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سرویس اطالعاتی نیروی هوایی انگلیس متهم به جعل گزارشهایی برای پنهان کردن اطالعات مربوط به کشتار مردم بیدفاع افغانستان شده است.
روزنامه تایمز چاپ انگلیس در گزارشــی نوشــت :مدارک موثق نشــان میدهد که شهروندان بیدفاع افغانستان به احتمال اینکه اعضای طالبان هستند ،در عملیات جستجوی خانه به خانه نظامیان
انگلیسی به جای آنکه بازداشت شوند ،کشته شده اند .تحقیقاتی در سال  2014در انگلیس درباره ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان بین سال های  2010و  2013آغاز شد که گستردهترین تحقیقات
تاریخ پلیسی انگلیس بود .این تحقیقات نشان داد که سرویس اطالعاتی انگلیس مدارکی را برای جلوه دادن نظامیان افغانستان به عنوان عامالن کشتار شهروندان افغان جعل کرده است.
تایمز به نقل از منابع مورد اســتناد خود نوشــت :وزارت دفاع انگلیس برای پنهانکردن جنایات جنگی که نظامیان انگلیسی در افغانستان مرتکب شده بودند  ،پیوسته تالش میکرد و مدعی بود که
انتشار جزئیات تحقیقات به امنیت ملی ضربه میزند.

بریتانیا و ایاالت متحده

قدرتهای بیبدیل دیروز ،سیاالن امروز

پارادوکسهای محمد بن سلمان
نفیسه اله دادی  -تحلیل گر

در عصر دموکراسی ،در قلب خاورمیانه هنوز شاهزادهها حکومت میکنند.
در  21ژوئن ،ســلمان بن عبدالعزیز ســعود ،در حکم ناگهانی خود «محمد بن
نایف» را از ولیعهدی برکنار کرد و پســر بزرگ خود «محمد بن سلمان» را به
مقام ولیعهدی رســاند .این عمل ناگهانی بیشتر شبیه به کودتا است ،کودتایی
نرم و بیســروصدا .برخی از تحلیلگــران معتقدند که ارتقاء جایگاه محمد بن
سلمان از نایب ولیعهدی به مقام والیتعهدی پادشاه به معنی قصد دولت ریاض
به تثبیت و استحکام سیاست قاطع و بدون مماشات خود در خاورمیانه ،خاصه
در برابر رقیب قدرتمندش یعنی جمهوری اســامی ایران اســت .نسل جدید
عربســتان به رویایی مستقیم ایمان دارد .جنگ یمن و حتی قطع روابط با قطر
نشان داد که این تصمیمگیری را ولیعهد جدید اتخاذ کرده است.
محمد بن ســلمان جوانی غربگرا ،ماجراجو ،تندرو ،فاقد تدبیر و مصلحت
اندیشــیهای الزم برای یک رهبر سیاسی است و این امر در منطقه پر آشوب
خاورمیانه به معنای بیثباتی و جنگافروزی خواهد بود .ولیعهد جدید عربستان
ســودای تبدیل قهری عربستان به قدرت اول منطقه را در سر دارد و میکوشد
این امر را از طریق به انقیاد کشــاندن کشــورهای عرب و تهدید و ارعاب سایر
قدرتهای منطقه انجام دهد .این در حالیســت که کشورهایی همچون ایران و
ترکیه ثابت کرده اند که حاضر به پذیرش قدرت طلبیهای عربستان نخواهند
بود و نمونه بحران قطر و البته همراهی تنها ســه کشور با عربستان در تحریم
قطر نشان میدهد که کشــورهای عربی نیز از رویه پیشین خود فاصله گرفته
اند و دیگر حاضر به پذیرش بی چون و چرای سیاســتهای عربســتان سعودی
نیستند.
اما این شــاهزاده جوان تنــدرو در داخل با مخالفانی رو به رو اســت .در
عرصــه داخلــی این امکان وجــود دارد که انتخاب خــارج از عرف محمد بن
ســلمان به ولیعهدی ،تالش وی برای اصالحات اقتصادی و اجتماعی در فضای
ســنتی عربســتان و پیامدهای وخیم جنگ افروزیهای منطقهای کنونی وی،
ســبب اعتراضات داخلی شود و اندکی این شــاهزاده را آرامتر کند .اعتراضات
پراکندهای که در حال حاضر به ولیعهدی محمد بن ســلمان صورت گرفت که
البته همه آنها هم به دلیل فضای بسته رسانهای این کشور منتشر نشد ،حکایت
از آن دارد که در صورت پادشاهی محمد بن سلمان ،او با چالشهایی از طرف
رقبای مدعی قدرت مواجه خواهد شد
در عرصــه بینالمللی و بهخصوص منطقهای نیز محمد بن ســلمان با فراز
و نشــیبهای رو به رو است .در منطقه خاورمیانه ،ایران با همکاری روسیه ،به
دنبال نابودی داعش در عراق و سوریه است که تقریبا تا حدودی نیز موفق بوده
اســت و به لحاظ نظامی قدرت منطقه محسوب میگردد .قهر عربستان از قطر
نیز نشان داد که اعراب خلیج فارس نیز به ایران تمایل دارند و دوران بزرگتری
عربســتان و اطاعتهای کورکورانه به سرآمده است و دول حاشیه خلیج فارس
نیز از دریچه واقعیتر به موضوعات مینگرند .روابط عربســتان با ترکیه نیز به
رنگ خاکستری درآمده است چرا که پیشنهاد ترکیه برای ایجاد پایگاه نظامی
در عربستان سعودی که پشــنهادی«متکبرانه»و «توهین آمیز» توصیف شد،
روابــط عربســتان و ترکیه را به زیر صفر بازگرداند؛ امری که منجر به بســتن
درهای عربســتان و امارات و بحرین به روی صادرات ترکیه میشــود؛ آنهم
در زمانیکه ترکیه با دشــواریهای اقتصادی بزرگی مواجه است که در کاهش
ارزش لیر به بیش از نیمی از ارزش آن در برابر دالر و کاهش رشد آن به کمتر
از ســه درصد تأثیرگذار بود .در صحنه بینالملل نیز حامی عربســتان ،آمریکا
با ریاســت جمهوری ترامپ ســوار بر امواج پر تالطم سیاستورزی غیرعقالنی
میتازد .ترامپی که حرفهــای امروزش با دیروزش همخوانی ندارد .یک بار با
اعراب سعودی رقص شمشــیر میرود و بار دیگر از ترس پایگاه نظامیاش در
قطر حمایت از قطر را سرمیدهد .ولیعهد جدید با این همه تناقض چه میکند!
پاورقی

اردوگاه های جریان تکفیری در سوریه چیست؟

تالش برای حفظ داعش با تغییر کارکرد آن
محمدرضا رئوف شیبانی ،سفیر سابق ایران در سوریه

قسمت آخر

ایجاد شــکاف در رویکرد اســامی در منطقه جزء پیامدهای فکری ،دو قطبی
ساختن جوامع اسالمی ،رشد منازعات فکری مذهبی ،کاهش جذابیت اسالم گرایی،
متزلزل ســاختن پایههای فکر دینی ،عادی شدن ترور و خشونت تحت لوای اسالم.
البته نکتهای در این قسمت عرض کنم که مهم است ،درنهایت این درست است که
ما در ســوریه ،هزینههای مختلف پرداخت کردهایم ،ولی اگر به بحران سوریه از بعد
مثبت نگاه کنیم یکی از نکات مثبت آن این است که چهره اسالم آمریکایی در این
تحوالت به نمایش گذاشته شد .یعنی این چیزی که حضرت امام (رحمت اهلل علیه)
از ابتدای انقالب میفرمودند که بین اســام آمریکایی و اسالم اصیل تفاوت وجود
دارد ،در اینجا نمایان شد .چه هزینههایی باید پرداخت میشد که در واقع این را ما به
افکار عمومی دنیا ثابت کنیم که این اســام آمریکایی چه اسالمی است این جا این
اسالم خشن چهره خود را به افکار عمومی دنیا به نمایش گذاشت.
پیامدهای ژئوپولتیک رشــد تفکر تکفیری ،غافل شــدن جهان اسالم از خطر
رژیم صهیونیســتی به عنوان مهم ترین دغدغه جهان اسالم ،هرز رفتن توان محور
مقاومت ،استمرار و ریشه دواندن فکر تکفیری در منطقه که این بسیار خطرناک است،
همچنین تثبیت این جریان از سوی نظام سلطه در منطقه با هدف به چالش کشاندن
جمهوری اســامی ایران ،این جا داخل پرانتز عرض کنم یکی از گزینههایی که در
حال حاضر در بحث پســا-داعش مطرح است این است که کارکرد داعش را تغییر
بدهند .داعش حفظ شود ولی کارکرد آن تفاوت کند ،به عنوان مثال کوچ دادن اینها
به مناطق جدید برای ایجاد بحرانهای جدید یکی از گزینهها میتواند باشد .گزینه
دیگر اینست که در حدود مرزی سوریه و عراق منطقه حایلی ایجاد کنند با هدف دور
نگه داشــتن ایران از غرب آسیا ،این موضوع در واقع یکی از اهداف جنگ در سوریه
است که ایران را از محور مقاومت دور کنند .به هر حال ما یک برخورد سختافزاری
با این جریانهای تکفیــری داریم که در میدان اتفاق میافتد .یکی هم برخورد نرم
افزاریست که خیلی مهم است .ماندن فکر تکفیری در منطقه برای منطقه خطرناک
اســت .بایســتی روی آن کار شود ،چه کاری باید انجام شــود که در واقع مهمتر از
برخورد اول است .در سوریه مجموعهای از علمای اهل سنت هستند که سنتی هستند
از شیخ مرحوم رمضان بوطی بگیرید تا آقای شیخ فرفور تا عبدالکریم البزم این افراد
بعضا گرایشهای سلفی دارند .ما را هم به عنوان شیعه قبول ندارند ولی موافق این
حرکت مسلحانه علیه حکومت هم نیستند ،باید از ظرفیت اینها استفاده کرد ،یکی از
کارهایی که میتوان انجام داد این اســت که تغییرات مطلوب در مناهج درس دینی
در سوریه انجام گیرد .دیگری نیز ،تبیین فقهی این مسائل مستحدثه ناشی از بحران
است که گامهایی برداشته شده است.
یک کنفرانس در قم برگزار شــد یک مجموعه چهــار جلدی را وزارت اوقاف
ســوریه تحت عنوان فقه االزمه تدوین کرد که ما نیز کمک کردیم که در مقابله با
فکر فقهی این جریانهاســت .کجســلیقهگی این است که در این کتاب فقه االزمه
شــما بیایید یک روحانی شــیعه مقاله بزند ،همهچیز به هم میریزد این فکر را باید
با روحانیون اهل ســنت با ادبیات خاص خود پاســخ بدهد .این مجموعه با این نگاه
طراحی شد و اثر خیلی باالیی هم گذاشت .این نوع کارها بایستی ادامه پیدا بکند ،من
از نشســتهای قم تأثیر این کار را بیشتر میبینم .اگرچه قم میتواند در جهان اهل
سنت اثر معکوس داشته باشد.
*متن ســخنرانی در نشست تخصصی «بررسی جریانهای تکفیری معاصر در
سوریه و پیامدهای آن» در موسسه آیندهپژوهی جهان اسالم

بینالملل

ترجمه :زهرا شریعتی فر
روزنامه گاردین  ،لیندا کولی
اتفاقاتی که ماه گذشــته به طور همزمان در دو ســوی
اقیانوس اطلس رخ داد ،تا حدودی به یکدیگر شــبیهند .در
واشنگتن مدیر سابق ، FBIجیمز کومی ،جلسه علنی خود را
قبل از آنکه کمیته اطالعات سناتوری ،رئیس جمهور ایاالت
متحــده را دروغگو بخواند ،برگــزار نمود که اقدامی تعجب
ل شأن رئیس جمهور بود .همزمان در بریتانیا و
برانگیز و ناز 
در وســت مینستر  ،ترزا می ،اکثریت هوادار خود را از دست
میدهد.
در نتیجه ایــن رویدادها در هر دو کشــور ،جناح چپ
خرسند شده و تعدیالتی در جناح راست صورت گرفت .دونالد
ترامپ که در بهدست آوردن اکثریت رأی مردم در انتخابات
ریاســت جمهوری شکســت خورد ،حاال خود را «مردی در
محاصره» توصیف می کند .در این سو نیز ،ترزا می قرار دارد
که هیچگاه مجوز برگزاری انتخابات برای خزیدن به چنین
جایگاهی را نداشته و با همه امیدواریاش مصون از هجمهها
و انتقادات نیست.
هر دو جنــاح جمهوریخواه کارگزار قــدرت در هر دو
کشور در یک سو و بســیاری از همتایان محافظه کارشان
در سوی دیگر به جد به این موضوع می پردازند که چهوقت
و چگونه میتوانند این رهبران ســازشکار را بدون هرگونه
خطرسازی برای خود ،از قدرت پایین بکشند.
جریانهای سیاسی آنسوی آب نیز مشابه این سو در
حال کار بر روی این موضوعاند .از دالیلی که این اقدامات را
تقویت میکنند ،وقوع اتفاقات اخیرند .طی هفتههای گذشته
کنیا راه آهن عظیم خود را افتتاح نمود ،خط آهنی که توسط

چینیها پایهگذاری و ساخته شد و در زمان خروج ترامپ از
معاهده آب و هوایی پاریس ،چین نقش خود را به عنوان یک
حامی راهبر در کنیا تثبیت نمود.
ِ
تا به حال روال اینگونه بوده که بریتانیای ســلطنتی،
ساخت و پشــتیبانی راه آهن افریقاییها را برعهده داشته و
حال شــرایط متفاوت اســت .ایاالت متحده نیز دیگر خود
را قدرت بالمنازع جهان نمی دانــد .امروزه بریتانیا به طور
آشــکار و ایاالت متحده تا حــدودی ،جایگاه خود در دنیا از
دست دادهاند که بخشی از این تنزل به دلیل ظهور قدرتمند
کشورهای آسیایی است.
فرآیندهای پیچیده تغییرات جهانی به دلیل ظهور این
قدرتهای موازی ،به ایجاد مســائل سیاسی در کشورهای
تحت حمایت انگلستان منجر شده است.
ترامپ و ترزا می  ،نیل به هدف حکمرانی بر تعداد قابل
توجهی از مردم در کشورهایشان را تا حدودی مدیون تمایل
به ایجاد رویهای مشــخص از ســوی خود میدانند .بخش
مهمــی از برنامه ترامپ  ،تاکید بر احیــای اقتدار دوباره ی
آمریکا بود که باعث شــد جریان مشاغل و سرمایهگذاریها
به ســمت چین و مکزیک متوقف شده و کمکها به ناتو و
مهاجران غیر قانونی قطع گردد.
با روالی مشــابه ،موفقیت اولیه ی تــرزا می ،تا حدود
زیادی در نتیجه ی برگزیت شــکل گرفت و این خروج در
قالب بخشی از راه حل مسئله مهاجرت و مرهمی برای افول
ماندگار بریتانیا برای عموم مردم شرح داده شد.
بسیاری از انگلیسیهایی که از برگزیت حمایت نمودند،
اعتقاد دارند که آزادی بریتانیا از اروپا میتواند موجب شود تا
بریتانیا تقدیر تاریخی خود را به عنوان کشــوری با مرکزیت
تجارت مستقل جهانی ،احیا و تکرار نماید.

ایــن نظرات و مفهــوم «زعامت آمریــکا» ،حاکی از
حــس قوی «خود محق پنداری» در این دو کشــور
وجود
ِ
است .بریتانیا در گذشــته ،همانند آمریکای امروزی ،عادت
به فرماندهی و رهبری دنیا داشــت و اکنون برای دولتها و
مردمان آنها دشوار است که به راحتی اجازه دهند تا قدرت از
اختیار آنها خارج شود.
عالوه بر این ،در هر دو کشور ایاالت متحده و بریتانیا،
ناخشــنودیها از کاهش و بــه مخاطره انداختن شــکوه
گذشتهشان در نتیجه تغییر نســبتهای قدرت وجود دارد.
گرچه در هر دو کشور ،خودخوشنودیهای بلندمدت سیاسی
نیز باعث شده که به این شرایط گرفتار آیند.
آمریــکا مفتخر به تدوین قدیمیترین قانون اساســی
مکتــوب جهان با اســناد مهم و مبتکرانه در ســال 1787
میباشد .به طور مشــابه ،گرچه هنوز فقدان قانون اساسی
مکتوب در بریتانیا درک میشــود اما این کشــور پیشرو در
سیســتم موثر و قدرتمنــد دولت پارلمانــی و الگوی عمل
بسیاری از کشورهای جهان بوده است.
در هر دو این کشــورها ،عمل بــه روشهای متفاوت
و الگوســازی برای سایر کشــورهای جهان موجب شد تا
تاثیرگذاری بین المللی ایشــان کاهش یافته و حتی بعضا از
بین رود که تحمل این حقیقت به واقع برای آنها دشوار است.
بسیاری از مردم بریتانیا و ایاالت متحده به سختی میپذیرند
که نظامهای سیاسی آنها امروزه خسته و فرسوده و نیازمند
اصالحات قابل توجه هستند.
در هر دو سوی آبها ،بخشهایی از جناح راست ،عمیقا
از ذات سرعت تغییرات جهانی ناخشنودند و به دنبال راهکارها
میباشند و اغلب راه حل اشتباه را نیز انتخاب میکنند .هنوز
در هر دو کشــور آمریکا و بریتانیا جناح چپ دالیل اندکی
برای خودخشنودی دارد زیرا باور دارد که ابهامات غیر مفید
در قیــاس با انواع موفق و مفید آن بهتر میتوانند واقعیات
خشن دنیای متغیر را شناسایی نمایند.
برای مثال ،بســیاری از دموکراتها مشــتاق سیاست
انزواگرایــی ترامپ بوده و خواهان آننــد که ایاالت متحده
نقش ژاندارم جهانی خود در سالهای پس از جنگ
بیشتر به ِ
نزدیک شــود .هنوز مشخص نیســت که آیا ایاالت متحده
میتواند نقش سابق خود در سیاست خارجیاش را باز یابد و
آیا کشورهایی چون چین و هند و نیز سایر ملیتهای نوظهور
اجازه چنین اتفاقی را خواهند داد یا خیر.
مخالفــان حزب محافظــهکار انگلیــس در بریتانیا نیز
از مواضع کور و تفکرات رویاییشــان رنج میبرند .جرمی
کوربین پایان دوره ریاضت را با تخصیص هزینههای عمومی
بیشــتر برای جوانان و ســالمندان ،مدارس ،بیمارستانها،

دانشــجویان ،مقامات محلی و آنهایی کــه ثابت نمودهاند
محبوبتر و قدرتمندتر هستند ،خواستار شد .چنین آرزوهایی
میتواند درجاتی از آزادی را در بخشهایی از بریتانیا تمرین
نماید ،قســمتهایی که مدت زمان طوالنی نیست فرصت
واقعی استفاده از برخورداریها را داراست.
هر دولتی در آینده بریتانیا با هر نژاد سیاسی که سر کار
بیاید نیازمند آن خواهد بود تا با مســائلی چون ظهور مجدد
و مداخالت روسیه ،تهدیدات همواره متغیرترورها ،خاورمیانه
ی بی ثبات و احتمال عقب نشینی از سوی آمریکا در حمایت
از ناتو و مسائلی از این دست کنار بیاید.
چه بخواهیم و چه نه ،پرداختن به این مســائل ،قدرت
اقتصادی بریتانیا را تضعیف خواهد نمود و نقدینگی و پولها
را از برنامهها و طرحهــای داخلی به بیرون از مرزهای این
کشور روانه خواهد ساخت.
بهترینی که میتوان آرزو داشت و برای آن تالش نمود
ممکن است حداقل ِبدترین گزینهها باشد و آن توقف برنامه
ارتقای بنیادین نیروهای نظامیســت که حتی این اقدام نیز
برای بریتانیا هزینه خواهد داشت.
با توجه به رویدادهای اخیر در اسکاتلند  ،گویا این کشور
نیز مجبور به انتخاب حداقل بدترین گزینهها باشد .رگههایی
از ایدئولوژی و روشن فکری در استقالل اسکاتلندیها قابل
مشاهده است ،اما اسکاتلند نیز انتخابی جز مواجهه با دنیای
ســریعا متغیر و بی ثبات امروز ندارد ،دنیاییکه در آن اقتدار،
ثروت و ابتکار عمل همه قدرتهای اروپایی تحت فشار روز
افزون قرار گرفته است .از این رو آمادهسازیها برای آیندهای
ائتالفیتر میتواند بهتر و محتاطانهتر باشد.
به طور تاریخی ،حداقل بدترین گزینهها ،همواره بهترین
انتخابی بوده که تقریبا همه دولتها و مردمانشان در جهان
مجبور به کنار آمدن با آن شــده اند و البته برخی از کشورها
حتی از این توانایی نیز برخوردار نبوده و نیســتند .از آنجاکه
بریتانیــا و ایاالت متحده هر کــدام دورانهای متفاوتی از
برتری قدرت جهانی را تجربه نموده اند ،سیاســت مداران
ِ
آنها برای مدتی کوتاهی میتواننــد به آرزوهای جاهطلبانه
خود بیندیشــند و گاهی نیز باید از این دســت آرزوهایشان
فاصله بگیرند .اما مدت زمان زیادی از دوران طالیی بریتانیا
میگذرد .سیاســتمداران این کشــور به گفتوگو ،فکر و
برگزیت متحولکننده
برنامــهای نیاز دارند که تنها در قالب
ِ
مدرن هزاره نباشد ،بلکه
و یا ســاخت جامعه سوسیالیســت ِ
حداقل بدترین
به واسطه آن برنامهها و همفکری یکدیگر،
ِ
گزینههایــی را ایجاد و انتخاب کنند تا بتوانند اهداف خود را
به طورکارا و آسان پیگیری نمایند ،آنطور که رأی دهندگان
مشتاق بریتانیایی چنین نمودند.

جروزالم پست :مثلث ایران ،قطر و ترکیه تهدیدی علیه تل آویو است

روزنامه صهیونیستی «جروزالم پست» در تحلیلی پیرامون
«شــکلگیری ائتالف ایران ،ترکیه و قطر» نوشت :سفیر ایران
در ترکیــه در  17جوالی گفت که تهــران خواهان همکاری با
ترکیه در نبرد با تروریستهاســت و حتی احزاب کرد این کشور
را «خرابکار» برشــمرد .آخرین اظهار نظر یک مقام ایرانی و نیز
تصمیم ترکیه در اعزام نیرو به قطر در بحبوحه تنش با عربستان
نمایانگــر ایجاد حوزه نفوذ جدی ایران ،قطر و ترکیه بوده و این
خود موردی بالقوه در نفوذ در منطقه و اسرائیل است.
قطر و ترکیه از دهه گذشــته به این ســو روابط نزدیک با
حماس دارند .برقراری رابطه گرم جدید بین دوحه ،تهران و آنکارا
موجب تهدید اسرائیل شده و اســرائیلیها را به ریاض و قاهره
نزدیکتــر کند .این امر همچنین به نشــانه پایان دادن به این
تعریف تقسیم شدن خاورمیانه بین ائتالف به رهبری سعودی و
ائتالف تحت رهبری ایران است.

شرط قطر برای بازنگری در
«حمایت از تروریسم»!

یک نماینده ارشــد قطر گفته است که دوحه آمادگی دارد تا نظارت
یک کشور مستقل بر اتهام مطرح شده در خصوص تأمین بودجه ادعایی
گروههای تروریســتی را بپزیرد اما این تنهــا در صورتی خواهد بود که
عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز اقدام مشابهی را
صورت دهند« .ناصر الخلیفه» سفیر قطر در استرالیا که به منظور کمک
به رفع بحران بهوجود آمده در روابط قطر با برخی کشــورهای عربی به
لندن اعزام شــده اســت ،در گفتوگو با روزنامه «تایمز» اعالم کرد که
دوحه تمایل دارد تا به «نگرانیهای مشــروع» همسایههای خود بر سر
تهدید مشترک ناشی از تروریسم رسیدگی کند اما تسلیم درخواستهای
تحمیل شده نخواهد شد« .این مســائل غیرقابل مذاکره هستند» .وی
گفته اســت که از جمله مســائل غیرقابل مذاکره برای دوحه ،تغییر در
سیاست خارجی مستقل این کشــور از جمله درخواستها برای کاهش
روابط با ایران و تعطیل کردن شبکه خبری «الجزیره» است .سفیر قطر
در استرالیا تأکید کرد که چنین درخواستهایی ثابت میکند این مناقشات
«هیچ ارتباطی به تأمین مالی تروریســم» آنچنان که کشورهای حاشیه
خلیج فارس مدعی شدهاند ،ندارد .تروریسم یک عبارت خاص است که
وقتی یک کشور غربی آن را میشنود ،به موضوع مطرح شده توجه کند».
همزمان با سخنان سفیر قطر در استرالیا ،مهلت تعیین شده توسط ائتالف
اعراب ،به پایان میرسد.
مهلت قطر امروز تمام میشود
پایان مهلت تعیین شده درحالی است که محمد بن عبدالرحمن آل
ثانی وزیر خارجه قطر گفته است :این خواستهها اساسا طوری مطرح شده
که رد شود .هدف این نیســت که این خواستهها پذیرفته شود...یا مورد
مذاکره قرار گیرد .وی افزود :مهلت عربستان ،امارات ،بحرین و مصر به
قطر برای تضعیف حاکمیت این کشور است.
وزیر خارجه قطر تأکید کرد :دوحه همچنان آماده مذاکره و بررسی
شکایت این کشورها است .قطر آماده گفت وگو با شروط مناسب است.
عربستان سعودی ،بحرین ،مصر و امارات متحده عربی ،سه هفته پیش
در اقدامی هماهنگ شده ،روابط دیپلماتیک خود با قطر را ،بهخاطر آنچه
که «حمایت دوحه از تروریسم» یا «حفاظت از امنیت ملی» خود نامیدند،
قطع کردند .این کشــورها شروط سیزدهگانهای برای از سرگیری روابط
و پایــان دادن به تحریم علیه قطر مطرح کردهاند .قطر در واکنش گفته
اســت که این شــروط «واقع بینانه» و «قابل اجرا» نیستند ،ولی آنها را
بررسی کرده به طور رســمی به آنها پاسخ میدهد .گفته میشود ،قطع
روابط دیپلماتیک با ایران ،برچیدن پایگاه نظامی ترکیه و بســتن شبکه
الجزیره از جمله شروط سیزدهگانه عربستان ،امارات و متحدانشان برای
از سرگیری روابط با قطر است.

ایــن روزنامه نوشــت :ایران بــا ائتالف خود بــا ترکیه و
دیدگاهش پیرامون گروههای کرد در ســوریه در حال ارســال
پیامی مهم بوده و با تغییر 180درجهای در رویکردش در منطقه
خواهان روابط گرم با آنکارا شــده اســت .این دو کشور البته در
سالهای گذشته اختالفاتی با هم داشتند اما «احمد داوود اغلو»
نخست وزیر ترکیه در مسیر آرام کردن اوضاع در سال  2016از
تهران دیدار کرد و درباره اختالف نظر دو طرف پیرامون سوریه
به رایزنی پرداخت.
البته وزیر خارجه این کشــور در ســال  2017و در نشست
امنیتی مونیخ اتهامهایی را به ایران زد که این سخنان بیجواب
نماند و «بهرام قاسمی» سخنگوی وزارت خارجه ایران بالفاصله
واکنش نشــان داد و ترکیه را به حمایــت از گروههای خرابکار
متهم نمود.
اما این وضع با انتخاب قطر از سوی ترکیه در هنگام بحران

دوحه با عربستان تغییر یافت .ترکیه در دو هفته نیروهای خود را
به قطر اعزام کرده و به این کشور کوچک مواد غذایی داد .شبکه
الجزیــره قطر حتی از حضور هزار نظامی ترکیه در قطر خبر داد.
این در حالیست که قطر از سوی تحلیلگران سعودی و اماراتی
متهم به تعامل با ایران و حمایت از افراط گرایان منطقه است.
این روزنامه در بخشــی دیگر نوشت :بحران قطر ،ترکیه و
ایران را نزدیکتر کرد .ترکیه جمعه گذشــته متعهد به حل تنش
ریاض  -دوحه از طریق رایزنی با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور
آمریکا شد و از ریاض درخواست کرد تا در رویکردهایش تعدیل
کند .در سالهای اخیر خاورمیانه از منظر نبردهای قومیتی رویت
شــده اســت .ایران ،حزب اهلل ،و حوثیهای یمن از یک سو با
ســنیهای منطقه در مخالفت بودند و اوضاع سوریه و عراق از
نمادهای این شکاف هستند.
اینک روابط بین ایران ،قطر و ترکیه یک حوزه ســوم و در

تقابل با اختالفهای فرقهای ایجاد کرده است .حال سئوال این
است که چگونه رابطه عمیق قطر و ترکیه موجب تقویت قدرت
ایران شده و ضلع ســومی را در منطقه ایجاد میکند .تاثیر این
ضلع سوم بر اسرائیل در این معما این است که اسرائیل میتواند
در این گیر و دار روابطش را با عربستان نزدیکتر کند .هرچند که
تــل آویو با ترکیه نیز روابط دارد و بدان مفهوم اســت که آنکارا
شریک مهم و تاثیرگذار در امور امنیتی منطقه است.
در خاتمه این مطلب آمده است :اسرائیل البته از عدم حضور
صلحبانــان ترکیه در غزه و اینکه خود را در مواجهه با نیروهای
این کشور همچون عربستان در مرزهای قطر میبیند ،خوشحال
است اما شناختن روابط ترکیه  ،ایران و قطر برای اسرائیل جهت
ارزیابی رویکردهایش در قبال عربســتان و تنش در ســوریه در
امتداد مرزهای لبنان مهم است.

برنامه جدید واشنگتن

پایگاه خبری روســیا الیــوم در مقالهای
با عنوان «آمریکا در ســوریه با چه کسی و
برای چه مبارزه می کند» ،نوشــت :آمریکا
نیــازی به صلح در منطقــه ندارد و حوادث
ســوریه می تواند رویارویی بین مســکو و
واشنگتن را شدت بخشد.
اولگا سوخاریوا ،نویسنده این مقاله آورده
اســت :با افزایش موفقیتهــای نیروهای
دولتــی و قدرت هوا  -فضای روســیه در
سوریه تمایل واشــنگتن برای حفظ قدرت
جنگی داعش بیش از پیش برمال میشود.
نویســنده افزود :تشکیالت شبه نظامی
معارض در ســوریه که بــا یکدیگر درگیر
هستند همچون ارتش آزاد ،نیروهای سوریه
دموکراتیک در ظاهر امر هدف واحدی که
همانا ســرکوب داعش است دنبال میکنند
در حالیکــه در واقع امر امور به شــیوهای
متفاوت پیش میرود.
ســوخاریوا بــه اظهــارات ســرگئی
ســوروویکین ،فرمانــده نیروهــای زمینی
ارتش روسیه در ســوریه اشاره کرد که در
آن ائتالف بین المللی به فرماندهی آمریکا
و اتحاد نیروهای دموکراتیک کرد ســوریه
را به همدســتی با داعش برای عقبنشینی

ارتش رژیم صهیونیستی از پهلو گرفتن
ناو هواپیمابر «جورج بوش» در سواحل حیفا
خبر داد و افزود ،این اقدام در راستای تالش
ائتالف ضد داعش و در جهت تقویت امنیت
اســرائیل صورت گرفته اســت .به گزارش
ایســنا ،به نقل از سایت شبکه سومریه نیوز،
آفیخای ادرعــی ،ســخنگوی ارتش رژیم
صهیونیســتی در بیانیهای اعــام کرد ،در
راستای همکاری امنیتی میان ارتش اسرائیل

انتقال داعش به افغانستان!

این گروه تروریســتی از مناطق مســکونی
تحت اشــغال یگانهای کــرد و انتقال به
اســتانهای تحت تســلط نیروهای دولت
سوریه متهم کرد.
نویســنده در خصوص واقعیت همکاری
محافل نظامی آمریکا با داعش به اظهارات
مصطفی ایزدی معاون راهبردی و اشــراف
فرماندهی کل قوا در ســتاد کل نیروهای
مسلح ایران اشــاره کرد که گفت :ما اسناد
و اطالعاتــی داریم که حمایت مســتقیم
امپریالیســم آمریکا از داعش در منطقه را
تایید می کند.
ســوخاریو دالیل و اسناد حمایت آمریکا
از داعش را بســیار زیاد برشمرد و گفت :در
ماه گذشته تشکیالت کردهای سوریه بدون
هیچ مانعی به عناصر داعش اجازه دادند به
ســمت منطقه تدمر تحت سیطره نیروهای
دولتی است بروند.

نویســنده تاکید کرد :آمریکا در پس این
رفتارهای خود قصد به فرســایش کشیدن
نیروهای دولتی سوریه در جنگ دیگری با
داعش در صحرای سوریه را دارد .نویسنده
روسی افزود :چنین وضعیت کامال مشابهی
در مرزهای جنوب ســوریه نیز آشکار شده
اســت جایی که ارتش آزاد سوریه که تحت
نظارت آمریکاســت در رویارویی با ارتش
ســوریه به ســر می برد بــدون اینکه در
درگیریها با تروریستهای داعش شریک
باشد.
عالوه بر ایــن نیروی هوایــی آمریکا
برای ســومین بــار نیروهــای دولتی را به
بهانــه حفاظت از پایگاههــای نظامی خود
بمباران کرده اســت .نویسنده روسیه افزود:
در سایه چنین اوضاعی نیروهای آمریکایی
که به طور غیرقانونی در خاک کشــوری با
حاکمیت مســتقل حضور دارند مشغول چه
کاری هستند بخصوص که بشار اسد ،رئیس
جمهور ســوریه آنها را به این کشور دعوت
نکرده است .سوخاریوا تاکید کرد :آمریکا و
متحدانش به جای سرکوب تروریستهای
داعش شرایط برای تجمع آنها در مناطقی
را ایجــاد میکند کــه میتواننــد در آنجا

پهلوگیری ناو هواپیمابر آمریکا در آبهای اسرائیل

و آمریکا روز شنبه ناو هواپیمابر جورج بوش
آمریکا در نزدیکی بندر حیفا پهلو گرفت .این
اتفاقی خاص در طول  ۱۷سال گذشته است.
وی افــزود :این اقــدام تاکیدی بر این
اســت که روابط قوی بین اسرائیل و آمریکا
مبتنی بر منافع و ارزشهای مشترک است.
این ناوهواپیمابر آمریکایی با  ۵۷۰۰ســرباز
آمریکایی روز شــنبه مقابل بندر حیفا پهلو
گرفت .روزنامه یدیعوت آحارونوت چاپ رژیم

صهیونیستی نیز نوشت :این ناو هواپیمابر تا
روز چهارشنبه در این منطقه خواهد بود .این
اولین ناو هواپیمابر آمریکایی اســت که در
طول  ۱۷ســال گذشته وارد سواحل اسرائیل
شده است .به نوشته این روزنامه ،طول این
ناو هواپیمابر  ۳۳۰متر و ارتفاع آن معادل ۲۰
طبقه اســت و این ناو دو موتــور دارد که با
انرژی هسته ای کار میکنند .گفته میشود،
این ناو هواپیمابــر جدیدترین و بزرگترین

نیروهای دولتی در صحرای سوریه و االنبار
عراق را به فرسایش کشند.
ســوخاریوا به نقل از زبیر مسعود ،عضو
کمیته امنیت ملی افغانستان نیز تاکید کرد:
تروریستهای داعش در حال تجدید قوا و
تنظیــم صفوف خود برای رفتن از ســوریه
و عراق به افغانســتان و بهخصوص والیت
بدخشــان افغانســتان در مرز با جمهوری
تاجیکستان هستند.
نویسنده روســی افزود :این اطالعات را
حامد کرزی ،رئیس جمهور افغانســتان نیز
تایید کــرد که گفت که نیروهای آمریکایی
در افغانستان به دنبال تقویت مواضع داعش
هستند.ســوخاریوا ضمن تاکیــد بر اینکه
آمریکا نیازی به راه حل مســالمت آمیز در
منطقه ندارد ،گفت :اوضاع کنونی تهدیدی
درباره درگیری مســلحانه بین روســیه و
آمریکا در خاک ســوریه اســت .وی افزود:
بــا این وجــود جنگی که برخــی نخبگان
سیاسی آمریکا طراحی کردهاند تنها محدود
به ســوریه نخواهد بود چرا که حوادث این
کشــور میتواند بهانهای باشــد تا از آنجا
تنشــی جدیدی برای رویارویی بین روسیه
و آمریکا آغاز شود.

ناوگروه آمریکایی اســت کــه میتواند ۹۰
هواپیما یا جنگنده از انواع مختلف را به اضافه
کادری متشکل از  ۵۰۰۰تن را در خود جای
دهد.
این ناو جــورج دبیلیو بوش در آبهای
خلیــج فارس و دریــای مدیترانه نیز حضور
داشته و از این آبها اهداف داعش در عراق
و ســوریه در دو ســال اخیر را هدف گرفته
است.

