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ëëدر صفحــه « 3ایــران عصــر»
جهـان
مطالبگروهجهانرابخوانید:
آنالین
 گزارشــی از کشیده شدن بحران
لیبی به سمت جنگ «آب» ،مردان مسلح شاهراه
آب پایتخــت لیبــی و حومــه آن را بســتند .دولت
معتقد است این افراد وابسته به حفتر هستند اما
برخی دولت را مسئول این اقدام میدانند.
 گزارشی از تالش گروههای مقاومت فلسطینی
بــرای بایکوت کــردن کنفرانس اقتصــادی منامه.
دولت فلســطین در این نشســت که گام نخســت
معامله قرن اســت ،شــرکت نمیکند اما اسرائیل
به دعوت امریکا در نشست شرکت خواهد کرد.
 گزارشــی از تشــکیل نهــادی جدیــد در ســوریه
ط گرایی .اســد در
بــرای مقابلــه با تروریســم و افرا 
ســخنانی در مراسم افتتاحیه این نهاد تأکید کرده
کــه وهابیــت نقش زیــادی در بــروز و شــکلگیری
گروههای افراطی داشتهاست.

تجمع  5هزار داعشی در مرزهای شمال افغانستان
فرحناز دهقی
خبرنگار

در روزهای افول گروه تروریستی داعش در سوریه
و عــراق ،ایــن گــروه تروریســتی اســباب نگرانــی
کشــورهای منطقــه شــدوکاروانهای آن بــا ترک
ســوریه و عــراق مقصــد افغانســتان را در پیــش
گرفتند تا همچنان به موجودیت تهدیدآمیز خود
در این کشور ادامه دهند.
الکساندر بورتنیکوف ،رئیس سرویس امنیت
فدرال روسیه میگوید ،حدود پنج هزار تروریست
داعشــی در شــمال افغانســتان در نزدیکــی مرز
بــا کشــورهای مشــترکالمنافع آســیای مرکــزی
متمرکز شدهاند؛ تروریستهایی که اغلب سالها
در سوریه و عراق مشغول جنگیدن بودند.
به گزارش راشــا تودی ،بورتنیکوف درنشست
روســای ســازمانهای امنیتــی کشــورهای
مشــترکالمنافع با ابراز نگرانــی از تراکم حضور
داعشیها در افغانستان گفت« :گروه تروریستی
داعــش با ناامید شــدن از ابراز قدرت در ســوریه،
اکنون در افغانستان متمرکز شده و پنج هزار نیرو
برای خــود فراهم کرده اســت .انتقــال گروههای
تروریســتی به والیت شــمالی افغانســتان باعث
نگرانی شــدید ما شــده اســت .ایــن نیروهــا اکثراً
شهروند کشورهای همسود هستند که در جایی که
دولت سوریه بر آن کنترلی ندارد یا در کمپهای
پناهجویی،درپیبازسازیپایههایخودهستند».
او در بخش دیگری از سخنان خود با هشدار دادن
دربــاره تهدید جدی دیگری کــه امنیت جهان را
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 رویتــرز :ســازمان خبرنــگاران
دو خط
بــدون مــرز اعــام کــرد عربســتان
خبـــر
مروان المریســی ،خبرنگار یمنی و
عبدالرحمان فرحانة ،خبرنگار اردنی را از ماهها قبل
در بازداشت نگه داشته است.
 المسیره:یگان پهپادی انصاراهلل با پهپاد "قاصف
کی  "۲فــرودگاه نجران در جنوب غرب عربســتان را
هدف قرار داد.
 ارم نیــوز :همزمان با نشســت کابینه لبنــان برای
بررســی الیحــه بودجــه ،صدهــا نفــر از نظامیــان
بازنشسته در اعتراض به کاهش حقوق بازنشستگان
برای یورش به مقر دولت تالش کردند.
 آسوشــیتدپرس :امانوئــل ماکــرون اســتیو بنــن،
استراتژیســت ســابق رئیــس جمهــوری امریــکا
و اولیگارشهــای روس را بــه توطئــه چینــی بــا
ملیگراهــای اروپایــی بــه منظــور از میان برداشــتن
اتحادیه اروپا متهم کرد.
 آسوشــیتدپرس :پلیس نیوزیلند برنتــون تارانت،
مهاجــم کرایســتچرچ را بــه اقدامــات تروریســتی
متهــم کرد .این بــرای اولین بــار در تاریــخ نیوزیلند
است که فردی با این جرم متهم میشود.
 ایبیسی :جان واکر لیند ،شهروند ایاالت متحده
که به طالبان امریکایی معروف شــده ،روز پنجشنبه
و پــس از گذران  ۱۷ســال از  ۲۰ســال محکومیتش از
زندان آزاد میشود.
 ایرنا :یک گروه ناشــناس به نام «یگانهای شهید
علی منصور محمد الجبوری» ،مسئولیت حمله به
منطقه امنیتی سبز بغداد را برعهده گرفت.

رئیس سرویس امنیت فدرال روسیه هشدار داد

نشانه گرفته است ،گفت« :تروریسم ضد اسالمی
در حــال تبدیل شــدن بــه یک تهدید جــدی تازه
بــرای امنیت اســت .تبعــات منفیای کــه پدیده
مهاجرت به همراه داشته ،عدم تطابق مهاجران
با زندگی در کشورهای میزبان و رفتار تحریکآمیز
ســبب شــده این تهدید جدی و مهم تلقی شود.
مشــکالتی کــه چندیــن ســال اســت بــدون حل
شــدن باقی ماندهانــد باعث تحریــک و افزایش
ملیگرایی افراطی و بیگانهستیزی در میان مردم
بومی کشــورهای مهاجرپذیــر و در ادامه موجب
تحریک حمله به مسلمانان شده است».
بنــا بــه گفتــه وی ،اعضــای ایــن گروههــای
تروریســتی کــه در پیوند بــا جرایم ســازمان یافته
هســتند تالش دارند با مخفی نگهداشتن هویت

انتخابات؛ راهکار جدید «مادورو» برای مبارزه با «گوایدو»

گروه جهان /رئیسجمهوری ونزوئال با طرح پیشــنهادی خود برای برگزاری انتخابات زودهنگام برای
انتخاب نمایندگان جدید مجمع ملی ،به مبارزه جدیدی با خوان گوایدو ،رهبر مخالفان خود که ریاست
این مجمع را در دست دارد ،روی آورد .به گزارش سایت شبکه خبری «بیبیسی» ،نیکوالس مادورو که
در جمع هواداران سرخپوش خود به مناسبت سالگرد پیروزیاش در انتخابات  2018حاضر شدهبود،
این پیشنهاد را مطرح کرد و گفت« :بگذارید با راهحلی صلحآمیز مشکل را حل کنیم و انتخاباتی آزاد،
دموکراتیک و قانونی برگزار کنیم ».این پیشنهاد بالفاصله با واکنش مخالفان روبهرو شد .خوان گوایدو
در توئیتی ،پیشنهاد مادورو را «یک کار بیهوده» توصیف کرد و نوشت« :ما در  20مه  2018نشان دادیم
که بخشی از کار بیهوده نخواهیم بود .اکنون نیز یک کار بیهوده جدید میتواند منجر به عمیقتر شدن
بحران شود ...از مادورو میخواهیم استعفا دهد تا انتخابات ریاستجمهوری برگزار شود.

خود به عنوان پناهجو و مهاجر به جمهوریهای
روســیه ســابق نفوذ کنند .بنابر اعالم کارشناسان
باقیماندگان داعش پس از شکســتهای عمده
در عــراق و ســوریه عمدتاً تــاش دارند نیروهای
خود را در دیگر نقاط جهان از جمله شمال آفریقا
و جنوب شرق آسیا مستقر کنند.
رئیــس ســرویس امنیتــی فــدرال روســیه
همچنین با اشــاره بــه خیز گروههای تروریســتی
جهان برای تقویت بنیه تکنولوژیکی خود گفت:
«ما باید آماده باشیم زیرا سازمانهای تروریستی
بینالمللی در حال ارائه تجهیزات فناوری جدید
و تقویت فعالیتهای نهادهای سایبری خود در
راســتای ایجاد بینظمــی در اقدامــات نهادهای
دولتــی هســتند .ایــن ســازمانها میخواهنــد با

تقویتنهادهایسایبریخود،درزیرساختهای
حیاتــی و امنیتــی دولتهــای مختلــف اخــال
و بی نظمــی ایجــاد کنند .آنهــا برای رســیدن به
ایــن هــدف از هیــچ تالشــی دریــغ نمیکننــد و
تجهیــزات مدرنــی در اختیار ســازمان های خود
قرار میدهند .به مــدد تکنولوژیهای اطالعاتی
پیشــرفته تروریســت ها تواناییهای زیادی برای
گســترش عقاید خود ،جذب اعضای تازه ،ارسال
رمزگذاری شده پیامها در شبکههای اجتماعی و
پیامرسانها و عدم به جا گذاشتن مدرکی از خود
به دست آوردهاند .همچنین سرویسهای پست
الکترونیــک خارجــی و آیپیهــای تلفنــی برای
انتشارپیامهایجعلیدربارهتهدیدهایاقدامات
تروریســتی اســتفاده میشــوند .این نخستین بار
نیست که روسیه و دیگر کشورهای منطقه درباره
تغییر موقعیت جغرافیایــی داعش ابراز نگرانی
میکنند .مقامهای روســیه بارها هشــدار داده اند
که تالش امریکا برای متمرکز کردن اعضای گروه
تروریســتی در افغانستان با هدف ایجاد تهدیدی
تازه علیه مرزهای کشورهای همسود و در نهایت
روسیه دنبال شده است.
افغانســتان نیز که از قــدرت گرفتن این گروه
تروریســتی در خــاک خــود ناراضی اســت ،از هر
فرصتی برای محدود کردن داعشــیها اســتفاده
میکند .در همین راســتا ،روز گذشته درعملیات
نیروهــای امنیتــی افغانســتان علیــه پناهگاهــی
متعلق به گروه تروریســتی داعش در شهرستان
چپرهــار والیت ننگرهار ،چهار نفر از اعضای این
گروه کشته شدند.

با استعفای جمعی از وزرا دولت اتریش فروپاشید

گروهجهان/همه وزرای حزب راست افراطی «آزادی» در اعتراض به اقدام صدراعظم در برکناری یکی از
وزرای این حزب استعفا کردند .به گزارش سایت شبکه خبری «فرانس  ،»24پیش از این حزب «آزادی»
در بیانیهای خبر داده بود که اگر «کورتس» «هربرت کیکل» ،وزیر کشور را که از اعضای این حزب در دولت
ائتالفی اتریش بود ،مجبور به کنارهگیری کند ،همه آنها از ســمت خود استعفا خواهند کرد .تهدیدی که
مؤثر واقع نشــد و «کورتس» « کیکل» را به اتهام اطالع از زد و بندهای «هاینتس کریســتیان اشــتراخه» از
وزارت خلع کرد« .اشتراخه» در انتخابات 2017به یک تاجر روس پیشنهاد مداخله در انتخابات داده بود.
درپیاینرویدادها،نمایندگانحزب«آزادی»واحزابحامیآنهاخواهاناستیضاح«کورتس»شدند.اگر
این اتفاق روی دهد ،وی مجبور خواهد بود ،پیش از برپایی انتخابات زودهنگام که قرار است ماه سپتامبر
(شهریور ماه) برگزار شود ،از سمت خود کنارهگیری کرده و فرد جدیدی را برای ریاست دولت معرفی کند.

پــاورقـی

وفاداریواالتر
قسمت

جیمزکومی

مترجمان:مسعودمیرزایی
و بهجت عباسی
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عضو وفادار به رئیس خانواده بودن

ف بیآی را
به ترامپ پاسخ دادم موافقم که او میتواند هر زمان که بخواهد رئیس ا 
اخراج کند اما من میخواهم بمانم و به وظیفهای که دوست داشتم و فکر میکردم
کــه خــوب از پس آن برمیآیم ،عمل کنم .به او گفتم که انتظار نداشــتم دوباره به
دولت (کابینه جدید) برگردم اما بسیار از شغلم راضی هستم و میخواهم تا پایان
دورهام آن را حفظ کنم .احســاس کردم که چیز دیگری از من میخواهد ،بنابراین
اضافه کردم که میتواند از یک جهت بهعنوان فردی «معتمد» روی من حساب
کند اما این همان واژهای نیست که برخی سیاستمداران گاهی برای اصطالح رأی
«اعتماد» برای یک حزب استفاده میکنند .به او گفتم میتواند به من اعتماد کند
که همیشه راستش را بگویم.
بــه او گفتم حقهبازی نمیکنم و اطالعات را درز نمیدهم .اما از نظر سیاســی
ســوگیری هم ندارم و بنابراین نمیتواند به مفهوم ســنتی سیاست بازی روی من
حساب کند و توضیح دادم کهاین بیشترین نفع را برای رئیس جمهوری دارد .پای
اف بیآی و وزارت دادگســتری به جنجال برانگیزترین تحقیقات در کشــور کشیده
میشــود؛ تحقیقاتی کــه اغلب به اعضای ارشــد دولت مربوط میشــود ،درســت
همان طوری که در تحقیقات کارل راو و اسکوتر لیبی در دولت بوش شاهد بودیم.
اف بیآی میتواند این وظیفه را به شــکل قابل قبولی انجام دهد زیرا ابزار رئیس
جمهوری تلقی نمیشــود و نیســت .بدون چنین اعتبار و واقعیتی در اف بیآی و
وزارت دادگستری ،یک رئیس جمهوری نمیتواند مسأله تحقیقات در دولتش را
حل کند مگر اینکه نوعی دادستان ویژه را منصوب کند.
ظاهراًاز این حرفها خوشش نیامد .بعد از مدت کوتاهی با نگاهی جدی گفت:
من به وفاداری نیاز دارم و انتظار وفاداری دارم.
در سکوتی که گذشت من حرکتی نکردم ،حرفی نزدم یا به هیچ عنوان تغییری
در حالــت صورتــم ایجاد نکردم .رئیــس جمهوری ایاالت متحده اکنــون از رئیس
اف بیآی انتظار وفاداری داشت .این چیزی بیشتر از واقعیت بود .افرادی که تمایل
دارند از ترامپ دفاع کنند باید بهاین نکته توجه داشته باشند که چه اتفاقی میافتاد
اگر رئیس جمهــوری اوباما در جریان تحقیقات درباره مقامهای ارشــد دولتش از
رئیــس اف بــیآی برای شــرکت در یک ضیافت دو نفره دعوت میکــرد ،بعد با او
درباره امنیت شــغلیاش حرف میزد و سپس میگفت از او انتظار وفاداری دارد.
بیتردید افرادی در شبکه خبری فاکس نیوز حضور مییافتند و خواستار استیضاح
فوری باراک اوباما میشدند .البتهاین هرگز چیزی نبود که بتوان تصور کرد اوباما یا
جورج بوش انجام دهند .از نظر من این خواسته شبیه خواستههای «سامی گاوه»ی
مافیــا در مراســم معارفه کوزا نوســترا بود و ترامــپ در آن نقش رئیــس خانواده را
داشــت و از من میخواســت که «عضو کامل» و وفاداری باشــم .این کار را نکردم و
هرگز هم نخواهم کرد .مصمم بودم که کوچکترین اشارهای به موافقتم با رئیس
جمهوری درباره خواستههایش نکنم .بنابراین فقط با سکوت واکنش نشان دادم.
نگاهی به هم انداختیم که بهنظر میرسید تا ابد طول کشید اما در واقع فقط دو یا
چند ثانیه بود .بار دیگر به کیســه ســفید رنگ و نرم زیر چشمان آبی و بدون حالت
او خیره شــدم .یادم هســت در آن لحظه فکر میکردم که رئیس جمهوری نقش
اف بــیآی را در زندگــیامریکاییها نمیفهمید یا به میراثــی که افراد مختلف در
چهار دهه گذشته در افبیآی بنا کرده بودند ،اهمیتی نمیداد .به هیچ وجه.

