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با گذشت هر روز و هر اتفاق، رئیس جمهور دونالد ترامپ تبانی کمپین انتخاباتی 
خود با روســیه در سال گذشــته را آشکارتر می کند. مطمئنا او چنین قصدی ندارد و 
در واقع دقیقا در جهت مخالف عمل می کند. اما هرکســی، فارغ از نظر سیاسی، که 
واکنش های ترامپ به تعمیق داســتان روسیه را مشاهده می کند به سادگی به این 
نتیجه می رسد که رئیس جمهور عمیقا در این ماجرا درگیر است. هرکسی با کمترین 
درک سیاســی و روابط عمومی می داند که ترامپ غیرماهرانه تالش دارد تا واکنش 
کاخ ســفید به تحقیقات در حــال انجام را مبارزه با خیانت جلــوه دهد. هنوز معلوم 
نیســت که رئیس جمهور دقیقا چه مشــکلی دارد که هر بار مساله شایعات پیرامون 
روســیه می رسد واکنش عصبی و سیاســی از خود نشان می دهد. در نتیجه با ما با 
رفتارهایی مانند اخراج جیمز کامی، مدیر اف بی آی روبرو هســتیم که درگیر بررسی 
رابطه ترامپ با روسیه بود. چنین اتفاقی از سال 1974سابقه نداشته است. کاخ سفید 
برای تکمیل رفتار مشــکوک خود ادعا می کند که این اخراج به طور خاص به دلیل 
نوع مدیریت کامی درباره رســوایی های ایمیل های هیالری کلینتون بوده است. در 
مقابل تالش های کاخ سفید و مایک پنس، معاون رئیس جمهور درباره اخراج کامی، 
ترامپ به مجری ان بی سی لستر هولت اعتراف کرد که اخراج کامی به علت پایان 
دادن به شایعات مربوط به روسیه بوده است. ترامپ به هولت گفت: »در واقع زمانی 
که تصمیم گرفتم این کار را بکنم به خودم گفتم خوب می دانی این موضع روسیه و 
ترامپ داستانی کامال ساختگی است. بهانه ای است که دموکرات ها به خاطر باختن 
در انتخابات به آن چســبیده و رهایش نمی کنند.« ســارا هاکبی سندرز، سخنگوی 
کاخ ســفید پس از اعتراف شاید ناخواســته ترامپ در اتاق مطبوعات اشاره کرد که: 
»ما می خواهیم موضوع روســیه و ترامپ به پایان برسد. می خواهیم که این موضوع 
صادقانه به پایان برســد. فکر می کنیم درواقع با اخراج کامی، این مسیر ساده تر طی 
خواهد شد.« اما نتیجه همه این حرف ها شاخ و بال دادن بیشتر به شایعات بود. ترامپ 
یک گام دیگر خود را به عمق فاجعه ای مانند واترگیت برای ریچارد نیکسون نزدیک 
کرد. حاال همه دوســت دارند بدانند که راز نیکســون وار ترامپ در اداره کاخ سفید 
چیست که او تمایلی به آشکار شدنش ندارد. حتی چند نفر از اعضای کنگره، سناتورها 
و بازپرســان فدرال به سرعت به این پرونده عالقه مند شده اند. در هفته های گذشته 
تنها اقداماتی تهاجمی را شــاهد بوده ایم که همه آنها به معنی تالش برای سرپوش 
گذاشتن روی یک قضیه بوده اند. ترامپ قصد داشت از اخراج کامی به عنوان سوپاپ 
اطمینانی برای کاهش فشــار رسوایی روسیه استفاده کند. چرا؟ چرا ترامپ تا این حد 
برای مســکوت ماندن این داستان تقال می کند؟اگر ترامپ بی گناه است پس دلیلی 
برای این همه تقالی کاخ ســفید برای مبری کردن خود از شایعات وجود ندارد. در 
این صورت بررسی کامل تحقیقات کامی نباید مشکلی به وجود آورد و تا رسیدن به 
نتیجه ادامه پیدا کند. اما این فرضی اشتباه است چرا که ترامپ و نزدیکانش به شکلی 
وسواس گونه خواهان لغو چنین تحقیقاتی هستند. آیا این مساله به شکلی مشخص 
نشــان نمی دهد که ترامپ و نزدیکانش خود گناه کار هستند؟ اما گناه یا تبانی فعال 
هیچ کدام در این لحظه قابل اثبات نیستند. تحقیقات می تواند به کلی توسط ترامپ 
یا کسانی دیگر متوقف شود و این حتمال وجود دارد که حجم عظیمی از تالش برای 
پوشش واقعیت به کار گرفته شود. اما ترامپ باید بترسد. هیچ کس به درستی نمی داند 
که آیا واقعیت به درستی پوشش داده شده است یا نه. سرنخی از فساد و تبانی هنوز 
ممکن است گوشه ای باقی مانده باشد. این سرنخ ها از بین نمی روند بلکه سرانجام 
روزی دنبال شــده و پرده از رســوایی برمی اندازند. ترامپ به شکلی ابلهانه از قدرت 
ریاســت جمهوری خود سوء استفاده می کند اما این مخمصه ای است که او را بیشتر 
و بیشتر دچار دردسر می کند. امروز ممکن است او را فردی زرنگ و دانا خطاب کنند 
که همه را به بازی گرفته اما ترامپ با پاک کردن فســادهای خود در دوران ریاست 

جمهوری تنها بی کفایتی خود را بیشتر عیان می کند.

»فرید زکریا« تحلیلگر ارشد آمریکایی و از کارشناسان حوزه روابط بین الملل 
در شبکه سی ان ان در یادداشتی، وهابیگری عربستان سعودی را ریشه تروریسم 
خوانده است. او در این یادداشت، اظهارات دونالد ترامپ در سفر اخیر به عربستان 
سعودی درباره ادعای حمایت ایران از تروریسم را رد کرده است. فرید زکریا البته 
در یادداشت ادعاهایی علیه ایران هم مطرح کرده؛ ادعاهایی که مورد تایید پایگاه 

خبری شبکۀ العالم نیست.
ترجمه این یادداشــت را که در واشــنگتن پست منتشر شــده در متن زیر 

بخوانید:
»حمله ایــن هفته در منچســتر، تاکیدی مخوف بر این اســت که تهدید 
تروریسم رادیکال اســالم گرا همچنان ادامه دارد و سفر رئیس جمهور ترامپ به 
خاورمیانه هم نشــان داد که چطور یک کشــور مرکزی در حوزه گسترش این 
نوع از تروریســم یعنی عربســتان سعودی، توانســته جوری مدیریت کند که از 
پذیرش هرگونه مســئولیتی در قبال آن سرباز زند. در واقع باید گفت که ترامپ 
به عربستان ســعودی، آزادی عمل در منطقه داده است. واقعیت ها در این باره، 
کامال برای همگان شناخته شده هستند. عربستان سعودی برای 5 دهه است که 
در حال گســترش روایت تنگ نظرانه ای از اسالم در سراسر جهان اسالم است. 
اسامه بن الدن و 15 تن از 19 تروریست عامل حمله 11 سپتامبر، تبعه سعودی 
بودند و ما از طریق ایمیل های فاش شــده هیالری کلینتون وزیر خارجه پیشین 
آمریکا هم می دانیم که دولت ســعودی به همراه قطر در ســال های اخیر تامین 
کننده حمایت مالی و لجســتیکی برای داعش و دیگر گروه های سنی تندرو در 

منطقه بوده است. 
اتباع ســعودی، دومین گروه پرجمعیت جنگجویان خارجی داعش را تشکیل 
می دهنــد و طبق برخی ارزیابی ها، بزرگترین گروه در اعضای داعش در عراق را 
تشکیل می دهند. پادشاهی ســعودی، در ائتالف ضمنی و تلویحی با القاعده در 
یمن اســت. داعش،  عقایدش را از روایت وهابیگری عربستان سعودی از اسالم 
می گیرد. همانطور که ســال گذشته امامت سابق مسجد اعظم پادشاهی سعودی 
گفت:  داعش از اصول ما که در کتبمان قابل پیدا شدن است، بهره برداری کرده. 

ما همان نظرات را البته به روشی پاالیش شده، دنبال می کنیم.
تا زمانی که داعش بتواند کتاب های درسی خودش را در مدارس بنویسد،  در 

واقع فهرست دروس سعودی را دنبال و اتخاذ کرده است.
پول سعودی است که اکنون اسالم اروپایی را دارد تغییر می دهد. گزارشهای 
اطالعاتی فاش شــده از اطالعات آلمان نشــان می دهد که موسسات خیریه به 
شــدت نزدیک به دفاتر و نهادهای دولتی عربســتان سعودی، قطر و کویت در 
حال تامین مالی مســاجد،  مدارس و ائمه جماعاتی هســتند تا در سراسر آلمان، 
روایت بنیادگرایی از اسالم را انتشار دهند. دولت عربستان سعودی شروع به کند 
کردن بسیاری از اقدامات فاحش خود کرده است. اکنون این کشور عمال توسط 
شاهزاده محمد بن سلمان جانشین ولیعهد اداره می شود؛ کسی که به نظر فردی 
عملگرا و به ســبک و سیاق شیخ محمد بن راشد آل المکتوم رهبر دبی است اما 
تا کنون قسمت اعظم اصالحات در سعودی،  به سیاست اقتصادی بهتر انجامیده 
است و نه به گسست از سازمان و نهاد حاکم مذهبی آن. سخنرانی ترامپ درباره 
اســالم، حاوی نکات دقیق و جزئی بود و نشان از همدردی با قربانیان مسلمان 
از این تروریســم جهادگرا داشت کسانی که 95 درصد از قربانیان آن را تشکیل 
می دهند. او اما عمال هیچ چیزی برای ارائه درباره این مشــکل نداشت وقتی که 
گفت هیچ صحبتی درباره پایان دادن به این تهدید،  کامل نخواهد شد مگر آنکه 
به دولتی که به تروریســت ها اقامتگاه امن، کمک مالی و اجتماعی برای جذب 

نیرو می دهد، اشاره شود. 
ادامه دارد ....

راز نیکسون وار ترامپ

تقریباً همه حمالت تروریستی در غرب به عربستان 
ارتباط دارد نه ایران

اهل ســنت عراق در پی برگزاری اجــالس در بغداد 
می باشــند. همان گونه کــه در ادوار پیشــین از برگزاری 
اجالس ها نتیجه ملموســی حاصل نشــد این بار نیز انتظار 
مــی رود که پابرجا ماندن اختالفــات، مانع از تحقق اتحاد 

میان احزاب و جریانات اهل سنت در این کشورگردد. 
الوقت - بر اساس اخبار رســانه ها احزاب و گروه    های 
ســنی مذهب عراقی با حضــور احتمالی شــخصیت هایی 
 هم چون طارق الهاشــمی و رافع العیســاوی، در روزهای 
پیــش رو در پی برگزاری اجالســی در بغداد هســتند. در 
واقع این نشســت احتمالی که در ادامه سری نشست های 
»تصمیــم برای آینده سیاســی عراق« صــورت می گیرد، 
در حالی برگزار خواهد شــد که عراق در شــرایط کنونی با 
تحوالت و دگرگونی های سرنوشــت سازی همانند جنگ 
موصل مواجه می  باشــد که تأثیرات عدیده ای بر آینده این 
کشــور و حتی غرب آسیا خواهد داشــت، و همچنین این 
کشــور در سال 2017 و 2018 دو انتخابات مهم شوراهای 

استانی و پارلمانی را پیش  رو دارد.
بر این اســاس، ظاهراً هدف اصلی ســازمان دهندگان 
نشســت بغداد را می توان دســتیابی به ائتالفی فراگیر به 
منظــور آماده کردن شــرایط برای بهره بــرداری احزاب و 
جریانات عرب ســنی عراق پس از ســرنگونی داعش و از 
ســوی دیگر ورود به انتخابات  مجلس دوره چهارم دانست.

مجلســی که نخست وزیر و اعضای کابینه را تعیین خواهد 
کرد. 

البته پیشــتر نیز تالش هایی از سوی احزاب، جریانات 

و مهم ترین چهره های سیاســی سنی مذهب عراقی برای 
کاســتن از اختالفات میان خود و ایجــاد ائتالفی یکپارچه 
از نیروهای اهل سنت برای تقویت خویش و نقش آفرینی 
بیشــتر در صحنه سیاسی، صورت گرفته بود که عبارتند از 
کنفرانس »امــان« )اردن( در 16 جوالی 2014، کنفرانس 
اربیل در 17 دسامبر 2014، کنفرانس دوحه )قطر( در سوم 
ســپتامبر 2015 ، کنفرانس ژنو )ســوییس( در 16 فوریه 
2017 و کنفرانس استانبول )ترکیه( در هشتم مارس 2017 
. همچنین تالش هایی برای تشکیل کنفرانس های مشابهی 
در فرانســه و عربستان نیز صورت گرفت که به دلیل فشار 
دولت عــراق و اعتراضات اتباع عراقی در فرانســه و اروپا 
تشکیل نشد. چهره های تندرو اهل سنت در این نشست ها، 
رویکردهای مخالف با شــیعه را دارند به این دلیل که این 
شیعیان هستند که قدرت اصلی و دولت را در دست دارند و 

طرف مقابل آنها محسوب می گردند. 
از برجســته ترین چهره های سیاســی عراقی حاضر در 
ایــن گفتگوها می توان به برادران النجیفی )اســامه و اثیل 
استاندار ســابق نینوا(، طارق الهاشمی معاون سابق رییس 
جمهور)متهم به حمایت از تروریسم و تحت تعقیبر قضایی(، 
رافع العیســاوی وزیر دارایی ســابق و متهم به تروریسم، 
خمیس الخنجر و جمعی از سرکرده های حزب منحله بعث 
به همــراه برخی نمایندگان اهل ســنت در پارلمان عراق 
اشاره کرد. با این وجود می توان اظهار داشت که در عرصه 
میدانــی و معادالت عینی کشــورعراق، به دالیلی، تالش 
جبهه ســنی ها برای ایجاد یک ائتالف فراگیر نتیجه ای در 

بر نخواهد داشت. از جمله این دالیل: 
1- مخالفت دولت و مردم با اهداف اجالس

ملت عراق بر این باور عمومی هستند که کنفرانس های 
خارجی مذکور پیرامون آینده عراق اگرچه در ظاهر امر تحت 
عناوینی چون ایجاد اقلیم ســنی یا حمایت از اهل سنت و 
یا حق قانونی تعیین سرنوشــت مطرح می شود، اما اصواٌل 
در طرح های عوامل خارجی قرار دارد. عواملی که به دنبال 
اهداف و سیاســت های نا مشروع خود از طریق ساماندهی 
به سیاســیون و حمایت از آنها در این کشور هستند واساسًا 
توجهی به منافع و مصالح ملــت عراق ندارند. همچنین با 
پیشــرفت زیاد نیروهای ارتش و بسیج مردمی در موصل و 
تنگ تر کردن عرصه بر داعش، حامیان منطقه ای این گروه 
تروریستی به تکاپو برای تأثیرگذاری بر شرایط عراق جدید 
پــس از داعش روی آورده اند. از این رو این کنفرانس ها به 
شــدت با مخالفت های داخلی رو به رو شده و خواهد شد. 

عالوه بر این، پارلمــان عراق نیز در 30 آوریل 2017 طی 
مصوبه ای، هرگونه حضور شــخصیت ها و مسئوالن عراقی 
را در کنفرانس های خارجی که به امنیت ملی عراق آسیب 

می رساند، ممنوع اعالم کرده بود.
مابین  اختالفات عمیق  2- وجود تشــتت و 

سنی های عراق
یکــی از اهداف برگزاری نشســت احتمالــی بغداد در 
روزهــای آینده، ایجاد اجمــاع و ائتالف میــان نیروهای 
سیاسی سنی مذهب برای کســب اکثریت در دوره چهارم 

پارلمان می باشد. 
در واقع نخبگان سیاســی اهل ســنت دریافته اند که 
با وجــود تغییرات فــراوان در جهت گیری هــای احزاب و 
تشکیل ائتالف های متفاوت در هر انتخابات، نتیجه نهایی 
بدین گونه شکل گرفته است که احزاب شیعه دارای اکثریت 
بوده اند و در سه دوره پارلمان نیز جایگاه اصلی، یعنی پست 
نخست وزیری به حزب الدعوه از شیعیان رسیده است. اما با 
وجود درک ضرورت ائتالف برای جلوگیری از ضعف مجدد 
اعراب سنی  در عرصه سیاســی عراق، به دلیل اختالفاتی 
که در بحث رهبری سیاسی مابین سیاست مداران برجسته 
اهل سنت همچون »سلیم الجبوری« رییس پارلمان، طارق 
الهاشمی و »اسامه النجیفی« معاون رییس جمهوری وجود 
دارد، همانگونــه که در ادوار پیشــین برگزاری اجالس ها 
نتیجه ملموسی حاصل نشــد این بار نیز انتظار می رود که 
پابرجا ماندن اختالفات، مانع از تحقق اتحاد میان احزاب و 

جریانات اهل سنت گردد.

چالش های اعراب سنی عراق در ایجاد ائتالف فراگیر

توافق آمریکا و ژاپن 
برای افزایش تحریم های 

کره شمالی

به گزارش خبرگزاری رویترز، در بیانیه کاخ ســفید آمده اســت: رئیس جمهور ترامپ و نخست وزیر شینزو آبه برای همکاری جهت افزایش تحریم های کره شمالی از جمله در زمینه 
شناســایی و تحریم نهادهای فعال در برنامه های موشــکی و هسته ای پیونگ یانگ به توافق رســیدند. این بیانیه افزود: آنها همچنین توافق کردند تا اتحاد دو کشور را تقویت کرده و 
ظرفیت های بازدارندگی و دفاعی خود را در مقابل تهدیدهای کره شــمالی افزایش دهند. ترامپ وعده داده که به هر نحو مانع دســتیابی کره شــمالی به توانایی شلیک سالح هسته ای 
به آمریکا شــود؛ شــرایطی که بر اساس تخمین تحلیلگران از ســال 2020 محقق خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا امروز پیش از دیدار با نخست وزیر ژاپن و در جمع خبرنگاران، کره 
شمالی را »مشکلی بزرگ و جهانی« خواند ولی وعده داد که این مشکل را به نحوی برطرف خواهد کرد. ترامپ بارها به برنامه های هسته ای و موشکی کره شمالی خرده گرفته و آن 
را خطری برای امنیت منطقه ارزیابی کرده اســت. پیونگ یانگ اما تاکید می کند که این فعالیت های نظامی تنها جنبه بازدارنده دارند و حضور آمریکا هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای 

خود عامل اصلی بی ثباتی منطقه است. آمریکا پیش تر از شورای امنیت خواسته بود که آماده تصویب بسته تحریمی جدید علیه کره شمالی باشند.

همزمان با نشســت دو روزه سران گروه هفت در سیسیل 
ایتالیا دونالد توســک، رئیس شــورای اتحادیه اروپا از رهبران 
هفت کشــور بزرگ صنعتی جهان خواســت تا تحریم ها علیه 
روسیه را ادامه دهند؛ تحریم هایی که در پی مداخله مسکو در 
بحران اوکراین و الحاق شبه جزیره کریمه به فدراسیون روسیه 

در سال 2014، علیه این کشور وضع شد.
مشخص نیست سران گروه هفت تا چه حد در این زمینه 
همسو باشند. گرچه رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا در ماه 
مارس اعالم کرده بود که تحریم ها علیه مســکو تا زمانی که 
حاکمیت بر شبه جزیره کریمه به کی یف باز نگردد همچنان به 
قوت خود باقی اســت، اما اظهارات متنافض اخیر گری کان، 
مشــاور اقتصادی دونالد ترامپ بر ادامه تحریم ها علیه روسیه 

سایه تردید افکنده است.
گــری کان اخیــراً گفت که »رئیس جمهــوری در حال 

بررسی موضوعات مختلفی اســت، فعال در این زمینه موضع 
خاصی نداریم.« اظهارات مشــاور اقتصادی کاخ ســفید عقب 
نشــینی از موضع پیشین وی تلقی می شود که گفته بود: »ما 
تحریم های روســیه را کاهش نمی دهیم. رئیس جمهوری می 

خواهد تحریم های روسیه حفظ شود.«
در همین حال دونالد توســک که عزم خود را برای فشار 
بیشتر بر مســکو جزم کرده می گوید از نشست پیشین گروه 
هفت در ژاپن تاکنون، هیچ نشانه  توجیه کننده ای دال بر تغییر 

در سیاست تحریم ها در قبال روسیه مشاهده نشده است.
تردید رئیس شــورای اتحادیــه اروپا را به روشــنی در 
اظهاراتش می توان یافت که گفته اســت »نمی توانم صد در 
صد مطمئن باشــم و بگویم که امــروز رئیس جمهور ترامپ و 
من نظر مشــترکی در قبال روســیه داریم. با اینحال وقتی به 
مناقشــه اوکراین می رسیم به نظر می رســد خط مشترکی را 

دنبال می کردیم.«
به گفته یک دیپلمات فرانســوی مساله روسیه و مناقشه 
اوکراین در نشست روز شنبه گروه هفت مورد بحث و بررسی 

قرار خواهد گرفت.
به زعم رئیس شــورای اتحادیه اروپا نشست کنونی گروه 
هفت یکی از پرچالش ترین آن طی ســال های اخیر محسوب 
می شــود. این امر ناشــی از اختالف نظر کشورهای عضو در 
زمینه هــای اصلی چون تجــارت آزاد و تغییرات آب و هوایی 

است. 
رهبران گروه هفت متشــکل از کشورهای آمریکا، ایتالیا، 
کانادا، فرانسه، آلمان، بریتانیا و ژاپن به همراه اتحادیه اروپا روز 
جمعه در سیســیل ایتالیا گرد آمدند تا بر سر مسائل مختلف به 
گفت و گو بنشینند. نشست پیشین این گروه ماه مه سال گذشته 

در ژاپن برگزار شد.

گروه هفت تحریم ها علیه روسیه را ادامه دهد

ارتش مصــر می گوید بــه تالفی حمله مهاجمان مســلح 
بــه اتوبوس حامل مســیحیان قبطــی، »اردوگاه های آموزشــی 

تروریست ها« در شهر درنا واقع در مرز لیبی را هدف گرفته است.
در همیــن ارتباط عبدالفتاح السیســی، رئیس جمهوری مصر 
طی یک نطــق تلویزیونی گفت که مصر در حمله به اردوگاه های 
تروریســت ها هر کجا که باشــند لحظه ای تردید نخواهد کرد. او 
ضمن درخواســت کمک دونالد ترامــپ، رئیس جمهوری آمریکا 
عنوان کرد که کشورهایی که از تروریسم حمایت می کنند مجازات 
خواهند شــد. روز جمعه و در جریان حمله افراد مسلح به اتوبوس 
حامل مسیحیان قبطی در مصر 28 تن کشته و 25 تن دیگر زخمی 
شدند. این حمله در شهر المنیا در 250 کیلومتری جنوب قاهره روی 
داد. گرچه هیچ گروهی مســئولیت این حمله را برعهده نگرفته اما 
پیکارجویان داعش طی ماه های گذشته بارها قبطیان مصر را هدف 

قرار داده و گفته  بودند که بازهم تکرار خواهند کرد.

اتوبوس حامل قبطی هایی بود که قصد داشتند به کلیسایی در 
غرب شــهر المنیا بروند. به گفته شاهدان عینی مهاجمان اتوبوس 
را در میانه راه متوقف و به ســمت آن تیراندازی کردند. قبطی های 
مصر اقلیت 10 درصدی این کشــور 92 میلیون نفری را تشکیل 
می دهنــد و بارها هدف حمله قــرار گرفته اند، یک ماه و نیم پیش 
نیز در روز عید پاک حمله نیروهای داعش به کلیسای سنت مارک 

شهر اسکندریه دست کم 45 کشته برجای گذاشت.
در این میان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا 
در پی کشتار مسیحیان قبطی مصر خواستار پایان دادن به کشتار 
مسیحیان شد.ترامپ در سخنان خود گفت: آمریکا به طور واضح به 
دوستان، هم پیمانان و شرکای خود اعالم می کند که جمعیت های 
مســحیی خاورمیانه که برای ما بسیار با ارزش هستند نیاز به دفاع 
و حمایت ما دارند. کشــتار مســیحیان باید خاتمه پیدا کند و تمام 
کسانی که به قاتلین کمک رسانی کرده اند باید مجازات شوند. به 

گفته ترامپ تروریست ها در حال مبارزه با تمدن هستند و هر کس 
 که به زندگی بشریت اهمیت مي دهد باید به مبارزه با این أهریمن 

بپردازد. 

پس از اقدامات اخیر آل خلیفه علیه »آیت اهلل عیسی قاسم« رهبر انقالب بحرین 
به عالوه شــهادت 6 جوان و بازداشــت بیش از 280 تن دیگر ، علمای این کشــور 

بیانیه ای صادر کردند.
بر اســاس گزارش شــبکه »اللولوه«، در ابتدای این بیانیه به شــهادت 6 جوان 
بحرینی در طول هفته جاری اشاره شده و در ادامه خطاب به ملت بحرین آمده است: 
نبرد دفاع از دین که نظام ستمگر )بحرین( بر ملت تحمیل کرده، تمام نشده و تازه اول 
راه است، وطن به امثال شما در مقدمه فدائی ها نیاز دارد، شما نیز اینچنین هستید، پس 

مسیر رفقای خود را ادامه دهید و تکمیل کنید.
در ادامه این بیانیه خطاب به دولت بحرین آمده اســت: مکرهایت را به کار ببر، 
تالشت را بکن اما به خدا سوگند نمی توانی ما و یاد ما را از بین ببری. ملت با تو »وعده 

قصاص« دارند و به اذن خداوند »حساب« خواهد آمد.
علمــای بحریــن افزودنــد: کشــتار وحشــیانه ای که ایــن نظــام خونریز با 
همراهی آمریکا و منطقه و در ســایه ســکوت بین المللی انجــام داد جز بر قدرت و 
صالبــت ما نیفزود و بــرای تمام احتماالتی که حمایت از دین ممکن اســت به آن 
 نیاز داشــته باشــد، آماده شــده ایم، ما به اذن خدا برای تمام احتمــاالت و تهدیدها 

آماده ایم.
در پایان بیانیه مذکور تأکید شده حق دفن و مقدمات آن یعنی غسل و کفن و نماز 
برای خانواده های شهدا محفوظ است و هیچ کسی نمی تواند بدون اجازه آنها رفتاری 
در این خصوص داشته باشد و در ادامه نیز آمده است هر تجاوزی از این حق »حرام« 

و خیانت به خدا و شریعت مقدس است.

رودریگو دوترته رئیس جمهور فیلیپین در دیدار 
با والدیمیر پوتین همتای روسی گفت که کشور وی 
به اسلحه مدرن امروزی احتیاج دارد و از روسیه کمک 

خواهد خواست.
دوترته گفت: »کشــور ما به تســلیحات مدرن 
احتیاج دارد. ما در ایاالت متحده یک تعداد سفارش ها 
داشتیم ولی حاال موقعیت زیاد خوب نیست و ما برای 
پیکار با داعش و برخی گروهک ها به ســالح مدرن 
امروزی احتیاج داریم. من آمدم تا از پشــتیبانی شما 

برخوردار شده و از شما کمک بخواهم.«
به عالوه دوترته ابراز عقیده کرد که دو کشــور 
باید مناسبات بازرگانی را گســترش دهند. او گفت: 
»ما باید مبادله کاال را توسعه دهیم«. رئیس جمهور 
روسیه به نوبه خود اشــاره کرد که روسیه و فیلیپین 
دارای تعداد زیاد پروژه های مشترک هستند از جمله 

در رشته همکاری های نظامی فنی.
دوترته به پوتیــن گفت که او به ناچار به میهن 
خود باز می گردد زیرا در آنجا نبرد ها با تروریست ها 
شروع شد. شــب 23 ماه مه رئیس جمهور در بخش 
جنوبی کشــور وضــع نظامی اعالم کــرد. در آنجا 
زدوخورد های ارتش منظم بــا گروه طرفدار داعش 
شــروع شد. گفتنی است که داعش در روسیه ممنوع 

شده است.
»دمیتری اوفیتسروف ص بلسکی، کارشناس در 
امور بین المللی، دانشیار آموزشگاه عالی اقتصاد مسکو 
در مصاحبه با رادیو اســپوتنیک اشاره کرد که روسیه 
و فیلیپین در بسیاری عرصه ها می توانند با موفقیت 

همکاری کنند. او چنین گفت:
»تعداد پروژه های همکاری بس زیاد است ولی 
عجالتاً میزان مبادله کاال بین روســیه و فیلیپین باال 
نیست. ولی موضوع هایی هستند که مایه عالقه دو 
کشور است مثاًل قیمت نیکل در بازار جهانی. روسیه 
و فیلیپیــن از تولید کنندگان بــزرگ نیکل در جهان 
هستند. فیلیپین نیکل خام و روسیه فلز نیکل را تولید 
می کند. روســیه می تواند به فیلیپین در تجســس و 
پردازش ســنگ نیکل در خاک خود کمک کند و بر 
اثر این کار قیمت نیکل می تواند در بازار جهانی ثابت 

شود«.
به گفته این کارشــناس، رئیس جمهور فیلیپین 
می توانــد اعالم کند که کشــور وی بــرای پیکار با 
گروه های تروریستی به اسلحه مدرن احتیاج دارد. این 

دانشمند گفت:
»تروریســم خطر بسیار جدی اســت. فیلیپین 
کشور کثیر المذاهب است و ساکنان جزایر این کشور 
مسلمانان هســتند که به سرعت رادیکال می شوند. 
حاال در آنجا بین یگان های دولتی و اســالمیگرایان 
رادیکال جنگ جریان دارد و این جنگ ممکن است 
مســائل به مراتب جدی تر را به وجود بیاورد. از این 
رو ما باید به فیلیپین کمک برســانیم. ولی نه مانند 
اورژانــس بلکه با دادن توصیه ها و شــاید با تحویل 

اسلحه البته با شرایطی که برای ما مطلوب باشد«.

     بیانیه علمای بحرین: برای تمام احتماالت آماده ایم

در پی از سرگرفته شــدن تبلیغات انتخاباتی در بریتانیا، رهبر حزب کارگر این 
کشــور به انتقاد از سیاست خارجی دولت محافظه کار در رابطه با مبارزه با تروریسم 

پرداخت.
آقای کوربین گفت کارشناســان رابطه ای بین دخالــت بریتانیا در جنگ  های 
خارجی و وقایع تروریســتی در داخل کشور می بینند. رهبر حزب کارگر می گوید در 
صورت روی کارآمدن دولتی به رهبری حزب متبوعش سیاست خارجی بریتانیا تغییر 

می کند و »تهدیدها به جای افزایش، کاهش خواهد یافت.«
پس از عملیات انتحاری در ســالن کنسرت آرنا منچستر به طور موقت فعالیت  
ستاد انتخاباتی احزاب متوقف شد. احزاب بریتانیا برای انتخابات سراسری و زودهنگام 

روز هشتم ژوئن فعالیت می کنند.
ســخنان آقای کوربین که به حادثه تروریستی دوشنبه شب در منچستر اشاره 
داشت بی پاسخ نمانده است. بوریس جانسون، وزیر خارجه در واکنش گفت: »کامال 
هیوالیی اســت  که رهبر حزب کارگر تالش کرده تا اقدامات تروریســتی را توجیه 
کند یا مشــروع جلوه دهد.« تیم فارون، رهبر حزب لیبرال دموکرات هم وی را به 

»حمله ای عجیب برای ایجاد نکته ای سیاسی« متهم کرد.
آقــای کوربین ماه آوریل نیز گفته بود که در صورت پیروزی در انتخابات پیش  
رو، در مقام نخســت وزیر همکاری بریتانیا را در حمالت هوایی در سوریه متوقف 

می کند.
رهبر حزب کارگر در حالی حمالت تروریستی در خاک بریتانیا را نتیجه سیاست 
خارجی دولت می شمارد که با کشته شدن 22 تن و برجاماندن 116 مجروح جامعه 
این کشــور در شوک به ســر می برد. دولت نیز هشدار تهدید امنیتی را در باالترین 

سطح اعالم کرده است.
انتخابات هشــتم ژوئن سه سال زودتر از موعد برای تعیین نمایندگان پارلمان 

بریتانیا برپا می شود.

کوربین: حوادث تروریستی در بریتانیا 
نتیجه سیاست خارجی است

اسلحه روسی برای 
فیلیپین

ارتش مصر »اردوگاه های تروریست ها« را هدف گرفت

تحلیل گر سی ان ان:

به گفته خبرگزاری رویترز جارد کوشــنر، داماد و 
مشــاور نزدیک دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا 
در طول مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری این کشور 
و بعد از آن دســت کم ســه تماس افشا نشده با سفیر 
روسیه در واشــنگتن داشته است. خبرگزاری رویترز به 
نقل از هفت مقام کنونی و سابق آمریکایی این گزارش 
را منتشر کرده است. از این بین، دو تماس بین ماه های 
آوریل و نوامبر سال گذشــته میالدی برقرار شده اند. 
وکیل آقای کوشــنر در پاســخ به ایــن ادعا گفت که 
موکلش در جریان مبارزات انتخاباتی »هزاران تماس« 
داشته و چنین تماس هایی را به یاد نمی آورد. یک مقام 
پلیس فدرال آمریکا، اف بی ای نیز گفت که اطالعات 

منتشر شده توسط رویترز نشان می دهد که چرا توجه 
اف بــی آی به آقای کوشــنر جلب شــده، وی افزود 
تماس های داماد آقای ترامپ با سفیر روسیه در آمریکا 
گســترده تر از آن بوده که کاخ سفید اذعان کرده است.

همزمان روزنامه واشنگتن پســت نیز ادعا کرد که در 
دوران انتقال ریاست جمهوری به آقای ترامپ، داماد او 
در گفتگو با سفیر روسیه خواستار برقراری خط ارتباطی 
محرمانه بین واشــنگتن و مسکو شــده بود. به ادعای 
واشنگتن پست این درخواســت در ابتدای ماه دسامبر 
سال 2016 و هنگام دیدار با سفیر روسیه در برج ترامپ 
مطرح شده، گفته می شود مایکل فلین، مشاور پیشین 
امنیت ملی آقای ترامپ نیز در این مالقات حضور داشته 
است. آقای فلین ماه فوریه گذشته پس از آن که معلوم 
شد در مورد تماس هایش با روس ها دروغ گفته، مجبور 

به استعفا شد.

احتمال ارتباط داماد 
ترامپ با مسکو قوت گرفت

به نوشــتۀ دیلی میل، داعش در این پیام ویدیویی 
خطــاب به هواداران خود در اروپا اعالم کرد: »برادران ما 
در اروپا، باید مردم را در خانه هایشان، خیابان ها، بازارها و 
باشگاه ها هدف قرار دهید«.داعش در این ویدیو با اشاره 
به حملۀ تروریســتی چند روز پیش در منچســتر که 22 
کشته بر جا گذاشــت، ضمن تأیید این اقدام اعالم کرد: 

»کشتن کسانی که آنان را بیگناه می نامند، برای ما لذت 
بخش اســت. می توانید با انجام این کار یا پاداش مالی 

دریافت کنید یا به فیض شهادت برسید«.
در ماه رمضان ســال گذشــته بیش از 400 نفر در 
عملیــات های داعش در مناطق مختلف جهان کشــته 

شدند.

داعش اروپا را به »جنگ همه جانبه« در رمضان تهدید کرد


