فروش تسليحات در دنيا را منتشر کرد.بر
اين اساس کشورهاي خاورميانه در پنج سال
گذشته با وجود درگيري هاي مداوم واردات
کاالهاي تسليحاتي بيشتري داشته اند .در اين
گزارش ميزان خريد و فروش تسليحات بين
سالهاي  2013تا  2017بررسي شده است.
بر اين اساس ميزان مبادله تسليحات در پنج

ادامه از صفحه اول
آنچه مسلم است اينكه اياالت متحده آمريكا همچنان
طرح تجزيه عراق را با وسواس خاصي پيگيري
مي كند.پس از آن ،اياالت متحده آمريكا با پول عربستان
سعودي،امارات متحده عربي و بحرين و ارتجاع عرب،
جنگ هاي نيابتي را در منظقه به راه انداخت .مقامات
آمريكايي تعدادي از افراد ساكن در زندان هاي بغداد و
عراق را در راستاي همين موضوع آموزش دادند ،درست
مانند زماني كه نيروهاي طالبان توسط عربستان سعودي
و در خاك اين كشور آموزش ديدند .در زمان طالبان
شاهد بوديم كه اين گروه توسط آمريكا ايجاد و سپس
به افغانستان منتقل شد.با اين حال در سال 2001
ميالدي آمريكا به بهانه نابودي طالبان به افغانستان
حمله كرد! در جريان تشكيل داعش ،اياالت متحده
آمريكا رودست خورد زيرا در كنار تشكيل اين گروه
تروريستي -تكفيري ،برخي گروه هاي تكفيري فرمان
ناپذير و غير قابل مديريت نيز سر بر آوردند .از سوي
ديگر ،ملت هاي منطقه با الگوگيري از جمهوري اسالمي
ايران و استقالل آن ،به مقاومت در برابر داعش و ديگر
گروه هاي تروريستي – تكفيري مورد حمايت اياالت

متحده آمريكا پرداختند .در كشور عراق شاهد بوديم كه
نيروهاي مردمي يا همان حشد الشعبي چگونه درمقابل
داعش مقاومت كردند و آن را به عقب راندند.همين
قاعده در خصوص نيروهاي مردمي در سوريه صادق
است .پيروزي ارتش و ملت سوريه در حلب ،معادالت
را به سود جريان مقاومت تغيير داد .گروه هاي تكفيري

سخنگوي وزارت امور خارجه:

با مقامات اتريشي درتماس مستمر هستيم
سخنگوي وزارت امور خارجه کشورمان در خصوص حادثه مقابل اقامتگاه سفير ايران در اتريش گفت:از
دولت اتريش خواستهايم توجه بيشتر به حفاظت مکانهاي ديپلماتيک ايران در اين کشور داشته
باشد.به گزارش خبرگزاري مهر ،بهرام قاسمي سخنگوي وزارت امور خارجه کشورمان در خصوص
حمله فردي ناشناس به اقامتگاه سفير ايران در وينريال گفت :فرد مهاجم حدود  ۲۶ساله و ظاهرا
داراي تابعيت اتريشي است و درباره هويت و انگيزه اقدامش اطالعي نيست .ما در وين و در تهران با
مقامات اتريشي در تماس هستيم و اميدواريم که هر چه زودتر پليس و مقامات امنيتي دولت اتريش
بتوانند به نتايج الزم در تحقيقاتي که از ديشب آغاز کرده اند ،برسند و بتوانيم در ساعات آينده
گزارش دقيقتري از انگيزه فرد مهاجم و هويت آن داشته باشيم.وي با اشاره به تماس خود با سفير
ايران در اتريش ادامه داد :در پي اين اقدام خسارتي به محل اقامت سفير ايران در اتريش وارد نشده
است ولي طبق اخبار واصله سرباز نگهبان مستقر در محل اقامتگاه سفير ايران در اتريش ،مجروح
و به بيمارستان منتقل شده است.قاسمي با بيان اينکه بر اساس برخي از گمانهزنيها و اقوال گفته
ميشود که گويي اين فرد ضارب خارجي است ولي تابعيت اتريشي دارد ،اظهار داشت :ما از دولت
اتريش خواستهايم که هرچه سريعتر به اين موضوع رسيدگي کند و توجه بيشتر به حفاظت مکانهاي
ديپلماتيک ايران در اين کشور داشته باشد.

مرکل :اروپا بايد آماده واکنش به اقدامات يکجانبه آمريکا باشد
صدر اعظم آلمان بر لزوم آمادگي اروپا براي واکنش در برابر اقدامات يکجانبه آمريکا تاکيد کرد.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اسپوتنيک ،آنگال مرکل صدراعظم آلمان ديروز اعالم کرد که
اروپا بايد در برابر اقدامات يکجانبه آمريکا واکنش نشان دهد.صدراعظم آلمان در کنفرانس خبري
خود در برلين به خبرنگاران گفت :اروپا بايد آماده واکنش به اقدامات يکجانبه آمريکا از قبيل اعمال
تعرفه هاي تجاري عليه خود باشد.وي ادامه داد :البته تمرکز اصلي در اين موضوع بايد بر مذاکره
و گفتگو باشد.اين درحالياست که دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريکا پيشتر از اعمال تعرفه بر
فوالد و آلومينيوم وارداتي اين کشور از آمريکا خبر داده بود.الزم به ذکر است ،شبکه تلويزيوني
«بي بي سي» چند ماه پيش براي اولين بار اعالم کرد که «دونالد ترامپ» رئيس جمهور جديد
آمريکا دستور اجرائي خروج اين کشور از «پيمان تجارت ترانس پاسيفيک» را صادر کرده است.
شايان ذکر است« ،پيمان تجارت ترانس پاسيفيک» (دو سوي اقيانوس آرام) در دوران رياست
جمهوري «باراک اوباما» رئيس جمهور سابق آمريکا به امضا رسيده بود .اين پيمان ميان آمريکا و
 ۱۲کشوري به امضاء رسيد که مجموعاً  40درصد اقتصاد جهاني را تشکيل مي دهند.گفتني است،
چهل و پنجمين رئيس جمهور آمريکا پيش از اين اقدام و در موارد متعددي وعده داده بود که از
برخي توافقات و پيمان هاي تجاري مانند پيمان تجارت آزاد ميان اين کشور با کانادا و مکزيک
موسوم به «نفتا» يا «پيمان تجارت ترانس پاسيفيک» خارج شده و يا برخي از آن ها را با رايزني
مجدد مورد اصالح قرار خواهد داد.

رأي اليوم:

وليد بن طالل همچنان ممنوع الخروج است

يک رسانه عرب زبان اعالم کرد که محمد بن سلمان تنها تحت فشار فرانسه و انگلستان شاهزاده هاي
سعودي را آزاد کرده است اما آنها آزادي کامل ندارند و از سفر به خارج از عربستان ممنوع شده اند.به
گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رأي اليوم ،وليد بن طالل شاهزاده سعودي که چندماه پيش به دستور
عمو زاده اش محمد بن سلمان وليعهد عربستان به اتهام فساد مالي زنداني شده بود و بعد از مدتي از
زندان آزاد شد ،ظاهرا آزادي عمل کامل ندارد.بر اساس اين خبر وليد بن طالل هنوز موفق نشده خاک
عربستان را ترک کرده و به کشورهاي غربي سفر کند و اين مسئله نشان مي دهد که شاهزاده هاي
سعودي که در نوامبر  ۲۰۱۷زنداني شده بودند و اخيرا آزاد شده اند هنوز با محدوديت هاي
زيادي مواجه هستند.محمد بن سلمان دست کم  ۴۰۰تن از شاهزاده ها و تجار عربستاني را از
نوامبر سال  ۲۰۱۷بازداشت کرده بود که شاخص ترين چهره ها در ميان بازداشتي ها «متعب بن
عبداهلل» پسر شاه سابق عربستان و فرمانده گارد مرزي اين کشور بود.رأي اليوم مي نويسد که اقدام به
بازداشت اين افراد با انتقادهاي بين المللي زيادي مواجه شده بود و لندن و پاريس به محمد بن سلمان
گفته بودند شرط استقبال از او در انگلستان و فرانسه آزادي شاهزاده هاي بازداشتي خواهد بود.
وليعهد عربستان تنها به آزادي شاهزاده هاي سعودي اکتفا کرده در حالي که اغلب آنان آزادي کامل
را به دست نياورده و کنترل دارايي هايشان نيز در دست آنها نيست و حتي امکان سفر داخلي آزادانه
در عربستان يا ديدار با ديگر شاهزاده ها را ندارند.رأي اليوم نوشته که وليد بن طالل که قصد داشته
مدتي را در جنوب فرانسه سپري کند و به کشورهاي غربي سفر کند تا با مشاورانش ديدار کند،
ممنوع الخروج شده است و اين مسئله باعث شده تا وضعيت روحي شاهزاده سعودي که ديرتر از
ديگر شاهزاده ها از زندان آزاد شده بود ،وخيم شود.

و تروريستي از حلب به عنوان دژ آهنين خود ياد
مي كردند و اساسا تصور آزادسازي آن توسط ارتش و ملت
سوريه را نمي كردند اما اين اتفاق رخ داد.سرمايه گذاري
 5ساله اياالت متحده آمريكا در منطقه امروز با شكست
مواجه شده است .واشنگتن هرگز تصور نمي كرد روزي
خبر شكست داعش در عراق و سوريه از رسانه هاي

خبر »

قدرت مقابله با قدرتنمايي روسيه را داريم

سال گذشته در مقايسه با فاصله زماني 2008
تا  2012به ميزان حدود  10درصد افزايش
داشته است که بيشتر اين صادرات تسليحات
به کشورهاي خاورميانه و آسيا و اقيانوسيه بوده
است«.پيتر وسمن» ،از کارشناسان موسسه صلح
سيپري در اين باره اظهار داشته است که اکثر
کشورهاي اين منطقه مستقيما در درگيري هاي
خشونت بار مشارکت دارند.

شوي نظامي رياض و واشنگتن

رزمايش مشترک تروريستهاي شکست خورده

رئيس سيا:
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وابسته به جريان مقاومت مخابره شود .نابودي داعش
در عراق و سوريه ،كمر واشنگتن و رياض را بيش از
ديگر حاميان داعش شكسته است «.بكش تا كشته
شوي»يا «نابود كن و نابود شو» خميرمايه نگاه استراتژيك
اياالت متحده آمريكا نسبت به داعش را تشكيل مي
داد .تئوريسين ها و استراتژيست هاي آمريكايي بارها
به مقامات كاخ سفيد اعم از دموكرات يا جمهوري
خواه اعالم كرده بودند كه واشنگتن در راستاي اعمال
سياست ها و راهبردهاي سياسي و فرهنگي خود در
جهان اسالم و غرب آسيا نياز به «عوامل بر هم زننده»
دارد .عوامل بازدارنده گروه ها يا افرادي هستند كه
ماحصل و برآورد نهايي بازي آنها بايد به سود غرب در
منطقه و جهان اسالم باشد.عمليات داعش در عراق و
سوريه نيز در همين راستا قابل تحليل و ارزيابي بود.
واشنگتن از هيچ كوششي در راستاي ادامه حيات شوم
داعش در سوريه و عراق فروگذار نكرد .حتي ائتالف
آمريكايي حامي داعش( كه به دروغ نام ائتالف مقابله
با داعش را روي خود گذاشته بود) ،در آخرين اقدام،
زمينه خروج صدها داعشي را از رفه فراهم كرد تا آنها
بتوانند در ديگر نقاط سوريه به جنايت بپردازند.

مدير آژانس اطالعات مرکزي آمريکا صراحتا اعالم کرد ،قدرت مقابله
با قدرتنمايي روسيه را داريم .به گزارش ايسنا ،مايک پامپئو ،مدير
سيا در مصاحبه با فاکس نيوز گفت :اياالت متحده با دقت استقرار
تسليحات پيشرفته روسيه را زير ذرهبين خواهد گرفت.وي در اين
مصاحبه متعهد شد اياالت متحده آمريکا راهي براي حفاظت از خودش
مقابل تسليحات پيچيده روسيه بيابد که والديمير پوتين ،رئيسجمهور
روسيه اوايل ماه حين نطق ساالنه براي قانونگذاران کشورش درباره آن
سخن گفت.پامپئو بر اين نکته اشاره کرد که در حقيقت هيچکدام از
نکات موجود در سخنان پوتين موجب شگفتي جامعه اطالعاتي يا سيا
نشده است.او تاکيد کرد :ما اين قضيه را همچون برادرانمان در وزارت
دفاع از نزديک دنبال ميکنيم و آمريکاييها اطمينان داشته باشند که
ما درک درستي از برنامههاي روسيه داريم و ميدانيم چگونه آمريکاييها
را از گزند تهديدات والديمير پوتين در امان نگاه داريم.او در پاسخ به
اين سوال که آيا تسليحات هستهاي روسيه ميتواند بر تدابير دفاعي
آمريکا غلبه کند ،گفت :واشنگتن ميتواند مقابله به مثل داشته باشد.
پامپئو گفت :هر بار شاهد پيشرفت در سيستمهاي تسليحاتي يک طرف
هستيم؛ سامانههاي تسليحاتي روسيه يا چين .آمريکا مطمئن باشد که
ما تدابير دفاعي الزم براي پاسخ دادن به آنها را داريم.

اروپا تحريمهاي ضد روسيه را
به مدت  6ماه تمديد کرد
شوراي اروپا تحريمهاي ضد روسيه را به اتهام اقدام مسکو در نقض
يکپارچکي کييف به مدت  6ماه تمديد کرد.به گزارش خبرگزاري
فارس ،شوراي اروپا روز گذشته اعالم کرد که تحريمها عليه روسيه
را به مدت  6ماه تمديد ميکند .دليل چنين اقدامي نقض يکپارچگي
قلمرو اوکراين اعالم شده است.بنابر گزارش خبرگزاري اسپوتنيک ،اروپا
در اين زمينه بيانيهاي صادر کرده است با اين مضمون« :روز دوازدهم
مارس  ،2018شورا تدابير محدود کنندهاي را عليه اقدام مسکو در زمينه
نقض حاکميت و يکپارچگي قلمرو اوکراين صورت داده است تا به مدت
 6ماه ديگر و تا  15سپتامير  2018تمديد ميکند .اين اقدامات شامل
مسدود کردن داراييها و ايجاد مانع در سفر برخي افراد است .چنين
محدوديتهايي شامل  150نفر و  38شرکت ميشود( .چرا که) ارزيابي
وضعيت باعث تغييري در شرايط تحريمي رژيم نشد».عالوه بر همه
اين موارد مسائلي مانند هدف قرار دادن بخش هاي ديگري از اقتصاد
روسيه از جمله مسائلي که به کريمه و سواستوپول مربوط ميشود در
دستور کار قرار دارند.

