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یادداشت

برگزیت نباید
اتفاق بیفتد

تونی بلر نخست وزیر اسبق انگلیس در گفتگو با اسکای نیوز گفت به نظر من اکنون امکان این هست که برگزیت اتفاق نیفتد و انگلیس از اتحادیه اروپا خارج نشود .به نظر من کامال
ضروری است که چنین اتفاقی نیفتد زیرا فکر می کنم هر روز شواهد تازهای را می بینیم که برگزیت از نظر اقتصادی و سیاسی به ما لطمه می زند .به نظر من افکار عمومی درباره برگزیت
در حال تغییر است .بلر ادامه داد :سال گذشته همین موقع ما بیشترین سرعت رشد اقتصادی را در گروه هفت داشتیم اما اکنون سرعت رشد اقتصادی ما در گروه هفت کمترین است .نسبت
پساندازهای ما در پنجاه سال گذشته کمترین است.
وی افزود :جامعه بین المللی سرمایهگذار تقریبا دیدی منفی به ما پیدا کرده است و ارزش پول ما نیز ده تا بیست درصد کاهش داشته است .برای مثال سرمایهگذاری در صنعت خودروسازی
سی درصد کاهش یافته است .استانداردهای زندگی مردم رشد که ادامه این وضعیت لطمهای جدی به ما می زند.

تنش در خاورمیانه با محوریت عربستان

نفیسه اله دادی  -تحلیل گر سیاسی

خاورمیانه قلب تشنجزای جهان در تاریخ است .این منطقه استراتژیک و مهم محل
زد و خوردهای زیادی در تاریخ معاصر بوده است .حتی زمانی که در جنگهای جهانی
هم ذینفع نبود اما مناقشه در آن جریان داشت .در تمام افراطیگریهای این منطقه
که منجر به جنگطلبی عظیمی گشته است« ،عربستان» عنصری مشترک است .بهتر
است به برخی از این جریانات و اتفاقات اشاره کنیم .عربستان در دوران جهاد وحضور
ارتش ســرخ شوروی در افغانستان یکی از حامیان و تمویل کنندگان مالی مجاهدین
مستقر در پاکستان بود و نقش اساسی را درقضیه افغانستان ایفا نمودند اما بعد از ظهور
طالبان عربســتان از بزرگترین حامیان وتمویل کننده منابع مالی این گرو بود و این
حمایتها برمی گردد به رقابت منطقهای که میخواهد با نفوذ همسایهای افغانستان
در منطقه مقابله نماید و عربستان طبق استدالل آی .اس .آی پاکستان معتقدند که
طالبان ازیک طرف از نفوذ همســایه ای غربی افغانستان جلوگیری خواهند نمود .از
طرف دیگر با تقویت این گروه درمرزهای ایران فشارسیاســی وامنیتی بر دولت ایران
افزایش پیدا خواهد کرد .حضور و تشویقهای عربستان را در القاعده نیز مانند طالبان
میتوان جستجو کرد البته باید اشاره کرد که شبکه المیادین در گزارشی اعالم نمود
که دو ولیعهد عربستان و امارات از بن سلمان و بن زاید با 'علی ابکر الحسن' و 'عبداهلل
فیصل االهدل' از افراد مرتبط با سازمان تروریستی القاعده هستند ،ارتباط مداوم داشته
اند .در جنگ یمن نیز رد پای القاعده با حمایت عربســتان به روشــنی مشهود است.
اظهارات قاسم الریمی سرکرده گروه تروریستی القاعده در یمن که به تازگی اعالم کرده
است ،عناصر این گروه در کنار شبهنظامیان تحت حمایت عربستان سعودی و آمریکا و
همچنین نیروهای وفادار به دولت مستعفی یمن علیه کمیتههای مردمی و ارتش یمن
در حال جنگیدن میباشند ،به طرز آشکاری قدرتافزایی گروه تروریستی القاعده شبه
جزیره مستقر در یمن را در دو سال گذشته و طی مدت زمانی که عربستان حمالت
خود را علیه یمن آغاز کرده اســت نشان میدهد .درباره داعش نیز حمایت عربستان
بر همه روشــن است .همان گونه که «ولید بن طالل» ،شاهزاده میلیادر سعودی ،در
مصاحبه تلویزیونی با «سیانان» آمریکا ،به حمایت مالی رژیم آل سعود و کشورهای
عرب حوزه خلیج فارس از گروه تروریستی داعش اذعان کرد .در سال  2006میالدی،
عربستان از آمریکا دستور مستقیم برای تشکیل داعش (در عراق) برای جلوگیری از
نزدیک شدن روابط این کشور با ایران دریافت کرد .در سال  2011میالدی ،عربستان از
شورش مسلحانه در شهر درعای سوریه پشتیبانی کرد ،و به حمایت مالی و تسلیحاتی
از همه عناصر مسلح در سوریه پرداخت ،و جبههبندی بین این عناصر را حفظ کرد تا
از استقالل آنها بکاهد .گرچه کشورهای دیگر نیز در تولد گروه تکفیری داعش نقش
داشــتند اما به علت دفاع و حمایت تمام قد عربستان از چنین گروههایی در منطقه،
نام عربستان در گسترش ظلم همچنان میدرخشد .عربستان با حمایتهای گسترده
مالی به داعش باعث گسترش رعب و وحشت در منطقه و از سوی دیگر باعث بدنامی
مذهب اصیل اســام و اسالم هراسی شده اســت و همچنین هزاران نفر بیگناه را از
زندگی محروم کرده است .دلیل اکثر رفتارهای بیمنطق عربستان را باید در دشمنی
با ایران یافت .عربستان این پیام ایران خوب درک کرده است که «ایران کشور ضعیفی
نیســت» و حمله نظامی به ایران جز ضرر ،فرسایش و بدنامی برای عربستان چیزی
نخواهد داشــت .ایده ترویج هالل شیعی در منطقه توسط عربستانیها ترویج یافت.
این ایده درصدد اثبات این نکته است که شیعیان موجود در کل منطقه توسط ایران
حمایتهــای مادی و معنوی مختلفی دریافت می کنند که روزی اقلیت شــیعه به
اکثریت تبدیل شود .این هدف نیز در بعد اصلی خویش باید با سقوط دولتهای سنی
موجود در منطقه همراه باشــد .عربستان دچار عقده شده است ،احساس حقارتی که
منجر به مطرح کردن خود شده است .عربستان مانند کودکی است که از ندیده شدن
توسط بزرگترها هراس دارد .این اقدامات عربستان باعث شده در افکار عمومی حقوق
بشر و سازمانهای بینالمللی ،شــبیه به مترسکی باشند که فقط چشم به دالرها و
ثروت عربستان دوختهاند .برای جهانیان روشن است که غالب گروههای افراطی فرزند
نامشروع عربستان هستند و عربستان عنصر مشترک تمام آنها.
پاورقی

خاورمیانه خطرناکتر از سابق برای جهان
ایــاالت متحده برای اینکه عراق را تحت فشــار قرار دهد تا شــرایط حضور
ســربازان آن در این کشــور را بپذیرد گروه تروریســتی داعش را تشکیل داد تا به
عراقیها نشــان دهد بدون حضور سربازان آمریکایی در خاک عراق ثبات و امنیتی
وجود نخواهد داشت که امروزه کل جهان مجبور است هزینههای پس آمدهای این
گروه تروریستی را پرداخت کند.
البته تشکیل گروههای تروریســتی مانند القاعده و داعش و یا جبهه النصره و
یا… .توســط ایاالت متحده و برخی از همپیمانانش اهدافی آشکار و نهان داشت.
باالتر در مورد اهداف آشکار از تشکیل این گروههای تروریستی صحبت کردیم اما
هدف نهان تشــکیل این گروهها ایجاد نوعی اختالف میان اهل تســنن و تشیع در
منطقه خاورمیانه بود چون در نهایت این منطقه باید بر اساس منافع ایاالت متحده
باز تقسیم مجدد گردد.
طبق این اهداف کشــورهای موجود باید به کشــورهای کوچکتر که تا ابد با
یکدیگر درگیر هستند تجزیه گردند به این شکل همه این کشورها برای بقای خود
وابســته به ایاالت متحده خواهند ماند و اگر هم از خط و مشی ایاالت متحده خارج
شــوند مثل ماجرایی که اخیرا برای قطر پیش آمده برایشان پیش خواهد تا متوجه
شــوند فقط تا زمانی که مطیع ایاالت متحده هســتند می توانند به بقای خود ادامه
دهند .در نقشــه ایاالت متحده ،اسرائیل می بایست تنها و قویترین قدرت منطقه
باقی می ماند تا هر زمان که نیاز بود بقیه کشــورها سرکوب گردند .مسئلهای را که
شاید برخی باور نداشته باشــند که همان نقشههاییست که سرمایهداران حاکم بر
ایاالت متحده ،حتی اگر هم یهودی باشند ،برای مسلمانان و یا مسیحیان در منطقه
دارد برای یهودیان نیز دارد و می خواهد یهودیان در کشوری زندگی کنند که وجود
و بقای خود را وابسته به ایاالت متحده بدارند.
ولی نقشههای ایاالت آنطور که طراحان باور داشتند پیش نرفته و ایران آنها را
بر هم زده است .امروزه نیروهای همپیمان با ایران در عراق کار داعش را در موصل
تمام کردهاند و راه خود را به سمت سوریه بازکردهاند .در سوریه هم ارتش سوریه و
همپیمانانش در حال پیشروی در همه جبهههای جنگ هستند.
اســتراتژی ایران از ابتدا بر عکس استراتژی ایاالت متحده و عربستان سعودی
علیرغم اعتماد به همپیمانان شــیعی در منطقه ولی مبنی بر داشــتن رابطه با همه
گروههای غیر شیعی نیز بود ،به همین دلیل هم می بینیم که ایران هم با کردهای
اهل تســنن در عراق و ســوریه ،و هم با مســیحیها و هم با ایزدیها رابطه دارد.
حتی در کشوری مثل لبنان می بینیم که ایران جزء شده و در میان طوایف مختلف
مسلمان و مسیحی مانند مارونیها و ارثودکسها و… همپیمان پیدا کرده در یمن
با شــیعههای زیدی همپیمان شده و در فلســطین با حماس سنی و حتی توانسته
با بســیاری از یهودیان ارتودکس هــم ارتباط برقرار کند .این در حالی اســت که
همپیمان اصلی ایاالت متحده در منطقه و جهان اســام یعنی عربســتان سعودی
نتوانســته به جز بخشی کوچک از اهل تسنن با گروه دیگری ارتباط برقرار کند .به
همین دلیل می توان گفت ایاالت متحده تشــخیص داده که این اســتراتژی برای
رسیدن به اهدافش پاسخگو نمی باشد و سیاست ایجاد اختالفات قومی و قبیله ای
را جایگزین سیاســت اختالفات مذهبی خود کرده اســت .حمایت ایاالت متحده از
کردهای سوریه علیرغم اعتراضات ترکیه و نارضایتی اعراب هم در این راستا بوده و
تشویق کردهای عراق برای انجام رفراندوم جدایی از عراق در حالی که عراق هنوز
نفس راحتی از خالصی از داعش نکشیده نیز در همین راستا است.

بینالملل

پشت پرده دیدار اوپک و تولیدکنندگان نفت شیل

دبیر کل اوپــک گفت که اتحادیه تحت نظارت او
«یخ تماس گرفتن با تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا
را شکستهاســت».آیا او تالش دارد تا تولیدکنندگان
نفت شیل را با تصمیم اوپک همراه کند؟
به گزارش کالکو  ،دبیر کل اوپک ،محمد بارکیندو
گفت ،اتحادیه تحت نظــارت او «یخ تماس گرفتن با
تولیدکنندگان نفت شــیل آمریکا را شکســته است».
اعالم این مطلب بــرای همه تعجببرانگیز بود چراکه
بسیاری اوپک و تولیدکنندگان شیل را همیشه درگیر
جنگی طوالنی در بازار نفت فرض میکنند .بارکیندو
اعالم کرد که او و تولیدکنندگان کلیدی نفت شــیل
در حاشــیه اجالس جهانی اخیر سوخت در استانبول
دیدار کردهاند.
او گفت :این دیدار مفید و سازنده بود.
اعتقــاد بر این اســت که اوپک و صنعت شــیل
مذاکرات خود را در مــاه مارچ در CERAWeek
که یک کنفرانس ساالنه انرژی در هوستون است ،آغاز
خواهند کرد .گزارشها حاکی از این اســت که اوپک
به دنبال گفتگوی بیشــتر و جدیتر با تولیدکنندگان
نفت شیل آمریکاست.
تــا آن زمان ،گفتــه بارکیندو همچنــان راز آلود
باقــی میماند چرا کــه اوال هیچ نهــاد واحدی برای
تولیدکنندگان نفت شــیل آمریکا وجود ندارد .اغلب،
شــرکتهای منفــرد چاههای نفت شــیل در آمریکا
را مــورد بهرهبــرداری قــرار میدهد .برخــی از آنها
حفارانی کوچکانــد ،برخی دیگر غولهای نفتی مثل

بارکیندو به دنبال چیست؟

رویالداچشــل و بعضی هم میان این دو هستند .همه
این شرکتها به سازمان تجاری مانند ( APIموسسه
نفــت آمریکا)تعلــق دارند اما این ســازمان هم هیچ
سیاستگذاری برای تولید ،تنظیم نمیکند.
هارولدهــم ،یکــی از معروفتریــن چهرهها در
صنعــت نفت شــیل آمریــکا و مدیر اجرایی ارشــد
کانتیننتالریسورســز با چهل ســال ســابقه ریاست،
هرگز با تولیدکنندگان دیگر مثل اکسونموبایل ،ای-
جی ،پایونیرنچرالریسورســز و یا یک شرکت حفاری
کوچک تبانــی و همکاری نمیکنــد و نمیتواند هم
بکند .او ممکن است بخواهد برای کاهش تولید تبانی
یــا همکاری کند اما قوانین مقابله با غیر رقابتی بودن
(آنتیتراســت) آمریکا این کار را ممنوع کرده اســت.
در گذشــته آمریکا به دالیل خاص اجازه داده بود که
شــرکتهای نفتی با همدیگر همکاری داشته باشند؛
مثل تأمین نفــت متحدین در جنــگ جهانی دوم و
مذاکرات با اوپک در .۱۹۷۳
حتی اگر دولت آمریــکا در قوانین امروزی خود،
اســتثنایی برای تولیدکنندگان شــیل قائل شود که
بتواننــد با اوپک و ســایر تولیدکنندگان مهم (بهویژه
روسیه) همکاری کنند ،همکاری با شرکتهای بزرگ
نفت شــیل به تنهایی برای کنتــرل تولید یا افزایش
قیمت نفت کافی نخواهد بود.
تولید نفت شیل آمریکا به این شکل تقسیم شده
اســت که شرکتهای کوچک سهم بســیار زیادی از
تولیــد را بــه عهده دارنــد .تولیدکننــدگان کوچک

بهطــور ویژه از لحاظ مالی برای کاهش تولید بســیار
با مشــکل مواجه خواهند شد؛ آنها سرمایهگذاران و
ســهامدارانی مضطرب در والاستریت دارند که باید با
آنها روبهرو شوند.
اگر قرار باشــد قیمــت نفت افزایــش پیدا کند،
تولیدکنندگان کوچک بیشــتر مشتاق میشوند که از
این شرایط نهایت اســتفاده را ببرند و تولید بیشتری
با قیمت باال داشته باشــد .تولیدکنندگان نفت شیل

تقسیم سوریه به روایت سعودی
شــبکه العربیه در گزارشــی مدعی شــد ،با توجه به شکست
داعــش در عراق و نزدیک بودن زمان شکســت این گروه در رقه
ســوریه ،در حال حاضر موضوعی که در محافل مختلف مطرح می
شود آینده سوریه و شیوه تقسیم این کشور به مناطق نفوذ روسیه،
آمریکا ،ایران و ترکیه است.
به گزارش خبرگزاری صدا وســیما به نقل از العربیه ،با توجه
به حضور نظامی چند کشــور مختلف در ســوریه ،نقشه جغرافیایی
آینده ســوریه به یکی از مباحث جدی محافل کارشناســان تبدیل
شــده است ،زیرا حضور نظامی چند قدرت منطقه ای و بین المللی
موجب خواهد شــد کشور سوریه در معرض خطر تقسیم به منطقه
نفوذ این کشورها قرار داشته باشد.
این موضوع به ویژه بــا آغاز عملیات نابودی داعش در رقه،
مهم ترین مرکز اســتقرار این گروه و چه بسا آخرین مکان حضور
این گروه در منطقه ،جدی تر شــده است ،در هر حال چهار قدرت
منطقه ای و بین المللی برای تقســیم سوریه بر اساس منطقه نفوذ
خود رقابت می کنند.
آمریکاییها با حمایت از کردها ،در شــرق ســوریه یعنی در
رقــه ،دیرالزور و حســکه حضور دارند و هم زمــان از گروههای
مخالف مســتقر در جنوب ســوریه به ویژه درعا و قنیطره حمایت
مــی کنند .تحلیلگران بر این باورند که پس از باز پس گیری رقه،
حمایت آمریکا از کردها ادامه خواهد یافت تا کردها بر این شــهر
مسلط شــوند .روسیه دیگر کشور حاضر در سوریه ،پایگاه حمیمیم

بهویــژه تولیدکنندگان کوچک همیشــه بــا وامها و
بدهیهای ســنگینی مواجهاند و اگر قرار باشد توافقی
برای کاهش تولیــد صورت بگیرد ،حتــی اگر دولت
هم اجازه آن را داده باشــد آنهــا توانایی اجرای آن
را نخواهند داشــت .بنابراین پاســخ آنچه بارکیندو به
دنبال آن است در دست تولیدکنندگان کوچک و غیر
مطرح نفت شــیل آمریکاست و او باید در دیدارهایش
به دنبال توافق با این تولیدکنندگان باشد.

فرانسه خواستار لغو تحریمهای وضع شده
علیه اتباع قطری شد

را مقر اصلی نیروهایش در ســوریه قرار داده اســت .نیروهای این
کشــور در سواحل ســوریه از جمله بندر طرطوس مستقرند و این
بندر به پایگاه دائمی روســیه در منطقه مدیترانه تبدیل شده است.
به ادعــای العربیه ،ایران هم که با گروههای مختلف شــبه
نظامی از نظام ســوریه حمایت می کنند ،برای ایجاد پایگاه زمینی
و هوایی در ســوریه تالش دارد ،هم زمان بر اساس برخی خبرها،
روسیه و آمریکا توافق کرده اند تا ایران را از مناطق مرزی سوریه،
اعم از مرز عراق ،اردن و اسرائیل دور نگه دارند.
ترکیه دیگر کشــوری است که نیروهایش با حمایت از برخی
گروههای مســلح مخالف نظام بشار اســد ،در نبرد سپر فرات در
شــمال ســوریه حضور دارند ،آنان که علیه کردها در سوریه وارد
عمل شــده اند توانستند منطقه امنی را از جرابلس تا اعزاز ایجاد و
در ادامه تجهیزات جنگی جدیدی را در اســتان کلس ترکیه ،که از
استانهای هم مرز با سوریه است ،مستقر کنند.

فرانسه خواستار لغو تحریمهای وضع شده
از ســوی برخی کشــورهای عربــی علیه اتباع
قطری شد.
ژان ایو لودریان ،وزیر خارجه فرانســه که
برای میانجیگری در بحــران دیپلماتیک بین
قطر و برخی از کشورهای عربی به منطقه سفر
کرده است ،روز شنبه در دوحه با همتای قطری
خود دیدار کرد.
وزیر خارجه فرانســه پــس از این دیدار و
در جمــع خبرنگاران خواهان لغو آن دســته از
تصمیماتی شــد که به گفتــه وی مردم عادی،
دانشــجویان و اعضای خانوادههای دو تابعیتی
را که از یکدیگر جــدا افتادهاند تحت تاثیر قرار
داده است.
ســفر ژان ایو لودریان بــه منطقه پس از
انجام سفرهای مشابه از جانب رکس تیلرسون،
وزیر خارجه آمریکا و برخی مقامات بریتانیایی و
آلمانی صورت می گیرد.
عربســتان ،مصر ،امــارات متحده عربی و
بحریــن از روز پنج ژوئن ( ۱۵خــرداد) با قطع
رابطــه دیپلماتیک خود با قطر تحریمهایی را بر

ضد دوحه وضع کردند.
کاخ ســفید روز جمعــه از گفتگوی تلفنی
دونالــد ترامپ ،رئیس جمهــور آمریکا با ملک
ســلمان ،پادشــاه عربســتان در مورد بحران
دیپلماتیک در منطقــه خاورمینه خبر داده بود.
رئیس جمهور آمریکا روز پنجشــنبه در مصاحبه
با شــبکه ســی بی ان نســبت به آینده روابط
کشورش با قطر و حفظ پایگاه نظامی آمریکا در
این کشور ابراز امیدواری کرده بود .با این حال
به گفته دونالد ترامپ « ۱۰کشــور دیگر» آماده
هستند که در صورت نیاز پایگاهی نظامی برای
آمریکا در کشور خودشان احداث کنند.
رئیــس جمهــور آمریکا در ایــن مصاحبه
با اشــاره بــه عقد قــرارداد فروش ســاح به
عربستان اظهار داشــته بود« :عربستان صدها
میلیارد دالر صرف خرید هواپیماها و تجهیزات
نظامی مــا و ســرمایه گذاری در کشــورمان
میکند».
ارزش قراردادهای تســلیحاتی امضا شده
بین ریاض و واشنگتن  ۱۱۰میلیارد دالر عنوان
شده است.

کاهش شدید دستمزد اعضای داعش و برخی رازها

خبرگزاری اســپوتنیک بهتازگی مدارکی را منتشــر
کرده کــه در آن حقــوق و دســتمزدهای ماههای اخیر
اعضای داعش مشخص است.
براین اســاس حقــوق این افراد باتوجــه به وضعیت
خانوادگــی تاهل و یا تجرد افراد متفاوت اســت .کمترین
میزان حقوق  ۷۲دالر در مــاه برای یک عضو مجرد این
گروه تعیین شــده این در حالی است که حقوق یک عضو
متاهــل دارای فرزند می تواند به رقــم  ۲۵۶دالر در ماه
برسد .اعضای بلندپایه داعش نیز تا رقم  ۵۰۰دالر در ماه
حقوق و دستمزد دارند.
همچنین براســاس گزارش این خبرگزاری روســیه
افــرادی که در جنگ و در اثر حمــات نیروهای ائتالف
بین المللی زخمی شده اند از حقوق باالیی بهره می برند.
در گــزارش آمده وضعیــت مالی گــروه داعش در
ســالهای اولیه کــه مناطقی چون اســتان نینــوا و یا

تجاوزگری نیروهای ارتش
میانمار

به گزارش رویترز به نقل از خبرنگاران بین المللی
که برای اولین بار وارد روستای راخین درشمال میانمار
شــدهاند ،زنان مســلمان این منطقه از ناپدید شــدن
همسران ،مادران و یا فرزندان آنها خبر دادند.
روســتای راخین از اکتبر گذشته صحنه اقدامات
خشونت بار است.
رویترز به نقل از ســاربیدا مادر جوان مســلمان
گزارش داد :پسرم تروریست نیست  ،هنگام کشاورزی
درســر زمین بازداشت شده اســت .این زن درحالیکه
نوزادی شــیرخواره را درآغوش خود داشت ،سعی می
کرد تا ازمیان زنان دیگــر راه خود را باز کرده وخود را
به خبرنگاران برســاند و به آنها درباره علل غیرواقعی
بازداشت همسرش بگوید.
ارتش میانمار نوامبر گذشته به چند روستای محل
سکونت اقلیت روهینگیا در منطقه مونگدو یورش برد.
بنا به اعالم ســازمان ملل  ،حــدود  75هزار نفر
از طریــق مرزهای نزدیک به بنــگالدش از اقدامات
خشونت بار ارتش میانمار فرار کردهاند.
بازپرسان سازمان ملل که با برخی از آوارگان دیدار
کردهاند ،گفتند که اتهاماتی چون ارتکاب جنایاتی چون
تجاوز گروهی ،آتش زدن منازل شــهروندان و کشتار
مردم متوجه نیروهای امنیتی میانمار است.

اســتان االنبار در عراق را تحت کنترل کامل خود داشته
بهتــر بوده اســت .در گزارش ســال  ۲۰۱۴اســپوتنیک
از دســتمزد  ۱۳۰۰دالری جنگجویــان خارجــی داعش
و  ۶۰۰دالری عوامــل بومی آن ســخن بــه میان آمده
بود.
خبرگزاری اســپوتنیک ادعا کــرده مدارک مربوط به
حقوق و دســتمزد اعضای گروه داعش را از طریق پلیس
عراق و پس از تصرف کامل موصل بدســت آورده است.
برخی رازها درباره داعش عبارتند از:
داعشــیها بر خالف عقیــده رایج ،زنان را
قبول دارند
رســانههای آمریکایی عقیده اشتباهی را منتشر کرده
بود حاکی از اینکه داعشیها از زنان می ترسند .منبع این
عقیده اشتباه روزنامه وال استریت ژورنال بود که سخنان
یک دختر کرد شــبه نظامی را نقل کــرده بود .این دختر

گفته بود داعشیها از نبرد با زنان می ترسند.
دختــر کــرد در مصاحبه بــا وال اســتریت ژورنال
اظهار داشــته بود :جهادیها از جنگیدن با جنس مخالف
خوششــان نمی آید چون فکر می کننداگر به دست زنان
کشته شــوند ،راه بهشت به رویشان بسته می شود .توجه
کنید که این عقیده یک کارشــناس ،دانشــمند یا داعشی
نیســت بلکه ســخنان یــک دختر کرد عادی اســت که
نمیتوانســته با ایدئولوژی داعش آشنا باشد .عالوه بر این
داعشیها دارای گردانهای زنان به نامهای "الخنساء" و
"ام الریان" است که در سوریه فعالیت می کنند.
اروپائیان در حــال جنگ در صفوف داعش
هستند
در تعــدادی از فیلمها درباره اعدام اســیران داعش،
اروپائیان نقش جالدان را ایفــا می کنند .پس از عملیات
تروریســتی پی در پی داعش  ،بسیاری از ناظران از خطر

ناشی از بازگشت احتمالی تروریســتهای بالقوه اروپایی
تبار به کشــورهای خود پس از شرکت در عملیات جنگی
در سوریه و عراق سخن گفتند.
داعشــیها جیپهــای ژاپنــی را ترجیح
میدهند
مقامات آمریکایی در ســال  2015از شــرکت ژاپنی
تویویتا در خواست کردند در رابطه با وجود صدها دستگاه
ماشین جیپ نوی دارای مارکهای Toyota Land
 Cruiser،, Hiluxو غیره در نزد داعش توضیح دهد.
آخر داعشها در فیلمهای گرفته شــده در ســوریه ،لیبی
و عــراق همواره بــا خودروهای ژاپنی حامل تســلیحات
دیده می شــوند .تولیدکننده فعال درباره کانال تحویل این
خودروها به داعش توضیح نداده است.
صادرات رسمی خودرو به سوریه درسال  2012قطع
شده است.

قطر :مبارزه با تروریسم از طریق «تروریسم فکری» ممکن نیست!

شــیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر در
کنفرانس خبری با تاکید بر ضرورت احترام به حاکمیت دولتها
و قوانیــن بین الملل گفت :مبارزه با تروریســم از طریق مقوله
تروریسم سیاسی و فکری ممکن نخواهد بود.
ســی ان ان عربی در گزارشی نوشت :وزیر خارجه قطر در
کنفرانس مشترک مطبوعاتی روز شنبه با ژان ایو لودریان همتای
فرانسوی خود بعد از دیدار دوجانبه در دوحه گفت :در این دیدار
بر مبارزه با تروریســم و خشکاندن منابع حمایت مالی از آن به
عنوان هدفی مشــترک برای همه کشورها و جامعه بین الملل
تاکید کردیم.

وی افزود :آنچه هم اکنــون در منطقه روی می دهد این
تالشها را با مانع مواجه می کند ،این درحالی اســت که مبارزه
با تروریســم همکاری همه کشــورها را می طلبد و با در پیش
گرفتن تروریســم سیاسی و فکری ،این امر ممکن نخواهد بود
و به همین علت خواهان همکاری با فرانسه و دیگر کشورهای
متحد و دوست ،برای مقابله با این پدیده هستیم.
وزیر خارجه فرانســه نیز که برای بررسی بحران قطر وارد
منطقه شده است ،با تاکید بر ضرورت حل هرچه سریعتر بحران
در روابط میان قطر و برخی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس
نسبت به وخیم شدن اوضاع در این منطقه ابراز نگرانی کرد.

بارزانی :همهپرسی باید در موعد مقرر برگزار شود
به گزارش المیادین ،مسعود بارزانی
رئیس اقلیم کردســتان عــراق گفت که
همهپرســی اســتقالل این اقلیم باید در
موعد مقرر برگزار شود.
وی ضمــن انتقــاد از دولت عراق
مدعی شــد که شــیعیان علیه کردستان
ایســتادند و ســهم اقلیم از بودجه کل
را قطع کردند.
بارزانــی در ادامــه ادعاهــای خود

متذکر شد ،اگر اســتقالل کردها محقق
نشــود ،رخ دادن جنگهــای خونین را
بعیــد نمیدانیم .رئیس اقلیم کردســتان
عراق گفــت اگر مــا نمیتوانیم در یک
کشور شــریک باشیم ،پس بهتر است که
مانند دو همســایه مســالمتجو زندگی
کنیم .
تصمیم اقلیم کردســتان عراق برای
برگزاری همه پرســی بــا مخالفتهای

گسترده در ســطح بینالمللی مواجه شده
است و کشــورهای مختلف حمایت خود
را از وحدت ســرزمینی این کشور اعالم
کرده اند.
روســیه بر وحدت سرزمینی عراق و
حل و فصــل اختالفات بین دولت محلی
اقلیم کردســتان عــراق و دولت مرکزی
این کشور تاکید کرده است.
آمریــکا همچنیــن از ایــن تصمیم

اقلیم کردســتان عــراق ابــراز نگرانی
کرده و آلمــان نیز درباره اتخاذ گا مهای
یکجانبــه در این پرونده هشــدار داده
اســت .ایران نیــز بر وحدت ســرزمینی
عــراق و حــل و فصــل اختالفــات در
چارچوب قانون اساســی این کشور تاکید
کرده اســت .دولت عراق نیز تاکید کرده
اســت که قانون اساســی فصل الخطاب
در این پرونده به شمار میرود.

