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در حالی که رجب طیب اردوغان می رفت تا با پیروزی در رفراندوم قانون اساسی 
قبضه قدرت را جشن بگیرد و با خیال راحت تا سال 2029 قدرت خود را تثبیت کند، 
حاال پرونده های تازه ای علیه او علنی می شوند که می رود طعم شیرین پیروزی را 
برایش تلخ کند. این در حالی است که وی هفته پیش مجددا ریاست حزب عدالت و 
توســعه را تصاحب کرد تا هم رئیس جمهوری با تمام اختیارات الزم برای حکمرانی 
باشــد و هم رئیس حزبی باشد که عمال تمامی پســت ها و ارکان مهم قدرت را در 

اختیار دارد.
حــاال اردوغان که ســرخورده از تعامل با غرب و امریکا بــه کاخ خود در آنکارا 
بازگشــته با دردسرهای جدیدی مواجه شده است. افشای فسادهای مالی او در حالی 
که بخشــی از آنها به پرونده های بین المللی و فراتر از خاک ترکیه مربوط اســت، 
دردسر تازه ای است که می تواند موی دماغ او در تعامل با جهان خارج باشد. رسانه 
های گروهــی اروپا اعالم کرده اند که خانواده رجب طیب اردوغان به طور ســری 
صاحب یک نفت کش چندمیلیون دالری اســت. به گفته آنهــا خانواده اردوغان به 
طور محرمانه از طریق شــرکت های جعلی ثبت شــده در مالت و جزیره بریتانیایی 
مان، صاحب یک نفت کش به نام اغداش به ارزش 26.5 میلیون دالر است که آن را 
هدیه گرفته است. خبرگزاری فرانسه به نقل از این رسانه ها خاطرنشان کرد: خانواده 
اردوغان توانســته اند به کمک یک بازرگان ترک دوست خود به نام صدیقی ایان و 
مبارز منسیموف، میلیاردر دو تابعیتی ترکیه ای - آذربایجانی و مالک شرکت بالمالی، 
این موضوع را مخفی و سری نگه دارند. به نوشته این رسانه ها، اسناد نشان می دهد 
که صدیقی ایان یک چهارم پول نفت کش و منسیموف سه چهارم باقی مانده آن را 
در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک سری پرداخت کرده است که خانواده اردوغان 
اولین ذینفع آن اســت. این رســانه ها تصریح کردند که تدوین این قرارداد سری در 
ســال 2008 میالدی آغاز شده بود که در آن زمان، اردوغان نخست وزیر ترکیه بود 
و روابط خوبی با غرب داشــت. منسیموف که سه چهارم قیمت نفت کش را پرداخت 
کرده، میلیاردر آذربایجانی اســت که اردوغان به وی تابعیت ترکیه داده است. سایت 
مدیا پارت با اعالم این خبر این ســوال را مطرح کرده که آیا پرداخت این مبلغ هدیه 
ای در مقابل اعطای تابعیت به منسیموف بوده است؟ آیا این فرد چیزهای دیگری نیز 

در مقابل آن دریافت کرده است؟
علت پرداخت یک چهارم مبلغ نفت کش از سوی صدیقی ایان همچنان نامعلوم 
است اما روزنامه بلژیکی لوسوار نوشت که خانواده صدیقی ایان، دوست دوران کودکی 
اردوغان، هم پیمان قوی خانواده اردوغان است. این روزنامه همچنین اشاره کرد که 
مکالمات ضبط شــده بین اردوغان و فرزندش در سال 2013 میالدی به طور روشن 
اشاره دارد که خانواده ایان در مقابل دریافت خدماتی از دولت ترکیه، رشوه داده است.

اشپیگل اما جزئیات تازه ای از این روایت منتشر می کند و می نویسد: »مانسیموف 
در سال 2008 تانکر نفتی آغداش را به شرکت بومرتس واگذار کرد. شرکت بومرتس 
را ضیاء ایلگن، شــوهر خواهر، مصطفی، برادر و بوراک، پسر بزرگ اردوغان مدیریت 
می کنند. البته مانســیموف پس از ســال 2008 نیز همچنان از تانکر نفتی آغداش 
استفاده می کرده است. او این تانکر را از شرکت بومرتس کرایه می کرده و کرایه این 
کشتی تا اکتبر سال 2015 حدود 21 میلیون دالر برای او هزینه داشته است. در سال 
2015 مانسیموف قراردادش را با شرکت بومرتس برای 5 سال دیگر تمدید می کند. 
او برای تانکر آغداش روزانه 3۴00 دالر پرداخت می کرده است. شرکت مانسیموف 
از رجب طیب اردوغان به خاطر دریافت تابعیت ترکیه تشــکر کرده است.« اشپیگل 
همچنین می نویسد، مدرکی در ارتباط با خدمات متقابل اردوغان به او وجود ندارد، اما 
مشخص است که از سال 2008 معامالت مانسیموف با ترکیه به شدت افزایش یافته 
است. برای نمونه او از طرف ترکیه ماموریت توسعه بندر بدروم را به دست می آورد و 

سهام دار شرکت ساختمانی تکفن در ترکیه می شود.
تاکنون شــخص رئیس جمهوری ترکیه، مانســیموف یا خانواده اردوغان حاضر 
نشــده اند در ارتباط با معامله کشتی مطرح شــده در تحقیقات شبکه کاوشگر اروپا 

سخنی بگویند. صدیقی عیان نیز حاضر نشده است درباره این معامله نظری بدهد.
رسانه های گروهی اروپا که شــامل چند نشریه از جمله مجله آلمانی اشپیگل، 
روزنامه فرانســوی زباِن بلژیک لوسوار، روزنامه اســپانیایی الموندو و نشریه افشاگر 
فرانسوی مدیاپارت می شود، در حال حاضر مشغول تحقیق بیشتر درباره اسناد موسوم 
به »مالتا فایلز« )پرونده های مالت( هســتند که تحقیقی است درباره پرداخت های 
مالیاتی در جزیره مالت؛ جزیره ای که آن را بهشــت مالیاتی می نامند. اشپیگل می 
نویسد نتیجه این داده ها نیز گوشه هایی دیگر از معامالت خانواده اردوغان را روشن 

خواهد کرد.

 سیطره مؤسسات خیریه افراط گرا بر جوامع فقیر و بذل اموال و تبلیغ افکار افراطی نیز یکی 
دیگر از علل رشــد افراط گرایی و اندیشــه سلفی بود. دالیل اختصاصی دیگری نیز وجود دارد. 
درگیری دولت سوریه با اخوان و مهاجرت تعدادی از رهبران این جریان به عربستان و آموزش 
افکار وهابی؛ کاستی و کم کاری دولت سوریه در ممانعت نکردن از تبلیغ و ترویج فکر وهابی در 
جوامع روســتایی، حوادث عراق و به کارگیری اهرم و گروه های سلفی تکفیری از سوی دولت 
سوریه علیه آمریکا هم نکته مهمی است. بعد از اشغال عراق و سقوط صدام، دولت سوریه خیلی 
با این وضع همراهی نمی کرد. به همین خاطر، سوریه یک کانال ارتباطی شد بین جریان های 
تند افراطی که در اردوگاه های فلســطینی در لبنان به خصوص اردوگاه نهر البارد، آموزش می 
دیدند و در عراق علیه نیروهای امریکایی عملیات می کردند. خود این وضعیت کانالی را برقرار 
کرده بود و همین موضوع باعث رشد این جریان ها از یک سو و از سوی دیگر باعث حضور این 
جریان ها در داخل خاک ســوریه شد. خدمت شما عرض شود. این در واقع عمده ی دالیلی را 
که به نظر من می رسید که در این جلسه خدمت شما عرض بکنم بود. چون در عنوان نشست 
مسئله پیامدها نیز آمده است، من فکر می کنم ما دو پیامد فکری و پیامد ژئوپولتیک را با رشد 

این جریان های تکفیری در منطقه را می توانیم متصور شویم:
ایجاد شکاف در رویکرد اسالمی در منطقه جزء پیامدهای فکری، دو قطبی ساختن جوامع 
اسالمی، رشد منازعات فکری مذهبی، کاهش جذابیت اسالم گرایی، متزلزل ساختن پایه های 
فکر دینی، عادی شدن ترور و خشونت تحت لوای اسالم. البته نکته ای در این قسمت عرض 
کنم که مهم است، باالخره ما در سوریه درست است هزینه های مختلف پرداخت کرده ایم، ولی 
اگر به بحران سوریه از بعد مثبت نگاه کنیم یکی از نکات مثبت آن این است که چهره ی اسالم 
آمریکایی در این تحوالت به نمایش گذاشته شد. یعنی این چیزی که حضرت امام )رحمت اهلل 
علیه( از ابتدای انقالب می فرمودند که بین اسالم آمریکایی و اسالم اصیل تفاوت وجود دارد، در 
اینجا نمایان شد. چه هزینه هایی باید پرداخت می شد که در واقع این را ما به افکار عمومی دنیا 
ثابت کنیم که این اسالم آمریکایی چه اسالمی است این جا این اسالم خشن چهره خود را به 
افکار عمومی دنیا به نمایش گذاشت.پیامدهای ژئوپولتیک رشد تفکر تکفیری، غافل شدن جهان 
اسالم از خطر رژیم صهیونیستی به عنوان مهم ترین دغدغه جهان اسالم، هرز رفتن توان محور 
مقاومت، استمرار و ریشه دواندن فکر تکفیری در منطقه که این بسیار خطرناک است، همچنین 
تثبیت این جریان از سوی نظام سلطه در منطقه با هدف به چالش کشاندن جمهوری اسالمی 
ایران، این جا داخل پرانتز عرض کنم یکی از گزینه هایی که اآلن در بحث پســا داعش مطرح 
است این است که کارکرد داعش را تغییر بدهند. داعش حفظ شود ولی کارکرد آن تفاوت کند، 
به عنوان مثال کوچ دادن این ها به مناطق جدید برای ایجاد بحران های جدید. یکی از گزینه 
ها این اســت که در حدود مرزی ســوریه و عراق منطقه ی حایلی ایجاد کنند با هدف دور نگه 
داشتن ایران از غرب آسیا، این موضوع در واقع یکی از اهداف جنگ در سوریه است که ایران را 
از محور مقاومت دور کنند  ببینید به هر حال ما یک برخورد ســخت افزاری با این جریان های 
تکفیری داریم که در میدان اتفاق می افتد. یکی هم برخورد نرم افزاری اســت که خیلی مهم 
است. ماندن فکر تکفیری در منطقه برای منطقه خطرناک است. بایستی روی آن کار شود، چه 
کاری باید انجام شود که در واقع مهم تر از برخورد اولی است. در سوریه مجموعه ای از علمای 
اهل سنت هستند که سنتی هستند از شیخ مرحوم رمضان بوطی بگیرید تا آقای شیخ فرفور تا 
عبدالکریم البزم این افراد بعضا گرایش های سلفی دارند. ما را هم به عنوان شیعه قبول ندارند 
ولی موافق این حرکت مســلحانه علیه حکومت هم نیستند، باید از ظرفیت اینها استفاده کرد، 
یکی از کارهایی که می توان انجام داد این اســت که تغییرات مطلوب را در مناهج درس دینی 
در سوریه انجام گیرد. یکی هم تبیین فقهی این مسائل مستحدثه ناشی از بحران است که گام 

هایی برداشته شده است.

پرونده مالی اردوغان و دردسر جدید

تالش برای حفظ داعش ولی تغییر کارکرد آن

ائتالف آمریکایی طی ســه سال گذشته بیش از 18هزار 
و 600 حمله در عراق و ســوریه انجام داده است و آمار کشته 
شدگان غیر نظامی که از سوی رسانه های غربی ارائه می شود؛ 

غیر منطقی و غیرواقعی  می نماید 
الوقت - وابســتگی به رســانه های قدرتمند، از الزامات 
زندگی در دنیای اطالعات امروز اســت، غول های رسانه ای 
که میلیون ها بیننده در سراسر دنیا دارند و با بزرگ نمایی و یا 
نادیده گرفتن یک موضوع در جریان سازی بسیار موثر هستند. 
رسانه  های غربی که جریان اصلی اطالع رسانی دنیا را در دست 
دارند در بســیاری از موارد، حقایق را وارونه نمایش  می دهند، 
کتمان می کنند، تحریف یا سانسور می نمایند و حتی جریانات 
و تصمیمات سیاسی را جهت دهی و یا از مسیر اصلی منحرف 

می سازند.
شاید بتوان برای تاکتیک های رسانه های غربی در جهت 
تحریف بسیاری از خبرها، گریزی به نظریات آنتونیو گرامشی 
در ارتباط با هژمونی رسانه ای زد. مطابق نظر وی ،اهالی رسانه 
و روشنفکران  بر اساس ایدئولوژی خودشان عمل می کنند نه 
واقعیات موجود؛ زیرا این منافع یا تفکر حاکم بر جامعه خودشان، 
به طور ناخودآگاه در ضمیر دست اندرکاران رسانه ها جای دارد 
و از این روی رســانه ها، مجری ایدئولوژی حاکم جامعه خود 
هســتند. یکی از بهترین مصداق ها در این ارتباط آمار کشته 
شدگان توسط  ائتالف آمریکایی در عراق است. گروه نظارتی 
ایر وارز )air wars ( یک گروه فعال در این زمینه است که 
با رصد فعالیت های ائتالف آمریکایی ضد داعش،  آمار کشته 

شدگان غیر نظامی این ائتالف از تابستان 201۴ را بیش از 3 
هزار  نفر می داند در حالی که ارتش آمریکا و طبعاً رسانه های 

همسو این تعداد را کمتر از 300  نفر اعالم می کنند.
ائتالف آمریکایی طی ســه سال گذشته بیش از 18 هزار 
و 600 حمله در عراق و ســوریه انجام داده است و آمار کشته 
شدگان غیر نظامی که از سوی رسانه های غربی ارائه می شود؛ 
غیر منطقــی و غیرواقعی  می نماید؛ چراکه بیش از ۴00 هزار 
نفر در پرجمعیت ترین بخش شهر موصل اقامت دارند و هرگونه 
حملــه بی هدف به این مناطق می توانــد بدترین فجایع را به 

دنبال داشته باشد.
 حتی بســیاری معتقدند که بیشترین میزان غیر نظامیان 
کشــته شــده در عملیات آزادســازی موصل، توسط ائتالف 
آمریکایی صورت گرفته اســت و وخامت این مسئله به حدی 
اســت که شورای قضایی شــهر موصل با فاجعه زده خواندن 
موصل خواستار توقف حمالت بی هدف ائتالف آمریکایی شده 

است.
بــا این وجود، نکتــه قابل توجه این اســت مطالبی که 
رســانه های آمریکایی و اروپایی از موصل منتشــر می کنند، 
گزارش های سانسور شــده از موفقیت های بی نظیر نیروهای 
ائتالف آمریکایی در مبارزه علیه تروریسم بین المللی است، ولی 
هیچ تصویر زنده ای برای اثبات این ادعاها پخش نمی شــود. 
باید توجه داشت که سیاست  و استانداردهای دوگانه در رفتار 
رسانه های غربی کامال مشهود است . به عبارت دیگر ، آنها در 
برابر کشتار غیر نظامیان در موصل سکوت کامل دارند در حالی  

که در جریان نبرد حلب رویه های متفاوتی را دنبال می کردند. 
در جریان آزاد سازی حلب توسط نیروهای سوری و هم پیمانان 
آن، رسانه های غربی و عربی در حجم بسیار وسیعی با بزرگ 
نمایی و اعتراض ، کشــته شدن غیر نظامیان را مطرح  و ابراز 

نگرانی می کردند . 
در موصــل با جمعیت یک میلیون نفری معلوم نیســت 
تا کنون چه شــماری از غیرنظامیان قربانی شده اند. برخی از 
مقامات روسی نیز اعالم کرده بودند هیچ خبرنگار و رسانه ای 
در موصل فعالیت نمی کند و این مســاله باعث شــده است، 
مقام های آمریکایی گزارش های سانسور شده حاوی اطالعات 
غیر واقعی از عملیات هوایی ائتالف منتشر کنند. این درحالی 
است که وزارت خارجه روسیه در چند ماه گذشته اعالم کرد که 
تنها در ماه اول سال جاری میالدی حمالت ائتالف آمریکایی 
17 درصــد افزایش یافته و 700 نفر غیر نظامی نیز در موصل 

جان خود را از دست داده اند.
آنچه امروز در موصل در اثر حمالت ائتالف، رخ می دهد 
نمونه عینی یک تراژدی اســت و نکته اســفبار در این رابطه 
سکوت محافل بین المللی حتی نهادهای سازمان ملل متحد در 
برابر آن است. به نحوی که بر اساس گزارش روزنامه تلگراف  
در 23 مارس، ســازمان ملل نیز تنها هشــدار داده اســت که 
شــهروندان موصل در خطر هستند و باید برای ماندن یا ترک 
موصل انتخاب کنند. همچنین در یک مورد از حمالت ائتالف 
در 17 مارس در موصل بیش از 100 نفر به صورت یکجا کشته 
شدند این در حالی اســت که وزارت دفاع آمریکا با تایید این 

مسئله، این میزان تلفات را ناشی از انفجار ثانویه توسط داعش 
دانسته و از سوی دیگر وزیر دفاع آمریکا نیز کشتار غیرنظامیان 

در جنگها را غیر قابل اجتناب اعالم می کند. 
همچنین برخی از رســانه های غربی نیز تأکید دارند که 
این تلفات در نتیجه حمالت ائتالف به داعش و اجتناب ناپذیر 

است.     
به طور کلی آنچه که در رفتار رسانه های غربی و محافل 
بین المللی درباره وقایع غیر همسو با منافع به چشم می خورد، 

سکوت و یا سیاست توجیه سازی است. 
غربیها هم در توجیه  تلفات غیر نظامیان  توانمند هستند  
بدینگونه که عملیاتهایی را که منجر به  کشته و مجروح شدن 
غیر نظامیان می گردد، اشــتباهی و غیر قابل اجتناب معرفی 
می کنند  و هم  در ایــن رابطه از امکانات و توانمندی باالی 
رسانه ای برخوردارند و به عبارت دیگر شبکه جهانی رسانه را 
در دســت دارند. و مطابق میل  و منافع خود عمل می کنند و 

نه بر اساس واقعیات.

سکوت معنادار رسانه های غربی در برابر کشتار غیرنظامیان توسط ائتالف آمریکایی

نخست وزیر سابق عراق تأکید کرد که یکی از طرف های 
ذی نفع از نشســت سران کشورهای عربی و آمریکا در ریاض 
اسرائیل بوده اســت.نوری مالکی، نخست وزیر سابق عراق در 
مصاحبه با روزنامه االخبار لبنان درباره نشســت سران عربی و 
آمریکا در ریاض گفت: نشســت ریاض باید از دو بعد بررســی 
شــود: چه کسی سود برده و چه کســی متضرر بود؟ سودبرنده 
اســرائیل بود. بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر اسرائیل خودش 
حضور نداشــت امــا تفکرات و ذهن وی موجــود بود و دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با سفر به اسرائیل این را ثابت کرد. 
ترامپ خواست بگوید که من آنچه می خواهم به شما می دهم 

و به اسرائیل می روم و آنچه بخواهم نیز به اسرائیل می دهم.

مالکی افزود: ســودبرنده دوم آمریکا بود که به ســرمایه 
گذاری ها، پول و قراردادهایی دســت یافــت. آمریکا به قول 
ترامپ حضور قوی داشــت و توانســت یــک ائتالف عربی-

اسالمی تأسیس کند. کســی که نسبتا در این جشنواره از نظر 
رسانه ای سود برد عربستان بود که رهبر ائتالف عربی-اسالمی 
شد. این بلندپروازی عربستان بود که منطقه را به اینجا رساند. 
به عربســتانی ها اسباب بازی داده شــد تا با آن سرگرم شوند. 
عربستانی ها با روشــی واضح و کینه توزانه افکار خود را بیان 
کردند. ایــران و هم پیمانانش را هدفی برای آن ها قرار دادند. 
آن ها نیروهایشان را برای ضربه زدن به ایران گردهم می آورند 
و جنگ را همانطور که محمد بن ســلمان، وزیر دفاع عربستان 
گفته بود به داخل ایران منتقل کردند. ایران با این شکل ضعیف 
نیست و عربستان نیز به آن صورت قوی نیست. کشورهایی هم 
که در این کنفرانس شرکت کردند برای جنگ با ایران دنباله رو 
عربستان نخواهند بود. خود آمریکا نیز عربستان را برای جنگ 
با ایران همراهی نخواهد کرد. این یعنی در نهایت عربســتان 
بزرگترین متضرر اســت که پول هایــش را اعطا و از واقعیت 

دشمنی اش پرده برداشت و این ضربه بزرگی به ریاض خواهد 
زد.مالکی از وجود قطعنامه بین المللی برنامه ریزی شــده ای 
برای تشکیل دولت فوق العاده در عراق با هدف به حاشیه راندن 

طرح اسالمی پرده برداشت.
وی گفت: برخی از کســانی که از سیاســت های آمریکا 
اطــالع دارند به من ابالغ کرده اند که تصمیمی برای به تأخیر 
انداختن انتخابات وجود دارد. برخی سیاســتمداران در عراق نیز 
درباره این مســئله صحبت می کنند. طرحی برای ایجاد تنش 
در دولت وجود دارد. دولت کنونی اکنون به ضعیف ترین دولت 
ها تبدیل شــده است. از سوی دیگر گروه ها و حامیانشان می 
خواهنــد موجی از نگرانی و یک فضای بی ثبات ایجاد کنند تا 

عراقی ها را قانع کنند که انتخابات غیرممکن است.
وی افزود: ما هرگز به تأخیر افتادن را قبول نمی کنیم. ما 
از همگان می خواهیم تا صدای خود را برای برگزاری انتخابات 
در موعد مشخص باال ببرند.نوری مالکی گفت: سنی ها بیشتر 
از دیگر طوایف دچار دودســتگی شده و پراکنده هستند. آن ها 
مرجعیت واحد مذهبی یا سیاســی ندارند. تمامی این مســائل 

نتیجه بازی است که برخی کشورهای عربی و شورای همکاری 
خلیج فارس و ترکیه با آن ها کرده اند.

وی درباره طرح جدایی اقلیم کردســتان گفت: اختالفات 
زیادی میان حزب مسعود بارزانی، رئیس حزب اتحاد دموکراتیک 
و حزب اتحاد میهنی به ریاســت جالل طالبانی و حزب التغییر 
وجود دارد. زمانی که بحران های داخلی تشدید می شود مسعود 
بارزانی حرف از لزوم استقالل کردستان می زند. موضوع جدایی 
اکنون برای مقابله با چالش ها و مخالفان بارزانی مطرح شــده 

است. بارزانی دیگر رئیس مشروع اقلیم کردستان نیست. 
سیاست داخلی او بر پایه خشونت و یکجانبه گرایی است. 
بارزانی در تمامی سیاست ها و برنامه هایش به اسرائیل متکی 

است.
بارزانی می گوید اگر مالکی برگشــت من جدا خواهم شد 
چراکه او می داند من اجازه اســتقالل را به او نمی دهم. درباره 

کرکوک نیز وی حق برگزاری همه پرسی را ندارد.
نوری مالکی تأکید کرد که قصد بازگشت مجدد به نخست 

وزیری را ندارد.

بــه عقیده اوکتای آکســوی رئیس پیشــین 
دفتر وزیر امور خارجــه، رئیس مدیریت برنامه های 
بین المللی انســتیتوی سیاست خارجی آنکارا، سفیر 
پیشین ترکیه در سوئد تقصیر این جریان نه به عهده 
آنکارا بلکه به عهده برلین است که درخواست های 
ترکیه را پیوسته نادیده می گیرد. ترکیه برای مبارزه 
مشــترک با داعش اراضی خود را در اختیار آلمان و 
دیگر کشور ها گذاشته است. در جواب ترکیه بجای 
سپاسگذاری فقط مالمت و سرزنش از متحدین خود 
دریافت می کند و مجبور است به تنهایی به مبارزه با 

تروریست ها ادامه دهد. آکسوی گفت
»دلمان می خواهد که مناسبات ترکیه و آلمان 
توســعه یابد زیرا در آلمان 3 میلیون ترک سکونت 
دارد. در گذشــته ما مناسبات بس نزدیکی داشتیم. 
ما در ناتو متحد هستیم. ولی متأسفانه اکنون برلین 
از درک آنکارا خودداری کرده و از آن استقبال نمی 

کند. این وضعیت ما را خیلی نگران می کند.
نظامیــان آلمان در چارچــوب تعهدات ناتو در 
پایگاه »اینجرلیک« مســتقر شدند. ولی در شرایط 
اختالف نظر ها ادامه تماس ها در ســطح متحدین 
روز بروز دشوارتر می شود. ما مایلیم که آلمانی ها به 

این مساله از این دیدگاه نیز نگاه کنند
ما بر آن هستیم که ما با آلمان در مورد مبارزه با 
داعش دیدگاه مشترکی داریم. از این رو به نظامیان 
آن کشور اجازه داده شد که از »اینجرلیک« استفاده 
کنند. ما از اینکه نمایندگان پارلمان آلمان می خواهند 
از نظامیان خود مســتقر در پایگاه های ترکیه بازید 
کنند استقبال می کنیم. ولی در عین حال آلمان نباید 

درخواست های ترکیه را نادیده بگیرد.
امیدوارم که این مســاله در جریان دیدار سران 
ناتو حل شود. این فقط مربوط به مناسبات ترکیه و 
آلمان نیست. ترکیه از اســتقرار نظامیان در اراضی 

خود چیزی از آلمان دریافت نمی کند. 
ولی ما در این مورد شــک زیــادی داریم که 
متحدین ناتویی ما به همکاری در مبارزه مشــترک 
با داعش برخورد جدی دارند. ترکیه در مورد بسیاری 
مســایل مربوطه احســاس تنهایی و عدم درک از 
طرف ناتو احساس کرده و مجبور است با تروریسم 

به تنهایی مبارزه کند«.

به گزارش شــبکه خبری ای.بی.سی، این 
آزمایش چند روز پــس از آن صورت گرفت که 
دولت کره شمالی نهمین موشک خود را در سال 
جاری میالدی آزمایش کرد. مقام های آمریکایی 
می گویند که آزمایش این موشــک بالستیک را 
برای چندین سال در برنامه کاری خود داشته اند.

این موشک رهگیر مستقر در زمین از پایگاه 
هوایــی واندربرگ در کالیفرنیا و حوالی ســاعت 
15:30 به وقت محلی روز ســه شنبه پرتاب شد 
و یک ساعت بعد پنتاگون تایید کرد که پرتاب آن 
موفقیت آمیــز بوده و به هدفش در اقیانوس آرام 

رسیده اســت. این اولین آزمایش موشک رهگیر 
قاره پیمایی اســت که با موفقیت آزمایش شده 

است.
»جیم سیرینگ«، مدیر آژانس دفاع موشکی 
آمریکا گفــت: این پرتاب یــک موفقیت برای 
سیستم دفاعی موشــکی مستقر در زمین و یک 
نقطه عطف شــگرف برای این برنامه است. این 
سیستم برای دفاع از کشور بسیار مهم است و این 
آزمایش نشان می دهد که ما آماده هستیم تا با هر 
تهدید واقعی مقابله کنیم. من بابت این آزمایش و 

این جنگ افزار کارآمد بسیار خرسندم.

سیســتم موشک رهگیر مســتقر در زمین 
برای مقابله با تهدید موشکی کره شمالی طراحی 
شــده و یکی از مقام های آمریکایی گفته که این 
آزمایش با افزایش آزمایش های موشــکی سال 
جاری میالدی کره شمالی هم زمانی داشته است.

آمریکا 32 موشــک رهگیر مستقر در زمین 
دارد کــه در»فورت گریلی«، آالســکا و چهار تا 
در واندربرگ مســتقر هســتند.آخرین آزمایش 
موشک رهگیر آمریکا به سال 201۴ بازمی گردد 
که موفقیت آمیز بود زیرا ســه تجربه دیگر قبل 
از آن با شکســت روبه رو شــد و آنها بالستیک 

قاره پیما نبودند.این موشــک های رهگیر با آنچه 
که آمریکا به کره جنوبی داده، یعنی سیستم های 
دفاع موشکی تاد فرق دارند چون سامانه های تاد 

موشک ها را در ارتفاع کم هدف قرار می دهند.

آزمایش موشک رهگیر قاره پیما در آمریکا متحدین ترکیه در 
مبارزه با تروریسم تنهایش 

گذاشته اند 

مالکی: ترامپ ریاض را بازی داد

به گزارش خبرگزاری آوای افغانســتان، فضل هادی مســلمیار، 
رئیس مجلس سنای افغانســتان، در نشست علنی روز سه شنبه این 
مجلس گفت آســمان افغانستان در دســت آمریکا است و مقامهای 
آمریکایی باید در موردفرود بالگردها  به مردم اطالعات دهند تا نگرانی 

ها از این بابت رفع شود.
محمد علم ایزدیار، معاون اول مجلس سنا افغانستان نیز با نگرانی 
از فرود بالگردها در مناطق تحت کنترل طالبان  گفت: امنیت افغانستان 

در دست جامعه جهانی است و باید در این زمینه پاسخ بدهند.
ایزدیار افزود اینکه این بالگرد ها مربوط جامعه جهانی می شــود 

و یا از کشورهای دیگر وارد افغانستان می شود باید مشخص شود.
طی ماه های اخیر خبرهای مبنــی بر فرود بالگرد ها در مناطق 
تحت کنترل طالبان در برخی استان های افغانستان  از زبان نمایندگان 

مردم این کشور و مسئوالن محلی شنیده شده است.
با این حال ژنــرال دولت وزیری، ســخنگوی وزارت دفاع ملی 

افغانســتان ، روز دوشنبه در نشست خبری، تردد بالگردهای  ناشناس 
در استان های فاریاب، سرپل و بدخشان، را ادعاهای بی اساس خواند.

وزیری گفت: وزارت دفاع ملی هیچ نوع سندی در این راستا ندارد 
و از مردم میخواهد هر نوع سندی که وجود دارد، ارائه دهند تا صحت 
آن مورد بررســی قرار گیرد.گزارش فرود بالگرد ها در اســتان های 
شمالی و شمال شرقی افغانستان در حالی منتشر میشود که طالبان و 
سایر جریان های تروریستی به نیروی هوایی و بالگرد دسترسی ندارند.

به گزارش پایگاه اینترنتی شــبکه خبری روســیا الیوم، 
»کریــم الخاقانــی « فرمانده تیپ دوم بســیج عراق گفت: 
تیم مهندســی امروز خندق هایی را حفر وخاکریزهایی را در 
مرزهای عراق ایجاد کرد. وی افزود:عملیات پاکسازی مرزها 
از جنوب  به ســوی نوارمرزی بخــش القائم، دورترین نقطه 

استان االنبار، ادامه دارد.
او گفت: نیروهای بسیج به پاکسازی کامل مرزهای عراق 
و ســوریه ادامه می دهد. طرح رسیدن به مرزها ضربه بزرگی 
به داعش است؛ زیرا دولت ادعایی آنان را میان عراق و شام از 
هم جدا کرد. تامین امنیت مرزهای سوریه یعنی مرگ داعش؛ 

زیرا همه راه های امدادی آنان را قطع می کند.
وی افزود: بســیج عراق با توصیه هــای حیدر العبادی 
فرمانده کل نیروهای مســلح  ســمت مرزها حرکت کرد و 
همــکاری زیادی بــا همه گروه ها از جمله عشــائری که با 

تروریست ها می جنگند، دارند.
ابومهدی المهندس معاون بسیج عراق هم در اظهاراتی 
گفت: عملیات تا پاکسازی همه مناطق مرزی سوریه و ایجاد 

امنیت کامل ادامه خواهد داشت.

گمرک فرانســه از کشف و ضبط 137 کیلوگرم کپتاگون خبر داد و 
افــزود: صدها هزار قرص کپتاگون که معروف به مادۀ مخدر جهادی ها 
)تروریســت ها( است، ســال 2017 در 2 نوبت در فرودگاه شارل دوگل 
کشف و ضبط شد. این اولین بار است که چنین مادۀ مخدری در فرانسه 

کشف و ضبط می شود.
گمرک فرانسه در بیانیه ای اعالم کرد: کپتاگون که معروف به مادۀ 
مخدر بحران سوریه نیز هســتدر در خاورمیانه مصرف کنندگان زیادی 

دارد.
گزارش ها حاکیســت که مصرف کپتاگون در میان تروریست های 

فعال در سوریه بسیار رایج است.
تروریست هایی که در سوریه کپتاگون مصرف می کنند، می گویند 

که مصرف این مادۀ مخدر آنها را چند روز بیدار نگه می دارد و هر گونه 
حس ترحم را از آنها ســلب می کند، به نحوی کــه هر ُجرم و جنایتی 

مرتکب شوند، احساس گناه و پشیمانی نمی کنند.

ســاختمان ســفارت ایران در کابل در اثر شــدت انفجار صبح روز 
چهارشنبه دچار آسیب شــده اما کارکنان و دیپلمات های کشورمان در 

سالمت هستند.
بــه دنبال وقوع انفجــاری که صبح روز چهارشــنبه در کابل و در 
نزدیکی ســفارت کشورمان در این شــهر روی داد و تعدادی کشته و 
مجروح به جای گذاشــت، ساختمان سفارت ایران نیز دچار صدمه شد 

اما کارکنان و دیپلمات های ایرانی در سالمت به سر می برند.
بر اساس گزارش رسانه های افغان، نجیب دانش سخنگوی وزارت 
کشــور افغانستان گفته است که این انفجار بیش از 50 کشته و زخمی 

به جای گذاشته است.

به گفته او، خودرو بمب گذاری شــده احتماال یک تانکر آب یا تانکر 
تخلیه فاضالب بوده است.

برخی منابع خبری در افغانســتان محل انفجار را نزدیک ســفارت 
آلمان گزارش کرده اند.

این انفجار در منطقه ای از شــهر کابل روی داده که کاخ ریاســت 
جمهوری و تعدادی از سفارت خانه های خارجی در آن قرار دارند.

بنابر این گزارشــدراین انفجار گفته می شود که شیشه های سفارت 
ایران شکســته و حتی تعدادی از پنجره ها از جا کنده شده و ساختمان 
هم تا حدی آسیب دیده است اما خوشبختانه به هیچ یک از دیپلمات ها 

و اعضای سفارت کشورمان آسیبی نرسیده است.

افغانستان از آمریکا درباره کمک هوایی به تروریست ها توضیح خواست

کشف ماده مخدر »تروریست پسند« در فرانسه حفر خندق در عراق 
برای »داعش«

دیپلمات سایق ترکیه: 

وزارت بهداشت افغانســتان اعالم کرد، بر اثر انفجار چهارشنبه در منطقه دیپلماتیک دست کم 80 
تن کشته شدند.

شمار مجروحان نیز بیش از 350 نفر اعالم شده است.
این انفجار نزدیک سفارت آلمان روی داد و براثر آن خسارتهایی به سفارتخانه های فرانسه و آلمان 

وارد شد.

چهارشنبه خونین 
کابل؛ 80 کشته در 
منطقه دیپلماتیک

آسیب به ساختمان سفارت ایران درکابل


