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ديپلماسي ايراني، لوبالگ: به نظر ميرسد بحران جاري در خليج فارس، قطر را به سمت حلقه 
نفوذ ايران ســوق دهد و ايران نيز در جريان يک ماه مناقشــه ديپلماتيک در منطقه با پشتيباني از 
قطر به طور قطع قدر اين فرصت را دانســته است. اين شيخ نشين که تقريباً تمام غذاهاي خود را 
از خارج وارد ميکند، 38 درصد از واردات خود را از طريق بند ابوســمره وارد ميکند که با عربســتان 
سعودي مرز مشترک دارد. از همين رو، مرز دريايي قطر با ايران )مرزي که از 5 ژوئن( باز شده، در 
کنار کريدورهاي هوايي که همچنان قابل دسترس است، به تنها خط حيات امن غذايي براي دوحه 
بدل شده است. از زمان اعمال تحريمها عليه قطر، تهران 1100 تن ميوه و سبزيجات براي مصرف 
روزانه به اين کشور عربي ارسال کرده است. بندر بوشهر به مرکز تجاري اصلي ميان ايران و قطر 
بدل شده است. همچنين از آنجا که مقامات سعودي، اماراتي و بحريني، حريم هوايي خود را به روي 
پروازهايي که وارد قطر ميشوند يا از آن خارج ميشوند بسته اند، حريم هوايي ايران براي پروازهاي 
خطوط هوايي قطر بســيار حياتي است.  از آن گذشته تهران به کشتيهاي قطري که محمولهشان 
گاز مايع طبيعي است اجازه ترانزيت از طريق آبهاي ايران را داده است. )امارات نيز هنوز جريان گاز 

قطر از طريق خط لوله دولفين را قطع نکرده است.(
محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه ايران، در واکنش به بحران قطر از طرفين درگير خواسته 
اســت تا وارد گفتگو شوند و اختالفات خود را حل و فصل کنند. به نوشته رسانههاي ايراني ظريف 
همچنيــن از همتايان خود در الجزاير، اروپا، لبنان، عمــان، مالزي، اندونزي، عراق، تونس و ترکيه 

خواسته است تا در مناقشه شوراي همکاري خليج فارس ورود کنند.
25 ژوئن حسن روحاني، رئيس جمهوري ايران تلفني با امير قطر گفتگو و تأکيد کرد که کمک 
به اقتصاد قطر و گسترش روابط  به ويژه در بخش خصوصي ) ميان ايران و قطر( ميتواند يک هدف 
مشترک باشد. به گزارش رسانههاي ايراني، روحاني به امير قطر گفته است:  تهران در کنار دولت و 
حکومت قطر ميايستد ... ما باور داريم اگر نزاعي ميان کشورهاي منطقه وجود دارد، فشار، تهديد يا 
تحريم شيوه اي مناسب براي حل و فصل اختالفات نيست. دو روز بعد رئيس جمهور ايران اعالم 
کرد محاصره قطر قابل پذيرش نيســت. هنوز مدرکي دال بر اين که قطر از شبه نظاميان شيعه و 
زيدي تحت حمايت ايران در کشــورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس و همچنين سوريه و 
يمن پشتيباني کرده ارائه نشده است. پس چرا رابطه قطر با ايران به منبع تنش با سه کشور عضو 
شوراي همکاري خليج فارس و به عاملي براي اقدام آنها عليه دوحه بدل شده است. هر چه نباشد 
امــارات متحده روابط خود را با تهران حفظ کرده )هر چند کاهش داده اســت( و دوبي به تنهايي 
تجارتش با ايران بيش از قطر است: قطر با حمايت از شورشيان سني، بيش از هر شيخ نشين عربي 
ديگري در خليج فارس، به جز عربســتان، کوشش کرده است تا از نفوذ ايران در سوريه بکاهد و تا 
همين اواخر نيروهاي نظامي دوحه در ائتالف سعودي عليه يمن حاضر بوده اند. اواخر ماه گذشته، 
پس از هک شــدن خبرگزاري قطر، زماني که تنشــها ميان دوحه و پايتختهاي عربي در حال باال 
گرفتن بود، شيخ محمد بن عبدالرحمان آل ثاني، وزير امور خارجه قطر به پايتخت عراق سفر کرد 
و با حيدر العبادي، نخست وزير عراق در خصوص افتتاح سفارت قطر در بغداد گفتگو کرد. يک روز 
قبل از آن که 3 کشــور عضو شــوراي همکاري خليج فارس روابط خود با قطر را قطع کنند، سليم 
الجبوري، رئيس مجلس عراق و نزديک به جريانهاي وابســته به اخوان المسلمين، به قطر سفر و 
در خصوص فرصتهاي سرمايه گذاري مشترک با امير قطر مذاکره کرد. عراق به طور رسمي اعالم 
کرده است که در خصوص بحران شوراي همکاري خليج فارس بي طرف خواهد ماند، با اين حال 
تعداد زيادي از مقامات عراق از احزاب شيعه و سني خواستار حمايت بغداد از دوحه شده اند. الجبوري 
گفته است که حمايت از قطر در مقابل عربستان سعودي به سود منافع عراق است: ما به عربستان 
سعودي و متحدانش اجازه پيروزي عليه قطر و ايجاد تغيير رژيم در اين کشور به نفع افرادي که به 
آنها وفادار باشند نخواهيم داد، تا زماني که عربستان سعودي به عنوان مرکز شيطان تجزيه نشود، 
عراق روي آرامش را نخواهد ديد.  نوري مالکي، رهبر ائتالف »دولت قانون« نيز خواســتار دخالت 

عراق براي خنثي کردن هر گونه تهاجم نظامي سعودي/امارات/بحرين عليه قطر شده است.
شکاف در شبه جزيره عرب به اين معنا است که اين مثلث جديد  قطر، ايران و عراق  ميتواند 
کشــورهاي شــمال حليج فارس را بيش از قبل به ايران نزديک کند و قطر در آينده به يک هاب 
کليدي در منطقه بدل شود. ايران در حال حاضر نيز از بحران قطر سود ميبرد. سعوديها از تشکيل 
يک جبهه متحد عرب براي مقابله با ايران باز مانده اند، و ايران نيز حاال ميتواند بيش از قبل ديگران 
را قانع کند که عربستان سعودي، که مخالف جمهوري اسالمي است، کشوري است که براي ديگر 

کشورهاي عرب  مشکل ايجاد ميکند و حاکميتها را نقض ميکند.

ظهور مثلت جدید قدرت در خلیج فارس

عفــو بين الملل سياســت هــای قاره ســبز در قبال 
پناهجويان را مورد انتقاد قرار داد و سرنوشت دهشتناک آنها 
را در دريا و مراکز بازداشت در خاک ليبی مرتبط با سياست 

های غلط اتحاديه اروپا دانست.
در گزارشــی که عفو بين الملل در پايگاه اينترنتی خود 
منتشر کرده آمده اســت دولت های اروپايی با کوتاهی در 
مســئوليت خــود و واگذاری بخش عمــده ای از عمليات 
جستجو و کمک رسانی به سازمان های مردم نهاد و نيز با 
تقويت همکاری با گارد ســاحلی ليبی به نوعی سعی کرده 

اند چشمان خود را بر روی اين بحران ببندند. 

عفو بين الملل معتقد است اين بی مسئوليتی و به کار 
بســتن سياست های نادرســت حاصلی جز افزايش شمار 
کشته شــدگان در دريا و نيز وخامت اوضاع پناهجويان در 
خاک ليبی نداشته است. بر اساس اين گزارش پناهجويانی 
که در ليبی در کمپ ها و بازداشتگاه های موقت نگهداری 
می شوند همچنان در معرض شکنجه و تجاوز جنسی قرار 

دارند. 
اين درحاليست که نشست روز پنجشنبه )ششم ژوئيه( 
وزرای اروپايی در شــهر تالين استونی قرار است طرح ها و 
پيشــنهاد هايی را به بحث بگــذارد که می توانند وضعيت 

دشوار کنونی را وخيم تر کند.
وزرای اروپايی در تالشــی مذبوحانه جهت ممانعت از 
هجوم پناهجويــان و آوارگان به مرزهای اتحاديه اروپا روز 
پنجشــنبه گرد هم می آيند تا به جــای اقدام برای نجات 
جان انسان ها و به کار بستن سياست های حمايتی، بحث 
و گفتگو در باره توافق هايی خطرناک با ليبی را در اولويت 

قرار دهند.
عفو بين الملل اعتقاد دارد کشورهای اروپايی به تدريج 
با پشت کردن به استراتژی جستجو و کمک رسانی که می 
تواند شــمار مرگ و مير در دريا را کاهش دهد، راهبردی را 
در پيش گرفته اند که نه تنها سازنده نيست بلکه به قيمت 
جان هزاران قربانی در دريا و اعمال خشونت های غير قابل 
تصــور بر ضد مردان، زنان و کودکان به دام افتاده در ليبی 

تمام می شود.
در اين گزارش تصريح شــده اســت که تکنيک ها و 
روش های به کار گرفته شــده از سوی گارد ساحلی ليبی 
برای رهگيری قايق پناهجويان در مغايرت با قواعد ابتدايی 
امنيتی اســت و می تواند سبب برانگيختن ترس و هراس 
شديد ميان سرنشــينان قايق ها و نيز واژگونی فاجعه آميز 

آنها شود.
اين درحاليســت که برخی اعضای گارد ساحلی ليبی 
بارها به جهــت بدرفتاری با پناهجويان و نيز همدســتی 
 بــا قاچاقچيان انســان در معرض اتهام هــای جدی قرار 

گرفته اند.
عفو بين الملل در ادامه با اشاره به تدابير مفيد اجرا شده 
از سوی رهبران اتحاديه اروپا در سال 2015 جهت تقويت 
توان جستجو و کمک رسانی در مرکز مديترانه که با کاهش 
شمار مرگ و مير پناهجويان در دريا همراه بود، اين اولويت 
را که به تحريک برخی کشورها برای اعزام ناوگان امدادی 
به آبهای ساحلی ليبی انجاميد مقطعی و کوتاه مدت دانست.

اين سازمان بشــر دوستانه معتقد اســت دولت های 
اروپايی بيش از هر چيز به برچيدن شبکه های قاچاق انسان 
و ممانعت از حرکت قايق های پناهجويان از سواحل ليبی 
به ســوی آب های مديترانه اهميت می دهند. در حاليکه 
که تداوم اقدام مخاطره آميز پناهجويان برای رســيدن به 
آنسوی آب ها که شمار کشته شدگان را از 8۶ درصد در سه 
ماهه دوم سال 2015 به 2.۷ درصد در سال 201۷ افزايش 
داده است، نشانه شکست و به نتيجه نرسيدن اين سياست 
نادرست است.  در بخش ديگر از اين گزارش همچنين به 
تغيير تاکتيک و شــيوه های عملياتی قاچاقچيان انسان و 
نيز اســتفاده آنها از قايق های نا امن و غير متناسب با سفر 
دريايی، بدون در نظر گرفتن هرگونه وســايل و تجهيزات 
امدادی اشاره و تاکيد شده است که اتحاديه اروپا هيچگونه 
عمليات بشــر دوستانه و کمک رســانی برای نجات جان 
سرنشينان اين قايق ها در آب های ساحلی ليبی پيش بينی 

و تامين مالی نکرده است.

عفو بین الملل: اروپا به پناهجویان پشت کرده است

برخی از اتباع آمريکايی به اصطالح »قربانی تروريســم« ســعی دارند تا با مصادره اموال و دارايی های ايران از جمله آثار هنری متعلق به جمهوری اســالمی ايران در خارج از اين کشور، به اصطالح 
غرامت بگيرند.

بنا بر گزارش »نشنال ريويو«، دادگاهی در سال 2003 ميالدی با صدور رأيی عليه ايران به نفع اين افراد، جمهوری اسالمی را به پرداخت ۷1.5 ميليون دالر جريمه کرد.
ايران همواره اين اتهامات را رد کرده است از همين رو، اين سری از اتباع آمريکايی سعی دارند تا اموال ايران در آمريکا از جمله آثار هنری ايرانی قرض داده شده به موزه »Field« و موسسه شرق 

شناسی دانشگاه شيکاگو را به نفع خود مصادره کنند و به اين ترتيب شکايتی عليه جمهوری اسالمی ايران در دادگاه عالی آمريکا طرح شده است.

تا پيش از اين، چه در دولت اوباما و چه در دولت فعلی آمريکا، دادگاه های تشکيل شده در اين خصوص رأی را به نفع ايران صادر کرده بودند.

تالش جدید 
آمریکایی ها 

برای مصادره 
اموال ایران

قطر با 5شرط تحریم کنندگان 
موافقت کرد

 عربستان، حامي اصلي 
افراط گرایي در انگلیس

قانون اساسی جدید سوریه باید عملی شود

چرا در نفت شریک نشویم؟!
سفير ترکيه در ايران با بيان اينکه ترکيه از سدسازی بر سر 
راه دجله و فرات و حذف حق آبه های عراق و ســوريه نمی گذرد، 
شرايط رودخانه های مشترک و چاه های نفتی را يکسان شمرد و 

پرسيد: چرا نفت را شريک نمی شويم؟
به گزارش نشــريه صفحه اول فعاالن حوزه محيط زيست 
ايران نامه ای خطاب به دبيرکل ســازمان ملل نوشته و خواهان 
بررســی اقدامات دولت ترکيه در حذف حق آبه کشورهای عراق 
و سوريه شده اند. اقداماتی که ايران را نيز تحت تاثير گرد و غبار 
ناشی از خشک شــدن تاالب های اين کشورها قرار داده است. 
در اين شــرايط، »رضا تکين«، ســفير ترکيه در ايران در حاشيه 
کنفرانــس بين المللی مقابله با گردو غبــار در گفتگو با خبرنگار 
خبرگزاری مهر گفت: داده های ما نشــان می دهد که سدهايی 
که ترکيه بر دجله و فرات ساخته هيچ اثر منفی بر محيط زيست 

کشورهای پايين دست يعنی عراق و سوريه ندارد.

ســفير ترکيه در ايران با طرح اين ادعا که اين ســدها به 
مديريت آب کمک می کنند، افزود: در دوره های کم بارش پيش 
از اين وقتی بارانی نمی باريد آبی هم به اين کشورها نمی رسيد و 
دچار خشکسالی می شدند و اين مساله آثار زيانبار محيط زيستی 
داشــت، اما با احداث اين سدها ما ابزار الزم برای مديريت آب را 
داريم و می توانيم حتی در شــرايط خشکسالی آب را رهاسازی 
کنيم و آب کافی به کشــورهای پايين دست بفرستيم. تا آن را 

برای نيازهای خودشان استفاده کنند.
تکيــن ادامــه داد: از نگاهی ديگر وقتــی دوره های بارش 
سيل آســا را داشتيم سيالب هايی را شــاهد بوديم که آن هم بر 
محيط زيست تأثيرات منفی داشت اما اکنون با سدها می توانيم 
ســيالب ها را مهار کنيم. نکته ديگر اين است که وقتی به منبع 
گرد و غبار نگاه می کنيد منابع اصلی در نقاطی است که از پيش 
بيابانــی بوده اســت و نه نقاطی که در اين ســال ها بيابان زايی 

شــده اند. با توجه به داده های علمی پانزده بيست سال اخير در 
مناطق بيابان زايی شــده، می بينيم که ترکيه به خاطر سدهايش 

مورد حمله ناعادالنه قرار گرفته است.
سفير ترکيه در پاسخ به اين سوال که آيا کشورش به تصميم 
احتمالــی نهادهای بين المللی در خصــوص تعيين حق آبه های 
کشــورهای پايين دست، تن می دهد، گفت: شــما نمی توانيد از 
حق حاکميتی خود چشم پوشــی کنيد؛ اين کااليی نيست که با 

نهادهای بين المللی آن را شريک شويم.
وی با يکسان دانستن منطق ميان رودخانه های مشترک و 
ذخاير نفتی اختصاصی کشورها، افزود: آب بسيار ارزشمند است. 
حاال که آب از نفت هم گران تر اســت پــس چرا نفت را با هم 
شريک نمی شويم؟! اين حرف دقيقاً منطق مشابهی دارد. ما نبايد 
به مســاله با چنين رويکردی نگاه کنيم، نگاه ما بايد بر عالئق 
مشــترک باشــد. بايد بپذيريم خودمان هم اشتباهاتی داشته ايم 

ومثال ايران حجم زيادی از آب را از خوزســتان به اصفهان برای 
اهداف صنعتی منتقل کرده و اين موضوع خوزســتان را خشک 

کرده است. اين واقعيتی است که شما بايد بپذيريد.

نيروهای دموکراتيک ســوريه با حمايت ائتالف نظامی به 
رهبــری آمريکا از ۶ ژوئن )1۶ خرداد( وارد شــهر رقه که تحت 

کنترل گروه داعش است، شده اند. 
از آن زمان تاکنون و در مدت يکماه، حمالت هوايی ائتالف 
نظامــی تحت رهبــری آمريکا به رقه طی دســتکم جان 22۴ 

غيرنظامی را ستانده است.
بنا به اعالم گروه ديده بان حقوق بشــر سوريه، مستقر در 

لندن، 38 تَن از کشته شدگان کودک و 28 نفر زن بودند. 

داعش در ســال 201۴ ميالدی رقه را پايتخت خودخوانده 
خود ناميد. دهها هزار غيرنظامی اکنون در اين شــهر که صحنه 
نبرد بين نيروهای دموکراتيک سوريه و جنگجويان داعش شده 

است، گرفتار شده اند. 
نيروهــای دموکراتيک ســوريه هــم اکنون بــا مقاومت 
سرســختانه اعضای داعش در شــرق رقه روبرو هستند. گروه 
داعــش ضدحمالتی را در جنوب رقه عليه نيروهای دموکراتيک 

سوريه انجام داده است.

ســازمان ملل: همچنان جان 20 هزار غيرنظامی ســاکن 
موصل در خطر است

از سوی ديگر همزمان با تالش نيروهای عراقی برای غلبه 
بر آخرين دســته از جنگجويان داعش در بخش تاريخی شــهر 
موصل، ســازمان ملل از تهديد جان حدود 20 هزار غير نظامی 

در اين شهر خبر داد.
به گفته ليز گرانده، هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان 
ملــل متحد در عراق حدود 20 هزار غيــر نظامی در مناطقی از 

موصل که همچنان درگيری در آن ادامه دارد، گرفتار شده اند.
اين مقام سازمان ملل همچنين هزينه بازسازی زيرساختهای 
تخريب شده موصل را يک ميليارد دالر تخمين زد. در حالی که 
بيش از هشــت ماه از آغاز عمليات برای بازپس گيری موصل از 
دست داعش می گذرد، مقامات عراق از »پيروزی« قريب الوقوع 
بر اين گروه ســخن می گويند. از زمان نبرد موصل حدود ۹15 
هزار تَن از ساکنان موصل اين شهر را ترک کردند که همچنان 

۷00 هزار نفر از آنها آواره هستند.

به گزارش اســپوتنيک، پنج شــرط پيشنهادي 
عبارتند از: اخــراج القرضاوي، بازگشــت نيروهاي 
ترکيــه به ترکيه،شــفافيت انتقال پــول از قطر به 
حساب شبه نظاميان،ارائه اسناد مربوط به سازمانهاي 
سرويسهاي ويژه آمريکا مستقر در قطر،کاهش لحن 
تند برنامههاي »الجزيره« و قطع حمالت خبري به 

کشورهاي خليج و مصر.
آکادميســين احمد عبدل فاتح کارشناس رسانه 
اي به اســپوتنيک گفت: براي رســيدن به آشتي، 
بايد آن مســائلي که موجب بحــران کنوني در قطر 
شــد حل و فصل شوند. ابتدا بايد کمپين خشونتآميز 
عليه مصر،عربســتان ســعودي، امــارات و بحرين 
متوقف شــوند. دوحه نبايد امکان سخنپراکني را در 
اختيار سازمانهاي تروريستي »احرار الشام« در سوريه 
و»اخوان المسلمين« در مصر بگذارد. کاهش نفوذ» 
الجزيره« و تعداد برنامهها ضربه سنگيني به فعاليت 
قطر خواهد بود، زيرا »الجزيره« بخش الينفک نفوذ 
قطر در منطقه اســت. اگر اين سالح از دست قطر 
گرفته شود، خيلي مسائل در منطقه تغيير خواهد کرد. 
حتي ساکنان کشــورهاي عربي تغيير خواهند کرد 
که در ســالهاي اخير با ايدههاي »الجزيره« مسموم 

ميشوند«.

رهبر اقليم کردستان عراق تاکيد کرد که 
حاضر به عقب نشينی از درخواست استقالل 
کردستان نيست، اما اين خواست را از طريق 
گفت وگو بــا بغداد و قدرت هــای منطقه ای 
بــرای جلوگيری از هرگونه درگيری به پيش 

می برد.
به گزارش الوقت، مســعود بارزانی رييس 
اقليــم کردســتان عــراق، در گفت وگــو با 
خبرگــزاری رويترز گفت: جدول زمانی برای 
اعالم استقالل پس از رای گيری 25 سپتامبر 

قابل انعطاف است، اما بی انتها نيست.
وی افــزود: بايد به هر تصميمی که مردم 
کرکوک از طريق برگزاری رفراندوم درمورد 
سرنوشت اين منطقه بگيرند، احترام گذاشت.

بارزانی هم چنين گفت: مذاکرات با بغداد، 
همسايگان و قدرت های بين المللی بالفاصله 
پــس از رای گيری برای دســت يابی به يک 

توافق جامع به سرعت انجام خواهد شد.
وی تصريح کرد: هــدف اصلی ما اجرا و 
دستيابی به تصميم و خواست مردم از طريق 

صلح و مذاکره است.
بارزانی دولت عراق را به حمايت از ايران 
و عدم پايبندی به توافق قانون اساسی مبنی 
بر دادن مجوز به کردهای عراق برای قدرت 
گرفتن بيشــتر در يک کشــور فدرال پس از 
ســرنگونی صدام متهم کــرد و گفت: برای 
1۴ ســال ما منتظر مانديم و درمورد شراکت 
صحبت کرديم اما هميشــه به ما گفته شــد 

اکنون زمان مناســب و قابل قبولی نيســت. 
اکنون سوال ما آن اســت که زمان درست، 

چه زمانی است؟
بارزانی افزود: ما مجبوريم که تاريخ سوء 
رفتار با مردممان را اصالح کنيم و کسانی که 
می گويند االن زمان مناسبی برای استقالل 
نيست جواب اين ســوال ما را بدهند که اگر 
برای ما خوب نيســت، چرا برای شما خوب 

است.
وی اظهــار نظرها مبنی براينکه رفراندوم 
باعث وقوع خشــونت می شــود را رد کرد و 
گفت: مشروعيت مردم ما بيشتر از مشروعيت 
هر حزب سياسی يا مداخله گر خارجی است. 
فکر نمی کنم کســی بتوانــد در مقابل موج  
تصميم گيری  برای  کردســتان  مردم  عظيم 
برای سرنوشتشان بايستد. شايد تالش هايی 
برای به شکست کشاندن آن انجام شود، اما 
ما تمام تالش مــان را انجام می دهيم تا اين 

اتفاق نيفتد.
رييس اقليم کردســتان عــراق افزود که 
حاضر اســت به نگرانی های عــراق، ترکيه 
و ايران پاســخ دهد اما بــه تعويق انداختن 
اســتقالل در نهايت منجر به بی ثباتی بيشتر 

خواهد شد.
وی گفت: ما ثابت کرديم که فاکتورهای 

ثبات هستيم. بنابراين آنچه از طريق رفراندوم 
انجام می دهيم، ممانعت از هرگونه بی ثباتی 
آتی خواهد بود. ما می خواهيم امکان هرگونه 

خونريزی در آينده را از بين ببريم.
بارزانی تاکيد کرد که کشــور کردســتان 
ضمانت کامل به تمامــی اقليت های قومی 
از جمله مســيحيان، ايزدی ها و شــاباک ها 

می دهد.
وی هم چنين دولت عراق را به شکست در 
ارائه يک طرح سياســی و امنيتی و حکومتی 
پس از جنگ متهم کرد و گفت: من هشــدار 
می دهم اگر اين طرح سياســی وجود نداشته 
باشد، اوضاع به سمت وخامت پيش می رود.

به گفته بارزانی، کميته عالی رتبه متشکل 
از اعضای منطقه کردســتان، دولت بغداد و 
ائتالف نظامی تحت امر آمريکا برای کمک 
به رهبران موصل برای بازســازی اين شهر، 

هيچگاه تشکيل جلسه نداد.
وی گفــت: نگرانی من درمــورد اوضاع 
موصل و پس از آزادی اين شــهر است، چرا 
که پايان داعش در موصــل به معنی پايان 
داعش نيســت. عوامل اين گروه و شرايطی 
که موصل به اين شــکل درآمد، تغيير نکرده 
است. نگرانی بزرگ من درمورد آينده منطقه 

است. اميدوارم اشتباه کنم.

ازدرخواستاستقاللکوتاهنمیآییم

نماينده ويژه اياالت متحده در افغانســتان و پاکســتان روز 23 ژوئن آخرين روز 
خود را سپري کرد، درحالي که گمانه زنيها مبني بر اين که واشنگتن قصد دارد پست 
نماينده ويژه در افغانستان و پاکستان را که معموال با عنوان SRAP شناخته ميشود، 
حذف کند. اين پســت در طول دوران رياســت جمهوري باراک اوباما با اين ايده که 
منازعه در افغانستان با وضعيت پاکستان کاماًل درهم آميخته و مرتبط است ايجاد شد. 
حذف اين جايگاه ويژه در افغانستان و پاکستان از دپارتمان وزارت امورخارجه بخشي 
از استقرار ساختار جديد سازماني وزات امورخارجه تحت هدايت رکس تيلرسون است 
تا تعهد رئيس جمهور دونالد ترامپ براي کاهش بودجه وزارت امورخارجه محقق شود. 
رکس تيلرســون قصد دارد تا چند پست ديگر را نيز حذف و با دفاتر منطقه اي ادغام 
کند. در حالحاضر منطقه افغانستان و پاکستان به بخش جنوب آسيا و آسياي مرکزي 
متصل خواهند شد که بخشــي از منطقهاي بزرگتر از جمله هند خواند بود. ابهامآميز 
اينجاســت که خود بخش جنوب آسيا در حال حاضر به علت نبود ماموريتهاي دولت 
جديد در آن ناحيه فاقد رهبر است. اين تصميم درست در زماني گرفته شده که دولت 
ترامپ قصد دارد هزاران نيروي تازه را راهي افغانســتان کند. تصميمات گرفته شده 
براي افغانســتان و پاکستان بخشي از بررسي کلي تغيير در دپلماسي آمريکا است که 
شامل کاهش احتمالي بودجه و تغيير موضع در برابر متحدان غيرناتو است. وزات امور 
خارجه همچنين گزينه ديگري را بررسي ميکند که در آن هند به عنوان مشارکتکننده 
در حل مشــکل افغانســتان ديده ميشــود. اين حرکات ملزم پاک کردن مشالت با 
پاکســتان است. در حال حاضر روابط ديپلماتيک آمريکا و پاکستان تيره و تار است. با 
حضور نظامي اياالت متحده در افغانستان، سه بازيگر منطقه اي يعني پاکستان، روسيه 
و چين مذاکراتي را براي يافتن راه حل مسالمت آميز براي صلح پايدار در افغانستان و 
منطقه برگزار ميکنند. گزارشهايي وجود دارد که نشان ميدهد نماينده طالبان افغانستان 

نيز در اين جلسات حضور داشته است. ادامهدارد....

ماه خونین افغانستان و تغییرات دیپلماسی آمریکا

 3. چشمانداز آتي
در پايان اينکه، بايد گفت، گرچه نوعي همپيوندي بين اجراي پروژه جانشينسازي 
زودهنگاِم محمد بن ســلمان و کنارزدن محمد بن نايف در عربستان با تداوم تنش 
با قطر وجــود دارد، اما چگونگي و مدتزمان تداوم تنــش، به تحقق مطلوب پروژه 
جانشينســازي محمد بن سلمان از يکســو و ميزان مقاومت قطر در برابر فشارهاي 
سياســي آمريکاي ترامپ و همچنين محاصره اقتصادي و انســداد خطوط ارتباطي 
ازطرف جبهه ضد قطرِي شــوراي همکاري و مصر السيســي بســتگي دارد. البته 
بــا توجه به احتمــال قوتگرفتن هرگونه گزينه کودتا در قطر )ملک ســلمان که در 
کودتاي 1۹۹۶- 1۹۹۷ قطر نقش داشــت( بر همين اساس در زمان حاضر با توجه 
به قرارگرفتن فرزندش بهعنوان وزير دفاع و خودش در جايگاه پادشــاه سعودي و در 
دستور کار قرارگرفتن حمايت از قبيله عنزه، رقيب آل ثاني در قطر( و درنتيجه اجبار 
امير قطر به عقبنشــيني، تداوم وضعيت موجود نوعي بازي دو سر باخت براي امير 
قطر/ شــيخ تميم بن حمد آل ثاني است. لذا احتمال ميرود، امير قطر براي برونرفت 
از اين بازي دو سر باخت، در کوتاهمدت چهار گزينه محتمل را دنبال کند.گزينههاي 

محتمل عبارتند از:
گزينه اول معامله سياســي با عربســتان )پذيرفتن بعضي از شــروط دهگانه 
عربستان و نه همه آنها(،گزينه دوم باجدهي/ معامله اقتصادي با آمريکا، گزينه سوم 
ترکيبي از معامله سياسي و معامله اقتصادي با عربستان و آمريکا، نهايتاً گزينه چهارم 
تقويت ائتالفگرايي منطقهاي و نزديکي به ترکيه اخواني، ايران و شايد روسيه باشد.

بهزعم نگارنده، با توجه به اينکه برادر بزرگ عربستان و قطر، آمريکا است و آن 
کشــور مجبور است، براي حل تنش جانب هر دو کشور را بگيرد، محتملترين گزينه 

در آينده نزديک، مورد سوم است.

بحران قطر و ضرورت پیشبرد پروژه جانشین سازی از 
سوی عربستان

قسمتآخر

محمدرضا حق شناس - دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس

سفیر ترکیه: از سد دجله و فرات نمی گذریم

حمالت ائتالف آمریکایی به رقه در یک ماه جان 224 غیرنظامی را گرفت

به گزارش نشــريه صفحه اول گزارش موسسه 
»هنري جکســون« با بيان آنکه عربستان سعودي 
منبع اصلي تأمين مالي افراطگرايي در انگليس است، 
از دولت انگليس خواست تا در خصوص منابع تمامي 
کمکهاي مالي که از سوي کشورهاي حاشيه خليج 
فارس به نهادهاي انگليسي ارائه ميشود تحقيق کند.

بر اســاس گــزارش روزنامــه گارديــن، ارائه 
يافتههاي اين گزارش درحالي است که افکار عمومي 
انگليس ترزا مي، نخستوزير اين کشور را براي انتشار 
گزارش دولت از منابع مالي خارجي تروريسم تحت 
فشار گذاشــتهاند. اين گزارش شش ماه پيش آماده 
شده اســت اما نخســتوزير انگليس ميگويد وزراي 
دولت همچنان مشــغول تصميمگيري در خصوص 
انتشــار يا عدم انتشار آن هستند.گفته ميشود در اين 
گزارش، عربستان ســعودي به عنوان عامل اصلي 
تأمين مالي تروريســم معرفي شده است اما تمايل 
دولت انگليس به بهرهمنــدي از روابط اقتصادي با 
رياض موجب شــده تا اين کشور تمايلي به افشاي 

گزارش مذکور نداشته باشد.

بارزانی:

به گزارش پايگاه خبری شــبکه العالم به نقل 
از روسيا اليوم ســرگئی الوروف وزير امور خارجه 
روسيه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای 
فرانســوی خود تاکيد کرد که قانون اساسی جديد 
سوريه بايد تحت نظارت سازمان ملل متحد اجرايی 

شود.
اين در حالی اســت که پرونده نشست آستانه 
نيز شب گذشته پس از انتشار بيانيه مشترک ايران، 

ترکيه و روسيه بسته شد.
طرف ها در ايــن بيانيه ضمن تاکيد بر حفظ 
وحدت و حل سياســی بحران ســوريه، تشکيل 
کارگروهی مشــترک برای تکميل همه شــروط 
مربوط به تعيين مناطق کاهش تنش در ســوريه 
و تقويت سيســتم آتش بس در ســوريه و ايجاد 

اطمينان بين همه طرف ها را تضمين کردند.
به گزارش پايگاه خبری شــبکه العالم به نقل 
از روسيا اليوم ســرگئی الوروف وزير امور خارجه 
روسيه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای 
فرانســوی خود تاکيد کرد که قانون اساسی جديد 
سوريه بايد تحت نظارت سازمان ملل متحد اجرايی 
شود. اين در حالی است که پرونده نشست آستانه 
نيز شب گذشته پس از انتشار بيانيه مشترک ايران، 
ترکيه و روسيه بسته شــد. طرف ها در اين بيانيه 
ضمن تاکيد بر حفظ وحدت و حل سياسی بحران 
سوريه، تشکيل کارگروهی مشترک برای تکميل 
همه شروط مربوط به تعيين مناطق کاهش تنش 
در سوريه و تقويت سيستم آتش بس در سوريه و 
ايجاد اطمينان بين همه طرف ها را تضمين کردند.

الوروف:

به گزارش پايگاه خبری روســيا اليوم يک نماينده وزارت امور خارجه فرانسه گفت 
رهبر سوريه به تنهايی نمی تواند در درازمدت راه حلی برای جنگ در اين کشور ايجاد کند.

وی افزود پاريس قصد ندارد موضوع برکناری بشار اسد را در صدر اولويت های مذاکرات 
قرار دهد. در بيانيه وزارت امور خارجه فرانســه آمده اســت که اين کشور دو نکته را مد 
نظر قرار داده است يکی اينکه پاريس ديگر کناره گيری بشار اسد را شرط اصلی گفتگو 
نمی داند ديگر اينکه رئيس جمهوری سوريه به تنهايی نمی تواند راه حلی برای موضوع 
درگيری در ســوريه ايجاد کند. پيش از اين رسانه های اروپايی اظهارات امانوئل مکرون، 
رئيس جمهوری فرانسه را منتشر کرده بودند؛ وی گفته بود که هيچ جايگزين قانونی برای 
بشار اسد نمی شناسد و فرانسه ديگر کناره گيری وی را پيش شرط حل منازعه در سوريه 
نمی داند. مکرون تصريح کرده بود: اين مسأله نياز به نقشه راه ديپلماتيک و سياسی دارد.. 
نمی توان فقط با استقرار نيروهای نظامی اين مسأله را حل و فصل کرد و اين اشتباهی 
بود که همه با هم مرتکب آن شــديم.  او گفت: اولويت های تصلی من روشن هستند: 
جنگ همه جانبه و فراگير با گروه های تروريستی؛ زيرا آنها دشمن ما هستند. شايان ذکر 
است که فرانســوا اوالند،  رئيس جمهوری پيشين فرانسه بارها تأکيد کرده بود که بشار 

اسد در آينده سوريه هيچ جايی ندارد.

مواضع فرانسه در قبال بشار اسد


