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  ترامپ: امریکا در حال نابودی است
دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق امریکا در مصاحبه با شبکه »نیوزمکس« 
گفته که امریکا با ریاست جمهوری »جو بایدن « به نابودی خواهد رفت. ترامپ 
در پاسخ به این سؤال که چرا شهرت، ثروت و بازنشستگی برای او کافی نیست 
و چرا او مایل است با حمالت پی درپی از سوی احزاب مخالف با هدف ممانعت 
از حضور مجددش در انتخابات ریاست جمهوری روبه رو شود، گفت:»امریکا 
برای اینکه هم اکنون متوقف شود، بس��یار مهم است«. وی در این خصوص 
توضیح داد: »هرگز رقم بهتری در مقایسه با حال در نظرسنجی     ها نداشتم. 
هرگز حمایت بهتری در درون حزب نداشتم و هرگز حمایت بهتری در مقایسه 
با حال در خارج از حزب نداشته ام«. ترامپ تأکید کرد: دموکرات  ها به دنبال 
کودتا بودند و می خواستند ما را از کاخ سفید بیرون کنند و حتی قبل از ورودم 
به کاخ سفید با تحقیقات جعلی به من ضربه زدند. وی با انتقاد از سیاست های 
دولت بایدن و علت تصمیم گیری برای ورود مجدد به کاخ سفید گفت: »بسیار 

ساده است؛ کشور ما به نابودی می رود و ما عملکرد فوق العاده ای داشتیم.«
-----------------------------------------------------

  تحریم های ایران چیزی نصیب امریکا نکرد 
کریس مورفی، س��ناتور امریکایی از اجرای سیاست موسوم به »فشار 
حداکثری« دونالد ترامپ علی��ه ایران انتقاد کرد. ب��ه گزارش فارس، 
کریس مورفی در حساب خود در توئیتر نوشت: »از تحریم های » فشار 
حداکثری « ترامپ علیه ایران چیزی نصیب ایاالت متحده نشد. در واقع 
اوضاع بدتر شد. حمالت بیشتر به نیروهای امریکا صورت گرفت و برنامه 

هسته ای ایران بزرگ تر شد.« 

 زیر سؤال رفتن حتمیت قصد حمله روسیه 
از طرف فرانسه و اوکراین

 امریکا در اوکراین بی اروپا ماند 
کشورهای غربی که تا همین اواخر روسیه را به حمله حتمی به اوکراین 
متهم می کردند، یکی پس از دیگری میدان روس هراسی در اروپا را ترک 
می کنند تا واشنگتن در تقابل نظامی با مسکو تنها بماند. مقامات اوکراینی 
و فرانسوی گفته اند که نشانه ای از حمالت روس    ها به کی یف وجود ندارد 
اما واشنگتن ادعا کرده که هر لحظه امکان حمالت روسیه وجود دارد. 
در شرایطی که اروپایی    ها تالش می کنند از تنش روسیه با غرب بکاهند، امریکا 
مسیر جداگانه ای را در پیش گرفته است که می تواند به جنگ در اروپا منجر 
شود. مقامات اروپایی که تا چندی پیش در اردوگاه روس هراسی واشنگتن 
بودند، اکنون تغییر رویه داده و از تشدید تنش    ها جلوگیری می کنند. ژان ایو 
لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه روز چهار    شنبه به تلویزیون »فرانس ۲ « گفت 
که در این مرحله، هیچ نشانه ای وجود ندارد مبنی بر اینکه روسیه آماده اقدام 
نظامی در اوکراین است. وزیر خارجه فرانسه با اشاره به اینکه اکنون اولویت 
تالش برای کاهش تنش در منطقه اس��ت، اظهار کرد: »در آخرین نشست 
مشاوران سیاسی کشورهای چهارجانبه نرماندی، پیشرفت اندکی حاصل شد. 
فرصتی برای توسعه این موفقیت وجود دارد. ما می توانیم در مورد اوکراین به 
توافق برسیم. شرایط مشخص است و ما فقط به اراده سیاسی برای جلوگیری از 
بدتر شدن اوضاع نیاز داریم«. والدیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین هم روز 
چهار    شنبه گفت که دولت وی اقتصاد نگران از حمله نظامی روسیه را آرام و پول 
رایج کشورش را پس از یک دوره کاهش، دوباره تقویت کرده است. به گزارش 
خبرگزاری رویترز، زلنسکی در نشست خبری با مارک روته، نخست وزیر هلند 
که به اوکراین سفر کرده است، تأکید کرد:» ما گام های بسیاری برداشته ایم، 
گریونا )واحد پ��ول اوکراین( را تثبیت و بازار    ه��ا را آرام کرده ایم.« وی اضافه 
کرد: » من امروز با مسئولیت می توانم بگویم که شاهد تقویت پول ملی هستیم. 
« دولت آلمان هم چند روز پیش گفته بود که روسیه تصمیم نهایی را برای 

حمله به اوکراین نگرفته است. 
اظهارنظر مقامات فرانس��وی و اوکراینی درحالی مطرح شده که جان کربی، 
س��خنگوی وزارت دفاع امریکا ش��امگاه سه     ش��نبه در ادامه فضاسازی غرب 
به خصوص امریکا علیه مسکو، مدعی شد که روسیه هر لحظه امکان دارد که 
اوکراین را مورد تهاجم قرار دهد. جان کربی گفت که روسیه همچنان به افزایش 
نیروهای نظامی خود در مرز اوکراین ادامه می دهد. به گزارش رویترز، کربی 
تأکید کرد: »واشنگتن استقرار نیروهای روسی در مرز با اوکراین را از نزدیک زیر 

نظر دارد و اعتقاد دارد که این نیرو    ها برای تهاجم آماده اند.«
مقام های اوکراین، امری��کا، انگلیس و برخی دیگ��ر از متحدان غرب طی 
هفته های اخیر بار    ها مدعی تدارک روس��یه برای حمله به اوکراین شده و 
همزمان مسکو را به عواقب اقتصادی و تحریم تهدید کرده  اند. دولت کی یف 
از آنچه س��خنان هش��دارآمیز متحدان غربی در مورد حمله قریب الوقوع 
روس��یه به اوکراین خوانده، انتقاد و اعالم کرده اس��ت هشدار    هایی از این 
دست، به اعتماد اقتصاد اوکراین ضربه می زند. حجم اتهامات و فضاسازی 
غرب علیه روسیه به حدی بوده که زلنسکی اخیراً با انتقاد از امریکا گفت 
که حمله احتمالی روسیه آنگونه که کاخ سفید و رسانه های امریکایی ادعا 
می کنند وجود ندارد. امریکایی    ها حتی پا را فراتر گذاشته  و مدعی شده اند 
که بهتر از خود اوکراینی    ها می دانند که مس��کو در حال تدارک حمله به 
خاک اوکراین است. امریکا همچنین8هزار و 500 نیروی خود را به حالت 
آماده باش درآورده است و قرار است این نیرو    ها به شرق اروپا اعزام شوند. 
امریکایی    ها اخیراً ادعا کرده بودند که روسیه قصد دارد با حمالت ساختگی 
به نیروهای خود در ش��رق اوکراین، بهانه الزم را برای حمله گس��ترده به 
کی یف به دست آورد. این درحالی است که مقامات کرملین بار    ها گفته اند 
که قصدی برای حمله ب��ه اوکراین ندارند و آمادگی خ��ود را برای مذاکره 
اعالم کرده اند. واشنگتن درصدد است با فضاسازی علیه روسیه نیروهای 
بیشتری از ناتو را به شرق اروپا اعزام و تحرکات مسکو را از نزدیک رصد کند. 
اما مسکو هشدار داده که به حضور نیروهای ناتو در مرزهای خود به شدت 
پاسخ خواهد داد. هرچند اروپا بر س��ر تحریم روسیه با امریکا متفق القول 
هستند، اما برخالف واش��نگتن دنبال جنگ تمام عیار با مسکو نیستند و 
تالش می کنند از مس��یر دیپلماتیک بحران را حل و فصل کنند. با توجه 
به موضع گیری های اروپایی    ها و مقامات اوکراین از نبود نشانه های تهاجم 
روسیه، امریکا در پروژه روس هراسی تنها مانده است و عماًل بدون همراهی 

اروپا قادر به مقابله با مسکو نخواهد بود. 
  پوتین: واشنگتن به دنبال مهار روسیه است

با تشدید تنش    ها بین روسیه و غرب بر س��ر بحران اوکراین، والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روس��یه سه     ش��نبه شب در س��خنانی گفت که 
واشنگتن به دنبال مهار روسیه بوده و از اوکراین به عنوان ابزاری برای 
این هدف اس��تفاده می کند. به گزارش اسپوتنیک، والدیمیر پوتین در 
سخنانی با اش��اره به تنش ایجاد ش��ده با برخی کشورهای غربی گفت 
که امریکا و ناتو نگرانی های روسیه را نادیده گرفته در حالی که تنها بر 
حق کش��ور    ها برای انتخاب آزادانه نحوه اطمینان از امنیت خود تأکید 
دارند. پوتین بار دیگر بر خواس��ته روس��یه مبنی بر عدم توسعه ناتو به 
سمت شرق تأکید کرد. پوتین گفت: »روس��یه به دقت درحال تحلیل 
پاس��خ های مکتوب ناتو و امریکا اس��ت اما پیش تر نیز آش��کار بود که 
نگرانی های اساسی روسیه نادیده گرفته شده است«. پوتین خاطرنشان 
کرد: »ما شاهد توجه کافی به سه خواسته کلیدی مان نبوده ایم که شامل 
جلوگیری از توسعه ناتو، خودداری از اس��تقرار سامانه های تسلیحاتی 
تهاجمی در نزدیکی مرزهای روسیه و همچنین بازگشت زیرساخت های 

نظامی )شرق( اتحادیه اروپا به شرایط سال 1997 است«.

 اسکاتلندیارد 
به »پارتی گیت « خانه شماره 10 ورود کرد

یک هفته بعد از انتشار گزارش     ها درباره مهمانی      ها و میگساری های 
جانسون، نخست وزیر انگلیس و مقام های دولت او در شرایط کرونایی، 
پلیس اسکاتلندیارد وارد تحقیق و تفحص در این باره شده است. 
به گزارش فارس، روزنامه »گاردین« در خبری اختصاصی نوشته که این هفته 
نتیجه تحقیقات »سو گری « فعال مدنی و مسئول بررسی مهمانی های دولت 
انگلیس در زمان اوج شیوع ویروس کرونا منتشر شده که گردهمایی چهاردهم 
ژانویه س��ال ۲0۲1 برای خداحافظی از دو مشاور خانه ش��ماره 10 را شامل 
می شود. »بوریس جانسون« نخست وزیر انگلیس در این مهمانی حضور داشته 
و با سخنرانی از خدمات آنها قدردانی کرده بود. این در حالی است که یک هفته 
پیش از آن تدابیر س��ختگیرانه کرونایی در انگلیس با شعار »در خانه بمانید « 
شروع شده بود. اکنون پلیس انگلیس در حال تحقیق درباره این مهمانی است. 
پلیس »اسکاتلندیارد« همچنین در حال تحقیق درباره یک مهمانی دیگر با 
حضور جانسون است که با اسم »مشروب تان را خودتان بیاورید« معروف شده 
و بیستم ماه می  سال ۲0۲0 برگزار شده بود. همان سال نخست وزیر انگلیس 
جشن تولد 5۶ س��الگی خود را در تاریخ 19 ژوئن برگزار کرده بود. دو مهمانی 
دیگر نیز سیزدهم نوامبر این سال برای خداحافظی با »دومینیک کامینگز « 
مشاور ارشد وقت جانسون برگزار ش��ده بود که حضور شخص نخست وزیر در 
آنها مشخص نیست. با این حال گفته شده یکی از این دو مهمانی در سکونتگاه 
جانسون و همسرش انجام شده است. کامینگز که اکنون به منتقد دولت جانسون 
بدل شده روز سه      ش��نبه گفت:» تحقیقاتی درباره عکس های نخست وزیر در 
مهمانی      ها در حال انجام است و جانسون به معنای واقعی کلمه تمام روز به همه 
دروغ می گوید.« عالوه بر این، تحقیقات سو گری یک مهمانی دیگر را در تاریخ 
18 ژوئن ۲0۲0 برمال کرده که به افتخار ارتقای رتبه یکی از مقامات به عنوان 
دیپلمات ارشد انگلیس در امریکا برگزار شده بود. یک مقام وزارت امور خارجه 
انگلیس در این باره به گاردین گفت:   »درست نیست در حالی که تحقیقات پلیس 

متروپولیتن در حال انجام است در این باره صحبت شود .«

»خانه عنکبوت« در تور هکرها
شمار دفعات هک شدن زیرساخت های آنالین اسرائیل باالتر از چیزی است که گفته می شود

گزارشی از یک ش�رکت فناوری امریکایی نشان 
می دهد که رژیم صهیونیستی طی چند ماه گذشته 
هدف دهها م�ورد حمله س�ایبری و هکری بوده 
اس�ت. این گزارش از محدود گزارش    هایی است 
که به ابع�اد گس�ترده خس�ارات و درز اطالعات 
از نهاده�ای مس�تقر در رژی�م صهیونیس�تی 
می پ�ردازد، هرچن�د رهب�ران تل آوی�و همواره 
ت�الش دارن�د مان�ع از رس�انه ای ش�دن چنین 
خساراتی به زیرس�اخت های امنیتی خود شوند. 
روز سه    ش��نبه درس��ت در همان روزی که »نفتالی 
بنت«، نخست وزیر اسرائیل مدعی شد که ارتش این 
رژیم یک سامانه رهگیری مبتنی بر لیزر را تا یک سال 
دیگر معرفی خواهد کرد تا سپر حفاظتی ضد پهپاد و 
ضد موشکی در اطراف مناطق اشغالی ایجاد شود، یک 
گزارش دیگر منتشر شد که در عمل ژست تبلیغاتی 

بنت را زیر سؤال برد. 
بنت روز سه    ش��نبه در س��خنان خ��ود با اش��اره به 
آماده سازی سامانه رهگیری لیزری در آینده نزدیک، 
گفت: »این سامانه باعث ایجاد تغییر در واقعیت های 
کنونی می ش��ود، چون در حال حاضر اسرائیل برای 
رهگیری و سرنگونی راکت های ارزان قیمت حماس 
که به سمت شهرک های اس��رائیلی شلیک می شود 

مجبور است موشک    هایی که دهها هزار دالر قیمت 
دارند شلیک کند.«

نخس��ت وزیر رژی��م صهیونیس��تی مدعی ش��د که 
»این س��امانه به ما اجازه خواه��د داد در میان مدت 
و طوالنی مدت، اس��رائیل را با دیواری از لیزر احاطه 
کنیم و این سامانه از ما در برابر موشک ها، راکت ها، 
پهپاد   ها و دیگر تهدید   ها دف��اع خواهد کرد تا به طور 
موثر دش��منان مان را  از  قدرتمند   ترین کارت ش��ان 

بی بهره کنیم.«
    برمالشدن بلوف ها

ادعای نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره سامانه 
لیزری یک روز هم دوام نی��اورد و منابع امنیتی این 
رژیم ضمن ابراز تعجب، ادعای بنت را تکذیب کردند. 
شبکه 7 تلویزیون رژیم صهیونیستی و سایر رسانه های 
عبری زبان به نقل از منابع امنیتی مختلف و مرتبط با 
سامانه لیزری گفتند که این س��امانه برای استفاده 
در عرض یک س��ال آماده نخواهد شد و تکمیل این 
سیستم تا عملیاتی ش��دن بین دو تا سه سال زمان 

می برد. 
روز سه    ش��نبه همچنین چند س��اعت پس از بلوف 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره سامانه پدافندی 
لیزری، یک شرکت فناوری امریکایی به نام شرکت 

فناوری »س��ایبریزن« در گزارش��ی اع��الم کرد که 
ایران دهها مؤسسه و نهاد وابسته به اسرائیل را هک 
کرده است. دفتر مرکزی شرکت سایبریزن در شهر 
»بوستون « در ایالت ماساچوس��ت واقع است. با این 
حال، این شرکت دفاتری هم در لندن، توکیو و تل آویو 
دارد. روزنامه صهیونیستی جروزالم پست  که گزارش 
شرکت س��ایبریزن را بررس��ی کرده، می گوید این 
گزارش اطالعات جدیدی را درباره عمق نفوذ ایران و 
گروه های نیابتی اش به دهها نهاد خصوصی و دولتی 
متعلق به رژیم اسرائیل طی سال گذشته میالدی در 

اختیار قرار می دهد. 
طبق گزارش سایبریزن هدف ایران از انجام این حمالت 
تالش برای جاسوس��ی، ب��ه دس��ت آوردن اطالعات 
حساس و ضربه زدن به نهادهای اسرائیلی بوده است. 
گزارش سایبریزن همچنین به یک گروه هکری به نام 
»عصای موسی« به عنوان گروهی ایرانی اشاره می کند 
و می گوید این گروه برای اولین ب��ار در اکتبر ۲0۲1 
شناس��ایی ش��د و هدفش ضربه زدن به شرکت های 

اسرائیلی از طریق درز دادن اطالعات حساس است. 
گروه عصای موس��ی، طبق نوش��ته جروزالم پست، 
صنایع مختلفی از بخش انرژی گرفته تا گردشگری 
و مس��افرت را هدف قرار می دهد. در گزارش شرکت 

سایبریزین آمده اهداف گروه عصای موسی با دکترین 
س��ایبری ایران که ضربه زدن ب��ه نهادهای دولتی و 
نظامی دشمنان ژئوپلیتیک این کشور است همسویی 
دارد. در بخش دیگری از گزارش تصریح شده که رفتار 
»عصای موسی« با مجرمان س��ایبری که با استفاده 
از باج افزار   ها قربانیان شان را به پرداخت پول مجبور 
می کنند تفاوت دارد و ارزیابی    ها نشان می دهد اهداف 

آنها ماهیتاً سیاسی است. 
   تل آویو زیر فشار عصای موسی

مؤسس��ه دیگری نیز به نام »کالکالیس��ت« گزارش 
داده است که گروه عصای موسی اطالعات مربوط به 
شرکت دفاعی رافائل را هک کرده است. عالوه بر این، 
رس��انه های عبری زبان روز سه    شنبه از هک شرکت 
صهیونیستی »e-post « فعال در زمینه ارائه خدمات 
پستی و تحویل مرسوالت خبر دادند. »آمیتای زیو « 
خبرن��گار روزنام��ه عبری زبان »هاآرت��ص « در این 
ارتباط گفته است که پس از حمله سایبری به شرکت 
یادشده، صندوق های پس��تی این شرکت به صورت 
خودکار باز می ش��وند و عبارت  »شما هک شدید« و 
»مرگ بر اس��رائیل « به دو زبان انگلیسی و عربی در 

مانیتور   ها به نمایش در می آید. 
حمالت س��ایبری علیه ش��رکت    ها و نهادهای رژیم 
صهیونیستی طی هفته های گذش��ته تشدید شده 
است. در همین ارتباط، شرکت لجستیکی »گلدباند« 
ک��ه مس��ئولیت اداره کارخانه کشتی س��ازی رژیم 
صهیونیستی را بر عهده دارد، سه روز پیش اعالم کرد 

که مورد حمله سایبری قرار گرفته است. 
گروه هکری عصای موس��ی پیش تر نیز فایل    هایی را 
شامل اطالعات جزئی از صد   ها نظامی عضو ارتش رژیم 
اشغالگر قدس و تصاویر شخصی از »بنی گانتس « وزیر 
جنگ این رژیم را در محیط »دارک نت« و »تلگرام « 
منتشر کرده بود. این گروه هکری که پیش تر نیز در 
حمالت س��ایبری خود به نهادهای اس��رائیل موفق 
عمل کرده بود، در پیامی به دو زبان عبری  و انگلیسی 
تحت عنوان »ما با چشمان شما می بینیم«، نوشت: 
»ما سال ها، در هر لحظه و در هر قدم شما را زیر نظر 
داشتیم. این تنها بخشی از نظارت ما بر فعالیت های 
شما از طریق دسترس��ی به دوربین های مداربسته 
داخلی است. گفته بودیم در حالی که تصورش را هم 

نمی کنید، شما را هدف قرار خواهیم داد.«
با وجود آنک��ه تاکنون آمار دقیقی از تعداد و گس��تره 
حمالت سایبری به زیرساخت های اسرائیل اعالم نشده، 
اما مجموعه گزارش    های همین چند ماهه اخیر نشان 
می دهد که حجم حمالت سایبری علیه صهیونیست   ها 
بسیار بیش از آن چیزی است که به صورت رسمی اعالم 
می شود و چه بسا بخش قابل توجهی از این حمالت در 

سکوت خبری باقی می ماند.

رضا   عمویی
  گزارش  یک

   تنش

ترکی�ه ب�رای چندمین بار ط�ی ماه ه�ای اخیر به 
بهان�ه رویاروی�ی ب�ا تروریس�ت های پ.ک.ک 
به ش�مال عراق حمله ک�رد؛ اقدامی که ای�ن بار با 
واکنش تند حشدالش�عبی روبه رو ش�ده اس�ت. 
پس از حمل�ه سه ش�نبه ش�ب ترکی�ه، دبیرکل 
»کتائ�ب سید الش�هدا « در پیامی به اش�غالگران 
خاک عراق هش�دار داد. »کتائب سید الش�هدا« 
در ای�ن ب�اره ب�ه ترکی�ه هش�دار داده و دبیرکل 
عصائب اهل الحق هم وعده داده در زمان مناسب، 
به اش�غالگران ترکی�ه درس س�ختی خواهد داد. 
ترکیه گاه و بی گاه به شمال عراق حمله می کند و 
مبنای این حمالت هم مقابله با گروه های تروریستی 
کرد، مش��خصاً حزب کارگران کردس��تان است. 
سه      ش��نبه ش��ب جنگنده های ترکیه به اردوگاه 
مخمور در استان اربیل حمله کردند. این اردوگاه 
که در سال 1998 تأسیس      ش��ده حدود1۲هزار 
پناهجوی کرد ایزدی را در خود ج��ای داده که از 
حمالت دول��ت ترکیه به آن پن��اه برده اند. وزارت 
دفاع ترکیه دیروز ضم��ن تأیید حمله خود گفت 
که در این عملیات هوایی نیروهای حزب کارگران 

کردستان که در عراق مستقر هستند و همچنین 
یگان ه��ای مدافع خلق کرد س��وریه را هدف قرار 
داده است؛ دو گروهی که ترکیه هر دو را تروریستی 
قلمداد می کن��د. یک منبع نظامی به ش��فق نیوز 
گفت که جنگنده های ترکیه مواضع پ.ک.ک را 
در ارتفاعات س��نجار بمباران کردند و بمباران بر 
مواضع و تونل     هایی متمرکز بود که حزب کارگران 
کردس��تان، حفر کرده بودند و دامنه این حمالت 
از ارتفاعات سنجار به منطقه جل میران در مرز با 
سوریه می رسد . با این حال، منابع عراقی می گویند 
که از زمان آغاز عملیات ترکیه در خاک عراق، این 
حمالت، ش��دید     ترین حمالت بوده است.  شبکه 
تلویزیونی کردستان ۲4، گفته که اردوگاه مخمور 
و اطراف آن 7 بار پیاپی به شدت بمباران شده ولی 
برخی دیگر گفته اند نیروی هوایی ترکیه، ۲0 بار 
این اردوگاه را بمباران کرد. »رجب طیب اردوغان « 
رئیس جمهور ترکیه گفته که اجازه نمی دهیم یک 
گروه خیانتکار از اردوگاه مخم��ور به عنوان مرکز 
عملیات تروریستی اس��تفاده کند. ما تروریسم را 
ریش��ه کن می کنیم. اردوغان به عراق هم هشدار 

داده و گفته که ترکیه می تواند به یک اردوگاه که 
مبدل به محل استقرار ش��به نظامیان کرد شده و 
مکان امنی برای آنها ایجاد ک��رده ، حمله نظامی 
کند. ارتش عراق با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم 
کردن این حمل��ه گفته که نیروه��ای امنیتی ما 
هرگونه تخلف از س��وی هر طرف را رد می کنند و 
از طرف ترکیه می خواهند که بر اس��اس توافقات 
بین المللی به حس��ن همجواری متعهد شود و در 
راس��تای احترام و تعهد به منافع مشترک بین دو 
کشور، این تجاوز     ها را متوقف کند. ارتش عراق گفته 
که بغداد آمادگی کامل برای همکاری بین دو کشور 
و کنترل اوضاع امنیتی در مرزهای مشترک را دارد. 
گروه های عراقی این واکنش را ضعیف خوانده اند 
و گفته اند که منجر به تکرار حمالت ترکیه ش��ده 
است. به گزارش شبکه »االتجاه«، دبیرکل کتائب 
سید الش��هدا در حس��اب کاربری خود در شبکه 
توئیتر نوشت: »همسایه بد -ترکیه- با کمال آرامش 
و بدون هیچ بازدارنده ای و بدون موضع گیری دولت 
وارد عمق خاک عراق می شود؛ دولتی که در برابر 
تعرض های مکرر ]به کشور[ سرش را در خاک دفن 

کرده اس��ت.« ابوآالء الوالئی اضافه کرد: »هرچند 
یکجانبه نگر     ها و ناقص  العقل ها، مردان مقاومت را 
به بر هم زدن رقابت شدید برای کسب به صندلی  
]ریاست[ و غنائم متهم کنند اما این مردان دست 
از ریشه کن کردن اشغالگران برنخواهند داشت.« 
 »قیس الخزعلی« دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق 
عراق هم نوشت: »در میان سکوت تأسفبار دولتی 
و سیاس��ی، مجموعه نقض های آش��کار و صریح 
حاکمیت عراق از سوی اش��غالگران ترکیه ادامه 
دارد.« الخزعلی افزود: »ارتش ترکیه پس از استقرار 
پایگاه های نظامی خود در شمال عراق، با بهانه      ها 
و توجیه      هایی که اساساً خود خلق کرده، بمباران 
علیه غیرنظامیان را بیشتر و بیشتر کرده است. به 
نوبه خود، حمله به مردم خود، بمباران اردوگاه های 
آوارگان و افزای��ش رنج آنها را به ش��دت محکوم 
می کنیم.« الخزعلی هشدار داد: »زمان مناسبی 
فرا خواهد رس��ید که رزمن��دگان مقاومت عراق 
همان گونه که به اش��غالگران امریکایی آموختند، 
درس های سختی به اشغالگران ترکیه داده و آنها را 

مجبور به ترک سرزمین پاک عراق خواهند کرد.«

اخطار حشدالشعبی درباره تکرار حمالت ترکیه به شمال عراق
درس سختی به اشغالگران ترکیه خواهیم داد

بین الملل
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 3 مؤلفه قدرت ایران انقالبی 
در سیاست خارجی

   ثمانه اکوان 
 سیاست خارجی ایران مجموعه ای از مؤلفه    هایی است که برای سنجش 
عملکرد آن و همچنین پویایی اش باید به تمام این مؤلفه    ها توجه شود. 

اولین مؤلفه در ارزیابی عملکرد جمهوری اسالمی در سیاست خارجی و 
همچنین تمام ارکان دیگر مجموعه حکمرانی جمهوری اسالمی، استثنایی 
بودن آن است . استثنایی بودن به این معنا که جمهوری اسالمی در شرایط 
طبیعی به عنوان یک بازیگر بین المللی در دنیا ش��ناخته نشد. انقالب، 
آن هم انقالبی که غرب به شدت با آن مخالف بود، باعث ایجاد سازمان    ها و 
نهادهای جدید حکمرانی در داخل ایران شد و بعد از آن ایدئولوژی انقالبی 
ویژگی های خاصی را برای سیاست خارجی کشورمان رقم زد که در طول 
زمان، بایسته    ها و محدودیت    ها و در موارد دیگری پیروزی های متنوعی را 
برای جمهوری اسالمی رقم زد. با وجود تمام جنبه های استثنایی بودن 
انقالب و ساختارهای پس از آن، نوع مواجهه ایران انقالبی با دنیای بیرون ، 
اقتضائات دنیای جنگ سردی و پس از آن نظام تک قطبی جهانی، می توان 

عملکرد جمهوری اسالمی را بر اساس چند مؤلفه مورد بررسی قرار داد:
   استقالل 

مهم  ترین ویژگی ایران ، بعد از انقالب اس��المی، استقالل آن در عرصه 
سیاست خارجی است . ایران پس از انقالب، از زیر بار حمایت و در عین 
حال اس��تثمار غرب بیرون آمد و حاال باید بر اساس منافع ملی خود و 
ایده آل های آرمانی و ایدئول��وژی اش به تنظیم ارتباطات خود با دنیای 
بیرون می پرداخت. هویت اسالمی - ش��یعی ایران و هویت ضد ظلم و 
تبعیضی که رهبران انقالب اسالمی برای کشورمان در نظر گرفته بودند، 
در نهایت کشور را به سمت رویارویی با جبهه استکبار برد. این مسئله اما 
در نهایت به معنای دشمنی ایران با غرب در تمام ابعاد سیاستی ایران نبود 
بلکه دولت های مختلف در طول عمر نظام جمهوری اسالمی بار    ها و بار    ها 
بر تالش های خود برای تعامل با جهان و به خصوص کش��ورهای غربی 
همت گماردند. این مسئله اما در تناقض با مسئله استقالل کشورکه حلقه 
گمشده تمام سیاست های طاغوت در کشور بود، وجود نداشت. تا زمان 
حاضر نیز استقالل چه در حوزه سیاست داخلی و چه سیاست خارجی 
همواره سرمنشأ تصمیم گیری     ها و مؤلفه اصلی سیاستگذاری در داخل 
نظام جمهوری اسالمی بوده  است؛ مسئله ای که در دوران پهلوی هرگز 
وجود نداشت. استقالل اما همیشه هزینه ها و منافعی نیز با خود به همراه 
دارد. اگر هم اکنون در پرونده هسته ای ایران و یا حتی دیگر مسائل مرتبط 
با پیشرفت های تکنولوژیکی ایران مانند مسئله موشک     ها  یا پهپادها، 
کشورهای خارجی توان تصمیم گیری در خصوص سیاست های ایران را 
ندارند، دقیقاً بر پایه اصل استقالل کشور در عرصه سیاست جهانی است. 
این مسئله ای است که این روز    ها کشور    هایی که با امریکا همکاری نزدیکی 
نیز دارند به آن نمی رسند. عربستان سعودی و امارات به عنوان مثال رابطه 
بسیار نزدیکی با امریکا دارند و از مواهب این رابطه نیز استفاده می کنند. 
آنها تالش دارند بدون هیچ هزینه سیاسی به انرژی هسته ای دست پیدا 
کنند  یا با خریدهای تس��لیحاتی متفاوت و متنوع از ایاالت متحده، در 
حوزه نظامی به قدرت دست پیدا کنند اما همین کشور    ها در زمانی که 
نیاز شدید به استفاده از این تکنولوژی     ها پیدا می کنند باید چشم به اشاره  
دست کشورهای غربی و به خصوص امریکا داشته باشند که آیا اجازه دارند 

از این تکنولوژی     ها استفاده کنند یا نه. 
   افزایش عمق استراتژیک کشور

باوجود اینکه قدرت های جهانی و به خصوص رسانه های اپوزیسیون 
نظام جمهوری اسالمی بار    ها بیان کرده اند که سیاست های ایران در 
جهان باعث انزوای آن شده ، نگاهی به فعالیت های منطقه ای ایران 
نشان می دهد اتفاقاً بعد از پیروزی انقالب اسالمی، عمق استراتژیک 
ایران در منطق��ه افزایش یافته  اس��ت. ایجاد روابط اس��تراتژیک با 
کشورهای همسو در منطقه نه تنها باعث افزایش عمق استراتژیک 
ایران در کل منطقه می شود بلکه همین مسئله به مؤلفه ای در افزایش 
قدرت کشور تبدیل شده و هزینه درگیری نظامی با ایران را به شدت 
افزایش می دهد. اگر ایاالت متحده تاکنون بار    ه��ا ایران را تهدید به 
حمله نظامی کرده اما در عمل حرفی برای گفتن نداش��ته ، مسئله 
عمق استراتژیک ایران و روابط استراتژیک کشورمان با هم پیمان های 
منطقه ای از موانع مهم این مسئله بوده  است. این نوع سیاست که در 
واقع سیاستی »ترکیبی و هیبریدی  « است باعث شده  که جمهوری 
اسالمی بتواند از امکانات در منطقه در هر دو سطح رسمی و غیررسمی 
یا نظامی و غیرنظامی اس��تفاده کند و بتواند با ایجاد وابستگی های 
متقابل در بین نیروهای فعال منطقه ای، سیاس��ت های خود را در 

منطقه به پیش ببرد و به یک قدرت بالمنازع منطقه تبدیل شود. 
   عمل گرایی در حوزه سیاست خارجی 

مهم  ترین مؤلفه سیاس��ت خارجی جمهوری اس��المی که آن را از 
سایر کشورهای همراه با ایدئولوژی متفاوت می سازد، این است که 
سیاست خارجی جمهوری اسالمی، سیاس��تی عمل گرایانه است. 
تاریخ فعالیت های خارجی ایران در طول چهار دهه گذشته نشان داده 
که ایران در نیروهای نظامی و سیاسی ایران همیشه در موارد مختلف 
به صورت عمل گرایانه وارد میدان ش��ده و حفظ منافع ملی کشور را 
در اولویت قرار داده  است. این سیاست نشان داده  که دولت انقالبی 
می تواند به صورت عقالنی و هوشمندانه وارد عرصه جهانی شده، قدرت 
را در دست گیرد و در نهایت به یک قدرت منطقه ای نیز تبدیل شود 
که در برابر هر موضوع جدیدی در عرصه بین المللی، هم قدرت مقابله 
با آن را دارد و هم قدرت اتخاذ سیاست نرمش قهرمانانه و مذاکره با 
طرف     هایی که شاید با نگاه ایدئولوژیک گفت وگو با آنها چندان در بین 

نیروهای انقالبی مورد حمایت واقع نشود.
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ی�ک روز بع�د از دس�تور رئیس جمه�ور امری�کا ب�رای کمک 
پنتاگون به ام�ارات مقابل حمالت یمنی ها، وزی�ر دفاع امریکا 
اعالم کرد که واش�نگتن برای مقابله با حمالت یمن، ناوش�کن 
موش�ک انداز و جنگنده  در ابوظب�ی مس�تقر می کند.اقدامی 
که برخ�الف رون�د موجود ک�ه ام�ارات را از دولتی تج�اری به 
موجودیت امنیتی تبدیل می کند، س�خنگوی نیروهای مسلح 
یمن سه       ش�نبه ش�ب با انتش�ار پیامی کوتاه و رمزآمیز تلویحًا 
نمایش�گاه اکس�پو دوبی را تهدید کرد و به امارات هشدار داد. 
به گزارش فارس، »لوید آس��تین« وزیر دفاع امریکا در تماس تلفنی با 
محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی حمالت اخیر یمنی       ها به امارات متحده 
عربی را محکوم کرد و به این مقام اماراتی قول کمک داد. پنتاگون با انتشار 
یک بیانیه گفته که موضوع این تماس، رایزنی دو طرف درباره حمالت 
اخیر موشکی و پهپادی ارتش و کمیته های مردمی بوده است. طبق بیانیه 
پنتاگون، آس��تین و بن زاید درباره حمالت اخیر حوثی       ها علیه امارات 
متحده عربی که منجر به تلفات غیرنظامی ش��د و همچنین نیروهای 
مسلح امریکایی و اماراتی مستقر در پایگاه هوایی الظفره را تهدید کرد، 
گفت وگو کردند. وزیر دفاع امریکا بر محکومیت شدید این حمالت و تعهد 

خود به شراکت استراتژیک ایاالت متحده و امارات تأکید کرد. 
آستین با بن زاید طیف وسیعی از اقدامات وزارت دفاع برای حمایت از 

امارات متحده عربی را بررسی کرد. این اقدامات شامل تداوم ارائه اطالعات 
هشدار اولیه، همکاری در پدافند هوایی و ارسال ناوشکن یو اس اس کول 
نیروی دریایی ایاالت متحده مجهز به موشک هدایت شونده برای شراکت 

با نیروی دریایی امارات متحده عربی در ابوظبی است. 
به گفته پنتاگون، وزیر دفاع امریکا به ولیعهد اطالع داد که هواپیماهای 
جنگنده نسل پنجم خود را برای کمک به امارات متحده عربی در برابر 
تهدید فعلی مستقر خواهد کرد؛ تصمیمی که یک سیگنال روشن 
است درباره اینکه ایاالت متحده در کنار امارات متحده عربی به عنوان 
یک شریک راهبردی دیرینه می ایستد. این تماس تلفنی یک روز بعد 

از دستور بایدن به پنتاگون انجام شد. بایدن دو      شنبه شب گفت که 
به لوید آستین، وزیر دفاع امریکا دستور داده نهایت تالشش را برای 
حمایت از امارات و عربستان و تمام کشورهای شورای همکاری خلیج 

فارس به کارگیرد. 
»عبدالعزیز بن سعود« وزیر کشور عربستان سعودی هم سه       شنبه شب 
با »محمد بن زاید آل نهیان « ولیعه��د ابوظبی درباره روابط دوجانبه و 
همکاری امنیتی مالقات کرد. با این همه، س��خنگوی نیروهای مسلح 
یمن شامگاه سه       شنبه با انتشار پیامی کوتاه و رمزآمیز به صورت ضمنی 
نمایشگاه اکسپو دوبی را تهدید کرد و به امارات هشدار داد. یحیی سریع 
با انتشار پیام هشدارآمیز و در عین حال کوتاهی در صفحه توئیتر خود با 
هشتگ »اکسبو« )اشاره به نمایشگاه اکسپو دوبی( نوشت: »برای اینکه 
امن باشد...  آیا باید دوباره نصیحت کنیم؟«. سخنگوی نیروهای مسلح 
یمن پیش از نیز در حساب کاربری خود در توئیتر، پیام کوتاه دیگری 
نوشت و باز هم امارات را تهدید کرده بود. سریع نوشته بود: »]در مصاف[ 
با ما شاید شکس��ت بخوری...  توصیه می کنیم مقصد را تغییر دهید«. 
پیش از این اظهارنظر، »نصرالدین عامر« معاون وزارت اطالع رس��انی 
یمن هم نوشت: »به نظر می رسد که دوبی زیباتر باشد...  آیا نیروهای ما 
در نمایشگاه )اشاره به اکسپو دوبی( شرکت خواهند کرد؟ به خصوص 

آنکه چیزهای خوبی برای به نمایش گذاشتن هم دارند.«

شلیک به ترکیب تجاری امارات
ترکیب امارات با تهدید موشکی مجاهدان یمنی به هم ریخت. حاال شرکت های خارجی بنای فرار از امارات دارند و ناوهای امریکا  برای کمک به امارات 

راهی این کشور شدند


