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برکناری
یاسر هاشمی از
دانشگاه آزاد

سياسي

به گزارش تابناک ،با گذشت حدود یکماه از برکناری حمید میرزاده ،رئیس دانشگاه آزاد توسط دکتر والیتی ،یاسر هاشمی فرزند آیتاهلل هاشمی رفسنجانی که ریاست دفتر
هیات امنای دانشگاه را برعهده داشت از مسئولیت خود برکنار شده است.
یاسر هاشمی پس از برکناری حمید میرزاده از ریاست دانشگاه ،در اظهارنظری ضمن نگرانی از این اقدام ،آن را برخالف سیره آیتاهلل هاشمی رفسنجانی دانسته و نسبت
به آینده دانشگاه آزاد و هاشمیزدایی در این دانشگاه هشدار داده بود.
گفته میشود هفته گذشته در یکی از جلسات مدیریتی دانشگاه آزاد نیز یاسر هاشمی به نوریان سرپرست دانشگاه انتقاد کرده بود.

محمدرضا بادامچی رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شورای شهر تهران:

رئیس هیات نظارت شــورای شهرســتان تهران با صدور
بیانیهای صحت انتخابات شورای شهر تهران را تایید کرد.
به گزارش ایسنا ،متن بیانیه به شرح زیر است:
بسماهللالرحمنالرحیم
انتخاباتی چشمگیر و ارزشمند برگزار شده است .مردم آگاه
ما با در نظر گرفتن شــرایط فعلی کشــور و عملکرد کنونی
مســئولین ،دســت به انتخاب زدهاند و به طــور طبیعی این
انتخاب ،عدهای را ناراضی و شــگفتزده کرده اســت .این
شــگفتی دلیلی بر نادرســتی یا تخلف در شمارش آرا نیست.
تمام تالشها در این مدت در راســتای صیانت از آرای مردم
بوده است.

آرزوی موفقیت در مسیر خدمتگزاری را داشته و به دوستانی
که شــکایتی از مسیر انتخابات داشته و دارند ،اطمینان خاطر
میدهد که نتایج حاصله در صحت کامل است.در پایان ضمن
تشکر از تمام اعضای هیئت اجرایی ،هیئت نظارت شهرستان
و اســتان تهران و تمــام تیمهای نظارتی بــه دلیل تالش
خســتگی ناپذیرشان برای هرچه بهتر برگزار شدن انتخابات،
آرزوی موفقیت و بهروزی دارم.
محمدرضا بادامچی
رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شــورای شهر تهران ،ری
و تجریش
هفتم خرداد ۱۳۹۶

شهیندخت موالوردی معاون رئیس جمهور:

پیشبینی میکنم دو یا سه وزیر زن در کابینه دوازدهم حضور داشته باشند

معاون امور زنان و خانــواده رئیسجمهور گفت :پیشبینی
ما معرفی دو یا ســه وزیر خانم بــرای حضور در کابینه دولت
دوازدهم است.
به گزارش آفتاب نیوز ،شهیندخت موالوردی درباره حضور
وزیــر زن در کابینه دولت دوازدهم گفت :امیدواریم این اتفاق
بیفتد .بــا تجربهای که از دولت یازدهــم داریم و تفاوتی که
رحمتاهلل حافظی عضو شورای شهر تهران:

با مصوبه برج باغ تمامی
باغات تهران قلع و قمع شدند
رئیس کمیســیون سالمت و محیط زیست شورای شهر
تهران با بیان اینکه مصوبه برج  -باغ لکه ننگی بر پیشانی
شورای شــهر است ،گفت :به اســتناد این مصوبه تمامی
باغات قلع و قمع شد.
به گزارش ایسنا ،رحمت اهلل حافظی با اشاره به ایرادات
مصوبه برج  -باغ و ارائه پیشنهادات جایگزین این مصوبه
گفت :مصوبه برج  -باغ یکی از سیاهترین لکههای ننگی
اســت که بر پیشانی شورای شــهر و به خصوص شورای
سوم که در آن این مصوبه تصویب شده قرار دارد؛ چرا که
به اســتناد این مصوبه که برخیها آن را پرافتخار مینامند
تمامی باغات شهر قلع و قمع شده است.
وی با بیان اینکه این مصوبه زمینه ساز قلع و قمع باغات
توسط ســوداگران بود و باعث شد که تمام باغات به برج
و منازل مسکونی تبدیل شــوند تصریح کرد :این مصوبه
و تبعات آن برای همیشــه در تاریخ شــورا باقی میماند و
باید هر چه سریعتر نســبت به لغو آن و مصوبه جایگزین
اقدام شود.
حافظی با بیان اینکه متاســفانه اختالف نظرهایی وجود
دارد که اگر مصوبه فعلی لغو شود چه اتفاقی میافتد ،گفت:
از جانب کمیســیون سالمت پیشنهاد شد که مصوبه فعلی
لغو و در قالب طرح صیانت از باغات پیشنهاد دیگری مطرح
شود که متاسفانه در بررسی باقی مانده است.
وی با بیان اینکه برای پیشــبرد طرح صیانت از باغات
و لغو مصوبه برج  -باغ جلســات مشــترکی با کمیسیون
شهرســازی برگزار کردیم ،افزود :برخی مدعی هستند که
باید از باغات صیانت کرد اما طرح صیانت از باغات را راکد
باقی گذاشتند و به نظر میرسد در عمر باقی مانده از شورا
باید این موضوع حتی برای حفظ آبرو نیز که شده حل شود.
وی اظهار کرد :بر اساس پیشنهادی که در طرح صیانت
از باغات عنوان شده باغات تهران بر اساس میزان وسعت
به سه دسته تقسیم شدهاند که بر اساس آن حداکثر سطح
اشــغال  400متر و حداکثر طبقات مجاز نیز به چهار طبقه
میرسد که طرح صیانت از باغات ماحصل ساعتها کار و
بحث کارشناسی است و متاسفانه باید اعالم کنم طی این
 10ســال باغات شهر نابود شده و نباید اجازه دهیم باغات
باقی مانده نیز در ســایه مصوبه برج  -بــاغ از بین بروند
و طرح صیانت از باغــات میتواند به تهران کمک کند و
محیط زیست را از نابودی نجات دهد.
دونالد ترامپ:

میلیاردها دالر از
خاورمیانه به آمریکا
آوردهام

رئیسجمهوری آمریکا در پیامی که به نظر میرســد در
اشــاره به قراردادهای میلیارد دالری واشــنگتن و ریاض
باشــد ،اعالم کرد که در جریان ســفر خود به خاورمیانه،
میلیاردها دالر به ایاالت متحده منتقل کرده است.
به گزارش ایلنا ،دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در
پیامی در صفحه کاربری خود در توییتر ،با اشــاره به سفر
خود به خاورمیانه و اروپا ،نوشــت :در سفرهایم میلیاردها
دالر را از خاورمیانه به آمریکا آوردهام و این به معنای ایجاد
فرصت های شغلی بیشتر خواهد بود.
ترامــپ در جریان نخســتین ســفر خارجــی خود در
مقام ریاســت جمهوری آمریکا ،به عربســتان ســعودی،
سرزمینهای اشغالی ،واتیکان ،بلژیک و ایتالیا سفر کرد.
این نخســتین سفر خارجی رئیسجمهور آمریکا ،به این
دلیل که عربســتان ،فلسطین اشغالی و واتیکان سه مرکز
اصلی ادیان اسالم ،یهودیت و مسیحیت را در بر می گیرد،
سفری تاریخی توصیف شده است.
در جریان ســفر ترامپ به عربســتان سعودی ،ریاض و
واشــنگتن قراردادهایی به مبلغ  ۱۱۰میلیــارد دالر امضا
کردند.

شــرایط شروع کار دولت دوازدهم با دولت یازدهم دارد ،زمینه
برای استفاده از خانمها به عنوان وزیر در کابینه دوازدهم خیلی
مساعدتر است.
وی در پاســخ به این پرســش که چند وزیر خانم در دولت
دوازدهم حضور خواهند داشــت؟ اظهار کرد :این بستگی به
تصمیم رئیسجمهور دارد .ضمــن آنکه تصمیم نهایی نیز با

مجلس اســت .ما پیشبینیمان معرفی دو ،سه خانم است و
برای آن تالش میکنیم.
موالوردی در پاسخ به اینکه در ایام تبلیغات انتخابات ریاست
جمهوری آقای رئیسی مطرح کرد رئیسجمهور پیش او رفته
و خواسته تا موافقت آیتاهلل یزدی را برای وزیر شدن دخترش
کســب کند ،این ماجرا مربوط به دوره ریاست جمهوری آقای

احمدینــژاد بود یا آقای روحانی؟ گفــت :هیچکدام .به نظرم
منظور آقای رئیسی ،آقای ســیدمحمد خاتمی بود .آن زمان
خانم ملکه یزدی مشاور امور زنان آیتاهلل یزدی در قوه قضائیه
بود و ســازوکار حمایت از حقوق زنان را دنبال میکرد .از آنجا
که معرفی وزیر دادگستری باید در تعامل با رئیس قوه قضائیه
انجام شود ،بحث یادشده به این شکل مطرح شده بود.

قاسم میرزایی نیکو عضو شورای مرکزی فراکسیون امید:

مردم باید بدانند چهکسانی نمیخواهند مطهری نایب رئیس مجلس باشد

عضو کمیســیون شــوراها و امــور داخلی
کشور در مجلس دهم با اشــاره به انتخابات
هیات رئیسه مجلس نســبت به پروژه حذف
مطهری هشدار داد و گفت :حق نداریم به نام
مصلحت ،بــه هموطنان نجیب و بیادعایمان
دروغ بگوییم
بــه گزارش ایلنا ،قاســم میرزایــی نیکو با

اشــاره به برگزاری نشســت مجمع عمومی
فراکســیون امید ،اعالم کرد :این جلســه به
مدت دو ساعت تشــکیل شد و پس از بحث
و چالشهای فراوان ،قرار شد فراکسیون امید
سیاســت تعامل را ادامه دهد؛ بدین معنی که
کف مطالبات فراکسیون ،همین وضعیت فعلی
باشــد و این خواســته ،با نمایندگان مستقل

مطرح شود.
او با بیان اینکه کف مطالبات فراکســیون
امید حفظ وضع موجود یعنی ابقای هر دو نایب
رئیس از مســلمات فراکسیون بوده و هست،
گفت :با این حال تعداد محدودی تمامیتخواه
بــرای تلخ کــردن طعم پیــروزی حضور در
حماسه  ۲۹اردیبهشــت ،به دنبال ترفندهای
عجیــب و غریــب هســتند و میخواهند با
چشــمکزن چپ ،به راست بپیچند! و امان و
افســوس که این پوستهها ،رنگ بدل است و
صد در صد برگ لو رفته!
عضو شــورای مرکــزی فراکســیون امید
مجلس شــورای اسالمی خاطرنشــان کرد:
نمایندگان در اغلب حوزهها سال گذشته ،زیر
پرچم اصالحات و اعتدال با نام لیســت امید و
صد البته با شــعار تدبیر و امید به مجلس راه
یافتند ،در حالی که معلوم نیست به کدام عهد
پایبند هستند.
او تاکیــد کرد :از قدیم به فرزندانمان گفتیم
دروغگو دشمن خداست! ما حق نداریم به نام
مصلحت ،به هموطنان نجیب و بیادعایمان،
بــه مردمانی که به ما اعتمــاد کردهاند ،دروغ

بگوییم! نباید بازیگری کرد و البته بازیگردانی!
نماینده اصالحطلب مردم دماوند در مجلس
دهم خاطرنشان کرد :راه روشن و بیان شفاف،
کمترین وظیفه ما در قبال کسانی است که به
ما آری گفتهاند و اتفاق ًا ملت که وکالت ایشان
افتخار ماســت ،باید بدانند چرا و چه کســانی
نمیخواهند جناب آقــای دکتر مطهری نایب
رئیس خانه ملت باشد!
او گفت :ســوال اساسی این است که حذف
فردی بــه نام مطهری از کجا و توســط چه
جریانی طراحی شــده اســت؟! شاید ایشان و
یا لیست هیات رئیســه امید ،رأی نیاورد یا به
یاری خدا بتوانند در انتخابات موفق شــوند اما
به طور قطع و یقین تکلیف مردم با نمایندگان
برچسبی ،پوششی و اصطالحی روشن میشود
و ماه پشت ابر نمیماند.
میرزایی نیکــو در پایان اعالم کرد :تصمیم
قاطع فراکســیون در مواجهه با اصرار و ابرام
جبهه پایــداری ووالیی ،خــط تمایز و ارایه
لیســت مســتقل امید ،برای تک تک دوازده
پست انتخابی ،امری مســجل و از اختیارات
مسلم است.

داوود زارعیان معاون شرکت مخابرات:

برجام  ۳۰درصد از هزینه خرید تجهیزات کم کرد
بابت سود خیلی خوبی نصیب اپراتورها شد.
وی با اشــاره به اینکه حتی بعضی از این شــرکت ها پس
از برجام اعالم کردند که که حاضرند ،فایننس بدهند ،افزود:
ضمــن اینکه برخی دیگر از این شــرکت ها برای ســرمایه
گذاری نیز وارد شــدند واعالم آمادگی کردند که در میان آنها
از شــرکتهایی از چین ،ایتالیا ،فرانسه و اسلونی وجود دارند
که برای سرمایه گذاری مشترک در ایران اظهار عالقهمندی
کردند .زارعیان با اشاره به اینکه عالوه بر آن برخی از کشورها
اعالم آمادگی کردند که وام برای پروژههای مختلف بدهند،
اظهار کرد :بنابراین اگر نیاز به پول پیدا کنیم االن مشــکلی
از ایــن بابت وجود ندارد .ضمن اینکــه تجهیزات مختلف را
به راحتی خریــداری می کنیم که در همیــن مدت از همه
وندورهای معروف دنیا این تجهیزات را تهیه کرده ایم.
معاون شــرکت مخابرات ایــران با بیان اینکــه در حوزه
ارتباطات برجام خیلی کارها را تســهیل و ساده کرده است،

معاون مشــترکین شرکت مخابرات ایران با تاکید بر اینکه
قبل از برجــام کلیه تجهیزاتی که خریــداری می کردیم با
واســطه بود ،گفت :اما پس از اجرایی شدن برجام دیگر خرید
تجهیزات به صورت مستقیم انجام می شود تا جایی که  30تا
 35درصد با قیمت کمتر خریدها صورت می گیرد.
به گزارش ایلنا ،داوود زارعیان معاون مشــترکین شــرکت
مخابرات ایران با بیان اینکه پس از اجرایی شدن برجام چند
اتفاق جدی در حوزه ارتباطی کشــور رخ داده اســت ،گفت:
قبل از برجام برخی از شــرکت های بــزرگ حوزه ارتباطات
از ایران خارج شــده بودند و بــه همین دلیل کلیه تجهیزاتی
که خریداری میکردیم با واســطه بود بــه طوری که  30تا
 35درصد خریدهــای خود را باید گرانتر میخریدیم .ضمن
اینکه روند واگذاری و توسعه بسیار کند بود .اما بعد از برجام،
این مســایل حل شد .یعنی تمام شرکت هایی که رفته بودند
به ایران برگشتند و خریدها به صورت مستقیم شد که از این

تصریح کرد :ســال گذشته توانستیم کل تجهیزات فاز هفتم
تلفن همراه (توسعه سایت های نسل چهارم و چهارم و نیم) را
در کمتر از پنج تا شش ماه تامین کنیم تا حدود  10تا  11هزار
سایت  BTSنسل  4و  4.5احداث شود بنا بر این اکنون در
حوزه تلفن ثابت و سیار مخابرات به طور کلی هیچ مشکل و
محدودیتی وجود ندارد.

اعالمنظر هیات منصفه مطبوعات درباره مهرنامه و رجانیوز

جلسه رســیدگی به پروندههای سایت رجانیوز و ماهنامه
مهرنامه در شــعبه ششــم دادگاه کیفری یک استان تهران
به ریاست قاضی شقاقی برگزار شد.به گزارش ایسنا ،در این
جلسه به پرونده مدیر سایت رجانیوز به اتهام انتشار مطالب

غیرواقع و با شــکایت مدیر کل حقوقــی وزارت اطالعات
رسیدگی شــد که پس از پایان جلسه دادگاه ،هیات منصفه
مطبوعات وارد شور شد و مدیر این سایت را مجرم تشخیص
نداد.همچنین در این جلسه به پرونده مدیر مسئول ماهنامه

مهرنامه به اتهام نشر مطالب خالف عفت عمومی و موازین
اسالمی و با شکایت دادسرای فرهنگ و رسانه رسیدگی شد
که پس از پایان این جلسه ،مدیرمسئول این ماهنامه مجرم
شناخته شد و مستحق تخفیف دانسته نشد.

محمد جواد ابطحی نماینده مجلس:

آقای معلومالحال خودش درخواست کند که دعای ربنای او از صدا و سیما پخش شود
نماینده پایداری در تذکری بــه رئیس جمهور در مورد تالش
دولت برای پخش مجدد ربنای اســتاد شــجریان از صدا و سیما،
گفت:آقای معلوم الحالی در سال  88تقاضا کرده است که صدایش
در صدا و ســیما پخش نشود ،خودش تقاضا کند که دوباره پخش
شود.
به گزارش آفتاب نیوز ،پاي پخش شــدن يا نشدن ربناي استاد
شجريان به جلسه علني روز يكشنبه 7،خرداد مجلس كشيده شد.
محمدجواد ابطحــي نماينده پايداري در مجلس دهم ،در تذكر
شــفاهي خود كه در دقايق پایانی جلســه امروز بيان شد،در رابطه
با پخش نشدن ربناي استاد شــجريان در صدا و سیما ،خطاب به

رئيس جمهور گفت :مشــكل مملكت ما مشكل پخش اين سرود
ربنا نيست،مشكل ما عدم واريز درآمدهاي پتروشيمي است.
اين نماينده مجلس با توصيف اســتاد شجريان با صفت آقاي
معلــوم الحال ،تأكيد كرد :آقاي معلوم الحالي در ســال  88تقاضا
كرده است كه صدايش در صدا و سيما پخش نشود،خودش تقاضا
كند كه دوباره پخش شود اين در حد هيئت دولت نيست كه به اين
موضــوع ورود پيدا كند .او همچنين ادامه داد :به قوه قضائيه تذكر
ميدهم كه به گزارش هاي تخلفات دوره دوازدهم بدون اغماض
رسيدگي كند،اگر اســتاندار يا فرمانداري تخلفي كرده است سريعا
محاكمه و نتيجه آن اعالم شود.

گروه تروریستی انصار الشریعه منحل شد
یکی از گروههای تروریستی فعال در لیبی با انتشار بیانیهای،
انحالل خود را اعالم کرد.
بــه گزارش ایلنا به نقل از رویترز ،گروه تروریســتی انصار
الشــریعه ،از گروههای تروریســتی فعال در لیبی با انتشــار
بیانیهای انحالل خود را اعالم کرد.

گروه تروریستی انصار الشریعه از گروههای تروریستی فعال
در لیبی بوده که از زیرشــاخههای سازمان تروریستی القاعده
در لیبی به شمار میرفت.
آمریکا معتقد اســت حمله به سفارت آمریکا در بنغازی در
ســال  ۲۰۱۲میالدی که منجر به کشــته شدن کریستوفر

رسانههای خارجی

ایران چگونه «کلید واژه» اختالف میان کشورهای
حاشیه خلیج [فارس] است

صحت انتخابات شورای شهر تهران تأیید شد
اعضای هیئت نظــارت در تمام فرایند انتخابات ،با حوصله
و تالش بیوقفه از ســامت انتخابات حفاظت کردهاند .این
هیئت با دقت و همت بســیار ،به شکایات داوطلبین رسیدگی
کرده اســت و در این میان ،با اعتراضــی که موجبات ابطال
انتخابات را فراهم کند یا ایراد اساســی و اشکال موثری که
بتوان بر اســاس آن بیاعتباری انتخابات را اســتنباط نماید،
مواجه نشــده است.لذا اکنون با گذشــت  ۱۰روز از برگزاری
انتخابات ،در راســتای اجرای ماده  ٥٦آئیننامه اجرایی قانون
تشــکیالت ،وظایف و انتخابات شــوراهای اسالمی کشور،
هیئت نظارت با یقین ،ســامت پنجمیــن دوره از انتخابات
شورای شــهر تهران را تایید میکند و برای منتخبین جدید
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استیونز ســفیر ایاالت متحده آمریکا در لیبی شد ،توسط این
گروه انجام شده است.
گروه انصار الشــریعه همچنین با نیروهای ارتش ملی لیبی
که توسط خلیفه حفتر فرماندهی میشوند نیز در منطقه شرقی
لیبی درگیر بود.

عبدالباری عطوان ،رای الیوم (انگلستان)
ایران چگونه «کلید واژه» اختالفات شدید بین کشورهای حاشیه خلیج [فارس] است؟
ســه گزینه دشــوار پیش روی قطر قرار دارد کدام را انتخاب خواهد کرد؟ آیا پیش بینی
جادوگر آمریکایی شابیرو به ویژه بخش چهارم و آخر آن محقق خواهد شد؟
کلید واژه در اختالف روز افزون قطر با سه کشور دوست خود یعنی عربستان سعودی،
امارات متحد عربی و بحرین در پنج حرف خالصه می شــود ایران و نزدیک شــدن روز
افزون به این کشــور در زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ائتالفی ســنی را
علیه تهران ایجاد می کند و ریاض میزبانی ســه نشست سران برای افتتاح این ائتالف به
رهبری خود را برعهده می گیرد.
موضع گیری متفاوت قطر از کشورهای حاشیه خلیج فارس و عربستان سعودی مسئله
جدیدی نیســت و تغییر ائتالف ها و راهبرد ناگهانــی و با مقدمه چینی های اندک یکی
از نشــانه های سیاستها و رفتار این کشور حداقل در بیست سال گذاشته شده است .اما
تفاوت اساسی این اســت که ائتالف سه جانبه گفته شده کشورهای حاشیه خلیج فارس
علیه این کشور از حمایت رئیس جمهور «بی باک» آمریکا برخوردار است.
برجســته ترین اطالعات درز کرده درباره نقش ایران در شعله ور کردن اختالف قطر،
عربستان ســعودی و امارات در صفحه نخست روزنامه «عکاظ» آمده است .این روزنامه
فاش کرد شــیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی ،وزیر امور خارجه قطر بازدید ناگهانی از
بغداد داشــته اســت .این بازدید تنها چند روز پیش از نشست های ریاض انجام شده و با
ژنرال قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و یکی از فرماندهان نظامی صاحب نفوذ و تعیین
کننده در راهبرد ایران دیدار کرده است.
دولــت قطر که گفته های منتســب به امیر تمیم بن حمــد آل ثانی را تکذیب کرده
اســت ،ســخنانی که دربردارنده انتقاد از تنش زایی با ایران و قرار دادن «حزب اهلل» در
فهرست گروه های تروریســتی و دیگر مسائل بوده است؛ اما این دولت تا زمان نگارش
ســطرهای این مقاله این دیدار ادعایی میان وزیر گفته شــده قطری و ژنرال سلیمانی را
تکذیب نکرده است.
نزدیک شــدن قطر به ایران علنی بوده و هر کس پوشش خبری شبکه الجزیره را از
انتخابات ریاســت جمهوری اخیر ایران (در تاریخ  ١٩می ماه جاری) پیگیری کرده باشد،
انتخاباتی که آقای حسن روحانی برای بار دوم پیروز آن شد؛ این حقیقت را به خوبی درک
می کند .در این راســتا مقامات ایرانی  ٣٩روادید برای نمایندگان موسسه های رسانه ای
و تحقیقاتی قطر صادر کردند و شــبکه الجزیره نیز گروهی را برای پوشش این رویداد به
تهران اعزام کرد که دربردارنده گویندگان نخبه در رأس آن ها محمد کریشمان با تجربه
قرار داشــت .الزم است یادآوری شود مقامات ایرانی برای انتخابات مشابه در سال ٢٠١٣
که اهمیت بیشتری داشت برای هیچ شبکه قطری روادید صادر نکرد.
مســئله قابل توجه دیگر این اســت که رسانه های قطری تغییر لحن خود را در طول
دو روز گذشــته آغاز کرده اند ،همچنین رسانه الکترونیکی قطر کلمه ها و توصیف های
دیگری چون «مجوس» و «پرســتش کنندگان آتش» را در اشاره به ایران و متحدانش
حذف کرده است.
آشــکار است جنگ رسانه ای میان قطر و کشورهای دوست خلیجی اش همچنان رو
به افزایش اســت ،پرسشی که نیازمند پاسخ اســت این است که آیا این جنگ رسانه ای
به رویارویی های نظامی در آینده تبدیل خواهد شــد؟ در این صورت چه طرفی در سنگر
دفاع از قطر خواهد ایستاد؟
آنچه باعث می شــود این تحول یعنی رویارویی نظامی را نامحتمل ندانیم سه حادثه
مهم است که در طول بیست سال گذشته رخ داده است:
نخست« :درگیری خفوس» میان عربستان و قطر که در سال  ١٩٩٢به علت اختالفات
مرزی میان دو کشــور رخ داد ،هنگامی که عربســتان سعودی به یک پاسگاه پلیس قطر
حمله کرد و در این نبرد یک افسر سعودی و دو سرباز قطری کشته شدند.
دوم :تالش برای کودتای سفید موفقیت آمیزی که شیخ حمد بن خلیفه ولی عهد وقت
قطر آن را علیه پدر خود رهبری کرد هنگامی که پدر وی به ســفری رسمی به قاهره در
تاریخ  ٢٧ژوئن سال  ١٩٩٥عزیمت کرده بود.
ســوم :مداخله نظامی مورد حمایت از سوی عربستان ســعودی ،امارات متحد عربی،
بحرین و مصر در فوریه سال  ١٩٩٦برای براندازی حکومت امیر سابق قطر حمد بن خلیفه
و بازگرداندن پدر وی به قدرت که در هتل اینترکانتیننتال در ابوظبی اقامت داشــت .این
مداخله به موفقیت نرسید ،اما منجر به تنش در روابط سعودی و قطر شد.
در ارزیابی ما ســه گزینه اصلی پیــش روی قطر برای مقابله با این بحران وخیم قرار
دارد:
نخست :تمام شــرط های محور چهارجانبه شامل عربستان ســعودی ،امارات متحد
عربی ،مصر و بحرین را بپذیرد.
دوم :پیوســتن به محور ایران ،ســوریه و عراق به عنوان پاســخ به این حمله محور
چهارجانبه علیه خود و ترکیه در این راستا می تواند نقش مهمی ایفا کند.
سوم :امیر قطر به طور مستقیم به سمت دولت ترامپ برود و با خود چکی را به میزان
دویست میلیارد دالر یا بیشتر همراه ببرد .
در ماه اوت ســال  ٢٠١٣جرمی شابیرو ،بیان کرد واشنگتن احتمال دارد این کشور را
در چند جبهه مجازات کند:
نخست :این که پرونده حقوق کارگران خارجی در قطر را بگشاید.
دوم :پرونــده حمایت قطر را از گروه های تروریســتی ماننــد «القاعده» و «النصره»
بگشاید.
ســوم :زنده کردن اختالف میان عربســتان و قطر و برافروخته تر ساختن آن از جمله
درباره موضوع «شبه جزیره عرب» و اختالفات مرزی و تاریخی.
چهارم :حمایت از جریــان دوم در خاندان «آل ثانی» که جریان کنونی حکومت را از
آن ها نیم قرن پیش تقریب ًا گرفت .

سی بی اس:

مخالفان روحانی در ایران برای اقدامات اخیر
ترامپ کف میزنند

ترامپ از فرصت ســفر اخیرش به عربســتان برای محکوم کردن ایران استفاده
کرد .به گفته الیزابت پالمر خبرنگار سی بی اس دولت ایران از این اظهارات ترامپ
خوشحال نیست.
به گزارش انتخاب ،سی بی اس نوشت :ترامپ از فرصت سفر اخیرش به عربستان
برای محکوم کردن ایران اســتفاده کرد .به گفته الیزابت پالمر خبرنگار سی بی اس
دولت ایران از این اظهارات ترامپ خوشحال نیست.
ایران دولت ترامپ را به ترویج ایران هراســی و فروش سالح های خطرناک به
تروریست ها متهم میکند.
ایرانی ها روز دوشــنبه صبح در حالی از خواب بیدار شــدند که مورد حمالت تند
کاخ ســفیدقرار گرفته بودند .در تمام شــبکه های خبری ایران ســر خط خبر روز
دوشنبه اظهارات ترامپ در عربستان سعودی بود.یکی از تیترها تصویری از ترامپ
بود که ســعی میکرد در ضیافتی که در عربستان برگزار شده بود به همراه شیوخ
عربســتان برقصد .در تیتر این خبر نوشته بود ترامپ برای 100میلیون دالر به هر
ساز عربستانیها رقصید.
روز جمعــه ایرانی ها در انتخاباتی شــرکت کردند که نتیجــه آن پیروزی مجدد
حسن روحانی بر رقیب اصولگرای خود بود.جوانان ایرانی در جشن پیروزی روحانی
درخیابان ها حاضر شدند و نشان دادند که خواهان همکاری بیشتر با جهان هستند.
با این حال این ترامپ بود که با اظهاراتش در عربستان همه امیدهای آنها را نقش
بر آب کرد .او خواســتار انزوای ایران در محیط بین المللی شد و گفت :ایران سالح
و آموزش های نظامی به تروریســت ها و دیگر گروه های افراطی میدهد و عامل
آشــوب و خرابی درسطح منطقه است .جواد ظریف وزیر خارجه ایران که در دوران
دولت اوباما برای به سرانجام رسیدن توافق هسته ای با این دولت تعامل داشته است
نقش عربستان در یازده سپتامبر را یادآوری کرد .او در توییتر خود حمله تندی به سفر
ترامپ به منطقه کرد و گفــت :در حالی که ایران از یک انتخابات واقعی به تازگی
بیرون آمده مورد حمله کســانی قرار میگیرد که بویی از دموکراسی و صندوق رای
نبرده اند .آیا این سیاست خارجی است یا عربستان را  480میلیارد دالر دوشیده اید؟
مخالفــان روحانی در ایران اظهارات تند ترامپ را جشــن گرفتهاند.ترامپ مکررا
اظهارات خصمانه اش را نثار ایران میکند اما این عمل اســت که باید مورد سنجه
قرار بگیرد .ایرانی ها منتظرند ببیند ترامپ تا چه حد بر سر حرف ها و سیاست های
ضد ایرانی خود میایستد.

