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انقالب بحرین  5ساله شد

آلخلیفه
در بنبست سیاسی و اقتصادی

گ�روه بینالملل :رژیم س��لطنتی بحرین  5سال
بعد از آنکه انقالب مردمی این کشور که از سوی
اکثریت شیعه رهبری میشد را در سایه سکوت
مجام��ع بینالملل��ی و حمایته��ای منطقهای
تا ح��دودی س��رکوب کرد ،اکن��ون درگیر یک
بنبست سیاسی ش��ده که بحران اقتصادی نیز
باعث وخیمتر ش��دن آن شده است .تحلیلگران
میگوین��د الزم اس��ت در بحری��ن در حالی که
 5س��ال از آغاز قیام در این کش��ور در  14فوریه
 2011ب��ا الهام از بهار عربی میگذرد یک توافق
سیاس��ی میان حاکمان و مخالفان حاصل شود.
عفو بینالملل در آستانه سالگرد قیام بحرین در
روز یکشنبه ( ۲۵بهمن) گفت :امیدها در بحرین
برای پیشرفت در زمینه حقوق بشر و پاسخگویی
در قبال سوءاس��تفادههای رخ داده در گذشته و
حال کمرنگ شدهاند .مخالفان دولتی در بحرین
در اعتراضاتی مشابه اعتراضات کشورهای دیگر
منطقه علیه حاکمان دیکتاتورشان خواهان یک
دولت دموکراتیکتر و سلطنت مشروطه در این
کش��ور تحت کنترل خاندان آلخلیفه شدند .از
زمان س��رکوب قیام بحرین با مداخله نظامیان
عربس��تانی ،دهها تن از انقالبیون به زندان افتاده
یا از شهروندی محروم شدهاند .شمار زیادی نیز
به ضرب گلولههای مزدوران آلخلیفه ش��هید و
مجروح شدند .شیخ علی سلمان ،رهبر جمعیت
الوف��اق ،بزرگترین جریان ش��یعی معارض در
پارلمان ،ژوئن گذشته به اتهام تحریک به نافرمانی
حکم  ۴س��ال حبس دریافت کرد و از زمان آغاز
انقالب تاکن��ون دهها نفر در ناآرامیهای دورهای
در بحرین که به رغم سرکوبگریها رخ میدادند،
کشته شدهاند .این در حالی است که عیسی بن
عبدالرحمان الحمدی ،وزیر اطالعرسانی بحرین
بهرغ��م گزارش عف��و بینالمل��ل علیه وضعیت
سیاسی کشورش ،گفت :بحرین در جبهه سیاسی
پیش��رفت به دست آورده است .وی در گفتوگو
با خبرگزاری فرانس��ه مدعی ش��ده است :دولت
بحرین اصالحات را تس��ریع کرده و در انتخابات
نوامبر  2014که از سوی اپوزیسیون تحریم شد،
اکثریت بحرینیها به نفع پیشرفت مثبت حاصل
شده از سوی پارلمانی که اختیارات بیشتری به
دست آورد ،رای دادند .این وزیر وابسته به خاندان
حاکم گفت :در جبهه اقتصادی بحرین هدف یک
بودجه متوازن را به منظور برقراری تعادل میان
درآمده��ا و هزینهها از طریق افزایش درآمدهای
غیرنفت��ی ،اصالح یارانهه��ا و کاهش هزینههای
فعلی با س��اختاربندی مجدد ادارههای دولت در
نظر دارد .این در حالی است که پلیس بحرین از
حدود  ۲هفته مانده به پنجمین سالگرد انقالب
این کش��ور ،هش��دار داده هرگونه فراخوان برای
اعتراض��ات در روز یکش��نبه یک تخلف کیفری
محسوب ش��ده و براساس قانون مجازات خواهد
ش��د .ش��اهدان عینی گفتند نیروهای امنیتی
بحرین در آستانه این سالگرد ایست بازرسیها در
روستاهای شیعه را که از پنجشنبه شب گذشته
شاهد تظاهرات بودهاند افزایش داده و چندین نفر
را دس��تگیر کردهاند .وزارت کشور بحرین اعالم
کرد یک انفجار «تروریس��تی» به یک خودروی
پلیس در ورودی روستای شیعه دراز در نزدیکی
منامه آسیب جزئی وارد کرد .جیمز لینچ ،معاون
امور خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بینالملل
میگوید :امروز در بحرین هر کس��ی که جرأت
انتق��اد از مقامها را پیدا کند با ریس��ک مجازات
مواجه است .محمد بهارون ،تحلیلگر اماراتی مرکز
«البحوث» نی��ز گفت :تحوالت  14فوریه 2011
اعتم��اد بحرینیها به طبقه سیاس��ی را متزلزل
کرد .وی افزود :وضعیت سیاسی بحرین همچنان
متشنج مانده اما بحران اقتصادی فعلی این کشور
فرصتی اس��ت تا یک زمینه مشترک برای رفع
این چالش که بر زندگی همه ش��هروندان تاثیر
گذاشته ،پیدا ش��ود .عمده درآمد دولت بحرین
از نفت اس��ت و حدود  190هزار بش��که در روز
در حال حاضر تولید نفت دارد اما بعد از س��قوط
قیمت نف��ت در اوایل س��ال  2014بحرین نیز
مجبور به کاهش هزینههای خود همچون دیگر
کشورهای حوزه خلیج فارس شد .به گفته جعفر
الس��ایق ،اقتصاددان عرب ،بحرین بین  86تا 88
درصد درآمدش از نفت است .صندوق بینالمللی
پول پیشبینی کرده رشد اقتصادی بحرین امسال
به  2/25درصد کاهش یابد در حالی که این رشد
در سال گذشته میالدی 3/2درصد بود .مقامهای
بحرین به منظور کاهش کسری بودجه تصمیم به
قطع یارانههای سوخت و گوشت گرفتند و بعد از
آن قرار اس��ت یارانههای برق و آب را قطع کنند.
با این حال به گفته علی فخرو ،وزیر سابق دولت
بحرین و تحلیلگ��ر فعلی ،چنین تدابیر ریاضتی
مشکل اقتصادی بحرین را حل نخواهد کرد.

شماره 15 1821

وزیر خارجه ترکیه  :شاید با
عربستان به سوریه حمله کنیم

پیروزی ارتش در حلب ،حامیان تروریستها را به تکاپو انداخته است

اسد :تا آخر به جنگ با تروریسم ادامه میدهیم

گروه بینالملل :دشمنان خارجی دولت سوریه در
واکنش به پیش��روی ارتش این کشور در منطقه
استراتژیک ش��مال حلب که فروپاشی گروههای
تروریستی مورد حمایت آنها را حتمی کرده است،
اقدام به تس��لیح این تروریستها به موشکهای
پیش��رفته از جمله موش��کهای زمین به زمین
«گراد» کردهان��د 2 .تن از فرمانده��ان گروههای
تن��درو ،جمعه به خبرگزاری رویترز اعالم کردهاند
موش��کهایی ک��ه معارضان س��وری از «حامیان
خارجی خود» دریافت کردهاند از نوع گراد اس��ت.
این  2س��رکرده تروریستها اعالم کردند :تحویل
گرفتن موش��کهای زمین به زمی��ن از زمان آغاز
عملیات ارتش س��وریه برای بس��تن مس��یرهای
پشتیبانی گروههای مس��لح در حدفاصل حلب و
مرزهای ترکیه ،شروع شده است .حامیان گروههای
تروریستی فعال در سوریه بویژه عربستان و ترکیه
همچنان تجهیزات نظامی پیشرفته در اختیار این
گروهها میگذارن��د و اعضای برخی از این گروهها
نیز توس��ط افس��ران س��ازمان اطالعات مرکزی
آمریکا (سیا) آموزش دیدهاند .در روزهای گذشته
کشورهای غربی و همچنین متحدان آنها در منطقه
از احتمال بازپسگیری ش��هر حلب توسط ارتش
سوریه ابراز نگرانی کردهاند .همین امر این کشورها
را به تش��دید کمکهای نظامی به تروریستهای
حاضر در حلب واداش��ته اس��ت .حلب که زمانی
پرجمعیتترین شهر سوریه بود ،تنها منطقه مهمی
اس��ت که در حال حاضر تا ح��دی تحت کنترل
گروهه��ای معارض مورد حمایت غ��رب قرار دارد.
در ح��ال حاضر ائتالف «جیش الفتح» متش��کل
از گروههای مس��لح از جمله گروه جبهه النصره و
احرار الشام که هر دو با القاعده بیعت کردهاند ،در
حلب حضور دارند .این ائتالف اوایل سال  2015با
حمایت ترکیه ،عربستان و قطر شکل گرفت.

■■به کاخ سفید تکیه نمیکنیم

در همی��ن ح��ال ،رئیسجمهوری س��وریه در
توگو با خبرگزاری فرانس��ه تأکید کرده اس��ت
گف 
بازپس گرفتن اراضی س��وریه هدف او است ولی این
امر ممکن اس��ت زمان زیادی ببرد .وی بر لزوم جدا
کردن روند مذاکره برای حل سیاس��ی بحران و روند
مبارزه با تروریس��م تأکید
کرد .بش��ار اسد تاکید کرد:
ماموری��ت نخس��ت من و
ماموریت هر مس��ؤولی در
س��وریه مبارزه با تروریسم
به ش��کل اساس��ی اس��ت.
تروریس��م ،سیاس��تهای
کش��ورهای غرب��ی و محاصره مردم س��وریه ،دلیل
مشکالت آوارگان سوری در خارج از کشور و مشکل
گرسنگی در داخل سوریه است .وی افزود :درگیری
از آغاز بحران سوریه درباره این بوده که چه کسی از
پایگاه مردمی در سوریه برخوردار است ،برای همین
ما که به دنبال تحقق منافع مردم سوریه هستیم به
بمباران غیرنظامیان نمیپردازیم .در هر جنگی یک
قاع��ده کلی وج��ود دارد و آن این اس��ت که ممکن
اس��ت افرادی بیگناه قربانی ش��وند .این قاعده کلی
جنگهاس��ت و سیاست دولت سوریه نیست .بشار
اس��د گفت :هدف اصلی از بازپسگیری حلب اعاده
سیطره بر آن نیست چون ما هماکنون نیز به عنوان
یک دولت در آن شهر حضور داریم بلکه هدف اصلی
قطع راه ارتباطی حلب با ترکیه است ،زیرا راه اصلی
امدادرسانی به تروریستها آنجاست .رئیسجمهوری
سوریه درباره احتمال عملیات نظامی زمینی برخی
کشورها در سوریه بیان کرد :منطق میگوید دخالت
غیرممکن اس��ت اما گاهی واقعیت با منطق تناقض
دارد مخصوصا وقتی با اف��راد بیعقل که حاکمیت
برخی کشورها را در دست دارند مواجه باشید ،از این

رهبران کاتولیکها و ارتدوکسهای جهان پس از  900سال دیدار کردند

مسیحیت شرقی و غربی به دنبال صلح در سوریه
گروه بینالملل :پس از  900سال
رهبران  2کلیس��ای کاتولیک و
ارتدوکس جهان با یکدیگر دیدار
کردند .پاپ(پدر) فرانسیس اول
و بطریق (پدرساالر) کیریل روز
جمع��ه در هاوان��ا پایتخت کوبا
یکدیگر را در آغوش گرفته و خواس��تار وحدت این 2
ش��اخه مسیحیت شدند .همچنین در حالی که پاپ
آرژانتین��ی و بطریق روس��ی از جهان خواس��تهاند تا
جلوی آزار و اذیت مسیحیان را در خاورمیانه بگیرند،
ش��نیده میشود که آنها به طور مشترک رایزنی برای
پایان جنگ در س��وریه را نی��ز آغاز کردهان��د .دیدار
شاخههای شرقی و غربی مسیحیت پس از ۹۰۰سال
در حالی است که مقر مرکزی کلیسای ارتدوکس در
س��نت باسیل مسکو تا ربع قرن پیش تحت حکومت
کمونیستی شوروی عمال به مدت  7دهه تعطیل مانده
بود اما در سالهای اخیر با حمایت ویژه والدیمیر پوتین،
رئیسجمهور روسیه ،این کلیسای شرقی دوباره پر و
گ�روه بینالملل :تردیدی نیست که آمریکاییها در
دیکتاتورسازی بویژه صدامسازیهای دهههای اخیر
در جهان اسالم نقش اصلی را ایفا کردهاند .این روند
که تا سالهای پایانی قرن بیستم به بهانه جلوگیری
از نفوذ کمونیسم از سوی واشنگتن پی گرفته میشد
اینک اهرمی است برای جلوگیری از گسترش انقالب
اسالمی ایران به کشورهای مسلمان .در حال حاضر
سیاست صدامسازی آمریکا را در چهرههای جنگ
اف��روز و تجاوزگ��ر در آن��کارا و ریاض ک��ه در وهم
خودکامگی خود مسخ شدهاند میتوان مشاهده کرد
ضمن اینکه نتانیاهو هم از تلآویو در این زمینه با هر
دوی آنها رقابت میکند .اما اگر محمد بن سلمان وزیر
دفاع ،پسر پادشاه و حاکم مایشاء آلسعود چهرهای
خام و تازه به دوران رسیده است که در همان سال
نخست قدرت یافتن به صدامک مشهور شده ،رجب
طیب اردوغان نمونهای بس��یار بالقوه و نزدیکتر به
صدام تکریتی ملعون ،دیکتاتور و جنایتکار س��ابق
عراق است .روزنامه الکترونیکی رای الیوم در تحلیلی
که ردپای س��ردبیر سرشناسش ،عبدالباری عطوان
روزنامهنگار فلس��طینی بزرگ جهان ع��رب در آن
مشهود است نوشته رئیسجمهور مستبد ترکیه با
ُمخَ ّیر کردن متحد آمریکایی خود بین انتخاب یکی
از  2گزینه «ترکیه» یا « ُکردها» مرتکب اش��تباهی
سیاسی ش��ده اس��ت .اردوغان که کشورش دارای
یک��ی از بزرگترین ارتشهای منطقه و یکی از 20
کشور اقتصادی بزرگ جهان است و در شرایطی که
روابطش با قدرت بزرگ دیگری به نام روس��یه تیره
شده است ،نباید مرتکب چنین اشتباهاتی میشد

بال گرفته است .پاپ آرژانتینی
این دیدار تاریخی را حاصل اراده
خداوند خوانده است که البته در
ای��ن می��ان از ارتباطات التینی
قدرتمن��د او و همچنین پوتین
ب��رای زمینهچینی ای��ن رخداد
نباید گذشت .پاپ فرانسیس ،رهبر کلیسای کاتولیک
واتی��کان که در راه یک س��فر  5روزه به مکزیک بود،
ناگهان به ش��کلی از پیش اعالم نش��ده توسط رائول
کاس��ترو ،رئیسجمهور کوبا دعوت شد تا در پاویون
ترمینال فرودگاه خوس��ه مارتی هاوانا با اسقف اعظم
س روس��یه دیدار کند ،کلیسایی که
کلیسای ارتدوک 
پس از فتح قسطنطنیه(اس��تانبول امروزی) به دست
ترکان مسلمان عثمانی در قرن دوازدهم میالدی عمال
به مسکوی تزاری منتقل شد و حال به دنبال راهاندازی
مجدد در دهه  1990میالدی کلیس��اهای ارتدوکس
ایروان ،اس��تانبول ،آتن ،بیروت و دمشق را رفته رفته
زیر بال و پر خود میگیرد.

رو نمیتوانم این احتمال را نادیده بگیرم و دلیل آن
بسیار ساده است؛ اردوغان شخصی متعصب و مایل
به اخوانالمسلمین اس��ت و رویای احیای حکومت
عثمان��ی را در س��ر میپروراند .این موض��وع درباره
عربس��تان هم صدق میکند و قطع��ا این عملیات
برای آنها آس��ان نخواهد بود و م��ا با تمام قوا با آنان
مقابله خواهیم کرد .بش��ار
اس��د ضمن مردود خواندن
گزارشهای س��ازمان ملل
متحد که دولت دمشق را به
جنایت جنگی متهم میکند
ای��ن مطال��ب را سیاس��ی
توصیف کرد .وی خاطرنشان
کرد :این س��ازمانها به شکل اساسی تحت سیطره
قدرتهای غربی هستند از این رو اغلب گزارشهای
آنها سیاسی و در خدمت طرحهای خاصی است ضمنا
این گزارشها به طور کلی ادلهای ارائه نمیکنند برای
همین من از این تهدیدها و ادعاها نمیترس��م .اسد
در ادامه از فرانسه خواست با تغییر سیاست در قبال
سوریه برای مبارزه با تروریسم اقدام کند .وی گفت:
فرانسه از سیاستهای خرابکارانه در منطقه تبعیت
میکند و مستقیما به حمایت از تروریسم میپردازد
از این رو باید سیاس��تهای خود را در جهت مبارزه
با تروریسم تغییر دهد .وی در پاسخ به سوالی درباره
اس��تعفای لوران فابیوس ،وزیر خارجه فرانسه تاکید
ک��رد :جابهجایی اف��راد چندان اهمی��ت ندارد بلکه
تغییر سیاستها مهم است .رئیسجمهوری سوریه از
دولتهای اروپایی خواست همانگونه که با محاصره
س��وریه و حمایت از تروریس��م در ابتدای بحران به
تروریس��تها کمک کردند و باعث آواره شدن مردم
سوریه شدند حاال هم به مهاجران سوری تا زمان مهیا
شدن ش��رایط بازگشت ،پناه دهند .بشار اسد درباره
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز گفت :ما هیچ

■■از ارتش سوریه به مردم حلب :ارتش در راه است

ارتش سوریه در اقدامی همراه با پیشروی سریع
در نقاط مختلف اس��تان «حلب» اعالمیههایی را در
سطح این استان با هواپیما پخش کرده است .در این
اعالمیه آمده است« :از ارتش سوریه به اهالی ،طوایف،
خانوادهها و شهروندان عزیز حلب؛ به اطالع میرساند
عملیات ارتش س��وریه آغاز شده و تا نابودی آخرین
تروریست توقف نخواهد داشت .تروریستها را از خانه
و کاش��انه خود بیرون کنید؛ چه ،ارتش در راه است
و تروریس��تها را تار و م��ار خواهد کرد .ای عزیزانی
که صبر پیش��ه کردهاید! سوریه آغوش گرمی است
که مأوای شماس��ت و ارتش آن چون دژی از ش��ما
محافظت خواهد کرد .شجاع باشید و به تروریستها
«نه» بگویید.ای عزیزان! سوریه دلی چون دریا دارد و
نسبت به کسانی که راه را گم کردهاند بخشنده است.
شما را به زمین گذاشتن سالح و روی آوردن به حل
و فص��ل اوضاعتان دعوت میکنیم که در آن صورت
مورد استقبال گرم و محبت ارتش واقع خواهید شد.
سوریه س��رزمین اسالم و عربیت ،س��رزمین تنوع،
پایداری و همزیستی برای همه اقوام و طوایف است.
دست در دست هم س��وریه را بهتر از آنچه بود آباد
خواهیم کرد .پیروزی در راه است».

الکساندر الزوتکین بر مزار سردار شهید حسن طهرانیمقدم

دیدار فضانورد روس با پدران موشکی و فضایی ایران
گ�روه بینالمل�ل :یک��ی از
بزرگترین فضان��وردان روس
در دوران پساش��وروی که در
دهه فجر میهمان کش��ورمان
بود به پدر موشکی ایران ادای
احترام کرد .الکساندر الزوتکین
 59س��اله که برای نخستین بار در سال  1992به
فضا رفت صاحب یکی از باالترین رکوردهای انسانی
حضور در فضا در س��ال  1997به مدت  184روز و
 22س��اعت و  7دقیقه است .او هشتاد و ششمین
فضان��ورد روس ب��وده که به فضا رفت��ه و در عین
حال مهندس طراحی و تعمیر سامانههای فضایی
نیز به ش��مار میرود و در س��فر پرحادثه  19سال
پیش خود به ایستگاه فضایی بینالمللی (میر سابق)
نقش مس��تقیم در احیای آن داش��ت .به گزارش
فرهنگ نیوز ،او سهش��نبه هفته پیش در راستای
همکاریهای فضایی ایران و روس��یه به تهران آمد
و در بدو ورود با حضور در کنار مزار سردار سرلشکر

تحلیل رأی الیوم از سوق داده شدن ترکیه به سوی جنگ توسط واشنگتن

آیا اردوغان صدام بعدی آمریکاست؟

زی��را دولت آمری��کا این خط
و نش��انها را برنمیتاب��د و از
بلندپروازیهای اردوغان برای
زنده کردن امپراتوری عثمانی
نیز بسیار نگران است به همین
دلیل آمریکاییها اردوغان را در
جنگ سیاسی و نظامی فرسایشی در سوریه گرفتار
کردهاند که این جنگ شاید به درگیری مسلحانه و
گسترده با روسیه بینجامد .دیدار  2هفته پیش یک
هیات آمریکایی به ریاست برت مک گورک ،رئیس
ائتالف آمریکایی به اصطالح ضدداعش با نیروهای
کرد موسوم به یگانهای مدافع خلق (وایپیجی)
در کوبانی،انتق��اد رئیسجمهور ترکی��ه از آمریکا را
موجب ش��ده است .رجب طیب اردوغان ،یکشنبه
پس از بازگش��ت از س��فر آمریکای التین و سنگال
در فرودگاه در جمع خبرن��گاران گفت« :دیدار وی
(م��ک گورک) و اعط��ای مدال افتخ��ار به فرمانده
نیروهای وایپیچ��ی در حالی صورت میگیرد که
گفتوگوهای صلح س��وریه در حال انجام است .ما
چگونه به شما اعتماد کنیم .آیا من همپیمان شما
هستم یا تروریستهایی که در کوبانی هستند؟ شما
باید بین ترکیه و کردها یکی را انتخاب کنید ».آیا
او به این باور رس��یده است که آمریکاییها او را در
دامی شبیه دام متحد س��ابقش «صدام» دیکتاتور

روزی روی هیچکدام از رؤسای جمهور آمریکا حساب
باز نمیکنیم بلکه همواره بر سیاس��تها حس��اب
ب��از کردهایم .این سیاس��تها تنها به رئیسجمهور
بازنمیگ��ردد بلکه به اوض��اع داخلی و بینالمللی و
البیهای موجود در آمریکا بازمیگردد .اگر به رقابت
بسیاری از نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری آمریکا
بنگریم میبینیم رقابت بر سر این است که کدامیک
بیشتر به س��مت برافروختن آتش جنگها گرایش
دارند .مشکل سیاستمداران آمریکایی این است که
قب��ل و بعد از انتخابات حرف��ی را میزنند که به آن
عملنمیکنند.

معدوم ع��راق انداختهاند؟ آیا
فرصتی برای رهایی از این دام
وجود دارد؟ روزهای نخست
آغاز سال حامل پیامهای بدی
برای او بود؛ از تشدید بحران با
سوریه در پی سرنگون کردن
س��وخوی روسیه و فروپاش��ی روابط تجاری در پی
تحریمهای روس��یه گرفته تا حوادث تاسفباری که
در جریان آخرین ایس��تگاه س��فر وی به آمریکای
التین درباره تعامل خش��ونتآمیز محافظان وی با
یک نماین��ده و معترضان به سیاس��تهای وی در
پارلمان اکوادور ،بهوقوع پیوست .همچنین سفر یک
هیات نظامی آمریکایی به ریاست برت مکگورک،
فرس��تاده ویژه باراک اوبام��ا در ائتالف جهانی ضد
داعش به شهر کوبانی و دیدار این هیات با مسؤوالنی
در «یگانهای دفاع مردمی» ،که شاخه نظامی حزب
«اتحاد دموکراتیک کردها» به ریاست صالح مسلم
محسوب میشود ،از این دست تحوالت ناگوار برای
اردوغان اس��ت .اردوغان این س��فر هیات عالیرتبه
ائتالف آمریکایی به کوبانی را «تحریک» علیه ترکیه
خواند بویژه که این س��فر همزمان با کنفرانس ژنو
درباره سوریه انجام شد که ترکیه تهدید کرده بود
در صورت مش��ارکت صالح در این نشس��ت ،آن را
تحریم میکند زیرا ترکی��ه حزب صالح را طرفدار

شهید حس��ن طهرانیمقدم
در قطعه س��رداران بهش��ت
زه��را(س) ب��ه پ��در صنعت
موشکی ایران ادای احترام کرد.
همچنین مهدی سنایی ،سفیر
ای��ران در روس��یه در صفحه
ش��بکه اجتماعی خود نوش��ت که او پیش از سفر
به تهران در س��فارت جمهوری اسالمی در مسکو
با س��یروس برزو ،دانشمند برجسته موسوم به پدر
عل��وم فضایی ایران نیز دیدار و گفتوگو کرده بود.
در این دیدار وقتی از الزوتکین درباره احساس��ش
هنگام سفر به فضا پرسیده میش��ود ،او در پاسخ
میگوید« :امیدوارم تمام سیاس��تمداران و رهبران
قدرتمند جهان حداقل در طول عمرشان یک بار به
فضا سفر کرده و کره زمین را از آن باال ببینند .آن
وقت آنها سعی میکنند کشور خودشان را بیابند و
دریابند که آن چقدر در مقایسه با گستره بدون مرز
کائنات کوچک است»!
کک) و همچنین
پ 
حزب کارگران کردس��تان ( 
یک حزب طرفدار نظام سوریه تلقی میکند .ولی
آمریکا به دیدار او یعنی مس��لم در حیاط خلوتش
و پایتخت م��ورد ادعایش رفت .آمریکاییها عادت
دارن��د ب��ر پش��ت نزدیکترین همپیمان��ان خود
خنجری زهرآلود وارد کنند بویژه همپیمانانی که
مسلمان بودند .این را از پادشاه عربستان بپرسید.
ترکیه از تشکیل منطقه خودمختار ُکرد در مرزهای
جنوبی خود با سوریه همچون منطقه نیمه مستقل
کردستان عراق هراسان و نگران است زیرا تشکیل
منطقه خودمختار ُک��رد در جنوب ترکیه وحدت
مل��یاش را تهدی��د میکن��د و ُکردهای ش��رق
این کش��ور را نیز ترغیب به تش��کیل منطقهای
خودمختار میکند و این در حالی است که ُکردها
بیشترین جمعیت مناطق شرقی ترکیه را تشکیل
میدهن��د .عصبانیت اردوغان قابل درک اس��ت
ولی خودش عامل بس��یاری از تحوالتی است که
آن را برای کشورش ناخوشایند میداند زیرا این
تحوالت ناخوشایند ناشی از مداخله نظامی ترکیه
در سوریه با فشارهای آمریکا و تحریک برخی از
متحدان عربش است .اردوغان باید دوراندیشتر
باش��د و بخوبی به حس��اب و کتابش برسد تا در
دامی ش��بیه دامی ک��ه آمریکاییها برای متحد
سابقش صدام حسین در کویت پهن کرده بودند،
نیفتد .اردوغان پیش از هر چیز باید با مشاوران
نزدیکش به بازنگری در سیاستهایش بپردازد و
ابتدا به دقت به بررسی قصد و نیتهای متحدانش
و رفتارهای آشکار و پنهان آنها مبادرت کند.

در حال��ی که تا ی��ک هفته پیش
آنکارا رسما افشاگری منابع نظامی
روس درب��اره تدارکات مش��کوک ارتش ترکیه
پشت مرزهای سوریه را تکذیب میکرد اما حاال
وزیر خارجه ترکی��ه از دروغ بودن موضع قبلی
دولتش پرده برمیدارد .به گزارش مشرق نیوز،
چاووش اوغلو ،وزیر خارجه ترکیه در اظهارنظری
مداخلهجویانه گفته اس��ت ترکیه و عربس��تان
ممکن است مش��ترکا دست به عملیات زمینی
در خاک س��وریه بزنند .این در حالی اس��ت که
اردن بهعن��وان تنها کریدور نظامی ممکن برای
حمل��ه زمینی س��عودیها به س��وریه ،از ترس
واکنشهای دمشق و متحدانش به مشارکت در
تجاوز ،کامال از طرح احمقان��ه ریاض و آنکارا پا
پس کشیده است و تنها راه مداخله عربستان از
طریق مرزهای ترکیه با سوریه است .در همین
حال منابع نظامی آنکارا از آغاز اعزام جنگندههای
سعودی به پایگاههای نظامی ترکیه خبر دادهاند
که البته این رویداد نیز کمکی به حل مش��کل
لجستیکی انتقال نیروها و ادوات جنگی زمینی
عربستان به خاک سوریه نخواهد کرد.

وزیر خوشبختی
در امارات سوژه خنده

اقدام محمد بن راشد حاکم دوبی
و نخس��توزیر امارات برای ایجاد
پس��ت «وزیر خوش��بختی» در دولت خود ،با
اس��تقبال و در عین حال واکنش تمسخرآمیز
کاربران در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی
در اینترنت روبهرو ش��د .محمد بن راش��د در
صفحه توئیتر خود نوشت :ماموریت اساسی وزیر
خوشبختی هماهنگی با همه طرحهای کشور
و برنامهها و سیاستهای آن برای خوشبختی
جامع��ه خواهد بود .در پی ای��ن اقدام ،کاربران
شبکههای اجتماعی در داخل امارات  2هشتگ
با عنوان  #وزير _السعاده و  #حكومه _ السعاده
باز کردند و به اظهار نظر درباره آنها پرداختند.

مرکز نظامی اسرائیل
در کنار مسجداالقصی

رژی��م اش��غالگر صهیونیس��تی،
س��اخت بزرگترین آموزش��گاه
نظامی را در منطقه جبل الزیتون که مش��رف
به مس��جداالقصی اس��ت ،آغاز کرد .براساس
ای��ن طرح در منطقه جب��ل الزیتون در قدس
اش��غالی دانش��کدهای بزرگ در شمال شرقی
منطقه قدیمی قدس ساخته میشود که شامل
مرکز فرماندهی ،س��تاد نظامی و دفاتری برای
فرماندهان اس��ت .رئیس کمیته دفاع از اراضی
جبل الزیت��ون در این باره گفت :این طرح در
چارچوب شهرکس��ازی در مناطق فلسطینی
و ب��ا حمایت کابینه رژیم صهیونیس��تی اجرا
میشود و هدف از آن یهودیسازی قدس است.

مجرم شناخته شدن
افسر پلیس نیویورک

یک افسر پلیس فدرال در نیویورک
به اتهام قتل عمد و ش��لیک گلوله
مرگبار به س��مت یک مرد آفریقایی -آمریکایی
بیگناه ،مجرم شناخته ش��د .دادستانی منطقه
بروکلین نیوی��ورک ،پیتر لیان��گ چینیتبار را
درباره قتل آکای گارلی ،سیاهپوس��ت  28ساله
مقصر شناخته و به  13سال حبس محکوم کرد.
مقصر ش��ناختن این پلیس چینیتبار در حالی
است که در دهها مورد دیگر طی سالهای اخیر
که پلیسهای سفیدپوس��ت آمریکایی اقدام به
قتل عمد کامال آشکار کردهاند دادگاههای فدرال
رویکردی نژادپرس��تانه اتخاذ ک��رده و از مجرم
دانستن آنان طفره رفتهاند.

تکذیب درگذشت هیکل

خان��واده و اطرافی��ان نویس��نده و
روزنامهنگار بزرگ مصری ،مرگ او را
تکذیب کردند .در حالی که روز جمعه اخباری در
رسانههای عربی درباره «محمد حسنین هیکل»
 93ساله منتشر ش��ده بود اما یک وبگاه خبری
معتبر مصری از زبان نزدیکان هیکل این موضوع
را کذب و جنجال رس��انهای برخی جریانهای
سیاسی مخالف او دانست .با این حال به گزارش
یومالسابع ،خانواده هیکل تایید کردهاند حال او
که مدتی است در بیمارستانی در لندن بستری
اس��ت اصال مساعد نیس��ت و از نارسایی کلیه و
دستگاه هاضمه بشدت رنج میبرد .جالب اینکه با
وجود افتادن در بستر بیماری طی ماههای اخیر،
این اندیش��مند ،تاریخدان و تحلیلگر سرشناس
جهان ع��رب همچن��ان دس��ت از تحلیلها و
گف��ت و گوهای رس��انهای نکش��یده و منتقد
سرسخت اشغالگری اس��رائیل و شیوخ مرتجع
عربی باقیمانده اس��ت به ط��وری که همین 2
ماه پیش ،س��اعتی پس از اع�لام ائتالف جدید
سعودیها ،آن را به باد انتقاد گرفت.

