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یادداشت

غرش شیران ایرانی بر
سر داعش

نفیسه اله دادی  -تحلیل گر

عملیات موشــکی سپاه ایران علیه تروریســتها در سوریه یا به بیان مقام معظم
رهبری «سیلی محکم» که با هدف قرار دادن «دیرالزور» انجام گرفت به کشته شدن
تعداد قابل توجهی از تروریســتها در این منطقه منجر شد .در این عملیات تعدادی
موشــک میان برد زمین به زمین از پایگاههای موشــکی نیروی هوافضای ســپاه در
استانهای کرمانشاه و کردستان ،تروریستهای تکفیری را مورد هدف ضربات مهلک
و کوبنده قرار داد .اســتان دیرالزور در مرز ســوریه و عراق و در کرانه رود فرات واقع
شده اســت .پس از شکست سنگین تروریستها در حلب که منجر به از دست رفتن
پایگاه بســیار مهم آنها در شمال غرب سوریه شد ،بسیاری از تروریستها به دیرالزور
در شــرق و برخی مناطق اطراف آن در ســوریه نقل مکان کردهاند .همچنین بخش
مهمیاز تروریستهایی که در پی شکست سنگین در موصل عراق به سوریه گریخته
بودند در این منطقه حضور دارند .با توجه به اجتماع بخش مهمیاز تروریســتها در
منطقه دیرالزور ،مقر فرماندهی و مراکز پشــتیبانی و عملیاتی آنها نیز در این اســتان
قرار گرفته است.
ایــران برای عبور موشــکها از فراز عــراق و فرود آن در خاک ســوریه مطمئناً
هماهنگیهــای الزم را انجام داده چون در غیر این صورت با واکنش آن کشــورها رو
به رو میشــده اســت .از این منظر ایران اقدامیغیرقانونی انجام نداده است .از سوی
ی جنگطلبانه نبوده بلکه ایران در پی دفاع
دیگر ،اقدام جمهوری اسالمیایران ،اقدام 
از ســرزمین و حیثیت حاکمیتی خویش و نیز تالفی بوده که در عرف بینالملل امری
پذیرفته شــده اســت؛ بنابراین ایران اقدامیخارج از عرف و قوانین بینالمللی انجام
نداده است .با این توضیحات اصطالح «حمله» موشکی ایران به داعش به نظر صحیح
نمیباشد و اقدام ایران بیشتر تحت عنوان «دفاع مشروع» قرار میگیرد .ایران با انتقام
ســخت خویش نه تنها به داعش بلکه به اســرائیل و عربســتان نیز نشان داد که اگر
در رؤیاهایشــان روزی به فکر تعرض به وجبی از خاک ایران باشــند رفتاری سخت و
خشــنتر را شاهد خواهند بود .مسلماً جمهوری اســامیایران موشکهایی دارد که
بتواند تلآویو و ریاض را مورد هدف قرار دهد .حمله تروریستی داعش در تهران ،ایران
را به روســیه نزدیک نمود چرا که در هدف مشترک مبارزه با داعش ترغیب شدند .و
مخاطب اقدامات ایران تنها داعش است .اما از سوی دیگر این اقدام تالفیجویانه برای
ایران از اهمیت قابل توجهی برخوردار است .باید این را پذیرفت که داعش ،گروه تکفیر
القیدی است که در مکاتب وهابی پرورش یافته و نیز گروه المکانی است که تعلق به
سرزمینی واحد ندارد .این گروه تکفیری هیچ منطق و اعتقادی ندارد و این نکات برای
ایران حائز اهمیت است .این فرضیه مطرح است که شاید اقدام تروریستی در پایتخت
ایــران ،نوعی دعوت به مبارزه و جنگ منطقهای بوده تا ایران را به لحاظ سیاســی در
جنگی ناتمام با تروریسم درگیر کنند .شاید ایران از این طریق آسیبپذیر گردد .اقدام
تالفیجویانه ایران در قبال داعش ســبب غرور ملی شده است که شکی در آن نیست
اما باید از کانال دیپلماتیک بر این اقدام تالفیجویانه صحه گذاشــته شود .جا دارد در
این نوشتار از مدافعان حرم و مرزبانان غیور جمهوری اسالمیقدردانی کرد که امنیت
تمامیت کشور را فراهم کردند ،همچنین از دالوران سپاه پاسداران که با تیزهوشیشان
سدی محکم در برابر تکفیریها و دشمنان این مرز و بومند .برای مدافعان امنیت ایران
اسالمی ،اقتداری روزافزون آرزو داریم.

پاورقی

اسپوتنیک:

سیلی را داعش خورد تا صدایش را دیگران بشنوند

تالفی حمله داعش به تهران را ایران به شــکلهای مختلف میتوانست جواب دهد اما
انتخاب گزینه استفاده از موشکهای میان برد هم تالفی حمله بود هم پیغامیبرای حامیان
داعش .بدیهی اســت که هدف ایران بیش از تالفی اخطار به دیگران بود .علیرغم اینکه در
زمان شــاه ایران خریدار پیشرفته ترین ســاحهای آمریکایی بود اما در دوران جنگ ایران و
عراق شــاید به ســختی میتوانستند موشــک تهیه کنند و تالفی موشک هایی که عراق به
شــهرهای ایران شلیک میکرد را در بیاورند .هیچ کشــوری حاضر نبود این موشکها را در
اختیار ایران قرار دهد .سالحهای آمریکایی مخصوصا هواپیماهای پیشرفته آنها همه به دلیل
نبود قطعات یدکی زمین گیر شده بود.
همین ماجرا منجر به این شــد تا ایران از آن زمان به فکر تولید تسلیحات دفاعی مورد
نیاز خود باشــد تا هیچ وابستگیای به خارج نداشته باشــد .امروز دیگر رویای ایران رساندن
موشــک ها به بغداد نیست بلکه موشکهای ایرانی از بغداد به راحتی عبور میکنند و صدها
کیلومتر آن طرف تر فرود میآیند .انتخاب استان کردستان برای انجام این حمله نیز بی دلیل
نبوده اســت .چند تروریســتی که عملیات تهران را انجام دادند متعلق به این منطقه بودند و
دشــمنان ایران تالشهای بســیاری در جهت نا امن کردن این استان انجام داده اند .ایران
اقتدار خود را نشان داد و ثابت نمود که تسلط امنیتی کامل بر این منطقه دارد.
ایران میتوانست برای این حمله از هواپیما استفاده کند یا از همپیمانان خود در سوریه،
عراق یا لبنان بخواهد چنین کاری را انجام دهند ،اما اصرار بر این حمله از داخل خاک ایران
بدین دالیل بوده است:
- 1تالفی عملیات داعش باشد.
- 2موشــکهای میان برد ایران با طی مســافتی بیش از  650کیلومتر با دقت فراوان
چند ســاختمان و پایگاه در دیر الزور که مربوط به تروریســت ها بود را هدف قرار داد ،امری
که نشــان میدهد این موشک ها برد بسیار دقیقی دارد و اینکه ایران میتواند شعاع دایرهای
از حداقل  650کیلومتر را با دقت نقطه زنی پوشــش دهد .یعنی از ریاض گرفته تا تل آویو و
همه پایگاههای آمریکایی در منطقه اطراف ایران ،همه میتوانند هدف موشــکهای ایرانی
قرار گیرند.
- 3با توجه به اینکه ایران از موشــکهای بالستیک دور برد  2000کیلومتری برخوردار
اســت این بدین معنا اســت که ایران میتواند نیروهای دشمن را در شعاع  2000کیلومتری
مورد هدف قرار دهد.
- 4این عملیات حدود دو ســاعت پس از صحبتهای آیت اهلل خامنه ای و چند ساعت
پس از جلسه شورای عالی امنیت ملی ایران انجام شد که نشان میدهد نیروهای مسلح ایران
آمادگی الزم را دارند تا ظرف فقط چند ســاعت یا شــاید چند دقیقه تصمیمات سیاسی سران
مملکت را به اجرا درآورند.
- 5انتخــاب زمــان و روش انجام این عملیات به گونهای بود که هم پاســخ تهدیدات
اخیــر ایاالت متحده علیه ایران و هم تحریمهای جدید کنگره این کشــور و هم تهدیدهای
همپیمانان ایاالت متحده داده شود.
- 6عملیات زمانی انجام شــد که همپیمانان ایران در ســوریه و عراق توانستند علیرغم
میل آمریکا به زور وشاید بهتر است بگوییم با قلدری ،مرزهای عراق و سوریه را به هم متصل
کنند و جاده ای که از ایران به لبنان میرســد را در اختیار گیرند .طبق گزارشهای مختلف
ایران بدون در اختیار داشــتن چنین جاده ای توانســته بیش از یکصد هزار موشک کوتاه برد
و میان برد به همپیمانان خود در ســوریه و لبنان برســاند .حال با این شرایط خواهد توانست
این تعداد را به مراتب افزایش دهد تا عربســتان سعودی و اسرائیل و پایگاههای آمریکایی در
منطقه همه با موشــکهای ایران محاصره گردند .با توجه به شرایط حضور نیروهای مختلف
در منطقه یک یا دو درجه تغییر زاویه پرتاب موشک ها میتوانست همپیمانان ایاالت متحده
را هدف قرار دهد.
- 7کارشناســان نظامیاظهار میدارند که سریعترین سامانه دفاع موشکی به حدود 30
ثانیه از لحظه کشف نفوذ موشکهای دشمن احتیاج دارد تا فعال شود و واکنش نشان دهد ،در
این صورت اگر موشکهای ایران نزدیک مرزهای اسرائیل و عربستان سعودی و پایگاههای
آمریکایی که امروزه تالش دارند ایران را تهدید کنند قرار گیرند ،فرصت طالیی عمل کردن
ســامانه دفاعی از دست میرود؛ چون تا زمانی که ســامانههای دفاعی بخواهند عمل کنند
چندین موشک به مقصد خود رسیدهاند .به هر صورت همه این موارد برای آن بوده و هست
که ایران به طرف مقابل بگوید اگر پای میز مذاکره با شــما نشســتیم به این معنا نیست که
تســلیم همه خواستههای شما شده ایم و اگر شما به تعهدات خود پایبند نباشید ما هیچ ابایی
از رویارویی نداریم و مطمئن باشــید شما بیشتر ضرر خواهید کرد .حال که موشکهای ما را
بهانه کرده اید ما موشک ها را استفاده میکنیم .هر چیز دیگری را بهانه کنید ما بیشتر روی
آن پا فشاری میکنیم .در پایان میتوان گفت که پیام این اقدام این بوده که:
ایران کشــوری نیســت که با تهدید عقب نشــینی کند و از این پس تهدید را با تهدید
پاسخ خواهد داد.

آمریکا با داعش
هماهنگ است

فرماندهی کل ارتش و نیروهای مسلح سوریه در بیانیهای اعالم کرد :نیروی هوایی به اصطالح "ائتالف بین المللی" ،یکی از جنگندههای ما در منطقه الرصافه در حومه جنوبی الرقه که در حال انجام وظایف
جنگی خود علیه گروه تروریستی داعش در منطقه بود را هدف قرار داد که به سقوط هواپیما و ناپدید شدن خلبان آن انجامید.
این تجاوز آشکار جای هیچ شکی را باقی نمیگذارد و بر واقعیت موضع آمریکا در حمایت از تروریسم تاکید میکند که هدف از آن تالشی است برای تاثیر گذاشتن بر توان نظا میارتش سوریه؛ تنها نیروی
فعالی که به همراه متحدانش به دنبال حق مشروع خود در مبارزه با تروریسم در جای جای خاک وطن است .این تجاوز در زمانی رخ داد که ارتش سوریه و متحدانش پیشروی آشکاری در مبارزه با گروه تروریستی
داعش که در صحرای سوریه رو به زوال است ،محقق ساختند .از طرف دیگر این تجاوز هماهنگی موجود بین آمریکا و گروه تروریستی داعش را تایید میکند و نیات خبیثانه آمریکا در مدیریت تروریسم و سرمایه
گذاری در آن برای رسیدن به اهدافش در بسط دادن طرح صهیونیستی-آمریکایی را در منطقه آشکار میسازد.

بینالملل

حمله موشكي ایران به داعش

اهداف و پیامها

الوقت :حمالت موشكي سپاه پاسداران انقالب اسالمي
عليه تروريستهاي داعش در شهر ديرالزور عالوه بر اينكه
انتقام خون شــهداي  17خرداد  96در تهران است ،تحولي
جديد در ادامه مبارزه با ترويسم محسوب ميشود .جمهوري
اســامي ايران در طول چهار دهه گذشــته بويژه طي يك
دهه اخير همواره نقش پيشــروي درمبارزه با تروريســم به
عهده داشــته اســت .اهميت عمليات روز گذشته نيروهاي
سپاه عليه داعش در شــليك موشك از خاك ايران بود كه
در نوع خود بي ســابقه اســت .ايران همواره تالش كرده از
طريق حمايتهای مستشاری با تروريسم سلفي مقابله كند.
اما حاال تحوالت مهم ژئوپلتيك كه در ادامه به آن اشــاره
ی ایران
خواهد شــد باعث شد تا مسئولین جمهوری اسال م 
تصميم بگيرند از طريق موشك از فاصل ه چند صد كيلومتري
تروريستها داعش را هدف قرار دهند.
علت اينكه شــهر ديرالزور براي هدف قرار دادن داعش
انتخاب شــده راهبردي و نمادين هست .اين شهر در حدود
سه سال است كه تحت محاصره داعش قرار دارد و عدهاي
از نيروهاي ســوري سرســختانه در حال دفاع از مردم اين
شهر هستند .آمريكاييها در طول يك سال گذشته چند بار
مواضع نيروهاي سوري را هداف قرار دادهاند كه متعاقب اين
حمالت تهاجم زميني داعش شدت ميگرفت كه با مقاومت
سرسختانه نيروي سوري تاكنون حمالت داعش ناكام مانده
است.
همزمان كه داعش در موصل و رقه شكســت ميخورد

تالش دارد تا ديرالزور را به عنوان اخرين پايگاه خود انتخاب
كند و بــه همين دليل طي چند روز گذشــته گزارشهاي
حاكي از حضور گســترده شبه نظاميان اين گروه تروريستي
در ديرالزور بود .با حمله موشكي به مقر تجمع شبه نظاميان
داعش در ديرالزور اين گروه ضربه سنگيني متحمل ميشود
و به سختي خواهد توانســت خود را بازسازي كند .در واقع
یکی از اهداف عملیات موشکی سپاه میتواند جلوگیری از
تمرکز و سازماندهی تروریستها در این منطقه باشد.
از سوي ديگر دير الزور درست در مابين دو منطقه قرار
گرفته كه آمريكاييها حضور نظامي دارند .در شمال شرقي
آمريكاييها تالش دارند پس از رقه به سمت جنوب حركت
كرده تا به شــهر ديرالزور برســند .اگر آنها بتوانند از طريق
گروههاي مســلح ديرالزور را به تصرف خود در آورند شمال
و جنوب شــرق سوريه را به يكديگر وصل خواهند كرد و در
نتيجه شــكافي بزرگ بين مرزهاي شرقي سوريه و غربي
عراق ايجاد خواهد شد .حاال ايرانيها با پرتاب موشك عليه
مواضع داعش در ديرالزور اين پيام را به واشنگتن و متحدان
آن ميرســانند كه تهران اجازه نخواهــد داد آمريكا در مرز
ســوريه و عراق شكاف ايجاد كند و كسي جز ارتش سوريه
نميتواند بر ديرالزور حاكم شود.
در سطح منطقهای و بين المللي حمله موشكي ايران به
مواضع داعش ،یک تســت برای مدعیان مبارزه با تروریزم
نیز میباشــد که خــود وانمود میکنند بــدون مالحظه با
تروریستها مقابله خواهند کرد .اگرچه صدق ادعای برخی

کشــورهای منطقه و قدرتهای غربی در این رابطه بشدت
در ســطح جهانی زیر سؤال میباشد ،اما اگر آنها آنگونه که
خود مدعی هستند ،صادق میباشند ،باید از این حلیه ایران
حمایت نموده و در کنار این کشور قرار بگیرند.
اما اقدامات آمريكا نشــان ميدهد آنها نه تنها به دنبال
شكســت داعش نيستند بلكه از اين گروه و ساير گروههاي
تروريســتي براي دستيابي به اهداف خود استفاده مي كند و
دشــمنان داعش را هدف قرار ميدهند .در همان روزي كه
ايران با موشك مواضع داعش را هدف قرار داد آمريكا يك
جت ســوري را ساقط كرد .اين هواپيماي نظامي سوري در
حال بمباران مواضع داعش در رقه بود كه توسط امريكاييها
هدف قرار گرفت و خلبان آن به شهادت رسيد.
رويكرد دوگانه و ابزاري آمريكا به تروريســم و حضور
غيرقانوني آنها در ســوريه باعث ميشود بيش از پيش عزم
محور مقاومت براي مقابله با برنامه هاي نظام سلطه تقويت

شــود .همانطور كه فرماندهان ســپاه تاكيد كردند حمالت
موشكي عليه مواضع داعش حاوي پيام براي حاميان داعش
نیز بود كه به نظر ميرسد آنچنان این حمالت غافلگیر کننده
و ســنگين بوده كه با گذشــت نزديك به  24ساعت هنوز
واكنشي از خود نشان ندادهاند.
برخی از کشــورها بویژه دشــمنان غربــی جمهوری
اســامیایران در کنار هجمه رســانهای علیه فعالیتهای
موشکی جمهوری اســا میایران  ،در عین حال در رابطه
با توانمندیهای ایران در این زمینه ،تشکیک نیز میکردند.
این عملیات میتواند شبهههای ایجاد شده را بر طرف نماید.
همچنین از دیگر پیامهای این عملیات این اســت که
جمهوری اسالمیایران در رابطه با امنیت خود بسیار جدی
بوده و در این راســتا از هیچ تالشی فروگذاری نخواهد کرد.
همان گونه که در هشت سال جنگ تحمیلی در دفاع از خود،
اراده مستحکم و استقامت خویش را نشان داد.

واکنش نتانیاهو به عملیات موشکی ایران

نخســتوزیر رژیم صهیونیســتی گفت که این رژیم
فعالیتهای ایران در منطقه را زیر نظر دارد.
به گزارش الوقت ،بنیامین نتانیاهو نخســتوزیر رژیم
صهیونیستی به ایران درباره تهدید اسرائیل هشدار داد.
وی افــزود :ما رفتارها و اظهــارات ایرانیها را دنبال
میکنیم .من یک پیام برای ایران دارم و آن این اســت که
اسرائیل را تهدید نکنید.
نتانیاهو گفــت :ارتش و نیروهــای امنیتی ما به طور
پیوسته فعالیتهای ایران در منطقه را زیر نظر دارند.

نخســتوزیر رژیــم صهیونیســتی مدعی شــد که
فعالیتهای ایران شــامل تالشهایی از سوی این کشور
برای تحکیم نفوذشــان در ســوریه و انتقال ســاحهای
پیشرفته به حزباهلل و دیگر عملیاتها است.
در پــی جنایــت تروریســتی  17خردادمــاه 96
تروریســتهای تکفیری در تهران که به شــهادت  18تن
از مردم مظلــوم و روزه دار و مجروحیــت جمعی دیگر از
هموطنــان عزیز منجر گردید ،ســپاه پاســداران انقالب
مقر فرماندهی و مراکز تجمع و پشتیبانی و ساخت
اسالمیّ ،
خودروهــای انتحاری تروریســتهای تکفیری در منطقه
دیرالزور در شــرق ســوریه را با هدف تنبیه تروریستهای
جنایتکار ،مورد حمله موشکی قرار داد.
بازتاب این حمله موشکی موفقیتآمیز ،در رسانههای
منطقه و بینالملل همچنان ادامه دارد.
اگرچه که به دنبال حمله موشــکی دوشنبه شب سپاه
پاســداران ایران به مواضع داعــش در منطقه دیرالزور در
شــرق سوریه ،در مواضع مقامات سیاســی و نظامیایران

در پشــتیبانی از این حمله به طور مستقیم نامیاز اسرائیل
برده نشده ،اما گویا اشاره بیانیه سپاه و برخی فرماندهان آن
به آنچه «حامیان منطقه ای و فرامنطقه ای تروریستهای
تکفیری» نامیده شــده اند ،به نظر بنیامین نتانیاهو تهدید
اسرائیل تلقی شده است.
سردار شریف سخنگوی سپاه پاســداران در ارتباط با
حمله موشکی گفته است« :حامیان بینالمللی و منطقهای
تروریستها باید پیام هشدارآمیز عملیات موشکی را درک
کنند ».یداهلل جوانی مشاور نماینده رهبر جمهوری اسالمی
در ســپاه نیز گفته اســت که «تعداد زیادی از موشکهای
اصابت کرده به دیرالزور در اختیار سپاه است” و هشدار داده
که «سیلی محکمتری در راه است».
به گفته سخنگوی سپاه پاسداران ،شش فروند موشک
شلیک شده به مواضع داعش ،موشکهای بالستیک میان
برد نقطه زن از نوع ذوالفقار با برد  ۶۵۰و  ۷۰۰کیلومتر بوده
است .سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای
سپاه نیز گفته است« :دشــمنان باید بدانند تهران ،لندن و

پاریس نیســت و این یک کار کوچکی بود که انجام شد و
اگر دست از پا خطا کنند ،ضربات مهلکتر بر سر آنها فرود
خواهد آمد».
سرلشــکر محمد باقری ،رئیس ســتاد کل نیروهای
مســلح ایران ،در اظهاراتی در این خصوص گفته است“ :ما
در یک رقابت دائمیبا دشمنان در حوزههای مختلف به سر
میبریم و امروز توان موشکی ما به عنوان ابزاری بازدارنده
به برکت حرکت جهادی دانشــمندان کشــور به نقطه ای
رســیده که در زمره قدرتهای مطــرح دنیا در این عرصه
هستیم ».اما اشــاره به دشمنان منطقه ای و فرامنطقه ای
در حمله موشــکی دوشــنبه شــب ایران به دیرالزور ،تنها
محدود به موضع گیری فرماندهان و مقامات نظامینبوده
است .رهبر جمهوری اســامیاز «جارو شدن تکفیریها
از عراق و ســوریه» سخن گفته و محمد جواد ظریف وزیر
خارجه ایران ،قدرت موشــکی ایران را «در جهت پیشبرد
مبارزه مشــترک جهانی بــرای از بین بردن داعش و خطر
افراطگرایان» دانسته است.

تشدید تنش روسیه و آمریکا

تعلیق توافقنامه هماهنگی امنیت پروازها در سوریه

وزارت دفاع روسیه ضمن لغو تفاهمنامه امنیت پروازها با
آمریکا تأکید کرد که از این به بعد هر هواپیمایی را در سوریه
هدف قرار میدهد.
بــه گزارش الوقــت ،وزارت دفاع روســیه در واکنش به
ســرنگونی جنگنده ســوری توســط آمریکا تأکیــد کرد که
توافقنامه هماهنگی امنیت پروازها در ســوریه به حالت تعلیق
درمیآید.
وزارت دفاع روسیه در ادامه تأکید کرد« :ما هر هواپیمایی
کــه در مناطق عملیاتی ما در ســوریه پرواز کند را هدف قرار
خواهیم داد».
ارتش سوریه اعالم کرد که آمریکا جنگنده سوری که در
حال انجام عملیات ضدداعش بوده را ســرنگون کرده است؛
سپس آمریکا این مساله را تایید کرد.
وزارت دفاع روسیه در بیانیهای اعالم کرد« :خصومتهای
مداوم نیروی هوایی آمریکا علیه نیروهای مسلح و قانونی یک
کشور عضو ســازمان ملل ،تحت پوشــش مبارزه تروریسم،

مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق:

از برگزاری همهپرسی جدایی از
عراق نمیگذریم

رئیس اقلیم کردستان عراق اعالم کرد که تصمیم برگزاری
همهپرسی استقالل تصمیمیاست که نمیتوان از آن صرفنظر
کرد .به گزارش الوقت ،مســعود بارزانی ،رئیس اقلیم کردستان
عراق که دوره ریاســت وی به پایان رســیده ،پــس از دیدار با
ســلیم الجبوری ،رئیس پارلمان عراق گفــت :تصمیم رهبران
اقلیم کردســتان عراق درباره برگزاری همهپرســی جدایی از
عراق گزینهای اســت که نمیتوان از آن صرفنظر کرد .اقلیم
کردســتان میخواهد بــه دور از خشــونت و از طریق راهکار
مســالمتآمیز و توافق با طرفهای عراقی به حقوقش دســت
یابد.
بارزانی گفت :تجاوزات متعددی علیه قانون اساسی عراق
صورت گرفته و حتی از اصل شراکت و توافق تجاوز شده است.
الجبوری نیز تأکید کرد :منطقه شــاهد تنشهایی اســت
که میتواند پیامدهای وخیمیداشــته باشــد برای همین ما از
همگان میخواهیم تا در برخورد با تمامیمسائل موجود مذاکره
را در پیش بگیرند .وی درباره همهپرسی اقلیم کردستان گفت:
فداکاریهای مردم کردســتان طی دهههای گذشــته شایسته
تقدیر و احترام است و باید شرایطی که بر کشور ما حاکم است و
همچنین مکانیسمهای قانون اساسی در نظر گرفته شود.
قرار است همهپرسی اقلیم کردستان عراق  25سپتامبر در
مناطق اربیل ،دهوک و سلیمانیه برگزار شود.
این همهپرســی الزامآور نیســت و تنها نظر ساکنان این
استانها درخصوص تمایلشان به جدایی از عراق را میپرسد.
الجبوری و بارزانی درباره اوضاع سیاســی و امنیتی عراق و
جنگ داعش و مرحله مابعد داعش نیز گفتگو کردند.

نقض آشــکار قوانین بینالمللــی و در حقیقت تهاجم نظامی
علیه جمهوری سوریه است».
وزارت دفاع روسیه همچنین تأکید کرده است که آمریکا
پیش از حمله به جنگنده ســوریه در شــرایطی که نیروهای
روسیه در منطقه حضور داشتند هیچ هماهنگی با روسیه انجام
نداده است.
بیانیه روســیه تأکید میکند« :در آن زمان ،جنگندههای
نیروی هوایی روســیه در حال انجام عملیات در حریم هوایی
ســوریه بودهاند .با ایــن وجود ،فرماندهــی نیروهای ائتالف
بینالمللــی از کانال ارتباطی موجود میــان فرماندهی هوایی
پایــگاه قطری العدید و پایگاه هوایی حمیمیم برای جلوگیری
از رویدادهای هوایی در سوریه استفاده نکرد».
از همین رو ،مســکو تأکید کرده اســت که از این به بعد
هر نوع هواپیمایی را که در حریم هوایی سوریه و در محدوده
عملیاتی نیروهای هوایی روســیه پرواز کند ،رهگیری خواهد
کرد.

بنــا بر اعالم وزارت دفاع روســیه ،مســکو از تاریخ 19
ژوئن ،تمامیتعامالت با آمریکا در چهارچوب یادداشت تفاهم
جلوگیری از رویدادهای هوایی در سوریه را متوقف میکند.
وزارت دفاع روسیه اعالم کرد که روسیه هرگونه شیء در
حال پرواز در داخل مناطق عملیاتی این کشور بر فراز سوریه
را به عنوان هدف در نظر گرفته و خواهد زد.
در این بیانیه آمده است« :در مناطق تحت عملیات نیروی
هوایی روسیه در آسمان سوریه ،هرگونه شیء در حال پرواز از
جمله جتها و هواپیماهای بدون سرنشین ائتالف بین المللی
که در غرب رود فرات مشاهده شود مورد هدف پدافند هوایی
و زمینی روسیه قرار خواهد گرفت».
مســکو همچنین خواســتار انجام تحقیقاتــی جامع در
خصوص حمله اخیر نیروی هوایی آمریکا علیه جنگنده سوری
در حریم هوایی سوریه شده است.
وزارت دفاع روســیه در بیانیه خود تأکید کرد« :سرنگونی
جنگنده نیروی هوایی ســوریه در حریم هوایی سوریه نقض

حاکمیت ســوریه اســت .عملیات نظامیمداوم آمریکا تحت
پوشــش مبارزه با تروریســم علیه نیروهای مسلح و قانونی
ســوریه نقض آشــکار قوانین بینالمللی اســت ...از آمریکا
میخواهیم تا تحقیقاتی دقیق در این رابطه انجام و گزارشــی
دربــاره نتایج به دســت آمده و اقدامات صــورت گرفته ارائه
دهد».
آمریکا و روســیه در مــاه اکتبر ســال  2015به منظور
تضمین امنیــت پروازها حین عملیات در ســوریه تفاهمنامه
دوجانبهای را امضا کردند.
در حال حاضر سامانههای «اس« ،»400-اس »300-و
همچنین سامانههای پدافند هوایی «پنتسیر» وظیفه حفاظت
از یگان هوایی روســیه در پایگاه هوایــی الحمیمیم از هوا را
بر عهده دارند .ســامانه اس 400-روســیه پس از سرنگونی
جنگنده ســوخو 24-روس بر فراز خاک سوریه در ماه نوامبر
سال  2015میالدی توســط جنگندههای اف 16-ترکیه ،در
پایگاه الحمیمیم مستقر شده است.

هفتمین محموله سالح سنگین آمریکا برای کردهای سوریه
یکــی از فرماندهان نیروهای ســوریه
دموکراتیک که نخواســت نامش فاش شود؛
گفت :آمریــکا محموله ای جدید از ســاح
ســنگین را به این نیروها تحویل داده و این
هفتمین محموله از زمان به قدرت رســیدن
دونالد ترامپ و صدور مجوز از جانب او برای
ارسال اسلحه برای جنگجویان کرد است.
وی افزود :این محموله به عنوان بخشی
از کمکهــای نظامــیآمریــکا در عملیات
آزادسازی شهر رقه و شامل سالحهایی مانند
زرهپوشها ،خمپارهها ،موشکهای حرارتی،

تیربارهای بــزرگ ،تفنگهای خوکار و نیمه
خودکار و دوربینهای دید در شــب است که
به وســیله  90تریلی از شمال عراق به شهر
الطبقه در سوریه منتقل شده است .این منبع
در ادامه گفت :این بار مقادیر زیادی اســلحه
دریافــت کــرده ایم که بــه آن احتیاج مبرم
داشــتیم و این سالحها به جبهههای نبرد در
فاصله  3کیلومتری رقه منتقل خواهد شد که
همرزمان ما در آن مناطق با گروه تروریستی
داعش در حال مبارزه اند .وی خاطرنشان کرد
که زرهپوشها ضد مین و ضد خمپاره هستند.

احتمال سرنگونی ولیعهد عربستان سعودی

معروفتریــن فعال اماراتــی و نزدیک
به ولیعهد ابوظبــی در یک توییت خطرناک
با اشــاره به قریب الوقوع بودن ســرنگونی
ولیعهد ســعودی نوشــت :محمد بن سلمان
پادشــاه آینده عربســتان اســت .به گزارش
الوقت حمد المزروعی ،معروف ترین وبالگ
نویس و فعال اماراتــی نزدیک به محمد بن
زاید ولیعهد ابوظبی در یک توییت خطرناک

که بیانگر قریب الوقوع بودن سرنگونی محمد
بن نایف ولیعهد سعودی است نوشت :محمد
بن ســلمان پادشاه آینده عربستان است .این
توییت او تاکید روشــن و صریحی بر قریب
الوقوع بون ســرنگونی امیر محمد بن نایف،
برادرزاده پادشــاه عربستان است که در حال
حاضر ولیعهد عربســتان ســعودی به شمار
میرود .اماراتیهــا المزورعی را یک نیروی
امنیتــی نزدیک به محمد بــن زاید میدانند
که به طــور مداوم دیدگاههای امارات را بیان
داشــته .نوشتههای او شــامل مسائلی است
که امارات همواره مایل اســت به شکل غیر
رسمیمنتشر شــود .در این میان المزورعی

بدون مقدمه در توییت خود به این جمله اکتفا
کرد :پادشاه آینده عربستان ،محمد بن سلمان
جوان است.
این توییت به این معنی است که امارات
از اینکه محمد بن نایف به زودی ســرنگون
خواهد شــد ،با خبر است و یا در جریان است
کــه وی عمال از دایره حکومت خارج شــده
اســت هرچند در پست خود به عنوان ولیعهد
باقی اســت .نکته قابل توجــه اینکه توییت
المزروعی مدت زیــادی در صفحه اش باقی
نماند و تقریبا یک ساعت پس از انتشار حذف
شد ،اما بســیاری از کاربران این نوشتهها را
حفظ و ذخیــره کردند .به هــر حال توییت

جنجال برانگیــز المزوروعی یک روز پس از
تصمیم پادشاه ســعودی در ارتباط با عزل و
نصــب جدید به عقیده ناظــران در چارچوب
کاهش قدرت بن نایف و متمرکز کردن قدرت
در اختیار جانشین ولیعهد یا همان محمد بن
سلمان قابل ارزیابی است.
همچنیــن این توییت فقط یک روز پس
از توییت جنجال برانیز دیگری اســت که در
آن گفته بود« :به زودی قهوه را در شرایتون
قطر خواهیم نوشید»؛ جمله ای که به عقیده
بسیاری از کارشناسان به معنی تهدید به اقدام
نظامیو یا حمایــت از تالش برای کودتا در
قطر است.

