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خشم صهیونیست ها
از اقدام خواننده نیوزیلندی

اقدام«النییلیچ-اوکانر»خوانندهپاپنیوزیلندکهدراعتراضبهسیاستهایسرکوبگرانهرژیمصهیونیستیعلیهفلسطینیهاکنسرتشرادرتلآویولغوکردهبود،سببخشمصهیونیستهادر
اینکشورشد«.اینژاکجربرگ»سفیررژیمصهیونیستیدرنیوزیلندبانوشتننام هایبهتصمیماینخواننده اعتراضکردوخواستارتغییرنظرویشد.تعدادیازمدافعانحقوقفلسطینیانازاین
خواننده 21سال ه خواستهبودندتااجرایخوددرتلآویورالغوکندکهاوبهایندرخواستپاسخمثبتداد.اینخوانندهدرصفحهشبکهاجتماعیخودنوشتهاست«:آیاصدایخشونترانمیشنوید؟».

تحلیل روز
دکتر ابوذرگوهری مقدم

روی دیگر استراتژی ترامپ
اســتراتژی جدیــد امنیــت ملــی آمریــکا سرشــار از ادبیــات
نظامیگــری و لفاظــی دربــاره تقویــت ارتش و ســامانههای
موشکی و هستهای این کشور اســت .چنان که حتی رقبایی
چون روسیه و چین نیز این ســند را بازگشت به ادبیات جنگ
سردخواندندوازآنانتقادکردند.امامروردقیقسندومالحظه
برخی عبارات و مفاهیم عبــارات آن نشــاندهنده حاکمیت
بازدارندگی بر آن به رغم لفاظیهای موجود اســت .بهعنوان
نمونه به رغــم انتقاد از اقدامــات چین و روســیه در حوزههای
مختلف ،بالفاصله ســخن از همکاری با این کشورها به میان
آوردهوحتیبهصراحتذکرشدهاستکه«هدفتقویتدفاع
موشــکی آمریکا تضعیف ثبات راهبردی یا اختــال در روابط
استراتژیکدیرینهباروسیهوچین»نیست.همچنیندرمسئله
کره شمالی نیز برخالف سیاستهای اعالمی ،بازدارندگی
اولویــت یافته و ســخن از «ایجاد شــبکه دفاعی مســتحکم در
منطقهشرقآسیا»بهمیانآمدهاست.درایناستراتژیبهرغم
تأکیدبرافزایشحجمارتشوآمادگیبرایجنگهایبزرگ،
مدرنیزه کــردن ارتــش و ارتقــای آمادگی نیروهــای نظامی،
کارکرد اصلی نیروهای هستهای ،بازدارندگی ذکرشده و به
صراحت تأکید میکند« :آمریکا به دنبال تسری بازدارندگی
به همه حوزههای راهبردی» است.تأکید بر موازنه قوا ،تأکید
صریح و تلویحی بــر بازدارندگی در بخشهای مختلف ســند
و نیز دکترین رئالیستی مبتنی بر نتیجهگرایی و نیز وضعیت
اقتصادی و جایــگاه آمریــکا در وضعیت فعلی این کشــور را از
ورود به نبردهــای تمامعیار فاصله خواهــد داد؛ هرچند طبع ًا
الزمهبازدارندگیمؤثر،تقویتنیروهایمختلفنظامیاست.

اندیشکده روز
مخاطرات صلح با ریاض برای تل آویو
مرکز مطالعات راهبردی بگین ســادات رژیم صهیونیســتی
نوشت:اگرسعودیهابخواهندباصلحدرکناراسرائیلزندگی
کنند ،اســرائیل در مقابل صلــح را خواهد پذیرفــت ،امابرای
مثال؛اسرائیلبایددربارهتوافقدفاعیمشترکباسعودیها
بسیارمحتاطباشد.درژانویه،١٩٩١ریاضبهپیماندفاعی
مشــترکی که با عراق امضا کرد پایبند نمانــد و در واقع بر ضد
اجرای آن تالش کرد .در خالل هفت سال گذشته ،عربستان
سعودی ثابت کرده است چشمان خود را به روی ریخته شدن
خون اعراب و مسلمانان در سوریه و یمن بسته است بنابراین
پذیرش این که ریخته شدن خون یهودیان واکنش متفاوتی را
از سوی این کشور در پی خواهد داشت ،دشوار است.از زمان
تأسیس این پادشاهی ،اولویت مهم و اصلی خاندان آل سعود
درهمهمسائلحساس،منفعتخودآنهابودهاست.

«صدای افغان» به سوگ نشست

 50شهیدو 90زخمی در حمالت انتحاری داعش به خبرگزاری آوا ومرکز تبیان در کابل
گروه بین الملــل -حوالــی ســاعت  9:45صبح پنج
شــنبه در غرب کابل ،منطقــه ای که شــیعیان اکثریت
ساکنانآنراتشکیلمیدهند،ساختمانمرکزدینی-
فرهنگی تبیان و خبرگزاری صدای افغــان (آوا) هدف
ســه حمله تروریســتی قرار گرفت .در پی این حمالت
 50تن شهید و بیش از 90تن زخمی شدند .بر خالف
حمالتی که بــه تازگــی در اروپا و آمریکا توســط داعش
انجام شــده ،حمله تروریســتی کابل نه تنها یک حمله
کور نبوده بلکه ازپیش برنامه ریزی شده نیز بوده است؛
چراکه اکثریت شهدا را نخبگان و دانشجویان تشکیل
می دادنــد .دفتر خبرگــزاری صــدای افغــان (آوا) ،در
طبقه ســوم ســاختمانی اســت که روز پنج شــنبه آماج
حمالت داعش قرار گرفــت و مرکز فرهنگی تبیان هم

در زیرزمینی این ساختمان است .این حمله در حالی
بهوقوعپیوستکهدرمرکزتبیانیکبرنامهبهمناسبت
«سالروز ششــم جدی(آذر)» ،سیوهشــتمین سالروز
تهاجم شوروی [سابق] به افغانســتان در سال۱۹۷۹
برگزارمیشد.سیدحسنحسینی،مسئولدفترکابل
یبیســی گفت که از۱۵
خبرگزاری صدای افغان به ب 
کارمند حاضر مرکز تبیان در همایش ،هفت نفر شهید
و پنج نفر دیگر زخمی شدند و تنها سه نفر از آن ها جان
ســالم به در بردند .خبرگزاری صدای افغان از رســانه
های پرمخاطب و فعال افغانســتان محسوب می شود
که رویکرد آن ،در کنار بازتاب ســریع ،دقیق و حرفهای
رویدادهای روز افغانســتان ،نقد رویکردهای افراطی
به دین و سوء اســتفاده گروه های تکفیری و تروریستی
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از اسالم اســت .یکی از عوامل خبرگزاری آوا که در این
رویداد حضور داشته است به طلوع نیوز گفت« :صدای
بسیار وحشتناکی بود ،وقتی پس از این رویداد به اتاق
مان (دفتر خبرگزاری) رفتیم هیچ چیزی ســالم باقی
نمانده بود .صــدای دومی در حــدود 20دقیقه پس از
صدای اول شنیده شد ،فاصله آن از ما دورتر بود که بعد
گفته شد سرکوچه دفتر ما بود ،اما پس از 20دقیقه که
ما پایین آمدیم و کشته و زخمی ها را انتقال می دادیم.
زمانیکههمهچیزتمامشدهبود،صدایسومیشنیده
شد».براساسگزارشهایکیازاینسهحملهانتحاری
بوده است .در حالی که شــهدای این حادثه دیروز طی
مراسمیبهخاکسپردهشدند،خبرگزاریآوادربیانیه
ای اعالم کرد که با عزمی استوار و اراده و ایمانی راسخ،
مسیریراکهبرگزیدهاست،ادامهخواهددادوبرعهدی
کهباشهدا،برایدفاعازکیاناسالموافغانستانبسته،
ایستاده اســت .از حضور داعش در افغانستان در سال
 2015میالدیتاکنونحمالتخونباریازسویاین
گروه تروریستی علیه مردم افغانستان به وقوع پیوسته
است .حمالتی که دایره آن با شکست تروریست ها در
عراق و ســوریه طی ماه های اخیر گســترش پیدا کرده
اســت .در این میــان اما ،اشــرف غنی ،رئیــس جمهور
افغانســتان در قبال امنیت شیعیان موضعی منفعالنه
و ناکارآمد داشته است.ســال ۲۰۱۷نیزدومین سال
خونینبرایخبرنگارانافغانستانبودهاست .براساس
گزارش ساالنه ســازمان حمایت از رســانه های آزاد در
افغانستان «نی» 14مورد قتل 23،مورد جراحت14،
مورد بازداشــت 21،مورد زد و خورد و 68مورد تهدید
و اهانت علیه خبرنــگاران در ســال 2017میالدی به
وقوع پیوســته اســت.بر مبنای گزارش هیئت معاونت
سازمان ملل متحد در افغانستان «یونوما» ازاول ژانویه
 ۲۰۱۶بدین سو نیز ،حمالت به مساجد ،زیارتگاه ها و
دیگرعبادتگاههاموجبکشتهشدنحداقل ۲۷۳نفرو
زخمیشدن ۵۷۷نفرغیرنظامیشدهاست.

تقالی واشنگتن
برای حفظ داعش

سرکردگان داعش با بالگردهای آمریکایی
از دیرالزور به الحسکه سوریه منتقل شدند
حمایتآمریکاازگروهتروریستیداعشبرایباقینگهداشتناین
گروهدرسوریههمچنانادامهدارد.درجدیدترینحمایتواشنگتن
ازداعش،آمریکاسرکردههایاینگروهتکفیریراازایناستانبه
مناطق نا معلومی در ریف الحســکه منتقل کرد.خبرگزاری سانا
گزارشدادکهبالگردهایآمریکاییازریفشمالیدیرالزورحرکت
و در ارتفاع پایین بر فراز اردوگاه «السد» پرواز کردند و در نزدیکی
سد «الباســل» واقع در جنوب الحســکه فرود آمدند.بالگردهای
آمریکایی حامل چندین سرکرده داعش بودند که به گروه موسوم
بهنیروهایدموکراتیکسوریهپناهبردهبودند؛گروهیکهبیشتر
عناصرآن ُکرداستوباحمایتآمریکادررقهواستاندیرالزوربارها
توافق کردند و پس از خــروج داعش از این مناطــق ،اراضی تحت
اشغال این گروه را به تســلط خود در می آوردند.این برای دومین
باراستکهبالگردهایآمریکاییدستبهچنیناقدامیمیزنند
و ماه گذشته چند بالگرد در نزدیکی سد الباسل فرود آمدند و47
سرکرده داعش را با خود آورده بودند.این تروریست ها از حمالت
ارتش ســوریه فرار کــرده بودند و افــراد زخمی آنان تحــت درمان
سازمانپزشکانبدونمرزقرارگرفتند.آمریکاطیچندماهگذشته
بهصورتهایمختلفیازداعشدرمنطقهبادیهسوریهحمایتمی
کردوگاهینیزاطالعاتجاسوسیرادراختیاراینگروهقرارمی
داد تا به مواضع ارتش سوریه حمله کنند.مرکز هماهنگی روسیه
در «حمیمیم» نیز در ماه جاری میالدی اعالم کرد که ائتالف بین
المللی به رهبری آمریکا همچنان با باقی مانده تروریســت ها در
سوریههمکاریمیکند.بهگفتهاینمرکز،نیروهاینظامیآمریکا
یگان های نظامی جدیدی تحت عنوان «ارتش جدید ســوریه» در
نزدیکی اردوگاه آوارگان شــهر الحســکه ایجاد کرده اند که در آن
گروههایجداشدهازتروریستهاحضوردارند.

طالل سلمان:

روزگار نابه سامان اعراب
روزنامهنگارمشهورلبنانیدرالشروقمصرنوشت:بهروشنی
ثابت شده اســت که عربها ،عرب واقعی نیستند و اتحادیه
عربی در کار نیســت و کشــورهای غیرمتعهد وجود ندارند و
ســازمان همکاری اســامی خرافهای بیش نیست و صدای
اســرائیل که با صدای آمریــکا درآمیخته ،قوی تــر از ائتالف
کشــورهای فقیر و نیازمندی اســت که هزینــه بردگی خود
و وابســتگی خود به ارباب جهــان یعنی آمریــکا را از نان خود
میپردازند .این برداشــتی اولیه از حرکت به سمت شورای
امنیت ســازمان ملل به منظور خنثی کــردن تصمیم ترامپ
در خصوص به رســمیت شــناختن قدس به عنــوان پایتخت
رژیم اسرائیل است.هویت قدس به عنوان شهری تاریخی و
مقدسودربردارندهمیراثادیانسهگانهآسمانیتحتتأثیر
وتویآمریکاقرارنخواهدگرفتوتاریخجدیترازآناستکه
یک دالل بورس آمریکایی که با بهره بــرداری از درک اندک
شــهروندان آمریکایی و آگاه نبودن آن ها از مســائل سیاسی
واردکاخسفیدواشنگتنشدهاست،بتواندآنرابنویسد.ولی
این نیز درست اســت و باید به طور علنی اعالم شود که عرب
ها نیز مسئول اول و آخر این وضع نابه سامان هستند که زیر
بار سنگین آن زندگی می کنند در حالی که کرامت خود را از
دستدادهاندوهیچجایگاهیدرسطحبینالمللیندارندو
تنفرآنهاازیکدیگر،آنهاراتکهتکهکردهوتوطئهآنهاعلیه
یکدیگرورقابتشدیدبینکشورهایشان،تواناییآنهارادر
محافلبینالمللیازبینبردهاست.

خبرهای متفاوت
رونمایی از"بسته بازنشستگی"موگابه

عمر البشیر،جزیره "سواکن"را برای بازسازی در اختیار ترکیه گذاشت

نگرانی مصر از تصمیم اردوغان در سودان
کارشناســان و تحلیــل گــران مصــری از تصمیم ســودان
برای اعطــای بندر و جزیره ســواکن بــه ترکیــه و تاثیر این
تصمیم ناگهانی بر امنیت ملی مصر اظهار نگرانی کردند.
بندر ســواکن یکی از مناطق قدیمی ســودان است و غالبا
برای انتقــال مســافران و کاالها بــه بندر جده عربســتان
از آن اســتفاده میشــود .ایــن دومیــن بندر ســودان بعد
از بورســودان اســت.دولت عثمانــی این جزیــره را مرکز
فعالیتهــای دریایــی خود در دریای ســرخ قــرار میداد.
اردوغــان گفت :مــا اختصاص ایــن جزیره را بــرای زمانی
معین برای بازسازی آن و بازگرداندن به اصالت قدیمیاش
مطالبه کردیم و البشــیر نیز گفت موافق است.به گزارش

اظهار نظر روز

روســیا الیوم ،هانی رســان ،معــاون رئیس پژوهشــکده
امور سیاســی االهرام گفت ،تصمیم ســودان سوالهایی
را برمیانگیزد و ایجاب میکند که مصــر برای این حضور
ناگهانی ترکیه در ساحل دریای سرخ آماده باشد.رسالن
افــزود ،اظهارات رجــب طیب اردوغــان ،مبنی بــر این که
ضمیمــهای بــرای توافق منعقد شــده میــان وی و همتای
ســودانیاش وجود دارد ،حکایت از احتمال انعقاد توافق
نظامی امنیتی میان دو کشور دارد.وی خاطرنشان کرد،
این که روسای ستاد مشترک قطر ،ترکیه و سودان نشست
ســه جانبهای را طی هفته گذشــته برگزار کردند ،اشــاره
به این دارد که پیش بینی میشود ســاز و کارهای امنیتی

و نظامی در این جزیره به کار گرفته شــود.از ســوی دیگر،
سعد الزنط ،مدیر مرکز پژوهشهای سیاسی و استراتژیک
گفت ،توجیه مطرح شده برای دادن بندر و جزیره سواکن
به دولت ترکیه برای حفظ آثار باســتانی عثمانی ،ادعایی
بیش نیســت و هدف دو طــرف ایجــاد یک پایــگاه نظامی
برای ترکیه در سودان اســت.وی افزود :با توجه به شرایط
کنونــی در منطقه و بــا در نظر داشــتن روابــط منفی میان
مصر و ترکیه از یک سو و مصر و سودان از سوی دیگر کام ً
ال
مشــخص اســت که این توافق بــه منظــور اعمال فشــار بر
مصر اســت.الزنط تاکید کردکه مصر باید برای رویارویی
با تهدیدی که در حال رخ دادن اســت ،دست به کار شود.

طعنه جنجال برانگیزترامپ

رئیس جمهورآمریکا همزمان با موج سرما :از گرمایش زمین استفاده کنید!

همزمانباموجسرمایبیسابقهدرشمالآمریکا،دونالد
ترامپ ،رئیس جمهوری این کشور تغییرات اقلیمی را به
باد تمســخر گرفت.ترامپ در صفحه توئیتر خود با اشاره
به سرمای شــدید در برخی مناطق این کشــور همزمان با
آغاز سال جدید میالدی نوشت« :شاید بتوانیم کمی از آن
گرمایش جهان که قرار بود برای مقابله با آن فقط کشــور
ما،ونهکشورهایدیگر،هزارانمیلیارددالرهزینهکنند،
استفاده کنیم» .موج کنونی برف و سرما در شمال آمریکا
رکورد دمای حداقلی در برخی نقاط را شکسته است .بنا
به پیشبینی اداره هواشناسی آمریکا با بارش شدید برف
ازصبحروزجمعهدرایالتواشنگتنارتفاعبرفدربرخی
مناطق این ایالت به یک متر میرســد .این در
حالی اســت که دمای هــوا در برخی مناطق
شــمالی آمریکا به  40درجه ســانتیگراد زیر
صفر خواهد رســید.دونالد ترامپ در کارزار
انتخاباتی خود بــه تغییرات اقلیمــی و پدیده
گرمایش زمین ابراز تردید کرده بود.
او در روز اول ژوئن ( 11خرداد)
امسالتصمیمبهخروجآمریکا

از پیمان تغییــرات اقلیمی پاریــس گرفت.توئیت روز پنج
شنبهرئیسجمهوریآمریکادربارهپدیدهگرمایشزمین
موجی از واکنش های انتقادآمیز را از سوی دانشمندان و
کاربراناینترنتیبهدنبالداشت.جانفولی،مدیرآکادمی
علومکالیفرنیادرپاسخبهدونالدترامپنوشت«:تغییرات
اقلیمیبسیارواقعیاستحتیاگرهماکنوندربیروناز
برج ترامپ هوا خیلی سرد باشد .همان طور که گرسنگی
همچنان در جهان وجود دارد حتی اگر شــما همین االن
یک همبرگر مک دونالد خورده باشید».پرامیال جایپال،
نماینده دموکــرات در مجلس نمایندگان نیــز در واکنش
به توئیت رئیس جمهوری کشورش در صفحه توئیتر خود
نوشت«:توئیتامروزترامپمانندهمیشهغمانگیز،تأسف
آورومخرباست».اینعضوکنگرهآمریکاافزود،درسال
 2017در مقابل هر رکورد ســرما در آمریکا سه رکورد
گرمابهثبترسیدهاست.بنابهاعالم
سازمان جهانی هواشناسی2017
میالدی از زمــان آغاز ثبــت دادههای
هواشناســی گرم ترین سال در کل
کرهزمیناست.

ترکیه قرارداد خرید اس 400روسیه را امضا کرد
ترکیهوروسیهقراردادنهاییمربوطبهعرضهسامانههای
دفاع موشکی اس 400را امضا کردند .این خبر در زمانی
اعالم شــده اســت که هر دو طرف روســی و ترکی چالش
گســترده ای را با دولت ترامپ و متحدان صهیونیستی و
سعودی –اماراتی آن پیدا کرده اند هرچند که امکان دارد
کموکیفاینچالشهادرمواردیبایکدیگرتفاوتداشته
باشد.هشدارروسیهبهادامهحضورنظامیآمریکادرسوریه
وبیمیلیآنبرایمقابلهبا بقایایداعشوالنصرهونگرانی
ترکیه از ادامه و افزایش کمک های تســلیحاتی آمریکا به
کردهای شــمال ســوریه ،مانع تراشــی آمریکا و متحدان
منطقــه ای آن به خصــوص عربســتان در مســیر توافقات
آســتانه و نشست آتی ســوچی برای حل بحران ســوریه از
بخشی از چالش های مشــترک ترکیه و روسیه با آمریکا و
متحدان صهیونیستی و ســعودی آن ها پرده برمی دارد.
ترکیه بعد از آن به خرید سامانه های دفاع موشکی روسیه
تمایلپیداکردکهدرابتدایبحرانسوریهناتوبهبرچیدن

سامانه های پاتریوت خود ازترکیه اقدام کرد و بعد از آن در
رویاروییترکیهوروسیهنیزجانببیطرفیراگرفتوبدین
ترتیببرایترکیهمشخصشدکهدرشرایطجدیدبههیچ
وجهنمیتواندرویناتووکشورهایغربیحسابکند.از
طرفدیگرافزایشحمایتهایتسلیحاتیاینکشورهابه
خصوصآمریکاازکردهایسوریهوعراقبهبهانهمبارزهبا
داعش بر نگرانی های ترکیه افزوده است .البته نمی توان
از تاثیر ناکارآمدی ســامانه پاتریوت نیز غافل شد و همین
مسئلهموجبشدهاستکهحتیمتحدانآمریکاازجمله
عربستان نیز به خرید سامانه دفاع موشــکی اس  300یا
 400روسیهمشتاقشوندوتالشهاییرادراینزمینهآغاز
کنند.در مجموع هرچند نهایی شدن خرید سامانه دفاع
موشکیاس 400روسیهازسویترکیهازتحولدرروابط
وهمکاریهاینظامیدوکشورحکایتدارداماهنوزنمی
توانآنرانشانهروابطوهمکاریهایاستراتژیکبیندو
کشورارزیابیکرد.

خبرگزاری فرانســه:قرار اســت برای رابرت موگابه رئیس
جمهور برکنار شــده زیمبابوه یک مکان ســکونت ،یک یگان
خودرویی و امکانات برای پروازهای خصوصی در نظر گرفته
شود که جزئی از "بسته بازنشســتگی با حمایت مالی دولت"
محسوب میشود.در این بسته  ،دســتکم  ۲۰کارمند شامل
شش محافظ شــخصی برای موگابه در نظر گرفته شده است
و عالوه بر این ،حقوق کامل ریاســت جمهــوری معادل۱۱۲
هزار و  ۵۰۰پوند را به صورت ســالیانه تا زمــان مرگ دریافت
خواهدکرد.

ترامپ؛ تنبلترین رئیسجمهور آمریکا
اینترنشــنال بیزینس تایمز :در حالی کــه دونالد ترامپ
مدعی شــده بود که یک روز پس از جشــن کریسمس به امور
کاریخودبهمنظورپیشرفتکشورشخواهدپرداخت،وی
روزگذشتهبهجایمحلکارخوددرزمینگلفدرحالبازی
موردعالقهاشبود.توئیتردراینبارهنوشت:ترامپتنبلترین
رئیسجمهور آمریکا لقب گرفته است.بر این اساس ،وی در
یاش ۱۱۱،روز درمکانکاریخود
سالاولریاستجمهور 
حاضرنشدهوبهتعطیالترفتهاست.

قاب بین الملل

سه کودک یمنی با سه پا!
کودکان اصلی ترین قربانیان بیش از ۱۰۰۰روز تجاوز رژیم
سعودی به یمن بوده اند.

آفریقا
بهترین فوتبالیست سابق جهان
رئیس جمهور لیبریا شد
جورج وئا ( ،)George Weahفوتبالیست برگزیده جهان
در ســال ۱۹۹۵رئیس جمهور جدید لیبریا خواهد بود .او
بیش از  ۶۰درصد آرای به صندوق ریخته شده در انتخابات
ریاســت جمهوری لیبریا را به خود اختصاص داده اســت.
رقیب او جوزف بــواکای ،معاون رئیس جمهــور لیبریا بود.
این نخستین بار در طول  ۷۰سال اخیر است که جابه جایی
قدرت در لیبریا به شــکل دموکراتیک صورت میگیرد .وئا
جانشــین خانم الن جانســون،
برنــده جایــزه نوبــل صلــح،
خواهدشدکهپساز ۱۲سال
کار مــداوم در مقــام ریاســت
جمهــوری اجــازه ندارد
بار دیگــر نامزد این
پست شود.
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