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رصدخانه

از جاکارتا تا قدس
برگزاری نشست فوق العاده سازمان همکاری اسالمی با موضوع فلسطین

نشست فوق العاده سازمان همکاری اسالمی برای بررسی موضوع فلسطین 
که از روز گذشته با حضور مقامات ارشد و برخی سران کشورهای عضو این 
سازمان در جاکارتا، پایتخت اندونزی برگزار شده بود، ظهر امروز با تصویب 
پیش نویس یک قطعنامه و همچنین یک بیانیه درباره موضوع مورد بحث، 
به کار خود پایان داد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران که به نمایندگی 
از کشورمان در این نشست شرکت کرده بود، در سخنان روز گذشته ضمن 
اشاره به اینکه شورای امنیت تاکنون اقدامی در حمایت از فلسطین انجام 
نداده، تأکید کرد که جمهوری اسالمی ایران با وجود همه فشارهای موجود، 
به سیاست خود در حمایت از آرمان فلسطین ادامه خواهد داد. به جز ظریف، 
دیگر مقامات ارشد کشورهای عضو سازمان نیز درباره موضوع مورد بحث 
به اظهارنظر پرداخته و مواضع دولت های خود را بیان کردند. این اجالس 
فوق العاده به درخواست دولت فلسطین و برای رسیدگی به اقدامات رژیم 

اسرائیل در زمینه یهودی سازی قدس و تهدید مسجداالقصی برگزار شد.
در چارچوب این نشست فوق العاده، اجالس وزرای خارجه سازمان همکاری 
اسالمی روز یکشنبه با سخنرانی وزیر خارجه اندونزی به عنوان دولت میزبان 
آغاز بــه کار کرد. دکتر محمد جــواد ظریف که ظهر دیــروز در رأس هیئتی 
برای شــرکت در نشســت فوق العاده سران اســالمی در خصوص قدس و 
مسجداالقصی وارد جاکارتا شــده بود، در این اجالس حضور داشت. وزیر 
خارجه اندونزی در ســخنان افتتاحیه خود با اشــاره به اینکه این نخستین 
اجالس فوق العاده سران اسالمی اســت که ویژه قدس و مسجداالقصی 
برگزار می شود، گفت صلح در خاورمیانه تا هنگامی که مسئله فلسطین حل 
نشود، برقرار نخواهد شد. در ادامه اجالس وزرای خارجه اسالمی در جاکارتا، 
ریاض المالکی، وزیر خارجه دولت فلســطین، به ایراد سخنرانی پرداخت. 
المالکی در سخنرانی خود با اعالم اینکه قدس در شرایط استعماری قرار دارد، 
به ادامه شهرک سازی در قدس، جلوگیری از ورود مسلمانان به حرم قدس 
شریف، حمله به نمازگزاران و ترور فلسطینیان به عنوان برخی از ابعاد سیاست 
اســتعماری رژیم اسرائیل در قدس و فلسطین اشــاره کرد. ریاض المالکی 
خواهان برخورد جمعی و قاطع کشــورهای اسالمی با اقدامات استعماری 

رژیم اسرائیل شد.  در ادامه اجالس، ایاد مدنی، دبیرکل سازمان همکاری 
اسالمی، سخنان خود را آغاز کرد. وی با تشکر از اندونزی به خاطر میزبانی 
اجالس و هیئت های شرکت کننده به خاطر شرکت در اجالس فوق العاده 
سازمان، سخنان خود را آغاز کرد. ایاد مدنی با تأکید بر ضرورت از سرگیری 
رونــد صلح، گفت: »بدون اتحاد داخلی فلســطینی ها، شــرایط الزم برای 
تحقق حقوق فلسطینی ها و موفقیت روند صلح فراهم نمی شود«. در ادامه، 
حسن کلیب، معاون بین الملل وزارت امور خارجه اندونزی و رئیس اجالس 

کار شناسان ارشد، گزارشی از جلسه صبح کار شناسان ارشد ارائه کرد. 
از نکات جالب توجه نشست دیروز این بود که در حاشیه این نشست و در قالب 
عکس هــای یادگاری وزرا، ظریف و عادل الجبیر، وزیر خارجه عربســتان 
سعودی با یکدیگر دســت دادند. این اتفاق البته بســیار کوتاه و گذرا بود و 
دیالوگ خاصی بین دو طرف برقرار نشد و تنها سالم و احوالپرسی میان دو 

طرف رد و بدل شــد. ظریف در پاسخ به سوالی در این زمینه گفت: »در یک 
لحظه با یکدیگر رو در رو شدیم و هیج کدام اول به سمت دیگری نرفتیم«. 
گفتنی اســت وزیر خارجه ایران در سخنرانی خود در اجالس جاکارتا اشاره 
کرد جمهوری اســالمی با وجود اینکه می داند فشارهایی که در دهه های 
اخیر علیه ایران اعمال شده محصول حمایت از آرمان فلسطین بوده است، 
به این سیاســت ادامه خواهــد داد. وی گفت: »وضعیت فلســطین بیش 
از پیش قربانی اســتفاده از زور توسط صهیونیســت ها شده و ادامه اشغال 
وحشیانه اسرائیل، مهم ترین اصول حقوق بین الملل در خصوص حمایت 
از حقوق بشردوستانه را نقض کرده است«. ظریف افزود: »رژیم اسرائیل 
برای سرپوش گذاشتن بر برنامه توســعه طلبانه خود جهت تغییر وضعیت 
مسجداالقصی و اطراف آن، در پوشش اقدامات افراط گرایان صهیونیست، 
در حال اعمال سیاست خود در زمینه تغییر ترکیب جغرافیائی و یهودی سازی 

مســجداالقصی و قدس اســت«.  وزیر خارجه ایران در ادامه تأکید کرد: 
»شورای امنیت به دالیل متعدد به ویژه سیاست های یکی از اعضای دائم 
خود متاســفانه در جهت انجام مسئولیت خود بر اساس منشور ملل متحد 
اقدامی نکرده و اجازه داده است این تهدید برای صلح و امنیت بین المللی 
ادامه یابد«. ظریف با بیان اینکه ما به عنوان مسلمانان باید اختالفات خود 
را کنار بگذاریم و به دنبال اقدامات عملی برای پایان دادن به تمامی مظاهر 
اشغال فلسطین در یک چارچوب سازمانی باشیم، اظهار داشت: »به عنوان 
یک گام در مسیر آزادی کامل فلسطین، مانع تحقق تالش های غیر قانونی 
اشغالگران اســرائیلی برای تغییر ماهیت شهر اشغال شده قدس شویم«. 
وی همچنین گفت: »مسئله فلسطین و قدس شریف در قلب و مرکز توجه 
و اولویت اصلی ما در ســازمان همکاری اســالمی قــرار دارد و باید بتوانیم 
به وعده های خود در این زمینه جامه عمل بپوشــانیم. ما امروزه با مســائل 
مختلفی سر و کار داریم، اما هیچ امری نباید ما را از توجه به موضوع اصلی 

و فلسفه وجودی سازمان همکاری اسالمی منحرف کند«. 
نشســت جاکارتا، امروز با حضور برخی سران کشورهای عضو و سخنرانی 
آن ها ادامه پیدا کرد و به پایان رســید. در پایان نشســت امروز، پیش نویس 
قطعنامه و بیانیه جاکارتا درباره فلسطین و قدس شریف به تصویب حاضران 
در نشست رسید. جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزی، عمر البشیر رئیس 
جمهور سودان و ممنون حســین رئیس جمهور پاکستان، محمود عباس 
رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین، ســامح شکری وزیر خارجه مصر، 
معاون نخســت وزیر قطر، نومــان کورتولماز معاون نخســت وزیر ترکیه، 
عادل الجبیر وزیر خارجه عربســتان، وزرای خارجه افغانســتان، بحرین، 
تاجیکســتان، موریتانی و ســیرالئون و همچنین ایاد امین مدنی، دبیرکل 
ســازمان همکاری های اســالمی از جمله مقامات شــرکت کننده در این 
نشســت بودند. دیگر اعضای این سازمان نیز در ســطوح مختلف در این 
نشست شرکت کرده بودند. در این نشســت ۶۰۵ هیأت از ۵۷ کشور عضو 
سازمان همکاری های اسالمی و دو ســازمان بین المللی حضور یافتند و 

بیش از ۶۰۰ خبرنگار، عکاس و تصویربردار این مراسم را پوشش دادند.

انتشار جزئیات مذاکرات آمریکا با ایران پیش از حمله به عراق
زلمی خلیل زاد، ســفیر ســابق آمریکا در عراق، افغانستان، سازمان ملل و افسر سابق دولت جرج بوش، در کتاب جدید خود به مرور خاطرات گذشته پرداخت و در آن عملکرد دولت جرج بوش را بررسی کرد. بخشی از این کتاب به سیاست 
خارجی آمریکا در عراق و افغانســتان و تعامل این کشــور با ایران اشاره دارد. در این کتاب آمده که مقامات آمریکایی قبل از اینکه به عراق حمله نظامی کنند، در این رابطه جلساتی را با مقامات سیاسی ایران برگزار کردند و از ایران خواستند 

در رابطه با جنگنده های آمریکاییـ  که احتمااًل به اشتباه به مرزهای غربی ایران وارد می شوندـ  تعامل الزم را داشته باشند و آن ها را مورد اصابت موشک های خود قرار ندهند. 
در این کتاب به محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه فعلی ایران نیز که آن زمان، یعنی ســال ۲۰۰۳ نماینده ایران در ســازمان ملل بود، اشاره شده که در این رابطه دیدارهایی با مقامات آمریکایی در شهر ژنو داشت. این کتاب مدعی است 
تعامالت سیاسی- نظامی ایران و آمریکا به پیش از آغاز حمالت محدود نشد و در جریان حمالت و تصرف عراق نیز ادامه داشت. در این کتاب همچنین به قدرت نفوذ ایران در بین جامعه شیعی عراق که اکثریت جمعیت عراق نیز هستند 
اشاره و نوشته شده است، در سال ۲۰۰۳ آمریکا عالقه مند بود از طریق نفوذ ایران در عراق، موافقت جامعه شیعی عراق را برای سقوط صدام جلب کند، زیرا آمریکا به خوبی می دانست رهبران شیعی عراق از سوی ایران حمایت می شدند 

و همچنین قدرت نفوذ باالیی در میان جامعه شیعی عراق داشتند.

استفاده از گاز اشک آور برای متفرق کردن مردم از مقابل دفتر روزنامه؛ استانبول، 
ترکیه.

مهاجران در حال تماشای کارتون؛ 
مرز مقدونیه.

دانشمندان از مشاهده گونه ای جدید از هشت پا در عمق حدود ۴ کیلومتری اقیانوس مجمع الجزایر هاوایی، خبر دادند و 
نام آن را »روح تاپوس« گذاشتند.

صدمه دیدن هوادارا فوتبال در حاشیه 
دیدار تاتنهام و آرسنال؛ لندن.

  برنامه ایران برای خرید
تسلیحات بیشتر از روسیه

بعــد از دهه ها تحریم های بین المللی در بازارهای تســلیحاتی، 
اکنــون ایران خــود را آماده خریــد تجهیزات نظامــی ضروری 
می کند تا با کمک تجهیزات نظامی روسیه عقب ماندگی رقبای 
منطقه ای مجهز به ســالح های آمریکایی را جبران کند. در این 
راستا، برخی رسانه ها از فهرســت خرید ۸ میلیارد دالری ایران از 
جمله جنگنده های پیشرفته »سو– ۳۰«، هواپیماهای آموزشی 
»یاک–۳۰«، بالگردهای نظامی چون »ام آی- ۸« و »ام آی- 1۷« 
و سامانه دفاع موشــکی »اس-۳۰۰« و البته کشتی های جدید 

و حتی زیردریایی های جدید دیزلی و الکتریکی خبر می دهند. 

  تنها درخواست نصرالله 
از دولت های عربی

ســید حســن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان، در بخشــی از 
ســخنرانی خود در انتقاد از رویکرد جدید کشــورهای عربی در 
قبال لبنان، اظهار داشــته: »ما در ســال ۲۰۰۶ به آن ها تنها 
اعالم کردیم از شــما هیچ چیز نمی خواهیم، جز اینکه دست از 
سر ما بردارید. امروز بار دیگر     همان مسأله را تکرار می کنیم و به 
آن ها می گوییم از شما هیچ چیزی نمی خواهیم. فقط ما را     رها 
کنید. مقاومت را به حال خــود واگذارید. ملت را     رها کنید و این 
کشور را به حال خودش واگذارید«. وی افزوده: »آن ها هرگز به 
ما کمک نکردند بلکه همواره ضد مقاومت تالش می کردند«. 

  جنجال بر سر توقیف 
و رفع توقیف روزنامه »زمان«

روزنامه »زمان« ترکیه با مدیریت جدید و در نخستین شماره خود 
پس از رفع توقیف، به شــدت از خط مشی دولت ترکیه حمایت 
کــرد. مدیریت جدید روزنامه زمان بر اســاس حکمی از دادگاه 
منصوب شد و کارمندان تحت تدابیر امنیتی وارد دفتر روزنامه 
شدند. منتقدان می گویند این اقدام دولت ترکیه با هدف ریشه 
کن کردن رســانه های مخالف صورت گرفته اســت. روزنامه 
زمان در آخرین نســخه خود پیش از توقیف، هشــدار داده بود 
این کشور، تاریک ترین روزهای مطبوعاتی خود در تاریخ ترکیه 

را می گذراند. 

ادامه رقابت های مقدماتی 
انتخابات آمریکا

مارکو روبیو، سناتور ایالت فلوریدا و از نامزدهای انتخابات درون 
حزبی جمهوری خواهان، پیروز انتخابــات مقدماتی این حزب 
در پورتو ریکو شد. روبیو ۷۵ درصد، معادل ۲۳ هیأت انتخاباتی 
در این حوزه را از آن خود کرد. بعد از روبیو، دونالد ترامپ، نامزد 
جنجالی جمهوری خواهان نفر دوم شد و 1۳ درصد آرا و تد کروز 
نیز ۸ درصد آرا را از آن خود کرد. روز شنبه نیز جمهوری خواهان 
در چهار ایالت کانزاس، کنتاکی، لوئیزیانا و مین رقابت کردند. 
گفته می شــود ترامپ در دو ایالت کنتاکی و لوئیزیانا برنده شده 

و کروز هم در ایالت های کانزاس و مین توانسته پیروز شود.

بین الملل


