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رکس تیلرســون، وزیر خارجه آمریکا در این رابطه می گوید: »بسته تجهیزات دفاعی از 
امنیت بلندمدت عربستان و کشــورهای خلیج فارس پشتیبانی می کند.« اگرچه هدف از این 
قرارداد 110 میلیارد دالری »انزوای ایران« و »از میان بردن نفوذ ایران« عنوان شــده است، 
اما »جیمز بیز« گزارشــگر الجزیره می نویســد این توافق برای هر دو طرف »برد- برد« بود. 
او بر این باور است که در این قرارداد تسلیحاتی فقره هایی هست که اوباما تمایلی به فروش 
آنها به عربستان نداشت؛ اما در دوران ترامپ او هیچ محدودیتی برای این فروش قائل نیست.

بیــز می افزاید: »دو طرف قصد دارند روابطی را که در دوران اوباما خدشــه دیده بود، به 
مسیر پیش از اوباما سوق دهند.« گزارشگر الجزیره به نقل از مقام های سعودی می گوید: »از 
آنجا که اوباما عربســتان و منطقه را ترک کرده بود، اکنون تصمیم بر این است که جهانیان 
بدانند که آنها دارند به مســیر ســابق باز می گردند.« وزیر خارجه عربستان در یک کنفرانس 
مطبوعاتی با همتای آمریکایی خود گفت که دو کشور »بیانیه چشم انداز استراتژیک مشترک« 
را امضا کرده اند. الجبیر مذاکرات دو کشور را »روزی تاریخی در روابط میان پادشاهی سعودی 
و ایاالت متحده آمریکا« دانست و افزود: »ما معتقدیم که شروع نقطه عطف در روابط آمریکا 
با جهان عرب و اسالم فرارسیده است.« الجبیر گفت: این توافق 110 میلیارد دالری بخشی 
از یک معامله تجاری گسترده تر است. وی افزود: »حجم این سرمایه گذاری ها به 380 میلیارد 

دالر می رسد.« او ادعا کرد که این معامالت می تواند صدها هزار شغل در آمریکا ایجاد کند.
شرکت جنرال الکتریک هم عالم کرد قراردادهایی امضا کرده که ارزش آن به 15میلیارد 
دالر می رســد. این معامله در اولین مقصد ســفر 8روزه ای ترامپ منعقد شد. او قرار است به 
بیت المقدس و واتیکان هم برود و دیداری هم با رهبران اروپایی داشــته باشد. مالنیا ترامپ، 
همســر رئیس جمهور آمریکا، هم در فرودگاه ملک خالد در ریاض مورد استقبال ملک سلمان 
پادشــاه عربستان قرار گرفت. پس از اســتقبال و تشریفات دیپلماتیک معمول، رئیس جمهور 
آمریکا به کاخ ســلطنتی برده شد و مذاکرات آغاز شد. او پس از دیدار با سلمان، با دو ولیعهد 
این کشــور هم دیدار کرد. این دیدار برای ریاض حائز اهمیت فراوان اســت؛ چرا که آمریکا، 
عربســتان را متحد کلیدی خود در منطقه می داند. ظاهرا این سفر برای دلجویی از مقام های 

سعودی و ترغیب آنها به انعقاد قراردادهای تسلیحاتی انجام شده است.
ترامپ در ســفر به عربستان با یک تیر می خواهد چند نشــان بزند. او عالوه بر امضای 
قراردادهای گســترده و سرازیر کردن دالرهای نفتی به سوی کشورش، ضمن انتقاد از اوباما 
به دلیل نادیده گرفتن متحدان عرب، می خواهد جای پای اوباما هم بگذارد. سفر او به عربستان 
یادآور ســفر اوباما به مصر اســت. همان طور که اوباما در سفر به مصر وارد مسجدی شد و از 
آنجا جهان اســالم را مورد خطاب قرار داد و سعی می کرد چهره ای از آمریکا ارائه دهد که با 
اســالم دشمنی ندارد، ترامپ هم با سفر به عربستان می خواهد این پیام را به دنیا منتقل کند 
که آمریکا سر ناسازگاری با اسالم ندارد. با این حال، سفر ترامپ به عربستان در شرایط زمانی 

و منطقه ای مهمی انجام شده است. 
گاردین در گزارشی به قلم »مارتین چولوف« می نویسد: »عربستان برای آمریکا یک نماد 
اســت.« نمادی از یک رابطه گسترده که می تواند مبنایی برای کشورهای عربی دیگر باشد. 
چولوف معتقد است این قراردادهای پر زرق و برق پس از 36 دور مذاکره به سرانجام رسید و 
با سخنرانی دیشب )یکشنبه( ترامپ در مورد اسالم مهر تایید و خاتمه ای بر این قرارداد خورد. 
بهترین بیان از قراردادهای آمریکا در عربســتان در بیانیه آمریکا مطرح شد: »این قرارداد به 
روشن ترین وجهی تعهد آمریکا به شــراکت با عربستان و سایر شرکای خلیج فارس را نشان 
می دهد و در عین حال، فرصت های زیادی برای شرکت های آمریکایی در منطقه و در خاک 
آمریکا ایجاد می کند. همزمان پشتیبان ده ها هزار شغل در صنایع دفاعی آمریکا خواهد بود.«

گاردین همچنین معتقد است که ترامپ با سفر به عربستان و سخنرانی در مورد اسالم هم 
به دنبال تاثیرگذاری بر روحانیون وهابی است و هم به این وسیله می خواهد بر دولت های حامی 
عربســتان و توده های عرب تاثیر بگذارد. چولوف می نویســد: »روحانیون سعودی رویکردی 
مخالف در برابر ادعاهای ضداســالمی آمریکا در پیش گرفته اند« و با توجه به پیوند سیاست 
با دیانت در عربســتان و ترس از اینکه ممکن است روحانیت وهابی به تاثیرگذاری منفی بر 
نخبگان حاکم بپردازد یا تاثیراتی منفی بر روابط دو کشور بر جا بگذارد، ترامپ تصمیم گرفت 
تا »تصویری که از خود و کشورش نزد مردم و دولتمردان عربستانی نقش بسته و او را فردی 
اسالم هراس معرفی می کند، بزداید.« بنابراین تصمیم به سفر به عربستان هوشمندانه انتخاب 
شــد تا از قدرت نرم و تاثیرگذاری عربســتان بر همتایان اهل سنت خود در کشورهای دیگر 

عربی بهره برداری کند و این پیام را مخابره کند که »آمریکا کشوری اسالم هراس نیست«.

از زمان دستیابی حزب عدالت و توسعه به قدرت در ترکیهع نوعی توازن در 
روابط ترکیه با اسرائیل و فلسطینی ها پدید آمد. می توان گفت منحنی این روابط 
به نفع همراهی بیشتر با مسئله فلسطین بوده و دیدارهای رسمی مقامات ترکیه 
از فلســطین، افزایش یافته اســت. حزب عدالت خود را بین دو جریان نیرومند 
متضاد احســاس می کند، از یک سو پایگاه انتخاباتی حزب ایجاب می کند قویًا از 
مســائل اعراب و مسلمانان و به ویژه مســئله فلسطین حمایت کند و با اسرائیل 
دشــمنی ورزد، در حالی که حزب احساس می کند عوامل دیگری وجود دارد که 
ادامه رابطه با اســرائیل را بر آن تحمیل می کند ماننــد نیروهای نظامی ترکیه، 
تمایل حزب به رابطه ممتاز با اروپا و ورود به اتحادیه اروپا و خشــمگین نساختن 
آمریکا. از ســوی دیگر، ســاختار الئیک کشــور، نظام قضایی و نفوذ رسانه ای 

نیرومند سایر جریانات، مانع اتخاذ سیاست های اسالمی آشکارتر می شود.
ترکیه در ســال 2005، تالش نمود تا براساس معیارهای خود سیاست های 
متعادل تری اتخاذ نماید. در تاریخ 4 ژانویه 2005، عبداهلل گل، وزیر خارجه وقت 
ترکیه از مقر دولت خودگردان فلســطین در رام اهلل بازدید نمود و پس از مالقات 
با مسئوالن فلسطینی، در رام اهلل اظهار داشت: »روش هایی را که اسرائیل بر ضد 
ملت فلســطین به کار می گیرد، از جمله فشار و محاصره نمی تواند موجب ایجاد 
امنیت و اســتقرار اسرائیل شــود«. وی تأکید نمود: »تشکیل یک دولت مستقل 
فلســطینی، بهترین راه تأمین صلح و امنیت است و همکاری اسرائیل با حکومت 
خودگردان فلسطینی برای عقب نشینی از نوار غزه و اقدام در راستای اجرای نقشه 
راه فرصت مناســبی برای پیشبرد روند صلح و بازگشــت به میز مذاکره خواهد 
بود«. وی اشــاره کرد که ترکیه آمادگی دارد بــا تمام توان تالش نماید و برای 

دستیابی به صلح، به طرفین کمک کند.
عبــداهلل گل تأکیــد کرد که امنیت بــه تنهایی نمی توانــد موجب صلح در 
خاورمیانه شــود و سیاست اعمال خشــونت و ترور، تنها به دشمنان روند صلح 
کمک خواهد کرد. وی از رهبری فلســطین خواست که برای انجام برنامه های 
اصالحات تالش بیشــتری به کار گیرد تا بتواند یک دولت نیرومند در فلسطین 
تشــکیل دهد. وی ابراز اطمینان نمود که دولت آینده فلســطین قوی و قادر به 
پیشــرفت در جهت صلح خواهد بود. به نظر ترکیه تنها راه د ســتیابی به صلح، 
توافق جامع مبتنی بر هم زیستی بین دو دولت فلسطین و اسرائیل بوده و دستیابی 
به توافق صلح براساس قطعنامه های شورای امنیت و سازمان ملل متحد، بهترین 
راه حل مناقشــه اعراب و اسرائیل است. گل تأکید نمود: »ترکیه تا تحقق رؤیای 
فلسطین و تأســیس یک دولت مستقل، در کنار رهبری و ملت فلسطین خواهد 
بود و دولت ترکیه همچنان به حمایت خود از طرح های توســعه فلسطین ادامه 
خواهد داد«. رجب طیب اردوغان، نخســت وزیر ترکیــه نیز در تاریخ 15 ژوئن 
2005، اظهار داشت: »صلح دائمی و جامع در خاورمیانه جزء اولویت های سیاست 
خارجی ترکیه می باشــد. ما از پذیرش نقشه راه که به منظور دستیابی به راه حلی 
برای مناقشــه اسرائیل و فلسطینی ها توسط طرف های درگیر ارائه شده استقبال 

کردیم ولی ضروری است که در این زمینه گام های عملی برداشته شود«.
اردوغان در دیدار با فرســتاده ویژه آمریکا به خاورمیانه، جورج میچل، تأکید 
کرد که دســتیابی به توافق صلح بدون مشارکت جنبش حماس، به عنوان یک 
طرف اساسی در معادله صلح، غیرممکن است.ترکیه هیچ یک از اقدامات اسرائیل 
را چه در حرم ابراهیمی و چه در مسجد االقصی، به رسمیت نشاخته است. احمد 
داود اوغلــو، وزیر خارجه ترکیه ضمن محکوم ســاختن این گونه اقدامات اعالم 
نمود کــه کمکی به تالش های صلح آمیز نمی کند.عبــداهلل گل، پس از انتخاب 
به ریاســت جمهوری و دیدار با جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن، 
اظهار عقیده نمود که مهم این اســت که بوش ابتکار تالش برای تأسیس دولت 
فلســطین را خود بر عهده گیــرد و با قاطعیت به آن بپــردازد. وی افزود: برای 
موفقیت در این امر، مهم این است که بر جلوگیری از ساخت شهرک های جدید 
تأکید و بر وحدت فلسطین تمرکز نمائیم و بوش »جسارت و شجاعت« به خرج 
دهد و کار را تنها به آمریکایی ها واگذار نکند؛ زیرا »همه باید برای تحقق هدف 

تأسیس دولت فلسطین در سال 2008، تالش نمایند«.

تالش سعودی - آمریکایی برای ناتوی عربی

ترکیه و فلسطین در آینه تاریخ

ابرار معاصر: مروری ســریع بر نحوه مواجهه سه دولت 
اخیر آمریکا یعنی بوش، اوباما و ترامپ با ایران یک مسئله 
را به خوبی روشــن می کند و آن اینکه ایران در سیاســت 
خارجی این کشــور همواره بازیگری پیچیده با بازیگردانی 
معماگونه در منطقه ارزیابی شــده است. مهم ترین پرسش 
در این رابطه این اســت که این شکل از ابهام و معما ناشی 
از چیســت؟ کدام جنبه از رفتــار خارجی ایران این ابهام را 
برای تصمیم گیران و تحلیلگــران آمریکایی به وجود آورده 
اســت؟ در نگاه اول می توان این ابهام و معما را ناشــی از 
فقدان یک تالش موفق برای فهم ماهیت سیاست خارجی 
ایران دانســت. 2 اصل اساسی فهم منطق سیاست خارجی 

ایران عبارتند از:
الف( به رســمیت شناخته شــدن جایگاه این کشور در 

منطقه و نظام بین الملل؛
ب( برخورداری از احترام برابر در کنش های متقابل 

برخالف فرضیــه فوق ، به باور بعضــی از تحلیلگران 
مهم ترین عامل در جهت دهی به سیاســت خارجی آمریکا 
در مواجهــه بــا ایران ، صرفــًا تعدد تاکتیک هــا و نگرش 
نخبگان مختلف در رأس کاخ ســفید است. به عبارتی دیگر 
ایــن تحلیلگران معتقدند سیاســت های نومحافظه کاران و 
دموکرات هــا در واکنش به تحــوالت در ابعاد بین المللی و 
منطقــه ای این جهت دهی را مشــخص می کند؛ اما تداوم 
این ابهام نشــان می دهد، علی رغم اینکه آمریکا تقریبا به 
یک رویکرد استراتژی مشخص در مقابل کشورهای منطقه 
)عراق، پاکستان، سوریه ، عربستان و غیره( رسیده، ایران در 
این سه دوره همواره به عنوان یک معما در سیاست خارجی 

این کشور مطرح بوده است.
نخبگان سیاســت خارجی و استراتژیســت های بوش 
پســر با نگاهی واقع بینانه رمانتیک تالش کردند ایران را با 
برچســب »محور شرارت« در انزوای بین المللی قرار دهند. 
این نخبگان درست بعد از غافلگیری عجیب در غرب آسیا 
به خصوص در عراق دست یاری به سوی ایران دراز کردند. 
درخواست آمریکا با توجه به نگاه واقع بینانه ایران به مسائل 

منطقه ای و همچنین اولویت ثبات بخشــی به غرب آســیا 
تائید شد. دراین راستا همکاری موردی با آمریکا در عراق و 

افغانستان در دستور کار ایران قرار گرفت.
نخبگان و استراتژیست های اوباما با نگاهی واقع بینانه 
آرمان نگر ابتدا ایران را به عنوان یک مشــکل شناســایی 
کردند، ولی شناســایی این مشــکل همراه بــا اعتراف به 
جایــگاه فرهنگی، نظامی و در یک کالم قدرت بازیگری و 
بازیگردانی ایران به عنوان یک هژمون در ابعاد منطقه ای و 
بین المللی بود. در این دوره به طور خاص نگرانی هایی بابت 
نزدیکی چین و ایران با توجه به دو متغیر اقتصادی )تأمین 
انرژی( و سیاسی )راه ســوم و نگاه به شرق( وجود داشت. 
نگرانی از اینکه این دو کشــور بتوانند در مقابل فشارهای 

غرب، ائتالفی سه گانه را با حضور روسیه تشکل دهند.
در ایــن دوره نتیجــه نهایی دولت اوبامــا این بود که 
نباید ایران را با چین و روســیه تنها رها کــرد. ایران باید 
درصورت امکان و در قالب یک استراتژی برد برد به لیست 
هم پیمانان آمریکا اضافه شــود. به خصوص که با نزدیکی 
ایران به چین، محاســبات آمریکا در بخش موازنه ساحلی 

در خلیج فارس و شــرق آســیا برای این کشور پیچیده تر 
می شــد. این واقع نگری و درک از قــدرت و جایگاه ایران 
به شــکلی بود که مشاوران دولت اوباما مانند استفن والت، 
معتقد بودند متحد اصلی و موردنیاز آمریکا در غرب آســیا 
و در وضعیتــی که هر روز اتفاقی در این منطقه رخ می دهد 
نه مصر،ترکیه و عربســتان، بلکه ایران است. هرچند که به 
دشواری رسیدن به این اتحاد، بعد از 35 سال قطع همکاری 

و ارتباط اعتراف داشتند.
در دروه ترامپ، اما این شــناخت تا این لحظه بیشــتر 
حاصل یک سوبرداشت بوده است. به عبارتی دیگر ، شناخت 
از ایران در این دوره شناختی صرفًا رمانتیک و غیرواقع بینانه 
است. این نوع شناخت که حاصل تالش همسوی عربستان 
رژیم صهیونیستی در جهت دهی به استراتژی دولت ترامپ 
در سیاست های منطقه ای است، نتوانسته به تحلیلی دقیقی 
از فهم بازیگری ایران در منطقه غرب آســیا و خلیج فارس 
برســد. اظهارات متناقض رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، 
رئیس سازمان ســیا و همچنین استراتژیست ها و نخبگان 
این دولت در دوره زمانی چند ماهه نشانگر این نوع شناخت 

از سیاست خارجی ایران است.
مهم تریــن متغیرهای تأثیرگذار بر ســردرگمی دولت 

ترامپ در مواجهه با ایران عبارتند از: 
1.غیرقابــل انکار بودن نقش و جایگاه ایران در منطقه 

به عنوان یک قدرت تاثیرگذار؛ 
2. نقش البــی عربســتان و رژیم صهیونیســتی در 

بازنمایی ایران به عنوان یک تهدید فوری و جدی. 
در ادامه به توضیح این دو متغیر می پردازیم:

ـ ایــران همــواره ثبــات در منطقــه غرب آســیا را 
مهم ترین هدف رفتار خارجی خود اعالم کرده اســت. این 
کشــور هیچ گاه در منطقه آغازگــر منازعه و جنگ نبوده و 
توانایی های نظامی مســتقل خود را درزمینه دفاعی به کار 
گرفته اســت؛ بنابراین آمریکا با پذیرفتــن واقعیت جایگاه 
ایران در منطقه و همچنین فهم بن مایه سیاســت خارجی 
ایران که براساس احترام متقابل با همسایگان و کشورهای 
جهان اســت، بهتر می تواند سیاست های اعالمی و اعالنی 

خود را در مواجهه با ایران پیگیری کند. 
ـ مشــکل ترامــپ در مواجهه با ایران این اســت که 
کشــورهایی مانند عربستان و رژیم صهیونیستی با توجه به 
سیاست های »بازگشــت به خانه ترامپ«، نگران وابستگی 
امنیــی نظامی دراز مدت خود به آمریکا هســتند و تالش 
می کنند تصویری از ایران ترســیم کنند که خروجی آن به 
دوش کشیدن بار امنیتی نظامی این دو کشور توسط آمریکا 
باشد. این کشــورها واقعیت ایران مستقل به لحاظ سیاسی 
امنیتــی و نظامی در منطقه را به شــکل یک تهدید جدی 

بازنمایی می کنند.
 این بازنمایــی به آنها کمک می کند تــا از این میان 
بتواننــد زمینه »سیاســت ســواری مجانی« خــود را در 

حوزه های نظامی امنیتی فراهم کنند.
نکتــه پایانــی اینکه هرگونــه اقدام آمریــکا و دولت 
ترامپ بر اساس شناخت رمانتیک فعلی از ماهیت سیاست 
خارجــی ایران می توانــد یادآور توصیه استراتژیســت ها و 
مشــاوران ارشد این کشور باشــد که معتقدند: »صرفًا یک 
 اشتباه به اشــتباهات آمریکا در غرب آســیا اضافه خواهد 

کرد«.

معمای ایران در سیاست خارجی آمریکا 

واکنش توئیتری ظریف به 
روابط سعودی - آمریکایی

وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی درتوئیت خود نوشت : ایران - که تازه یک انتخابات واقعی را 
پشــت سرگذاشته است - توسط رییس جمهور آمریکا در آن "مهد دموکراسی و میانه روی" مورد حمله 

قرار می گیرد. آیا این سیاست خارجی است یا صرفا دوشیدن 480 میلیارد دالر از عربستان سعودی؟

روزنامه الشرق االوسط نوشــت: هدف اصلی از ایجاد این مرکز؛ 
مقابله با رواج گرایش هــای افراطی ایدئولوژیکی و حمایت از تحکیم 
اصول اســالمی میانه رو در جهان است.گفتنی است توافق برای ایجاد 
این مرکز، به هنگام دیدار روز شــنبه ملک ســلمان بن عبدالعزیز شاه 
عربستان با دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا که برای اولین 

بار به ریاض سفر کرده حاصل شد.
انتظــار مــی رود افتتاح این مرکــز پس از پایــان فعالیت های 
کنفرانس های ریاض علنا اعالم شــود.خالد الجار اهلل معاون وزیر امور 
خارجه کویت گفت: ایجاد مرکز جهانی مبارزه با تندروی و افراطی گری، 
نتیجه تالش های کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و عربستان 
سعودی و اقدامات بی وقفه آنان برای مبارزه با خشونت و تروریسم در 
منطقه و جهان باشــد.وی افزود: انتظار می رود این مرکز نقش حیاتی 
و فعالــی در مبارزه با افراطی گری و از بین بردن افکار تروریســتی در 
منطقه داشته باشــد. چنین تصمیمی در شرایطی اتخاذ شده است که 
عربستان ســعودی خاســتگاه یکی از افراطی ترین و خطرناک ترین 
عقاید و افکارو تغذیه کننده فکری بســیاری از گروهها و فعالیت های 
تروریستی به شمار می آید. تفکرخطرناکی که امروزه به عنوان وهابیت 
شــناخته شده درعربستان سعودی جایگاه مســتحکمی دارد و درواقع 
ریشه شــکل گیری و تشــکیل گروههای افراطی و تروریستی مانند 
القاعده، داعش، النصره و دهها گروه تروریســتی دیگر است که نه تنها 
کشــورهای مختلف منطقه را به آشوب کشیده؛ بلکه فعالیت های آنان 
در بســیاری از کشورهای جهان موجب گرفته شدن جان هزاران تن از 

افراد بیگناه شده است.

 ریاض مرکز جهانی مبارزه با 
افراط گرایی!

 روسیاالیوم روز دوشنبه به نقل از خبرگزاری مرکزی 
کره شمالی گزارش داد، "کیم جون اون" رهبر کره شمالی 

از نزدیک روند این آزمایش موشکی را نظارت می کرد.
این خبرگزاری، نوع موشــک آزمایش شده را از نوع 
زمین به زمین "بوکگوکســونگ – 2" عنوان کرد که به 
وســیله سوخت خشــک کار می کند و از سایت موشکی 
متحــرک در نزدیکی منطقه پوکچانگ واقع در اســتان 

پیونگان در جنوب کره شمالی پرتاب شده است.
در همین حال، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح 
کره جنوبی روز "یکشــنبه" با تاییــد این آزمایش، اعالم 
کرد این آزمایش از نقطه ای در نزدیکی منطقه پوکچانگ 

واقع در استان پیونگان در جنوب کره شمالی انجام شد.
این مقام ارشد نظامی کره جنوبی، متحد واشنگتن در 

شرق آسیا، به جزئیات بیشتری در مورد این آزمایش اشاره 
نکرد اما گفت موشــک پرتاب شــده مسافتی حدود 500 
کیلومتر را به سمت شرق طی کرده است. ایاالت متحده 
آمریکا نیز گفته اســت از این جدیدترین آزمایش موشکی 
پیونگ یانگ آگاهی دارد. آزمایش موشــکی امروز حدود 
یک هفته پــس از آن صورت می گیرد که کره شــمالی 
یک موشــک با برد متوســط را با موفقیت آزمایش کرد؛ 
موشکی که پیونگ یانگ می گوید قابلیت حمل کالهک 

هسته ای دارد.
کره شــمالی سال گذشــته نیز دو آزمایش هسته ای 
انجام داد که احتماال توانایی آن کشــور را برای ســاخت 
کالهک هســته ای که به اندازه کافی برای نصب بر روی 

موشک های با برد بلند سبک باشد، تقویت کرده است.

آزمایش های موشکی و هسته ای اخیر پیونگ یانگ 
واکنــش تند جامعه بین المللی، به ویژه ایاالت متحده، را 
به دنبال داشته که خواستار اعمال تحریم های سنگین تر 

علیه این کشور منزوی در شرق آسیا شده اند.

آزمایش بالستیک جدید در کره شمالی

عربستان حامی مالی داعش در 
شمال افغانستان است 

شهر حمص به 
طور کامل آزاد شد

علیاسماعیلیاردکانی

نگاهی به توئیت های گذشــته ترامپ نشــان می دهد 
که او از زمان به دســت گرفتن زمام امور کاخ ســفید بارها 
حرف های خود را نقــض و کامال برخالف توصیه های خود 

عمل کرده است. 
ترامپ در حالی مقابل ملک سلمان زانو زد تا مدال افتخار 
ســعودی ها را به گردن بیاندازد که پنج سال قبل اوباما را به 
خاطر خم شــدن در مقابل پادشاهان سعودی مورد انتقاد قرار 
داده بود. »باراک اوباما در انظار عمومی مقابل شــاه سعودی 
خم شده اما دموکرات ها مهارت های دیپلماتیک میت رامنی 
را به چالش می کشند.« این تویتی است که دونالد ترامپ در 
اواســط سال 2012 نوشــت زمانی که باراک اوباما در مقابل 
ملک عبداهلل سابق خم شد تا مدال افتخاری سعودی ها را به 

گردنش بیاندازند.

حاال ترامپ همان کاری را می کند که زمانی باراک اوباما 
را به دلیل آن کار مورد انتقاد قرار داده بود. روز گذشته رئیس 
جمهور آمریکا مقابل پادشاه سعودی خم شد تا او نیز همانند 
باراک اوباما مدال افتخار سعودی ها را به گردن بیاندازد. اینکه 
ترامپ برخالف حــرف های قبلی خود عمل می کند چیزی 
جدید نیست و در طول چهار ماه گذشته بارها تکرار شده است. 
برای مثال زمانی که اوباما در ســپتامبر 2013 تا آستانه حمله 
نظامی به سوریه به بهانه جعلی انفجار شیمیایی پیش رفت، 
ترامپ در تویت خود نوشت: »بار دیگر به رهبران احمق مان 
هشــدار مي دهیم به سوریه حمله نکنید، اگر این کار را بکنید 
خیلي چیزهاي بدي اتفاق خواهد افتاد و از این جنگ امریکا 
چیزي به دست نمي آورد« اما ترامپ زمانی که به قدرت رسید 
با فراموش کردن توصیه های خود دســتور حمله موشکی به 

یک پایگاه هوایی سوریه را داد.
همچنین می توان بــه توییتی دیگر از ترامپ می توان 
اشــاره کرد که در آن اوباما را به خاطر بازی گلف مورد انتقاد 
قرار می دهد. در ســال 2014 ترامپ نوشــت: »آیا می توانید 
تصور کنید که با وجود مشکالت و دشواری ها در آمریکا اوباما 
تمــام روز را گلف بازی می کند. او بدتر از کارتر اســت.« اما 
رســانه های آمریکایی گزارش دادند ترامپ فقط در یک ماه 
اول ریاســت جمهوری خود حداقل 6بار گلف بازی کرد. این 
در حالی اســت که که روسای جمهور پیشین آمریکا پس از 
عهده گیری ریاســت جمهوری تا چند ماه فرصت بازی گلف 
را نداشــته اند. از دیگر توییت های ترامپ که بعدا به صورت 
آشــکاری توسط خودش نقض شد و بازتاب زیادی در فضای 
مجازی داشت مروبط به نوع پوشش میشل اوباما در عربستان 

ســعودی است. وی در ژوئن 2015 نوشــت: » مردم زیادی 
می گویند خیلی عالی بود که خانوم اوباما از پوشیدن روسری 
در عربستان سعودی سرباز زد، اما این کار توهین به سعودی ها 
بود. ما به اندازه کافی دشــمن داریم.« تقریبا دو سال پس از 
این توییت، همسر و دختر ترامپ که او را در سفر به عربستان 
همراهی می کنند بدون حجاب وارد ریاض شدند. از این دست 
توئیت های ترامپ زیاد پیدا می شــود که بعدا توسط خودش 
نقض شده اند. بر همین اساس می توان نتیجه گرفت ترامپ 
یا »فراموشکار« اســت یا »دروغگو« و نباید با حرف هایش 

بلکه باید براساس اقداماتش قضاوت شود. 

توئیت هایی که زیر پای ترامپ خرد می شوند

نماینده پارلمان افغانستان طی اظهاراتی اعالم کرد که عربستان و قطر از گروه تروریستی 
داعش در شمال افغانستان حمایت مالی می کنند.

 بــه گزارش الوقت به نقل از اطلس ،»جعفر مهدوی« نماینده پارلمان و رهبر حزب ملت 
افغانستان گفت: گروه داعش در افغانستان تحت حمایت مالی عربستان سعودی و قطر قرار دارد 

و اعضای این گروه تروریستی با کمک آنها به شمال افغانستان انتقال داده شده اند.
وی افزود: این دو کشــور پس از شکست گروه  تروریستی داعش در سوریه و عراق حاال 
از این گروه به ویژه در شــمال افغانستان حمایت می کنند.این نماینده پارلمان افغانستان تاکید 
کرد: دولت وحدت ملی افغانستان به دلیل ضعف و مدیریت ناسالم، توانایی مهار تروریست ها در 
این کشــور را ندارد و ادامه این وضعیت افغانستان را به سوریه دیگری تبدیل خواهد کرد. این 
در حالی است که چند روز قبل »عطا محمد نور« والی والیت »بلخ« و رئیس اجرایی جمیعت 
اسالمی افغانستان در نشست سران این حزب گفته بود که پروژه داعش در شمال افغانستان در 
حال عملی شدن است اما دولت وحدت ملی هیچ برنامه ای برای سرکوب این گروه تروریستی 
در شمال این کشور ندارد.با این وجود آمریکا با تقویت داعش متهم به تالش برای ناامن سازی 

اطراف روسیه با استفاده از شمال افغانستان است.

ســتاد "رقه در سکوت ذبح می شود" با اعالم این خبر تاکید کرد: جنگنده های 
ائتالف بین المللی که داعیۀ مبارزه با داعش داشتند، روستای کدیران در حومۀ غربی 

رقه را بمباران کردند که در این بمباران، 15 غیرنظامی کشته شدند.
فعاالن ســوری نیز خبر دادند روســتای المنصوره که در نزدیکی کدیران واقع 
شــده است نیز هدف 10 حملۀ هوایی جنگنده های ائتالف قرار گرفت و بمباران این 
روستا خسارت های سنگینی در آن برجا گذاشت. مردم این روستا، از ترس تکرار این 

حمالت، خانه های خود را رها کرده و آوره شدند.
یک کودک شــش سالۀ ســوری نیز روز یک شنبه، بر اثر شــدت جراحات، در 
بیمارستان جان باخت. این کودک، در حملۀ هوایی جنگنده های ائتالف بین المللی به 

روستای دبی فرج در غرب شهر الطبقه در استان رقه زخمی شده بود.
از سوی دیگر، عناصر گروه تروریستی داعش، پل الرومانیه در شمال رقه را منفجر 
کردند تا از پیشــروی گروه مسلح "نیروهای دموکرات سوریه" به سمت رقه پایتخت 

داعش جلوگیری کنند.

کشته شدن 15 تن از اهالی رقه در 
حمله ائتالف آمریکا

نیروهای ارتش ســوریه شهر حمص را از تروریست ها 
بازپس گرفته و این شــهر را به طــور کامل تحت کنترل 
خود در آوردند. بر اساس این گزارش، آخرین کاروان حامل 
عناصر مســلح امروز یکشنبه از حمص به سمت جرابلوس 
حرکت کرده اســت.یک منبع در پلیس سوریه به خبرنگار 
"اســپوتنیک" گفت که پس از خروج آخرین کاروان حامل 
عناصر مســلح از محله الوعر حمص، عملیات پاکســازی 
این شــهر از مین و مواد منفجره آغاز خواهد شــد. حمص 
شهری واقع در غرب سوریه و یکی از مهم ترین شهرهای 
اســتراتژیک این کشور است. این شهر طی مدت سه سال 

تحت سیطره تروریست ها بود.

این نشست به درخواست آمریکا، کره جنوبی و ژاپن تشکیل خواهد شد.
هیات نمایندگی دائم اروگوئه در بیانیه خود تاکید کرد که محوریت این نشســت، آزمایش موشــکی روز یکشنبه کره 

شمالی است.
ستاد مشترک کره جنوبی ظهر امروز مدعی شده بود که کره شمالی دست به شلیک موشکی زده که به نظر می رسد 
از نوع بالســتیک باشــد. بنا به گزارش های منتشر شده، این موشک از سایت نظامی »پوکچانگ« در جنوب استان »پیون 
گان« کره شمالی شلیک شده است.منابع نظامی کره جنوبی اعالم کرده اند که موشک یاد شده مسافت حدود 500 کیلومتر 
را در جهت شرق پیموده و سپس در دریای ژاپن سقوط کرده است. کره شمالی در ماه جاری میالدی دو موشک دیگر هم 
شــلیک کرده بود که بر اســاس اعالم پیونگ یانگ یکی از آنها قادر به حمل کالهک های سنگین هسته ای بوده است.

آخرین موشک شلیک شده از نوع بالستیک میان برد است که هفته گذشته در حریم هوایی کره شمالی پرتاب شد و تا بیش 
از 2 هزار و 100 کیلومتر اوج گرفت و 780 کیلومتر طی مسیر کرد. این کشور بر اساس قطعنامه های سازمان ملل از توسعه 
فناوری موشک های اتمی و بالستیک منع شده و به همین سبب هدف تحریم های شدید شورای امنیت قرار گرفته است.

تشکیل نشست اضطراری شورای امنیت در پی 
آزمایش موشکی جدید کره شمالی

 وزیر خارجه لبنان: از بیانیه پایانی ریاض
 غافلگیر شدیم

جبران باســیل وزیر امور خارجه لبنان در صفحه رسمی خود 
در توییتر نوشت: از مضمون بیانیه ریاض اطالعی نداشتیم و طبق 
اطالع ما قرار نبود بیانیه ای پس از نشست صادر شود و ما از صدور 
این بیانیه ومحتوای آن هنگام بازگشــت در هواپیما مطلع شده و 

غافلگیر شدیم.
وزیــر امور خارجه لبنان افزود: ما به ســوگند خــود و بیانیه 
وزارتی و سیاســت دوری لبنان از مشکالت خارجی و دور کردن 
این مشــکالت از کشور، برای حمایت از مردم و وحدت آن پایبند 

هستیم.
شرکت کنندگان در نشست ریاض در بیانیه پایانی، ادعا کردند 
که جمهوری اســالمی ایران در حال بر هــم زدن امنیت و ثبات 

درمنطقه و جهان است.
سران حاضر در نشســت ریاض همچنین در ادامه ادعاهای 
خود، ایران را به دخالت در امور داخلی دیگر کشــورها متهم کردند 

ومدعی شدند که ایران توافق وین را نقض کرده است.
این بیانیه از ســازماندهی 34 هــزار نظامی به عنوان نیروی 
احتیاط برای طرح ادعایی حمایت از عملیات ضد تروریسم در عراق 

و سوریه حمایت کرد.


