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یادداشت

رقابت آمریکا و روسیه در هوا

با وجود طیف گســترده سالح های موجود در بازار خرید از روس ها به معنی است که شما
تکنولوژی ای به پیچیدگی همتاهای غربی اما با تخفیفی خوب در اختیار خواهید داشــت .اگرچه
این مساله در مورد سیستم های دفاع هوایی صدق نمی کند .اما اگر احتیاج به چیزی نداشته باشید
که به سمت آسمان شلیک شود ،روس ها قوی ترین چیزها را در اختیار دارند .طعنه آور است که
آمریکا دقیقا در نقطه مقابل قرار دارد.
در ســال  1945اتحاد جماهیر شــوروی در جنگ جهانی دوم پیروز اما کامال ویران شــد.
27میلیون نفر در این درگیری کشته شدند درحالی که یک سوم از محدوده شوروی از دست رفته
و با خاک یکســان شــده بود .با این حال این کشور باید برابر دشمنی قرار می گرفت که به نظر
حتی از آلمان نازی هم قوی تر بود.
شوروی بزرگترین ارتش زمینی اروپا را به میدان فرستاد ،درحالی که آمریکایی ها بزرگترین
ناوگان هوایی را که جهان به چشم دیده بود در اختیار داشتند .این ناوگان هوایی که سال ها تنها
تمرین کرده بود توانایی و تخصص خود را در عمل در حمله به توکیو و درسدن اثبات کرد .بدتر از
آن آمریکا بمب اتمی داشت و آن را امتحان کرده بود درحالی که شوروی سالها در حال توسعه
تعداد قابل توجهی از بمب هایش بود.
برنامه ریزان نظامی مســکو همیشــه توجه زیــادی به دفاع هوایی داشــتند اما حاال باید
تالشهای آنها چندبرابر می شــد .شاخه مســتقلی در ارتش در سال  1949ساخته شد و بخش
مخصوص نیروی دفاع هوایی در ســال  1954کلید خورد .نیرویی که از نظر ارزش و رسمیت با
نیروی زمینی ،دریایی و هوایی ارتش شورری برابر بود.
در تعریف آمریکایی ،دفاع هوایی مترادف با توپخانه ضدهوایی اســت اما ارتشی که شوری
برای دفاع هوایی مهیا و طراحی کرد شــامل هزاران جت رهگیر با سرعت و نرخ صعود باال بود.
روس ها نه فقط به بزرگ کردن نیروی دفاع هوایی خود عالقمند شدند بلکه دیوانه وار در حوزه
این فناوری سرمایه گذاری کردند.
آنها دالیل فراوانی برای این کار داشتند که مهم ترین آن نقض مداوم حریم هوایی شوروی
توسط آمریکایی ها با ارسال هواپیما بود .کاری که مقابله به مثل با آن برای شوروی در سرزمین
اصلی آمریکا غیرممکن بود .این گشت زنی ها توسط ارتشی انجام می شد که بزرگترین قصاب
هوایی در جهان بود .بمب افکن های آمریکایی شــاید نزدیک به 2میلیون نفر را در کره شمالی
و صدها هزار نفر را در ویتنام کشــته بودند .آنها این کار را حتی بدون استفاده از بمب هسته ای
انجام می دادند و شــوروی مطمئن بود که این دســته از بمب ها در برابر اتحاد جماهیر شوروی
استفاده خواهد شد.
شــوروی به خوبی درک کرده بود که هدف پروازهــای هواپیماهای آمریکایی بر فراز این
کشــور ،جنگ احتمالی آینده است .آمریکایی ها هواپیماهای بلندپرواز جاسوسی  2-Uو -SR
 71را به طــور ویژه برای این هدف طراحی کرده بودنــد .هواپیماهای  2-Uیک چالش برای
دفاع هوایی شــوروی بود .چالشی که در نهایت روس ها بر آن فائق آمدند .اما  71-SRهدف
سختتری بود .هرچند خود این هواپیماها بسیار گران قیمت بودند و کار با آنها غیرعملی مینمود.
این هواپیماها به ندرت به همان شــیوه ای که سلف ارزان تر آنها استفاده می شد ،به کار گرفته
شدند .این یک مسابقه فناوری گام به گام بود.
امروزه نظارت هوایی هواپیماها ،مدت های طوالنی اســت که جای خود را به ماهواره های
جاسوسی داده است .با توجه به میزان مهمات هسته ای و موشک های بالستیک قاره پیما ،دفاع
حتی از نظر تئوریک هم وجود ندارد .با این حال مســابقه به میراث مانده از دوران اتحاد جماهیر
شوروی ،یعنی قابلیت های هوایی گسترده آمریکا و اقدامات متقابل شوری ،همچنان ادامه دارد.

پاورقی

ترکیه و فلسطین در آینه تاریخ

حزب عدالت و توسعه جهتگیری رسمی ترکیه را به سمت مسئله فلسطین
تغییــر داد و علیرغم برخی اصول ثابت و دیرینۀ آنکارا با اســرائیل ،این حزب
موفق شد روابط خود را با کشورهای عربی و اسالمی تقویت کند .در سال ،2006
در چند مناسبت کمکهای مالی برای ملت فلسطین در ترکیه جمعآوری گردید.
در برخی از این فعالیتها گاه  91سازمان غیر دولتی مشارکت داشتند .همچنین
تظاهرات متعددی به عنوان حمایت از آرمان فلســطین به ویژه پس از تجاوز به
نوار غزه و به دنبال اسارت گلعاد شالیت ،سرباز اسرائیلی در اواخر ژوئن  ،2006در
ترکیه برگزار شد و حزب سعادت ترکیه در تاریخ  9اوت  ،2006به منظور محکوم
کردن اقدامات وحشیانه اسرائیل ،به یک تظاهرات میلیونی دعوت نمود .به دنبال
تشدید تجاوز اســرائیل به فلسطین و لبنان ،تعدادی از نمایندگان پارلمان ترکیه
از عضویت در گروه دوستی پارلمانی ترکیه و اسرائیل استعفا دادند .نظرسنجیها
همواره نشانگر نفرت مردم ترکیه از اسرائیل و ایاالت متحده آمریکا است.
تحــوالت ترکیه در دوران حاکمیت حزب عدالت و توســعه در برابر اعراب
و فلسطینیها در مقایســه با سیاستهای گذشته ،پیشرفت بیسابقهای را نشان
میدهد و میتوان گفــت که انتقادات اردوغان از اقدامات اســرائیل ،چند برابر
انتقــادات برخی از اعراب اســت؛ به طوری که اردوغــان در این زمینه از برخی
رهبران عرب «عربیت» بیشتری از خود نشان داد .ترکیه تنها به انتقادات لفظی
اکتفا نکرد و به موازات جنگ و تجاوز و نسلکشــی اســرائیل نســبت به ملت
فلسطین ،به طرق مختلف کوشید تا درد و رنج ملت فلسطین را کاهش دهد.
از زمان تأســیس جمهوری ترکیه بر ویرانههای دولت عثمانی ،پس از جنگ
جهانی اول ،همواره نوعی جدال بین جذب و دور نگهداشتن ترکیه در روابط اروپا
وجود داشــته است .این جدال پیچیده در روابط بین طرفین و در بین جریانهای
قدرت رقیب در ترکیه و اروپا دیده میشــود .در ترکیه تمایل شــدیدی به جذب
دستاوردهای علمی و فناوری تمدن غرب و ادغام در سیستم سیاسی و اقتصادی
اروپا وجود دارد و این هدف اعالم شــده از ســوی سیاستمداران حزب عدالت و
توسعه از ابتدای دستیابی آنان به قدرت در ماه نوامبر  2002میباشد .اما در اروپا،
گرایش به دور نگهداشتن ترکیه از گذشته وجود داشته و همچنان در حال حاضر
این گرایش قوی اســت و بیشترین تأثیر را در نحوه رابطه اعضاء باشگاه اروپا با
ترکیه داشته است .برخی از احزاب و دولتهای اروپایی ،خواستار گشایش نسبت
به ترکیه هســتند و به نظر آنان نقاط مثبت جذب ترکیه در باشــگاه اروپا بیش
از نقاط منفی آن اســت ،ولی صدای آنان نارسا اســت و نمیتواند کفه سیاست
جذب را بر کفه دور نگهداشتن و عدم قبول ترکیه بچرخاند .از جمله دالیل عدم
پذیرش ترکیه مســائل دینی و فرهنگی مرتبط با هویت تمدنی اســامی است
که آن را منســجم باآموزههای مسیحیت نمیدانند ،در حالی که سایر نیروهای
اروپایــی معتقدند که نیازی به پذیرش ترکیه به عنوان عضو اتحادیه اروپا وجود
ندارد زیرا:
اوال ترکیه زمانی میتواند در ایفای نقش خود به عنوان واســطه تمدنی بین
اروپا و جهان اســام موفق شــود که به هویت شرقی خود باز گردد و این امر با
اصل عضویت آن در اتحادیه اروپا در تضاد است.
ثانی ًا عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا موجب خواهد شــد آن کشــور از نظر
سیاسی و اقتصادی قدرت زیادی کســب کند و ترکیه در استفاده از این قدرت،
برای تأمین منافع خود در کشــورهای عربی و به طور کلی جهان اســام تردید
نخواهد کرد و در این صورت اروپا از عضویت ترکیه چیزی به دست نخواهد آورد
بلکه چه بسا برخی از امتیازاتی را که در حال حاضر از آن برخوردار است ،به نفع
نفوذ روزافزون ترکیه از دست خواهد داد.
اما از دیدگاه ترکیه ،پذیرش آن کشــور در اتحادیه اروپا ،نقاط مثبت فراوانی
بــرای آن اتحادیــه دارد ،زیرا در این صورت اروپا میتوانــد به منافع گوناگونی
دســت یابد و ابعاد فرهنگی ،سیاســی و امنیتی را با یکدیگر تلفیق کند .با این
وجــود ،تاکنون نشــانهای وجود ندارد که اتحادیه اروپا روی خوش نشــان داده
باشــد .آخرین مصوبه پارلمان اروپا در تاریخ  13مارس  ،2009حاکی از نگرانی
اروپا از تأخیر آنکارا در اجرای تعهداتش میباشــد؛ به ویژه عقبنشینی ترکیه از
اصالح قانون اساســی ،از جمله این موارد میباشــد .در حالی که موضع اروپا در
زمانی که تالشهایی برای اصالح قانون اساســی و افزایش آزادیهای زنان در
اســتفاده از حجاب اسالمی در ســازمانهای دولتی و به ویژه دانشگاهها جریان
داشت ،کام ً
ال منفی بود.
حــزب عدالت و توســعه از تالش ترکیه برای عضویــت در اتحادیه اروپا و
شرایط آن اتحادیه از  2جهت استفاده نمود؛ در داخل کشور تالش کرد تا سلطه
نظامیان و نقش ارتش را در سیاســتهای ترکیــه محدود کند و از نظر خارجی
نیز سیاســت گرایش به شرق و گشایش نسبت به جهان عرب و جهان اسالم را
اتخاذ نمود .در ســطح داخلی ،این حزب به بهانه پیوستن به اتحادیه اروپا دست
به اصالحات در سیســتم سیاســی داخلی زد و آزادی زیادی به احزاب و به ویژه
احزاب اســامی داد و بــه این ترتیب احتمال انحالل احزاب سیاســی را تحت
پوشــش پاسداری از الئیک بودن کشور ،کاهش داد .در سطح خارجی نیز جامعه
ترکیه پذیرش بیشتری نسبت به سیاست گرایش به شرق از خود نشان داد و آن
را جایگزین سیاســت گذشته یعنی دشمنی با جهان عرب و جهان اسالم نمود و
به این ترتیب ،حزب عدالت و توســعه زمینه مناســبی را برای حمایت از رویکرد
خود در این زمینه فراهم ساخت.

پایگاه اینترنتی الوفد گزارش داد که این  5نفر شامل یک وزیر مختار ،دو دبیر اول و یک دبیر سوم و بدر عبدالعاطی سفیر مصر در آلمان هستند.
بخش نظارت این وزارت اخیرا در بازرســی از ســفارت مصر و مقر اقامت سفیر در برلین ،درباره ناپدید شدن اموال و تجهیزات به ارزش  250هزار یورو (معادل  5میلیون جنیه
مصری) به تحقیق پرداخت.
همچنین عبدالعطی درباره اتهام خرید یک دســتگاه خودروی مرســدس برای ســفارت و ثبت آن به نام خود مورد بازجویی قرار گرفت که وی ضمن اعتراف به این تخلف ،با
بازگرداندن اموال سرقت شده موافقت کرد.

بینالملل

سردرگمی مکانی و زمانی وزیر خارجه آمریکا
درســت در همان روزی که ایرانــی ها نتایج انتخابات
ریاســت جمهوری با مشــارکت  40میلیون نفری را اعالم
کردنــد ،وزیر خارجــه آمریکا در ریاض حــرف های علیه
ایران زد که کامال با ماهیت پادشــاهی عربستان سعودی
ســنخیت داشت مسئله ای که نشان می دهد آمریکایی ها
نمیخواهند یا نمی توانند واقعیت ها را ببینند.
رکس تیلرســون وزیر خارجه آمریــکا به همراه دونالد
ترامپ روز گذشــته وارد ریاض ،پایتخت عربستان سعودی
شــد ،در جریان یک نشست خبری با همتای سعودی خود
بار دیگر اتهاماتی را علیه ایران مطرح کرد .وی بدون اشاره
به مشــارکت میلیون ها ایرانــی در دوازدهمین انتخابات
ریاستجمهوری ،گفت« :چیزی که ما امیدواریم اتفاق بیفتد
این اســت که در این دوره آقای روحانی شبکه تروریستی
ایران را منهدم کند ».تیلرسون دقیقا مشخص نکرد منظور
وی از «شبکه تروریستی» چیســت اما مقامات آمریکایی
همواره به گروه های مردمی مانند حزب اهلل ،حشد الشعبی
و ســایر گروه های مقاومت برجسب «تروریستی» میزنند
چرا که بر اســاس خواســت واشــنگتن عمل نمی کنند.
این اتهامات تکــراری مقامات آمریکایی در حالی اســت
که نیروهــای مقاومت هم اکنون در خــط مقدم مبارزه با
بزرگتریــن و خطرناک ترین گروه های تروریســتی مانند
داعش و القاعده قرار دارنــد و اگر این گروه های مقاومت
نبودند هم اکنون دمشق و بغداد به جوالنگاه تروریست ها
تبدیل شــده بود ،یعنی همان اتفاقی که هم اکنون در شهر
جنوبی عدن شاهد هستیم.
اما نکته مهم و در عین حال طنز ماجرا اینجاســت که

در یادداشت محمد جواد ظریف در روزنامه العربی الجدید آمده
است :منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا شرائط حساس و خطیری را
سپری می کند .طوالنی شدن بحرانهای سوریه ،یمن و بحرین ،در
حالی که هنوز بی ثباتی حاصل از دخالتهای خارجی در افغانستان،
عراق و لیبی به پایان نرسیده است ،تصویری هولناک از درد و رنج
مردم و «هالک نســل و حرث» مســلمانان پیش چشم جهانیان
ترســیم می کند .در چنین شرائطی خبر شرکت تعدادی از مقامات
کشــورهای منطقــه در دیدار رییس جمهور آمریکا از عربســتان،
توجهها را به خود جلب کرده است.
برخی حکومتهای عربی در سالیان اخیر ،با تشدید سیاست ها و
اقدامات مخرب خود ،منطقه پیرامون ما را به بی ثباتی کشاندهاند.
ترویج و حمایت از اندیشــه های افراطی و معرفی چهره ای خشن
و غیر واقعی از اســام از یک ســو و فدا کــردن منافع ملتهای
منطقه از طریق ترویج بی ثباتی و خونریزی و برادرکشــی خالصه
این سیاســت ها و اقدامات است .مجموعه این اقدامات تنش زا در
نهایت ،نتیجه ای جز خدمت به بزرگترین دشــمنان امت اسالمی

وزیر خارجه آمریکا این اتهام را در کشوری علیه گروههای
مقاومت مطرح کرد که بــه عنوان مهمترین منبع و حامی
تروریسم وهابی شناخته می شود .به لطف جنگهای سوریه،
عراق و یمن دیگر همه می دانند رژیم آل ســعود ســاالنه
میلیاردها دالر در سرتاســر جهان برای ترویج و گسترش
وهابیت هزینه می کند و ارتباط مســتقیم و تنگاتنگی بین
آل ســعود و وهابیت وجود دارد .تیلرسون در حالی از ایران
می خواهد «شبکه تروریستی» خود را منهدم کند ،که دولت
های آمریکایی در چند دهه گذشــته به صورت مستقیم و

غیرمستقیم از تروریسم وهابی حمایت کرده اند .کافی است
به گزارش ها و اســنادی که در طول چند سال اخیر بویژه
پس جنگ ســوریه و عراق منتشر شدهاند نگاهی بیاندازیم
تــا بدانیم عمق ارتباط غرب با وهابیت تا چه حدی پیچیده
و عمیق اســت .وزیر خارجه آمریکا تنهــا به این اظهارات
بســنده نکــرد و در ادامه حرفهای زد کــه بیش از پیش
مضحک بود .وی گفت امیدوار است دولت حسن روحانی،
سیســتم موشکی ایران را از بین ببرد و آزمایش موشکی را
متوقف کند .این اظهارات تیلرسون درست لحظاتی پس از

یادداشت ظریف در روزنامه العربی الجدید

و عربی در پی ندارد.
یکی از جلوه های این سیاســت ،کمک کردن به پروژه ایران
هراسی است که سالها توسط رژیم صهیونیستی ابداع و ترویج شده
است .ایران با اطمینان به توخالی بودن ادعاهای جنگ طلبان و با
ایمان به قدرت گفت و گو و دیپلماسی ،با ورود به مذاکرات موفق
هســته ای با  5+1ســاختار هراس افکنانه توهمــی به نام «بمب
هســته ای ایران» را فروریخت و از این که آن تهدید ســاختگی،
جنگ فرسایشــی جدیدی را به منطقه تحمیل کند جلوگیری کرد.
موفقیت این شــیوه که امروزه با سندی محکم و بین المللی به نام
«برجام» ثبت شده است و حمایت همه اعضای مسئول جامعه بین

ترکیه ارتش جدید شورشیان سوری
را در شمال سوریه تاسیس میکند

منابع مخالف سوری تاکید کردند که اقداماتی از سوی ترکیه برای
تاسیس "ارتش آزاد جدید" در شمال سوریه صورت میگیرد.
به گزارش الوقت به نقل از روزنامه فرامنطقهای الشــرق االوسط،
منابع مخالف ســوری اعالم کردند که طرح ترکیه در شــمال سوریه
تغییراتی کرده و اقداماتی برای تاســیس "ارتــش آزاد جدید" صورت
میگیرد تا این تشــکیالت مســئولیت حفظ امنیــت در مناطق تحت
تصرف مخالفان در شــمال ســوریه را برعهده داشــته باشد و مداخله
نظامی آنکارا محدود به مرزهای سوریه شود.
در همین حال ،منابع نظامی ترکیهای در این خصوص در مصاحبه
با الشــرق االوسط تصریح کردند که از زمان اعالم پایان عملیات سپر
فرات در مارس گذشته ،گروههایی در ارتش آزاد سوریه توسط نیروهای
مســلح ترکیه دورههای نظامی فشردهای را در نزدیکی مرزها با ترکیه
میبینند.
منابع تصریح کردند ،این آموزشها شــامل استفاده از سالحهای
مختلف و آمادگی جسمانی میشود و در این تشکیالت ،نیروهای جدید
و سابق ارتش آزاد سوریه حضور دارند .منابع نظامی ترک تصریح کردند
که ارتش آزاد جدیدی در اینجا شــکل میگیــرد و پس از آموزشها،
تواناییهای جدیدش در عملیات احتمالی در ســوریه مح زده میشود.
این در حالی اســت که یک منبع در احرار الشام در مصاحبه با الشرق
االوسط گفت که آموزش "گروههای آزاد" از زمان آغاز سپر فرات کلید
خــورد و با وجود اینکه آنکارا از پایــان ماموریت این عملیات خبر داده
اســت ،اما آموزش آنها ادامه دارد که این بــار این آموزشها با هدف
تاسیس هستههای ارتش آزاد جدید صورت میگیرد تا ماموریت کنترل
امنیت در داخل ســوریه و مشخص ًا در مناطق تحت تصرف مخالفان را
برعهــده بگیرند و مداخله نظامی ترکیه در مرحله نخســت محدود به
مرزها علیه شبه نظامیان نیروهای "سوریه دموکراتیک" شود.

ضربه فلج کننده
چین به سیا
رســانه های آمریکایی گزارش دادند چین از ســال 2010تا 2012
با کشــتن و زندانی کردن  ۲۰جاســوس سازمان ســیا ،ضربه جدی به
سازمانهای اطالعات مرکزی آمریکا وارد کرد.
در این گزارش که در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد ،آمده است
که مشــخص نیســت دولت چین چگونه جاسوسهای سیا را شناسایی
کرده است.
بر اســاس این گزارش ،نیروهای امنیتی چین یکی از جاسوسان را
در در داخل محوطه یکی از ساختمانهای دولتی به ضرب شلیک گلوله
از پای درآورده اند تا برای بقیه «عبرت» شود.
نیویورک تایمز در گزارش خود نوشته با چهار افسر سابق سیا گفتگو
کرده و آنها به این روزنامه آمریکایی گفتهاند ابتدا در سال  ۲۰۱۰جریان
ارسال اطالعات توسط جاسوسان از داخل د چین به تدریج کاهش یافت
و یک سال پس از آن ( )۲۰۱۱جاسوسانی که به درون دولت چین نفوذ
کرده بودند یکییکی ناپدید شدند.
پس از این رویــداد ،ماموران پلیس فدرال ،افبیآی ،و ســازمان
مرکزی اطالعات ،ســیآیای ،در عملیاتی مشــترک به نام «گورکن
عسلخوار» درباره ناپدید شدن این مخبران تحقیق کردند.
در گزارش نیویورکتایمز تاکید شــده «مشکل اصلی اینجاست که
هنوز نمیدانیم در آمریکا واقعا چه اتفاقی افتاده است».
آن طــور که نیویورک تایمز نوشــته ،ناپدید شــدن تعداد زیادی
از مخبران ســیا در چین ،روند جاسوســی آمریــکا از درون دولت چین
را بــرای مدتها مختــل کرده بوده به طوری که دولــت باراک اوباما،
رئیسجمهــوری را هم نگران کاهش میزان اطالعات رســیده از چین
کرده بود.

المللی را با خود دارد راهی روشن برای حل سایر مشکالت منطقه
به همگان نشان می دهد.ایران به عنوان یک کشور مسئول و یک
قدرت تاثیرگذار منطقه ای هیچگاه در دام جنگ طلبان و متجاوزان
نیفتاده اســت .هنگامی که عراق صدام حسین که مسئول از دست
رفتن جان دهها هزار زن و مرد و کودک ایرانی بود در سال 1991
به کویت حمله کرد ،ایران چشم خود را بر حمایت های کشورهای
منطقه از صدام حســین در جنگ علیه ایران بســت و بر اســاس
سیاست اصولی خود ،نه تنها در جنگ به یاری کویت شتافت ،بلکه
به بازسازی پس از جنگ ،از جمله مهار آتش سوزی های گسترده
میادین نفتی کمک کرد .پافشاری ما بر سیاستهای اصولی خود به
رغم اشتباهات بعضی از حکومتهای همسایه ادامه دارد .اخیراً یکی
از مســئوالن ســعودی تهدید کرده که «جنگ را به داخل ایران»
می کشــاند .من امروز رســم ًا و به نام دولت ایران اعالم می کنم
ما آمادگی داریم صلح را به همه منطقه و پیش از همه به کشــور
عربستان سعودی ،هدیه کنیم.
تحقق این امر البته منوط به آن اســت که حکومت ســعودی

آن مطرح شــد که رسانهها از معامله  110میلیادری فروش
تسلیحات بین واشــنگتن و ریاض خبر دادند .واشنگتن از
یک طرف بزرگتریــن رژیم حامی تروریســم وهابی را تا
دندان مســلح می کند از طرف دیگــر از ایران می خواهد
تا اولین و ابتدایی ترین حقوق دفاعی خود را نادیده بگیرد.
عالوه بر این آمریکاییها در حالی از تهران می خواهند که
برنامه موشــکی خود را متوقف کند که در سرتاسر منطقه
پایگاه نظامی ایجاد کردهاند و همواره کشورمان را به اتخاذ
اقدامات نظامی تهدید می کنند .از دیگر اظهاراتی که رکس
تیلرسون مطرح کرد مربوط به «ازادی بیان» بیان بود .وی
از رئیس جمهور منتخب ایران خواســت «حق آزادی بیان
و حق تشــکیل احزاب را برای ایرانیان محترم بشــمارد تا
ایرانیان بتوانند آن طور که باید زندگی کنند ».این اظهارات
وزیــر خارجه آمریکا از دو جهت زمانی و مکانی قابل توجه
اســت؛ از یک طرف این اتهامات در زمانی مطرح شد که
ایرانــی ها با مشــارکت  40میلیونــی و در امنیت و ازادی
کامل پای صندوق های رای حاضر شــدند .انتخاباتی که
جلوی چشــم صدها خبرنگار داخلی و خارجی برگزار شــد
و تحســین جهانیــان را به همراه داشــت .از طرف دیگر،
اظهارات تیلرســون درباره حق ازادی بیان در مکانی مطرح
شــد که خود فاقد اولین معیارهای دموکراسی و ازادی بود.
در عربستان سعودی ،یعنی جای که تیلرسون از آنجا علیه
ایران حــرف زد ،نه تنها هیچ انتخاباتی برگزار نمی شــود
بلکه مردمان این کشور از اولین حقوق اولیه (مانند رانندگی
زنان) خود محروم هســتند و صدای کوچکترین معترضی
خیلی زود خاموش میشود.

بــه جنگ بیهوده و حمالت مرگبار علیه مــردم یمن پایان دهد و
از ســرکوب اکثریت دموکراسی خواه در کشورهای همسایه دست
بــردارد .اگر رییس جمهور آمریکا خود را دوســت حکومت ریاض
میدانــد و به شــعارهای انتخاباتی خود وفادار اســت ،باید درباره
راههایی کــه از ادامه آتش افروزی تروریســت های تکفیری در
منطقه و تکرار یازده سپتامبرهای دیگر در کشورهای غربی توسط
اتباع سعودی جلوگیری می کند با دولت این کشور گفتوگو کند.
ایران آمادگی کامل دارد در مبارزه با تروریسم و افراطیگرایی و
اعاده ثبات و آرامش در سوریه با قدرتهای منطقه ای و فرامنطقهای
همکاری نماید .رفتار ایران در چنین همکاری از اصل همیشــگی
سیاست خارجی اش یعنی نفی سلطه و سلطه پذیری پیروی خواهد
کــرد .ما ضمن احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت مســتقل همه
کشــورهای منطقه ،منافع بلند مدت ملت ایــران و دیگر ملتهای
منطقــه و جهان را در مبارزه با افراطی گری و تروریســم ،به ویژه
به نام دین می دانیم و در این راه از هیچ کوششــی دریغ نخواهیم
کرد.

توافقات  280میلیارد دالری
میان آمریکا و عربستان

 800زن و کودک
ترک زیر سلطه داعش!
یک زن تُرک که همسرش را حدود دو سال پیش بعد از پیوستن به تروریستهای
داعش از دســت داده است در گفت و گو با روزنامه "دوفار" ترکیه گفت :حدود 200
زن تُرک همسر خود را در درگیری های سوریه از دست داده اند و حدود  600کودک
تُرک  2تا  12ســاله نیز در مناطق تحت سیطره تروریست های داعش در سوریه به
سر می برند.
وی تصریح کرد که این زنان تُرک هر روز با پوشش و روبند سیاه برای آموزش
و فراگیری زبان عربی و نیز یادگیری قرآن به یک مرکز آموزشــی در منطقه زندگی
خود مراجعه میکنند .روســیه الیوم در گزارشــی نوشت :نســرین عبداهلل سخنگوی
یگانهای دفاعی مردم ُکرد سوریه نیز در این خصوص تاکید کرد که این کودکان از
 5سالگی تحت آموزش های نظامی و دینی قرار می گیرند و آموزش های نظامی آنها
دربرگیرنده آموزش سربریدن ،شیوه های اعدام و استفاده از سالح است.
وی خاطرنشان کرد که اطالعات دقیقی درباره شمار کودکان ترک تحت سلطه
تروریست ها در اختیار ندارد اما آموزش های نظامی که به کودکان شیعه و ایزدی در
سوریه داده می شود ،تنها به کودکان مهاجر اختصاص ندارد.

همراه با سفر «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا به عربستان بعنوان اولین سفر
خارجی او ،دو کشور توافقنامههای مختلفی را به امضاء رساندند.
بنا بر اعالم شــبکه العربیه ،این توافقنامهها که با امضــای دونالد ترامپ و ملک
ســلمان انجام شد ،باعث ایجاد یک چشم انداز اســتراتژیک میان دو طرف میشود و
صدها هزار شغل در دو کشور ایجاد خواهد کرد.
کاخ ســفید نیز اعالم کرده اســت که ارزش توافقنامههای دفاعی میان آمریکا و
عربستان  110میلیارد دالر است و مدعی شده که این توافق در راستای حمایت و دفاع
از امنیت خلیج فارس در برابر تهدیدات تروریستی و ایران است.
در همین راســتا دو کشور توافق کردهاند که با مشارکت شرکت «ریتون» آمریکا،
شــرکت «ریتون العربیه» برای گسترش ســامانه دفاع موشکی و سالحهای هوشمند
تشکیل شود.
توافقنامهها و یادداشــت تفاهمات بســیاری در زمینه انرژی ،ســاختمان سازی،
تحقیقات علمی ،پتروشــیمی ،شرکت آرامکو و بســیاری دیگر از زمینهها در این بسته
توافقی جای داده شده است.

داعش مسئولیت حمله مرگبار بصره را به عهده گرفت

نیروهای گروه افراطی موســوم به «دولت اسالمی»
یا داعش مســئولیت انفجار انتحاری یــک خودرو را در
بزرگراهی در نزدیکی میدانهای نفتی در اســتان بصره در
جنوب عراق به عهده گرفتند.
در ایــن حمله چندیــن نفر از جملــه غیرنظامیان و
نیروهای امنیتی عراقی کشــته شدند و مقامات می گویند
پلیس منطقه به حالت آماده باش در آمده است.
داوود ،مرد میانســالی که خواهرش بر اثر این حادثه
مفقود شده است ،در حالی که بسیار متاثر است ،می گوید:
«وقتی به اینجا رســیدیم ،دیدیم که اتوبوس آتش گرفته
و می دانســتیم که سرنشینهایی در آن بودند .بنابر این به

داخل اتوبوس رفتیم .سه تا چهار جسد را دیدیم که ذغال
شــده بودند و قابل شناسایی نبودند .نمی توانستیم آنها را
بیرون ببریم .سیاه شده بودند».
این در حالی است که نبرد بین نیروهای دولتی عراق
برای باز پس گرفتن موصل ،دومین شهر بزرگ این کشور
از نیروهای داعش ادامــه دارد .آنان می گویند امیدوارند
بتوانند تا دو هفته دیگر اعالم پیروزی کنند.
حملــه برای آزاد کردن موصــل در عین حال باعث
افزایش شــمار کســانی شده اســت که از این شهر می
گریزنــد .احتمال مــی رود  ۲۰۰هزار نفــر دیگر نیز طی
روزهای آینــده از بیم جان خــود و اینکه داعش ممکن

اســت از آنها بعنوان سپر انسانی استفاده کند ،از این شهر
بگریزند.

مقابله ارتش سودان با حمله عناصر مسلح به مرزها

ارتش سودان امروز شنبه در بیانیه ای رسمی اعالم
کرد که نیروهای مسلح و نیروهای واکنش سریع موفق
شــدند با دو حمله همزمان از جانب دو گروه مســلح از
کشورهای لیبی و سودان جنوبی به شمال و شرق دارفور
مقابله کنند.

ارتش سودان در عین حال تاکید کرد که درگیریها
در دو منطقــه ای کــه این حمالت در آنهــا روی داد،
همچنان ادامه دارد.
در بیانیه مزبور آمده اســت که ارتش سودان موفق
شــد با این حمالت مقابله کند زیرا نیروهای مســلح و

مقتدی صدر :اجالس سران عرب
با ترامپ «زشت» است

مقتدی صدر رهبر جریان صدر در کنفرانســی مطبوعاتی در شــهر بغداد
گفت :اجالس با ترامپ زشــت اســت و آمریکا یک کشور میانه رو به حساب
نمی آید.
وی افزود :به کشــورهای عربی و اسالمی توصیه می کنم که به آمریکا
تکیه نکنند.شــهر ریاض پایتخت عربستان شاهد چهار اجالس سران است که
در ســه اجالس آن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تعدادی از کشورهای
عربی و اســامی حضور دارد.دونالد ترامپ رئیس جمهــور آمریکا دیروز وارد
عربســتان شد و در فرودگاه مورد اســتقبال رسمی سلمان شاه این کشور قرار
گرفت.ورود مالنیا ترامپ بدون حجاب به عربســتان و دســت دادن او با شاه
سعودی ،از حاشیه های جنجالی این سفر بود.

دیگر دســتگاه های امنیتی همواره تحرکات گروههای
مســلح مزدور در سودان جنوبی و لیبی را رصد می کنند
و برای خنثی کردن تمام حمالت به منظور تحقق صلح
و ثبات برای شهروندان سودانی و بویژه در ایالت دارفور
اعالم آمادگی می کنند.

تظاهرات ضد آمریکایی یمنیها در صنعا

شرکت کنندگان یمنی پرچم جمهوری یمن و پالکاردهایی در اعتراض به سیاست آمریکا
در منطقه و نیز دعوت به مقابله با تجاوزات عربستان و آمریکا به یمن حمل کردند.
محمد علی حوثی رییس کمیته عالی انقالب یمن روز جمعه گذشته از یمنی ها خواست تا
همزمان با سفر دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا به عربستان به خیابان ها بیایند.
کمیته ساماندهی تظاهرات نیز روز چهارشنبه گذشته از مردم یمن خواست تا در تظاهرات
"نه به تروریسم آمریکایی علیه یمن" در عصر روز شنبه در صنعا شرکت کنند.
اطالعیه صادره از کمیته مزبور بر اهمیت مشــارکت گسترده در این تظاهرات به منظور
رســاندن صدای ملت یمن به افکار عمومی جهان در خصوص جنایتها و اقدامات تروریستی و
محکومیت تجاوزگری و محاصره سعودی آمریکایی تاکید کرد.
کمیته ساماندهی تظاهرات از ملت یمن خواست تا در محل تعیین شده برای تظاهرات که
همزمان با سفر ترامپ به عربستان برگزار خواهد شد ،گردهم آیند.

