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گروه بينالملل در ادامه تنشها میان آنکارا و
واش��نگتن ،معاون نخس��ت
گ�زارش آخر
وزیر ترکی��ه تهدید کرد اگر
مناف��ع ای��ن کش��ور ایجاب کن��د ،پای��گاه هوایی
اینجرلیک را به روی آمریکاییها خواهند بست.
«فکری ایشیق» معاون نخست وزیر ترکیه گفت
اگ��ر منافع طوالنیمدت ترکیه ایج��اب کند ،پایگاه
هوایی «اینجرلیک» را ب��ه روی نظامیان آمریکایی
خواهند بست .ایشیق طی نشست خبری در پاسخ به
سوالی درباره تنشهای اخیر بین ترکیه و آمریکا بر
سر حمایت از کُردهای سوری گفت :اگر منافع میان
و بلند مدت بطلبد ،ترکی��ه از انجام دادن این اقدام
ابایی نخواهد داشت .به نوشته روزنامه «ترکیه» وی
پس از مواجه شدن با اصرار خبرنگاران درباره اینکه
آیا بس��تن پایگاه هوایی اینجرلیک در دس��تور کار
دولت است ،تاکید کرد« :بعضی موضوعات خاص را
نمیتوان علنا بیان کرد اما مکانیزمهای تصمیمگیری
همواره هر موضوعی را تحت بررسی خواهد داشت».
پای��گاه هوای��ی اینجرلیک در س��ال  1954و درپی
ن آمریکا و ترکیه جهت اس��تفاده مشترک
توافق بی 
نظامی تاسیس شد.
حدود پن��ج هزار نی��روی آمریکای��ی و یگان
س��یونهم هوای��ی ارتش آمری��کا در ای��ن پایگاه
حض��ور دارند .این اظه��ارات در حالی اس��ت که
«هربرت مکمس��تر» برای بهبود تنشها با ترکیه
به اس��تانبول سفر کرده است .همچنین قرار است
«رکس تیلرس��ون» وزیر خارج��ه آمریکا نیز طی
چند روز آینده به تکیه س��فر کند .ایاالت متحده
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ذرهبين
ترکی�ه :روزنامه ملیت چ��اپ ترکیه اعالم کرد که
مام��وران پلیس ضد ترور ترکیه  16مظنون داعش��ی را
در آنکارا دستگیر کردند .با دستور دادستان کل آنکارا،
ماموران پلیس ضد ترور ترکیه در عملیاتی محرمانه و با
محاصره چندین آدرس از پیش شناسایی شده 16 ،نفر
را در آنکارا به اتهام عضویت در گروه تروریستی داعش
دس��تگیر کردند .ادس��تان کل آنکارا قرار بازداشت 23
نفر را صادر کرده اس��ت و به همین دلیل عملیات برای
دستگیری سایر مظنونان همچنان ادامه دارد.
پاکس�تان :پس از کشته ش��دن پنج سرباز و یک
غیرنظامی توسط شبهنظامیان پاکستانی در منطقه جامو،
هندوستان هش��دار حداکثری اعالم کرده است .دهلینو
اعالم کرده اس��ت که گروه نظامی پاکس��تانی موسوم به
"جیش محمد" دس��ت به این حمله علیه پایگاه نظامی
هند در منطقه جامو زده اس��ت که در آن  3500سرباز
مستقر هستند .رئیس پلیس جامو پس از این حمله که
منجر به کش��ته شدن پنج س��رباز و یک غیرنظامی شد
هشدار حداکثری در منطقه اعالم کرده است.

شیوه خالقانه برای حمایت از آیتالله قاسم

کُردها بوده و از امروز دیگر این دو گروه برای آنان
هیچ تفاوتی نخواهند داشت 19 .بهمن ماه جاری
ب��ود که مناب��ع خبری از حمله ائت�لاف آمریکا به
نیروهای همپیمان ارتش سوریه در استان دیرالزور
در ش��رق س��وریه خبر دادن��د .در جریان حمالت
مذکور ،بی��ش از  100تن از نیروه��ای همپیمان
ارتش سوریه در شرق رود فرات کشته شدند.
خبر دیگر آنکه یک فرمانده کُرد اعالم کرد که

انقالبیون بحرین در راس��تای حمایت از آیتاهلل عیسی قاسم
و نش��ان دادن خشم خود از اقدامات آلخلیفه علیه وی شیوه
حق�وق بش�ر
خالقانهای به کار بردند.
در راس��تای سرکوبگری رژیم آلخلیفه بحرین ،انقالبیون بحرین در حمایت از
آیتاهلل عیس��ی قاسم با شیوهای خالقانه دست به اعتراض زدند .انقالبیون بحرینی
در این راس��تا تصویری روی دیوار س��فارت رژیم بحرین در لندن انداختند .در این
تصویر که با پرژکتور(لیزر) روی دیوار سفارت بحرین در انگلیس انداخته شد آمده
است« ظلم و آزار و اذیت رهبر ما ،پایان شما را نزدیکتر میکند».
الزم به ذکر اس��ت دادگاههای بحرین محاکمه بازداشتیهای میدان الفداء که
برخ��ی از آنه��ا به قید وثیقه آزاد ش��دهاند را ب��ه تاخیر انداخته و ب��ه بهانه انجام
تحقیقات به  ۱۲مارس ( ۲۱اسفند) موکول کردند.
محاکمه افراد آزاد ش��ده همچنان ادامه دارد ،آنها پس از کش��تار «الدراز» در
 ۲۳مه  ۲۰۱۷بازداش��ت ش��ده و در زمان بازداشتشان مورد تعرضاتی قرار گرفتند.
مقامات بحرین به بهانه ادامه بازداشت  ۱۶۹بازداشتی از هشت ماه پیش تاکنون و
با وجود شکنجه و بدرفتاری با آنها از لحظه بازداشتشان در نزدیکی منزل آیتاهلل
عیسی قاسم ،رهبر معنوی شیعیان بحرین اتهامهایی را به آنها وارد کردهاند.
خب��ر دیگر آنکه خبرگ��زاری دولتی بحرین گزارش داد مقامهای این کش��ور
دستور به جمع آوری بالغ بر  17هزار نسخه از کتب درسی زبان انگلیسی به خاطر
اس��تفاده از نام خلیجف��ارس به زبان انگلیس��ی ( )Persian Gulfدادهاند .وزارت
آموزش این کشور یک "تش��کیالت خارجی" را برای انتشار کتب درسی پایه سوم
مدارس این کش��ور به کار گرفته و براس��اس این گزارش به این شرکت "محتوای
ج عربی" داده است .این اقدام در
صحیح برای گنجاندن در کتب از جمله نقشه خلی 
راستای ادعاهای ضدایرانی بحرین صورت گرفته است.

مخالفت لبنان با پروژه آمریکایی تقسیم

رئیسجمه��ور لبن��ان تحریکآفرینیهای لفظ��ی اخیر رژیم
صهیونیس��تی را بیاهمی��ت خوان��د .از س��وی دیگ��ر برخی
غ�رب آس�يا
رس��انهها اعالم کردند بیروت پیش��نهاد آمریکا برای تقس��یم
بلوک نفتی ش��ماره  9با تلآویو را رد کرده؛ این بلوک نفتی اخیرا ً بر حجم تنشها
میان لبنان و رژیم صهیونیستی افزوده است.
«میش��ل عون» رئیسجمه��ور لبنان اعالم ک��رد ،تحریکآفرینی لفظی رژیم
صهیونیس��تی ب��رای لبنان مهم نیس��ت اما اگ��ر وارد فاز اجرایی ش��ود جنگهای
جدیدی آغاز خواهد ش��د .میش��ل عون به ش��بکه مص��ری «  »ON liveگفت:
اس��رائیل نباید بر اراضی ما دیوار بس��ازد و باید نزاع درباره نقاط مورد اختالف حل
ش��ود .اسرائیل خودش را به دولتی نژادپرست تبدیل کرده و راهحلهای کنونی به
صلح با ملتهای عربی منجر نمیشود.
شبکه «المیادین» در همین راستا اعالم کرد ساترفیلد پیشنهاد داده برای حل
این نزاع ،بلوک نفتی شماره  9میان لبنان و اسرائیل تقسیم شود بدین صورت که
دوسوم آن به لبنان و یکسوم آن به تلآویو داده شود اما بیروت این پیشنهاد را رد
کرده است .تیلرسون نیز پنجشنبه هفته جاری وارد لبنان میشود
در ای��ن میان در اقدام��ی مداخله جویانه ،وزارت خارج��ه آمریکا در ارتباط با
سفر وزیر خارجه این کشور به منطقه از اقدامات حزباهلل خارج از چارچوب دولت
لبن��ان انتق��اد کرد .این موضعگیری در ش��رایطی صورت میگیرد که قرار اس��ت،
«رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر به منطقه به موضوع اقدامات
حزباهلل در منطقه بپردازد.
در همی��ن حال معاون دبیرکل حزباهلل لبنان اعالم کرد دیگر آن دوران تمام
شده که رژیم صهیونیستی در هر نقطهای که میخواست جوالن میداد؛ اکنون هر
تجاوز این رژیم با پاسخ روبهرو خواهد شد.
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کویت تایمز

ع�راق :س��لمانالجمیلی وزی��ر برنامهریزی عراق
اعالم کرد بازس��ازی و عبور از ش��رایط کنونی در عراق
به  88.2میلیارد دالر اعتبار نیاز دارد .وی در کنفرانس
بینالمللی بازسازی عراق گفته است از این میزان 22.9
میلیارد دالر نیاز کوتاه مدت و بقیه میان مدت است.

كيوسك

ریاست جمهوری این کش��ور دیدار کرد« .هربرت
مکمستر» مش��اور امنیت ملی آمریکا برای دیدار
با مقامات دولت ترکیه ،به استانبول سفر کرد .این
در حالی اس��ت که تحرکات دو کش��ور در سوریه
همچنان بحران ساز است.
نیروهای همپیمان ارتش س��وریه موس��وم به
«صیادان داعش» اعالم کردن��د که حمالت اخیر
آمریکا به آنان دردیرال��زور در حمایت از داعش و

س�فر از پیش اعالم نش�ده وزیر خارجه فرانسه به

مترجم :حسين ارجلو

واشنگتن پست

بولیوی :رئیسجمهوری بولیوی حضور مشکوک یک
مقام نظامی آمریکا در ش��هری در کلمبیا با هدف حضور
در مذاکرات نظامی را محکوم کرد" .کرت تید" مقام ارشد
فرمانده��ی جنوبی آمریکا در ش��هر توماکو کلمبیا حاضر
شد تا در آنچه یک نشست مربوط به مقابله با تهدیدهای
امنیتی عنوان شد ،شرکت کند .در همین حال اوو مورالس
در صفحه ش��خصی توئیترش عنوان کرد :هرگونه تهدید
نظامی امپریالیستی علیه صلح در ونزوئال و منطقه ما باید
با استقالل و اتحاد مردم دمکراتیک ما ناکام بماند.

میدانند.
«ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه در حالی وارد بغداد شد که خبرگزاری
فرانس��ه با انتش��ار این خبر نوشت که هدف از این سفر ،بررس��ی مسئله بازسازی
عراق در مرحله پس��اداعش است .وزارت خارجه عراق نیز طی بیانیهای از استقبال
«ابراهیم الجعفری» وزیر خارجه عراق از لودریان در فرودگاه بینالمللی بغداد خبر
داد .دفتر اطالعرس��انی «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان عراق نیز طی بیانیهای از
اس��تقبال او از وزیر خارجه فرانس��ه خبر داد و اعالم کرد که دو طرف درباره روابط
دوجانبه و چالشهای فراروی عراق در مرحله آتی رایزنی کردند.
فرانس��ه یکی از اعضای ائت�لاف بینالمللی ضدداعش به رهبری آمریکاس��ت.
این ائتالف از س��ال  2014تش��کیل ش��ده و قرار بود از نیروهای عراقی در مبارزه
علیه داعش پش��تیبانی هوایی کند .وزیر خارجه فرانس��ه در س��فر به بغداد از سفر
قریبالوقوع «ماکرون» به عراق خبر داد.
خب��ر دیگر از عراق آنک��ه مقامات آمریکایی میگویند ک��ه ابوبکر البغدادی بر
اثر حمالت هوایی زخمی ش��ده و به مدت  ۵ماه کنترل این گروه را از دس��ت داد.
سیانان در گزارشی به نقل از چندین مقام مسئول آمریکایی اعالم کرد که ابوبکر
البغدادی ،س��رکرده گروهک تروریس��تی داعش در حمالت هوایی ماه مِی س��ال
گذش��ته میالدی زخمی شده است و کنترل این گروه تروریستی را به مدت  5ماه
واگذار کرده بود .به نوشته سیانان ،نهادهای اطالعاتی آمریکا با اطمینان باالیی به
این ارزیابی رسیدهاند که در هنگام اصابت موشک (حمله هوایی) ،ابوبکر البغدادی
در نزدیکی رقه حضور داشته است.

خط و نشان اینجرلیکی

عراق /جان ایو لودریان وزیر خارجه فرانس��ه در سفری از
پیش اعالم نش��ده ،وارد بغداد پایتخت عراق شد .هدف از
س��فر لودریان به عراق ،گفتوگو با مقام��ات عراقی درباره
بازسازی این کشور و تضمین ثبات آن بعد از شکست گروه
تروریس��تی داعش است .لودریان گفت :آمدم تا بر حمایت
فرانسه از شما تاکید کنم .ما همیشه در کنار شما خواهیم
بود همانطور که در ائتالف بینالمللی علیه تکفیریها حضور
داشتیم و در بازسازی عراق نیز در کنار شما خواهیم بود.

پس از آنکه مولود چ��اوش اوغلو اخیرا ادعا کرده ترکیه
تهدیدی برای دولت س��وریه نیس��ت" ،س��رکان توپال"
نماینده حزب جمهوریخ��واه ترکیه تاکید کرد :مذاکره
بین آنکارا و دمش��ق باید هر چه س��ریعتر اتفاق بیفتد،
چراکه تماس و ارتباط مستقیم بین ترکیه و سوریه یک
پیشش��رط ساختاری و اساسی برای دستیابی به صلح و
برقراری یک فضای دوستانه بین دو کشور همسایه است.
آنکارا و دمشق باید به مسیر مذاکره بازگردند.

آنچه در میانمار دیدم وحش�تناک ب�ود« /بوریس
جانسون» وزیر خارجه انگلیس گفت» شک دارد «آنگ سان
سوچی» رهبر دوفاکتوی میانمار تمام شرایط وحشتناکی
را ک��ه برای آوارگان روهینگیا اتفاق افتاده ،متوجه ش��ده
باش��د .وزیر خارجه انگلیس در ادامه صحبتهای خود به
بیبیسی گفت «فکر نمیکنم سوچی ،سوار بر یک بالگرد
آنچه ما دیدیم را دیده باش��د ».جانس��ون از خانم سوچی
ن ملل برای کمک به بازگشت
خواست با نمایندگان سازما 
آوارگان همکاری کند.

جزورالمپس��ت در گزارشی از بیانیه یکی از سناتورهای ارشد
آمریکای��ی ضد ای��ران درخصوص س��رنگونی جنگندههای
اس��رائیلی خبر داد .سناتور ت ِد کروز مدعی شده است که در
روزهای آخر هفته ایران یک «اقدام خصمانه بیسابقه آشکار را
ضد دوست و متحد نزدیک ما ،اسرائیل ،انجام داد» .این سناتور
آمریکایی در ادامه عنوان کرده اس��ت که ایران با اس��تفاده از
نیروهای نیابتی خود شامل حزباهلل و حماس و با استفاده از
منابع (تسلیحات) ایرانی اسرائیل را هدف قرار میدهد.

صهیونیستی /دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا از تلآویو
خواس��ته است تا درباره ساخت ش��هرک در کرانه باختری
رود اردن بس��یار مراقب و محتاط باش��د چراکه این مساله
فرصت الزم برای ادامه روند س��ازش را به ش��دت پیچیده
کرده است .ترامپ گفت :شهرکسازیها مسالهای است که
همواره دس��تیابی به صلح را به شدت پیچیده کرده است،
بنابر این من فکر میکنم اس��رائیل باید نسبت به ساخت و
ساز شهرکها بسیار مراقب و محتاط باشد .آمریکا در همین
حال اعالم کرده به حمایت از اس��رائیل ادامه خواهد داد و
خواستار سازش عربی با این رژیم شده است

با س�ئول نمیش�ود /جیمز ماتیس ،وزی��ر دفاع آمریکا
نگرانیها درباره نزدیک ش��دن دو ک��ره به عنوان عاملی
برای ش��کاف در روابط میان واش��نگتن و س��ئول را رد
ک��رد .ماتیس در گفتوگو با خبرنگاران در مس��یر پرواز
به رم گفت :میدانم ک��ه مردم نگران اختالف میان کره
جنوبی ،به عبارت دیگر جمهوری کره و آمریکا هس��تند.
هیچ شکافی در این بین وجود ندارد .وی در ادامه گفت
که س��ونگ یونگ مو ،وزیر دفاع کره ش��مالی در مکالمه
حضوری به او تاکید کرده که هیچ فاصلهای میان آمریکا
و کره جنوبی وجود ندارد.

دفتر معاون ریاس��ت اجرایی افغانستان با انتشار بیانیهای
از دی��دار «ج��ان بس» س��فیر آمریکا در کاب��ل با محمد
محق��ق خبر داد .محقق در این دی��دار تصریح کرد مردم
افغانستان به ویژه جامعه هزاره و اهل تشیع طرفدار صلح
و دموکراسی است و در  16سال اخیر شیعیان افغانستان
به دولتسازی ،دموکراس��ی و فراگیری علم روی آوردند
و اکنون نیز در حمایت از نظام این کش��ور و دموکراس��ی
جایگاه وی��ژهای دارند .وی افزود با وج��ود حمایت مردم
هزاره از دولت طی یک و نیم دهه گذش��ته توجه الزم به
آنها صورت نگرفته است.

عمل میکنند" /ویکتور موراخوفسکی" کارشناس مسائل
نظامی و س��ردبیر مجله «آرس��نال میهنی» در گفتوگو
با خبرگزاری «نووس��تی» تاکید کرد اسرائیل و آمریکا با
هدف قرار دادن اهداف مورد نظرشان در خاک سوریه ،در
حقیقت قوانین بینالمللی را نادیده گرفته و تنها براساس
قان��ون جنگل مبتنی بر اینکه «هر کس قدرت بیش��تری
دارد ،حق بیش��تری دارد» ،عمل میکنن��د .پیش از این
وزارت خارج��ه آمری��کا اعالم کرد که اس��رائیل و ایاالت
متحده کامال حق دارند تا در برابر نیروهای دولتی سوریه و
شبهنظامیان طرفدار دمشق و تهران ،از خود دفاع کنند.

هشدار ترامپ نس�بت به ادامه شهرکسازی رژیم

آنکارا و دمش�ق باید مذاکرات را از س�ربگیرند/

داون

انگلیس :همزم��ان با افزای��ش گمانهزنیها درباره
احتمال توافق مجدد میان احزاب دمکراتیک وحدتطلب
ایرلند و ش��ینفین (شاخه سیاسی ارتش جمهوریخواه
ایرلند)« ،ترزا می» نخس��توزیر انگلیس راهی بلفاست
شد .یک سخنگوی دفتر نخستوزیری انگلیس اعالم کرد
که در جریان این سفر ترزا به همراه همتای ایرلندیاش
«لئو وارادکار» با رهبران احزاب دمکراتیک وحدتطلب
و ش��ینفین مالقات کرده و طرفین را به حصول هرچه
سریعتر توافق سیاسی تشویق خواهد کرد.

ســــر خط

وزیر خارجه فرانس��ه به منظور رایزنی با مقامات عراقی درباره
مس��ئله بازس��ازی عراق ،دیروز وارد بغداد ش��د در حالی که
بس��یاری این س��فر را تحرک فرانس��ه برای عراق پسا داعش

ترکیه تهدید کرد پایگاه هوایی ناتو را به روی آمریکا میبندد

برای مقابله با ترکیه هیچ کمکی از سوی نهادهای
بینالمللی دریافت نمیکنند و فقط دمش��ق است
که از آنان حمایت لجس��تیکی و انس��ان دوستانه
میکند .در ای��ن میان دولت ترکیه با اضافه کردن
نام رهبر حزب اتحاد دموکراتیک سوریه به لیست
قرمز ،برای دس��تگیری او جای��زه  4میلیون لیری
تعیین کرد .وزارت کش��ور ترکیه اعالم کرد که نام
«صالح مسلم» رهبر حزب اتحاد دموکراتیک سوریه
(پ.ی.د) را به لیست قرمز اضافه کرده است.
همچنی��ن ارتش ترکیه در بیانیهای اعالم کرد
تلفات نظامیان این کشور در جریان عملیات شاخه
زیتون به  31کشته و  143زخمی افزایش یافت و
همچنین  1369شبهنظامی کُرد نیز کشته شدند.
در بیانیه ارتش ترکیه آمده است که با از بین رفتن
 103تروریس��ت عضو گروههای داعش ،یگانهای
مداف��ع خلق (ی.پ.گ) و حزب اتحاد دموکراتیک
س��وریه (پ.ی.د) طی درگیریهای دیروز  ،تعداد
شبهنظامیان کُرد از پای درآمده از آغاز عملیات به
 1369نفر رسید.
در ای��ن می��ان مع��اون وزیر خارجه س��وریه
تأکی��د کرد که هر کس��ی ک��ه به س��وریه تجاوز
کند سرنوش��تش مثل جنگنده اس��رائیلی خواهد
بود .فیصل مقداد ،معاون وزیر خارجه س��وریه در
مراسمی در س��فارت ایران در دمشق به مناسبت
س��ی و نهمین سالگرد انقالب اسالمی ایران گفت:
دس��تاوردی که ارتش سوریه با سرنگونی جنگنده
اسرائیلی محقق کرد نشان دهنده بازگشت سوریه
و تصمیمش برای چیره شدن بر دشمنانش است.

هاآرتص

لیب�ی :رئیس پارلمان لیب��ی ترکیه را به حمایت از
تروریستها در کشورش متهم کرد .عقیله صالح عیسی،
رئیس پارلمان لیبی اعالم کرد :س��ازمانهای تروریستی
در پش��ت انفجاره��ای بنغازی هس��تند؛ متاس��فانه این
س��ازمانهای تروریس��تی از سوی کش��ورهای خارجی
از جمل��ه ترکیه حمایت میش��وند .این مق��ام لیبی در
اظهارات��ش به انفجار م��اه ژانویه در نزدیکی مس��جدی
در بنغ��ازی اش��اره کرد که ب��ر اثر انفج��ار دو خودروی
بمبگذاری شده  ۴۰نفر کشته و  ۸۰نفر زخمی شدند.

ش��بهنظامیان کُرد را مهره موثری در نبرد با گروه
تروریستی داعش و پاکسازی شمال سوریه از لوث
این عناصر دانسته و چندین ماه است که با ارسال
تسلیحات ،از آنها حمایت میکند.
ترکیه معتقد اس��ت شبهنظامیان کُرد سوری،
تفاوتی با ح��زب کارگران کردس��تان (پ.ک.ک)
که از نظر بینالمللی تروریستی شناخته میشود،
نداش��ته و سالحهای ارس��الی آمریکا در نهایت به
سمت ترکیه نشانه خواهد رفت.
آن��کارا که از چندین ماه قبل تهدید به اجرای
عملی��ات نظام��ی جدید در ش��مال س��وریه علیه
ش��بهنظامیان کُ��رد در این منطق��ه میکرد ،بعد
از اع�لام تصمیم آمریکا ب��رای ایجاد ارتش کُردی
30هزار نفری در س��وریه ،مجاب به آغاز آن ش��د.
ترکی��ه ،حمله به عفرین در حلب در ش��مال غرب
سوریه را از  20ژانویه آغاز کرد؛ زمانی که با توپخانه
مواضع نیروهای کُرد در ریف حلب شمالی و غربی
را هدف گرفت .دیروز «مولود چاووشاوغلو» وزیر
خارجه ترکیه اع�لام کرد روابط دوجانبه با آمریکا
در نقطه بس��یار حساسی قرار دارد بهگونهای که یا
بهبود مییابند و یا به کلی قطع میشوند.
وی ب��ا بیان اینک��ه نظامیان آمری��کا به بهانه
مب��ارزه با گروه تروریس��تی داع��ش ،از یگانهای
مدافع خلق (ی.پ.گ) حمایت میکند ،افزود :اما
آنه��ا حتی به مناطق تحت س��لطه داعش نزدیک
هم نش��دهاند .الزم به ذکر اس��ت مش��اور امنیت
مل��ی آمریکا طی س��فر به ترکیه جه��ت برطرف
نم��ودن تنشه��ای دوجانب��ه اخیر با س��خنگوی

نگاه فرانسه به عراق پسا داعش

امام على عليه السالم:

مردانگى ،نامى است كه همه بزرگواريها و خوبيها را
دربرمىگيرد.

آمریکایی در دوره ترامپ شامل بازاریابی برای فروش تسلیحات
میش��ود .آمریکا در سراسر جهان سیاست فروش تسلیحات را
به عنوان مولفهای برای جبران کس��ری اقتصادی و نیز تحقق
وعدههای ترامپ به شرکتهای اسلحهسازی اجرا میکند.
نکت��های دیگ��ر در س��فر تیلرس��ون برگرفت��ه از اهداف و
خواستههای آمریکا در قبال مساله قدس است .ترامپ در حالی
پایتختی قدس برای رژیم صهیونیس��تی را اعالم کرد که مرحله
بعدی تحرکاتش س��وق دادن کش��ورهای عربی به پذیرش این
طرح و توسعه روابط با رژیم صهیونیستی است .آمریکا با ادعای
اینکه به دنبال صلح خاورمیانه است سعی دارد تا دور جدید روند
س��ازش در منطقه را اجرایی سازد چنانکه برخی تحلیلگران از
اقدامات اخیر آمریکا به عنوان معامله قرن یاد میکنند.
عربس��تان تقریبا پذیرنده این روند ب��وده و اکنون آمریکا
س��عی دارد سایر کش��ورهای عربی و ترکیه را به پذیرش این
روند سوق دهد س��فر تیلرسون به سرزمینهای اشغالی نیز از

یک سو با هدف تاکید بر حمایت همهجانبه ترامپ از این رژیم
اس��ت و از سوی دیگر نتایج سفر به کشورهای عربی را به این
رژیم منتقل میسازد.
از گذش��ته مرس��وم بوده که طرحهای صل��ح خاورمیانه
توس��ط صهیونیستها نوش��ته ،آمریکاییها آن را چکشکاری
کرده و کشورهای عربی اعالم و اجرایی میکنند .تیلرسون قرار
اس��ت اکنون طرح صهیونیستها را به کشورهای عربی ارائه و
س��پس نتیجه را به صهیونیس��تها منتقل تا در نهایت نسخه
نهایی را که همان دست کشیدن از مساله فلسطین و پذیرش
سازش با این رژیم است به کشورهای عربی ارائه دهد.
نکت��ه دیگر در س��فر دورهای تیلرس��ون را میت��ـوان در
ناکامیهای آمریکا در بهرهگیری از تروریسم برای ایجاد بحران
و مقابله با جبهه مقاومت جس��توجو کرد .آمریکا که نتوانست
سیاس��ت بح��ران در خاورمیانه را به ثمر رس��اند از مولفههای
جدید و حتی اتحادیههای نوین منطقهای علیه جبهه مقاومت

بهره میگیرد که ش��امل رژیم صهیونیستی ،برخی کشورهای
عربی و ترکیه میشود.
تجاوزات رژیم صهیونیس��تی به س��وریه ،برخی تحرکات
ترکی��ه در عفرین و نیز اقدامات س��عودی در ادامه حمایت از
آنچه گروههای معارض س��وریه نامیده میشود نمونهای از این
تحرکات است .جالب توجه آنکه آمریکا تالش دارد تا تمام این
اقدامات را در قالب مقابله با ایران عنوان سازد.
آمریکا با این تحرکات از یکس��و سناریوی ایران هراسی
را اجرا میکند که نتیج��ه آن همان تحریمهای پنهان خواهد
بود از س��ویی دیگر آمریکا با این ایران هراسی ادامه حضور در
منطقه و تحریک کش��ورهای عربی و ترکیه در سازش به رژیم
صهیونیس��تی را توجیه میکند .در مجموع میتوان گفت سفر
تیلرس��ون برگرفته از مجموعه چالشها و اهداف پنهان و آشکار
آمریکا در منطقه است که محور آن را بحرانسازی علیه امنیت
و ثبات منطقه تشکیل میدهد.

نزدیک ش�دن دو کره باعث ش�کاف در روابط ما

افزایش رفتار تبعیضآمیز علیه شیعیان افغانستان/

ن در کنار اسرائیل و علیه ایران میایستد/
واش�نگت 

اسرائیل و آمریکا در سوریه براساس قانون جنگل

