6

E-mail: mostagheldaily@gmail.com

درخواست

مرکل از ایران و

یکشنبه   21خرداد شماره 165

یادداشت

کشورهای خلیج

به نقل از رویترز؛ آنگال مرکل ،صدر اعظم آلمان نگرانی خود را در خصوص بحران قطر ابراز داشت و اعالم کرد تمامی کشورهای خلیج فارس ،ایران و ترکیه باید برای حل این مشکل در منطقه
همکاری کنند.
مرکل که در مکزیکو ســیتی و در کنار انریکه پنیا نیتو ،رئیسجمهور مکزیک ســخن میگفت با نام بردن از ایران و ترکیه افزود اگر تمامی بازیگران منطقهای برای حل بحران وارد عمل نشــوند،
دستیابی به راه حل غیر ممکن خواهد بود.
این در حالی است که روز جمعه دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا قطر را به حمایت از تروریسم متهم کرد .پنتاگون نیز اعالم کرد محاصره قطر از سوی کشورهای همسایه ،توان آمریکا را برای
طرحریزی عملیات دراز مدت در منطقه به مخاطره انداخته است.

عربستان و اخوان المسلمین؛ از همکاری تا تقابل

توپ در زمین ترامپ

درحالیکه اکثریــت جامعه جهانی ترور در تهران را محکوم کردند ،رئیس جمهور آمریکا طی
موضعی نه تنها این ترور را مســتقیم محکوم نکرد بلکه به گونه ای ایران را مستحق این جنایت
قلمداد کرد .او گفت« :ما برای قربانیان ترور ایران دعا می کنیم و غمگین هســتیم اما کشورهای
حامی تروریســم با این ریســک مواجه اند که قربانی شیطانی شــوند که خود ساخته اند ».این
اظهارات ترامپ هم موجب نادیده گرفتن واقعیت خطرناک تروریســم است و هم ریاکارانه است.
او در دوران مبارزات انتخاباتی خشم خود را مستقیم متوجه عربستان کرد و گفت آن ها بزرگترین
بانی تروریســم هســتند .بعد از انتخابات ،او موضع خود را کامال تغییر داد و عربستان را «شریک
اســتراتژیک» خواند و اتهامات تروریستی را متوجه ایران نمود .در اجالس اخیر ریاض او سیاست
منطقه ای آمریکا را به ســمت اتحاد تمام عیار با ســعودی سوق داد و سیاست اوباما که بر مبنای
تعامل با ایران و تالش برای رفع تشنج بین سعودی و ایران بود ،را کنار گذاشت .البی عربستان در
واشینگتن ،سرمایه گذاری  270میلیون دالری سعودی در هتل های ترامپ و قرارداد  110میلیارد
دالری تسلیحاتی با عربستان ،در این تغییر رویکرد موثر بودند .جالب اینکه در سفر ریاض ،ترامپ
ایــران را درحالی هدف قرار داد ،که یک کلمــه در مورد قطر صحبت نکرد و با امیر قطر مالقات
کرد اما وقتی عربســتان روابطش با قطر را قطع کرد ،او گفت که در گفتگوهایش در ریاض راجع
به موضوع تروریسم ،همه نشانه ها به سمت قطر بود و لذا امید است این قطع رابطه شروع پایان
بخشــیدن به تروریسم هولناک باشد .جهان بیش از این نمی تواند بازی با کلمات ترامپ در مورد
تروریســم را تحمل کند یا اینکه شاهد تغییر سیاست های آمریکا بر اساس منافع شخصی باشد.
الزم است آمریکا برای مبارزه با تروریسم ،اقدامی واقعی انجام دهد .تالش ترامپ برای منع ورود
مســلمانان به آمریکا و سرزنشهای او علیه شهردار مسلمان لندن صرفا موجب بیزاری مسلمانان
و تقویت تروریســت ها می شود .بحمالت تروریستی اخیر در تهران این واقعیت را آشکار کرد که
ملت ها در سراسر عالم با تهدید مشترکی به نام «داعش» مواجه هستند و در حمالت تروریستی
در اقصی نقاط عالم همچون ســان برنادینو کالیفرنیا ،لندن ،پاریس ،بغداد ،کابل و تهران ،قربانیان
یعنی مردم بی گناه در مقابل این بربریت در یک کشتی نشسته اند .ظاهرا آقای ترامپ مطلع نیست
که بعد از انقالب  ،1357ایران قربانی بیشــترین ترورها و خشونتهای برخی از دولت های دیگر
بوده اســت که تجاوز نظامی صدام به خاک ایران و ترور هزاران ایرانی توسط گروهک تروریستی
منافقین نمونه ای از این واقعیت است .این هفته تهران هدف حمالت تروریستی داعش قرار گرفت
درحالیکه در چند سال اخیر در خط مقدم مبارزه با داعش بود .چنین واقعیتی را نمی توان در مورد
عربستان مدعی شد .در جریان مبارزات انتخاباتی ،رئیس جمهور ایران ،آقای روحانی به کمک 97
میلیارد دالری عربســتان به صدام در دوران تجاوز به خاک ایران اشــاره کرد .ترکی الفیصل وزیر
اطالعات ســابق ســعودی هم قبال اعتراف کرد که با برخی از عوامل حادثه تروریستی برج های
دوقلوی نیویورک دیدار داشــته است .او در نشست سالیانه گروهک تروریستی منافقین از اهداف
این گروهک تروریســتی برای ساقط کردن حکومت ایران نیز حمایت کرد .این در حالی است که
تحلیلگران برجســته و نیز برخی از مقامات ارشد آمریکا علنا پرده از ارتباط دولت وهابی عربستان
با داعش برداشته اند .فرید زکریا تحلیلگر ارشد سی ان ان تصریح کرد که عربستان تقریبا با تمام
عملیات تروریســتی در جهان غرب مرتبط بوده درحالیکه هیچ کدام از این وقایع تروریستی ربطی
به ایران نداشــته است .حمله اخیر تروریســتی در تهران ،ملت ایران را بیش از پیش در مقابله با
ترور متحد خواهد کرد .در دوران انتخابات ریاست جمهوری ایران ،شاهد اختالفات داخلی در مورد
کاندیداها بودیم اما بعد از این ترور ،ایران متحد ظاهر خواهد شــد .سپاه پاسداران انقالب اسالمی
ایران بر انتقام خون قربانیان بیگناه این حادثه تروریســتی تاکید و عربستان و آمریکا را دخیل در
این حادثه قلمداد کرده است.درعین حال عربستان و ایران هر دو باید مراقب باشند که در دام یک
تقابل تمام عیار نیافتند .رئیسجمهور و وزیر خارجه ایران چند سال است که عربستان را به گفتگو
دعوت کرده اند .شایسته بود که این گفتگو قبل از تشدید درگیری ها در یمن و سوریه و عراق و
نیز گسترش عملیات تروریستی داعش صورت می گرفت .جامعه جهانی باید از دعوت ایران برای
این گفتگو حمایت کند .دونالد ترامپ اکنون این گزینه را دارد که به کاهش تشنج روابط عربستان
و ایران کمک کند قبل از اینکه وضعیت به شــرایط غیرقابل کنترل برســد .شرط الزم برای ایفاء
چنین نقشــی این است که آمریکا روابط خود را با قدرت های منطقه ای باالنس ،کانال گفتگو با
ایران را باز و همه را به سمت همکاری جمعی و نیز عربستان را برای تعامل با ایران تشویق کند.
لذا توپ در زمین ترامپ است.

پاورقی

دوحه به دنبال تنش با ریاض نیست

قطر در دو دهه اخیر نقش فعالی در بحران های منطقه ای داشــته و تالش کرده است تا از
طریق ترکیبی از دیپلماســی و سرمایه گذاری نفوذ خود در دولت های منطقه را افزایش دهد .از
اواسط دهه  ،1990قطر در درگیری های متعدد (دارفور ،اتیوپی ،اریتره ،لبنان ،سومالی ،اسرائیل و
فلسطین ،یمن ،صحرای غربی ،افغانستان و اندونزی) سعی کرده بین گروه های مختلف اسالمگرا
و غرب نقش واســطه گر داشته باشد .پس از آن نیز قطر قیام های عربی سال  2011را فرصتی
دانست که می تواند از آن برای تحکیم موقعیت خود و به دست آوردن شهرت منطقه ای و نشان
دادن خود به عنوان حامی ملت های عرب اســتفاده کند .در لیبی به عنوان حامی انقالبیون وارد
عمل شد و در چارچوب نیروهای ائتالف به همراه امارات و اردن ،جنگنده های خود را برای حمله
به لیبی اعزام کرد .در یمن سعی کرد نقش میانجی را میان گروه های انقالبی و رژیم علی عبداهلل
صالح ایفاء کند .در سوریه نیز در سال های آغازین شروع بحران ،قطر به حمایت مالی و تسلیحاتی
مستقیم از مخالفان بشار اسد ،پرداخت؛ اما پس از تغییرات داخلی در قطر و ایستادگی دولت دمشق
و همچنیــن تغییر موازنه قوا در منطقه و نیز در عرصه بین المللی ،قطری ها مواضع جدیدی در
مورد ســوریه اتخاذ کردند و خواهان توقف حمایت از شورشــیان مسلح ،سرمایه گذاری نکردن
مالی در بازار سیاه سوریه و نیز تغییر تدریجی رویکرد رسانه ای الجزیره برای پایان بخشیدن به
اختالفات با سوریه شدند .بنابراین همه این موارد نشان می دهد قطر در عرصه منطقه ای نقش
یک بازیگر فعال البته با ســوگیری های متنوع و متعارض را در پیش گرفته و می کوشد با بهره
برداری همزمان از قطب های مختلف و متضاد ،منافع ملی کشورش را تأمین کند.
این کشــور همچنین در سال های اخیر کوشیده است جای خود را بین کشورها ،گروه های
مختلف اسالمگرا و غرب باز کند و روابط خود را با مجموعه ای متضاد از بازیگران (ایران و آمریکا
و اسرائیل و حماس) متعادل سازد .در چنین شرایطی ،اظهارات منسوب به شیخ تمیم بن حمد آل
ثانی که در خبرگزاری رسمی این کشور منتشر شد و در آن پادشاه این کشور به حمایت از ایران و
حماس پرداخته بود ،با توجه به سیاست های رنگارنگ قطر در منطقه عجیب نیست .با این وجود
تکذیب اظهار این سخنان از سوی پادشاه قطر و اعالم هک شدن سایت خبرگزاری منبع اعالم
این خبر نشــان می دهد که قطر با وجود تمایل به ایفای نقش یک قدرت منطقه ای ،همچنان
از اعتماد به نفس باالیی در سیاست خارجی خود برخوردار نیست و ضمن آگاهی به ضعف عمق
اســتراتژیک خود در منطقه ،می کوشد از تنش با کشورهای همسایه خصوص ًا عربستان سعودی
دوری کند .هر چند انتشار این اظهارات در زمانی اتفاق افتاد که عربستان سعودی سرمست از سفر
ترامپ به عربســتان و خریدهای عمده تسلیحاتی اش ،به دنبال بهانه ای برای تنبیه کشورهای
ناســازگار با خود و خط و نشان کشــیدن برای بقیه بود .نکته اینجاست که عربستان کوشید با
برگزاری نشســت اخیر ریاض با حضور ترامپ ( 30اردیبهشــت) و دعوت از کشورهای عربی و
اســامی ،به نمایش یک اتحاد عربی -غربی علیه ایران بپردازد .با این وجود انتشــار اظهارات
پادشاه قطر این صحنه پردازی را با مشکل مواجه ساخت و پوشالی بودن این اتحاد را نشان داد.
با این وجود به نظر می رســد مواضع حاکمان قطر بیش از آنکه چرخش در سیاســت خارجی به
سمت ایران باشد ،حکایت از نگرانی های امنیتی و سیاسی دارد که این کشور از جانب عربستان
ســعودی احساس می کند .با خرید تسلیحاتی  110میلیارد دالری و شوی سیاسی که عربستان
با دعوت از ترامپ و برگزاری نشست ریاض برگزار کرد ،کشورهای عضو شورای همکاری خلیج
فارس این پیام را دریافت کردند ،عربســتان در حال تالش است تا پایگاه های قدرت و سیادت
منطقه ای خود را تقویت کرده و فاصله اســتراتژیک خود با کشورهای همسایه را هر چه بیشتر
افزایش دهد .برخی از سران این کشورها همچون امارات ،کویت و بحرین به این شرایط تن در
دادند و در این میان امیر قطر که خود داعیه های ایفای نقش قدرت برتر منطقهای را دارد ،کوشید
به ایجاد تعادل و توازن در منطقه بپردازد .این کشور که بعد از رسیدن تمیم بن حمد به قدرت و
حمایت هایش از محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر و اخوان المسلمین ،روابط حسنه ای با
دولت ژنرال سیسی در مصر هم ندارد ،حال می کوشد برای رهایی از انزوا و تحت فشار قرار دادن
این کشورها ،به حمایت از دیگر بازیگر مؤثر منطقه ای یعنی ایران بپردازد.بدین ترتیب قطر که در
سال های گذشته سیاست هایی مخالف و در تضاد با ایران در پیش گرفته بود ،حال از سر دوستی
و حسن نیت به کشورمان نزدیک نشده ،بلکه احتیاجات استراتژیک و لزوم ایجاد توازن منطقه ای
آن را به سوی ایران سوق داده است ،موقعیتی که البته می تواند فرصتی برای ایران باشد تا ما نیز
منافع و موقعیت استراتژیک خود را در منطقه تقویت کنیم.

دولت عربستان ســعودی به دلیل نگرانیهای داخلی از
قدرتگیری جریان سروریه که پایگاههای نیرومندی در میان
جوانان و همچنین نســل جدید اســامگرایان سنی دارد ،به
سمت محدودسازی و حذف این جریان حرکت کرده است.
الوقــت  -روابط عربســتان ســعودی و جنبش اخوان
المســلمین همواره روابطی پرچالش و با فراز و نشــیب های
فراوان بوده اســت که بخش زیادی از تنــش موجود کنونی
میان ریاض و دوحه بــه حمایت های مالی و گفتمانی از این
جریان بر می گردد .این روابط که دوره های همکاری ،رقابت،
واگرایی و تقابل را به خود دیده ،نقش مهمی در تاریخ اســام
گرایی سیاسی سنی نیز داشته است .همچنین حضور اخوان در
پادشاهی سعودی منجر به ظهور جریانی در داخل عربستان به
نام «سروریه» گردیده که امروزه به عنوان یک جریان مترقی
ســنی شناخته می شود و موجبات نگرانی مقامات آل سعود را
فراهم آورده است.
برای فهم دقیق روابط آل سعود با اخوان المسلمین باید به
 4دوره تاریخی اشاره کرد:
دوره اول1950 :
ایــن دوره که پس از دیــدار ملک عبدالعزیز موســس

پادشــاهی و دولت ســوم سعودی با ســید قطب پدر فکری
اخوان شــروع می شــود ،با مهاجرت اولین گروه از اخوانی ها
به عربستان و دولت های عربی خلیج فارس به دلیل تحوالت
مصر ناشی از ناسیونالیسم ناصری به اوج خود می رسد .در این
دوره شــاهد نوعی همکاری محدود و حضور جنبش اخوان در
برخی نهادهای آموزشی سعودی هستیم.
دوره دوم 1970 :و 1980
این دو دوره که از معاهده کمپ دیوید در ســال  1978و
تقابل اخوان با دولت سادات شروع می شود و به کشتار حما در
سال  1982در سوریه و تسویه حساب گسترده دولت حافظ اسد
با جنبش اخوان المســلمین ختم می شود ،شاهد موج گسترده
مهاجرت اعضای اخوان به عربستان سعودی هستیم .یکی از
اعضای اخوان ســوریه که در این دوره وارد عربستان می شود
و تا امروز منشا آثاری در این زمینه بوده است ،محمد سرور بن
زین العابدین پایه گذار جریان سروریه است که امروزه جریانی
تلفیقی از سلفیت و اخوان است .همچنین مهاجرت شیخ یوسف
قرضاوی به قطر و تشکیل جریان الوسطیه نیز از نقاط عطف
این دوره تاریخی است.
دوره سوم1990 :
این دوره مساوی با جنگ خلیج فارس و آزادسازی کویت
توسط نیروهای ائتالف است که به یک تقابل میان اتحاد دولت
سعودی و هیئت علمای سلفی با جریان الصحوه االسالمی بر

با پایان شــمارش و اعالم نتایج انتخابات پارلمانی
بریتانیا ،حزب حاکم محافظه کار به رهبری ترزا می،
اکثریت پارلمانی خود را از دست داد.
بــه گزارش الوقت ،در جریان برگزاری انتخابات
زودهنگام بریتانیا ،حزب حاکم محافظهکار به رهبری
ترزا می ،نخســتوزیر ،اکثریت پارلمانی خود را از
دســت داد و پارلمان جدیــد" ،معلق" خواهد بود ،چون
هیچ حزبی به اکثریت نرســیده است .با این حال خانم
می قرار است برای اعالم آمادگی جهت تشکیل دولت
جدیــد به کاخ باکینگهامبــرود تا با ملکه بریتانیا دیدار
کند.
پــس از اعالم نتایــج انتخابات ،جرمــی کوربین،
رهبر حزب کارگر خواســتار اســتعفای خانم می شده
امــا او گفتــه اکنون کشــور به "ثبات" نیــاز دارد و او
کنارهگیری نخواهد کرد.
به نوشته رویترز ،در شرایطی که انتخابات روز
گذشــته هیچ پیروز قاطع و مشخصی ندارد ،ترزا ِمی
اعالم کردهاســت که بــه تالش خود ادامــه میدهد که
به معنی عدم کنارهگیری از رهبری و نخســتوزیری

انگلیس اســت .اما جرمی کوربین ،رقیب وی و رهبر
حــزب کارگــر انگلیس گفته اســت که تــرزا می باید
کنارهگیری کند.
بررسی اظهارات کارشناسان سیاسی نشان میدهد
کــه بســیاری تصمیم وی بــرای برگــزاری انتخابات
زودهنــگام را یــک اشــتباه بزرگ توصیــف کرده و
عملکــرد وی طی کارزارهای انتخاباتی را اســتهزاء
کردند.بــا این حــال ،گزارشها نشــان میدهد که وی
قصدی برای اســتعفا از ســمت خود ندارد .به گزارش
بیبیســی ترزا ِمی هیچ قصدی برای اعالم اســتعفای
خود ندارد .با این حال مشــخص نیســت که اعالم این
خبــر به منظــور پایان دادن به شــایعات پیش از انجام
بررسیها و تصمیمگرفتن قطعی است یا خیر.
نتایج اولیه در صبح جمعه ۱۹ ،خرداد ( ۹ژوئن)
حاکی از آن اســت که حزب حاکــم محافظه کار با از
دست دادن تعدادی از کرسیهای خود ،به  ۲۲۶کرسی
الزم برای برخورداری از اکثریت در پارلمانی دست
نخواهد یافت.
نتیجه شــمارش آرا در  ۶۴۵حوزه انتخابیه نشان
میدهــد که حــزب محافظه کار با از دســت دادن ۱۲
کرســی ،تا کنون  ۳۱۴کرســی کســب کرده و حزب
کارگر با به دست آوردن  ۲۸کرسی ،تعداد کرسیهای
خــود را بــه ۲۶۱کرســی افزایــش داده اســت .حزب
ملیگرای اســکاتلند با از دست دادن  ۲۱کرسی به ۳۵

کامران کرمی-تحلیلگر مسائل خلیج فارس

سر حضور نیروهای کفار در سرزمین های اسالمی بر میگردد.
دولت و علمای ارشــد ایــن حضور را موثــر و موجب آزادی
سرزمین های اســامی می دانند ،اما جریان بیداری اسالمی
که همان شاگردان محمد سرور همچون شیخ سلمان العوده و
ناصرالعمر هســتند ،معتقد به عدم جواز به حضور کفار هستند.
این وضعیت منجر به تقابل دولت سعودی با صحوه می گردد
و با دســتگیری و زندانی کردن علمای ارشد صحوه به پایان
میرسد .از این زمان تا مقطع ،به تدریج جریان اخوان به رقیب
و سپس دشمن دولت سعودی تبدیل می شود.
دوره چهارم2011 :
این دوره که نقش مهمی در الگوی رفتار سیاسی و امنیتی
عربستان در منطقه بازی می کند ،به تحوالت و خیزش های
جهان عرب در ســال  2011بر می گردد .در این دوره جنبش
اخوان از سوی وزارت کشور عربستان به عنوان جریانی حامی
تروریسم در لیست سیاه قرار می گیرد .بخصوص بعد از هویت
خواهی گفتمانی اخوان و پشتیبانی دولت های مصر ،ترکیه و
قطــر از آن .در واقع دولت ریاض هم بــه دلیل نگرانی های
داخلی مبنی بر الهام گیری طرفداران جریان سروریه از اخوان
و همچنین تقابل گفتمانی و رقابت منطقه ای با محور اخوان
به سمت این تغییر رویکرد حرکت کرده است .در مقطع کنونی
نیز بخش عمده ای از کنش رفتاری عربســتان در قبال قطر
معطوف به محدودسازی اخوان و نقش منطقه ای دوحه است.

بینالملل

بنابراین در یک جمع بندی باید گفت که دولت عربستان
ســعودی به دلیل نگرانیهای داخلــی از قدرتگیری جریان
سروریه که پایگاههای نیرومندی در میان جوانان و همچنین
نســل جدید اسالمگرایان سنی دارد ،به سمت محدودسازی و
حــذف این جریان حرکت کرده اســت .بخصوص که جریان
صحوه االســامی وابسته به جريان سروريه معتقد به برخورد
صحیــح و مبتنی بر گفــت وگو با تمدن مدرن ،تشــکیالت
و ســازماندهی و پرداختــن همزمان به مســائل سیاســی و
اجتماعی است .از ســوی دیگر در سطح منطقهای نیز جریان
اخوانالمســلمین همواره یک جریان گفتمانــی رقیب برای
ایدئولوژی عربســتان ســعودی هم در جهان اسالم و هم در
جهان عرب بوده اســت .بخصوص که ایــن جریان رقیب در
متحدین نزدیک عربســتان همچون ترکیه ،مصر و قطر نمود
یافته است.

شکست خانم نخست وزیر در انتخابات پارلمانی

ترزا می استعفا نمیدهد
کرسی دســت یافته و حزب لیبرال دموکرات با کسب
 ۴کرســی ۱۲ ،کرســی به دســت آورده است .حزب
وحدتطلب ایرلند شمالی نیز با کسب  ۲کرسی بیشتر،
توانســته است  ۱۰کرسی را کسب کند و سایر احزاب
نیز  ۲کرســی از دســت داده و در مجموع  ۱۰کرسی
به دســت آوردهاند.از لحاظ کســب آرا ،حزب محافظه
کار  ۴۲.۴درصــد و حزب کارگــر  ۴۰.۱درصد آرا
را به خود اختصاص داده اند که با نتیجه نظرسنجیها
که حاکی از پیشــتازی قابل توجه حــزب محافظهکار
بــود اختــاف قابــل توجهــی دارد .جرمــی کوربین،
رهبــر حزب کارگــر ،نتیجه انتخابات را پاســخ منفی
رایدهندگان به نخست وزیر توصیف کرده و از خانم
می خواسته است سمت خود کنارهگیری کند.انتخابات
دوره قبلی پارلمان در ماه مه ســال  ٢٠١٥برگزار شد
و حــزب محافظه کار به رهبری دیوید کامرون که از
سال  ۲۰۱۰رهبری یک دولت ائتالفی با حزب لیبرال
دموکرات را در دســت داشــت ،با کسب اکثریت الزم
در این پارلمان ،توانست دولت جدید را به طور مستقل
تشکیل دهد.
از جملــه وعدههــای آقــای کامــرون در جریــان
مبارزات انتخاباتی سال  ،۲۰۱۵برگزاری همهپرسی
در مــورد ادامه عضویت یا خروج بریتانیا از اتحادیه
اروپــا بود .بــا اینکه او و بســیاری از اعضای دولت
و شــخصیتهای سیاســی احزاب مختلــف در جریان

تبلیغــات قبل از همهپرســی از ادامه عضویت بریتانیا
حمایــت کردند ،شــرکت کننــدگان در همه پرســی به
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا  -موســوم به برگزیت
 رای دادند .با مشــخص شدن نتیجه همهپرسی ،دیویدکامــرون با اعــام اینکه فــرد جدیدی باید مســئولیت
مذاکــره خــروج ایــن کشــور از اتحادیه اروپــا را بر
عهده بگیرد ،از ســمت خود کنارهگیری کرد و حزب
محافظــه کار تــرزا مــی را به عنــوان رهبر حزب و
نخســت وزیر برگزید.نتیجــه این انتخابــات ابهاماتی
را در مورد آینده پدید آورده اســت .با از دســت رفتن
اکثریــت حزب محافظهکار در پارلمان و ناکافی بودن
تعداد کرســیهای حزب کارگر ،هیچ حزبی به تنهایی
از اکثریــت پارلمانــی برخوردار نیســت و در نتیجه،
تنها راه باقی مانده تشــکیل دولــت اقلیت یا یک دولت
ائتالفی ،احتماال به رهبری حزب محافظه کار است.
نایجــل فــاراز ،رهبر ســابق حزب یوکیــپ و از
حامیان سرســخت خــروج بریتانیــا از اتحادیه اروپا،
گفته نگران آن اســت که برگزاری همهپرسی دیگری
در مــورد عضویــت اروپــا مجددا مطرح شــود .یک
اقتصــاددان در مؤسســه مالی جی پی مــورگان معتقد
اســت که پس از شکســت حزب حاکم در تسلط مطلق
بــر مجلس عــوام ،احتمــال اینکه بریتانیا درخواســت
کنــد مذاکرات برگزیــت به تأخیر بیافتــد ،به صورت
محسوسی افزایش یافته است.

دولتهای عربی  12سازمان و  59نفر را به علت همکاری با قطر تحریم کردند

عربستان سعودی و متحدانش نام  ۱۲سازمان و  ۵۹نفر را به
علت همکاری با قطر در فهرست تحریمهای خود اضافه کردند.
ایــن اقدام در پی افزایش تنشهــای دیپلماتیک در منطقه
خلیج فارس و ادامه تالشهای کشــورهای عربی برای در انزوا
قراردادن قطر به اتهام حمایت این کشور از تروریسم انجام شد.
بحرین ،مصر ،عربستان سعودی و امارات متحده عربی گفته
اند تحریم این افراد و سازمانها به دلیل «نقض مداوم تعهدات از
سوی مقامات قطری» انجام شده است.
گفته می شود  ۶سازمان از مجموع  ۱۲سازمان تحریم شده،
گروههای شــبه نظامی فعال در بحرین هستند .بحرین کشوری
اســت با اکثریت جمعیت شــیعه مذهب که توسط دولتی سنی
اداره میشود و طی یکسال گذشته دولت این کشور به سرکوب
گسترده مخالفان پرداخته است.
در میان نام افراد تحریم شــده ،نام شماری از اعضای اخوان
المســلمین و افراد وابسته به جماعت اســامی مصر نیز دیده
میشــود از جمله نام یوسف القرضاوی ،یک روحانی متولد مصر
که گفته می شود وابســته به اخوان المسلمین است .او در سال

آمادگی واشنگتن برای حمله به
دمشق و سرنگونی اسد
به گزارش روسیا الیوم ،ایگور موروزف افزود
که این طرح از گذشــته مطــرح بوده و هدف آن
به قدرت رســاندن نیروهای هوادار کاخ سفید در
دمشق است.
وی ادامه داد آمریکا تالش دارد با استفاده از
نیروی نظامی و حمله به دمشق جهت سرنگونی
اسد ،قدرت را به نیروهای هم پیمان خود در سوریه
واگذار کند .موروزوف تصریح کرد که واشــنگتن
بــه تالش برنامه ریزی شــده اش بــرای ایجاد
بیثباتی در سوریه و خنثی کردن توافقات آشتی در
گفتوگوهای ژنو و آستانه ادامه می دهد ،امری که
نشــانه آن حمالت ارتش آمریکا به سوریه پس از
هر بار پیشرفت در روند صلح می باشد .وی خاطر
نشان کرد که آمریکاییان اهداف خود را در سوریه
مشخص کرده اند .این اهداف در حمالت آنان به
خاک سوریه مشخص شده است .حمله آتی آنان
بسیار شدید خواهد بود و پس از آن عملیات حمله
به دمشق آغاز خواهد شد .موروزوف یادآوری کرد
که نیروهای زمینی طــرف های مختلف به ویژه
آمریکا در خاک اردن مســتقر شده اند تا نیروهای
معارض مسلح سوری را برای شرکت دادن آنان در
این عملیات ،بسیج کنند .وی گفت :آمریکا این بار
برای اجرای طرحی در ســوریه آماده می شود که
شــامل حمله زمینی همزمان با حمالت هوایی به
اراضی سوریه است.

 ۲۰۱۳میالدی و پس از سرنگونی دولت محمد مرسی ،بصورت
غیابی در مصر به مرگ محکوم شــد .مصر نیز بطور جداگانه از
شورای امنیت ســازمان ملل درخواست کرده است تا به تحقیق
دربــاره این موضوع بپردازد که «قطر به تازگی بیش از  ۱میلیارد
دالر به گروههای تروریستی در عراق پرداخت کرده تا حدود ۳۰
تن از شــهروندان به گروگان گرفته شدهاش از جمله شماری از

وابســتگان به امیر قطر آزاد شوند ».به گفته مصر چنین اقدامی،
نقض تحریمهای سازمان ملل محسوب می شود.
قطر اتهامات وارد شده از سوی کشورهای عربی را رد کرده
و آنها را ادعاهایی خوانده است که هیچ پایه و اساس واقعی ندارد.
این کشور در واکنش به لیست جدید تحریمها طی بیانیهای
اعالم کرده اســت که «مــا از گروههای تروریســتی حمایت

نمیکنیــم ،حمایت نکرده ایم و حمایت نخواهیم کرد» .در ادامه
این بیانیه آمده است« :ما در منطقه در موضوع حمله به ریشههای
تروریســم پیشرو بوده ایم .ما با افزایش امید در جوانان از طریق
کارآفرینی برای آنها ،با جایگزین کردن قلم به جای ســاح ،با
آموزش صدها هزار پناهجوی سوری و با تامین بودجه برنامههای
جوامع محلی در سراسر جهان سعی کرده ایم افراطی گری را به
چالش بکشیم ».محمد بن عبدالرحمن آل ثانی ،وزیر خارجه قطر
نیز روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس بار دیگر
حمایت مالی کشورش از گروههای تروریستی را رد کرد .او گفت
قطر کشــوری مستقل اســت و این حق را دارد تا از گروههایی
همچون اخوان المسلمین حمایت کند .حتی با وجود این حقیقت
که همســایگان قطر این گروههــا را تهدیدی برای حکومتهای
موروثی خود می دانند .وزیر خارجه قطر افزود« :اگر کســی فکر
می کند که می تواند در امور داخلی و موضوعات داخلی ،چیزی را
به قطر تحمیل کند ،چنین اتفاقی نخواهد افتاد ».فهرست جدید
تحریم افراد و سازمانها در حالی منتشر شده است که قطر باید
خود را برای میزبانی جام جهانی  ۲۰۲۲میالدی آماده کند.

بهره برداری پوتین از آتش افروزی ترامپ در میان اعراب

به گزارش پایگاه روسیا االیوم ،این روزنامه
نوشت :همزمان با این تحوالت ،اختالفات میان
اتحادیه اروپا و آمریکا شــدت یافته است و دو
کشور به وضعیتی مشابه وضعیت داخلی اعراب
گرفتار شــده اند .روســیه این ابتکار را از دست
آمریکا گرفته و نقشش را به عنوان یک نیروی
تعیین کننده تقویت می کند.
هندلزبالت افزود :رئیس جمهور آمریکا به
جای اجرای شــعار «اول آمریکا» که در هنگام
تبلیغــات انتخاباتی آن را مطرح کــرده بود در
حال به آتش کشــیدن سوخت سریع االشتعال
خاورمیانه است .این در حالی است که والدیمیر
پوتین با بهــره گیری از این «لطف» آمریکا به
وی در منطقه خلیج فارس ،در حال بهره برداری
از آن است.
ماتیــاس بورگمن نویســنده مقاله بر این
باور اســت که سیاســت دولت جدید آمریکا در
خاورمیانه تنها به تقویت مواضع پوتین در منطقه
و تقویت بیشتر آن می انجامد و باعث می شود

رئیس جمهور روسیه در نبرد ژئوپولتیک جهانی
که تا مدتها کرملین در آن شکســت خورده به
نظر می رسید به پیروزی دست یابد.
بورگمن با یادآوری وضعیت اروپا و دنیا قبل
از مطرح شدن طرح های خاورمیانه ای حساس
ترامپ ،نوشــت :تحریم های غرب علیه روسیه
پس از انضمام شبه جزیره کریمه به آن کشور،
باعث تضعیف اقتصاد روســیه و از دست رفتن
میلیاردها دالر از صندوق ذخیره ارزی این کشور
شد.
این نویسنده آلمانی افزود :در سوریه ،بشار
اسد آخرین همپیمان روســیه در منطقه به لبه
پرتگاه رسیده بود .این در حالی است که کرملین
به اظهار نارضایتی از سقوط نظام قذافی پرداخته
و ائتالف غرب در لیبی را به منزله نقض قوانین
بین المللی دانسته بود.
این نویسنده آلمانی می افزاید :اما وضعیت
امــروز دنیا کامال متفاوت اســت .به طوری که
روابط میان آمریــکا و اروپا ،مانند روابط داخلی

کشــورهای عربی رو به وخامت گذاشته است.
این در حالی است که پوتین تصمیم گرفته است
اندکی درنگ کند تا فرصت برای دیگران فراهم
شود تا شاید بتوانند اختالفاتشان را حل کنند.
به نوشــته بریوگمن ،اهمیت روســیه در
جامعــه جهانی فقــط به جایگاهــی که به آن
رسیده اســت محدود نمی شود ،بلکه به دالیل
متعددی از جمله روش ترامپ و سیاســتهای
کابینــه اش ،بــه جایــگاه واالتــری خواهد
رسید.
وی افــزود :اختالفــات کنونــی در میان
کشــورهای عربی نه تنها باعث افتادن قطر به
دامن روســیه ای خواهد افتــاد که اخیرا بخش
زیادی از سهام شرکت نفت بزرگش را به دوحه
فروخته اســت ،بلکه حتی لیبی را نیز به سوی
روسیه ســوق خواهد داد .به ویژه اینکه روسیه
اخیرا توانســته اســت روابطش را با نظم جدید
لیبــی تقویت کند و برخالف رقبایش جای پای
شرکتهایش را در لیبی تقویت کند.

به نوشــته این روزنامه آلمانی حتی ترکیه،
با وجود عضویتش در ناتو به اروپا پشــت کرده
است و مسکو را به عنوان شریک قابل اعتمادی
می بیند .عالوه بر ایــن ایران ،تالش می کند
شــراکتش با روسیه را در همه زمینه ها به ویژه
در ســوریه حفظ کند و این امر باعث شده است
تا روســیه بار دیگر به نیروی دارای نفوذ و تأثیر
در منطقه تبدیل شــود .بر این کشورها ،چین را
باید افزود که ماندن در کنار روســیه را ترجیح
داده اســت و بــه دنبال اهانــت ترامپ به این
کشور با موضع گیری اش درباره موضوع توافق
نامه پاریــس درباره تغییرات آب و هوایی هرگز
موضعش را تغییر نخواهد داد.
بریوگمن در پایان نوشت :امریکا به خودش
اجازه نخواهد داد روســیه را نادیــده بگیرد .اما
همزمان تالش می کند شــرکای دیگری برای
کمک در زمینه مبارزه با تروریسم بیابد .عالوه بر
این ،در غرب درخواست ها برای لغو تحریمهای
روسیه افزایش یافته است.

زیباری :همه پرسی کردستان عراق به معنای استقالل نیست
به گزارش العربیــه ،وی که هم پیمان
مســعود بارزانــی رییس اقلیم کردســتان و
عضو دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان
عراق اســت ،افزود که رای به اســتقالل به

معنــی آن نیســت که کردهــا منطقه نفتی
کرکوک یا ســه منطقــه مــورد منازعه در
اراضی تحت سیطره کردها را به خود ملحق
سازند.

زیبــاری ادامه داد که ما خواهان وحدت
و یکپارچگی عراق و گفت و گو میان بغداد و
اربیل هستیم ،ما این را می فهمیم.
وی همچنیــن تصریح کــرد که همه

پرســی یک روند دموکراتیک اســت و هیچ
کشور دموکراتیکی نمی تواند با برگزاری آن
مخالفت کند؛ ما از استقالل سخن نمیگوییم
بلکه از همه پرسی سخن می گوییم.

