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یادداشت

:سفیر انگلیس در
عراق« :خالفت»
در حال فروپاشی
است

«فرانک بیکر» سفیر انگلیس در عراق بیانیهای به مناسبت سالروز یورش داعش به عراق و اشغال موصل منتشر کرده و در آن مهارت و شجاعت نیروهای عراقی را ستود.
به نوشته پایگاه خبری شبکه رووداو ،او در این بیانیه آورده است :روز گذشته مصادف بود با سالروز یورش ظالمانه و خشونت آمیز داعش به موصل و امروزه آنچه که از آن به عنوان «خالفت» یاد میشود در حال
نابودی است و نیروهای امنیتی بیشتر شهر را پس گرفته و در حال تثبیت اوضاع هستند .این بیانیه میافزاید :نیروهای عراقی از خود مهارت و شجاعت و اراده برای بیرون راندن داعش از شهر نشان دادهاند و همزمان
برای حفظ جان غیر نظامیان تالش میکنند ،ما به حرفهای بودن و شجاعت و فداکاریشان اعتراف میکنیم و پیروزیهایشان باعث شده است تا مردم برای نیروهای مسلح خود افتخار کنند.
سفیر انگلیس در ادامه افزود :باید در برابر تهدیدات پیش رو واقعبین باشیم اگرچه عقبنشینی و چند دستگی داعش ادامه دارد اما همچنان برای عراق و جهان تهدید هستند و حمالت شنیع در بغداد ،لندن و منچستر
یادآور این است که داعش چگونه بی هدف جوامع ما را مورد هدف قرار میدهد.

بحران دیپلماتیک قطر؛

خلف وعده شیخ تمیم به ترامپ

شاید این عبارت که " ،دالیل اصلی اختالف در جهان سیاست اکثرا منافع اقتصادی است".
بسیار متداول باشد.یه عبارت دیگر می توان گفت روابط سیاسی بین کشورها بر پایهی مراودات
اقتصادی یا همان گردش پولی بنا شــده اســت .در این راستا می توان گفت دلیل اختالف قطر
و عربســتان نیز شاید جز این نباشــد .اختالف بین این دو کشور نیز پس از سفر دونالد ترامپ به
خاورمیانه و انعقاد قراردادی حدودا بالغ بر  500میلیارد که باعث برآشــفتن عربستان شد به وجود
آمد .اما واقعیت این اســت که این رقم ،رقم واقعی ای نمی تواند باشــد ،چرا که ترامپ پیش از
ســفرش به عربستان از سه کشور عربی حوزه ی خلیج فارس درخواست کرده بود ،رقمی بالغ بر
یک و نیم میلیون دالر ( 1500میلیارد دالر آمریکا ) قرارداد امضا شود .و پرداخت آن پیش از آنکه
ترامپ ریاض را ترک کند انجام شده باشد .شاید بتوان گفت ترامپ رییس جمهوری پراگماتیست
اســت و به همین دلیل درصدد بازگشت تمامی منابع برای ملت آمریکاست .یکی از این منابع به
طور قطع منابع مالی است و خاورمیانه به خصوص کشوری مانند عربستان می تواند منبع بسیار
مناسبی برای تامین این منابع باشد .موید این موضوع یکی از توییت های ترامپ می تواند باشد
که در آن به این موضوع صراحتا اشاره کرده است .او اینگونه در توییت خود نوشته است" ،برایتان
صدهــا میلیارد دالر از خاورمیانه می آورم ،کار کار کار ".با این حال می توان دلیل دیگری برای
توجیه بســته شدن پیاپی این گونه قرارداهای مالی عنوان کرد .ترامپ از ایتدای شروع کارش در
دولت آمریکا محبوبیت چندانی نداشت ،ممکن است هدف او صرفا از وارد کردن این سرمایه های
مالی به نوعی کســب یک رضایت و محبوبیت نسبی همگانی و پیشی گرفتن از روسای جمهور
قبل از خود در این امر  -عقد قراردهای مالی -باشد .در خالل این قراردها سه کشور عربی قطر،
امارات و عربســتان خود را ملزم کرده بودند که تمام این مبلغ را پرداخت کنند .شــاید این سوال
پیش بیاید که چرا فقط این سه کشور؟ پاسخ این سوال عدم وجود پایگاه های بزرگ و نیروهای
چندصد هزار نفری مارینز آمریکایی در سایر کشورهاست .در ابتدای امر ،توافقی از سوی هر سه
کشــور حاصل شــده بود که هرکدام از آن ها بخشی از این مبلغ کل ،به عنوان شاید جان فدای
خود را خود بپردازند .در واقع این کلمه  -جان فدا -به معنی بود که آن ها مبلغی به جهت حقظ
کرســی قدرتشان در برابر حمایت آمریکا بپردازند .اما این میان اتفاقی افتاد و آن سرباز زدن قطر
از پرداخت ســهم خود بود .این مسئله ،باعث عصبانیت دو کشور دیگر یعنی عربستان سعودی و
امارات شــد .همین امر دلیلی بود تا این دو کشــور به فکر انتقام از امیر قطر از طریق جعل حرف
از زبان وی و یا هک کردن رسانه های حکومتی قطر بیفتند .حال حمله ی وحشتناک رسانه ای
علیه قطر شــکل گرفته و همچنان نیز ادامه داد ،آتشی ست که خاموش نمی شود .طبیعی ست
که این ســه کشور نتوانند دالیل اصلی بحران به وجود آمده را بازگو کنند ،چراکه شاید با بحران
و تنگنای شــدیدتری مواجه شوند و به تبع آن ضررهای مالی زیادی را متحمل شود .مسئله ای
که قابل توجه است ،رقم مبلغ موجود در این قراردادست که عمال مبلغی خیالی و بیش از بودجه
ی هر سه کشورست .اتفاقی که ممکن است در خالل این اظهار نظرها در مورد تنش های اخیر،
روی دهد ،بحران اقتصادی شــدید این کشورها به شکل ســقوط بی سابقه ی سهام بازارهای
بورس شــان اســت که منجر به از دست رفتن سرمایه های سرمایه گذاران و مهاجرت آن ها از
کشورهایشان در جســتجوی بازاری جدید و مطمئن برای سرمایه گذاری ست .در نهایت چنین
اتفاقاتی می تواند امنیت ملی هر ســه کشــور را به خطر بیاندازد و آنها را با سختی های بسیاری
مواجــه کند ،به خصوص آن که از ارائه ی دالیل قانع کننده به جهت پرداخت این مبالغ هنگفت
ناتوان هستند .موید خشم آمریکا از قطر پس از ترک ریاض ،توسط ترامپ ،حمله ی سیاستمداران
آمریکایی به این کشور بدون هشدار قبلی ست ،این هشدارها به گونه ای بود که برخی از این افراد،
تهدید کرده اند که پایگاه نظامی آمریکایی العدید را از دوحه به کشور دیگری در خلیج فارس یا به
اردن منتقل می کنند .با این حال ،این مسئله قابل درک است که کسری بودجه ی قطر می تواند
ناشی از صرف هزینه های سرسام آور به سود گروه های تروریستی در لیبی ،سوره ،مصر و حتی
عراق باشــد ،واضح است که این کشور توانایی پرداخت چنین مبلغی به آمریکا را ندارد .عالوه بر
این مورد ،قطر هزینه های بسیار زیاد دیگری را در طول ساخت استادیوم های ورزشی به جهت
میزبانی جام جهانی  2022متحمل شــده است .هرچند قطر حرفی مبتنی بر نپرداختن این هزینه
ها ،بیان نکرده اســت که شاید همین موضوع باعث عصبانیت همتاهای عربش شده باشد که به
نوعی توســط این کشور فریب داده شــده اند .به همین جهت حمالت شدیدی را علیه امیر قطر
آغاز کرده اند و در تالش هستند تا طی اقداماتی این خلف وعده را به نوعی تالفی کنند .در واقع،
دلیلی که در باال گفته شــد ،دلیل اصلی این اختالف سه جانبه ست ،و موضوعی که واضح است
این اختالف ،ارتباطی به کشوری مانند ایران ندارد بلکه مشکل اصلی نقض وعده ای ست که امیر
قطر انجام داده است .در حال حاضر وزیر امور خارجه قطر در حال رایزنی با همتای امریکایی اش
به جهت برون رفت از این بحران و یافتن راه حلی  -پرداخت سهم خود به صورت اقساط  -است.

پاورقی

ایران و شانگهای

گسترش ســازمان ،یکی از موضوعاتی بود که در مرکز توجه اعضای سازمان شانگهای
قرار داشت .کشورهای جدید-هند و پاکستان -به عضویت سازمان همکاری شانگهای درمی
آیند .تا قبل از آن ،این دوکشور اعضای ناظر در سازمان همکاری شانگهای بودند.
مســکو از این ابتکار حمایت می کند و اعضای ســازمان را بــه پذیرش ایران به عنوان
یک کشــور نیرومند و مطمئن به صفوف خود فرامی خوانــد .بختیار حکیموف ،نماینده ویژه
رئیس جمهور روسیه در امور سازمان همکاری شانگهای در زمان برگزاری همایش اقتصادی
ســن پیترزبورگ از این موضوع صحبت نمود .وی گفت«:روســیه معتقد است که ایران پس
از هند و پاکســتان ،کاندید دیگر عضویت در سازمان همکاری شانگهای است .قدرت بالقوه
سازمان شانگهای افزایش می یابد و قابل اطمینان می شود.کارایی گسترش سازمان همکاری
شــانگهای باعث افزایش قدرت همکاری خواهد شد».الکساندر میخائیلوویچ شاروف ،رئیس
شــرکت «روس ایران اکســپو» و «خیم ترانس» ،معاون مدیر بخش ایران در باشگاه کاری
ســازمان همکاری شــانگهای؛ گفت«:ایران در ســال  2011میالدی درخواست عضویت در
ســازمان همکاری شــانگهای را ارســال کرد .در آن زمان ،ایران تالش زیادی برای اینکه
بتواند عضو کامل ســازمان بشــود بخرج داد .اما به دلیل تحریم های ســازمان ملل متحد و
شــرایطی که از طرف کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای مطرح شده بودند ،مسائلی
در عضویت ایران بروز کرد .به غیر از روسیه و چین ،کشورهای دیگری عضو سازمان همکاری
شانگهای هستند که تصمیم گیری جمعی در این خصوص را ضروری می کرد .در سال 2012
میالدی،نمایندگی باشگاه کاری ســازمان همکاری شانگهای در تهران گشایش یافت که با
موفقیت به فعالیت خود ادامه می دهد .اما ایران طی ســال های گذشته نسبت به عضویت در
سازمان شانگهای سرد شد .بعالوه ،رئیس جمهور روحانی امید ایران بود که می خواست جزئی
از فرایند غربی جهانی شــدن بشــود .اما همه چیز به جای خود برمی گردد .هم اکنون ایران
متوجه می شــود که غرب-یک سیستم بسته است که به هیچ دلیل عضوگیری نمی کند ،نه
با توجه به خدمات ،و نه سرمایه و یا هر دلیل دیگری .از اینرو ،ایران دوباره خواهان عضویت
در ســازمان همکاری شانگهای و دیگر سازمان های قاره اروپاست .در اجالس کنونی فرایند
عضویت کامل هند و پاکســتان جریان دارد .درخواست ایران برای عضویت با کمک روسیه و
چین به ســطح جدیدی رسانده می شــود تا ایران بتواند عضو تمام و کمال سازمان همکاری
شانگهای بشود .در اینصورت ،امکانات وسیعی برای لجستیک حمل و نقل«راه کبیر ابریشم»
و دیگر مسیرهای حمل و نقل مانند«شمال-جنوب»از هند به روسیه و اروپا فراهم خواهد شد.
مهمترین فایده عضویت ایران در سازمان شانگهای-تأمین امنیت -خواهد بود .خطراتی وجود
دارند که بدون اســتثنا تمام کشورهای عضو ســازمان همکاری شانگهای را تهدید می کند-
تروریسم .اگر بتوانیم بطور جمعی عمل کنیم ،مانع محکمی در مقابل تروریسم خواهیم ساخت
که از آن کشورهای خاورمیانه « شیوع پیدا می کند» که در آنجا جنگ داخلی جریان دارد».
سالهای زیادی است که بحث عضویت ایران با سازمان همکاری شانگهای مطرح است.
درخواســت ایران برای عضویت در این ســازمان طی این ســالها به دالیل مختلف به طور
جدی مورد توجه قرار نگرفته اســت .اما سال قبل گفته شد که در صورتی که فرایند عضویت
کامل پاکســتان و هند در این سازمان به سرانجام برسد ،درخواست برای عضویت کشورهای
دیگر مانند ایران بررســی خواهد شد .به نظر می رسد که عضویت ایران در سازمان همکاری
شــانگهای می تواند برای کشورهای عضو این ســازمان حافظ امنیت باشد چرا که عضویت
ایران در ســازمان های منطقه ای با توجه به تجربیات که در مســایل مبارزه با تروریسم دارد
می تواند امنیت کشــورهای عضو را تقویت بکند .برای ایران هم عضویت در این ســازمان
اهمیت دارد .ایران در چارچوب این ســازمان می تواند همکاری همه جانبه را با ابرقدرتهایی
مانند روســیه و چین به عنوان عضو کامل سازمان شانگهای گسترش دهد .فکر می کنم که
اگر چنین اتفاقی بیفتد و با توجه به آمادگی راســخ ایران از یک سو و تالشهای فراوان روسیه
برای آغاز این همگرایی از ســوی دیگر ،فرایند عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای
هرچه سریعتر شکل خواهد گرفت.

بینالملل

در حالی که بحران روابط دیپلماتیک در حاشیه جنوبی خلیج
فارس میان قطر و برخی دیگر از کشــورهای عربی جریان دارد،
در آن سوی آبها در اروپا ،آلمان خواستار حل بحران دیپلماتیک
قطر شده است.
بــه گزارش الوقت ،آنگال مرکل صدراعظم آلمان به تازگی با
اعالم نگرانی نسبت به تشدید بحران بین قطر و برخی کشورهای
عربــی گفتایران و ترکیه باید بــرای کاهش این بحران تالش
کنند.
مــرکل کــه در دیــدار با رئیــس جمهــوری مکزیک در
مکزیکوســیتی به ســر میبرد ،با بیان اینکه سامان دادن شرایط
نابســامان کنونی به نظر غیر ممکن میرســد ،گفت راه حل این
موضــوع همکاری همه کشــورها برای حل این بحران اســت.
صدراعظم آلمان گفت همکاری کشــورهای شــورای همکاری
خلیج فارس برای حل این بحران حیاتی است.
صدراعظم آلمان با تاکید بر اینکه تنها با مشــارکت ایران،
ترکیــه و قطر میتــوان راه حلی برای این بحــران یافت ،اظهار
داشت« :هرگاه همه کشورهای ذینفع در تماس با یکدیگر باشند،
یک راه حل سیاسی میتواند شکل گیرد .ما خواستار چنین امری
هستیم و در این راستا تالش خواهیم کرد».
همســو با اظهارات مرکل ،صدراعظم آلمان ،زیگمار گابریل
وزیــر خارجه این کشــور نیز در اظهاراتــی جداگانه در خصوص
بحران رخ داده بین کشــورهای عرب حاشیه خلیج فارس تصریح
کــرده که این بحران میتواند به یک جنگ منجر شــود .گابریل
همچنین بــه دیدارهای اخیرش بــا وزرای خارجه ترکیه ،قطر و
عربستان و همچنین تماسهای تلفنی با همتایان ایرانی و کویتی
خود اشــاره کرده و گفــت که در مذاکرات صــورت گرفته ،پیام
نگرانــی آلمان از وضعیت فعلی حاشــیه جنوبی خلیج فارس را به
اطالع طرفهای مذاکره رسانده است.
در حالی کــه این چنین موضعگیری توام بــا نگرانی درباره
بحران دیپلماتیــک قطر از جانب دیگر رهبــران غربی کمتر به
چشم میخورد ،اما برلین به شدت نسبت به تحوالت قطر واکنش
نشان داده اســت .واکنشی که با توجه به عدم موضعگیری دیگر
کشــورهای اروپایی تا اندازه زیادی عجیــب و قابل تامل به نظر
میرسد .در این شرایط این مسئله جای بررسی دارد که چرا آلمان
برخالف مواضع بی تفاوت دیگر کشورهای اروپایی ،نگران بحران

آلمان چرا نگران است؟

دیپلماتیک قطر در منطقه خلیج فارس است؟
نگرانی اقتصادی آلمان
ابراز نگرانی مقامات آلمانی نســبت به تحوالت قطر چندان
هــم بی ارتباط بــا مراودات اقتصــادی دوحه با آلمان و ســایر
کشورهای اروپایی نیست .در واقع روابط اقتصادی دوحه و برلین
نقش بسزایی در اعالم نگرانی مقامات آلمانی دارد.
قطر بزرگترین صادرکننده گاز مایع در جهان است ،اما عالوه
براین ،قطربرای آلمان یک شــریک تجاری مهم نیز میباشــد.
صادرات  2.5میلیارد یورویی آلمان به قطر در ســال  2016باعث
شــده تا قطر  52مین مقصد کاالهای آلمانی به شــمار رود ،اما
این کشــور کوچک داراییها و ســرمایهگذاریهای بزرگی را در
سرزمین ژرمنها دنبال کرده است .از دویچه بانک ،معروفترین
بانک آلمان تا شرکت صنعتی زیمنس میتوان رد پای شاهزادگان
قطری را پیدا کرد .همچنین  17درصد از ســهام شرکت فولکس
واگن نیز متعلق به قطر است.
مقامات آلمانی نگران آن هستند که در صورت تداوم بحران
دیپلماتیک کنونی و تنگتر شــدن حلقه تحریمهای قطر از سوی
برخی همسایگان منطقهای ،این کشور کوچک مجبور به فروش
و نقد کردن ســرمایههای خود و خــروج داراییهای مالیاش از
آلمان شــود .اقدامی که بدون شک تاثیرات مالی قابل توجهی را
بر وضعیت شــرکتهای آلمانی و به تبع آن اقتصاد آلمان خواهد
داشت .در شرایطی که اقتصاد رو به رشد آلمان به سختی توانسته
اســت از رکود اخیر خود را نجات یابــد ،تاثیرات اقتصادی خروج
داراییهای قطر نمیتواند خبــر خوبی در فضای اقتصادی آلمان
باشد .از این رو شاید بخشی از نگرانیهای موجود در میان مقامات
آلمانی در ارتباط با بحران دیپلماتیک قطر ناشی از حضور پررنگ
اقتصادی این شیخ نشین کوچک در بازار آلمان باشد.
از طرف دیگر جایگاه قطر را به عنوان بزرگترین صادرکننده
گاز طبیعی به اروپا نیــز نمیتوان نادیده گرفت .در همان مراحل
ابتدایــی بحــران دیپلماتیک قطــر ،قیمت گاز مایــع در برخی
کشــورهای اروپایی از جمله بریتانیــا متاثر از این تنش به یکباره
افزایش یافت .گفته شده است که این افزایش قیمت بدلیل دشوار
شــدن تجارت گاز طبیعی مایع با بانکهــای قطری و همچنین
تغییر مسیر تانکرهای حامل ال ان جی صورت گرفته است.
همچنیــن تجار اروپایی نگران اند که عربســتان ســعودی

و متحدانــش محموله های گاز مایع طبیعــی را که از قطر آمده
اســت تحویل نگیرند ،و حتی این احتمال وجود دارد که علی رغم
تعهد قاهره به توافقات بیــن المللی ،مصر در مواردی اجازه عبور
محمولههای ال ان جی قطر را از طریق کانال سوئز ندهد.
لــذا در حالی که قطر هرســاله بیش از هشــت میلیارد متر
مکعب گاز به کشــورهای اروپایی صــادر میکند ،افزایش قیمت
گاز صادراتی به اروپا بدلیل دشوارشــدن مبادالت بانکی و یا تغییر
مسیر دریانوردی این احتمال را خواهد داشت که مصرف کنندگان
صنعتــی گاز در اروپا و از جمله در آلمان مجبور به افزایش هزینه
تمام شده کاالهای تولیدی خود نمایند که این وضعیت در شرایط
فعلی برای بازار کم رمق اروپا چندان مناســب نیســت .لذا تاثیر
احتمالی تداوم بحران قطر بر قیمت تمام شده گاز در اروپا و تولید
کنندگان صنعتی میباشــد که مقامات آلمانی را نسبت به بحران
دیپلماتیک فعلی نگران ساخته است.
ژست سیاسی آلمان
هرچند تاثیــرات اقتصادی بحران قطر بــر اروپا و بویژه در
اقتصاد آلمان قابل توجه اســت ،اما اعالم نگرانی مقامات آلمانی
همزمان با شــرایطی که دیگر مقامات اروپایی واکنش قابل توجه
و دنبالهداری را نسبت به تحوالت قطر اتخاذ نکردهاند ،چندان بی
ارتباط با خودنمایی و ژســتهای رهبــری ماآبانه برلین در میان
کشورهای اروپایی نیست.
در حــال حاضر در اتحادیه اروپا از میان ســه کشــور اصلی

مقایسه ارتش های عربستان و قطر

پایگاه خبری اسپوتنیک با انتشار مطلبی در مقایسه
نیروهای مسلح عربستان و قطر می نویسد تعداد نظامیان
عربستان ،حدود  480هزار نفر است که شرح جزئیات آن
به این ترتیب اســت :نیروی زمینی عربستان 225 ،هزار
نفر نظامی ،حدود  1300دستگاه تانک 5500 ،دستگاه
نفربر رزمی سنگین 22500 ،دســتگاه نفربر و بیش از
 7500دستگاه توپ هویتزر از جمله  50دستگاه موشک
انداز زرهی  270دارد.

نیروی هوایی ارتش این کشــور بیش از  82بالگرد
تهاجمی آپاچــی و بالگرد چندمنظــوره دارد .به گفته
شــرکت ســازنده ،این بالگرد می تواند در کمتر از یک
دقیقــه 128 ،هدف را شناســایی کند .نیــروی هوایی
عربســتان حدود  1106هواپیما و  15فرودگاه آماده به
کار دارد.
نیروی دریایی این کشور هم تقریبا  45هزار نیروی
نظامی و پدافند هوایی و نیروی موشکی استراتژیک ان
 10هزار سرباز دارند .عالوه بر اینها نظامیانی نیز در این
کشور هستند که مســتقل از نیروهای مسلح عمل می
کنند.
در مقابل ،نیروهای مســلح قطر به شرح زیر است:
ارتــش قطر حدود  11800نفر عنصــر نظامی دارد که
شــامل  8500نیروی پیاده 1800 ،نفر نیروی دریایی و
 1500نفر نیروی هوایی ست .قطر کوچکترین ارتش را
در مقایسه با سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس دارد.
قطر به حکم حضــور نظامی و وجود پایگاه های نظامی
آمریکا ،از حمایت این کشور برخوردار است .ماشین آالت

و تجهیزات نظامی قطر ،اندک اســت و کیفیت مطلوبی
ندارد .تانک هایی که هم اکنــون در اختیار ارتش قطر
اســت (شــامل  30دســتگاه تانک ای ام ایکس )30 -
غیر قابل اســتفاده اند .نیروی هوایی این کشــور نیز به
جــز افزودن تعدادی هواپیمای ترابری از اوایل دهه نود،
رشد چشمگیری نداشته است و روند آموزش خلبانان نیز
در مأموریت های بسیار سطح پایین خالصه شده است.
نیروی هوایی این کشــور نیز بدون کمک های خارجی،
تجهیزات مناســب برای عملیات هــای نظامی جدی را
ندارد .قطر از ســامانه پدافند هوایی برخوردار اســت اما
این ســامانه هیچ گونه موشک زمین به هوای دوربرد یا
میانبرد ندارد .این ســامانه ها بــا اطالع نظارت هوایی و
توسط نیروی زمینی اداره می شود.
گزارش های رســانه ای حکایت از آن دارند که قطر
ارتشــی از مزدوران پاکستانی ،ســودانی و چریک های
نامنظمی از کلمبیا ،کــره جنوبی و گروه «بلک واتر» را
به خدمت گرفته اند .بر اســاس سایت ""almogaz
اولویت های مأموریتی آنها شامل حفاظت از تأسیسات

بریتانیا ،فرانســه و آلمان ،لندن در حال خــروج از این اتحادیه و
بیشتر درگیر مسائل داخلی خود در ارتباط با روند خروج و انتخابات
پارلمانی اخیر اســت .در فرانسه نیز رئیس جمهور جوان و تازه کار
در پاریــس ترجیح خود را بر صدور یک بیانیــه از طریق وزارت
خارجه داده اســت و در این میان تنها مقامات سیاســی در برلین
هستند که در خال ناشی از عدم واکنش جدی در میان کشورهای
اروپایــی ،عالقه دارند خود را به بازیگر فعال و برجســته اروپا در
ارتبــاط با تحوالت بینالمللی نشــان دهند .حتــی فراتر از اروپا،
وضعیت در غرب نیز که زمانی جهتگیریها براساس نگاه به کاخ
ســفید دنبال میشد به مانند گذشته نیست .مواضع و رویکردهای
سیاست خارجی واشــنگتن بویژه در ارتباط با قطر بسیار متناقض
و مبهم دنبال میشــود و حتی نوع نگاه ترامپ باعث شد تا به طور
کلــی آمریکا در جریان بحــران دیپلماتیک قطر ،خود یک طرف
مسئله باشــد.در شرایطی که نقش آلمان در اتحادیه اروپا متاثر از
برگزیت و خروج بریتانیا نقشــی به نسبت محوری و تعیین کننده
است و فراتر از آن در کلیت جهان غرب نقش ایاالت متحده متاثر
از ســردرگمی دستگاه سیاست خارجی و مواضع ناپخته ترامپ در
واشنگتن ،نقشــی افول یافته و محدود است ،به نظر میرسد این
روزها برلین سخنگوی رسمی کشورهای غربی و اروپایی باشد و
در این شرایط است که با وجود عدم واکنش جدی سایر بازیگران
غربی نســبت به بحران دیپلماتیک قطر ،وزارت خارجه در آلمان
با نگاهی نگران نسبت به تحوالت قطر واکنش نشان میدهد.

حیاتی کشــور مثل ســکوهای گازی در خشکی و دریا
و تأسیســات برق و کارخانه های آب شیرین کن و نیز
سرکوب هر نوع تظاهرات احتمالی است.
شــایان ذکر است که عربستان دومین ارتش بزرگ
را در میان کشــورهای عربــی دارد در حالی که ارتش
قطر حتی در این دســته بندی هم قرار نگرفته است .به
نوشته روزنامه آلمانی «فوکوس» ،عربستان از نظر هزینه
های نظامی در مقام ســوم قرار دارد و بودجه نظامی آن
به  56.7میلیارد دالر می رســد .انگلستان با بودجه 55
میلیارد دالر بعد از عربســتان در مقام چهارم واقع شده
اســت.پایگاه خبری «الخلیج آنالین» اینفوگرافیکی از
توانمندی های نظامی عربستان و قطر منتشر کرده است.
تعداد نظامیــان عربســتان 480000 ،نفر و تعداد
نظامیان قطر 11800 ،نفر است.نیروی هوایی عربستان،
بیش از  675جنگنده اما قطر 72 ،جنگنده دارد .نیروی
دریایی عربستان  80یگان و قطر  55یگان دریایی دارد.
نیروی زمینی عربستان 7960 ،دستگاه تانک و قطر
 613دستگاه دارند.

کسی فاجعهی موصل را نمیبیند

شــبکه روســیا الیوم گزارش داد برخی غیرنظامیان آواره در منطقه الزنجیلی در
غرب موصل از وضعیت فاجعه بار بشری غیرنظامیان در طول عملیات نظامی و نبودن
آب و غذا و دیگر مواد مورد نیاز خبر دادند.
یک مرد سالخورد آواره در غرب موصل درحالیکه فریاد می زد گفت :آب نداریم
و مردم از گرسنگی گوشت گربه می خورند.
حکیم االســمر خبرنگار روســیا الیوم گفت :گویا این مرد سالخورده به نیابت از
صدها هزار و چه بسا میلیون ها عراقی سخن می گوید ،نه آب هست و نه غذا وجود
دارد و خانواده های محاصره شده در محله هایی که مرگ در همه زوایای آن کمین
گرفته اســت هیچ پناهگاهی ندارند ،وضعیت این مناطق مانند جهنم است و برخی از
مردم همچون این مرد سالخورده به جز گوشت گربه هیچ چیزی برای رفع گرسنگی
پیدا نمی کننــد .اظهارات برخی افراد نجات یافتــه از درگیری ها در بخش قدیمی
موصل ،فصل های جدیدی را به زندگی ساکنان عراق می افزاید و کسانی که با این
رنج ها رو به رو هســتند گزینه های بســیار محدودی در پیش رو دارند و تقریبا تنها
گزینه همان بازی با مرگ است.
برخی مناطق به ســبب حمالت ائتالف بین المللی و آتش نیروهای عراقی به

«امانوئل ماکرون» رئیسجمهور جدید فرانســه که پیش از
انتخابات جنبش مســتقلی با عنوان «ان مارش» (جنبش) به راه
انداخت ،در انتخابات پارلمانی با دیگر حزب میانه ،یعنی «مودم»
( )MoDemائتالف کرده است.
به نوشته سایت شبکه «فرانس  ،»۲۴این ائتالف در انتخاباتی
که امروز برگزار شد ،با فاصلهای بسیار زیاد ،اکثریت مطلق را کسب
کرده است.

طور کامل با خاک یکســان شده اســت و در بحبوحه این درگیری ها که فقط مرگ
به پیروزی می رســد هیچ تفاوتی میان مبارزان و غیرنظامیان وجود ندارد ،اما کسانی
که اقبال با آنها بوده است و از بمباران نجات یافته اند و برای مدتی گمان می کردند
که نجات پیدا کرده اند چه بسا از گلوله تک تیراندازان داعش که از پشت سر به آنها
حملــه می کند نجات نمی یابند .افراد نجات یافته از درگیری های موصل گمان می
کنند خارج شدن از شهر به معنای پایان درد و رنج است اما بعد متوجه می شوند که
سفر بدبختی آنها تازه آغاز شــده است .خانواده هایی که به دنبال ویرانی خانه های
خود آواره شده اند با سفری طوالنی رو به رو هستند که در طول آن از مراکز نیروهای
عراقــی عبور می کنند؛ نیروهایی که تک تک این افراد را بازرســی می کنند چون
نگران هســتند هر فردی که از مناطق تحت کنترل داعش خارج می شــود چه بسا
یکی از عناصر داعش باشد ،تا اینکه این خانواده ها به اردوگاه های آوارگان می رسند؛
اردگاه هایی که با سرعت بر پا شده و مملو از افرادی است که از مناطق درگیری فرار
کرده اند .اما کسانی که به ادامه زندگی امیدوارند به زودی و به ناچار با بیماری های
پس از جنگ و ســوء تغذیه رو به رو خواهند شد و ممکن است در طول روز چند بار
با مرگ رو به شوند.

ماکرون در پالمان هم احزاب بزرگ را شکست داد

نظرســنجیهایی که درون شعب انجامشــده و نتایج آنها
معموال با دقت باالیی با نتیجه انتخابات همخوان اســت ،نشان
میدهــد که ائتالف «ان مارش-مودم» احتماال بین  ۳۹۰تا ۴۳۰
کرسی از مجموع  ۵۷۷کرسی پارلمان را کسب میکند.
ماکرون در حالی یک ماه پیش به ریاســتجمهوری فرانسه
رسید که یک سال پیش از آن با جدا شدن از حزب سوسیالیست،
حزب مستقل خود را راه انداخت و توانست نامزدهای احزاب بزرگ

را شکست دهد.
در انتخابات پارلمانی هم که امروز برگزار شد ،ائتالف تحت
رهبری او توانســت شکست سنگینی را به احزاب بزرگ و سنتی
فرانسه تحمیل کند .بر اســاس نظرسنجی درون شعب موسسه
«ایپســوس» ،ائتالف تحت رهبــری جمهوریخواهان پس از
ائتالف ماکرون ،با کســب بین  ۸۰تا  ۱۰۰کرسی در جایگاه دوم
قرار میگیرد.

حزب راست افراطی «جبهه ملی» به رهبری «مارین لوپن»
در این انتخابات شکست سختی خورده و تنها بین  ۱تا  ۴کرسی
را کسب خواهد کرد .با این تعداد ،این حزب حتی قادر به تشکیل
فراکسیون هم نخواهد بود.
در صورت تائید نتایج فــوق ،ماکرون که فعال از محبوبیت
باالیی برخوردار اســت ،پارلمان را نیز همراه خود خواهد داشت و
قادر خواهد بود بدون مخالفت جدی ،برنامههایش را پیش ببرد.

روزنامه «عکاظ» عربستان شبکه «الجزیره» قطر را به تحریف قرآن متهم کرد
با وجود اعمال تحریمهای شدید ریاض ،مصر ،امارات و
بحرین علیه دولت قطر ،رسانههای سعودی همچنان سیاست
حمالت آتشین علیه دوحه و شبکه الجزیره را ادامه میدهند.
در همین راستا ،روزنامۀ عکاظ عربستان نوشت :الجزیره
به انتشار اخبار کذب ،دروغ ،جعل حقایق ،فتنهانگیزی و انتشار
هرج و مرج بســنده نکرده و پا را فراتر از این امور گذاشــته
و عامدانــه در یکــی از گزارشهای خود با هدف تمســخر
کشورهای عربستان ،امارات و بحرین ،در قرآن تحریف ایجاد

میکند.
به نوشــتۀ این روزنامه ،الجزیره در بخشــی از یکی از
گزارش های خود آورده است :این کشورها ،به انجام اقدامات
خطرناک در اتومبیلرانی معروفند و این طبیعی است که در
عرصه سیاسی نیز مانند اتومبیلرانی اقدام کنند.
عکاظ مینویسد :الجزیره نه تنها کشورهای عربستان،
امارات و بحرین را به خروج از سیاســت و دیپلماسی و عرف
متهم میکند ،که حتی بــا این جمله که «تخلصوا من قطر

یخل لکم وجه ترمب» ( از دست قطر خالص شوید تا توجه
ترامپ به شما معطوف شود) در این آیه قرآن «اقتلوا یوسف
أو اطرحوه أرضا یخل لکم وجه أبیکم» (یوســف را بکشید یا
او را به سرزمینی [دور] بیندازید تا توجه پدرتان معطوف شما
گردد) تحریف ایجاد کرده است.
در پی بحرانی شدن روابط ریاض با دوحه ،پخش کلیه
شــبکههای الجزیره در عربستان متوقف شد و این شبکهها
فیلتر شدند.

