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یادداشت

بحران اعراب در نقطه اوج

بحران در میان اعضای شــورای همکاری خلیج فارس به نقطه عطف خود رسیده است .رکس
تیلرسون ،وزیر امورخارجه ایاالت متحده روز 11جوالی ،در روز دوم سفر خود به منطقه برای از بین
بردن تنش ،به توافقی با قطر دست پیدا کرد .اگرچه محتوای این توافق مبهم است اما پیامی روشن در
بردارد :ایاالت متحده به اندازه کافی عداوت و دشمنی بین قطر در یک سو و عربستان سعودی و امارات
متحده عربی در سوی دیگر را تحمل کرده است .ریاض و ابوظبی مجبور خواهند شد در موقعیت خود
در برابر دوحه براساس این یادداشت تفاهم بازنگری کنند .اما حتی اگر این توافقنامه بتواند درگیری در
این بلوک را از بین ببرد ،احتماال درگیری دیگری در راه خواهد بود.
زمانی که اعضای این گروه همگی در یک جهت باشند ،شورای همکاری خلیج فارس اتحادیهای
قدرتمند و عمدتا عرب است که اغلب کشورهای آن سنی بوده ،جیبهایی پر از پول و منابعی وسیع
دارند .قدرتهای بزرگ مانند ایاالت متحده ،اتحادیه اروپا ،انگلیس ،روسیه و چین همگی میخواهند
که این بلوک متحد باشد .چرا که امنیت انرژی و نفوذ شورای همکاری خلیج فارس در خاورمیانه به
این اتحاد بستگی خواهد داشت .با این حال ،اغلب اختالف نظر میان اعضای این شورا ،همبستگی
استراتژیک آنها را از بین میبرد .همان طور که آخرین بحران دیپلماتیک موجود این مساله را نشان
داده است .دشمنی کنونی و اختالف نظر شدید موجود ،سابقهای  37ساله دارد .این درگیری اولین بار
نیست که رخ میدهد و آخرین بار هم نخواهد بود.
با امضای تفاهم نامه میان قطر و ایاالت متحده ،ادعای عربستان سعودی و امارات متحده عربی مبنی
بر کمک قطر به تروریسم تضعیف خواهد شد و قطر باید تالشهای بیشتری در مقابله با تروریسم انجام
دهد .واشنگتن نیز به دنبال منافع خود است چرا که قطر متهم به تامین مالی گروههای مهم تروریستی
است .ایاالت متحده میخواهد اطمینان حاصل کند که دولت قطر در تقویت قاچاق مواد مخدر نقشی
نخواهد داشت .دولت قطر از این توافقنامه به عنوان تقویت مبارزه دیرپایش با تروریسم در کنار ایاالت
متحده یاد میکند و در عین حال وزیر امورخارجه این کشور انکار میکند که این تفاهم نامه ارتباطی با
بحران موجود داشته باشد .تیلرسون تایید میکند که این سند در ماههای گذشته به کار خود ادامه داده
است و ایاالت متحده تفاهم نامههای مشابهی را با دیگر کشورهای خلیج فارس به امضا خواهد رساند.
در هرصورت ،این معامله تالش میکند سمت و سوی نگرانیها را مسائل جهانی نشان دهد ،از
تقویت اختالف میان عربستان سعودی و امارات با قطر جلوگیری کند ،تا از این طریق انزوای قطر در
اولویت اول این دو کشور نباشد .این توافقنامه برای رسیدن به این هدف کار چندانی از پیش نخواهد
برد و حل و فصل اساسی اختالفهای میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس به این آسانی نخواهد
بود .جرقه مشکالت عربستان سعودی با قطر به تازگی زده نشده و سابقهای طوالنی دارد .مقاومت دوحه
در برابر کنترل گری ریاض ،ارتباط دوحه با ایران و رسانههای خاص قطر مدتهاست که عامل تنش
میان دو کشور هستند .تفاوتها در نگرشها و رویکردهای دو کشور مدتهای طوالنی است که این
بحران را به وجود آورده است.
از سوی دیگر واشنگتن به دنبال بی طرفی در درگیریهای میان ریاض و دوحه است .سفر تیلرسن
به قطر و اصرار او مبنی بر این که تمام کشورهای شرکت کننده در اجالس ریاض باید این یادداشت
تفاهم را امضا کنند نشانهای بر این است که آنها یک جانبه از ریاض دفاع نمیکنند .اگر ریاض فکر
میکند که نشستن در کنار ترامپ در آن اجالس ،نشانهای از تمایل واشنگتن به آنهاست باید دوباره
روی این مساله فکر کند .واشنگتن نشان داده که مبارزه علیه تروریسم اولویت اصلی است و آنها به
هیچ وجه دوست ندارند که در امور این بلوک دخالت کنند.
حضور تیلرسون در قطر نشان داد که بحران در شورای همکاری خلیج فارس به اوج خود رسیده
است و آنها خواستار این هستند که این اختالفات حداقل در منظر عمومی همین جا به پایان برسد.
عربستان سعودی و امارات این فرصت را داشتند که منازعات را در تاریخ12جوالی و زمانی که تیلرسون
با همتایان بحرینی و مصری خود در جده عربستان مالقات میکردند ،کاهش دهند .اما ریاض به راه
خود ادامه داد تا درخواستهای بیشتری را از دوحه داشته باشد .حاال موضع گیری آنها در برابر قطر
بر اساس توافقنامه مبارزه با تروریسم واشنگتن و خطوطی است که این توافقنامه مشخص کرده است.

پاورقی

الزامات عراق پس از داعش از زبان سید محسن حکیم
به طور حتم داعش دارای بسترهای فکری و اندیشه ای است .نسل سوم القاعده پس از افغانستان
در عراق داعش به وجود آمد .پس از سرنگونی صدام ،شاهد ظهور نسل دوم بودیم که زرقاوی نماینده
آن بود .پس از آن شاهد ابوعمر البغدادی و همچنین مهاجر و سپس ابوبکر البغدادی بودیم که همه
تالش میکردند تا ده هزار عملیات انتحاری در عراق انجام دهند .این نسل سعی بر این داشت تا
جلوی فرآیند مردم ساالری در عراق را بگیرند و آن را بر هم بزنند .نسل سوم داعش ،داعشی است
که تالش میکرد با توحش و ایجاد رعب و وحشت ،نگرانی فزاینده ای در میان مردم و افکار عمومی
ایجاد کند تا بتوانند کل عراق و سپس کل منطقه را ناامن کنند .در مقابل آن سه عنصر مهم و
اساسی یعنی فتوای تاریخی آیت اهلل العظمی سیستانی که بسیار به جا ،موثر و همه جانبه بود ،دوم
کمکهای مهم جمهوری اسالمی ایران که به طور شبانه روزی و بیش از حد توقع و انتظار صورت
گرفت و سوم خیزش بزرگ مردمی و جوانان ملت عراق از همه طایفهها اعم از شیعی و سنی و ُکرد
و مسیحی و ترکمن ،تالش کردند تا جلوی اقدامات نسل سوم داعش را بگیرند .مجموعه اقداماتی
که در نهایت منجر به این شــد عراقی که  40درصد خاکش را اشغال کرده بودند ،اکنون فقط 4
درصد آن اشغال شده باقی بماند که بعد از آزادسازی کامل موصل ،سه نقطه مهم و استراتژیک شهر
تلعفر و اطراف آن مانند شهر مهلبیه و ایاضیه و همچنین محور حویجه که سه شهر دیگر یعنی
عباسیه ،کریاض و رشاد و همچنین سه شهر کوچک لب مرز سوریه که قائم ،عانه و رابع هستند نیز
پاکسازی خواهد شد.
بر اساس برنامه دولت عراق ،تا پایان سال میالدی شاهد حضور و وجود نظامی داعش در عراق
نخواهیم بود و همه سرزمین پاک و مطهر عراق از وجود داعش پاکسازی خواهد شد .اما نکته مهم
این است که ما چه مسائلی بعد از داعش داریم؟ چند نکته مهم وجود دارد که باید مورد توجه قرار
گیرد .نخستین مساله ،موضوع امنیت است .در سال  2008روزانه تقریبا بین  20تا  25ماشین بمب
گذاری شده در بغداد منفجر میشد .این عدد در سال  2013در کل سال نزدیک به  500ماشین
رسید یعنی به یک و نیم ماشین در روز .اما امسال در طول  5ماه گذشته در بغداد فقط  8ماشین
بمب گذاری شده منفجر شده است که بر اساس اطالعات موجود تمامی این  8ماشین از خارج شهر
بغداد آمده بودند .به طور حتم این موارد از سمت منطقه قائم ،عانه و رابع وارد میشود که بر اساس
اقداماتی که در نظر گرفته شده این مساله هم حل خواهد شد .از این رو بخش امنیتی و اطالعاتی باید
تقویت شود تا جلوی کارهای ضد امنیتی داعش گرفته شود .موضوع دیگر بازگشت آوارگان به مناطق
آزاد شده است که آمار قابل مالحظه ای دارد .خالف تبلیغات رسانههای خارجی و اتهامهایی که به
دولت عراق مبنی بر اینکه اهتمام جدی برای بازگشت آورگان صورت نمیگیرد ،غیر از دو مورد یعنی
منطقه جرف صخر و سلیمان بیگ ،هیچ گونه مشکلی در سرتاسر مناطق دیگر وجود ندارد و همه
آوارگان چه در کردستان عراق چه مناطق شیعی یا حتی بغداد ،توانستند به مناطق خود بازگردند.
توجه داشته باشید که 2میلیون آواره ،عدد کمی نیست که امیدواریم با آزادسازی سایر مناطق ،شاهد
بازگشت داوطلبانه همه آوارگان باشیم.
مساله دیگر بازسازی شهرهای تخریب شده است .با توجه به مقاومت سرسختانه داعش ،شاهد
تخریب وسیع شهرها بودیم .در برخی از شهرها دیگر خانه ای باقی نمانده که باید بازسازی کامل
صورت بگیرد .در منطقه الرمادی _ که نیروهای آمریکایی بیشترین عملیات را در آنجا داشتند_ 80
درصد شاهد تخریب هستیم .بنابراین نیاز به بازسازی عمده و امکانات و منابع مالی زیادی هستیم که
هر چه سریعتر این مناطق برای بازگشت آوارگان مهیا شود.
مساله دیگر که باید مورد اهتمام مردم قرار گیرد ،موضوع آشتی ملی است .داعش و نیروهای
تکفیری افکار عمومی را مورد تشویش قرار میدهند که باید جلوی این روند گرفته شود .امروز دولت
عراق با تالشهای زیاد توانســته مناطق زیادی را از وجود داعش پاک کند .ارتش ،پلیس ،حشد
شعبی،نیروهایپیشمرگه،ونیروهایمبارزهباتروریست،نیروهایمهمیهستندکهدستدردست
همدیگر توانستند سرزمین عراق را از لوث داعش پاک کنند .بسیاری از مردم فریب خوردند یا تحت
تاثیر جو داعش یا شعارهای کاذب و توهم آلودش قرار گرفتند .بنابراین نیازمند کارهای فرهنگی،
فکری و عقیدتی هستیم ،حال باید جلوی هر گونه فتنه در آینده را بگیریم.
اقدام دیگری که راســتای فعالیتهای منطقه ای در حال انجام است ،گشایش روابط با سایر
کشورهای منطقه است .سفرهای مسئوالن عراقی به سایر کشورهای منطقه یا حتی فرامنطقه ای
فصل جدیدی از ارتباطات است که با توجه به وضعیت داعش_ که مختص به عراق نیست و همه
امنیت منطقه و جهان را در بر میگیرد_ صورت میگیرد .این موضوع باید تبیین شود که امنیت
عراق مرتبط با امنیت منطقه و امنیت منطقه مربوط به امنیت کل جهان است .اگر هر جایی از جهان
ناامن باشد ،همه جهان ناامن خواهد شد .اینها به هم گره خورده و پیوسته اند.
بنابراین یکی از مهمترین اقداماتی که باید صورت گیرد ،تبادل اطالعات است .امروز عراق بانک
اطالعاتی مهمی نسبت به داعش ،فرماندهان آنها ،کادر و دیگر عواملشان است .به طور حتم دیگر
کشورها نیازمندیهایی در این زمینه دارند و عراق تمام تالش خود را برای تبادل اطالعات به کار
خواهد بست و آن را در اختیار سایر کشورها قرار میدهد.
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به گزارش شــبکه خبری «س ان ان» ،وی در گفت و گو با خبرگزاری رســمی سعودی روابط کشورش با آمریکا را تاریخی و استراتژیک و
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بینالملل

ترکیه مجبور است در موضوع فتح اهلل گولن کوتاه بیاید

مصطفی رنجبر محمدی؛ پژوهشگر مسائل منطقهای
الوقت :پافشــاری ترکیه بر استرداد گولن ،مسئله را
برای ترکیه حیثیتی کرد و برای این کشور هزینهساز شد
چرا که سطح مطالبات و مواضع مقامات ترکیه از سطح
توان ملی و بازیگری این کشور در سطح روابط بینالمللی
فراتر بود.
کودتــای نافرجام  2016ترکیه را میتوان آغاز فصل
نوینی در سیاست این کشور دانست چرا که با وقوع این
کودتا ،سیاســت ترکیه در زمینههای مختلف داخلی و
خارجی دچار تغییرات عمده شــد .در عرصه داخلی این
کودتا یک روند تسویهحساب سراسری با مخالفین حزب
عدالت و توســعه و شخص اردوغان را کلید زد؛ در عرصه
خارجی نیز مقامات این کشور با مواضع گاها واکنشی و
احساســی؛ روابط ترکیه در سیاست خارجی را با برخی
کشورها دچار چالش کردند.
در این کودتا بخشی از نیروهای ارتش ترکیه توانستند
برای ساعاتی کنترل فرودگاه آتاتورک استانبول و تلویزیون
دولتی TRTرا به دســت بگیرند؛ اما مردم با حضور در
خیابانها ،این ساختمانها را از دســت کودتاگران آزاد
کردند .پس از کودتا ،مقامات ترکیه مستقیما انگشت اتهام
را به ســمت جنبش «خدمت» و شخص فتحاهلل گولن،
رهبر معنوی فتحاهلل چیها که در یک تبعید خودخواسته
از اواخر دهه  1990در آمریکا به سر میبرد گرفتند.
این جنبش که در دهــه  70میالدی توجه پیروانی
را به خود جلب نمود توانســت در ادامه به جریان اصلی
اســامگرایی ترکیه تبدیل شــود .گولن برخالف سایر
جریانهای اسالمی ترکیه به خصوص فرقههای صوفی که
به دنبال ایجاد فضاهای محدود برای پیروانشان در عرصه
عمومی بودند ،دســت به ایجاد نهادها و مراکز فرهنگی و

آموزشی اســامی زد .همچنین در راستای تاثیرگذاری
بیشــتر بر افکارعمومی روزنامهها و شبکههای تلویزیونی
"زمان" و  STVرا تاســیس نمود .این جنبش در ادامه
فعالیت خود را در ســطح جهانی گسترش داد و امروزه
در سرتاسر دنیا از آفریقای جنوبی تا آسیای مرکزی و از
استرالیا تا دانمارک مدارس مذهبی تاسیس کرده است.
جریان گولن در واقع ریشــه اصلــی حزب عدالت و
توسعه محسوب میشود و این حزب از دل همین جریان
اسالمگرای ترکیه بیرون آمده و از زمان به قدرت رسیدن
در سال  2002تا چندین سال این جریان و حزب عدالت
و توسعه روابط پایدار و مثبتی با یکدیگر داشتند و در یک
ائتالف نانوشــته با یکدیگر به سر میبردند .اما اختالفات
بهمرور زمان در زمینههایی مانند شیوه برخورد با حزب
کارگران کردستان (پ.ک.ک) ،مواضع اردوغان در سیاست
خارجی همچون مسئله فلسطین و انتصابات اردوغان در
عرصه داخلی بروز کرد و در ادامه با افشاگریهای مختلفی
همچون انتشار مکالمات اردوغان با پسرش ،پرونده فساد

مالی دولت و کشف شنود بیش از پنج هزار نفر در ترکیه
به اوج خود رسید.
وقــوع کودتا در ترکیــه زمینه را بــرای برخورد با
مخالفان از جمله  ،تسویهحســاب گسترده با طرفداران
جنبش خدمت ،که در اکثر ســازمانها ،ارتش و ادارات
ترکیه طرفداران بســیاری دارد فراهــم کرد  .به گزارش
خبرگزاری فرانسه از زمان این کودتا تاکنون بیش از ۵۰
هزار نفر بازداشت شدهاند .تعداد اخراجیها از بخشهای
مختلف نیز به رقم بیش از  ۱۰۰هزار تن میرســد .این
اخراجها و بازداشــتها با وجود گذشــت یک ســال از
کودتا همچنــان ادامه دارد .طبق گزارش ســازمان عفو
بینالملل ،هر انتقــادی از اردوغان ،پیگرد غیرقانونی و را
به دنبال دارد و افراد بدون حکم رسمی دستگیر و زندانی
میشوند.
پس از کودتــا ،اردوغان اعالم کــرد که کودتاچیان
وابســته به گروه تروریستی گولن هســتند و به آمریکا
هشدار داد درصورتیکه از استرداد وی سرباز بزند ،اشتباه
بزرگی را مرتکب شده است .بن علی ییلدریم ،نخستوزیر
ترکیه نیــز در مصاحبه با مجله «والاســتریت ژورنال»
آمریکا ،با ابراز ناراحتی از نحوه برخورد مسئوالن این کشور
با موضوع استرداد فتحاهلل گولن ،اظهارداشت که در واقع
درک نمیکنیم که چرا آمریکا این شــخص را در شرایط
موجود تحویل ترکیه نمیدهد .مولود چاووش اوغلو ،وزیر
خارجه ترکیه هم به مقامات آمریکایی گوشــزد کرد که
درصورت عدم استرداد «فتحاهلل گولن» ،روابط میان آنکارا
و واشنگتن تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
اما تمامی این درخواستهای ترکیه با مخالفت آمریکا
مواجه شد و دولت اوباما از این کار ممانعت به عمل آورد.
دولت ترامپ نیز نســبت به استرداد وی تاکنون مقاومت

نشان داده اســت .فتحاهلل گولن نیز اخیرا در مصاحبهای
با خبرگزاری روسی اسپوتنیک گفته که واشنگتن هرگز
تسلیم خواســتههای آنکارا نخواهد شد و وی را تحویل
دولت ترکیه نخواهد داد.
اتخاذ این مواضع و پافشــاری بر آن از سوی مقامات
حزب عدالت و توســعه ،مســئله را برای ترکیه حیثیتی
کرد و برای این کشــور هزینهســاز شــد چرا که سطح
مطالبــات و مواضع مقامات ترکیه از ســطح توان ملی و
بازیگری این کشور در سطح روابط بینالمللی فراتر بود.
ترکیه اخیرا با عدم موفقیت در اجابت این درخواســتش
از ســوی آمریکا دچار تغییر رویه شده و همچون سابق
اصراری بر این اســترداد ندارد .طی روزهای اخیر نعمان
گورتولموش ،معاون نخســتوزیر ترکیه با عقبنشینی
کشــورش از موضع قبلی این کشــور از آمریکا خواسته
تــا حداقــل «فتــحاهلل گولــن» را بازداشــت خانگی
کند.
اتخاذ چنین مواضعی بهوضوح عدم تطابق ســطح
مطالبــات اولیه ترکیه با میزان تــوان و تاثیرگذاری این
کشور را نشــان میدهد و نشــانگر این است که ترکیه
حاضر و بهنوعی مجبور است به خاطر روابط استراتژیکی با
آمریکا بهمرور به سمت تغییر سیاست خود در این زمینه
نیز پیش برود؛ هرچند این تغییر رویه ابتدا در ســطوح
پایین سیاســت ترکیه خود را بروز داده و انتظار میرود
مقامات ســطح اول ترکیه همچون رجب طیب اردوغان
باتوجه به ســطح باالی مطالبات اولیه خود دستکم در
کوتاهمــدت همچنان بر موضع ســابق خود درخصوص
اســترداد فتحاهلل گولن از آمریکا پافشاری نمایند .اما این
پافشاری راه بهجایی نخواهد برد و فقط بهلحاظ اعتباری
به اردوغان و تیم همراه وی آسیب خواهد زد.

مقام فلسطینی :نتانیاهو با داعش فرقی ندارد
"محمــد الهام" در گفتگو با بی بی ســی عربی ،از رام
اهلل درباره ادامه درگیریها میان فلسطینیان و نظامیان رژیم
صهیونیستی در قدس و در پاسخ به این پرسش که تشکیالت
خودگردان فلسطین تصمیم گرفته است ارتباطات خود را با
اســرائیل قطع کند ،آیا این تصمیم شامل هماهنگی امنیتی
با اســرائیل نیز است ،گفت :شکی در این نیست که محمود
عباس رئیس تشــکیالت خودگردان فلســطین ،سخنرانی
روشــن و جامعی درباره رابطه با اسرائیل داشته و گفته است
تعامل و هماهنگی با اشــغالگران به دلیــل اقدامات آنان و
سیاستهای کابینه نتانیاهو در بی توجهی به درخواستهای
بین المللی متوقف خواهد شــد .اخیــرا آمریکاییها تالش
کردند فضای گفتگو میان دو طرف فلســطینی و اسرائیلی
ایجــاد تا زمینه برای مذاکرات فراهم شــود ولی نتانیاهو به
تالشهای آمریکا نیز بی توجهی کرد .این اقدامات در قدس
نشان می دهد نتانیاهو تنها به مسائل انتخاباتی اسرائیل فکر
می کنــد و با اقدامات خصمانه خود علیه فلســطینیان می
خواهد در راس کابینه اســرائیل باقی بمانــد .بنابراین هیچ

گزینــهای برای محمود عباس باقی نمانده اســت .در حال
حاضر خشم و غضب گسترده مردمی در فلسطین وجود دارد
و فلسطینیان از دولت این کشور می خواهند واکنش قاطعی
داشته که متناسب با اقدامات اسرائیل در قدس باشد.
وی در رابطه با اینکه ،به نظر می رســد مسئله توقف
هماهنگی امنیتی فلســطین با اســرائیل عملــی نخواهد
شــد،گفت :هر گونه تصمیم رئیس تشــکیالت خودگردان
فلســطین برای حفظ وحدت ملی فلسطین و اولویت دادن
به قدس است.
محمود عباس ،فلســطین را اولویت خود می داند .وی
سخنرانی روشنی داشته و خواهان تشکیل دولت وحدت ملی
شــده اســت .این دولت به هر گونه اختالفات و درگیریها
میان گروههای فلســطینی پایان خواهــد داد و بهانههای
اشغالگران درباره نبود اتحاد میان فلسطینیان از بین خواهد
رفت .باید همه فلسطینیان با یکدیگر متحد شوند.
وی در پاســخ به این پرســش که آیا در مسئله تقویت
وحدت ملی فلســطین با همه گروههای فلسطینی به ویژه

جنبــش حماس رایزنــی می کنید ،گفت :همــه گروههای
فلسطینی به استثنای چند نفر در جنبش حماس از سخنرانی
محمــود عباس تقدیر کردند و از جنبش حماس خواســتند
تعامل مثبتی با وی داشــته باشــد .منطقی نیست که همه
گروههای فلســطینی به محمود عباس اعتماد داشته باشند
و از ســخنان وی حمایت کنند ولــی جنبش حماس با آن
مخالفت کند .ما دســت خود را به سوی هر گروه فلسطینی
برای مقابله با اقدامات اشغالگران اسرائیلی دراز می کنیم تا

اشغالگری اســرائیل در قدس و مسجداالقصی از بین برود.
تنها خواسته ما برچیده شــدن گیتهای الکترونیک نیست
بلکه باید اشغالگری اسرائیل نیز از بین برود .ما حق تاریخی
در قدس داریم و قدس پایتخت کشور آینده فلسطین است.
ما نمی خواهیم بر اســاس خواســته نتانیاهو به عنوان یک
جنگ دینی وارد این درگیری شــویم و درگیری که با وی
داریم به صورت سیاسی است و هرگز یک درگیری امنیتی و
نظامی نیست .نتانیاهو می خواهد بعد دینی به این درگیری
سیاسی بدهد .شکی در این نیست هر طرفی که این آتش را
بپا کند از آن آسیب خواهد دید .مسجداالقصی اهمیت بسیار
واالیــی میان یک میلیارد و هفتصد میلیون مســلمان دارد.
بیست درصد از جمعیت جهان از مسلمانان هستند و منطقی
نیســت که نتانیاهو بر اســاس اهداف انتخاباتی خود دست
به این گونه اقدامات بزند و منطقه را به آتش بس بکشــد.
نتانیاهــو با این گونه اقدامات هیــچ تفاوتی با داعش ندارد.
داعــش و نتانیاهو ،هردو به دنبال یــک دولت ایدئولوژیک
هستند .درواقع ،کابینه نتانیاهو یک کابینه داعشی است.

سفیر دوحه :تحریمکنندگان قطر موضع واحد ندارند

فهد محمد عطیه سفیر قطر در روسیه گفت کشورهایی
که محاصرهای علیه قطر اعمال کرده اند بیانیههای متفاوتی
منتشــر میکنند و درخواستهایشان را تغییر میدهند و این
مسئله پیشتر برداشت و نظر جامعه بین المللی را تحت تاثیر

قرار داده است.
بــه گزارش خبرگزاری اســپوتنیک از مســکو ،وی در
مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک افزود این کشورها سازمان
یافته عمل نمیکنند و به انتشــار بیانیههــای متفاوت ادامه
میدهند و درخواستهایشان را نیز تغییر میدهند .این مسئله
بر برداشت جامعه بین المللی تاثیرگذار بوده است.
عطیه تصریح کرد :چه کسی به نمایندگی از این ائتالف
ســخن میگوید؟ ما نمیدانیم .به نظر میرســد هیچ موضع
هماهنگی وجود نــدارد .آنها بیانیههای ضــد و نقیضی را
منتشــر میکنند .اما موضع ما کامال روشن است .ما به دنبال
حل این بحران هستیم.
وی گفت درخواســتهایی که بیشتر شــبیه مفاد یک
محاصره است دیگر مورد قبول جامعه بین المللی نیست.

اعضای کنگره آمریکا بر سر تحریم ایران،
روسیه و کره شمالی به توافق رسیدند

اعضای دموکرات و جمهوریخواه کنگره آمریکا بر سر
وضع تحریمهای جدید علیه روسیه ،ایران و کره شمالی به
توافق دست یافتند.
اعمال تحریمهــای جدید بر ضد ایران ماه گذشــته
میالدی در سنای آمریکا تصویب شده بود .اما پس از آن این
مصوبه به دنبال پیشنهاد جمهوریخواهان مبنی بر افزودن نام
کره شمالی به آن ،در مجلس نمایندگان متوقف مانده بود.
نســخه بازنگــری شــده ایــن مصوبــه بایــد در
مجلــس نماینــدگان و ســنا مــورد تصویــب قــرار
گیرد.
نانســی پلوســی ،رهبر اقلیت دموکــرات در مجلس
نمایندگان در بیانیه ای از افزودن کره شمالی به این مصوبه و
احتمال تاخیر در تصویب آن از سوی مجلس سنا ابراز نگرانی
کرد .رئیس پیشین مجلس نمایندگان همچنین ابراز امیدواری
کرده اســت که افزودن نام کره شمالی به این مصوبه باعث
تاخیر در ارســال مصوبه تحریم روسیه به رئیس جمهوری
برای امضای آن نشود.
بســیاری از اعضای کنگره امیدوارند با تصویب نهایی
تحریمهای روســیه بتوانند دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری
ایاالت متحده را به اتخاذ موضعی سرســختانه تر در قبال
مسکو مجاب کنند.
بنا به برخی گزارشها مصوبه تحریم روسیه روز سه شنبه
در مجلس نمایندگان به رای گذاشته خواهد شد .این مصوبه
پیش از این در مجلس سنا با  ۹۸رای موافق در برابر دو رای

مخالف تصویب شده بود.
شبکه فاکس نیوز از به رای گذاشته شدن تحریمها علیه
ایران ،روسیه و کره شمالی به طور مشترک و در قالب نسخه
بازنگری شــده مصوبه پیشین سنا خبر داده است .در همین
حال بن کاریدن ،سناتور دموکرات ایالت مریلند و عضو کمیته
روابط خارجی سنا دستیابی به توافق بر سر این تحریمها را
محصول «مذاکراتی فشرده» دانست.
وزارت خزانه داری آمریکا سه شنبه گذشته  ۱۸شخص
و نهاد ایرانی را به دلیل «ارتباط با برنامه موشــکی» ایران،
«حمایت از تروریســم» و «فعالیتهــای مخرب» تهران
تحریم کرد.

شــیخ سیف آل ثانی مدیر دفتر ارتباطات دولت قطر نیز
روز چهارشــنبه اعالم کرد چهار کشــور عربی تحریم کننده
قطر پس از تغییر درخواستهایشــان نشان دادند به گونهای
خطرناک و بی برنامه عمل کرده اند.
عربستان سعودی ،امارات عربی متحده ،مصر و بحرین
روز سه شنبه اعالم کردند قطر باید به شش شرط درخصوص
مقابله با تروریســم پایبند باشد و درباره طرحی برای اجرای
آنها مذاکره کند .این چهار کشــور پیشــتر  13درخواست
ازجمله تعطیلی شبکه تلویزیونی الجزیره را مطرح کرده
بودند.
شــیخ ســیف آل ثانی افزود این چهار کشــور پیوسته
بیانیههایی ضد و نقیض منتشر کرده اند .هیچ تماس رسمی
بــا قطر چه به طور مســتقیم یا از طریــق آمریکا یا کویت،

که در تالش به منظــور میانجیگری برای حل این بحران
هســتند ،صورت نگرفته است .این بیانیه اخیر نمونهای دیگر
از رفتــار خطرناک و بی برنامه آنها در محاصره غیر قانونی
قطر اســت .قطر اتهامات را در مورد حمایت این کشــور از
گروههای تروریســتی رد میکند و تاکید دارد چنین اتهاماتی
دارای انگیزه سیاسی است.
در فهرســت درخواســتهای جدید چهار کشور عربی
درخواســتهای اصلی آنها که در فهرست  13بندی مطرح
شده بود ازجمله تعطیلی شــبکه تلویزیونی الجزیره ،محدود
شــدن روابط با ایران ،خارج شدن نیروهای ترکیهای از قطر،
اخراج عناصر اســامگرای تحت تعقیــب و پرداخت غرامت
بابت خســاراتی که گفته میشود علت آن سیاستهای قطر
بوده است ،به چشم نمیخورد.

افتتاح بزرگترین پایگاه نظامی خاورمیانه در مصر

به نوشــته روســیا الیوم ،عبدالفتاح سیســی،
رئیس جمهوری و فرمانده کل نیروهای مسلح مصر
شنبه پایگاه نظامی محمد نجیب را در شمال غربی
این کشور با حضور شــماری از فرماندهان ارشد و
مقامات کشــورهای عربی از جمله ولیعهد ابوظبی
افتتاح کرد.
ســخنگوی نظامــی مصر در صفحه شــخصی
خود در فیسبوک نوشــت :این پایــگاه نظامی در
چارچوب استراتژی توسعه و مدرن سازی نیروهای
مسلح مصر باحمایت یگانهای اداری و فنی جدید
و تمرکز مجدد بر تعدادی از یگانهای وابســته به
منطقه نظامی شمال تاسیس شد.
وی نوشــت :ایــن پایــگاه قــدرت ارتــش را
بــرای تامین امنیــت مناطق حیاتی و حســاس و

درچارچوب مســئولیتش در غرب شهر اسکندریه
و منطقه ساحل شــمالی از جمله نیروگاه هستهای
"الضبعه" ،چاههای نفتــی ،بنادر موجود در دریای
سرخ و شــهر جدید "العلمین" تقویت میکند .این
ســخنگو افزود :احداث این پایــگاه نظامی به مدت
دو سال به طول انجامید و شامل  ۱۱۵۵ساختمان
و تاسیســات نظامی و  ۷۲میــدان آموزش نظامی
است.
وی هــم چنیــن گفــت :در ســایه خطرات و
تهدیدات مســتقیم علیه ارتش ،نیروهای مســلح
بــر تقویت تــوان جنگی در منطقــه نظامی غربی
جهت منع نفوذ عناصر تروریســتی مسلح و مقابله
بــا تالشها در زمینه قاچاق اســلحه ،مواد مخدر و
مهاجرت غیرقانونی تالش میکنند.
سیســی در مراســم افتتاح این پایگاه نظامی
گفــت :دوره آمــوزش گروههــای جدیــدی از
نیروهای مسلح در شــرایط سخت منطقهای پایان
مییابد.
وی در ادامه افزود :ارتش نهادی ملی و ریشهدار
است که از سالها پیش حمایت و حفاظت از کشور
را برعهده دارد.
رئیس جمهوری مصر هم چنین خاطرنشــان
کرد :ملت مصر در طول تاریخ به ارتش کشورشــان
اعتماد داشتهاند و من به تروریستها و افراطگراها
میگویم که شــما هرگز نمیتوانیــد از مصر وارد
منطقه شوید.

