
اخبار كوتاه

واکنش رضا هاکان تکین به هشدار مقامات ایران درباره سفر به این کشور

 آقای سفیر! ایران برادری خود را
در کودتای نافرجام ترکیه ثابت کرد

واکنش س��فیر ترکیه در ایران به هش��دار مقام��ات وزارت خارجه به خاطر 
خطراتی که سفر به این کشور در ی دارد، نشان می دهد که آنکارا به درآمد دیپلمـــات

سفر گردشگران ایرانی محتاج است.
رفتارها و برخوردهایی که در چند روز گذشته پلیس ترکیه با برخی مسافران ایرانی داشت باعث شد 
تا وزارت خارجه به مردم کشورمان هشدار دهد که در سفر به ترکیه هوشیار باشند و ترجیحاً از رفتن به 
این کشور پرهیز کنند. دلیل چنین واکنشی از سوی مقامات کشورمان به خاطر شرایط ناامنی است که 
در ترکیه وجود دارد. عالوه بر آن سیاست های خصمانه ای که دولتمردان ترکیه علیه ایران اتخاذ کرده اند 

باعث شده است تا رفتارهای خشن با هموطنان ایرانی در دستور کار دستگاه های ترکیه قرار گیرد.
مهمترین و اصلی ترین منبع درآمد ترکیه از راه توریس��م اس��ت و درآمد این منبع اکنون به 
خاطر ش��رایط امنیتی در این کش��ور بسیار کاهش یافته اس��ت. این فضا بر روی تورهای ایران هم 

تأثیر گذاشته و باعث کاهش سفر ایرانی ها به ترکیه شده است.
رضا هاکان تکین س��فری ترکیه در ایران در حالی اظهارات اخیر مقامات ایرانی مبنی بر عدم 
سفر به این کشور را باعث تاثیر منفی بر روابط دو کشور می داند که مقامات این کشور گوی سبقت 

اتهام زنی به ایران را ربوده اند.
رجب طیب اردوغان در س��فر به کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس ایران را متهم به حمایت از 
تروریس��م، مداحله در امور داخلی س��وریه، عراق،  یمن و بحرین کرد. دیگر مقامات این کش��ور از 
جمله نخس��ت وزیر و وزیر خارجه این کش��ور هم بارها چنین سیاستی را علیه ایران اتخاذ کرده اند 

اما جمهوری اسالمی سعه صدر به خرج داده است.
آقای تکین باید به یاد داش��ته باشد چندی پیش برای چه منظوری به وزارت خارجه احضار و 

مراتب اعتراض ایران به وی ابالغ شد.
آیا مواضع و سخنان آقای اردوغان علیه ایران بر روابط دو کشور تأثیر منفی نمی گذارد؟!

رضا هاکان تکین، سفیر ترکیه در تهران در گفت وگو با خبرگزاری آناتولی در رابطه با اظهارات 
اخیر مقامات ایرانی مبنی بر عدم سفر به ترکیه اظهار داشت: این قبیل اظهارات بر روابط دو کشور 

تاثیر منفی می گذارد.
دوم اس��فندماه جاری س��فیر ترکیه در ایران به خاطر اظهارات ضد ایرانی رئیس جمهور و وزیر 

خارجه این کشور به وزارت خارجه احضار شد.
ترکیه اگر س��خن از دوست و و حس��ن همجواری می زند باید برادری خود را ثابت کند، ایران 

برادری خود را در جریان کودتای نافرجام در ترکیه اثبات کرد.

ترکیه آنقدر ق��درت ندارد که 
بتواند از یک سو خود را با اروپا معادلـــــه

درگی��ر کند و از س��وی دیگر 
برای جمهوری اسالمی ایران خط و نشان بکشد.

ب��ه گزارش اتاق خبر 24؛ مدتی اس��ت مقامات 
ترکی��ه افس��ار بریده اند و همانند اس��بی چموش و 
رام نش��ده، رفت��ار می کنند. ادامه رفتارهای خش��ن 
و تهدید آمیز ترکیه نیازمند پاس��خی قاطع اس��ت تا 
دولتمردان این کش��ور دس��ت از اقدامات آرامش به 
ه��م زن خود بردارند. آنکارا یک��ی از عامالن بحران 
در س��وریه و عراق اس��ت، ورود مس��تقیم ترکیه به 
بحران های منطقه ک��ه با حمایت آمریکا همراه بود، 
باز ش��دن فضای مداخله در امور دیگران و تندی در 

رفتار دولت اردوغان را باعث شد.
از پرخاشگری های تند و بی منطق دولت ترکیه 
علیه جمهوری اس��المی ایران گرفته تا ساقط کردن 
هواپیمای جنگی روس��یه بر فراز آس��مان سوریه، تا 
درگیری هایی که میان اتحادیه اروپا و ترکیه ش��کل 
گرفته اس��ت، همگی حاصل سیاست هایی است که 

اردوغان و تیم دولت او در پیش گرفته اند.
روس��یه پ��س از آن که بمب افکن اش از س��وی 
ارتش ترکیه س��اقط شد، با آنکارا مدارا کرد و پس از 
آن ک��ه اردوغان تن به عذرخواهی داد، روابط عادی 
شد، در حالی که نقش منفی ترکیه در بحران سوریه 

برای روسیه بسیار آشکار و روشن بود.
مس��کو بارها اس��ناد و مدارکی که نشان می داد 
ترکیه ب��ه گروه های تروریس��تی حاضر در س��وریه 
کمک های تس��لیحاتی و غذایی می کند و همچنین 
در دزدی نفت سوریه با تروریست ها مشارکت دارد، 

اما باز هم از آن چشم پوشی کرد.

حتی زمانی که سفیر روس��یه در ترکیه ترور شد 
و به قتل رس��ید، باز هم مسکو سعه صدر به خرج داد. 
ام��ا ترکیه ای که اکنون مقابل آمریکا و اروپا سرکش��ی 
می کند و به ایران اتهام حمایت از تروریسم وارد می کند، 
نمی توان به عنوان یک شریک منطقه ای روی آن حساب 
کرد چراکه رفتارهای حساب نشده دولتمردان این کشور 

هر گونه روابط دوستانه را خدشه دار می سازد.
اکنون رفتارهای دولت اردوغان باعث ایجاد یک 
فضای ترکیه ستیزی در منطقه شده است، اردوغان 
حت��ی خود را به خاط��ر رفراندوم قانون اساس��ی با 
اروپ��ا در انداخته تا جایی که کش��ورهای اروپایی را 
فاشیس��م و نازیس��م خطاب می کند. البته بحثی در 

فاشیسم بودن یا کشورهای اروپایی نیست!
رفران��دوم تغییر قانون اساس��ی ب��رای اردوغان 
بس��یار مهم است، نتایج به دس��ت آمده از این همه 
پرس��ی نه تنها سرنوشت و آینده سیاسی اردوغان و 
ه��م حزبی های او را رقم می زن��د، بلکه آینده ترکیه 
هم به این رفراندوم گره خورده اس��ت. برای همین 
اس��ت که اردوغان بر روی ترک تب��اران مهاجر که 
در کشورهای اروپایی به ویژه آلمان، هلند و فرانسه 

حضور دارند حساب باز کرده است.
ه��ر اندازه که تع��داد رأی مردم ب��ه تغییر قانون 
اساسی مدنظر اردوغان بیشتر باشد، برای او مشروعیت 
بیش��تری هم به دنب��ال خواهد داش��ت، در غیر این 
صورت اگر حزب عدالت و توس��عه خ��ود را پایبند به 

دموکراسی می داند باید قدرت را واگذار کند.
ترکیه خود را در چند جهت درگیر کرده اس��ت 
که البته این درگیری هایی که با اروپا به راه انداخته 
می توان��د به نفع اردوغان تمام ش��ود چراکه با ایجاد 

فضای احساسی می تواند رأی بیشتری را بگیرد.

نتیج��ه درگیری هایی ک��ه ترکیه ب��ا اروپا پیدا 
کرده اس��ت، برای اردوغان می تواند مثبت باشد. اگر 
کش��ورهای اروپایی به وزرای دول��ت اردوغان اجازه 
می دادند در میتینگ های تبلیغاتی شرکت کنند، آن 
هم بدون دردس��ر، برای او یک پیروزی تلقی می شد 
و اکنون که کشورهایی همچون آلمان و هلند چنین 
اج��ازه ای نداده و حتی به اخراج وزرای دولت ترکیه 

اقدام کرده اند هم به سود اردوغان است.
با فضاس��ازی ها و واکنش های تندی که ترکیه 
نس��بت به اقدامات اروپا انجام داده اس��ت، اردوغان 
توقع دارد که ترک تباران به خاطر رفتار اروپا به نفع 
تغییر قانون اساس��ی رأی دهند. در واقع اردوغان از 

این فرصت می خواهد بیشترین بهره را ببرد.
کشورهای اروپایی که براس��اس اتحادیه اروپا در 
مباحث مهم و کالن تصمیم گیری می کنند، از واکنشی 
که تاکنون نس��بت به رفتارهای ترکیه از خود نش��ان 
داده اند کوتاه نخواهند آمد، چراکه آن را یک شکس��ت 
مقاب��ل اردوغان می دانند، اما اگر هم بر سیاس��ت های 
خود علیه ترکیه پافشاری کنند، باز هم برای اردوغان 
مناسب است. در واقع ترکیه از نظر افکار عمومی داخلی 
خود در یگ بازی دو س��ر برد قرار گرفته است، اما در 
اذهان دیگر کش��ورها چنین نیست، بلکه نفرت از این 
کش��ور افزایش خواهد یافت و ش��اید زمان زیادی نیاز 

باشد تا این کشور بتواند چهره خود را ترمیم کند.
اردوغان آینده ترکیه را به رفراندوم تغییر قانون 
اساسی این کشور گره زده است و حتی حاضر است 
به خاطر دست یافتن به آن روابط خود را با اتحادیه 
اروپ��ا تیره و تار کن��د، اتحادیه اروپای��ی که ترکیه 
س��ال های زیادی پش��ت درهای بس��ته آن التماس 

می کرد تا شاید عضوی از اتحادیه اروپا شود.
اخراج وزیر ترکیه ای و جلوگیری از ورود چند وزیر 
دیگر به هلند و آلمان و واکنش های مشابه از سوی دیگر 
کشورهای اروپایی علیه ترکیه، یک خفت و سرشکستگی 

محسوب می شود، اما اردوغان بی تفاوت است.
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مقدمات سفر روحانی به روسیه در حال انجام است
سخنگوی کرملین اعالم کرد که مقدمات سفر رئیس جمهور 
ایران به روس��یه در حال ش��کل گیری است و قرار است وی 2۸ 

مارس به مسکو بیاید.
به گ��زارش مهر ب��ه نقل از ت��اس، »دیمیتری پس��کوف« 
سخنگوی کرملین اعالم کرد که مقدمات سفر حسن روحانی به 
روسیه در حال آماده س��ازی است. پسکوف گفت: مقدمات سفر 

رئیس جمهور ایران به روسیه در حال آماده سازی است. 
حس��ن روحان��ی ق��رار اس��ت 2۸ م��ارس) ۸ فروردین( به 
مس��کو س��فر کند و دیدارهایی با رئیس جمهور و دیگر مقامات 
روسیه داشته باشد. س��فر رئیس جمهور کشورمان به روسیه در 

حالی انجام خواهد ش��د که پی��ش از آن رئیس جمهور ترکیه و 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی به این کشور سفر کردند.

نتانیاهو در سفر به روسیه از نگرانی های خود درباره حضور 
ونفوذ ایران در سوریه و عراق به پوتین گفته بود.

  ((آگهي فراخوان خريد خدمات مشاوره ))   
  شماره فراخوان 31974/پ34

            سازمان بنادرودريانوردى /اداره كل بنادر ودريانوردى استان خوزستان – منطقه ويژه اقتصادى بندر امام خمينى (ره)

- موضوع خدمات مشاوره : خدمات مرحله اول و دوم مطالعات سيستم اعالم حريق پست هاي برق مجتمع بندري امام خميني ( ره )
- رشته يا زمينه تخصصي مشاور و شرايط الزامي جهت ارزيابي : ارائه مدارک مثبته 

-حداقل پايه ٣ توزيع نيرو از گروه انرژي يا پايه ٣ اتوماسيون صنعتي يا پايه ٣ تاسيسات برق و مکانيک از گروه تخصصهاي مشترک ازسازمان برنامه و بودجه و اخذ حداقل 
نمره ارزيابي کيفي به ميزان ٦٠ امتياز و ارائه مدارک ظرفيت خالي ريالي و کاري آماده به کار

-صورتهاي مالي حسابرسي شده براي آخرين سال مالي
( RFP وRFQ) ارزيابي کيفي و فني مشاوران براساس معيارهاي مذکور در مدارک پيوست با موضوع استعالم ارزيابي كيفي وفني مشاوران -

- محل، مهلت و نحوه دريافت اسناد : از تاريخ ٠٥ / ٠١ /٩٦  لغايت ١٩ / ٩٦/٠١  با مراجعه به آدرس:  استان خوزستان- منطقه ويژه اقتصادي  بندر امام خميني (ره)- 
اداره كل بنادر و دريانوردي - ساختمان مركزي طبقه سوم واحد مهندسي و عمران (پيمان و رسيدگي) تلفن-٢٣٢٧-٠٦١٥٢٢٨  و ارائه  معرفي نامه و مدرک شناسايي 
معتبر و ارائه فيش واريزي به مبلغ -/٥٠٠/٠٠٠ ريال ( پانصد هزار ريال ) ريال به حساب ٢١٧٦٤٥٢٢١٠٠٠٧  بانک ملي شعبه تاسيسات بندري کد شعبه ٦٩٩١  اسناد را 

دريافت نمايند . ضمنًا دريافت اسناد از سايتهاي (bikport.pmo.ir) و (iets.mporg.ir ) بصورت رايگان امکانپذير است. 
- محل و مهلت تسليم پاکات اسناد: مشاوران بايد پاکت اسناد ارزيابي کيفي و فني و پيشنهاد قيمت (RFQو RFP) خود را تا ساعت ١٥:٣٠ روز  دوشنبه مورخه ٠٤/ ٩٦/٠٢  
به صورت حضوري به دبيرخانه مرکزي  اداره کل بنادر و دريانوردي استان خوزستان بندر امام خميني (ره) واقع در طبقه همکف  ساختمان مرکزي تسليم و رسيد دريافت 

نمايند. 
- محل وزمان بازگشايي پاکات پيشنهادها: پيشنهادهاي مالي و پاکات فني مناقصه گران راس ساعت١٠:٠٠صبح روز سه شنبه مورخ ٩٦/٠٢/١٢در محل ساختمان مرکزي 

طبقه چهارم دفتر جلسات بازگشايي خواهد شد.
آدرس: دبيرخانه مرکزي اداره کل بنادر و دريانوردي استان خوزستان -  بندر امام خميني – ساختمان مرکزي (طبقه همکف) کدپستي ٣٨٤٢٠ -٦٣٥٧١ تلفن٥٢٢٨٤٠٠١ 

(info@bik.ir)   ٠٦١ فاکس ٥٢٢٨٦٩٠٠-٠٦١  پست الکترونيک-
برآورد اوليه : ٠٠٠ / ٠٠٠ / ٧٠٠    ريال                                                                         مدت انجام :  ٧ ماه

-انجام تعهدات و پيش پرداخت با ارائه ضمانتنامه معتبر بانکي ميباشد.
- جلسه پرسش و پاسخ روز سه شنبه مورخ ٩٦/٠١/٣١ ساعت ٠٩:٠٠ صبح در دفتر اداره برق و تاسيسات بندرامام خميني برگزار مي گردد.

- شماره تماس اداره برق و تاسيسات: ٢٣٣٧-٥٠٢٤-٥٠٢٥-٠٦١٥٢٢٨
-[ توضيح اينکه هزينه درج آگهي به عهده مشاور منتخب مي باشد.]

روابط عمومى اداره كل بنادر و دريانوردى استان خوزستان-منطقه ويژه اقتصادى بندر امام خمينى (ره) 

وزارت راه و ترابرى
سازمان بنادر و دريانوردى

اداره كل بنادر و دريانوردى استان خوزستان 
منطقه ويژه اقتصادى بندر امام خمينى (ره)

ب��ا  آل س��عود  دش��منی های 
هبــــرد ا ر

گروه سیاست خارجه
همراه��ی رژیم صهیونیس��تی 
علیه جمهوری اسالمی ایران با 
تحرکات��ی که ح��کام این رژیم انج��ام می دهند وارد 

مرحله تازه ای شده است.
آل سعود که خاستگاه و مبلغ اسالم وهابی است، 
دشمنی های خود را علیه ایران افزایش داده تا جایی 
که س��عی دارد خود را به کشورهای هم پیمان ایران 
نزدیک کند و از این طریق از حوزه تأثیر و نفوذ ایران 
بکاهد. رژیم س��عودی برای این که ایدئولوژی انقالب 
اس��المی ایران را که در منطقه گس��ترش یافته مهار 
کند، ابتدا با همراهی و هدایت آمریکا و اسرائیل یک 

جنگ نیابتی در سوریه و عراق راه انداختند.
شکس��ت طرح براندازی کش��ورهای همپیمان 
ایران در منطقه آنه��ا را وادار کرد تا به جنگ مردم 
یمن بروند و اکنون دو س��ال اس��ت که این کش��ور 
مقابل هجوم ارتش سعودی مقاومت می کند و اجازه 

نداده که سعودی ها به اهداف خود برسند.
از س��وی دیگ��ر جری��ان س��ازی های تکفیری 
س��عودی ها با ترویج وهابیت در کش��ورهای اسالمی 
نه تنها ب��رای تهدید جمهوری اس��المی ایران،  بلکه 
تهدی��دی ج��دی برای جهان اس��الم و کش��ورهایی 
است که این پدیده ش��یطانی را می پذیرند. همراهی 
س��عودی ها با صهیونیست ها که اکنون آشکار شده و 
س��ران این رژیم ابایی هم از بی��ان آن ندارند، طرف 
دیگر دشمنی  آنها با جمهوری اسالمی ایران و در واقع 

اسالم ناب محمدی)ص( است.
س��عودی ها حتی در پی ایجاد یک ناتوی عربی 
هس��تند تا با تشکیل آن به مقابله با انقالب اسالمی 
بپردازن��د. در ای��ن ناتوی عربی صهیونیس��ت ها هم 
حضور دارند.همانطور که هم اکنون ارتش این رژیم 
در جریان جنگ عربس��تان علیه مردم مظلوم یمن 

نقش دارد و به ارتش آل سعود کمک می کند.
هم اکنون در صحنه تحوالت منطقه غرب آسیا 
تالش ها بر این اس��اس اس��ت که ایران از س��وریه و 
ع��راق بیرون رفت��ه و ابتکار عمل دس��ت دیگران از 

جمله آمریکا، ترکیه و حتی روسیه بیفتد.
س��وریه اکنون صحنه نبردی است که می تواند 
آینده ش��رایط منطقه را تعیی��ن کند. اگر جمهوری 
اسالمی ایران از سوریه بیرون بیاید و اجازه دهد که 
ترکیه،  آمریکا و روس��یه در آن نقش آفرینی کنند، 
یعنی آمریکا و س��عودی ها به هدف خود رسیده اند. 
ای��ن اتفاق حتی می تواند با فش��ار بر دولت س��وریه 

برای درخواست خروج ایران از این کشور رخ دهد.
تهدی��د السیس��ی رئیس جمهور مصر از س��وی 

آل سعود را هم می توان در همین راستا تحلیل کرد.
یک روزنامه نگار سعودی از ارسال نامه محرمانه 
عربستان به مصر خبر داد که در آن ریاض، قاهره را 

تهدید کرده که اگر از محور ایران، روس��یه و سوریه 
دور نشود، باید منتظر عواقب آن باشد.

در تازه ترین افش��اگری که ص��ورت گرفته وزیر 
خارجه عربس��تان س��عودی از طرح ای��االت متحده 
آمری��کا و رژیم تل آوی��و برای ب��ه راه انداختن یک 

جنگ علیه ایران و حزب اهلل خبر داده است.
عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی گفته 
است که آمریکا و اسرائیل قصد آغاز یک جنگ علیه 

ایران و حزب اهلل را دارند.
این روزنام��ه به نقل از منابع آگاه که نامش��ان 
فاش نشده، نوش��ت: عادل الجبیر در جریان سفر به 
ع��راق در ماه فوریه، درباره یک جنگ صحبت کرده 

است که واشنگتن و تل آویو قصد دارند علیه ایران و 
حزب اهلل به راه بیندازند.

سفر نتانیاهو به روسیه و دیدار و گفت وگوی او با 
پوتین رئیس جمهور این کشور یکی دیگر از تحرکاتی 

است که اسرائیل علیه ایران انجام داده است.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در دیدار با پوتین 
نگران��ی خ��ود را از حضور ایران در س��وریه و عراق 
اع��الم کرده و خواهان خ��روج نیروهای ایران از این 
دو کشور شده اس��ت، هر چند از جزئیات چگونگی 
پاسخ والدیمیر پوتین به سخنان ضد ایرانی نتانیاهو 
خبری دقیق منتش��ر نش��ده،  اما می توان پیش بینی 

کرد که با بی تفاوتی پوتین روبرو شده باشد.

نخس��ت وزیر رژی��م صهیونیس��تی در س��فر به 
روسیه نگرانی  های خود را از حضور و نقش حزب اهلل 

در سوریه را هم ابراز کرده است.
حزب اهلل لبن��ان یکی از نیروهایی اس��ت که با 
حضور خود در س��وریه توانس��ت از گسترش و نفوذ 
تروریس��ت ها به خ��اک لبنان جلوگی��ری کند و در 
مناطق دیگر سوریه هم با حضور خود به عنوان یک 
بازوی مطمئن و قوی در کنار ارتش و مردم س��وریه 

به مبارزه با تروریست های تکفیری پرداخت.
در چنین شرایطی که آل سعود،  رژیم صهیونیستی 
و آمریکا در تدارکی علیه ایران هس��تند،  گس��ترش 
نفوذ ایران در منطقه و افزایش توانمندی های نظامی 
و دفاعی نیروهای مسلح کشورمان اولویتی است که 
نباید نسبت به آن بی توجهی کرد. آمادگی نیروهای 
مسلح اعم از ارتش،  س��پاه و بسیج در همه زمینه ها 
باعث می شود تا شرایط عملیات برای دشمن سخت 

شود.
انج��ام رزمایش ه��ای گوناگ��ون در حوزه های 
موش��کی،  زمین��ی، دریایی و هوایی و نش��ان دادن 
قدرت نیروهای مس��لح از تالش ه��ای دیپلماتیک و 
گفت وگوهای متداول سیاسی کارسازتر خواهد بود. 
کافی اس��ت ب��رای مهار و خفه ک��ردن صدای طبل 
جنگی که از س��وی س��عودی ها، صهیونیس��ت ها و 
آمریکا به گوش می رس��د،  چندین موشک بالستیک 
جدید آزمایش ش��ود تا حس��اب دس��ت آل سعود و 

صهیونیست ها بیاید.
اما ای��ن تنها امکان ای��ران نخواهد ب��ود،  بلکه 
نیروه��ای فرامنطق��ه ای انقالب اس��المی که عالقه 
قلبی به جمهوری اس��المی ای��ران دارند، وارد عمل 
خواهند ش��د و عرصه بر عربس��تان سعودی و رژیم 

صهیونیستی بسیار تنگ خواهد گردید.
ای��ن نیروهای فرامنطقه ای بیخ گوش اس��رائیل 
آماده ش��نیدن رمز عملیات هس��تند، از مدیترانه تا 
دریای سرخ خیل عظیمی از نیروهای وفادار به انقالب 
اسالمی حضور دارند. تنها کافی است دشمن دست از 

پا خطا کند تا جهنمی برای آنها ساخته شود.

آمریکا،  اسرائیل و آل سعود در تدارک جنگ علیه ایران

 نیاز به شلیک
موشک بالستیک!

پاسخ توئیتری ظریف به دروغ های نتانیاهو
محمدجواد ظری��ف وزیر امور خارجه کش��ورمان در 
واکن��ش به ادعاهای واهی بنیامین نتانیاهو نخس��ت وزیر 
رژیم صهیونیستی در حساب توئیتری خود نوشت: نتانیاهو 
به منظور فروش دروغ های نژادپرستانه علیه آحاد یک ملت 
که سه بار در تاریخ یهودیان را نجات داده است، متوسل به 

تاریخ قالبی و تحریف تورات می شود، عادتش این است.
به گزارش تسنیم، ترجمه متن ضمیمه توئیت ظریف 
به این  ش��رح اس��ت: یکبار دیگر، بنیامین نتانیاهو نه تنها 
واقعیات معاصر را تحریف می کند، بلکه همزمان گذشته و 
حتی کتاب مقدس را نیز تحریف می نماید. واقعاً تأسف آور 
اس��ت که تعصب و نژادپرستی به جایی می رسد که علیه 
آحاد یک ملت که س��ه بار در تاریخش یهودیان را نجات 
داده اس��ت چنین اتهامی وارد می ش��ود. کتاب استر بیان 
می کند که چگونه خشایارش��ا در چنی��ن روزی یهودیان 
را از توطئ��ه هامان نجات داد؛ دوب��اره در زمان کوروش، 
پادش��اه ای��ران یهودیان را از اس��ارت در باب��ل رهانید؛ و 
در زم��ان جنگ جهانی دوم که یهودیان در اروپا کش��تار 

می شدند، ایرانیان به آنان پناه دادند.

عربستان از السیسی خواست از ایران فاصله بگیرد
ی��ک روزنامه نگار س��عودی از ارس��ال نامه محرمانه 
عربس��تان به مصر خب��ر داد که در آن ری��اض، قاهره را 
تهدید کرده که اگر از محور ایران، روس��یه و س��وریه دور 

نشود، باید منتظر عواقب باشد.
به گزارش فارس،  یک منبع عربستانی مدعی شد که 
پادشاه این کش��ور نامه محرمانه ای به رئیس جمهور مصر 

فرستاده و از وی خواسته از ایران فاصله بگیرد.
صالح فهی��د، تحلیلگ��ر، نویس��نده و روزنام��ه نگار 
س��عودی در صفحه توئیتر خود نوشت؛ عربستان در این 
نام��ه السیس��ی را تهدید به قطع کمک های کش��ورهای 

عربی خلیج فارس کرده است.
فهید با افش��ای مضمون نامه در توئیتر نوشت: »مفاد 
نامه عربستان به السیس��ی را چنین بیان کرده؛ تا زمانی 
که ح��ول محور ایران، روس��یه و س��وریه می چرخی، از 

کشورهای عربی خلیج فارس انتظار کمک نداشته باش.
در همی��ن راس��تا، برخ��ی مناب��ع آگاه گفته اند که 
عربستان سعودی در حال حاضر قصد دارد با هدایت سایر 
کش��ورهای عربی خلیج فارس به سمت خود، حمایت های 

این کشورها از مصر را متوقف کند.
بناب��ر اعالم وبگاه وطن، این منابع با اش��اره به اینکه 
قاهره در تنگن��ای بزرگی قرار گرفته، از تالش مصر برای 

بازگرداندن روابط به قبل از رکود فعلی خبر دادند.
ب��ه گفته این منابع، عمرو موس��ی، دبیر کل س��ابق 
اتحادی��ه عرب طی ای��ن مدت تالش کرده جو متش��نج 
ایجاد ش��ده بین قاهره و ریاض را آرام کند ولی عربستان 

مخالفت کرده است. 

 نیرو های تحت حمایت ایران
هدف انفجار های دمشق 
گروه تروریس��تی »تحریر الش��ام« وابسته به القاعده 

مسئولیت انفجا رهای دمشق را برعهده گرفت.
به گزارش ایلنا، تحریر الشام در این بیانیه اعالم کرد 
ب��رای انتق��ام از حمایت های ایران از دولت س��وریه، این 

حمله ها را انجام داده است.
این گروه تروریس��تی مدعی ش��د انفجارهای دمشق 
نیروه��ای تحت حمای��ت ایران را هدف قرار داده اس��ت. 
انفجارهای دمش��ق ۷4 ش��هید و ده ها مج��روح به همراه 
داش��ت. مقام های عراقی می گویند که تعدادزیادی از این 

شهدا را زائران عراقی شامل می شوند.
براین اس��اس، ۱2۰ عراقی دیگر در این دو انفجار که 
نزدیک مقبره »باب الصغیر« در بخش قدیمی دمش��ق به 

وقوع پیوست، زخمی شدند.
دولت ع��راق اعالم ک��رد هماهنگی ه��ای الزم برای 
انتقال اجس��اد ش��هروندان عراقی کش��ته ش��ده در این 

حمالت تروریستی، صورت می گیرد.
انفجارهای روز ش��نبه دمش��ق یک��ی از خونین ترین 
انفجارها در پایتخت س��وریه از زم��ان آغاز درگیری ها در 

این کشور طی ۶ سال گذشته بوده است.

رفتارهای افراطی اردوغان از ایران تا اروپا
اسب عثمانی گری ترکیه زمین می خورد


