
واکنش ایران به سفر مخفیانه رییس جمهور آمریکا به عراق

قاسمی: سفر دزدانه ترامپ به عراق بی احترامی و 
خالف عرف دیپلماتیک بود

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان این که سفر دزدانه دونالد ترامپ به 
عراق خالف عرف دیپلماتیک و بی احترامی به حاکمیت ملی عراق است، 
تاکید کرد: نیروهای بیگانه دیر یا زود مجبور به ترک تمام منطقه خواهند 

شد.
به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی با انتقاد از سفر خارج از عرف دیپلماتیک رئیس 
جمهور آمریکا به عراق، آنرا بی احترامی به حاکمیت ملی عراق خواند و گفت: 
همانگونه که آقای ترامپ در سخنان خود در جمع نظامیان آمریکا در» عین االسد« 
بدان تصریح کرد به رغم دخالت های بی شمار، هزینه های هزاران میلیارد دالری 
و پرداخت های سنگین حیثیتی غیر فابل جبران برای مردم ایاالت متحده آمریکا 
که منجر به حضور نظامی غیر قانونی و نامشروع آمریکا در منطقه بویژه عراق شد، 
وی امروز مجبور است کامال مخفیانه و به عبارتی دزدانه و تحت شدیدترین تدابیر 
حفاظتی-امنیتی قدم به سرزمین یکی از کشورهای منطقه بگذارد و اینچنین مورد 
انتقاد صاحب نظران و بی توجهی مقامات عراقی و مخالفت مردم این کشور قرار 

گیرد.
این دیپلمات ارشد کشورمان با انتقاد شدید از سخنان مداخله جویانه و فرصت 
طلبانه دونالد ترامپ افزود: دولت ها و ملت های منطقه هیچگاه اجازه سوء استفاده 
به بیگانگان متجاوز و منفور برای تفرقه افکنی میان کشورهای منطقه را نخواهند 
داد. این نه آمریکای زیاده خواه و حامی به تمام معنای تروریسم بلکه ملت های 
بیدار منطقه بودند که با درک بموقع شرایط و با هم افزایی امکانات مادی و معنوی 
خود توانستند تروریست های تشکیل، تسلیح و تامین مالی شده توسط آمریکا و 

صهیونیسم را تار و مار و سر کوب نمایند.
قاسمی در پایان تاکید کرد: بی تردید دیر زمانی نخواهد پایید که همه کشورهای 
منطقه دریابند ثبات و امنیت منطقه جز با اتکاء به منابع و ظرفیت های داخلی، 
منطقه ای و بین المللی خودشان میسر نیست و نیروهای بیگانه نیز دیر یا زود مجبور 
به ترک تمام منطقه شوند. بهتر آن است که آقای ترامپ مروری جدی و همه جانبه 
به تحوالت جهان و منطقه غرب آسیا از آغاز دوران ریاست جمهوری خود تاکنون 
داشته باشد؛ شاید در پرتو این نگاه مجدد و با استفاده از آنچه گفت، آنچه شد و آن 

چه خواهد شد درس های الزم را بیاموزد. 

دولت سودان:

۱۹ تن در اعتراضات اخیر کشته شدند
مقامات سودان اعالم کردند که از زمان آغاز تظاهرات در نوزدهم دسامبر 

تاکنون ۱۹ تن کشته شده اند که دو تن از آن ها نیروی امنیتی هستند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، بشاره جمعه، سخنگوی دولت 
سودان اعالم کرد که از ۱۹ دسامبر که تظاهرات علیه وضعیت اقتصادی در این 
کشور آغاز شد تاکنون ۱۹ تن کشته شده اند که دو تن از آن ها از نیروهای امنیتی 

هستند. همچنین ۲۱۹ تن در این تظاهرات زخمی شده اند.
این درحالی است که مخالفان سودانی می گویند تاکنون ۲۲ تن در این تظاهرات 

کشته شده اند.
از ۱۹ دسامبر اعتراضات در شهرهای مختلف سودان به ویژه خارطوم علیه وضعیت 

اقتصادی شروع شده است.
عمر البشیر، رئیس جمهور سودان دوشنبه در اولین اظهارات خود از آغاز اعتراضات 

متعهد شد که اصالحات واقعی برای تضمین بهبود وضعیت شهروندان انجام دهد.
همچنین وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای از شهروندان خود خواست به خاطر 

تنش ها و خشونت ها در سودان به این کشور سفر نکنند.
وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد که تنش ها میان دولت و مخالفان در سودان و 
خشونت ها در مرزهای بین چاد و سودان و مناطق مجاور با سودان جنوبی همچنان 

ادامه دارد.

فرانسه شهرکسازی صهیونیست ها را محکوم کرد
ضمن  ای  بیانیه  انتشار  با  شب  پنجشنبه  فرانسه  خارجه  امور  وزارت 
درخواست بازنگری رژیم صهیونیستی در تصمیم اخیر برای ساخت بیش از 
دو هزار واحد مسکونی در شهرک های جدید در کرانه باختری رود اردن، 

این اقدام را محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، فرانسه ضمن اشاره به نقض حقوق بین الملل از سوی 
تل آویو اعالم کرد: پاریس این تصمیم را که منجر به افزایش فعالیت شهرکسازی در 

کرانه باختری شود، محکوم می کند.
در ادامه این بیانیه آمده است: شهرکسازی، اساس تشکیل دو دولت مستقل را که 
تنها راه برقراری صلح پایدار و عادالنه میان اسرائیل و فلسطینیان است، از بین می 

برد و منجر به افزایش تنش میان آنها می شود.
کمیته عالی برنامه ریزی رژیم صهیونیستی در ۲5 و ۲6 دسامبر )چهارم و پنجم 
دی ماه( با ساخت دو هزار و ۱۹۱ واحد مسکونی جدید در شهرک های صهیونیستی 

موافقت کرد.
500 هزار شهرکنشین صهیونیست در کرانه باختری رود اردن و شرق بیت 

المقدس که اسرائیل در سال ۱۹67 میالدی اشغال کرد، به سر می برند.
این اقدام صهیونیست ها در حالی است که شورای امنیت ۲3 دسامبر ۲0۱6 
)سوم دی ماه ۹5( قطعنامه ۲334 را تصویب کرد که در آن خواستار پایان دادن به 

شهرک سازی رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی شد.
این قطعنامه خواستار توقف تمامی فعالیت های شهرکسازی در سرزمین های 

اشغالی فلسطین از جمله قدس شرقی شد.
۱4عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله چهار عضو دائم آن شامل چین، 
فرانسه، روسیه و انگلیس به این قطعنامه رأی مثبت دادند و تنها نماینده باراک اوباما 

رئیس جمهوری پیشین آمریکا برای نخستین بار به این قطعنامه رأی ممتنع داد.
با وجود آن که این قطعنامه، شهرک سازی در سرزمین های اشغالی فلسطین را 
»فاقد وجاهت قانونی« دانسته است، اما رژیم صهیونیستی نه تنها اقدامی برای توقف 
شهرک سازی های غیر قانونی انجام نداد، بلکه با روی کار آمدن »دونالد ترامپ« و 

حمایت همه جانبه واشنگتن از تل آویو، روند ساخت آن شدت گرفت.
های  سازی  موضوع شهرک  فلسطین،  مسائل  تحلیلگران  از  بسیاری  باور  به 
غیرقانونی رژیم صهیونیستی، مانع اصلی بر سر راه مذاکرات سازش میان فلسطینی 
ها و رژیم صهیونیستی است که از سال ۲0۱4 با کارشکنی رژیم آپارتاید اسرائیل 

متوقف شده است.

 اتصال شبکه های جاده  و خط آهن کره شمالی و جنوبی 
که اکنون به نماد برجسته بهبود روابط 2 کره تبدیل شده 
است با تهدید و کارشکنی آمریکا مواجه است و نگرانی ها 

از توقف تکمیل این طرح را افزایش داده است.
به گزارش ایرنا،مشکل اصلی دو کره برای اجرای این طرح که 
مراسم نمادین آن روز چهارشنبه برگزار شد، تهدید بانک های 
کره جنوبی از سوی آمریکا است که در صورت فاینانس و تامین 
مالی ، تحریم خواهند شد موضوعی که می تواند جلو اجرای این 

طرح ها را بگیرد.
از سوی دیگر بر اساس تحریم های شورای امنیت که تامین 
فلزات، مواد اولیه و آهن را در بر می گیرد، اجرای این طرح ها 
می تواند سئول را با مشکالت مضاعف روبرو کند، تالش دو کره 
نیز روی این موضوع متمرکز است تا به هر شکل، معافیت هایی 
از شورای امنیت و آمریکا برای این منظور بدست آورند، مذاکراتی 

هم میان کره جنوبی و آمریکا در جریان است.
مون جایه این رییس جمهوری کره جنوبی بیش از دیگران 
خواستار انجام این برنامه ها است زیرا با شعار » بهبود روابط دو 
کره« قدرت را در اختیار گرفت و اگر می خواهد از تنش ها بکاهد 
چاره ای جز اقدامات اصالحی اقتصادی ندارد و الزم است در این 

راستا دو کره طرح های تجاری و اقتصادی مشترک اجرا کنند.
هرچقدر وضعیت اقتصادی کره شمالی بدتر شود این کشور در 
تنگنای بیشتری قرار می گیرد و به همان نسبت تهدیدهایش 
افزایش می یابد و به همین میزان از امنیت کره جنوبی و شبه 
جزیره کره کاسته می شود چیزی که با خواست کره جنوبی در 

تضاد است.
در هفته ای که گذشت مقام های دو کره در مراسمی به شکل 
نمادین حضور یافتند تا مهر تاییدی بر این پروژه ها بزنند مردم 
دو کره هم امیدوار هستند، اتصال این شبکه ها، یک تحول بزرگ 
برای اقتصادهای دو کشور باشد و بتواند صلح دائمی را در منطقه 
برقرار کند و شبه جزیره کره را از سایه تهدیدهای نظامی آمریکا 

نجات دهد.
با این وصف نباید فراموش کرد که آمریکا به  عنوان پیش  شرط 
همکاری اقتصادی با کره شمالی، خواستار خلع سالح کامل پیونگ 
یانگ شده است این درحالی است که کره جنوبی موضع نرم تری 
در قبال همسایه شمالی خود اتخاذ کرده و به دنبال ارتباط سازنده 

با این کشور است.
به هر صورت قطار حامل ۱00 نفر از مسئوالن کره جنوبی روز 
چهارشنبه این هفته از خط مرزی نظامی دو کشور عبور کرد و 
وارد کره شمالی شد و در قلمرو ارضی این کشور مراسم اتصال راه 

و راه آهن دو کشور برگزار شد.
برگزاری این مراسم یک حرکت تاریخی از سوی هر دو کشور 
توصیف شده است و این امیدواری وجود دارد که با پیشبرد این 
طرح از تنش میان دو کره و تشنج در شبه جزیره کره کاسته شود.

برگزاری این مراسم بخشی از توافق های رهبران دو کشور در 
سپتامبر سال ۲0۱8 است که بر اساس آن خطوط ریلی و جاده ای 

دو کشور به یکدیگر متصل می شوند، عالوه بر این در حال حاضر 
نیز رایزنی هایی برای راه اندازی خطوط هوایی دو کشور در جریان 
است. کیم جون هیونگ استاد دانشگاه هاندونگ کره جنوبی می 
گوید ،برگزاری مراسم مذکور اقدامی بسیار پرمعنا و تاریخی بین 
دو کشور است زیرا ارتباطات ریلی دو کشور از زمان جنگ دو کره 

تاکنون بی سابقه بوده است.
او می افزاید اگر این ارتباط دوباره برقرار شود می تواند به پیشبرد 

فرایند صلح در شبه جزیره کره کمک کند.
کیم هیون می وزیر راه و ترابری کره جنوبی می گوید، پیشبرد 
صلح و امنیت شبه جزیره کره با اهمیت است و ارتباطات ریلی دو 
طرف این روند را تسریع می کند. وی تصریح کرد ،این موضوع 
باعث افزایش ارتباطات بین دو کره می شود و رهبران دو کشور 
و مردم می توانند سفرهای متقابل داشته باشند و همکاری ها 

طبیعتا در عرصه های مختلف افزایش خواهد یافت.
به گفته وی، حضور مسئوالن بلند پایه در این مراسم نشان می 

دهد که آنها امید زیادی به توسعه روابط دو کره دارند.
با این حال کره جنوبی برای اجرای این طرح هنوز به چراغ سبز 
آمریکا نیاز دارد این کشور تا قبل از موافقت آمریکا در سال جاری 
میالدی نتوانسته بود تحقیقات و بازرسی های الزم ریلی و جاده 
ای در کره شمالی را انجام دهد به همین دلیل سئول برای پیشبرد 
این برنامه و عملی کردن آن و اینکه از شرایط نمادین خارج شود، 
الزم است به رایزنی هایش برای جلب حمایت واشنگتن ادامه دهد.

برگزاری این مراسم به تنهایی مصداق نقض تحریم ها نیست 
اما آوردن تجهیزات و مواد اولیه برای اجرای فاز اول این طرح ها 

نیازمند معافیت از تحریم ها است.
تهدیدها  با  جنوبی  کره  گوید،  می  هاندونگ  دانشگاه  استاد 
و فشارهای آمریکا روبرو است و هنوز نتوانسته است معافیت از 
تحریم ها را بدست آورد و به نظر می رسید به همین دلیل با 

احتیاط و با برداشتن گام های آرام و تدریجی به پیش می رود.
او تاکید کرد ، برای اجرای طرح ها باید تحریم ها برداشته شود 
بنا بر این الزم است روابط بین آمریکا و کره شمالی هم تا اندازه ای 

بهبود یابد که فعال چنین چیزی مشاهده نمی شود.
اگر تحریم ها لغو شود و ارتباطات ریلی برقرار گردد راه آهن و 
مسیرهای جاده ای، شهر سئول پایتخت کره جنوبی را به شهر 

سینوجون در شمال غرب کره شمالی متصل خواهد کرد.
افزون بر این نباید فراموش کرد که امتداد این مسیر ریلی می 
تواند راه آهن و جاده های دو کره را به خط آهن سیبری نیز 
مرتبط و تحول بزرگ منطقه ای و فرا منطقه ای ایجاد کند شاید 
برای همین است که مسئوالنی از چین، روسیه و مغولستان نیز در 

این مراسم نمادین شرکت کرده بودند.
راه آهن  به  روزی  کره  شبه جزیره  امیدوارند  کشور  سه  این 
ریلی  شبکه  طوالنی ترین  که  )ترانس سیب(  سیبری  سراسری 

جهان است ،بپیوندد و به اروپا راه یابد.
راه آهن سراسری سیبری شبکه ای از راه آهن ها است که بخش 

اروپایی روسیه را به مغولستان، چین و دریای ژاپن پیوند می دهد.
این پروژه اولین گام در راستای اجرای یک توافق بین دو کره 
برای مرتبط کردن مجدد راه آهن و جاده ها از زمان جنگ ۱۹50 
تا ۱۹53 کره تا کنون و بخشی از تالش ها برای ارتقای روابط 

دوجانبه است.
کره جنوبی امیدوار است شورای امنیت با نظرداشت اینکه قبال 
با اجرای این طرح خارج از تحریم ها موافقت کرده است به اجرای 
آن کمک کند و از سوی دیگر هر اقدامی در این راستا زمانی 
عملیاتی می شود که طبیعتا حمایت آمریکا را نیز به دنبال داشته 
باشد به همین دلیل کارشناسان معتقد هستند برگزاری مراسم 
یاد شده فعال یک گام بسیار مهم اما نه عملیاتی برای پیشبرد 

این طرح ها است.
کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی و مون جائه این، رییس 
جمهوری کره جنوبی در ماه سپتامبر سال ۲0۱8 در دیداری، 
طرح اتصال شبکه  خط آهن کره شمالی و کره جنوبی را تصویب 
کرده بودند، آخرین حرکت منظم قطارها میان دو کشور در جریان 

جنگ کره )۱۹50 تا ۱۹53( انجام شده بود.
تحقیقات الزم برای اتصال سیستم راه آهن دو کشور به یکدیگر، 
در ماه جاری میالدی در کره جنوبی به پایان رسید و این کشور 
6۲0 هزار دالر برای تحقق این پروژه اختصاص داده است حال باید 
دید که آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل چه رویکردی در برابر 

این طرح بزرگ اقتصادی دارند.
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بحرین رسما تایید کرد فعالیت سفارتش در سوریه را از سرمی گیرد
وزارت خارجه بحرین رسما اعالم کرد که سفارت این کشور فعالیت خود در سوریه را از سر می گیرد. به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه اسکای نیوز، وزارت امور خارجه بحرین بر اهمیت تقویت نقش کشورهای عربی در حفظ استقالل، حاکمیت و 

تمامیت ارضی سوریه تاکید کرده است. بحرین از جمله کشورهایی بود که از سرنگونی دولت قانونی سوریه و تسلط تروریست ها بر این کشور حمایت می کرد. پیش از این اسپوتنیک از قصد منامه برای بازگشایی سفارتش در دمشق در هفته آتی 
خبر داده بود. شبکه العالم نیز گزارش داد که وزارت خارجه بحرین در بیانیه ای خواستار جلوگیری از دخالت خارجی در امور سوریه شده است. 

اخبار با تهدید و کارشکنی صورت می گیرد

 آمریکا، چوِب الِی چرِخ روابِط ریلِی دو کره

ترامپ:

آمریکا در عراق می ماند تا ایران را زیر نظر داشته باشد

پای عربستان به پرونده موسوم به نیسان باز شد

رئیس جمهور آمریکا که مخفیانه و بدون اعالم قبلی به عراق سفر کرده است 
گفت که این کشور در عراق می ماند تا ایران را زیر نظر داشته باشد.

به گزارش ایسنا، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در سفری غیر منتظره به 
عراق رفته است در سخنرانی اش در پایگاه عین االسد واقع در غرب عراق بار دیگر اعالم 

کرد که نیروهای آمریکایی را از سوریه خارج می کند.
بنابر گزارش پایگاه اینترنتی کاخ سفید، ترامپ گفت: نیروهای آمریکا به شکل 
قدرتمندانه، حساب شده و با برنامه از سوریه خارج خواهند. کامال حساب شده و با 

برنامه ریزی.
ترامپ با تاکید بر اینکه به طور همزمان به حضور در عراق ادامه خواهد داد، گفت: ما 
به حضور آمریکا در عراق ادامه می دهیم تا از احیای داعش جلوگیری و از منافع آمریکا 
محفاظت کنیم. تا هرگونه شکل گیری احتمالی دوباره داعش را زیر نظر داشته باشیم و 

همین طور ایران را نیز زیر نظر داشته باشیم. ما حواسمان خواهد بود.
وی هفته گذشته نیز اعالم کرد که نیروهای آمریکایی را از سوریه و افغانستان خارج 

می کند که با واکنش های بسیاری مواجه شد.
به گزارش ایسنا، فرید مدرسی، خبرنگار حوزه عراق در توئیتی نوشت: ترامپ تاکید 
داشت که این دیدار در پادگان نظامیان آمریکایی برگزارشود اما نخست وزیر عراق 

نپذیرفت.
این خبرنگار نوشته است: قرار بود این دیدار در پادگان نظامیان آمریکایی باشد، 
رئیس سازمان مبارزه با تروریسم برای هماهنگی به االنبار رفت، اما آمریکا منصرف شد، 

گفت: دیدار در چادر نظامیان، عادل عبدالمهدی پیشنهاد آمریکا را رد کرد.
دفتر عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق در بیانیه ای با اعالم اینکه دولت عراق در 
جریان سفر ترامپ به عراق بوده گفت: نشست میان رهبران عراقی و دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا به علت وجود اختالف در مورد چگونگی برگزاری دیدار لغو 

شد.
سفر اعالم نشده ترامپ به عراق اعتراض محافل سیاسی این کشور را به دنبال 

داشته است.
بسیاری از مقامات و تحلیلگران دنیا بر این باورند که خروج آمریکا از سوریه یک 

پیروزی برای ایران و روسیه به شمار می آید.
در همین حال دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل با مقایسه سفر 
اخیر ترامپ به بغداد و شمخانی به افغانستان آن را نشانه واقعیت  ایران  و آمریکا 

دانست.
حسین امیرعبداللهیان در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: » در یک زمان، 
دریابان  شمخانی  نماینده مقام معظم  رهبری  و دبیر شورایعالی امنیت ملی با اعالن 
قبلی به  افغانستان  پرخطر سفر کرد و  ترامپ  فرمانده کل قوا و رییس جمهور  آمریکا  
به صورت مخفیانه به  بغداد  کم خطر سفر و دقایقی در جمع نظامیان آمریکا حاضر 

شد. این است واقعیت  ایران  و آمریکا!«

پیشین  و  معزول  رییس  گون  کارلوس  توسط  دالر  میلیون  پرداخت ۱5 
هیات مدیره شرکت خودروسازی نیسان ژاپن به یک شرکت عربستانی با 
هدف »جلب نظر خانواده سلطنتی« این کشور، تازه ترین موردی است که 

دادستانان توکیو به پرونده این شرکت اضافه کرده اند.
به گزارش ایرنا ژاپن تودی روز جمعه گزارش کرد یک تاجر بانفوذ اهل عربستان 
سعودی در پرداخت وجهی که ادعا می شود برای پوشش دادن ضرر سرمایه گذاری 

شخصی کارلوس گون، رئیس سابق هیات مدیره نیسان، بوده، دست داشته است.
گون 64 ساله هفته گذشته به ظن سوء استفاده شدید از اعتماد در رابطه با این 

پرداخت بازداشت شد او در ابتدا به ادعای گزارش درآمد کمتر از میزان واقعی بازداشت 
شده بود. گون این بار متهم است که از طریق یک کانال غیرقانونی شرکت تابع نیسان 
به شرکت یکی از آشنایانش که ادعا می شود به او در کسب ضمانت اعتباری برای 

معامالت مالی شخصی اش کمک کرده حدود ۱5 میلیون دالر پرداخت کرده است.
منابع آگاه می گویند این آشنای گون خالد الجفالی تاجری از خانواده موسس 
شرکت زنجیره ای »ای اِی جفالی و برادران« در عربستان سعودی است او و گون برای 

مدت 30 سال یکدیگر را می شناخته اند.
دادستانان توکیو می گویند که این پول به عنوان »هزینه های ترویج فروش« به 

شرکت جفالی پرداخت شده است آنها ظن آن دارند که این مبلغ به عنوان پاداشی 
برای تامین ضمانت اعتباری گون به جفالی پرداخت شده باشد.

اما تیم وکالی مدافع گون از قول او می گویند که این مبلغ پاداشی قانونی برای 
نقش جفالی در حل مشکالت نیسان و جلب نظر خانواده سلطنتی سعودی بوده است.

شرکت زنجیره ای »ای اِی جفالی و برادران« در سال ۱۹46 تاسیس شده است 
این شرکت در زمینه تامین برق و ارتباطات راه دور برخی از شهرهای بزرگ عربستان 

سعودی و همچنین ساخت و ساز، بیمه، تولید و توزیع خودرو فعالیت می کند.
این شرکت زنجیره ای عربستانی نیز چنین موضوعی را رد کرده است.

دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا با بیان این که امروز، دنیا 
با بحران قدرت رو به رو است، گفت: قدرت از غرب به شرق 

عالم در حال انتقال است.
به گزارش ایسنا، سردار سرلشکر رحیم صفوی در دومین جشنواره 
ملی صنعت هنرهای دیجیتال تبریز، اظهار کرد: جابجابی شگرف و 
ناگهانی مرکز قدرت از غرب به شرق یکی از بحران های قدرت بوده و 
در قرن ۲۱ منابع این قدرت اقتصاد، فرهنگ و تمدن است و قدرت به 
طور خاص از آمریکا و اروپا به سمت شرق عالم در حال حرکت است.

ایران  و  روسیه  هند،  چین،  قدرت های  این که  بر  تاکید  با  وی 
قدرت های بزرگ قرن جدید خواهند شد، افزود: آمریکایی ها با چالش  
به  رو  )فدراسیون روسیه(  نظامی  اقتصادی )چین(، چالش  بزرگ 
هستند و بیداری و پویایی سیاسی مردم سراسر دنیا در اثر پیشرفت 
ارتباطات و قدرت رسانه های جمعی، افول و نزول قدرت آمریکا و 
وخیم شدن عملکرد دولت جدید آمریکا از جمله بحران های قدرت 

در دنیا است.
دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا با اشاره به شکست استراتژیک 
آمریکا در غرب آسیا، گفت: آمریکا در  عراق و افغانستان ۲0 هزار 
کشته و زخمی داد و به اذعان برخی از نظامیان خودشان، آمریکا در 
لشکرکشی به غرب آسیا اشتباه کرد، چراکه دشمن و تهدید اصلی 

آمریکا، چین)قدرت اقتصادی( و روسیه)قدرت نظامی( بود.
وی قدرت فناوری های نوین در علوم مختلف را چهارمین عامل 
تغییر موضع قدرت دانست و یادآور شد: قدرت فناوری های نوین در 
تکنولوژی، فناوری های جدید، بازی های رایانه ای، و... یک قدرت جدید 

است که به فضل الهی ما نیز به این سمت در حال حرکت هستیم.
دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا با بیان اینکه قدرت فرهنگ 
و تمدن نوین اسالمی پنجمین عامل تغییر موضع قدرت است، افزود: 
امروز، قدرت جدیدی به اسم قدرت فرهنگ و تمدن نوین اسالمی 
در مقابل آمریکا قرار دارد که نه تنها مسلمانان بلکه تمامی ملت ها 

را تحت تاثیر قرار داده که این قدرت با پیروزی انقالب اسالمی ایران 
شروع شده است.

وی با بیان این که فرهنگ آمریکا، فرهنگ لیبرال دموکراسی است، 
ادامه داد: از دید ما قدرت فرهنگ و تمدن نوین اسالمی است که در 

مقابل قدرت لیبرال خواهد ایستاد و بر آن تسلط پیدا خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه ایران اسالمی دارای سه مرحله تمدنی شامل 
قبل از اسالم، بعد از اسالم و مرحله تمدن سازی کنونی است، افزود: 
ایران بعد از اسالم در دو مرحله تمدن ساز بوده  است، یکی در دوران 
صفویه که از تبریز آغاز شد و دیگری با پیروزی انقالب اسالمی ایران 
آغاز شده و فرهنگ و تمدن نوین اسالمی را شکل می دهد که در 

جهان اسالم بدون رقیب است.
وی در این رابطه افزود: این فرهنگ همان اسالم ناب محمدی 
است که می تواند هم برای مسلمان ها و هم برای غیرمسلمان ها الهام 

بخش باشد.

صفوی با تاکید بر این که قدرت و نفود فرهنگی ایران تا مدیترانه 
رسیده است، گفت: برای اینکه این قدرت را به تمدن بدل کنیم، باید 
از هنر بهره بگیریم چرا که بدون هنر، قدرت به تمدن بدل نمی شود و 

هنر دیجیتال یکی از همین هنرهاست.
وی با بیان این که ایران اسالمی قلب جهان اسالم است و دانشگاه 
همسایه  مسلمان  کشورهای  از  می تواند  نیز  تبریز  اسالمی  هنر 
دانشجوی خارجی جذب کند، افزود: دانشگاه تهران اکنون دو هزار 
دانشجوی خارجی دارد و امید است دانشگاه هنر تبریز هم در جذب 
دانشجوی خارجی موفق عمل کند و همسایگان نیز هنرهای اسالمی 

و دیجیتال را از این دانشگاه فرابگیرند.
دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا در بخش دیگری از سخنانش 
به اهمیت طراحی بازی آتش بار اشاره کرد و به بازگویی دو خاطره از 

رشادت های شهید شفیع زاده در دوران دفاع مقدس پرداخت.
دومین جشنواره ملی صنعت هنرهای دیجیتال تبریز در سالن 

رحیم صفوی:

قدرت، از غرب به شرق عالم در حال انتقال است


