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یادداشت

مبارزه با ایران به عنوان دشمن اصلی با امید
به حل مناقشه فلسطین و اسراییل

از منظر تاریخی و از جنگ جهانی دوم به این ســو همواره این تمایل در غرب
وجود داشــت که راه حلی برای موضوع فلسطین اندیشــیده شود .دیوید لویدز جرج
(صهیونیست انگلیسی) ،وینستون چرچیل به همراه آرتور بالفور در این فکر بودند که
خاورمیانه ای بوجود آید که به دور از نفوذ عثمانی ها ،یهودی ها و اعراب با یکدیگر در
مسالمت زندگی کنند .این تمایل ناکافی تا انقالب اسالمی ایران ادامه یافت .انقالب
اســامی ایران موازنه قوا را به نفع فلســطینی ها برگرداند اما بحران های متعددی
صحنه سیاسی خاورمیانه را جوری متحول کرد که موضوع فلسطین که روزگاری تنها
موضوع جهان عرب بود اآلن در لیســتی شامل سوریه عراق یمن ،و لیبی قرار دارد
و اهمیت گذشــته را ندارد اما هنوز از نظر تئوریک مادر مشکالت منطقه و غیرقابل
چشم پوشی است .در زمان ریاســت جمهوری اوباما او تالش کرد که از یک طرف
ایران «خلع ســاح» هسته ای شده را در منطقه ادغام کند و از طرف دیگر با فشار
بر اســرائیل راه حل دو کشور برای پایان درگیری فلسطین و اسراییل را دنبال کرده
و اســراییل را برای همیشه در منطقه خاورمیانه ادغام کند .با پایان ریاست جمهوری
اوبامــا ،دولت جدید آمریکا در ادامه تمایالت گروه های تندرو با این فرض که جز با
تغییر رژیم در ایران نمی توان سیاســت های خاورمیانه ای را پیش برد تصمیم دارد
حول محور مبارزه با ایران ،اعراب و اسراییل را با یکدیگر پیوند دهد.
شــرایط الزم برای این کار البته مهیاست .رهبران جوان عرب که در عربستان
و امارات و قطر ،ســکان زمامداری را بدست گرفته اند بسیار پرانگیزه و بدون داشتن
حس منفی نسبت به اسراییل با خرید تسلیحات فراوان و مدل گیری از استراتژیست
های امریکایی عالقمندند که این نقش را بازی کنند .یا به عبارت مصطلح تر رهبران
ســنی عرب با انگیزه های متفاوت اما همسو به همراه استراتژیست های اسراییلی و
آمریکایی و محافل عالقمند به جنگ و درگیری با ایران شرایط الزم و کافی را برای
پیگیری سیاست سرجای خود نشاندن ایران بوجود آورده اند.
سناریو تقریبا شفاف است ،بوجود آوردن یک اتحادیه منطقه ای شامل عربستان،
مصر ،اردن ،امارات ،احتماال کویت با اسراییل .به عبارت دیگر پول سعودی و امارات،
قدرت نظامی مصر ،همکاری تکنولوژیک و نرم افزاری اسراییل .این اتحادیه است که
می تواند ایران را در تحلیل دولتمردان جدید آمریکایی متوقف کند.در این برنامه ریزی
عربستان بخاطر جایگاه ویژه در بین اعراب و مسلمانان توانسته خود را نماینده همه
آنها قلمداد کند ،کاری که با دعوت بیش از پنجاه کشور برای حضور در ریاض جهت
شنیدن سخنان ترامپ انجام شد .بازیگران اصلی منطقه ای ،محمد بن سلمان ،نایب
ولیعهد عربســتان و مهمترین سیاستگذار آن کشور و محمد بن زائد ،ولیعهد امارات،
رهبری این معرکه را به عهده خواهند داشت .این دو نفر اسراییل را به خود نزدیکتر از
ایران می دانند و دشمنی آنها با ایران با انگیزه های یکسان بسیار زیاد است .عربستان
و امارات بزرگترین شرکای تجاری و واردکننده از امریکا در این منطقه بوده و نیروی
نظامــی و امنیتی آنان در رابطه با ایران دقیقا در یک جبهه و با یک فرماندهی عمل
می کنند که باید برای آن راه حل داشــت .یک هفته قبل از سفر ترامپ به عربستان
محمــد بن زائد تفاهم نامه امنیتی جدیــدی با آمریکا در حضور ترامپ امضا کرد که
شــرایط و ابعاد حضور آمریکا در آن امیرنشین را متحول می کند .برای تکمیل این
همکاری ها ترامپ در اجتماع ریاض بطور مســتقل با رهبران مصر ،بحرین ،قطر و
کویــت گفتگو و مذاکره کرد و بــا بقیه مدعوین نیز بصورت جمعی صحبت و تبیین
مواضع کرده اســت.واضح است که جمهوریخواهان تندرو چون ژنرال مک مستر که
حمله به عراق و افغانســتان را در کارنامه خود دارند توانســته اند در دستگاه سیاسی
آقای ترامپ که فردی بدون دیدگاه استراتژیک و فاقد معیارهای ارزشی است جایگاه
هدایت کننده را بدســت آورده و به گفته خودش در حال آموزش ترامپ هستند .این
محافل آمریکایی با پیگیری اهداف اولیه خود و ترمیم نارســایی های سیاست های
قبلی بدنبال تکمیل برنامه های خود در منطقه هستند .از نظر آنها منطقه خاورمیانه در
چند دهه گذشته فاقد یک نظم نسبی بوده است و قبل از این که روس ها نفوذ خود
را در این منطقه افزایش دهند باید نظم قابل قبولی را در منطقه با محوریت عربستان
و اسراییل بوجود آورد.
هم اکنون اعراب تســهیالتی از قبیل آزاد بودن پرواز هواپیمای اسراییلی برفراز
این کشورها و ارتباط تلفنی مستقیم را با آن دولت علنی کرده اند .همکاری تنگاتنگ
امنیتی نیز که از قبل برقرار شده بود.باید توجه داشت آمریکا برای بسط نفوذ سخت
افزاری خود نیاز به عمده کردن خطر ایران هم دارد که با امیال و اهداف اســراییل،
عربســتان و امارات منطبق است .آقای ماتیس در خالل سفر ترامپ به عربستان با
تکرار حرف وارن کریستوفر وزیر امور خارجه بوش در سال  1995می گوید :هرجاکه
می رویم و با هر بحران که روبه رو می شویم رد پای ایران را مشاهده می کنیم.
اگرچه طبق تعریف قدرت نظامی بدون دیپلماسی نمی تواند جنگ های متعارف
را ببــرد اما ارائــه بودجه جدید آمریکا نکات واضحی را بیان می کند .کاهش ســی
درصــدی بودجه وزارت خارجه و افزایش  40درصــدی بودجه ارتش آمریکا .ارتش
آمریکا ســکان سیاست خارجی را در دســت خواهد داشت و در این مسیر خاورمیانه
مورد توجه جدی است.
پاورقی

پشت پرده اظهارات ضد ایرانی ترامپ

شرکت مرسدس بنز آلمان به تنهایی قرارداد ایجاد یک کارخانه عظیم در ایران برای تولید
ســاالنه  450هزار انواع مختلف خودروی ســواری امضا کرده و انتظار می رود از ابتدای سال
 2018فعالیت خود را آغاز کند و محصوالت خود را به همه کشورهای قاره آسیا صادر کند.در
همین حال یک منبع آگاه امنیتی گفت که ارتباطات بســیار نزدیکی میان تیم ترامپ و ایران
برای ســرمایه گذاری میلیاردها دالر پول های بلوکه شــده ایران از طریق کار مشترک برای
زمان بعد از رفع باقی تحریم های اقتصادی ایران در جریان است .این منبع می گوید که حجم
پول بلوکه شده ایران که بعد از توافق نامه مشهور هسته ای سرمایه گذاری شده تا اآلن تنها
معادل  40درصد از حجم درآمدهای مالی ایران از سیستم بانکی عربی است و ترامپ چشمان
خود را به سهم بزرگتر یعنی  60درصد باقی مانده از این پول دوخته است.
حســن روحانی ،رئیس جمهوری ایران نیز بعد از نشســت ریاض درباره اظهارات ترامپ
علیــه ایران در این نشســت گفت که این حرف ها صرفا «حــرف» و تنها برای عرض اندام
است نه بیشتر.از دیگر زوایای مخفی که همانند راز از تحوالت پشت پرده ریاض منتشر نشده
باقی مانده بحران مســکوت میان سه کشــور عربی مصر و اردن و قطر با برنامه های محمد
بن ســلمان ،جانشین ولیعهد عربستان اســت که تمامی این کشورها با سیاست های او نقاط
اصطکاک پیدا کرده اند.در اردن بر ســر بحران مسکوت با عربستان به ویژه بعد از اظهار نظر
علنی و خشن ملک سلمان بن عبدالعزیز در نشست ریاض بحث در گرفته است ،اردنی ها می
گویند که در پی ســخنرانی ملک عبداهلل دوم ،پادشاه اردن در نشست ریاض پادشاه عربستان
از حرف های او عصبانی شــده اســت .طرف های عربی و اردنی می گویند که ملک سلمان
از عبارتی که پادشــاه اردن در سخنرانی اش به کار برد و گفت «...الصالة والسالم علی النبی
العربی الهاشمی االمین» خشمگین شده چرا که این گونه برداشت کرده است که پادشاه اردن از
به کار بردن لفظ «هاشمی» قصدی داشته است .برای همین پادشاه عربستان بعد از سخنرانی
شــاه اردن صلوات ابراهیمی را به طور کامل خواند و سپس درباره آل بیت پیامبر و فرزندانش
صحبت کرد و رو به پادشاه اردن کرد و گفت« :این عبارت صحیح است» ،و سپس از عبدالفتاح
السیسی ،رئیس جمهوری مصر خواست که سخنرانی خود را انجام دهد .جمله اعتراضی شاه
عربستانی اردنی ها را نگران کرد برای این که خارج از عرف های پروتکلی و غیرقابل انتظار
بود و متوجه شدند که استفاده از واژه «الهاشمی» حساسیت ایجاد کرده است.قبل از آن طرف
عربستانی که میزبان نشست بود به طور غیرعلنی و پشت پرده از بابت تاخیر بیش از  25دقیقه
ای پادشــاه اردن ابــراز ناراحتی کرده بود در حالی که طــرف اردنی هیچ توضیحی برای این
تاخیر بیان نکرد .این در حالی اســت که پیش از آن ریاض با امان توافق کرده بود که پادشاه
اردن از آن جا که رئیس دوره ای اتحادیه عرب اســت و انگلیســی را بسیار روان صحبت می
کند ،نخستین سخنران جلسه باشد.در عین حال طرف های دیگر از این توافق چندان خشنود
نبودند ،از جمله مصر و قطر .عبدالفتاح السیســی ،رئیس جمهوری مصر در سخنرانی خود به
طور تلویحی این ناراحتی خود را با اشاره به سازندگان تروریسم نشان داد .در حالی که پادشاه
اردن نیز در حاشــیه نشســت و قبل از آن که جنجال اخیر اظهارات امیر قطر شکل بگیرد که
البته تکذیب کرد ،با وی دیدار کرد.

حمله شدید آلمان
به قرارداد ترامپ با
عربستان

به گزارش خبرگزاری تاس ،زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان در کنفرانسی مطبوعاتی در برلین تصریح کرد :امضای قرارداد هنگفت تسلیحاتی میان آمریکا و عربستان
نشان می دهد که ما در مسیر پر از اشتباهی قرار داریم چراکه تنها چیزی که در این منطقه (خاورمیانه) به وفور یافت می شود ،اسلحه است.
گابریل تاکید کرد که جهان به طرح هایی جدید برای خلع سالح و کنترل تسلیحاتی نیازمند است.
وی افزود :تنها چیزی که به جوانان امید می دهد این است که به جای مسابقه تسلیحاتی ،چشم اندازهای اقتصادی در اختیار آنها قرار دهیم.
گفتنی اســت ،در ســفر دو روزه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به عربستان سعودی که در روز های  20و  21مه جاری انجام شد ،معامله تسلیحاتی هنگفتی میان
طرفین به امضا رسید.

بینالملل

گسترش داعش در جنوب شرق آسیا

درختهایی که عربستان می کارد  ،میوه هایش زهر آگین و کشنده است
در حالــی که کمتر از یک هفتــه از درگیریهای مرگبار
نیروهای امنیتی فیلیپین و شــبه نظامیان وابسته به داعش در
شــهر جنگزده ماراوی در جنوب این کشــور نمیگذرد؛ حال
خبرگزاریها از برافراشــتن پرچم گروه تروریستی داعش در
مناطقی از فیلیپین خبر میدهند.
به گزارش الوقت به نقل از سی.ان.ان ،کمتر از یک هفته
پیش بود که اعالم شــد حداقــل  103نفر در جریان درگیری
نیروهــای امنیتی فیلیپیــن و اعضای یک گروه تروریســتی
وابسته به داعش کشته شدند.
آن گونه که نیروهــای امنیتی فیلیپینــی اعالم کردند؛
قربانیــان در جریان آن چه مبارزه بــا داعش در فیلیپین بوده
اســت ،کشته شــدهاند ،اما برخی شــهروندان در شهر عمدتا
مســلمان نشــین ماراوی با  200هزارنفر جمعیت در جنوب
این کشــور آســیایی میگویند که حمله نیروهای امنیتی به
خیابانهای شــهر بصورت ناگهانی صورت گرفت و به ایجاد
رعب و وحشت و فرار بســیاری از مردم به خیابانها و مراکز
عمومی در شهر منجر شد.
حــال پس از حمله و درگیریهــای اخیر میان نیروهای
امنیتی فیلیپین و برخی اعضای وابســته بــه داعش ،یکی از
ســاکنان محلی شهر ســگیاران در حومه ماراوی فیلیپین به
سی.ان.ان گفته است که در هر گوشهای از این شهر کوچک
میتوان پرچم سیاه داعش را مشاهده کرد.
در اوایل هفته جاری نیز خبرگزاری فرانســه گزارش داد
در جریان درگیری میان نیروهــای امنیتی فیلیپین و اعضای
وابسته به داعش حداقل  19شــهروند غیرنظامی 11 ،نیروی
ارتش و  4پلیس کشته شدند .این آمار همچنین در کنار کشته
شدن  61شبه نظامی فیلیپینی وابسته به داعش بود که در این
درگیریها به هالکت رسیدند.
درگیریهــا در جنوب فیلیپین پس از آن تشــدید شــد

تمدید تحریمهای ضدسوری در
اتحادیه اروپا

به گزارش وبسایت رسمی شورای اتحادیه اروپا
و شورای اروپا ،این نهاد اقدامات محدودکننده اتحادیه
اروپا علیه دولت ســوریه را تــا اول ژوئیه 11( 2018
خرداد ماه) تمدید کرد.این تصمیم ،هم راستا با راهبرد
اتحادیه اروپا در مورد سوریه است مبنی بر اینکه این
نهاد محدودیت های خود بر نظام سوریه و حامیان آن
را تا زمانی که سختگیری بر غیرنظامیان این کشور
ادامه داشته باشد ،حفظ می کند.شورای اروپا همچنین
نام سه وزیر دولت سوریه را به فهرست افراد تحریمی
خود اضافه و اطالعات مربوط به اشخاص و نهادهایی
خاص در این فهرســت را به روز کرد.به موجب این
تحریم ها ،در حال حاضر  240فرد و  67نهاد سوری
هدف تحریم مســافرتی و مسدود شــدن دارایی ها
قرار گرفتــه اند.تحریم هایی که در حال حاضر علیه
ســوریه در اتحادیه اروپا به اجرا در می آید شــامل
تحریم نفتی ،محدودیت سرمایه گذاری های خاص،
مسدود شــدن دارایی های بانک مرکزی سوریه در
کشورهای عضو اتحادیه اروپا و محدودیت صادرات
تجهیزات و فناوری به ســوریه به منظور به اصطالح
ســرکوب داخلی است .همچنین تجهیزات و فناوری
مورد نیاز برای نظارت یــا رصد اینترنت یا ارتباطات
تلفنی در سوریه مشمول تحریم هاست.براساس این
گزارش ،اتحادیه اروپا به یافتن یک راهکار سیاســی
و دائمی بــرای درگیری ها در ســوریه در چارچوب
مورد توافق ســازمان ملل ،متعهد اســت.چنانچه در
راهبرد اتحادیه اروپا در مورد ســوریه مصوب آوریل
 2017قید شده ،این اتحادیه معتقد است هیچ راهکار
نظامی برای درگیری های سوریه وجود ندارد ،ضمن
اینکه از عملکرد فرســتاده ویژه سازمان ملل متحد و
مذاکرات ســوری ژنو ،قویا حمایت می کند.در همین
حال ،اتحادیه اروپا به حمایت از ارســال کمک های
بشردوستانه برای همه سوری ها ادامه می دهد.افزون
بر این ،اتحادیه اروپا برای کمک به بازسازی سوریه
پس از دوره گذار سیاسی در این کشور ،آمادگی دارد.
احمد ابوالغیط دبیر کل اتحادیه عرب روز دوشنبه پس
از گفــت و گو با ســرگئی الوروف وزیر امور خارجه
روسیه ،گفت :این اتحادیه با ایجاد مناطق کاهش در
سوریه به شــرطی که منجر به تقسیم و تجزیه این
کشور نشود ،موافق است.

لوپن :فرانسه مسئول حوادث لیبی و
سوریه است

مارین لوپن ،در آســتانه ســفر رییس جمهور روســیه به
فرانســه ،در گفتگو با رادیور  RTLگفت :از ســفر پوتین به
فرانسه استقبال می کنم و بر این باورم که این سفر در بهبود
روابط میان پاریس و مسکو موثر خواهد بود.
رهبر جبهه ملی فرانسه افزود :مهم آن است که فرانسه با
روســیه و آمریکا در راستای مبارزه با اسالم رادیکال و مقابله
عظیم فراروی جامعه بین المللی همکاری کند.
با این چالش
ِ
آنچه که اخیرا در منچستر و فرانسه روی داد ،بهترین دلیل بر
لزوم مقابله با این خط ِر فراروی فرانســه و دیگر کشورهاست.
وی گفت :نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که فرانســه
مسئول آشوبی است که اینک در لیبی روی می دهد و نیز به
نوعی مســئول حوادث سوریه است با توجه به آنکه پاریس از
گفتگو و حضور بر سر میز مذاکره که روسیه نیز در آن حضور
داشت ،خودداری کرد.لوپن توضیح داد :گفتگوهای آتی میان
رییس جمهور روســیه و فرانسه یک پدیده مثبتی است؛ زیرا
گفتگوها تضمینی برای کشورهای بزرگ است و زمینه مبارزه
با خطر اســام رادیکال را برای آنها فراهم می کند.والدیمیر
پوتین ،رئیس جمهور روسیه امروز دوشنبه به دعوت از امانوئل
مکرون ،همتای فرانسوی اش از این کشور دیدار می کند.
خبرگزاری نووســتی روســیه با اعالم این خبر ،بررســی
مســائل بین المللی و دوجانبه را از مهمترین محورهای مورد
گفت و گو میان روسای جمهور روسیه و فرانسه عنوان کرد.

کــه نیروهای امنیتی این کشــورعملیات نظامی خود را علیه
ایســنیلن هاپیلن ،رهبر یک گروه افراطی که سال گذشته از
جانب داعش به عنوان خلیفه جنوب شــرق آسیا معرفی شد،
آغاز کردند .ایســنیلن هاپیلن همچنین رهبری و هدایت گروه
تروریســتی مائوته را برعهده دارد کــه یک گروه نزدیک به
گروه تروریستی داعش است و از روز سهشنبه شهر ماراوی را
محاصره کرده و  11نفر را که در بین آنها یک راهب هم وجود
داشــت ربودهاند .اعضای این گروه همچنین کلیسای جامع،
زندان و یک مدرســه ابتدائی در این شهر را به آتش کشیدند.
در همین ارتباط مرکز تحقیات سیاســی تروریسم و خشونت
در ســنگاپور طی گزارشی عنوان میکند که حداقل  60گروه
مختلف در جنوب شرق آسیا خود را منتسب به داعش و وفادار
به ابوبکر بغدادی معرفی کردهاند .افزایش تحرکات داعش در
جنوب شرق آسیا از آن رو بسیار خطرناک است که این منطقه
دارای ترکیب مذهبی و قومی متنوعی است و تحرکات داعش
میتواند عالوه بر بیثباتیهای امنیتی ،نوعی جنگ و خشونت
داخلی میان اقوام مسلمان و غیرمسلمانان را نیز دامن بزند.در
عین حال آن چه در توســعه تحرکات داعش در جنوب شرق
آسیا قابل توجه است ،فاصله جغرافیایی و در واقع عدم ارتباط
جغرافیایــی این منطقه با مناطق بحران زده ســوریه و عراق
اســت که در حال حاضر داعش در آن جا در حال نبرد است.
پیشتر برخی کشورهای غربی و عربستان سعودی شکلگیری
داعش را مرتبط با تحوالت داخلی عراق و سوریه عنوان کرده
بودند و تالش داشتند تا با بزرگنمایی تهدیدات داعش ،برخی
تحوالت داخلی مورد نظر خود را در عراق و ســوریه از جمله
تغییر دولت در دمشــق به پیش ببرند.اما اکنون توسعه داعش
در جنوب شــرق آسیا نشــان میدهد که شکلگیری داعش
وابسته به عواملی فراتر از تحوالت داخلی عراق و سوریه است.
شــکلگیری داعش در جنوب شرق آســیا بویژه طی دو سال

گذشته همزمان با گسترش و افزایش کمکهای مادی و مالی
عربستان ســعودی تحت عنوان کمک به موسسات اسالمی
بوده اســت  .در جریان ســفر اخیر پادشاه عربستان به جنوب
شرق آسیا ،فقط در یک نوبت ،پادشاه سعودی مبلغ  250هزار
دالر را تحت عنوان کمک به موسسات مذهبی مالزی در اختیار
مفتی مالزی قرار داد .در واقع کمک های مالی عربســتان در
حمایت از فعالیت ها و نهادهای مذهبی هســته اصلی روابط
دوجانبه کواالالمپور ریاض میباشد و همین کمک ها شامل
بخشش های مالی به پرکیم (سازمان رفاه مسلمانان مالزی) و
همچنین منابع مالی برای تاسیس دانشگاه بین المللی اسالمی
مالزی ( )IIUMاز ســال  1983به این سو دنبال شده است.
در اندونزی نیز حضور و حمایت عربستان تحت آن چه کمک
به موسسات اسالمی توصیف میشــود بسیار پر رنگ است.
عربســتان بیش از  150مسجد ،یک دانشــگاه رایگان بزرگ
در جاکارتا و چندین موسســه آموزش زبان عربی در اندونزی
تاسیس کرده ،مبلغان و معلمانی را به اندونزی فرستاده و هزینه
هزاران بورس تحصیالت تکمیلی را تامین کرده است.
موسســه مطالعات اســام و زبان عربی ( )LIPIAکه
کانون ســلفیگری در اندونزی بهشمار میرود ،در دانشگاهی
در جنوب جاکارتا قرار دارد و بهطور کامل توســط عربســتان
تامین مالی میشود .ظاهرا هدف از تاسیس این مرکز گسترش
زبان عربی اســت ،بهنحویکه در محوطه آن حتی یک کلمه
(تابلوهای عمومــی یا کتابهای کتابخانه) به زبان رســمی
اندونزی ،باهاسا ،دیده نمیشود .شهریه همه  3500دانشجوی
آن نیز رایگان اســت .در این مرکز موسیقی یک بدعت تلقی
میشــود و خندیدن با صدای بلند نیز ممنوع اســت .بخش
خانمها و آقایان از هم مجزا است .دانشجویان پسر در مباحثه
زنده در یک اتاق شــرکت میکنند و دانشجویان دختر نیز در
فضایی جداگانه پخش زنده مباحثه را تماشــا میکنند .عالوه

بر موسســه مطالعات اسالم و زبان عربی ،ساالنه صدها نفر از
مردم اندونزی برای تحصیل در دانشگاههای عربستان سعودی
بــورس تحصیلی دریافت میکنند .ســعودیها از همین طرق،
تفکرات تکفیری و تروریستی را گسترش می دهند .درختهایی
که عربستان می کارد  ،میوه هایش زهر آگین و کشنده است.
در شرایطی که دو کشور مســلمان نشین عمده جنوب شرق
آسیا شامل اندونزی و مالزی تحت بیشترین حمایتهای مالی
عربســتان از موسسات اســامی میباشند ،هیچ جای تعجب
نیســت که طی چند سال گذشــته و بویژه در حال حاضر به
یک باره داعش به رشد قابل توجهی دراین منطقه دست یابد.
در این شــرایط آیا میتوان توسعه و رشد داعش را از جمله در
جنوب شرق آسیا مرتبط با تحوالت داخلی وسوریه و یا عراق
عنوان کرد؟ به میزانی که عربســتان سعودی درمنطقه آسیای
جنوب شرقی ،بویژه حضور و نفوذ فرهنگی و مذهبی بیشتری
بیابد  ،باید شــاهد رشد و توســعه بیشتر جریانهای تکفیری و
تروریستی در این منطقه بود .در چنین وضعیتی  ،ملتهای این
منطقه که پیوســته در آرامش و امنیت بــوده اند ،دیگر روی
آرامش را نخواهند دید .آنها اگر امروز متوجه این خطر نگشته
و بیدار نشوند ،سرانجام صداهای مهیب انفجارهای تروریستی
و تکه تکه شــدن مردم و عزیزانشان پیش چشمهایشان آنها
را بیدار خواهد کرد .با این تفاوت که ممکن اســت خیلی دیر
شده باشد.

تحلیل رسانه عربی از گسترش نفوذ ایران در منطقه

ســایت خبری-تحلیلی االتجاه پرس نوشت :پس از پیروزی
انقالب اسالمی ایران ،ایرانیان دستاوردهای بزرگی در زمینههای
مختلف محقق کردند و کشور ایران موضع خود را در منطقه تقویت
کرد و از نظر سیاســی جایگاه خاصی پیدا کــرد و به یک قدرت
منطقهای تبدیل شد که همه کشورها از آن حساب میبرند.
االتجاه در ادامه نوشــت :بر اســاس گزارش مرکز تحقیقات
اســتراتژیک در مارس  2017تکنولوژی ایــران در حال ترقی و
پیشرفت اســت و ایران از شبکههای الکترونیکی داخلی برخوردار
اســت که در صورت حمله دشــمن میتواند آنها را به کار گیرد.
نیروی دریایی جمهوری اسالمی ایران که در خلیج فارس حضور
دارد نیز هر زمان که بخواهــد میتواند تنگه هرمز را ببندد و این
امر تأثیرات منفی بر اقتصاد جهانی به همراه خواهد داشت .از نظر
ســامانه موشکی نیز ایران بسیار پیشــرفت کرده و آمریکا و رژیم
صهیونیســتی را نگران کرده است ،زیرا میدانند که موشکهای

به نوشــته روســیا الیوم« ،عوفیر جنتلمن»
سخنگوی نتانیاهو در توییتر به نقل از نخست وزیر
رژیم صهیونیستی مدعی شد :کشورهای همسایه
به خوبی این موضوع را می فهمند چراکه درک آن
ســاده و این اصل مهمی است.جنتلمن در توییت
دیگری با ادعای اینکه ،نتانیاهو بر این باوراســت
که درآمد سرانه رژیم اسرائیل از مشابه آن در ژاپن
پیشی خواهدگرفت ،گفت :این مهم چیزی است

یکصد هزار
بیجا شده در
افغانستان ظرف
پنج ماه

بنا بــه گزارش دفتــر هماهنگی امور
بشردوســتانه ســازمان ملل متحــد ،در
افغانســتان بر اثر جنگ و فقر از آغاز سال
میالدی جــاری تا کنون یعنی ظرف  ۵ماه
بیش از  ۱۰۳هزار نفر بیجا و آواره شده اند.
هرچند این آمار نسبت به مدت مشابه
در ســال  ۲۰۱۶حــدود  ۳۶درصد کاهش
نشــان می دهد ،اما دلیــل آن نه کاهش
درگیری ها ،بلکه خالی شــدن بسیاری از
مناطق جنگی از جمعیت اولیه و نیز شدت
فقر خانواده هایی اســت که توانایی جا به
جایی ندارند.گزارش سازمان ملل متحد در
آغاز سال  ۲۰۱۷در مورد آمار آوارگان جنگ
نشــان می دهد که ظرف سال های ۲۰۱۵
و  ،۲۰۱۶بیــش از  ۶۲۰هزار نفر در داخل
افغانستان جابجا شــده اند که بیش از ۵۰
درصد آن کودکان بوده اند.
آمار جابجا شــدگان یا آوارگان داخلی
جنگ تا سال  ۲۰۱۵نیز بیش از یک میلیون
نفر اســت که نیمی از این جمعیت ابتدا در
والیات شمال افغانستان ساکن شده بودند.
اما با گســترش ناآرامــی و جنگ به
مناطق شمال و نیز شرق افغانستان ،بخش
قابل توجهی از بیجا شدگان در سال گذشته
مربوط به همین مناطق بوده اند.
یکی از مشکالت اساسی در افغانستان
رساندن کمک های بشر دوستانه به آوارگان
است که بنا به گزارش دفتر هماهنگی امور
بشردوستانه سازمان ملل ،این کمک ها طی
پنج ماه اول امســال تنها شامل حدود ۱۵۰
هزار نفر شده است.

ایرانی میتوانند خسارتهای سنگینی به آنها وارد کنند به همین
دلیل میترسند با ایران وارد یک جنگ مستقیم شوند.
سایت شــبکه ماهوارهای االتجاه در ادامه نوشت :تکنولوژی
هستهای از مهمترین دســتاوردهای علمی پس از جنگ جهانی
دوم به شــمار میرود که ایران توانســت به این تکنولوژی دست
یابد و با ابرقدرتها در مورد آن مذاکره کند .نیروهای مردمی ایران
نیز به ج ّدیت از اســام دفاع میکنند و سپاه پاسداران جمهوری
اسالمی ایران در عراق و ســوریه با تروریستها مبارزه میکند و
اجازه نمیدهد که نیروهای خارجی وارد این دو کشور شوند ،بنا بر
این ایران توانســت محور مقاومت در منطقه را به ارتش مقاومت
تبدیل کند و پیروزی ایران و حزباهلل بر رژیم صهیونیستی در سال
 2006و همچنین نقش ایران در پیروزیهای عراق ،سوریه و یمن
باعث شد که نفوذ ایران در منطقه گسترش یابد.
در پایان این گزارش آمده است :زمانی که جمهوری اسالمی

ایــران به وجود آمد تقریب ًا هیچ همپیمانی در منطقه نداشــت ،اما
با این وجود توانســت با کمترین هزینه در عراق ،سوریه ،لبنان و
مناطق دیگر نفوذ کند و اگر ایران این راه را ادامه دهد در  10یا 20
سال آینده نفوذ بسیار گستردهای در منطقه خواهد داشت.

هشدار نتانیاهو به کشورهای همسایه

که نمی توان آن را نادیده گرفت و «اســرائیل»
پس از گذشــت یک یا دوســال از نظــر میزان
درآمد سرانه ،ژاپن را پشــت سر خواهد گذاشت.
گفتنی است ،کابینه رژیم صهیونیستی در اقدامی
بی سابقه ،برای نخســتین بار جلسه هفتگیاش
را زیر «دیــوار ندبه» که بخشــی از دیوار غربی
مســجداالقصی در قدس اشــغالی است ،برگزار
کرد .این اقــدام نتانیاهو جنجال های گســترده

ای را برانگیخت.دیوار ندبه ،بخش از دیوار غربی
مســجداالقصی است و به باور یهودیان از آخرین
باقیماندههای «هیکل سلیمان» و مرکز دعا برای
یهودیان در فلسطین اشغالی است .مسلمانان آن
را دیوار بُراق میخوانند و معتقدند پیامبر اســام
مرکب خود را در شب معراج به آن بست.برگزاری
این نشســت چند روز پس از دیدار ترامپ از دیوار
بــراق صورت گرفت .ترامــپ در حالی عازم این

مکان مذهبی شــد که هیچ مسئول اسرائیلی وی
را همراهی نمی کرد .اینکه هیچ مسئول اسرائیلی
رئیس جمهــوری آمریکا را دراین بازدید همراهی
نکرد به جایگاه سیاسی و حقوقی بیت المقدس بر
می گردد .اگر یک مسئول اسرائیلی  ،ترامپ را در
این بازدید همراهی می کرد به معنای آن بود که
واشنگتن حاکمیت اسرائیل بر کل بیت المقدس را
به رسمیت می شناسد.

روزنامه کویتی :ایران بازیگر اصلی تحوالت سوریه است

نشریه الرای کویت در ســرمقاله روز سه شنبه خود نوشت :همزمان با توقف
درگیری ها در اکثر مناطق ســوریه ایــران به عنوان یک بازیگر اصلی در بحران
سوریه تلقی می شــود و با همکاری روسیه و ترکیه خواسته های خود را در این
کشور را بدست آورده است.الرای کویت با یادآوری اینکه آمریکا در پرونده سوریه

به حاشــیه رانده شده است نوشــت :ایران و روسیه توانستند ایده های خود برای
کاهش تنش و درگیری در ســوریه را عملی و بیــش از  40هزار تن از نظامیان
ارتش سوریه در مناطق متعددی از شرق و جنوب و مرکز این کشور مستقر شده
اند تا بتوانند کنترل هرچه بیشتری از مساحت جغرافیایی سوریه را در دست گیرند.
الرای می نویســد :این گونه فعالیت های هماهنگ ایران و روســیه راه را بر
اجرای ایده های دولت آمریکا در سوریه می بندد .
این نشــریه کویتی نوشــت :طرح های دولت آمریکا در سوریه موفقیت آمیز
نبوده اســت چرا که همپیمانان واشــنگتن که همان گروه های معارض سوری
هستند دارای موقعیت مناسبی نیستند.
الرای به موقعیت برتر و قوی ارتش ســوریه اشــاره کرد و نوشــت :پیمان و
همکاری مشــترک کشورهای روسیه ،ایران ،عراق و ســوریه مستحکم است و
هماهنگی های خوبی میان این چهار کشــور بــرای مقابله با داعش صورت می
گیرد تا این گروه تروریستی نتواند دوباره در عراق پیشروی کند.

عربستان توافق تسلیحاتی خود با ترکیه را به هم زد

روزنامه حریت چاپ ترکیه روز دوشنبه نوشت  :عربستان بزرگترین توافق
تسلیحاتی خود با ترکیه را لغو کرد.
حریت افزود  :عربستان از ترکیه درخواست کرده بود که  4کشتی جنگی
برایش بســازد ولی پس از امضای قرارداد تسلیحاتی اخیر با آمریکا از خواسته
خود صرف نظر کرد.
حریت نوشت :صرف نظر کردن عربستان از توافق تسلیحاتی خود حدود
 2میلیارد دالر به صنعت کشتی سازی ترکیه ضرر زده است.
عربستان پس از سال  2015که روابطش با ترکیه به سرعت بهبود یافت
و شورای همکاری راهبردی تشکیل دادند ،از آنکارا درخواست ساخت  4کشتی
جنگی کرده بود.
حریت اعالم کرد  :ترکیه امید زیادی به توافق تسلیحاتی خود با عربستان
بسته بود تا بتواند سطح همکاری اقتصادی خود با سعودی ها را افزایش دهد

و سرانجام پای خود را به بازار کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس باز کند.
عربستان یکی از مهمترین شرکای تجاری ترکیه است و حجم مبادالت
تجاری آنها از یک میلیارد دالر در ســال  2004به  5 / 5میلیارد دالر در سال
 2017رسید.

نشریه جدید داعش به زبان «فارسی»

گروهک تروریســتی داعش در چهارمین شماره نشریه جدید خود با نام
رومیه قصد دارد تمامی صفحات خود را به زبان فارسی منتشر کند.
مجله رومیه که توســط «مرکز رســانهای الحیات» وابسته به گروهک
تروریستی داعش تهیه و توضیع میشود جایگزین مجله دابق شده است .اکثر
مطالب منتشر شده در این مجله ،تحلیل وقایع و رویدادهای بینالمللی سیاسی
و میدانی اســت که به نظر کادر مرکزی داعش مهم و با اهمیت جلوه کرده و

باید به نوعی با آن برخورد شود.
ت داعش
در شــمارههای اخیر این مجله که تا حد زیادی بر روی عملیا 
در اروپا تمرکز شــده بود ،راهکارهــا و آموزشهای متعــددی برای اجرای
عملیاتهای تروریستی به وسیله چاقو (عملیات لندن) و همچنین زیر گرفتن
عابرین پیاده توسط کامیون (عملیات برلین ،نیس و استکهلم) که به کامیونیزم
مشهور است به صورت ضمنی به مخاطبان آموزش داده شده است.

