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یادداشت

ترامپ و عقالنیت
نفیسه اله دادی  -تحلیل گر

اندیشــمندانی چون پارهتو ،وبر و تنی چند درباره عقالنیت در سیاســت صحبت
کرده اند .عقالنیت در سیاســت زمانی مطرح شد که سرمایه داری رشد کرد و اقتصاد
نتیجه عقالنیت سود و زیان بود .آنها به این نتیجه رسیدند باید عالم دو دو تا چهارتا
شــود .منافع ملی هر کشوری در عرصه بینالملل بیانگر قوت و ضعف دولتمردان آن
کشور است.
بــا روی کار آمدن ترامپ در آمریکا عدهای از تحلیلگران از «پدیده ترامپیســم»
سخن گفتند که در هیچ الگو و مکتبی نمیگنجد .ترامپ یکی از «بیزینس من»های
آمریکایی بود که امیدی به پیروزیش نبود .البته قدرتگیری ترامپ و کســب اکثریت
کرســیهای انتخاباتی حزب جمهوریخواه این نکته را به اثبات رســاند که علی رغم
وجود این ادعا که جامعه امریکا یک جامعه توســعه یافته سیاســی پیشــرفته است؛
استقبال طیفی از مردم از سخنرانیهای پرشور و هیجانی ترامپ نشان میدهد هیجان
زدگی و احســاس ،بربخشــی از فضای سیاســی و انتخاباتی امریکا حاکم است .اگر
از مــدار منطق و عقل ســخنان ترامپ را مورد مداقه قــرار دهیم ،چیزی جز هیاهو،
اتهام زنی و برچســب زنی در اظهارات تقریب ًا یک ساله دونالد ترامپ یافت نمیشود.
ترامپ دقیق ًا روی نکات و مواردی انگشت میگذارد که بسیاری از تندروها و هواداران
بنیادگرا را برمیانگیزد .مواردی چون ممانعت از ورود مسلمانان ،کشیدن دیوار به روی
مکزیک ،نکاتی هســتند که برخی گروههای ملیگرا و بنیادگرا را به سمت خود جلب
میسازد .با گذشت چند ماه ،ترامپ همچنان هم تندروانه عمل میکند .موضعگیری
ترامپ در مقابل ایران قابل توجه اســت .ترامپ طی یک سخنرانی در مارس ،2016
ایران را «بزرگترین حامی تروریســم در جهان » خواهند شد و وعده داد که به عنوان
رئیسجمهور آمریکا با «تالشهای آن برای بیثبات کردن و تفوق بر منطقه» مقابله
خواهد کرد .وی البته به جزئیات بیشتری درباره برنامههایش اشارهای نکرد .وی طی
ســخنانی گفته بود« :ما با ایران توافق کردیم ،این بدتریــن توافقی بود که در تمام
عمرم دیدهام ،این [توافق] یک رسوایی بود .نه تنها یک رسوایی بلکه مایه شرمساری
بود» .وی ایران را در لیست قانون ممنوعیت مهاجرتی خود قرار داد و باز هم ایران را
متهم به حمایت از تروریست نمود .اخیراً و بعد از قراردادهای میلیاردی با عربستان از
جنگ با ایران سخن میگوید .اگر با دیده عقالنی به این ماجرا نگاه شود ،اگر ترامپ
بر متحدان عربش تکیه کند موفق نخواهد شد چرا که عربستان و کشورهای حاشیه
خلیج فارس حتی در سیاســت داخلی کشورهای خویش هم موفق نبودهاند نمیتوان
بدانها تکیه کرد.
فرض دوم ؛ فرض ًا ترامپ چنین تجاوزی را هم که در سر بپروراند ،ایران با توجه
به تســلیحات دفاعی پیشرفته میتواند بزرگترین حامی و کشور دوست آمریکا یعنی
رژیم اشغالگر اسرائیل را مورد هدف قرار دهد که برای حیثیت آمریکا گران تمام خواهد
شد .گذشته از آن آمریکا در قطر ،عربستان سعودی ،کویت ،بحرین ،امارات و عمان 21
پایگاه نظامی در اختیار دارد که این گواه حضور فعال آنها در منطقه است .این پایگاهها
از بزرگترین مراکز تامین و تجهیز ارتش آمریکا در منطقه محسوب میشوند .با توجه
به همســایگی ایران با این کشورها ،این چنین به ذهن متبادر میشود که اگر آمریکا
چنین بی عقلی را پیشــه کند جز زیان چیزی نصیبش نمیشود.همان گونه که تاریخ
نشان داده است ایران در دفاع از مرزهای قانونیش ،مقاومتی مثالزدنی دارد .اما جای
تأمل است برای آمریکایی که در جنگهای پیشدستانه و نیابتیش ناموفق بوده است
حال بخواهد با کشور قدرتمند خاورمیانه که سیاستمداران و فرماندهان نظامی بی باک
دارد ،دست به گریبان شود ،از نظر عقالنی بعید به نظر میرسد.
پاورقی

آتش بازی پاکستان در زمین افغانستان

نقشه جدید
«داعش» برای
عملیات در اروپا

سازمان پلیس اتحادیه اروپا در این گزارش تأکید کرد که «داعش» برای انجام حمالت تروریستی خود به جذب کودکان و دختربچه ها روی آورده است؛ همچنین ممکن است از پهپاد برای اجرای این حمله ها
استفاده کند.روزنامه دیلی میل ،چاپ لندن به نقل از این گزارش نوشت در سال  2016حدود  718نفر در ارتباط با برنامه ریزی یا پیروی از افکار تروریستی بازداشت شده اند .در حالی که آمار کسانی که در این ارتباط در
سال  2014دستگیر شده اند حدود  395نفر بوده است .گفته می شود یک سوم بازداشت شده ها زیر  25سال داشته اند.در این گزارش تصریح شده است که داعش بیش از همیشه به استفاده از پسران جوان زیر  25سال
و دختر بچه ها برای انجام حمالت تررویستی روی آورده است .سازمان پلیس اتحادیه اروپا در این گزارش درباره احتمال استفاده این گروه تروریستی از پهپاد در اجرای عملیات های تروریستی هشدار داده است .زیرا
این نوع هواپیماها را به راحتی می توان تجهیز و به سمت اهداف خاص هدایت کرد .در همین راستا امروز شرکت «فیسبوک» همگام با فشارهای سیاسی اروپا بر گروه های تروریستی که از این شبکه برای تبلیغات و
عضوگیری استفاده می کنند ،طرح جدیدی را برای حذف محتوای مربوط به تروریسم از سایت خود ارائه کرده است.

اهداف آمریکا از تصویب تحریمهای جدید بر علیه ایران

اســتراتژی سیاســت خارجی ایاالت متحده نسبت به
جمهوری اســامی ایران تداوم نوع مقابله این کشور با نظام
شوروی است که به صورت «فشار از بیرون برای فروپاشی از
درون» اعمال میگردد.
الوقت  -مجلس ســنای آمریــکا  6ژوئن ( 17خرداد)،
طرح اعمال تحریمهای گسترده غیرهستهای علیه ایران را
که پیشتر  4خردادماه در کمیته روابط خارجی مجلس سنای
آمریکا با عنــوان «قانون مقابله با اقدامــات بیثباتکننده
ایران »2017 -به تصویب رســانده بود با  92رأی موافق در
برابر  7رأی مخالف به تصویب رسانید .مجلس سنای آمریکا
در ایــن طرح که  722_Sنام دارد اعمال تحریمهای جدید
علیه ایران را با طرح ادعاهایی در مورد تداوم برنامه موشکی
بالستیک ،حمایت ایران از فعالیتهای تروریستی بینالمللی
و همچنین نقض حقوقبشــر و موارد دیگر تصویب کرد .در
واکنــش به این اقدام مقامــات وزارت خارجه ایران از جمله
محمد جواد ظریف وزیر امــور خارجه ،تصویب تحریمهای
جدید در کنگره را نشانهی بدعهدی آمریکا دانست .همچنین،
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه تصویب دور جدید
ترحیمها را اقدامی برخالف روح برجام قلمداد کرد.
در واقع ،پس از مــدت کوتاهی از راهیابی دونالد ترامپ
به کاخ سفید ،این تصور که دولت راستگرای جدید ایاالت
متحده به دلیل مواضع ضدبرجامی ترامپ در کارزار تبلیغات
انتخاباتی ،توافق هستهای با ایران را ملغی خواهد کرد رنگ
باخت .دو دلیل عمده را میتــوان عامل ایجاد تغییر دیدگاه
ترامپ نسبت به برجام برشمرد :نخستین و مهمترین عامل
آگاهی کاخ ســفید به عدم امکان ایجاد اجماع جهانی برای
بازگرداندن تحریمهای گذشــته به طور کامل علیه ایران در
صورت ملغی کردن توافق هستهای به طور یکجانبه است .در
حال حاضر ایران و روسیه با همراهی چین اتحادی منطقهای

آمریکا نسبت به ایران تغییر بنیادین نیافته است و اگرچه در
برهههایی با رویکرد انعطافپذیری بیشتر همراه بوده است اما
در مجموع اعمال فشار بر تهران همواره در دستور کار روسای
جمهور آمریکا قرار داشــته است .در واقع استراتژی سیاست
خارجی ایاالت متحده نســبت به جمهوری اســامی تداوم
نوع مقابله این کشــور با نظام شــوروی است که به صورت
«فشار از بیرون برای فروپاشــی از درون» اعمال میگردد.
ایجاد «مرکز ماموریت ایران» در سازمان سیا نمونه دیگری
از این اقدامات است.
امتیازگیری از ایران
همانگونه که در بیانیه مدافعان تصویب قانون تحریمهای
جدید آمریکا سناتور کاتن و بوزمن هر دو از ایالت آرکانزاس
و سناتور مککاســکیل و ریو بالنت از ایالت میسوری آمده
است هدف از اعمال تحریمهای جدید برداشتن گامی مناسب

برای متوقف ساختن اقدامات بیثبات کننده ایران است که
میتوانند آمریکا و متحدانش را تهدید کنند .در فهم منظور از
ت کننده در بیان سناتورهای آمریکایی ،به طور
اقدامات بیثبا 
مشخص میتوان «برنامه دفاعی موشکی» و «سیاستهای
منطقهای» ایران را برداشت کرد .اصو ًال یکی از استداللهای
منتقدان عمکرد دولت اوباما در مبحث توافق هســته ای با
ایران ،اضافه نشدن دو مبحث برنامه موشکی و سیاستهای
منطقــهای به مذاکرات بــرای لغو تحریمهــای بینالمللی
میباشد.
لذا پس از فتح همزمان کنگره و کاخ ســفید توســط
جمهوریخواهــان ،اکنون فضای سیاســی در آمریکا برای
اعمال عالئــق منتقدان رویکرد دولت پیشــین در موضوع
توافق هســتهای فراهم شده است که میتوان نمود آن را در
تصویب قانون جدید تحریمها مشاهده کرد.

اسرائیل هیوم فاش کرد:

کودکان یمنی ،موش آزمایشگاهی صهیونیست ها

«ماجــرای کودکان یمنی» به ناپدید شــدن صدها
کودک و نوزاد یهودی یمنی اشاره دارد که در سالهای
اولیه تشکیل رژیم صهونیستی عمدتاً از یمن به فلسطین
اشغالی مهاجرت کرده بودند.
در بیشــتر موارد به والدین این کودکان بدون ارائه
هیچ توضیحاتی گفته شد که کودکان آنها فوت کردهاند.

والدیمیر پوتین:

در قبال تحریم های تازه آمریکا
دست به اقدام مشابه می زنیم

عبداهلل عبداهلل ،رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانســتان در جلسه هیئت
وزرا بیان کرد :ســران این حکومت در انجام وظایــف خود ناکام بوده اند و ما به
عنوان سران دولت وحدت ملی افغانستان اعتراف می کنیم که در انجام وظایف و
آنچــه مردم لیاقت آن را دارند ،ناتوان عمل کرده ایم و در حکومتداری ناکام بوده
ایم و مجموعا حکومت وحدت ملی ناکام بود.
مجلس ملی افغانستان با توجه به وضعیت بد امنیتی و سیاسی با تصویب طرح
ده ماده ای از حکومت وحدت ملی خواســت ،مسئوالنی که در حوادث اخیر کابل
غفلت کرده اند را به دادگســتری و پاکســتان را به عنوان کشور حامی تروریسم
به شورای امنیت ملی معرفی کند .نادرخان کتوازی ،عضو مجلس ملی افغانستان
می گوید :واقعیت این اســت که وعده هایی که این دولت درباره وضعیت امنیتی
سیاســی و اقتصادی به مردم داده بود ،هیچ کدام تحقق نیافته اند است به همین
منظــور مجلس ملی طرحــی را تصویب کرده که حکومت را به حل مشــکالت
مــردم در زمینــه های امنیتی -اقتصادی و سیاســی ملزم می کنــد و از جامعه
بین المللی و کشــورهای اسالمی به ویژه علما برای تأمین امنیت کمک بخواهد
تا عوامل خارجی ادامه جنگ افغانســتان به ویژه پاکستان تحت فشار قرار بگیرند
و دســت از دخالت نظامی در افغانستان بردارند و علمای جهان اسالم نیز فتاوایی
را برای حرام بودن ادامه جنگ و حمالت تروریســتی صــادر کنند .او ادامه می
دهد :پاکســتان عامل اصلی ادامه جنگ افغانستان اســت و حکومت این کشور
باید با ارائه مســتندات ،آن را به عنوان کشــور تروریسم به شورای امنیت معرفی
کنــد .او می افزاید :افغانها این ســؤال را دارند که چرا آمریکا در قبال پاکســتان
ساکت است؟ آمریکا برای اهداف خاص خود به افغانستان لشکرکشی کرده است.
منافع افغانســتان برای امریکا اهمیت ندارد ولی دولت افغانســتان باید با مراجعه
به جامعه جهانی تالش کند تا پاکســتان را تحت فشــار قرار دهد تا دخالت خود
را در افغانستان به پایان برســاند .محمد زبیر شفیقی ،مدیر مسئول روزنامه ویسا
چاپ کابل گفته اســت :اعتراف عبداهلل عبداهلل بــه ناتوانی دولت وحدت ملی در
حل مشــکالت افغانستان یک اعتراف تشریفاتی و تبلیغاتی است؛ زیرا اگر عبداهلل
عبداهلل راســت می گوید باید این حکومت اســتعفا دهد .به گفته او عامل اصلی
ادامه جنگ افغانســتان خود دولت افغانستان اســت؛ چون این دولت مشروعیت
قانونی ندارد و بر اســاس نســخه جان کری ،وزیر خارجه سابق آمریکا دوسویه
تشکیل شده است سران آن که همیشه بر سر تقسیم قدرت با هم درگیر بودند و
به مســائل اقتصادی و امنیتی توجه نداشتند .در حقیقت مدیریت ضعیف حکومت
افغانســتان باعث تقویت مخالفان مســلح و ایجاد گروه های تروریستی دیگر از
جمله داعش شد و این وضعیت به خواست آمریکا بود که در افغانستان حاکم شود
تا با اســتفاده از ضعف دولت افغانستان بتواند به اهداف خود برسد .از طرفی فقط
پاکستان نیســت که باعث ادامه جنگ افغانستان است؛ پاکستان مجری سیاست
های آمریکا است .هر آنچه آمریکا می گوید را انجام می دهد تا زمانی که آمریکا
اراده پایان دادن به جنگ افغانســتان نداشــته باشــد معرفی پاکستان به شورای
امنیتی یا توافقات بین افغانســتان و پاکستان برای سرکوبی طالبان مخالف صلح
هیچ فایده ای ندارد.

را در غرب آسیا برای جلوگیری از پیشروی ناتو به فراآتالنتیک
و اقدامات مداخلهگرایانه غرب برای گســترش نفوذ به شرق
از طریق سرنگون کردن دولتهای غیرمتحد تشکیل دادهاند
که نمود این همکاری هماکنون در بحران سوریه و گسترش
همکاریهای نظامی روســیه با ایران برخالف تأکید غرب
بر لزوم رعایت تحریمهای نظامی و تســلیحاتی علیه ایران
مشــاهده کرد .از طرف دیگر اتحادیــه اروپا نیز که با دولت
جدید ایاالت متحده دچار تنش در روابط شده است بر تعهد
خــود به تداوم و اجرای برجام تأکیــد دارد .دلیل دوم نیز به
وجود منافع ایاالت متحده و مهمترین متحدان این کشــور
از جمله اسرائیل و عربستان در تداوم یافتن توافقهستهای با
ایران بازمیگردد که با برهم زدن برجام این منافع به مخاطره
خواهند افتاد .معالوصف پرسشی که مطرح میشود این است
که چرا علیرغم تمایل دولت آمریکا به تداوم اجرای برجام،
به سیاست اعمال تحریم علیه ایران ادامه میدهد؟
دکترین فشار بر ایران
مســلم ٌا به دست آمدن توافق هســتهای میان آمریکا و
ایران تأثیر دگرگونســازی بر راهبــرد کالن ایاالت متحده
نســبت به ایران که تالش برای تغییر نظام سیاســی است
نخواهد داشــت .جمهوری اســامی ایران و آمریکا عالوه
بر تضاد ایدئولوژیکی ،دارای تضارب منافع اســتراتژیک در
خاورمیانه هستند بهگونهای که در سند استراتژی امنیت ملی
آمریکا که هر ساله تدوین و به صورت عمومی انتشار مییابد،
جمهوری اســامی ایران به عنوان یکی از بزرگترین منابع
تهدیدزا برای منافع ملی آمریکا در جهان معرفی میشــود.
در واقــع دیدگاه غالــب در میان نخبگان سیاســی آمریکا
عدم امکان تجمیع منافــع ایاالت متحده با گفتمان انقالب
اســامی ایران میباشد .از این رو در طول دهههای پس از
پیروزی انقالب اســامی راهبرد رفتاری دولتهای مختلف

بینالملل

والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روســیه روز پنجشــنبه ۱۵
ژوئن در جلسه پرسش و پاسخ ساالنه که به طور زنده از تلویزیون
پخش می شود ،به پرسش های شهروندان پاسخ داد.
آقای پوتین درباره پرسش هایی که به تورم و رکود اقتصادی
در کشــور مربوط می شد گفت« :بر مبنای آنچه اطالعات واقعی
نشان می دهد ،رکود و تورم در روسیه پایان یافته و ما به دوره رشد
اقتصادی وارد شده و در سه فصل متوالی شاهد این رشد بوده ایم.
ما برای چند سال شاهد کاهش درآمد واقعی شهروندان و افزایش
نگران کننده شمار افرادی که در زیر خط فقر زندگی می کنند بوده
ایم .اما اخیرا تورم به پائین ترین حد خود ینی  ۱/۴درصد رســیده
و دلیل بر این اســت که امسال به هدف خود یعنی فقط  ۴درصد
تورم خواهیم رسید.
رئیس جمهوری روسیه درباره وضع تحریم های جدید علیه
روسیه از سوی غرب یادآور شد« :در حال حاضر در سنای آمریکا
پیش نویس قوانینی برای تحریم های جدید در دست تهیه است.
اما چرا؟ آیا هیچ اتفاق تازه ای در روسیه رخ داده است .این نشانه
ای از درگیری های سیاسی در خود آمریکاست .اگر این مربوط به
کریمه و مســائلی از این قبیل نیست ،پس اقدامی تازه برای طرد
روســیه است .اگر شرکای ما تحریم های تازه را بر اقتصاد روسیه
تحمیل کنند ،ما نیز باید دســت به اقدام مشابه بزنیم .در غیر این
صورت در ســازمان تجارت جهانی با مشکل روبرو خواهیم شد.
آقای پوتین همچنین به بحران سوریه پرداخت و گفت« :هدف ما
ایجاد روندی برای حل و فصل سیاســی مسائل سوریه بین همه
طرف های درگیر اســت .وظیفه ما برای آینده نزدیک نیز افزایش
قابلیت های ارتش این کشــور از طریق تامین امکاناتی است که
بتواند به طور موثر عمل کند».
رئیس جمهوری روســیه در پاسخ به پرسشی درباره جانشین
آینده خود گفت این خوشایند نیست که من در این مورد صحبت
کنم و مردم جانشــین آینده من را انتخاب خواهند کرد .والدیمیر
پوتین در عین حــال تظاهرات خیابانی نیروهای اپوزیســیون را
بخشی از ســامت دموکراسی در روسیه دانســت ،اما گفت این
تظاهرات نباید تحریک آمیز باشد .روز دوشنبه پلیس ضد شورش
صدها تن از تظاهرکنندگان مخالف را در مسکو و دیگر شهرهای
روسیه بازداشت کرد.رئیس جمهوری روسیه در پاسخ به پرسشی
درباره جانشــین آینده خود گفت« :این خوشایند نیست که من در
این مورد صحبت کنم و مردم جانشین آینده من را انتخاب خواهند
کرد».

والدین ،معتقدند که کودکان آنها ربوده شــده و در برابر
دریافت پول به خانوادههای ثروتمند اشکنازی (یهودیان
غربی) فروخته شدهاند و گاهاً هم از آنها به عنوان موش
آزمایشگاهی در آزمایشهای پزشکی استفاده شده است.
روزنامه اســرائیلهیوم در گزارشی اختصاصی انجام
آزمایشهای پزشــکی غیرمجاز بر روی این کودکان را
تأیید کرده است .اسنادی که «اســرائیلهیوم» به آنها
دست یافته همچنین نشــان میدهند که این کودکان
بدون رضایت والدینشان کالبدشکافی شدهاند.
«کمیته ویژه تحقیق درباره ناپدید شــدن کودکان
یمنی» در کنست (پارلمان) اسرائیل صبح چهارشنبه با
هدف بررسی این موضوع تشکیل جلسه داد.
رئیس این کمیته« ،نوریت کورن» در جلســه روز
چهارشنبه گفت« :در وهله اول ،بایستی از این کودکان
محافظت میشــد ،اما آنها ناپدید شــدند .برخی از این
کودکان ناپدید شدند ،در حالی که به والدین آنها هرگز

گواهی فوت ارائه نشــد و فقط به آنها اطالع داده شد که
فرزندانشان فوت کرده است».
وی اضافــه کــرد« :والدین خواســتار آن بودند که
جسد فرزندشان را ببینند ،اما چیزی دستگیرشان نشد
و نتوانســتند مراسم تشییع جنازه برگزار کنند .به مرور
واضحتر میشود که از جسدهای این کودکان برای انجام
تحقیقات استفاده شده است».
اسرئیل هیوم همچنین به تصاویری دست پیدا کرده
که قب ً
ال منتشر نشــدهاند و ظاهرا ً برخی از آزمایشهای
انجامشده بر روی این کودکان را نشان میدهند.
یکی از این عکسها کودکی برهنه را نشان میدهد
که روی شــکمش لغت «طحال» نوشــته شده و ظاهرا ً
شــاهدی است بر اســتفاده از برخی از این اجساد برای
آموزش آناتومی.
در یکی از صفحات مربوط به این اســناد به شــرح
آزمایشهای انجام شــده بر روی چهار کودک مبتال به

ســوءتغذیه پرداخته شده اســت .ظاهرا ً داخل رگهای
ایــن کودکان پروتئین تزریق شــده که بــه مرگ آنها
منجر شــده است .ســند دیگر نامهای مربوط به یکی از
مقامات بیمارستانی در شــهر «روش هاعین» در تاریخ
 21نوامبر ســال  1949اســت .در این نامه آمده است:
«من به بیمارستانمان در روش هاعین سر زده و مشاهده
کردم که آن روز صبح چهار کودک که هدف درمان قرار
گرفته بودند فوت کرده بودند .وضع آسیبشــناختی-
فیزیولوژیکی این کودکان ،متوازن بود ،اما بعد از تزریق
محلولهای مختلف به آنها این توازن به هم خورد و آنها
فوت کردند ».شواهد دیگر اسرائیلهیوم موید ظنهای
دیرینهای است مبنی بر اینکه رژیم اسرائیل بعد از جدا
کردن کودکان از والدین نسبیشان ،به دروغ مرگ آنها را
به اطالع خانوادههایشان رسانده است .یکی از این اسناد
شــرح حال دختری است که بعد از جدا شدن از والدین
در بیمارستانی سکونت داده شده است.

درخواست امارات از آمریکا برای انتقال پایگاه خود از قطر

به نوشــته روزنامه القدس العربی؛ یوسف العتیبه
سفیر امارات در آمریکا گفت :شاید الزم باشد یک نفر
در جریان جلسه استماع کنگره بلند شود و این پرسش
را مطرح کند که آیا بهتر نیست پایگاه (نظامی آمریکا)
از دوحه به مکانی دیگر منتقل شود؟
العتیبه که پســت های الکترونیکی او در صفحه
شخصی اش نشان از تحرکاتش علیه قطر با همکاری
ســازمان های طرفدار اسرائیل است ،دولت قطر را به
بهــره برداری از پایگاه نظامی آمریکا برای ســرپوش
گذاشتن بر ادامه و حمایت از بی ثباتی در خاور میانه
(غرب آسیا ) متهم کرده است.
برخی تحلیلگران آمریکایی بر این باورند ســفیر
امارات با این تصور که اقدام نکردن آمریکا علیه قطر
به سبب وجود پایگاه هوایی واشنگتن (العدید) در این
کشور است ؛ از رئیس جمهور آمریکا درخواست کرده
اســت از پایگاه هوایی آمریکا نزدیک دوحه به عنوان
ابزاری سیاســی برای اعمال فشــار علیــه دولت قطر

استفاده کند نه اینکه اجازه دهد از این پایگاه به مثابه
بیمه نامه ای در برابر هرگونه اعمال فشار اضافی بر قطر
بهره برداری شود.
القدس العربی نوشت پیشتر نیز جیمز ماتیس وزیر
دفاع آمریکا گفته بود :بحــران دیپلماتیک قطر یکی
دیگر از دالیلی اســت که نشان می دهد روسیه برای
برهم زدن ثبات کشــورهای غربی و دیگر کشورهای
جهان تالش می کند.در همین حال ماتیس در پاسخ
به پرســش الیزابت وارن یکی از سناتورهای آمریکایی
در خصوص فرضیــه هک کردن خبرگــزاری قطر و
موضوع قراردادن اخبار جعلی در سایت این خبرگزاری
و انگیزه های احتمالی روســیه از این اقدام گفته بود
روسیه تالش می کند ائتالفهای چند جانبه ای را که
در زمینه ثبات جهان فعالیت می کنند  ،درهم بشکند.
ماتیــس گفته بود روســیه بر این باور اســت که
مخدوش کردن نظام بین المللی مســاله ای در جهت
منافع این کشــور اســت و امــکان دارد نگرش تدوام

«موشــه یعلون» وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی
سال گذشته در سخنانی اعالم کرد مصر دو جزیره «تیران
و صنافیر» را به  16میلیارد دالر به عربستان فروخت.
بر اســاس گزارش «یدیعوت آحارونوت» ،یعلون گفته

بود رژیم صهیونیستی بر واگذاری جزایر تیران و صنافیر به
عربستان موافق بود؛ آمریکا هم به عنوان نماینده نیروهای
بینالمللی مستقر در شــبهجزیره سینا با پیوستن عربستان
به معاهده صلح میان مصر و اسرائیل موافقت کرده است.
برخی اطالعاتی که توسط محافل رسانهای و سیاسی
پیشتر فاش شــده بود ،حاکی از آن بود که «جان کری»
وزیر خارجه وقت آمریکا« ،عبدالفتاح السیسی» رئیسجمهور
مصر« ،بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی و
«محمد بن ســلمان» وزیر دفاع عربستان با یکدیگر دیدار
داشــتهاند و دربــاره این معامله یعنــی چگونگی واگذاری
تیــران و صنافیر با یکدیگر صحبــت کردهاند.تحلیلهای

گســترش دادن تهدیدات نه تنها گریبان گیر آمریکا
شود بلکه دامن دمکراسی های غربی در منطقه شرق
را نیز بگیرد.گفتنی است قطر میزبان بزرگترین پایگاه
نظامــی آمریکا در خاورمیانه اســت بگونه ای که این
روزنامه در ادامه نوشــت :قطر بزرگترین پایگاه نظامی
آمریکا در خاور میانه را در اختیار دارد ،مقر فرماندهی
مرکزی آمریکا و مقر فرماندهی جنگ علیه گروه دولت
اسالمی (تکفیری  -صهیونیستی داعش) در این کشور
قرار دارد.

مصر «تیران و صنافیر» را به چه بهایی فروخت؟!

نظامی حاکی از آن است که تنها استفادهکننده از واگذاری
دو جزیره تیران و صنافیر به عربســتان ،رژیم صهیونیستی
است زیرا پس از آنکه گذرگاه راهبردی تیران به گذرگاهی
بینالمللی تبدیل شود ،تلآویو از مصونیت بینالمللی بسیار
خوبی برخــوردار و عملیاتهای نظامی و تجاریاش فعال
خواهد شد.
پارلمان مصر هفتــه جاری توافقی را تصویب کرد که
جزایر مصری تیران و صنافیر را به عربستان سعودی واگذار
میکند؛ توافقی که به توافق ننگین مشــهور شده است و
مردم بشدت با آن مخالف هستند.

کابل آبستن دو انفجار پیاپی در کمتر از دو روز شد
کابل در روزهای اخیر طی  48ساعت
شاهد دو حمله ی انفجاری از نزدیک بود.
اولین حمله ،عملیات انتحاری توسط طالبان
بــود که در منطقه هلمنــد واقع در جنوب
افغانستان صورت گرفت.
گزارش ها حاکی از آن اســت که این
حمله در ســاعت  7صبح به وقوع پیوسته
و دســت کم  90نفر طی این حادثه جان

باختند .دومین حملــه که ابعاد بزرگ تری
را نیز در برگرفت ،در شــامگاه پنج شــنبه
گذشته در مسجد الزهرا در منطقه ی دشت
برچی واقع در غرب افغانستان ،که یکی از
مهم ترین مســاجد این شهر است صورت
گرفــت .نجیب دانش ،ســخنگوی وزارت
داخله (کشور) افغانستان ،اعالم کرده است،
طی این حادثه ،دستکم چهار نفر کشته و

هشت نفر زخمی شدند که در میان کشته
شــدگان نام افرادی چون حاجی رمضان
حسینزاده ،بنیان گذار مسجد الزهرا ،یکی
از بازرگانان و شخصیت های ملی دیده می
شــود .گزارش ها حاکی از این اســت که
مهاجمان سه نفر بوده اند که یکی از آن ها
انتحاری بوده است و حمله هنگام برگزاری
نماز جماعت  -که مســجد پر از نمازگزار

بود صورت گرفته اســت .عبداهلل عبداهلل،
رییس اجرایی کشور این حمله را نکوهش
کرد و آن را یک عمل نا بخشودنی خواند.
همچنیــن حامــد کرزی رییــس جمهور
پیشین این کشــور ،این رویداد را نکوهش
کــرد .خبرگزاری ها گــزارش داده اند که
گروه مرسوم به دولت اسالمی  -داعش-
مسئولین حمله را بر عهده گرفته اند.

