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یادداشت

ائتالف آمریکایی از به هالکت رسیدن یکی از مسئوالن بلندپایه مالی گروه تروریستی داعش در شرق سوریه خبر داد.
به گزارش الوقت به نقل از الفرات نیوز ،ائتالف بینالمللی به ســرکردگی آمریکا روز جمعه اعالم کرد که یکی از اصلیترین حامیان مالی داعش در تاریخ  26خرداد ماه پس از حمالت جنگندههای این
ائتالف در منطقه بوکمال سوریه در شرق سوریه در نزدیکی مرزهای عراق به هالکت رسیده است.
ائتالف بینالمللی افزود :این شخص به نام فواز محمد جبیرالراوی با تابعیت سوری ،میلیونها دالر برای حمالت و فعالیتهای لجستیکی داعش در اختیار این گروه تروریستی قرار داه بود..
براساس این گزارش ،الراوی مالک یک صرافی در شهر بوکمال بود که با شبکههای مختلف مالی جهانی برای نقل و انتقال دارایی و پول به مناطق تحت اشغال داعش فعالیت می کرده است.
قتل الراوی اولین اقدام ائتالف آمریکایی در هدف قرار دادن مسئوالن شرکات خدمات مالی وابسته به گروه تروریستی داعش به شمار میرود.

ولیعهد جدید عربستان سعودی کیست؟

کارت برنده خاور نزدیک در دست پوتین

به نقل از نشریه کانادایی «گلوب اند میل»  ،ایالت متحده بر اثر معمول شدن فناوری جدید
استخراج نفت شــیل به تولید کننده اصلی نفت در جهان تبدیل شده و پیامدهای ژئوپولیتیک
این انقالب فنی ،جهان را متزلزل کرده است .اکنون تصورات سابق درباره منافع آمریکا در خاور
نزدیک از بین رفته و این منطقه در نبود این موضوع هم آرام نبود به بشکه واقعی باروت بدل شد.
پیشتر به مداخالت آمریکا در امور خاور نزدیک بهویژه در حوزه خلیح فارس صرفا از دید وابستگی
اقتصاد ایــاالت متحده به نفت این منطقه و تغییرات نرخ نفت نگاه می کردند .حاال وضع عوض
شده و وابستگی آمریکا به نفت این منطقه بهطور چشمگیر کاهش یافته و درگیریهای خطرناک
دیپلماتیک در منطقه خلیج فارس مانند محاصره کنونی قطر دیگر موجب بروز سراســیمگی در
بازار های نفتی جهان نمی شود .در سال  2006واردات نفت به آمریکا معادل  13میلیون بشکه
در روز بود و نصف این مقدار را کشــور های عضو اوپک تحویل میدادند و اما در ماه مارس سال
جاری میزان واردات نفتی به آمریکا معادل  4.2میلیون بشــکه شد و کانادا تحویل دهنده اصلی
نفت به آمریکا بود .همه اینها درجه بیشتر آزادی را به آمریکا داده ولی موجب آن گردید که ایاالت
متحده آهســته آهسته از منطقه خاور نزدیک فاصله بیشتری بگیرد و در حال حاضر حوادث در
این منطقه کمتر مایه نگرانی آمریکا می شود .البته خطر تروریسم جای خود دارد ولی این خطر
به اندازهای که در اروپا وجود دارد نیست.
آمریکا حتی در زمان حکومت باراک اوباما به خارج شدن از این منطقه دست زد و یگانهای
خــود را از عراق تخلیه ولی بعــد از چندی آنها برای جنگ با داعش به آنجا بازگشــتند .باراک
اوباما از مداخله مســتقیم در جنگ داخلی در سوریه خودداری کرد و روسیه وارد خالئی شد که
در نتیجه این کار بهوجود آمد .روســیه از بشار اســد رییس جمهور سوریه حمایت کرد .در این
موقعیت غرب می تواند در این منطقه تنها نقش دوم و سوم را ایفا کند زیرا نمی خواهد به ریسک
درگیری مســتقیم با پوتین تن در دهد .ظاهرا تصمیم آمریکا مبنی بر ســرنگون کردن جنگنده
سوریه یک شلیک هشدار دهنده برای رژیم اسد بود ،نه مقدمه جنگ دامنهدار غیر مستقیم میان
روســیه و آمریکا .فقط پوتین میتواند اختالف در سوریه را حل کند .ولی او عجلهای برای بازی
در نقــش یک صلحســاز را ندارد .او این هدف را دنبال می کند تــا از احداث خط لوله از طریق
ســوریه جلوگیری شــود .اگر از این خط لوله گاز خلیح فارس به اروپا تحویل شود وابستگی آن
به روســیه بصورت چشمگیری کاهش خواهد یافت .مسلما در حال حاضر که سوریه دستخوش
جنگ و اعمال تروریستی شده از ساخت خطوط جدید گاز و نفت سخنی هم نمیتواند در میان
آید .روســیه میتواند به حل قضیه قطر کمک کند که در ماه جاری عربســتان سعودی ،امارات
عربی متحده ،مصر و بحرین محاصره آن را اعالم کردند .سعودیها می خواهند قطر را به خاطر
ارتباط خطرناکش با ایران و دادن پناه برای ســران حماس و اخوان المســلمین(ممنوع شده در
روســیه) و نیز بهخاطر گزارش های تحریک آمیز کانال تلویزیونی الجزیره مجازات کنند .حفظ
تنشها میان کشورهای عرب موجب برقراری موضع روسیه بعنوان بازیگر با نفوذ در منطقه خاور
نزدیک میشود .روسیه در تالش است تا عجالتا با عربستان سنی در راستای موفقیت در ثابت نگه
داشــتن نرخ نفت و نیز کمکرسانی به بشار اسد متحد شود .روسیه در مشارکت با قطر و ایران
در حال تجســس و راه اندازی میدانهای گازی مشترک در خلیح فارس است که تولید مقادیر
هنگفت گاز را نوید میدهند و بنیاد رفاه ملی قطر با پوتین در باره خرید بخشی از سهام شرکت
نفتی دولتی «روس نفت»روســیه به توافق رسیده اســت .در این هنگام ترامپ جاهل در توییتر
خود از عربســتان ســعودی در مقابله آن با قطر حمایت می کند و در این اثنا مثل اینکه منافع
آمریکا و منافع بازرگانی خود را در یک ردیف قرار داده اســت و دســتیاران امنیتی او به سرعت
سعی میکنند این اختالف را رفع کنند و در آینده شورای همکاری کشورهای عربی خلیج فارس
حمایت شده از سوی آمریکا و حتی پایگاه هوایی مهم آمریکایی مستقر در قطر را تهدید می کند.
به نظر میرسد که پوتین که از پیش حرکات خود را در این موقعیت دقیقا اندیشیده از همه آنها
چند قدم جلو رفته است.

مدتها بود نام محمد بن سلمان در رسانههای وابسته
به عربســتان ســعودی به عنوان چهره جوانگرا و آیندهدار
پادشاهی ســعودی مطرح میشد ،تا اینکه پس از یک دوره
بزرگنمایی رسانهای درباره وی ،شب  26ماه رمضان 1438
اعالم شد که این چهره جنجالی از این پس ولیعهد عربستان
سعودی خواهد بود .اما محمد بن سلمان کیست؟
از ریاست دفتر تا ولیعهدی پدر
محمدبن سلمان ،ولیعهد جدید عربستان  ۳۱سال دارد
و در چند ســال اخیر قدرتمندترین فرد در خاندان پادشاهی
عربستان به شــمار میرود .او متولد  ۱۹۸۵در جده ،فرزند
ملک ســلمان از همسر ســوم و بزرگ ترین فرزند در بین
خواهرها و برادرهایش اســت .محمد فارغالتحصیل رشــته
حقوق از دانشگاه ملک ســعود ریاض است .در سال ۲۰۰۹
به عنوان مشاور ویژه پدرش سلمان که در آن زمان فرماندار
ریاض بود ،منصوب شد.
در سال  ۲۰۱۳زمانی که پدرش سلمان ولیعهد عربستان
شد ،محمد بن سلمان ریاست دفتر پدرش را برعهده گرفت.
وی در آوریل  ۲۰۱۴عضوی از کابینه شــد و پس از مرگ
ملک عبداهلل در ژانویه  ۲۰۱۵و رســیدن ملک ســلمان به
پادشاهی ،به ســرعت ارتقا جایگاه یافت .محمد بن سلمان
نخســتین ولیعهد در میان خاندان پادشاهی عربستان است
که نوه ملک سعود بنیانگذار عربستان و از نسل سوم خاندان
سعودی است .پس از مرگ ملک عبدالعزیز ،همه پادشاهان
و ولیعهدها از میان فرزندان او بودند.
رسانههای وابسته به عربستان تالش دارند تا از محمد
بن ســلمان به عنوان مبتکر سند چشمانداز  ۲۰۳۰یاد کنند.
طرحی که گفته شده در صورت اجرای موفقیتآمیز در آینده
اقتصادی و اجتماعی این پادشاهی تا سال  ۲۰۳۰تاثیرگذار
خواهــد بود .او به عنوان رئیس شــورای امــور اقتصادی و
توســعه در حکومت عربستان این برنامه را در خرداد ۱۳۹۵
اعالم کرد.با این حال میل روز افزون محمدبن ســلمان به
تمرکز قدرت به صورت فردی ،بسیاری از ناظران را ناامید از
انجــام هرگونه تحول اجتماعی از داخل هیئت حاکمه کرده
است .بسیاری معتقدند درحالی که بن سلمان باوجود سمت
ولیعهدی ،معاون نخســتوزیر و وزیر دفاع عربستان نیز به
شمار میرود چگونه میتوان به تحول و پیشرفت اجتماعی

اصلیترین متحد اسرائیل
در دوره ملک ســلمان ،عربستان شاهد اتفاقات نادری
در سیاســت خارجی خود بوده اســت که از جمله آن علنی
شدن برخی روابط غیررسمی ریاض-تلآویو می باشد .این
موضوع تنها در پرتو تالشهای بن سلمان برای نزدیکی به
صهیونیستها صورت گرفته اســت .در این ارتباط مجتهد
کاربر ناشــناس عربستانی در حساب توئیتریاش فاش کرد
که فرزند شاه ســعودی در پی جلب رضایت اسرائیل است
تا با اســتفاده از البــی صهیونیســتها در آمریکا حمایت
واشــنگتن از پادشاهی خود در عربستان را مسجل کند .این
کاربر فضای مجازی درباره تالش محمد بن ســلمان برای
گســترش روابط با اسرائیل می نویســد :یکی از اهداف بن
سلمان از رابطه با اسرائیل به کارگیری البی صهیونیسم در
آمریکا برای این اســت که واشنگتن از پادشاهی بن سلمان
علیه محمد بن نایف ،ولیعهد ســابق عربستان حمایت کند.
این افشــاگری مجتهد حال با برکنــاری بن نایف از قدرت
و به دست گیری پســت والیتعهد پادشاه توسط محمد بن
سلمان تقریبا ثابت شــده به نظر میرسد .از دیگر اقدامات
محمدبن ســلمان در دوره وزارت دفاع بــرای نزدیکی به
تلآویو تاسیس کارخانه مونتاژ پهبادهای اسرائیلی در خاک
عربستان بود که توســط وزارت دفاع این کشور پیگیری و

دنبال شــد .با این حال با هدف جلوگیری از شــدت گرفتن
حساسیتهای داخلی و منطقهای ،قرار شد قطعات پهبادهای
خریداری شــده تحت عنوان واردات از آفریقای جنوبی وارد
گمرک عربستان شود .این موضوع را مجتهد در توئیتر خود
نیز تائید وعنوان کرد پهبادهای اســرائیلی تحت پوشش نام
آفریقای جنوبی خریداری و به صورت قطعات پیشمونتاژ به
کشور سعودی منتقل و ســپس در خاک این کشور مونتاژ
می شود .با این حال عزل دومین ولیعهد توسط بن سلمان
و به دست گیری قدرت توسط محمد بن سلمان نمی تواند
نوید بخش اوضاع چندان باثباتی در صحنه داخلی عربستان
باشــد .به ویژه آنکه همزمان با اعالم خبر ولیعهدی محدبن
سلمان ،برخی خبرگزاریهای عربی از انتشار نامه هشدارآمیز
تعدادی از شاهزادگان به ملک سلمان درباره انتصاب محمد
بن ســلمان به عنوان ولیعهد خبر دادند .هشداری که نشانه
وجود اختالفات داخلی پنهان و عمیق در دســتگاه خاندان
پادشاهی سعودی است که حال ممکن است پس از سالها
تنش پشــت پرده ،علنی و آشکار شــود .چرا که بعید است
ولیعهد معزول مقابل جناح وی ســاکت بنشینند و نظارهگر
صحنه باشــند .به ویژه اینکه شــکل عزل بن نایف و کنار
گذاشــتن ناگهانی او از والیت عهدی و دیگر مسئولیتها،
بسیار متکبرانه و از طرف دیگر ،تحقیر آمیز بود.

پیشنهاد طالبان :صلح در برابر خروج آمریکا

پاورقی

اردوگاه های جریان تکفیری در سوریه چیست؟

تالش برای حفظ داعش ولی تغییر کارکرد آن
محمدرضا رئوف شــیبانی ،ســفیر ســابق ایران در سوریه :ســه اردوگاه
را در بحــث جریانهای ســلفی در ســوریه میتوان بیان کــرد :یک جریان،
اردوگاه معتدل ه یا وســطیه اســت ،یک اردوگاه ،اردوگاه سنتی و علمی است،
( scientificو  ) traditionalو اردوگاه سوم ،رادیکالیسم جهادی است.
دیپلماسی ایرانی :تاریخ جریان سلفی در سوریه مشخص است .در حقیقت
ابن تیمیه خود یک شــخصیت سوری است و حرکتی را که انجام داد و احکام
و فتاوایــی را که صادر کرد باالخره یکــی از مبانی حرکت های بعدی جریان
های ســلفی و تکفیری بود .در دهه هشتاد حوادثی که در حما و حمص اتفاق
افتاد و آن کشــتار و دستگیری های گسترده ای که از سوی حاکمیت سوریه
انجام شد ،موجب شد یک رقیب بالمنازع حزب بعث به طور ظاهری از صحنه
منازعات سیاســی و مبارزات سیاسی حذف شود ،ولی این حذف موقتی بود و
ریشه های این تفکر در جامعه باقی و نهفته ماند .هجرت بخش قابل توجهی از
رهبران و منتصبین به این جریان به خارج از سوریه و به خصوص به عربستان،
زمینه رشد فکر سلفی وهابی در بدنه مذهبی و دینی سوریه را ترغیب کرد.
در مطالعاتــی کــه بنده انجــام داده ام ،ســه اردوگاه را در بحث جریان
های ســلفی در ســوریه می توان بیان کرد :یک جریــان ،اردوگاه معتدله یا
وســطیه است ،یک اردوگاه ،اردوگاه ســنتی و علمی است scientific( ،و
 ) traditionalو اردوگاه ســوم ،رادیکالیسم جهادی است .دو اردوگاه اول،
مدرسه فکریشــان نزدیک به اخوان است که در واقع با حرکت های مسلحانه
جهت برانــدازی حکومت ،خیلی همراهی نمی کننــد .البته با اخوان ،تفاوت
هایی هم در معرفی اسالم سیاسی دارند .نمونه این جریان "حرکت المومنون
المشــارکون" به رهبری شــیخ لویی الزعبی در درعا در جنوب سوریه است.
جریان دوم یا جریان ســنتی و علمی ( scientificو  )traditionalهم در
هدف با جریان ســوم که ســلفی جهادی است همراهی دارند .ولی در روش و
تاکتیک با همدیگر اختالف دارند حتی بعضاً در مواردی این جریان ،لجستیک
و کمک الزم را به جریان رادیکالیســم جهادی می دهد .کارشناسان اتباع این
جریان را به دلیل طرفداری از محمد بن ســرور ،جنبش سروریون می گویند.
نمونه این جنبش احرارالشام است .گروه سوم یعنی جهادی های رادیکالیسم
را می توان به دو جریان تقســیم کرد؛ یک جریان سلفی های جهادی محلی
یا ملی یعنی متعلق به داخل ســوریه هستند .یک دسته ،جریان های فرا ملی
یا مهاجرین.
عرض کردم مث ً
ال ما احرارالشام را یا بخش قابل توجهی از جبهۀ النصره ،از
طیــف اول و داعش ،القاعده و جریان های دیگر را که عمدتاً از خارج آمده اند
را در طیف دوم تقسیم می کنیم .برای جریان اول ،بستر مناطق ریفی بهترین
بستر برای ترویج این فکر بود .حاال من دالیل را که بخواهم اشاره بکنم که چرا
شــکل گرفت ،آن جا عرض می کنم که این مناطق ریفی بسیار مورد استفاده
ی روحانیون وهابی که برای تبلیغ از عربستان به سوریه آمدند و دولت سوریه
هم غفلت کــرد و آنها به تبلیغ و ترویج فکر وهابی پرداختند .در واقع یکی از
علت های اوج گیری تفکر تکفیری و سلفی ،همین مسئله غفلت دولت سوریه
از نقشــی بود که روحانیت وهابی در قبل از بحران انجام داد و باعث ترویج و
فراهم شدن بستر شکل گیری یا به اصطالح عرب ها حاضنه شعبی این جریان
ها شــد .به عنوان نمونه ،شما تصور کنید در یک منطقه ای یک جریان مسلح
با تفکر ســلفی می آید در آن جا مستقر می شود و هیچ اتفاقی برای آن نمی
افتد ،یعنی هیچ واکنش مردمی علیه این جریان را در آن جا شــاهد نیستید.
مث ً
ال ادلب در فاصله کمتر از چهل و هشــت ساعت این استان به دست همین
گروه های مسلحی که عمدتاً ریشه و منشأ فکری آنها وهابی است ،سقوط می
کند ولی شما کوچک ترین اعتراض مردمی را نمی بینید .باالخره این فعالیت
هایی که جریان وهابی در طول سالیان گذشته انجام داده ،بستر را برای حضور
جریان های مسلح فراهم کرده است.
عمــده این جریان های تکفیری ،روی یک ســری اصول اتفاق نظر دارند؛
اول ،منتخب بودن به عنوان شــعب اهلل المختار؛ اینها خود را قوم برگزیده می
دانند .دوم تعلق به ارض موعود .شــما همین داعــش را ببینید ،منطقه دامق
در اســتان رقه را سرزمین وعده داده شــده می داند .اصل دیگر ،بقیه امت را
در خدمت خود گرفتن ،یا خشــونت به عنوان برگه ی رسیده از جانب خداوند
متعــال؛ یعنی خداوند متعال امر کرده کــه «و قاتلوهم حتی ال تکون فتنۀ».
اصل دیگر انعزالی بودن این هاســت آنها شــعاری دارند تحت این عنوان که
«تعیش فی العزله فی جمیع المجتمعات» یعنی در هر جامعه ای که هســتی
گوشه گیری بکن! بنیه های فکری دیگری هم هست که می توان احصاء کرد.

از درون هیئت حاکمه عربستان به ویژه با قدرت یابی محمد
بن سلمان امید داشت.
ذات جنگ طلب در پشت چهرهای خندان
از محمد بن ســلمان به عنوان معمار مداخله نظامی و
جنگ عربســتان ســعودی در یمن یاد میشود .جنگی که
تاکنون مطابق گزاشرهای سازمان ملل حداقل  8هزار کشته
و موجی از مرگ و میر بر اثر شــیوع وبا را دربر داشته است.
این درحالی است که وی اخیرا به واشنگتن سفر کرد ،سفری
که زمینههای ســفر ترامپ به عربســتان سعودی و معامله
کالن تسلیحاتی با آمریکا را فراهم کرد.
همچنین پس از ســفر ترامپ به عربستان ،به صورت
بیسابقهای شــاهد ایجاد شــکاف در میان اعضای عرب
حاشــیه منطقه خلیج فارس بودیم .محاصره و قطع ارتباط
عربستان و چند کشور عربی دیگر با قطر تنها چند روز پس
از سفر ترامپ به ریاض صورت گرفت و برخی از کارشناسان
یکی از دالیل عزل ولیعهد ســابق را موضع مخالف وی در
موضوع قطــر عنوان کردهاند .موضوعــی که حاال یکی از
بهانههای الزم و موردنیاز ملک ســلمان برای خلع ولیعهد
ســابق و تعیین فرزند خود به عنوان جانشــین شــاه بوده
است.
بن ســلمان همچنین چهرهای ایرانســتیز در دستگاه
پادشاهی عربستان سعودی به شــمار میرود و در سخنان
خود بارها ایران را هدف حمالت لفظی قرار داده اســت .به
عنوان مثال در جریان گفتگوی تلویزیونی اخیر خود به طور
علنی اعالم کرد که میبایســت جنــگ به داخل مرزهای
ایران کشــیده شود .تنها دو روز پس از این اظهارات بود که
داعش برای نخستین بار طی چهار سال گذشته در عملیاتی
ناتمام برخی اماکن عمومی و دولتی ایران را هدف قرار داد.
ادعای ضدایرانی بن سلمان در آن زمان باعث شد تا انگشت
اتهامات اقدام تروریستی داعش در تهران در نخستین نگاهها
متوجه عربستان سعودی شــود.در واقع قدرتگیری بیشتر
بن ســلمان در دستگاه آل سعود به معنی آن است که برای
طوالنی مدت  ،سیاســت خصمانه عربستان در قبال ایران
ادامه خواهد یافت همچنین احتما ًال تعارضات و درگیریها
در منطقه خاورمیانه شدت گرفته و راه مذاکره را در رابطه با
بحرانهای یمن و سوریه خواهد بست.

بینالملل

بــه گزارش پایگاه شــبکه خبری روســیا الیوم  ،مال
هیبتاهلل آخوندزاده در بیانیهای به مناسبت عید فطر درباره
درخواســت از آمریکا برای خروج ازافغانستان و پیامهایی
مبنی بر تمایل به برقراری صلح سخن گفت.
وی افزود« :اشغالگری تنها مانع برقراری صلح است».
در واقع این اظهارات به پیام های ســابقی که پیش از این
بیشباهت نبود.
وی درایــن بیانیه  ،نگرانیهایی مبنی بر تبدیل مجدد
افغانســتان به پناهگاه افراطیهــای خارجی برای حمله به
آمریکا و هــم پیمانان آنان را تکذیب کــرد .همچنان که
اخبار منتشر شــده مبنی بر پناه دادن افراد تندروی بیگانه
را تکذیــب کرد .این ادعــا در حالی مطرح می شــود که
القاعده  -که پایگاهش افغانســتان بود  -ســال  2001به

انفجار تروریستی در شهر مکه

یکی از عناصر تروریستی داعش بعد از درگیری های شدید
با نیروهای امنیتی عربستان ،خود را در منطقه «أجیاد المصافی»
شهر مکه مکرمه منفجر کرد.
به گزارش الوقت به نقل از پایگاه خبری ارم نیوز عربستان،
تروریســت داعش بعد از درگیری با نیروهای امنیتی عربستان
خــود را در«أجیاد المصافی» محله نزدیک به مســجد الحرام
منفجــر کرد .هنوز جزئیات این انفجــار و میزان تلفات جانی و
مالی آن اعالم نشده است .منطقه «أجیاد المصافی» منطقه ای
تاریخی و در مجاورت مسجد الحرام در مکه قرار دارد.
این در حالی اســت که پیش از این منابع خبری عربستان
از وقوع انفجار انتحاری در جنوب شــرق استان جده و بازداشت
 ۳نفر خبر دادنــد .نیروهای امنیتی عربســتان امروز یک باند
تروریستی را در مکه متالشی و طی دو عملیات جداگانه در مکه
و جده سه نفر از مظنونان را دستگیر کردند.
واکنش قطر به طرح ناکام تروریســتی در مکه
مکرمه
دولت قطر که این روزها درگیر بحران شــدیدی با برخی
کشــورهای عربی از جمله عربســتان اســت ،به طرح ناکام
تروریستی در مکه مکرمه واکنش نشان داد.
به گزارش الوقت به نقل از پایگاه خبری شاهد نیوز ،وزارت
خارجه قطر حمله به مقدسات اسالمی در مکه مکرمه را محکوم
کرد .وزارت خارجه قطر در بیانیهای بر رد کامل این گونه اقدمات
تروریســتی تاکید کرد و گفت که قطر این عملیات تروریستی
علیه مقدسات اسالمی در مکه مکرمه و مدینه منوره را محکوم
می کند .وزارت خارجه قطر از عربســتان خواست تا همه تدابیر
تصمیمات را برای تضمین محافظت از این مقدســات اسالمی
به هر شــکل ممکن اتخاذ کند .این بیانیه افزود که دولت قطر
آماده ارائه هرگونه حمایت ممکن از برادران در عربستان با وجود
اختالفات گســترده بین دو طرف است و این اختالفات مانع از
کمک قطر به عربســتان برای مبارزه با تروریسم و مقابله با آن
نمی شــود؛ به ویژه وقتی بحث مقابله با اقدام علیه مقدســات
دینی نظیر مسجد الحرام در مکه مکرمه به میان می آید .در این
بیانیه آمده اســت :دولت و ملت قطر امیدار است که برادران در
عربستان این حوادث را به سالمت پشت سر بگذارند و خداوند
متعال بیت اهلل الحرام و همه مقدسات اسالمی در مکه مکرمه و
مدینه منوره را از اینگونه حمالت حفظ کند؛ حمالتی که زائران
بیت اهلل الحرام را هدف قرار می دهد.این بیانیه بر موضع ثابت
قطر در رد خشــونت و تروریسم با هر انگیزه و عللی که باشد،
تاکید کرد .مسئوالن سعودی دیروز طرحی تروریستی در اطراف
حرم مکی را خنثی و پنج نفر را در این ارتباط دستگیر کردند.

مرکز تجارت جهانی نیویورک حمله کرده بود.
وی همچنین خواهان استقالل کامل کشور و برقراری
دولت اســامی شــد و نسبت به افزایش شــمار نیروهای
امریکایــی در افغانســتان که حدود  3تا 5هزار ســرباز در
نوسان است ،هشدار داد.
رهبر طالبان افزود :هر اندازه اصرار آمریکا برای باقی
نگاه داشتن نیروهای خود یا تمایل به افزایش نیروهایشان
بیشتر شود حساســیت منطقهای نیز نسبت به آنان فزونی
خواهد یافت  .وی گفت :به محض پایان اشــغالگری غیر
قانونی امریکا درافغانســتان ،روابط ســازنده و خوبی با این
کشور و همه دنیا برقرار خواهیم کرد.
وی اتهامات گســترده مبنی بر استفاده از کمکهای
دیگر کشــورها از جمله پاکستان و روسیه را تکذیب کرد و
گفت اجازه نخواهد داد هیچ کشــوری در افغانستان دخالت
کند .روسیه از خواسته طالبان در افغانستان حمایت میکند
نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در افغانستان اعالم
کرد که مسکو از خواســته طالبان مبنی بر خروج نیروهای
خارجی از افغانستان حمایت میکند.

به گزارش الوقت ،روز گذشته مال هیبت اهلل ،رهبر گروه
طالبان در پیامی به مناسبت فرا رسیدن عید فطر اعالم کرد
کــه حضور نظامی آمریکا و نیروهــای خارجی عامل ادامه
جنگ در افغانســتان اســت؛ بنابراین اگر کشورهای غربی
خواســتار توقف جنگ هســتند باید نیروهای خود را از این
کشور خارج کنند.
ضمیرکابلوف ،نماینده ویــژه پوتین نیز با تایید موضع
طالبان به خبرگزاری اینترفکس گفت :دولت روسیه از این
پیشنهاد طالبان که نیروهای آمریکایی و ناتو باید افغانستان
را ترک کنند حمایت میکند.
وی افــزود :مــا از حکومــت افغانســتان و طالبــان
میخواهیم تا به میز مذاکرات بازگردند ،زیرا الزم است تا به
جای تحمیل جنگ به افغانها و غیرنظامیانی که خونهای
آنها ریخته میشود به جنگ در این کشور پایان دهند.
این اظهارات کابلوف واکنش وزارت خارجه افغانستان
را نیز در پی داشته است .دواخان مینهپال ،معاون سخنگوی
وزارت خارجه نیــز اعالم کرد که رهبری مذاکرات صلح را
حکومت افغانســتان در دست دارد و به کسی اجازه مداخله

را نخواهد داد.
وی به رادیوآزادی گفت :حکومت افغانســتان به کسی
اجــازه نمیدهد تا در مورد سرنوشــت رونــد صلح و آینده
افغانها صحبت کند.
معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان تصریح کرد:
بیش از  20گروه تروریســتی در این کشــور فعال است و
طالبان زمینه فعالیت برای این گروهها را فراهم کرده است.
وی در ادامه مدعی شد که ادامه جنگ از سوی طالبان
در واقعیت سبب حضور نیروهای خارجی در افغانستان بوده
و همچنان زمینهســاز ادامه حضور این نیروها محســوب
میشود.
ایــن در حالی اســت که کابلوف پیــش از این نیز در
اظهارات جنجالی طالبان را یک گروه بومی و قدرت نظامی
و سیاسی غیرقابل انکار در افغانســتان دانسته بود .روسیه
متهم اســت که برای مبارزه با گروه تروریستی داعش در
افغانســتان از گروه طالبان حمایت و سیاسی و تسلیحاتی
میکند ،اما مسکو همواره حمایت تسلیحاتی از این گروه را
به شدت رد کرده و آن را شایعه اعالم کرده است.

موافقت رئیس جمهور چک با برگزاری رفراندوم خروج اتحادیه اروپا
رئیس جمهــور چک اعالم کــرد که با
برگزاری رفراندوم خروج این کشور از اتحادیه
اروپا موافت می کند.
به گزارش ایســنا ،به نقــل از خبرگزاری
اسپوتنیک ،میلوش زمان ،رئیس جمهوری چک
با طرح برگزاری رفراندوم برای خروج کشورش
از اتحادیه اروپــا موافقت کرد .وی با این حال
اعــام کرد که اگر این رفراندوم برگزار شــود
به بودن جمهوری چــک در این اتحادیه رای
خواهد داد.

میلوش زمان گفت :این مردم هستند که
باید تصمیم بگیرنــد .خروج جمهوری چک از
اتحادیه اروپا از لحــاظ تئوری و عملی ممکن
اســت اگر پارلمان قانونی را بــرای رفراندوم
تصویب کند .من یکی از طرفداران دموکراسی
مستقیم و رفراندوم هستم و از آن حمایت می
کنم ولی رای من مخالف این خروج است.
وی همچنین از مدیریت بد کنونی اتحادیه
اروپا ابراز نگرانی کرد و گفت :اتحادیه اروپا به
یک مدیریت قوی همچون گذشته نیاز دارد.

به گفته وی ،مســئولین ایــن اتحادیه به
اروپاییها احترام نمی گذارند چرا که سیاســت
آنهــا به گونهای اســت که مکتــب حاکمیت
محدود که جماهیر شوروی در قبال کشورهای
سوسیالیست در گذشته اعمال می کرد را دنبال
میکند ولــی جمهوری چک بــه وجود یک
دولت حاکم باور دارد.میلوش زمان همچنین از
«اشتباه تراژیک» صدراعظم آلمان که تصمیم
گرفت تا درهای کشورش را به روی پناهجویان
سوری بگشاید انتقاد کرد.

پاسخ سردار باقری درباره احتمال تکرار حمله به داعش

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تأکید
کرد ،حمله دوباره به مواضع تروریســتها در
سوریه به شرایط بستگی دارد.
سردار سرلشکر محمد باقری در پاسخ به
سؤال خبرنگار شبکه العالم مبنی بر احتمال
تکرار حمله موشــکی به مواضع داعش در
سوریه گفت :تصمیم درباره حمالت نظامی
آینده به تروریستها ،به شرایط بستگی دارد.
ســردار باقری افزود :از ابتدای پیدایش این
تروریســتها ،جمهوری اســامی ایران از
طریق کمکهای مستشــاری و هر کمکی
که امکان پذیر بوده ،به مبارزان با تروریسم
کمک کرده است.
وی خاطرنشان کرد :در این مورد خاص

به دلیــل اقدامی که در تهران شــد ،مرکز
تروریســتها در دیرالروز مــورد هدف قرار
گرفــت؛ و از این به بعد هم چنانچه خطایی
از جانب تروریســتها و حامیانشان صورت
بگیرد با پاســخ شــدید مواجه خواهند شد.
سردار باقری تأکید کرد :حامیان تروریستها
از این حادثه به قدر کافــی پیام را دریافت
کردند ،و امیدوارم که خطای دیگری مرتکب
نشوند.رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح با
اشــاره به برگزاری راهپیمایــی روز جهانی
قدس در سراسر کشــور با آرامش کامل و
در امنیت کامل ،گفت :این امر حاصل فهم
و درک و آگاهی عمیق ملت ایران است که
آرامش و امنیت برای این کشــور ضروری

اســت ،و از جانــب دیگر در ســایه تالش
تمامی مرزداران کشور و نیروهای مسلح که
مرزهای زمینی و دریایی و هوایی را مراقبت
مــی کنند و نیروهای امنیتــی و انتظامی و
بســیج قهرمان ،همه اینها دست به دست
هم دادنــد که این راهپیمایی به خوبی و در
آرامش برگزار شود .وی تأکید کرد :همانطور
که مقام معظم رهبری فرمودند ،روز قدس
نماد اســام و نماد مبارزه با استکبار جهانی
اســت ،اینکه ملت ایران در  900شــهر با
این شــور و حال در ایــن راهپیمایی بزرگ
شــرکت می کنند ،نشــان دهنده وحدت و
انســجام و یکپارچکی ملت ایران در مبارزه
با صهیونیسم است .سردار باقری افزود :در

سایر کشورهای اســامی هم تا جایی که
مردم بتوانند و حکومتها مانع آنها نشــوند
مانند مردم ایران در راهپیمایی شرکت می
کنند که این امر هم یک پیام وحدت برای
جهان اسالم دارد ،و هم پیامی برای دشمنان
و حامیان تروریستها و صهیونیستها ،که
جهان اسالم از حقوق خودش نمی گذرد و
به طور یکپارچه و منسجم با تمام قوا برای
احقاق حقوق مســتضعفین و مســلمانها
حرکت میکند .صهیونیستها در این منطقه
جای پایی نخواهند داشت ،رو به اضمحالل
هســتند .این مســئله قطعی است که این
انســجام و اراده این امر را هر روز در جهان
نشان می دهد.

داعش خبری مهم درباره ابوبکر بغدادی اعالم میکند
گروه تروریســتی داعش در غرب استان
نینوا ،روز شــنبه به عناصر خود اعالم کرد
که منتظر اعالم بیانیهای مهم درباره ابوبکر
بغدادی باشید.
یک منبع بومی از اســتان نینوا خبر داد
که گروه داعش ،از ســاعتهای اولیه صبح

امروز ،در اکثر مســاجد تلعفر واقع در غرب
نینوا ،به عناصــر خود خبر داد که به زودی
بیانیهای مهم دربارۀ ابوبکر بغدادی (خلیفه
خودخوانده داعش) اعالم خواهد شــد .این
آماده باش ،به قرارگاههای اصلی داعش نیز
ابالغ شد.

این منبع که خواست نامش فاش نشود،
به شبکه السومریه گفت :با این که مشخص
نیست موضوع اطالعیهای که داعش قصد
انتشــار آن را دارد ،چیست؛ اما همه بر این
باورند که موضوع دربارۀ کشته شدن ابوبکر
بغدادی است.

وی افزود :انتظار مــیرود که به زودی
اطالعیــهای دربــاره زنده بــودن یا مرگ
بغدادی ،منتشر شود.
گفتنی است که روســیه ،هفته پیش از
احتمال کشــته شــدن ابوبکر بغــدادی در
حملهای هوایی به سوریه خبر داده بود.

