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سال چهارم شماره 850

اقدامات نظامی و جنگی آمریکا ،فرانسه و انگلیس در گذر زمان بررسی میشود

همدلی|گروه سیاسی -به مناسبت حمله اخیر
آمریکا ،انگلیس و فرانسه به سوریه ،مروری به برخی
اقدامات این سه کشور ،در گذار تاریخ داشتیم .همه
میدانیم که قدرتهای بزرگ ب ه خاطر تأمین منافع
ملی و همچنین تســلط بر مناطــق ژئوپلیتیک و
ژئواستراتژیک جهان ،با برخی از کشورها یا قدرتهای
منطقهای متحد میشــوند .نمونههای بســیاری را
میتوان مثال زد .کشــورهای اروپایــی و آمریکا به
عنوان قدرتهای بین المللی در منطقه ژئوپلیتیک
و ژئواستراتژیک خاورمیانه دارای اتحاد منحصر به فرد
هســتند ،به گونهای که این مسئله به عنوان یکی از
موضوعات بحث برانگیز در روابط بین الملل تبدیل
شده اســت« .متحدان استراتژیک» بهخاطر منافع
ملی خود از روشهای مختلفی استفاده میکنند .در
واقع این همکاری موجب شده خاورمیانه هم اکنون
بزرگترین میدان مسابقه تسلیحاتی جهان را به خود
اختصاص دهد .میتوان حمله موشــکی مشــترک
بامداد شــنبه -آمریکا ،انگلیس و فرانسه به صورتمتحد ،به سوریه را ،نمونهای از اتحادهای تاریخی این
کشورها در دستیابی به اهداف خود در خاورمیانه به
شمار آورد .البته طومار بلندباالی اقدامات بی شمار
این ســه کشــور در طول تاریخ موجــود و در عین
حال غیر قابل انکار اســت .برخی از این اقدامات به
بهانههای مختلفی صورت گرفته است .برخی از آنها
با شکســت روبهرو شدهاند .هنوز یادمان نرفته است
که جنگ با عراق به بهانه سالحهاى کشتار جمعى،
جنگ برعليه ترور و گسترش دموکراسى در خاورميانه
آغاز شــد .اما همه بهانهها بعدها غلط از آب درآمد.
در عراق هيچگونه تسليحات کشتار جمعى پيدا نشد،
هيچ ارتباطى هم بين القاعده و عراق به دست نيامد.
به جاى دموکراســى عراق صاحب زندان ابوغريب،
اتوموبيلهاى پر از بمب ،کمبود امکانات اوليه زندگى
نظير برق ،آب آشاميدنى و پزشکى شد .پایگاه مرکز
اســناد انقالب اسالمی ،گزارشی از اقدامات نظامی و
جنگی آمریکا ،فرانسه و انگلیس را در گذر تاریخ تهیه
کرده که آن را در زیر میخوانیم.
صفحات تاریخ جهان مملو از اقداماتی است که سه
کشور آمریکا ،انگلیس و فرانسه مرتکب آن شدهاند .این
کشورها در پوشش حقوق بشر ،آزادی ،امنیت انسانی
و با شعار انساندوستانه دست به اقداماتی زدهاندکه
در تاریخ کشورهای جهان ثبت است .به عنوان مثال،
نسلکشــی  ۱۰۰میلیون سرخ پوســت آمریکایی،
فاجعه درســدن ،هیروشــیما و ناکازاکی ،کشتن ۳
میلیون ویتنامی و کشتار مردم در افغانستان ،عراق و
ایران از جمله کارنامهای بوده که آمریکا از خود به جا
گذاشته است .انگلیس نیز در افغانستان ،هند ،ایران،
عراق ،آفریقای جنوبی و یمن اقداماتی انجام داده که
در تاریخ جهان در نوع خود بینظیر است .فرانسه هم
به عنــوان همپیمان آمریکا و انگلیس عامل اتفاقات
بزرگی در طول جنگ دوم جهانی و نیز در کشورهایی
چون لیبی و الجزایر بوده است .عالوه بر این ،براساس
اطالعاتی که در سال  ۱۹۹۰منتشر شد ،فرانسه یکی
از تأمین کنندگان زنجیره تولید بمبهای شیمیایی
برای رژیم بعث عراق در دوران جنگ تحمیلی علیه
ایران بودهاست.
کارنامهآمریکا
کشتار سرخ پوستها
کشتار سرخپوســتان به دنبال کشف قاره آمریکا
توسط دریانوردان اسپانیایی در قرن شانزدهم آغاز شد.
جنگهای آمریکا با اولین حمله به سرخپوستان در
شهر جیمزتاون در سال  ۱۶۶۲میالدی آغاز شد که
به دنبال آن جنگ با سرخپوستان آلگوکین را که طی
سالهای  ۱۶۳۵و  ۱۶۳۶و جنگ سالهای  ۱۶۷۵و
 ۱۶۷۶انجام گرفت و منجر به ویرانی نیمی از شهرهای
ماساچوست شد در پی داشت .در مجموع آمریکاییها
حدود  ۱۰۰میلیون سرخ پوست را به قتل رساندند.
درسدن
در بمبــاران درســدن در جنــگ جهانــی دوم

اخبار کوتاه

فرار از تاریخ؛ غیر ممکن

بمبافکنهای نیروی هوایی ارتش آمریکا و متحدانش
 ۳۹۰۰تن بمب انفجاری قوی و بمبهای آتشزا را
طی  ۴یورش ،در کمتر از  ۱۵ساعت بر روی درسدن
ریختند و  ۳۴کیلومتر مربع از شــهر را کامال ویران
کردند .در آتشســوزی بزرگی که در نتیجه بمباران
رخ داد بقایای شهر نیز نابود شد.
هیروشیما و ناکازاکی
بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی دو عملیات اتمی
بود که در زمان جنگ جهانی دوم به دســتور هری
ترومن ،رئیسجمهــور وقت آمریکا ،علیه امپراتوری
ژاپن انجام شد .در این دو عملیات ،دو بمب اتمی به
فاصله  ۳روز بر روی شهرهای هیروشیما و ناکازاکی
انداخته شــد که باعث ویرانی و کشــتار گســترده
شهروندان این دو شهر شد.
جنگ در ویتنام
جنگ ویتنام نام مجموعه عملیات و درگیریهای
نظامیای اســت که از ســال  ۱۹۵۵تا  ۱۹۷۵بین
نیروهای ویتنام شــمالی و جبهه ملی آزادیبخش
ویتنام جنوبی معروف به «ویتکنگ» از یک سو ،و
نیروهــای ویتنام جنوبی و متحدانش به ویژه ایاالت
متحده آمریکا از ســوی دیگر رخ داد .جنگ آمریکا
علیه ویتنام در زمان ریاســت جمهــوری لیندون
جانسون آغاز شــد و بر اساس آمار در طی  ۱۶سال
جنگ ،حدود  ۳میلیون ویتنامی کشته شدند.
کشتار مردم کره در سال ۱۹۵۰
جنــگ کره جنگی میــان جمهوری کــره (کره
جنوبی) با پشتیبانی نیروهای سازمان ملل متحد به
رهبــری ایاالت متحده و جمهوری دمکراتیک خلق
کره (کره شمالی) با پشتیبانی چین و کمک نظامی
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود که در ۲۵
ژوئــن  ۱۹۵۰با ورود نیروهای تحت فرمان حکومت
کمونیستی کیم ایل ســونگ به بخش جنوبی آغاز
شد .که حدود  ۳۰۰شهروند کرهای توسط نیروهای
ارتش آمریکا و بین  ۲۶تا  ۲۹ژوئیه  ۱۹۵۰در روستای
نو گون ری کشته شدند.
جنایت آمریکا در افغانستان
جنــگ آمریکا در افغانســتان از  ۲۰۰۱تا ،۲۰۱۴
دورهای از جنگ اســت که به بهانه آمریکا مبنی بر
حمله القاعده به نیویورک و واشنگتن در  ۱۱سپتامبر
 ۲۰۰۱آغاز شد .این جنگ دهها هزار تلفات مستقیم
غیرنظامی برجا گذاشت .بیش از  ۴۰۰۰سرباز آیساف
و پیمانکاران غیرنظامی ۱۵۰۰۰ ،نیروهای امنیت ملی
افغانســتان و همچنین بیش از ۲۰هزار غیرنظامی
کشتهشدند .طبق مطالعات پروفسور «مارک هرولد»
که در روزنامه گاردین منتشر شد ،فقط در سه ماه اول
جنگ بیش از  ۴۰۰۰تن کشته شدهاند.
عراق و هشت سال جنگ تحمیلی علیه
ایران
جنگ رژیم بعث عراق با ایران ،طوالنیترین جنگ
متعارف در قرن بیســتم میــادی و دومین جنگ
طوالنی این قرن پس از جنگ ویتنام بود که نزدیک به

گزارش

ادعای وزرای اسرائیلی:

به اقدام علیه حضور نظامی ایران در
سوریه ادامه میدهیم

هشت سال به طول انجامید .جنگ به صورت رسمی
در  ۳۱شهریور  ۱۳۵۹برابر  ۲۲سپتامبر  ۱۹۸۰آغاز
شد .در این روز درگیریهای پراکنده مرزی دو کشور
بــا یورش همزمان نیروی هوایی عراق به ده فرودگاه
نظامی و غیرنظامی ایران و تهاجم نیروی زمینی این
کشور در تمام مرزها به یک جنگ تمام عیار تبدیل
شد .در طی این جنگ نابرابر همه قدرتهای جهانی
بخصوص آمریکا از صدام حمایت می کردند.
آمریکا در عراق
جنگ عراق یک عملیات نظامی اســت که در ۲۰
مــارس  ۲۰۰۳با حمله یک ائتــاف بینالمللی به
رهبری ایاالت متحده به عراق آغاز شــد .این جنگ
با خروج آخرین تیپ رزمــی آمریکایی در  ۱۹اوت
 ۲۰۱۰بهطور رســمی خاتمه یافت .هر چند بعد از
آن هم حدود  ۵۰هزار نیروی آمریکایی عمدتاً به بهانه
آموزش سربازان عراقی در این کشور باقی ماندند.
شــمار نظامیان آمریکایی که در جنگ آمریکا در
عراق کشته شدند به  ۴هزار و  ۷۹۵نفر رسید و هزینه
جنگ در عراق  ۷۸۰میلیارد دالر برآورد شده است.
انگلستان در گذر تاریخ
انگلیس در افغانستان
جنگ اول افغانستان و انگلیس ()۱۸۴۲ – ۱۸۳۹
در بخش جنوبی دره هلمند روی داد .این جنگ ،یکی
از اولین لشکرکشیهای بزرگ قرن نوزدهم در جریان
رقابتها بر ســر تصاحب قــدرت و نفوذ در منطقه

دیگری به دلیل تصمیم استعماری دولت بریتانیا و
شخص چرچیل در هندوستان به وقوع پیوست که در
حدود  ۵میلیون هندی دیگر را به کام مرگ کشاند.
جنگ بوئر در آفریقای جنوبی
انگلستان در طول جنگهای بوئر ( ۱۹۰۰تا )۱۹۰۲
چندین هزار انسان بیگناه را فقط برای جلوگیری از
خطرات احتمالی شورش داخلی ،در اردوگاههای کار
اجباری زندانی کرد .در عرض یک سال  ۱۰درصد از
مردم بوئر در مریضی و گرسنگی این اردوگاهها مردند
تا دولت بریتانیا به اهداف استعماری و اقتصادی خود
در آفریقا برسد.
نسل کشــی ایرانیان در سالهای  ۱۹۱۷تا
۱۹۱۹
در طول تاریخ ،انگلیس جنایات متعددی را درایران
مرتکب شده است .یکی از آن جنایات کشتار تقریبا
 %۴۰از جمعیت ایران درطول ســالهای  ۱۹۱۷تا
 ۱۹۱۹میالدی بوده اســت .به دیگر سخن انگلیس
تقریبا  ۹تا  ۱۰میلیون نفر از جمعیت ایران را در طول
این سالها قتل عام کرد .براساس اسناد وزارت امور
خارجه آمریکا ،جمعیت ایران در سال  ۱۹۱۴میالدی
 ۲۰میلیون نفر بوده اســت .این جمعیت در  ۵سال
بعد ،یعنی در سال  ۱۹۱۹به  ۱۱میلیون نفر تقلیل
یافته است و علت آن سیاست نسلکشی انگلیس در
ایران بوده است.
بمباران شیمیایی عراق

آسیای مرکزی بود که با عنوان بازی بزرگ امپراتوری
بریتانیاشناختهمیشود.
اشغال هند و قحطیهای کشنده
طی اشغال هند توسط نیروهای بریتانیا،بر اساس
منابع مختلف تاریخی ،در دهه  ۱۷۷۰میالدی بیش
از  ۱۰میلیون هندی تنها در ایالت بنگال این کشور،
بر اثر قحطی و گرسنگی ،بیماری ،بدرفتاری و شکنجه
به دست نظامیان انگلیس و یا بر اثر فشار کار اجباری
جان خود را از دست دادند .از سال  ۱۹۴۲نیز قحطی

بمباران شــیمیایی عراق به دستور چرچیل یکی
از فجایع انســانی در طول تاریخ اســت .انگلیسیها
ش کردهاند
ق آزمای 
ی خود را درعرا 
ی شیمیای 
سالحها 
که مقدمات اشغال عراق در سال  ۲۰۰۳را فراهم کرد.
ب به
س ملق 
گ آرتور هری 
درســا ل  ۱۹۱۹ســرهن 
ب و کردها اکنون
ن گفت :اعــرا 
ب افکــ 
س بم 
هری 
ت زیرا ظرف
ی بمبارا ن چیس 
ی واقع 
میفهمند ک ه معن 
ک سو م ساکنا ن آن
 ۴۵دقیق ه میتوانی م روستاها و ی 
را نابود کنیم.

قتل عام مردم آلمان توســط انگلیس در
جنگ دوم جهانی
انگلستان و فرانسه در  ۳سپتامبر  ۱۹۳۹علیه آلمان
رایــش اعالن جنگ دادنــد .دو روز بعد از این واقعه
انگلستان بمباران شهرها و جمعیت غیرنظامی آلمان
را آغاز کرد .در  ۵سپتامبر  ۱۹۳۹اولین حمالت هوایی
علیه شــهرهای کوکسهاون و ویلهلمشــاون انجام
گرفت؛ در  ۱۲ژانویه  ۱۹۴۰شــهر وسترلند بمباران
شــد .در  ۲۰مارس ۱۱۰ ،بمب انفجاری و آتشزا بر
فراز شهرهای کیل و هرنوم رها شدند.
کشتار مردم ایرلند شمالی
در شمال ایرلند شواهد معتبری در رابطه با تعداد
موارد کشتار شهروندان غیرنظامی از سوی سربازان
انگلیسی موجود است .بین سالهای  ۱۹۷۰و ۲۰۰۰
پرســنل نظامی انگلیس بیش از  ۳۰۰شهروند مرد،
زن و کــودک را به قتل رســاندهاند .تمامی قربانیان
غیرمسلح بودند و هیچ یک خطر جانی برای سربازان
انگلیسی به شمار نمیرفتند.
کشتار مردم یمن
شــکنجهگاههای عــدن در یمن طی ســالهای
 ۱۹۶۶-۱۹۶۳یکی دیگر از جنایتهای انگلســتان
است .در دهه  ۱۹۶۰یمنیها برای در دست گرفتن
بندرگاه یمن دست به کار شدند .انگلیسیها بهترین
راه ســرکوب مخالفان را در ایجاد شــکنجهگاههای
مخوف دیدند.
کارنامه فرانسه
 .۱جنگ الجزایر
در  ۱۸مه  ۱۸۳۰فرانسه به بهانه آن که فرمانروای
الجزایر ،ســه ســال پیش از آن ،برای وصول هفت
میلیون فرانک طلب این کشــور از فرانسه ،پاریس
را تهدید کرده بود ،دســتور حمله به الجزایر را صادر
کرد .ســرانجام در ســال  ،۱۹۶۲پس از یک جنگ
استقاللطلبانه خونین که طی آن بین  ۵۰۰۰۰۰تا
 ۱۵۰۰۰۰۰نفر به دست ارتش فرانسه و جبهه ملی
آزادی کشته شدند ،کشور الجزایر به پایتختی الجزیره
اعالم استقالل کرد.
 .۲جنایات فرانسه در جنگ جهانی دوم
کشــتار آندلوت یکی از فجایع جنگی فرانسویها
در  ۱۲سپتامبر  ۱۹۴۴است .در این تاریخ نیروهای
فرانسوی حدود  ۵۰۰اسیر آلمانی را در انباری جمع
کردند و به دستور فرمانده با تانک به جمعیت شلیک
کردند .دســت و پای قربانیان به همه ســو پراکنده
میشــد و آنهایی که هنوز نفس میکشیدند را با
مسلسل تیرباران کردند.
کمک فرانســه به رژیــم بعث در جنگ
تحمیلی
مجموعه کمکهای نظامی و اطالعاتی فرانسه از
قبل از جنگ ایران و عراق یعنی ســال  ۱۹۷۳شروع
شد و با شروع جنگ  ۸ساله نیز این کمکها شدت
گرفــت .حجم کمکهای نظامی و فروش تجهیزات
فرانســه به عراق در طول جنگ تا حدی بود که این
کشور در رده دوم فروشندگان تسلیحات به عراق قرار
گرفت .با توجه به سند شماره /۵۳/۴/۲۰۹۹د مورخ
 ۲آوریــل  ۱۹۸۷وزارت دفاع عراق ،فیلیپ روندو ،از
نقش خود در ارسال هواپیماهای میراژ و موشکهای
روالند خطاب به عدنان خیراهلل سخن میگوید .وی
همچنین خبر از بحث در هیئت دولت فرانسه بر سر
امکان دستیابی محدود عراق به سالح هستهای در
جنگ میدهد.
عملیات هوایی ،نظامی و اطالعاتی فرانسه
علیهلیبی
فرانسه در ســال  ۲۰۱۱میالدی نقش مهمی در
حمالت هوایی ناتو به لیبی داشــته اســت .پاریس
همچنین تایید کرده اســت کــه یک پایگاه نظامی
پیشرفته را در شمال نیجر در مرز لیبی احداث کرده
است .حمله هوایی علیه ارتش لیبی اولین بار توسط
نیروی هوایی فرانسه انجام شد و طی اقدامات نیروهای
فرانسوی ،بسیاری از غیرنظامیان کشته شدند.

مطهرنیا ،تحلیلگر مسائل خاورمیانه:

هدف آمریکا ورود به فاز جدید امتیازگیری است
ایسنا ـ یک تحلیلگر مســائل خاورمیانه و استاد دانشگاه گفت:
حمله به ســوریه به رهبری آمریکا و همراهی انگلیس و فرانسه به
هدف نمایش قدرت و ورود به فاز جدیدی از گرفتن امتیاز رویارویی
جدیدی میان ائتالف غرب و اتحاد شرق محسوب میشود.
مهدی مطهرنیا با اشاره به حمله اخیر آمریکا به همراهی انگلیس
و فرانسه به ســوریه عنوان کرد :به نظر میرسد که در پشت پرده
حمله اخیر ،توافقی صورت پذیرفتهاست تا با ایجاد فضای نظامی در
منطقه زمینههای امتیازگیری خودشان از بازیگران منطقه را فراهم
ســازند .بازی پیچیدهای جهت امتیازگیری در دوران پساداعش در
حال شکلگیری است که من پیشــتر به آن اشاره کردهام ،دوران
پســاداعش ،دوران رویارویی شــدیدتری میان کنشگران اصلی و
کنشورزان منطقه خواهد بود تا بتوانند امتیازهای بیشتری از یکدیگر
کسب کنند.
وی اوضاع منطقه را پیچیده توصیــف و بیان کرد :از یک طرف
آمریکا عربستان را تهدید به خروج از سوریه میکند و سعی دارد که
هزینههای نظامی حضور خود در سوریه را به کشورهای عربی منطقه
تحمیل کند ،از طرفی روسها با بیان اینکه با حمله آمریکا به سوریه،
نقشآفرینی کشورهایی مانند ایران در سوریه با خطر روبهرو است،
موضع میگیرند .آمریکاییها در این مورد به جای تهدید حمله به
یک نمایش نظامی اکتفــا کردند و بنابراین باید ابعاد گوناگون این
حمله را در چهارچوب یک نمایش برای بهرهبرداری از ابزار نظامی
در جهت مدیریت فعالیتهای سیاسی و دیپلماتیک ارزیابی کرد.

وی با بیان اینکه «پس از حمله ائتالف به رهبری آمریکا ،توازن
قدرت در سوریه تغییر نخواهد کرد» ،خاطرنشان کرد :امروز آمریکا
بیش از اینکه به توازن قدرت بیاندیشــد ،بــه توازن در حوزه اقدام
بینالملل میاندیشــد .در واقع توازن قدرت در سوریه برای آمریکا
چندان مهم نیست.
وی با اشــاره به تحوالت آینده سوریه اظهار کرد :تحوالت سوریه
به ســمت یک اصطکاک معنادار و کنترلشده جهت اخذ امتیازات
خواهــد رفت ،به عبارت دیگر ،در صحنه بارزی ما شــاهد تحوالت
پیچیده خواهیم بود ولی در پشــت پرده شــاهد مذاکراتی سازنده
برای امتیازگیری بهتر بین قدرتهــای بزرگ خواهیم بود .در این
چشمانداز ،ما سوریه را بسیار پرتنش مییابیم ،گاه و بیگاه تهدیدات
به حمله نظامی صورت خواهد گرفت ،اما در پشت سر این تهدیدات
نظامی و تنشها به گونهای مدیریت میشــود کــه زمینه را برای
مذاکرات مستقیم میان قدرتهای بزرگ آماده کند.
وی با اشاره به تاثیر حمله آمریکا به سوریه در حوزه دیپلماسی
بیان کرد :زمانی که حوزه دیپلماســی با سکته روبهرو خواهد شد،
باید به آن شــوک وارد کرد .به نظر میرسد آمریکا این شوک را در
قلب دیپلماسی و سیاستورزی فراهم کرده است .اگرچه دیدگاههای
متفاوتی در این خصوص وجود دارد و حتی در خود آمریکا ،ترامپ
را شخصیتی دیوانه میدانند که تحرکات او قابل کنترل نیست ،اما
از طرف دیگر باید به این امر اذعان کرد که این ترامپ است که در
خروجی نقش«دیوانه» هنری کسینجر را به خوبی بازی میکند تا

بتواند زمینههای امتیازگیری آمریکا را به خوبی فراهم کند.
این تحلیلگر مسائل خاورمیانه با اشاره به سیاست خارجی ترامپ
عنوان کــرد :هم اکنون آمریکا با وجود ترامپ که از یکجانبهگرایی
سخن میگفت و دیدگاههای پستنومحافظهکارانه داشته ،توانسته
اروپا را نســبت به مســائل سوریه در پشت ســر خود متحد کند.
صحبتهای آنگال مرکل از یکسو و فدریکا موگرینی از سوی دیگر
به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای
غربی نشــاندهنده حمایت و پشــتیبانی این کشورها از عملکرد
سهگانه آمریکا ،انگلیس و فرانسه است و این میتواند امری مثبت
برای سیاستهای ترامپ محسوب شود ،درحالی که نقدهای فراوانی
از سوی دموکراتها به او وارد است.
وی با اشاره به نقش روسیه در تحوالت اخیر سوریه ابراز عقیده کرد:
روسها در پی گرفتن امتیاز در سوریه هستند و آمریکاییها هم ابایی
از دادن امتیاز به روسها ندارند؛ چرا که سوریه را برای خود هزینهآور
میدانند .نه تنها که سوریه که کل خاورمیانه عربی یا به تعبیر من «
هارتلند نو» هزینهآور است .آمریکا به نوهارتلند ،یعنی فالت ایران و
حوزه خلیجفارس تا خلیج عدن و از آن مهمتر به هارتلند علیا یعنی
تبت و آسیای شرقی میاندیشــد؛ لذا آمریکا فشارهای خود را در
سوریه وارد میکند اما کنترل شده که بتواند انرژی خود را از هارتلند
نو به وهارتلند و هارتلند علیا گسیل کند؛ بنابراین روسها هماکنون با
بازی پیچیدهای از منظر رسانهای ،امنیتی تالش دارند شرکای قبلی
خود را در شرایطی قرار دهند که بیشترین امتیاز را خود اخذ کنند
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وی در خصوص سیاســت ترکیه در مورد حمله به سوریه اظهار
کرد :ایران همواره به گفتوگوهــای ظاهری و ادبیات دیپلماتیک
مقاومتمحورانه سران کشورهای دیگر اعتماد میکند و بیشتر جنبه
تبلیغاتی ســخنان آنها برایش مهم است تا جنبه عملیاتی آن در
صحنه اقدام ،بنابراین همــواره این ترکها بودند که در بزنگاههای
تاریخ ،به نفع خود گرایش به شرق یا غرب گرایش داشتهاند .رجب
طیب اردوغان یکبار با پوتین مینشــیند تا منافع حزبی و بیشتر
شــخصی خود را حتی در ترکیه دنبال کند و از طرفی دیگر گاه و
بیگاه طبق سنت عمل سیاسی خود ،به سمت غرب گرایش پیدا
میکند و هیچ ابایی ندارد که در کمتر از  24ساعت مواضع خود را
تغییر دهد.
مطهرنیا گفت :در حالی که غرب میکوشــد ایــران را به عنوان
مرکزیت بحــران و تنش در منطقه معرفی کند ،ایران نباید کنش
و رفتاری از خود نشــان دهد که این ویژگی برای تودههای مردم به
اثبات برســد و بهانهای برای به اثبات رساندن آنها به دست رقبای
ایران در منطقه و نظام بینالمللی بیافتد ،رویآوردن به گفتوگوی
اســام و صلح در این زمینه با ایجاد پارادایم ،دکترین و استراتژی
پیادهسازی آن در نظر قرار بگیرد.
وی در خصوص احتمال وقوع دوباره حمله غرب به ســوریه بیان
کرد :در سیاست تنها چیزی که غیرممکن است« ،غیرممکن» است،
با توجه به ســیگنالهای دریافتی از منطقه ممکن است هرلحظه
رخدادی رخ دهد که موجب شگفتی شود.

وزرای اســرائیلی اعــام کردند که ایــن رژیم به
اقدامهای خود علیه حضور نظامی ایران در ســوریه
ادامه میدهد.
به گزارش ایلنا به نقل از اســکای نیوز عربی ،وزرای
اسرائیلی در ادامه اتهامهای بیپایه و اساس خود عنوان
کردنــد که این رژیم به اقدامهــای خود علیه حضور
نظامی ایران در سوریه ادامه میدهد.
روز شنبه ،سه کشور غربی آمریکا ،فرانسه و انگلیس
اهدافی در سوریه را هدف موشکهای خود قرار دادند.
هفته گذشــته نیز جنگندههای رژیم صهیونیستی
موشکهایی را به مقصد فرودگاه نظامی «تیفور» در
سوریه شلیک کردند که در اثر آن هفت نظامی ایرانی
به شهادت رسیدند.
با حضور در فراکسیون مستقلین

وزیر دفاع خبر داد :خودکفایی ایران
در تامین نیازهای تسلیحاتی

وزیر دفاع با ارائه گزارشی از شرایط منطقه و حمله
اخیر آمریکا ،انگلیس و فرانسه به سوریه گفت که ایران
در تامین نیازهای تسلیحاتی خود ،خودکفا شده است.
مهرداد الهوتی ســخنگوی فراکسیون مستقلین با
اعالم این خبر به ایسنا گفت :امیر حاتمی وزیر دفاع،
مهمان جلســه صبح دیروز فراکسیون مستقلین بود،
ایشان گزارشی از حمله سه جانبه اخیر به سوریه ارائه
کرد و گفت که آمریکاییها بــه دنبال ایجاد رعب و
وحشــت در منطقه و بین مردم سوریه بودند اما این
حمله ارزش نظامی نداشته و باعث مستحکمتر شدن
مردم ســوریه شده اســت .وی با بیان این که تعداد
زیادی از موشــکهای پرتاب شده یا منحرف شده یا
منهدم شــدهاند گفت که این نشان میدهد نیروهای
مقاومت ســوریه خود را برای هر نوع مقابله و تهاجم
آماده کردهاند.
الهوتــی ادامه داد :به گفته وزیر دفاع این حرکت با
هیاهو و برنامه ریزی آمریکاییها پیش نرفته و در انجام
این عملیات ،آمریکا نقش تامین تجهیزات ،عربستان
تامین مالی و اسرائیل طراحی را به عهده داشته است.
وی بــا تاکیــد بر ضــرورت اتحاد هر چه بیشــتر
کشــورهای منطقه نقش ایران را در این اتحاد موثر
توصیف کــرد و گفت که محوریت ایــران به صلح و
آرامش منطقه کمک میکند.
سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس با اشاره به
بخش دیگری از اظهارات وزیر دفاع در نشســت این
فراکســیون گفت :وزارت دفاع با تامین تسلیحات به
دنبال خودکفایی در این زمینه اســت .ایشان گفتند
ما در  ۸ســال دفاع مقدس حتی ســیم خاردار هم
نمیتوانســتیم تولید کنیم و آن را از کشورهای دیگر
میگرفتیم اما امروز برای تولید بزرگترین ســاحها
جهت تامین امنیت به مرز خودکفایی رســیدهایم و
قادر هســتیم اگر نیازی وجود داشته باشد تولیدات
تسلیحاتی خود را صادر کنیم.
الهوتی با بیان این که طبق اظهــارات وزیر دفاع،
ایران در تامین نیازهای تسلیحاتی خود به خوکفایی
رسیده ،یادآور شد :ما در دفاع از امنیت کشور خود و
کشورهای منطقه مصمم هستیم و وقتی کشورهای
دیگر به دنبال ایجاد آشوب در منطقه هستند ما باید
خود را جهت دفاع تجهیز کنیم و خوشــبختانه امروز
فراتر از سالحهایی که در دنیا وجود دارد امکان تولید
سالح داریم.
سعیدی:

تهران باید براساس نگاه اکثریت
رایدهندگان اداره شود

ایلنا| عضو هیات رئیسه فراکسیون امید مجلس
با اشاره به اهمیت و توجه به نظر و خواست اقلیت
بهعنــوان یکی از الزامات دموکراســی ،بر لزوم به
کرسی نشســتن نظر اکثریت در اداره امور تاکید
کــرد و گفت :شــهروندان پــس از اتفاقات اخیر
درشــهرداری تهران ،منتظر هســتند که خروجی
تصمیم شورا را ببینند.
فاطمه سعیدی با اشاره به اهمیت بحث انتخاب
شــهردار تهران که قرار اســت در هفته جاری در
دستورکار شورای شهر پایتخت باشد ،گفت :شورای
شهر تهران در هفته جاری مساله انتخاب شهردار
را در دســتورکار قرار خواهد داد و شهروندان پس
از اتفاقات اخیر در شهرداری تهران ،منتظر هستند
که خروجی تصمیم شورا را ببینند.
وی با اشــاره به مطالبات مــردم در حوزههای
مختلــف اجرایــی ،گفت :امروز دیگر مــردم از ما
نمیپذیرند که بگوییم نمیگذارند کار کنیم .مردم
رای دادهاند و باید اثر رایشان را ببینند .بنابراین
شــورای شــهر تهران در انتخاب شهردار پایتخت
باید مدیری در ســطح ملی ،پاکدست و توانمند
را انتخاب کند.
نماینــده اصالحطلب مردم تهــران در مجلس
شورای اسالمی همچنین با تاکید بر لزوم پایبندی
به رای و نظر مردم که برآمده از انتخابات اســت،
تاکید کرد :شهر باید مطابق میل آن کسانی اداره
شود که اعضای شورا را انتخاب کردهاند.
این عضو هیات رییســه فراکسیون امید مجلس
یادآورشد :البته رعایت حقوق اقلیت هم از الزامات
دموکراسی است اما اکثریت رایدهندگان منتظر
هستند تا ثمره رای خود را ببینند.
ســعیدی در پایان افــزود :از این جهت انتخاب
شــهردار ،پیام مســتقیم به رایدهندگان است؛
پیامی کــه میتواند در تصمیم بعــدی آنها برای
مشارکت در انتخابات و حتی امید به اصالح موثر
باشد.

