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چهارشنبه  22خرداد 1398

قیامیمانی
سخنگوی نیروهای مسلح یمن از توسعه بانک
اهداف در عربستان و امارات خبر داد

انهدام مهمترین پایگاه هوایی
جنوبی سعودی

یگان پهپادی ارتش یمن در ادامه سلس��له
عملیات موفق خود علیه فرودگاههای عربستان،
روز دوشنبه مهمترین پایگاه هوایی سعودیها
در جنوب این کشور را به آتش کشید .به گزارش
ش��بکه المس��یره ،ارگان انصاراهلل ،سخنگوی
نیروهای نظامی یمن اع�لام کرد در حملهای
مقتدرانه ،انبارهای تسلیحات و رادارهای جدید
پیشرفته و اتاقهای کنترل پایگاه هوایی ملک
خالد منهدم ش��دهاند .یک مقام نیروی هوایی
ارت��ش و کمیتههای مردمی یم��ن نیز دیروز
با تایید این خبر اع�لام کرد این پایگاه هوایی
راهبردی در ش��هر «خمیسمش��یط» ،مرکز
استان عسیر در جنوب غربی عربستان توسط
پهپادهایی قاصف  2موس��وم به «ضربهزن کا»
هدف قرار گرفته که پدیده چند ماه اخیر جنگ
در جزیرهالعرب محسوب میشود .این پهپادها
ماه گذشته طی 5حمله تمام فرودگاههای اصلی
جنوب عربستان را که ائتالف متجاوز سعودی از
آنها برای بمباران غیرنظامیان و مناطق مسکونی
شمال یمن استفاده میکرد فلج کردند .حمله
به پایگاه ملک خالد تنها یک روز پس از حمالت
پهپادی نیروی هوایی ارتش یمن به آش��یانه و
ایستگاههای هواپیماهای بدون سرنشین ائتالف
متجاوز عربی -غربی در شهر جیزان در نزدیکی
خمیسمش��یط انجام شد .این در حالی است
که رس��انههای س��عودی همانند موارد پیش
س��عی در انکار ضربات کاری مقاومت یمن به
اهداف نظامی و فرودگاههایشان دارند و مدعی
ش��دهاند حمالت  2فروند قاص��ف  2به پایگاه
ملکخالد را پدافند کردهاند .سخنگوی نیروهای
مس��لح یمن در همین رابطه از غافلگیریهای
بیشتر برای کشورهای متجاوز خبر داد و گفت:
«بانک اهداف ما روزبهروز گس��ترش مییابد و
تمام اهداف خود را با صوت و تصویر مس��تند
کردهای��م .بهفضل و لطف خداون��د میتوانیم
چندی��ن عملی��ات را در آن واحد بر اس��اس
گزینههای در دسترس انجام دهیم» .سرتیپ
یحیی س��ریع گفت« :ما نظامهای سعودی و
اماراتی را به توقف تجاوزگری توصیه میکنیم،
چرا که غافلگیرکنندهه��ای بزرگی در اختیار
داری��م که روزهای آین��ده آن را فاش خواهیم
ک��رد .از غیرنظامیان (در عربس��تان و امارات)
میخواهی��م از اهداف نظامی و حس��اس دور
ش��وند ،چرا که ای��ن اهداف برای م��ا اهداف
مشروعیهستند».

وطن امروز

رهبر کرهشمالی بیانیهای ضد توافق هستهای هانوی صادر کرد

اون :توافق با آمریکا کاغذپاره است

گروه بینالملل :کرهشمالی مناسبات خود با آمریکا
را در وضعیت بیثباتی میبیند .مذاکرات بینتیجه،
رهبران کرهشمالی را کالفه و خسته کرده است ،چرا
که بهرهبرداری عینی از این گفتوگوها عمال چیزی
جز نمایش رسانهای ترامپ نبوده است .در مقابل،
مذاکرات کیم جونگ اون در روسیه و دیدارهایش
با همسایه جنوبی متفاوتتر از اینها بود .حال کامال
مشخص شده که ترامپ هدفی جز نمایش و تهیه
خ��وراک داخلی ندارد .نخبگان سیاس��ت خارجی
در آمریکا از عملکرد نهادستیزانه ترامپ ناراضیاند
اما ترامپ ب��ا عملکرد عوامفریبان��هاش کارنامهای
نمایش��ی برای خود س��اخته اس��ت .در این میان
رسانه رسمی کرهشمالی از آمریکا خواست دست از
سیاستهای خصمانه خود علیه پیونگیانگ بردارد،
ن صورت توافقات ایجاد شده در چارچوب
در غیر ای 
نشست س��نگاپور در سال گذشته ممکن است به
یک کاغذپاره تبدیل ش��ود .این بیانیه که توس��ط
خبرگزاری رس��می کرهشمالی منتشر شد ،مشابه
هش��دار هفته گذشته کرهشمالی بود و بار دیگر بر
توقف روند مذاکرات بعد از نشست دوم بین ترامپ و
رهبر کرهشمالی در هانوی تاکید دارد .نشست هانوی
به دلیل درخواستهای آمریکا مبنی بر خلع سالح
کرهشمالی و درخواستهای متقابل کرهشمالی برای
کاهش تحریمها با شکست مواجه شد .خبرگزاری
کرهشمالی در ادامه گزارش داد :سیاست یکجانبه و
مغرورانه آمریکا در قبال جمهوری خلق کره هرگز
جواب نخواهد داد که بر اقتدار ملی مبتنی است .در
این گزارش آمده اس��ت بیانیه  4بخشی امضا شده
توس��ط ترامپ و اون در  12ژوئن سال گذشته که
ب��ر همکاری با هدف ایجاد یک رابطه جدید تاکید
داشت «اکنون در خطر تبدیل شدن به یک مشت
کاغذ خالی اس��ت ،زیرا آمریکا چش��مهایش را بر
اجرای آن بس��ته است» .در ادامه این بیانیه تاکید
شده اکنون زمان آن رسیده آمریکا از سیاستهای
خصمانه خود در ارتباط با کرهشمالی دست بردارد.
«مون جائ��ه این» رئیسجمه��ور کرهجنوبی نیز
دوش��نبه گفت به اعتقاد او مذاکرات بین  2کره و
کرهش��مالی و آمریکا بزودی از س��ر گرفته خواهد
ش��د« .کیم سوک» نماینده س��ابق کرهجنوبی در
سازمان ملل در مصاحبهای هشدار داد این احتمال
وج��ود دارد که رهبر کرهش��مالی بهدنبال طرحی

جایگزین در مذاکرات آتی هس��تهای باشد .وی در
اینب��اره گفت :به نظرم بای��د طرح جایگزین خود
را آم��اده کنیم .تصور میکنم برای طرح جایگزین
م��ا  2احتمال وجود خواهد داش��ت .این دیپلمات
س��ابق کرهجنوبی که بهعنوان فرستاده هستهای
ارشد کش��ور و همتای مذاکرهکنندگان ارشد کره
ش��مالی و آمریکا بود ،گفت :دلیل اصلی بنبست
در مذاک��رات هس��تهای اخیر ع��دم تمایل رهبر
کرهشمالی برای کنار گذاشتن تسلیحات هستهای
است .اما حاال رسانههای کرهجنوبی تالش میکنند
وضعی��ت در کرهش��مالی را بحرانی جلوه دهند به
ط��وری که «کیم یونگ چول» که یکی از مقامات
ارشد و مشاوران معتمد رهبر کرهشمالی محسوب
میش��ود و چند روز قبل خبر برکناریاش منتشر
شد ،در تصویری که خبرگزاری رسمی کرهشمالی
منتشر کرده به چش��م میخورد .روزنامه چوسان
ایلب��و چاپ کرهجنوبی چن��د روز قبل گزارش داد
 5تن از مقامات وزارت خارجه کرهشمالی به دلیل
آنچه ناکامی در مذاکرات ویتنام خوانده شده ،اعدام
شدهاند و کیم یونگ چول نیز از سمت خود برکنار
و به اردوگاه کار اجباری فرستاده شده است .چول
ماه قبل نامهای از رهبر کرهشمالی برای ترامپ به

کاخ سفید برد .وی از زمان آغاز مذاکرات کرهشمالی
و آمریکا همتای مایک پمپئو ،وزیر خارجه آمریکا در
این گفتوگوها محسوب میشد.
■■برادر مقتول اون ،مأمور سیا بود

یک روزنام��ه آمریکایی فاش کرد برادر مقتول
رهبر کرهش��مالی ،خبرچین س��ازمان سیا بوده و
چندین مرتبه با مقامات واش��نگتن مالقات کرده
است .والاستریت ژورنال به نقل از منابع ناشناس
در وزارت خارجه آمریکا فاش کرد که «کیم جونگ
نام» برادر ناتنی «کیم جونگ اون» که سال 2017
طی توطئهای در فرودگاه کواالالمپور مالزی به قتل
رسید ،برای نهادهای اطالعاتی آمریکا کار میکرده
اس��ت .این در حالی اس��ت که اخیرا جوئل ویت،
مقام سابق وزارت خارجه آمریکا به همین روزنامه
گفته بود سازمان سیا بعضی اوقات اطالعاتی درباره
برنامه تسلیحاتی و صادرات موشکی کرهشمالی از
پناهندگان این کشور کسب میکرد .همچنین 3
ماه بعد از قتل او ،روزنامه ژاپنی آس��اهی شیمبون
گ��زارش کرده ب��ود «نام» ب��ا یک ف��رد کرهای-
آمریکای��ی مش��کوک به ارتباط با س��یا در مالزی
دیدار کرده بود .هرچند ماهیت رابطه برادر ناتنی
و راندهش��ده رهبر کرهشمالی با سازمان سیا هنوز

کامال مشخص نشده اس��ت اما منابع والاستریت
ژورن��ال گفتهان��د مقامات اطالعات��ی آمریکا فکر
نمیکردند ارتباطشان با «کیم جونگ نام» حتی
بعد از قتل او نیز فاش شود .پسر ارشد کیم جونگ
ایل ،رهبر پیشین کرهشمالی که از سنین نوجوانی
در س��وییس و روس��یه تحصیل کرده و سپس در
جنوب شرقی آسیا به کار قمار و پولشویی مشغول
بود ،تنها به ارتباط با س��ازمان س��یا اکتفا نکرده و
برای چندین سازمان اطالعاتی از جمله «اماماس»
وزارت امنیت چین نیز خبرچینی میکرده است.
«ن��ام» تا س��ال  2001به عن��وان وارث حکومت
پدرش ش��ناخته میش��د و به او که س��مت مهم
«مس��ؤول سیاس��تگذاری فناوری اطالعات» در
وزارت امنیت را داشت لقب «ژنرال کوچک» داده
بودند اما در این سال در جریان رفتار خودسرانه و
خارج از شأن از چشم کیم جونگ ایل افتاد و او به
پسر کوچکترش «اون» میدان داد« .نام» پس از
مرگ پدرش عمال از کشور خود رانده شد ،چرا که
«اون» او را رقیبی خطرناک برمیشمرد .در نهایت
فوریه  2017او در فرودگاه کواالالمپور توس��ط 2
زن بازیگر که توس��ط یک فرد ناشناس اهل ژاپن
اجیر شده بودن با گاز اعصاب مسموم و کشته شد.

فتنهتکفیری
افشاگری مهم نخستوزیر پیشین قطر:

بیشتر داعشیها سعودی هستند!

هزاردس��تان پیشین تروریس��م تکفیری
در خاورمیان��ه و نخس��توزیر پیش��ین قطر
«حمد بن جاس��م آلثانی» که این روزها در
پست مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری قطر،
عمال در اداره پشتپرده این شیخنشین گازی
تحت محاصره به امیر سابق لندننشین کمک
میکند ،ب��ه عنوان یکی از جعبههای س��یاه
اصلی روند تکثیر گروههای تروریستی تکفیری
در خاورمیان��ه اخی��را در این باره ب��ا روزنامه
انگلیسی «تلگراف» گفتوگو کرده است .این
نخستینبار اس��ت که یک مقام بلندپایه یک
شیخنشین یا کشور عربی به جز دولت سوریه
در چنین سطحی ،س��عودیها را به صراحت
همدست داعش��یها معرفی میکند .آلثانی
سپس دست به افشاگری بزرگ زد و با اشاره
به اینکه قبال هم مطبوعات غربی ،سعودیها
را به «داعش سفید» تشبیه کرده بودند ،گفت:
«بیشتر جنگجویان داعش ،سعودی هستند.
 19تروریستی که حمالت  11سپتامبر 2001
در نیوی��ورک را انجام دادند ،در میان آنها 15
سعودی 2 ،اماراتی ،یک مصری و یک لبنانی
حض��ور داش��تند .آیا نباید بگویی��م آنها (15
سعودی) از سوی دولتهای سعودی ،امارات
و مصر حمایت ش��ده بودند؟ آیا نباید بگوییم
که س��فارت عربستانس��عودی در واشنگتن
برای حس��ابهای ش��خصی این افراد حواله
بانکی انجام داده اس��ت ».چند روز پیش وزیر
خارجه فعلی این کش��ور به دنبال باال گرفتن
تنشهای دوحه با ریاض و ابوظبی که متعاقب
توهین دیپلماتیک فرستاده شیخ تمیم به شاه
سعودی در اجالس هفته گذشته مکه بهوجود
آمده بود ،عمال فاتحه احیای شورای همکاری
خلیجفارس را خوانده بود.
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لژیون کراسوس زیر گرز رستم

امیرمه�دی کلیدری 2 :هزار و  72س��ال پیش در
چنین هفت��های ،زمانی که س��رزمینی که بعدها
آمریکا نامیده میش��د ،هنوز چی��زی جز مرتعی
بزرگ زیر سم بوفالوها و ستوران نبود و اجداد دونالد
ترامپ در یخبندان اسکاندیناوی در حال تنازع بقا
بودن��د ،واقعهای رخ داد که یادآوری و مطالعه آن
پ��س از بی��ش از  2هزاره از تمدن بش��ری ،باعث
خواهد شد هر طرفی با هرگونه نیت خصمانهای که
علیه ایرانیان در مخیله خود میپروراند ،در عداوت
خود مردد بماند و در محاس��باتش برای حمله به
ایران مردود شود ۱۹ .خرداد مصادف با  ۹ژوئن را
میتوان روز یادبود تاریخی هنر کنشگری ایرانیان
در عرصه بینالملل با نمایش توان کنشگری نظامی
منحصربهفردشان نامید .در چنین روزی در
س��ال  53پیش از میالد مسیح ،لژیونهای
س��پاه «کراس��وس» پ��س از دره��م
شکس��تن قیام بردگان و گالدیاتورها
ب��ه رهبری اس��پارتاکوس با س��ودای
کشورگشاییهای اسکندر مقدونی
به س��وی ایران لشکرکش��ی
کردند اما پادشاه اشکانی به
کراس��وس ،رئیس دورهای
«تری��وم ویراتوس رومی»
یا ش��ورای کنس��ولی 3
نفره س��زار با کراسوس
و پومپیو پی��ام داد که
عالق��های ب��ه جن��گ
ن��دارد ام��ا لجاج��ت
قیصر ،امپراتوری روم را
به هزیم��ت در مقابل

سپاه ایران و هالکت خود او کشاند .عجبا که امروز
ش��اهد تقارنی تاریخی هس��تیم که در آن سنای
ایاالت متحده ،امپراتوری در حال اضمحالل غرب،
شاید با عبرت از آن درس تاریخی ،رئیسجمهور
مغرورش��ان ترام��پ و متحدش مای��ک پمپئو را
از خی��ال حمل��ه به ای��ران بیم میده��د .اگرچه
کراس��وس آن را عالمتی از ضعف و ناتوانی حاکم
وق��ت ایران قلم��داد کرد و به پیش��روی خود به
س��مت س��رحدات ایران ادامه داد .در این هنگام
حاک��م پارتی (خوراس��انی) ای��ران آن روز پس از
اتمام حجت با کنس��ول روم ،به سپهساالر جوان
خود «رستم سورنا پهلو»(عکس تندیس اشکانی)
دستور داد برای متوقف کردن کراسوس به سوی
او لشکرکش��ی کند .رستم سورنا در منطقهای
در شمال میانرودان (بینالنهرین) بین اورفه
و راسالعی��ن به نام ح��ران (کران) لژیون
روم را متوقف کرد که در شمال سرزمین
شام واقع شده است .سپس بین  2سپاه
کراسوس س��ردار رومی ،با سپاه
سورنا سردار اشکانی جنگ
درگرفت و در  ۱۹خرداد (۹
ژوئن) پ��س از یک نبرد
خونین ،سپاه روم کام ً
ال
شکست خورد و کراسوس
نیز کشته ش��د .اصلیترین دلیل
شکس��ت لژیونه��ای روم��ی در
کران ،ش��یوه منحصربهفرد آیین
رزم پارتیها بود .روش نوین جنگی
«رستم سورنا» ،ش��یوه جنگ و
گریز بود .افس��ران لژیونهای

رومی درباره شکستش��ان از ایران به س��نای روم
چنین گزارش دادند :س��ورنا ،فرمانده س��پاه ایران
در ای��ن جنگ از تاکتیک و س�لاحهای تازه بهره
گرفت .هر سرباز سوار ایرانی با خود مشک کوچکی
از آب حم��ل میک��رد و مانند ما دچار تش��نگی
نمیش��د .به پیادگان با مشکهایی که بر شترها
بار بود آب و مهمات میرس��اندند .سربازان ایرانی
ب��ه نوبت با روش ویژهای از می��دان بیرون رفته و
به استراحت میپرداختند .س��واران ایران توانایی
تیراندازی از پشتسر را دارند .ایرانیان کمانهایی
ت��ازه اختراع کردهاند و کمانداران ایرانی با مهارتی
خاص ،با اس��تفاده از انگشت میانیشان در هنگام
تیر انداختن ،دقت ،سرعت و قدرت تیرهای خود را
افزایش داده بودند که با آنها توانستند پای پیادگان
م��ا را که با س��پرهای بزرگ در براب��ر آنها و برای
محافظت از سوارانمان دیوار دفاعی درست کرده
بودیم به زمین بدوزن��د .ایرانیان دارای زوبینهای
دوکیشکل بودند که با دستگاه نوینی تا فاصله دور

و به صورت پیدرپی پرتاب میش��د .شمشیرهای
آنان شکننده نبود .هر واحد تنها از یک نوع سالح
استفاده میکرد و مانند ما خود را سنگین نمیکرد.
سربازان ایرانی تسلیم نمیشدند و تا آخرین نفس
باید میجنگیدند .این بود که ما شکست خورده7 ،
لژیون را بهطور کامل از دست دادیم و به  4لژیون
دیگر تلفات سنگین وارد آمد .دانشکدههای جنگ،
این س��ردار ایرانی را پدیدآورنده جنگ پارتیزانی
(جنگ ب��ه روش پارتی��ان) در جه��ان میدانند.
آیین رزمیای که در  4دهه اخیر توس��ط ایرانیان
معاصر بهروزرس��انی شده و امروزه مبنای دکترین
جنگهای نامتقارن یا ناهمتراز ش��ده است .شیوه
جنگ��یای که بنا بر نظر ژنرال رابرت اچ اس��کیلز،
فرمانده وقت دانشکده نیروی زمینی و رئیس وقت
دپارتم��ان رزم زمینی مرکز آموزه و آموزش ارتش
ای��االت متحده آمریکا ،میتوان��د تمام نقاط قوت
ارت��ش آمریکا را در لحظه ،به نقاط ضعف عمیق و
تمامعیار تبدیل کند.

شماره 7 2738
چهارگوشه

درگذشت آیتاهلل محققکابلی
مرجع انقالبی شیعیان افغانستان

«آی��تاهلل محققکابل��ی» از
مراج��ع تقلید افغ��ان مقیم
قم صب��ح دی��روز در س��ن
 91س��الگی دارفانی را وداع
گفت .او ک��ه پیش از انقالب
اس�لامی ،ش��اگرد امام خمین��ی در نجف بود
پس از انق�لاب نیز به عن��وان مرجع عالیقدر
شیعیان افغانستان نقش مهمی در حمایت از
مجاه��دان و مهاجران افغان داش��ت .قربانعلی
محققکابلی در هش��تم خردادماه سال 1307
هجری شمس��ی در روس��تایی واقع در والیت
پروان موس��وم به «ترکمن» در ش��مال غرب
کابل در یک خانواده مذهبی چش��م به جهان
گش��ود و از سن  7س��الگی به فراگیری علوم
دینی پرداخت ،س��پس در حوزه علمیه نجف
در محض��ر اس��اتید نام��ی از جمل��ه آیتاهلل
«س��یدعبدالعلی س��بزواری» ،آیتاهلل «شیخ
کاظ��م تبریزی» ،آیتاهلل «سیدعبدالحس��ین
رشتی» و آیتاهلل شیخ «محمدتقی آلرازی»
به تحصیل عل��وم دینی ادامه داد .عالوه بر این
او محضر اس��اتید بزرگ مانند محروم «ش��یخ
صدرا»« ،مال هادی سبزواری» و «شیخ عباس
قوچان��ی» را نیز درک کرده و مدتی در دروس
حض��رت امام خمین��ی(ره) نیز ش��رکت کرد.
آیتاهلل محققکابلی در دهه  1350شمس��ی
حوزه علمیه کابل را احیا و چند مرکز اسالمی
از جمله جامعهاالسالم و مسجد امام خمینی را
تاسیس کرد .او در  2مقطع مهم تاریخی ابتدا
در کنار دیگر علم��ای افغانی از جمله آیتاهلل
بهس��ودی ،آیتاهلل ش��یخ محمدامین افشار و
شیخ اس��ماعیل مبلغ اقدام به نقد و مبارزه با
مارکسیسم مسلط شده در کشورش تحت نفوذ
و سپس اشغال اتحاد جماهیر شوروی پرداخته
و پس از اخراج روسها نیز به مبارزه با اش��غال
ناتو و آمریکا پرداخت .پیام ایشان در اسفند سال
 90در مخالفت با حضور اشغالگران خارجی در
کش��ورش در پی کش��تار مردم قندهار توسط
نیروه��ای ناتو که آنها را ب��ه جنایت و بربریت
در افغانس��تان متهم میکرد ،برای همیش��ه
ماندگار شد.

توقف آموزش خلبانان ترک
در آمریکا

سخنگوی پنتاگون از توقف برنامه آموزش
خلبانان ترکی��های در وزارت دفاع آمریکا برای
پ��رواز با جنگندههای اف  35خبر داد« .مایک
آندریوس» به رویترز گفت« :بدون تغییری در
سیاست ترکیه ،ما به کاهش مشارکت ترکیه در
برنام��ه اف  35ادامه خواهیم داد» .برنامه دوره
آم��وزش پروازی جنگندهه��ای اف  35آمریکا
برای پرس��نل ارتش ترکیه ش��امل  4خلبان،
 2مربی و  20پرس��نل تعمیر و نگهداری بود.
هفته پیش نیز اسپوتنیک گزارش داده بود که
آمریکا از پذیرش خلبانان جدید ترک بر اساس
این برنامه خودداری کرده اس��ت .این اقدام در
چارچوب ضرباالجل واشنگتن به آنکارا برای
لغو قرارداد خرید س��امانه دفاع موش��کی اس
 400از روسیه است اما ترکیه زیر بار فشارهای
آمریکاییها نرفته اس��ت .وزارت خارجه ترکیه
همچنین دی��روز قطعنامه کنگره آمریکا برای
هشدار به ترکیه و تهدید این کشور به تحریم
به دلیل خرید سامان ه اس  400را غیرقابل قبول
خوانده بود .در قطعنامه فوق به ترکیه هش��دار
داده ش��ده اس��ت که تداوم ق��رارداد اس،400
ائتالف دفاع��ی ترانسآتالنتی��ک را که تحت
رهبری آمریکاست ،تضعیف میکند.

سپاه عثمانی در مسکو!

در جریان فس��تیوال یادآوری تاریخ روس��یه،
گروه��ی از هنرمندان و ورزش��کاران ترکیهای در
مس��کو با ایجاد یک ق��رارگاه نمادین ،نماهایی از
ش��یوه زندگی س��پاهیان ینیچ��ری عثمانی در
اردوه��ای جنگیش��ان را به نمایش گذاش��تند.
به گ��زارش خبرگزاری آناتولی ،پوش��ش و ادوات
نظامی سپاهیان ینیچری ،تغذیه اردوی عثمانی،
بازیهای نظامی و روایت شیوه فعالیت قرارگاههای
سیار نظامی و اردوهای ینیچری از مهمترین ابعاد
فعالیت قرارگاه نمادین سپاه عثمانی در مسکو بود.

