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پیشروی
ارتش سوریه در
مناطق مرزی با
اردن
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یادداشت

از تهران تا بیروت

بر کســی پوشیده نیست که هدف از اشــغال افغانستان و پس از آن عراق و تالش
برای ســرنگونی نظام حکومت همپیمان ایران در سوریه همه برای آن بود که ایران در
محاصره قرار بگیرد و بتوان سر بزنگاه ،کار ایران را تمام کرد.
در واقــع هــدف نهایی نقشــه ایاالت متحــده در منطقه خاور میانه اشــغال کل
ســرزمینهای غرب آســیا از افغانستان گرفته تا لبنان و تقســیم بندی مجدد منطقه
بر اســاس منافع ایاالت متحده بوده و البته هنوز هم هست .این نقشهها را میتوان در
طرحهای موســوم بــه طرح برنارد لوئیس و یا طرح آتالنتیــک و یا مرزهای خونی و یا
نقشــه راه به وضوح مشاهده کرد ،همه این طرحها در اینترنت قابل دسترسی میباشد.
مبنای همه این طرحها با اختالف بســیار جزئی این اســت که تقسیم بندی منطقه بر
اساس پیمان موسوم به سایکس پیکو منافع ایاالت متحده را لحاظ نکرده و به این دلیل
باید منطقه غرب آســیا تا شمال آفریقا مجددا تجزیه گردد به گونهای که منافع ایاالت
متحده تامین گردد .منظور اینجا از منافع ایاالت متحده این است که منطقه باید مجددا
به گونهای تجزیه گردد که کشــورهای کوچک و ضعیف وابسته به ایاالت متحده در آن
تا ابد با هم درگیر بمانند و این ایاالت متحده اســت که باید اینجا حکمرانی کند ،البته
با واســطه یا مزدوران خود .اگر به نگارندگان این طرحها نگاه کنید مشــاهده میکنید
همه بدون استثنا افرادی هستند که جزو یهودیان صهیونیست یا مسیحیان صیهونیست
حامیاســرائیل به حســاب میآیند و با تاملی بسیار ســطحی میتوان دریافت که این
طرحها چند هدف را برای بقای اسرائیل میتواند تامین کند:
 1با توجه به اینکه اســرائیل خود را ســرزمین ملت یهــود میداند ولی در هیچ
جای دیگر جهان کشــوری با ملیتی دینی و یا مذهبی وجود ندارد پس باید چند کشور
دیگر در منطقه با چیزی به عنوان ملیت مذهبی مثل کشــور شــیعه و کشوری سنی و
کشــوری دروزی و کشوری مسیحی و… تشکیل شود تا موجودیت اسرائیل نیز توجیه
پذیر باشد.
 2با تجزیه منطقه به کشــورهایی که تا ابد با یکدیگر درگیر میباشــند اسرائیل
همیشــه قدرت برتر منطقه خواهد بود و اطراف آن همه کشــورهای ضعیف و درگیر با
یکدیگر حضور خواهند داشــت و به همین دلیل اســرائیل میتوانــد از ثبات و امنیت
برخوردار گردد.
 3رهبران کشــورهای ضعیف و کوچکی که اطراف اســرائیل قــرار دارند مجبور
خواهند بود سر تعظیم و اطاعت نسبت به اسرائیل فرود بیاورند و برای تامین موجودیت
خود موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسند و زمانی که این کشورها دیگر میتوانی
برای نفس کشــیدن نداشته باشند اسرائیل خواهد توانســت طرح صهیونیستها برای
ایجاد دولت برتر از نیل تا فرات را بدون هیچ مشکلی پیاده کند و اسرائیلیها بر جهانیان
سروری کنند .برای رســیدن به این هدف طرح تصرف کل منطقه خاور میانه و تجزیه
مجدد آن توســط شخصیتهای معروفی مانند برژینسکی و کیسینجر تهیه شد و کلید
شــروع پیاده سازی نقشه از حدود پنجاه ســال پیش ،یعنی قبل از انقالب اسالمیدر
ایران ،کلید خورد .در آن زمان هم ایران و هم عربستان سعودی و ترکیه جزو همپیمانان
ایاالت متحده در منطقه به حســاب میآمدند بعدها هم مصر به آنها پیوست اما با این
حال نقشــه تجزیه این کشورها در پستوهای سیاســی آمریکا در حال تهیه شدن بود.
شــاید بتوان گفت همه چیز وفق مراد طراحان نقشــه پیش میرفــت تا اینکه انقالب
اسالمیدر ایران اتفاق افتاد.
اتفاقی که غیر قابل پیش بینی بود و برخی مقامات ایاالت متحده باور داشــتند که
میتوانند از شرایط بوجود آمده برای پیاده سازی طرح خود استفاده کنند و کشورهای
منطقــه را به جان هم بیاندازند .چیزی که در این طرحها مد نظر قرار نگرفته بود اراده
ملتها بوده و هســت .طراحان باور دارند با زر و زور و تزویر میتوانند ملتهای منطقه
را وادار کننــد وفق مــراد آنها عمل نمایند .اما اتفاقی که پیش آمــده مغایر با باور آنها
بوده و هســت .ملتهای منطقه زر و زور و تزویر آمریکاییها و همپیمانانشان را به دریا
ریخته اند .طرح ایجاد القاعده و پس از آن داعش بر این اساس بود که هم در افغانستان
و هم در عراق بخشهایی که در طرح آمریکایی به عنوان کشــورهای ســنی از آنها یاد
میشد جدا شوند و کردها بخش دیگری را تجزیه کنند و همچنین شیعیان بخشهای
خود را داشته باشند .اگر به نقشه طرح آتالنتیک نگاه کنید و همچنین به نقشه حکومت
موســوم به حکومت اسالمیداعش توجه کنید ،خواهید دید دقیقا همان بخشهایی که
در نقشــه آتالنتیک به عنوان سنی استان از آن یاد شده همان محدوده دولت اسالمی
داعش اســت و بخشهایی که از آن به نام کردســتان یاد شــده در حال تصرف توسط
همپیمانان ایاالت متحده در ســوریه و عراق است و در نهایت اینان تالش خواهند کرد
بخشهایی از ایران وترکیه را نیز به کردستان موسوم پیوند بزنند .موفقیتهای ایران و
همپیمانان آن در شکست داعش در عراق و سوریه و پیوند زدن ایران به عراق و سوریه
و لبنان منجر به آن شــده که کمربندی طرفداران ایران قلب طرح آمریکا برای تجزیه
منطقه را بشکافد و اضافه بر اینکه طرح تهدید آمریکا برای ایران را بر هم زند منجر به
آن شود که همپیمانان ایاالت متحده در کنج قرار بگیرند.
قطعا به همین دلیل هم هســت که ایاالت متحده این روزها به در و دیوار میزند
تا زمینــه ای برای مداخله نظامیخود فراهم کند و این موفقیت ایران وهمپیمانانش را
بر هم زند.
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به گزارش روسیا الیوم« ،سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه روز جمعه طی سخنانی درنشستی در مقر وزارت دفاع این کشور گفت :ارتش سوریه به سرعت در مناطق مجاور مرز سوریه و اردن پیشروی می
کند ،این درحالیست که با ادامه روند آشتی ،آتش بس همچنان به قوت خود باقی است.
شویگو تأکید کرد :اقدامات تحریکآمیز نیروهای ائتالف بین المللی به فرماندهی آمریکا در گسترش فعالیتهای تروریستها در سوریه سهیم بوده است.
وی افزود :پس از آنکه ائتالف یک فروند جنگنده سوری را در رقه سرنگون کرد ما تماسهایی را که با واشنگتن در چارچوب تفاهم پرهیز از حوادث در آسمان سوریه داشتیم به حال تعلیق درآوردیم.
شویگو گفت ارتش سوریه طی یک ماه با حمایت نیروهای روسیه  12هزار کیلومتر مربع را آزاد کرد و در حال گسترش مناطق تحت کنترل است و در امتداد مرزهای اردن به سرعت پیشروی می کند.

چرا رژیم صهیو نیستی به طور علنی از القاعده حمایت می کند

بازیگری پنهان تا آشکار در سوریه
تلآویو؛ از
ِ

همزمان با اینکه تحــوالت دیپلماتیک و نظامیجنگ
سوریه وارد مراحل پایانی خود میشــود ،اسرائیل با بیرون
آمدن از پشت پرده به صورت مستقیم نیروهای مسلح سوری
را هدف قرار داده اســت .مسئله ای که ناشی از نارضایتی و
ترس این رژیم از روند تحوالت است.
در طول چند روز گذشته جنگندههای اسرائیلی مواضع
ارتش ســوریه را در جنوب این کشور مورد هدف قرار داده
اســت .این حمالت همزمان با آغاز عمیات شــبه نظامیان
جبهه النصره علیه مواضع ارتش سوریه در شهر بعث صورت

به گزارش شــبکه خبری سومریه نیوز ،حدود دو هفته
پیش روسیه اعالم کرد که ابوبکر البغدادی سرکرده داعش
در یکی از حمالت هوایی روســیه در شــهر رقه ســوریه
کشته شده اســت ،هیچ کدام از سرکردههای این گروهک
تروریستی این خبر را تأیید یا تکذیب نکردند.
حاال بعد از شکســت داعــش در موصل عراق به نظر
می رســد مرگ سرکرده داعش تأیید شده است ،ابو القتیبه
یکی از سرکردههای این گروهک تروریستی در خطبه نماز
جمعه روز گذشته در مسجدی در تلعفر در غرب موصل بعد
از به زبان آوردن نام البغدادی شروع به گریه کرده است.

آژانس پناهندگان ســازمان ملل امروز جمعه اعالم کرد که
تاکنون حدود نیم میلیون نفر از مردم ســوریه طی سال جاری به
منازل خودشان برگشتهاند.
به گزارش الوقت ،در حالیکه مقابله ارتش سوریه و حامیان
منطقهای آن در جنگ با تروریســتها ادامه دارد ،ســازمان ملل
آماری از سوریهایی که به منازل خودشان برگشتهاند ،ارائه داده

عربستان ،قطر را به حمایت
از مخالفان آل سعود متهم کرد

پاورقی

اردوگاه های جریان تکفیری در سوریه کدام است؟

میگیرد .این شهر در نزدیکی بلندیهای جوالن اشغالی قرار
دارد.
برای اینکه تروریســتهای القاعده بهانــه الزم را به
اســرائیلی برای انجام حمالت هوایــی بدهند ،چند خمپاره
به سمت مناطق تحت کنترل اســرائیل که خالی از سکنه
هستند ،شــلیک میکنند .اسرائیلیها با بهانه قرار دادن این
حمالت خمپاره ای تاکنون چند بار مواضع ارتش ســوریه را
در این منطقه هدف قرار داده اند.
حمایــت تل آویو از شــبه نظامیان القاعــده در جنوب

محمدرضا رئوف شیبانی ،سفیر سابق ایران در سوریه

ســیطره مؤسســات خیریه افراطگرا بر جوامع فقیر و بذل اموال و تبلیغ
افکار افراطی نیز یکی دیگر از علل رشد افراط گرایی و اندیشه سلفی بود .بحث
پبروزی انقالب اسالمیرا اشاره کردند ،یک نکته ای را من این جا مناسب است
خدمت شما عرض کنم ،ببینید ،جمهوری اسالمیایران وقتی که شکل گرفت
و در کنار آن مقاومت را شکل داد این دو پدیده ،یک ویژگیهای خاصی را در
افکار عمومیجهان اســام عرضه کرد .یک حاکمیت مقتدر و پای کار ،که در
واقع با قدرتهای جهانی منافسه و رقابت میکند و کم هم نمیآورد .در کنار
آن یک جریان مقاومتی است که در آزمایشهای مختلف ،موفق بیرون آمده و
توانســته دوره طوالنی شکستهایی که اعراب تجربه کردند را جبران کند .در
مقابل عربستان سعی در ایجاد جریانی کرد که در مقابل جریان فوق قرار گیرد.
این جریان همان جریان ســلفی گری و وهابیگری اســت که در قالب داعش
و ســایر گروه های تکفیری فعال در سوریه و عراق ظاهر شد  .در یک مقطع،
در ســال  ۲۰۰۶که بنده ســفیر ایران در لبنان بودم ،بعد از جنگ سی و سه
روزه ،موقعی که حزب اهلل بیروت را برای حمایت از زیر ســاختهای مقاومت
تسخیر کرد ،سعودیها تهدید کردند که اگر حزب اهلل از خیابانها خارج نشود،
جریانهایی را به میدان میآوریم که ده برابر قدرت حزب اهلل قدرت داشــته
باشد ،منظورشان همین گروه القاعده و گروههای تکفیری بود .از این رو است
که بعد از آن ،ما شــاهد حوادث اردوگاه نهر البارد هستیم که همین گروههای
مورد حمایت ســعودی ،با ارتش لبنان درگیر میشــوند .یعنی در واقع همین
یافتن جایگزین است که ســعودیها در صدد رفع این کاستی خود نزد افکار
عمومیبودند .دالیل اختصاصی را هم من خیلی سریع خدمت شما عرض کنم.
درگیری دولت ســوریه با اخوان و مهاجــرت تعدادی از رهبران این جریان به
عربســتان و آموزش افکار وهابی؛ کاستی و کم کاری دولت سوریه در ممانعت
نکــردن از تبلیغ و ترویج فکر وهابی در جوامع روســتایی ،حوادث عراق و به
کارگیری اهرم و گروههای ســلفی تکفیری از سوی دولت سوریه علیه آمریکا
هم نکته مهمیاســت .بعد از اشغال عراق و سقوط صدام ،دولت سوریه خیلی
با این وضع همراهی نمیکرد .به همین خاطر ،ســوریه یک کانال ارتباطی شد
بین جریانهای تند افراطی که در اردوگاههای فلسطینی در لبنان به خصوص
اردوگاه نهــر البارد ،آموزش میدیدنــد و در عراق علیــه نیروهای امریکایی
عملیات میکردند .خود این وضعیت کانالی را برقرار کرده بود و همین موضوع
باعث رشد این جریانها از یک سو و از سوی دیگر باعث حضور این جریانها
در داخل خاک سوریه شد .خدمت شما عرض شود .این در واقع عمده دالیلی
را که به نظر من میرسید که در این جلسه خدمت شما عرض بکنم بود .چون
در عنوان نشســت مسئله پیامدها نیز آمده است ،من فکر میکنم ما دو پیامد
فکری و پیامد ژئوپولیتیک را با رشــد این جریانهــای تکفیری در منطقه را
ادامه دارد
میتوانیم متصور شویم...

روزنامه سعودی عکاظ نزدیک به دربار پادشاه عربستان
امروز جمعه نوشــت :دالیل جدید نشان میدهد که قطر در
حمایت از مخالفان عربســتانی مســتقر در شهر لندن دست
داشته اســت و این امر با هدف ضربه به وحدت ملی و فتنه
انگیزی در عربســتان و بر اســاس «ادعاهای پوچ» صورت
گرفته است.
به گزارش تسنیم ،این روزنامه افزود :نوارهای صوتی درز
کرده از گفت وگوی بین حمد بن خلیفه آل ثانی امیر ســابق
قطر و معمر قذافی (رهبر ســابق لیبــی) و تصاویر چکهای
صادر شــده از دفتر امیری قطر تنها اولین گواه حمایت دوحه
از سعد الفقیه (شخصیت عربستانی مخالف) مقیم لندن است.
روزنامه عکاظ ســپس در تالش برای ایجاد ارتباط بین
شــخصیت های مخالف آل سعود در خارج از کشور با شبکه
القاعده برآمد و نوشت :محاکمه شماری از عناصر تروریستی
القاعده از وجود ارتباط بین سعد الفقیه و این عناصر تروریستی
حکایــت دارد؛ بهویژه ارتبــاط وی با عبدالعزیــز الطویلعی
خطرناکترین عنصر القاعده در داخل عربستان که به همراه
 46تروریست محارب شناخته شد.
این روزنامه نوشــت :ســعد الفقیه با عبدالعزیز الطویلعی
که سرکرده یک هسته تروریستی  94نفره بود ،ارتباط برقرار
کرد تا برای ترور ملک عبــداهلل بن عبدالعزیز ،امیر نایف بن
عبدالعزیز و امیر محمد بن نایف وقتی سمت معاون وزیر کشور
در امور امنیتی را به عهده داشت حمایت مالی ارایه کند.
روزنامه عکاظ افزود :در جلســات محاکمه ثابت شد که
پولهایی که سعد الفقیه از دولت قطر دریافت می کرد ،برای
اجرای عملیات تروریســتی علیه چهره هــای ملی در داخل
عربستان هزینه می شد و نوارهای صوتی درز کرده تاییدی بر
اعتراف عناصر تروریست در عربستان است.
سعد الفقیه رئیس جنبش معارض حرکت اسالمی برای
اصالح در عربستان است که در لندن زندگی می کند.
الفقیه پیش از این تاکید کرده بود که عربســتان سعودی
در وضعیتی از سرکوب و فساد به سرمیبرد و اعمال سرکوب
در این کشــور آن را بیش از پیش آماده بهار عربی و بیداری
اسالمی میکند.
وی افزوده بود که رژیم آلســعود فعالیتهای سرکوب
گرایانه خود را از ابتدای ســال  2014به صورت چشمگیری
افزایش داده و تعداد زندانیان سیاسی در این کشور هم اکنون
در حدود  25هزار الی  30هزار نفر است.

سوریه امر جدید محسوب نمیشود و گزارشهای معتبری
از همکاری دو طرف وجود دارد .براســاس گزارشــی که از
سازمان ملل در بین ماههای مارس تا می 2014در رسانهها
منتشر شد ،اسرائیلیها به صورت قابل توجهی از گروههای
شورشی در جنوب سوریه حمایت میکنند.
در واقع مســئله این نیســت که ارتبــاط نزدیکی بین
گروههای تروریســتی و اســرائیلی در جنوب سوریه وجود
دارد بلکه آنچه اهمیت دارد این اســت که دیگر اسرائیلیها
برخالف گذشــته تالش نمیکنند این ارتباط را مخفی نگه
دارند و ترســی از علنی شدن روابط با خود با تروریستهای
القاعده ندارند.
به نظر میرسد دلیل اینکه اسرائیل ها اینگونه از پشت
پرده بیرون آمده و علن ًا به عنوان نیروهای هوایی القاعده در
جنوب سوریه عمل میکنند به تحوالت میدانی و دیپلماتیک
جنگ ســوریه بر میگردد .در طول یک سال گذشته بویژه
پس از آزادســازی مناطق شــرقی حلب روند پیروزیهای
نیروهای دولتی و متحدانشــان شتاب باالیی به خود گرفته
است.
همزمان با پیروزیهای پی در پی نیروهای مقاومت علیه
گروههای تروریســتی تحت حمایت غرب روند دیپلماتیک
جنگ سوریه با مذاکرات آستانه شاهد تحوالت مهمیبوده
اســت .براساس توافقی که بین ایران ،روسیه و ترکیه شکل
گرفته خشونتها به صورت قابل توجهی در مناطق غربی و

مرکزی سوریه کاهش یافت.
همچنیــن مواضع بعضی کشــورهای حامیگروههای
تررویســتی به صورت اساســی تغییر کرده است .امانوئل
ماکرون ،رئیس جهمور فرانســه هفته گذشته اعالم کرد که
کشورش «جایگزین مشــروعی» برای بشار اسد نمیبیند.
اینگونه مواضع مقامات غربی درحالی اســت که آنها پیش
از این هرگونه حل بحران سوریه را مشروط به کناره گیری
بشار اسد از قدرت میکردند.
همــه این تحوالت نه تنها کام ً
ال برخالف خواســت و
برنامه اسرائیلیها پیش میرود بلکه شش سال جنگ علیه
ســوریه منجر به ایجاد جبهه جدیدی در جنوب سوریه شده
است که به شدت باعث ترس اسرائیلیها میشود .مقامات
اســرائیلی صراحت ًا اعالم کرده اند اجازه نخواهند داد جبهه
جدیدی در جنوب ســوریه همانند جنــوب لبنان به رهبری
مقاومت علیه اسرائیل ایجاد شود.
در واقع ،دیگر هدف اســرائیلیها در ســوریه برکناری
دولت بشار اسد نیست بلکه جلوگیری از ایجاد جبهه جدیدی
در جوالن اســت که میتواند همانند جنوب لبنان برای آنها
تلخ و مهلک باشد و به همین دلیل تل آویو دیگر نمیتواند
صرف ًا پشت برده بماند و نظاره گر شکست کامل گروههای
تروریستی تحت حمایت خود در سوریه باشد و مجبور است
برای جلوگیری از شکست متحدان خود به صورت مستقیم
علیه ارتش سوریه دخالت کند.

عاقبت «ابوبکر البغدادی»

بر اســاس این خبر این سرکرده داعش که از نزدیکان
البغدادی اســت ،بعد از اتمام گریهاش به صورت ضمنی به
مرگ خلیفه خود خوانده داعش اعتراف کرده است.
از ســوی دیگــر داعــش همچنین به شکســت این
گروهک تروریســتی در موصل اعتراف کرده بود؛ ابوالبراء
الموصلی یکی از ســرکردههای این گروهک پیشتر ضمن
اعتراف به شکســت گفته بود تلعفر پایگاه موقت این گروه
در عراق خواهد بود.
کانال السومریه نوشت که یکی از فرماندهان نظامیان
شیعه عراق معروف به حشد الشعبی ،که برای نبرد با داعش

بوجود آمده اند تاکید کرده که جانشین البغدادی احتماال از
منطقه خلیج فارس خواهد بود.
منابــع خبری گزارش دادهاند که جانشــین البغدادی
در صورت کشــته شدن یا اسیر شــدن وی ،اهل یکی از
کشــورهای حوزه خلیج فارس خواهد بــود .وی تاکید کرد
که با ســرنگونی داعش در عراق ،درگیری به ســمت شبه
جزیره عربستان کشــیده خواهد شد .جبار المعموری یکی
از مســئولین نیروهای حامی دولت عراق که در مبارزات با
داعش نیز شرکت داشته است به این موضوع اشاره کرد.
بــه گفته الماموری ،صدها تن از طرفداران البغدادی از

نیم میلیون سوری به خانههای خود بازگشتهاند

است.
آژانس پناهندگان ســازمان ملل اعالم کرده که تاکنون در
ســال جاری میالدی ،حدود نیم میلیون نفر از ســوریهایها به
منازلشــان برگشــتهاند .به گزارش رویترز 440 ،هزار نفر از این
تعداد شــامل افرادی هســتند که مجبور به ترک منازل و انتقال
به منطقهای دیگر از ســوریه شــدند و بیش از  31هزار تن هم

از کشورهای همسایه به سوریه برگشــتند.طبق گزارش آژانس
پناهندگان ســازمان ملل ،اغلب ســوریهایی که به منازلشــان
برگشــتند به حلب ،حما ،حمص و دمشق بازگشتند .بنابر گزارش
این نهاد سازمان ملل ،دلیل این اقدام سوریها ،این برداشت بوده
که شــرایط در بخشهایی از ســوریه بهبود یافته است« .آندری
ماهچیچ» ،سخنگوی آژانس پناهندگان سازمان ملل در این باره

کشورهای عربی منطقه خلیج فارس که در صفوف داعش
در ســوریه و عراق می جنگیدند ،پس از بازگشت به وطن
خود اقدام به تشکیل هستههای پنهان تروریستی کرده اند
که عمدتا به دستور سران داعش صورت گرفته است.

گفته اســت« :این یک روند مهم و قابل توجه اســت» .او که در
ژنو حضور داشت ،افزود« :اغلب این افراد در حال برگشت هستند
تا داراییهایشــان را بررســی کنند و درباره اعضای خانوادهشان
اطالع یابند .آنها درک مختص خودشــان را درباره بهبود اوضاع
در بخشهایی که در حال بازگشت به آن هستند دارند ،خواه این
بهبود اوضاع واقعی باشد یا ادراک خودشان باشد».

آلمان :از روسیه گاز میخریم ،نه از آمریکا
به گزارش راشــا تودی ،آلمان اعالم کرده
اســت با هر گونه طرح یا الیحه آمریکایی که
هدف آن تحریم شــرکتهای اروپایی فعال در
بخش انرژی روسیه اســت به شدت مخالفت
خواهد کرد.
برلین به واشــنگتن مشــکوک است که
می خواهد با این گونه اقدامات ،شــرکتهای

اروپایی را از ســرمایه گذاری در بخش انرژی
و گاز روسیه باز دارد و آنها را تشویق کند که از
آمریکا گاز خریداری کنند.
زیگمار گابریل ،وزیر امور خارجه آلمان در
همیــن باره گفت :ما بر این باوریم که تصویب
هــر گونه قانونی در آمریکا کــه به موجب آن
اروپایی ها مجبور باشــند از خرید گاز از روسیه

صرف نظر کنند و به جای آن با قیمت به مراتب
باالتر از آمریکا گاز خریداری کنند برای ما اصال
قابل قبول نیســت .رئیس دستگاه دیپلماسی
آلمان در ادامه ســخنان خــود به تحریم های
جدیدی که علیه روسیه در مجلس سنای آمریکا
تصویب شــده است اشاره کرد که بر اساس آن
دولت آمریکا بایــد اولویت را به صادرات منابع

انرژی خود بدهد تا این گونه بازار اشتغالزایی در
خود آمریکا رونق گیرد و در همین راستا سیاست
خارجی آمریکا نیز تقویت شود.

ترامپ :سئول پول لشکرکشی ما را بدهد!

تالش برای حفظ داعش با تغییر کارکرد آن

قسمت سوم

بینالملل

به گزارش شــبکه تلویزیونی ســی ان
ان؛ دونالد ترامپ جمعه در نشســت خبری
مشترک با همتای کره جنوبی خود در کاخ
ســفید گفت :آمریــکا از دیگر قدرتهای
منطقــهای و همه کشــورهای مســئول
میخواهــد در اجرای تحریمها به ما ملحق
شوند و از کره شمالی بخواهند خیلی سریع
راهی بهتر برگزینــد و آینده ای بهتر برای
مردمش که مدت زمانــی طوالنی در رنج
ماندهاند ،برگزیند.
وی گفت هــدف ما صلح ،ثبات و رونق
برای منطقه اســت ولی آمریــکا همواره از
خود و متحدانش دفاع کرده است.
رئیــس جمهــور آمریکا گفــت قبول
مســئولیت در حضور نظامیآمریکا (قبول
بخشــی از هزینههــای حضــور نظامیان
آمریکا) بســیار اهمیت دارد و عامل بسیار
مهمیاســت و در این دولت بیش از پیش
جلوه مییابد.
ترامــپ گفــت  :همچنین بایــد منافع
اقتصادی و ارتباطات مربوط به آن دو طرفه
باشــد .از زمانی که توافــق تجاری با کره
جنوبــی در دو هزار و یازده به امضا رســید
و میدانید چه کســی آن را امضا کرد ،کسر
تــراز تجاری آمریکا به کره جنوبی به بیش

از یک میلیارد دالر رسید .این توافق خوبی
نبود .برای ما جای خرسندی است که کره
جنوبی اقدام به ســرمایهگذاری در آمریکا
کرده است.
وی گفــت شــرکتهای خودروســاز
کــرهای در آمریــکا محصوالتشــان را
میفروشند و شرکتهای آمریکایی نیز باید
از همین امتیاز برخوردار باشــند و من یقین
دارم که میتوانیم روی این مســاله نیز کار
کنیم .همچنین موضوع آهن قراضه از جمله
دیگر مواردی است که باید درباره آن با کره
جنوبی مذاکره کنیم زیرا روند فعلی به سود
کارگران آمریکایی نیســت .اطمینان داریم

به توافقی دســت مییابیم که به سود کره
جنوبی و به سود آمریکا خواهد بود.
ترامپ گفت برای من جای افتخار دارد
که شــما آمریکا را به عنــوان اولین مقصد
ســفر خارجی خود انتخاب کرده اید .من به
دنبال همکاری با شــما در سالهای بعدی
هســتم تا اتحادمان تقویت و شهروندانمان
در برابر تهدیدهای مشترک حفاظت شوند
و ارتباطهــا بین آمریکاییها و مردم بزرگ
کره جنوبی گسترده تر شود.
صبرمان لبریز شده است!
رئیس جمهور آمریکا مدعی شد :تهدید
موشکی و اتمیکره شمالی مستلزم واکنشی

ســخت اســت .دیکتاتور کره شمالی هیچ
احترامیبــرای امنیت و ایمنــی مردم خود
و همســایگانش و زندگانی انسانها قائل
نیســت و بارها این مســاله را اثبات کرده
است.
وی گفــت :ســالها صبر راهبــردی با
رژیم کره شــمالی با ناکامیهمراه بود ولی
باید صریح گفت این صبر به ســر رســیده
است .ما با کره جنوبی و ژاپن و نیز شرکا و
متحدانمان در سراسر دنیا همکاری میکنیم
تا اقدامــات دیپلماتیک ،امنیتی و اقتصادی
را برای حفاظت از شــهروندان خودمان و
متحدانمان از این شــرارت که کره شمالی
نام دارد ،محافظت کنیم.
مون جائه این رئیس جمهور کره جنوبی
هم اعالم کــرد :آمریکا و کره جنوبی برای
تقویت حقوق بشر در کره شمالی همکاری
خواهند کرد و کره جنوبی اصالحات دفاعی
را دنبــال و ظرفیت برای دفــاع از خود را
تقویت خواهد کرد.
وی افــزود :ما و رئیــس جمهور آمریکا
مسئله هســتهای کره شــمالی را یکی از
اولویتهــای اصلی قــرار داده ایم و کره
شــمالی به هیچ وجه نباید تعهد مستحکم
آمریکا و کره جنوبی را دست کم بگیرد.

قطر ،کاالهای  4کشور عربی را تحریم کرد

شهروندان قطری در دوحه ،پایتخت این
کشــور ،کاالهای وارداتی از  4کشور عربی
تحریمکننده را تحریم کردند.
شــبکه الجزیره در گزارشی اعالم کرد
که کاالهای عربستان سعودی و امارات که
برخی از تجار در روزهای اول بحران فورا آن
را انبار کردند ،در حال حاضر مشتری ندارد.
بر اساس این گزارش ،این رکود شامل

محصوالت شماری از شرکتهای سعودی و
اماراتی بهویژه شــرکت لبنیات المراعی شده
اســت .المراعی بزرگترین شرکت لبنیانی در
خاورمیانه اســت و از بازار بزرگی در قطر که
 80درصد از مواد غذایی خود را وارد میکند،
برخوردار است.
همچنین در ســایه ادامه این وضعیت
مراکز خرید بزرگ مجبور شــدهاند تخفیفات

ویژهای بــرای کاالهای تولید عربســتان و
امارات در نظر بگیرند تا شــهروندان دوحه را
به خرید آن تشویق کنند اما این کار فایدهای
نداشته است.
عربســتان ســعودی و متحدانش قطر
را بــه حمایت از گروههــای «تندرو» متهم
کــرده و تمامی روابط خود با این کشــور را
قطــع کردهاند .قطر این اتهــام را رد کرده و

اقدام این کشــورها علیه خود را «محاصره»
نامیده اســت .عربستان ،امارات و بحرین نیز
می گویند ،تمامی مسیرهای دریایی ،زمینی
و هوایی با قطر را مسدود کرده اند.
مقامــات دوحه اعــام کــرده اند که
درخواســتهای عنــوان شــده از ســوی
کشورهای عربی همسایه قطر ،غیرقابل قبول
و غیرقابل اجراست.

