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یادداشت

تظاهرات نزدیک
سفارت بحرین
در پاریس

فرقهگرایی در خاورمیانه ،وحشت در اروپا
نفیسه اله دادی  -تحلیل گر

دین اسالم ،دین صلح و آرامش است .این تنها شعار نیست بلکه آیه قرآن ،سند
تاریخی آن اســت .پیروان دومذهب اصلی در اســام ،یعنی تشیع و تسنن ،همواره
آرزوی زندگی مسالمتآمیز داشتهاند و تقریِب ًا در این امر موفق بودهاند .اما این روزها
مناقشــات فرقهای و جدیدی که به نام اســام مطرح میگردند ریشــه در انحراف
ط گونه به جهان سکوالر است ،باید گفت پاسخ
اعتقادی و یا شــاید هم پاسخی افرا 
مناسب و در شأنی برای دین اسالم نمیباشد.
سلفیه به دنبال بازگشــت به اسالم نخستین است اما کدام اسالم؟ اسالمی که
سلفیها فهمیدند یا اسالم واقعی؟ اسالمی که سلفی از آیات و روایات دریافتند اسالم
ناب نیست بلکه فهم و برداشتی ضعیف و مطابق میل آنهاست .شاید اصول جنگهای
وحشیانه آنها را باید در مفهوم خشن جهاد در اندیشه اندیشمندان سلفیه جستجو نمود.
اســام هیچ گاه پیروانش را به جنگ دعوت نکرده است بلکه دفاع در برابر متهاجم
را بیان نموده است.
از جمله هواداران تفکر ســلفی؛ روحانی مصری شیخ یوسف القرضاوی است که
با فتوایی مذهبی همه مسلمانان ســنی جهان را به پیوستن به شورشیان سوریه در
جنگ علیه بشار اسد و حزب اهلل لبنان فراخواند .قرضاوی در اول ژوئن  ۲۰۱۳گفت،
هر مســلمانی که آموزش جنگی دیده و قادر به این کار اســت باید برای حمایت از
شورشیان سوری ابراز آمادگی کند .این روحانی که قبل از این از حزب اهلل در جنگ
با اسرائیل در سال  ۲۰۰۶حمایت کرده بود همچنین گفت ،رهبر حزب شیطان [حزب
اهلل] برای جنگ با سنیها آمده است ...چطور یکصد میلیون شیعه (در سراسر جهان)
می توانند یک میلیارد و هفتصد میلیون (سنی) را شکست دهند؟
پیش از اظهارات تند این روحانی مصری ،دو روحانی سلفی لبنانی ،سالم الرفیعی و
احمد االسیر هم مبارزه با رژیم اسد و حزب اهلل را «وظیفه ای جهادی» دانسته بودند.
قبل از هر چیزی به نظر میرسد این تفکر ریشه در شخصیت سرکوب شده و نادیده
انگاشته شده این نظریهپردازان دارد .اخیراً این تنش ها با انفجار بمب در مناطق شیعه
نشین تحت نفوذ حزب اهلل در بیروت که به زخمی شدن دهها نفر انجامید تشدید شد،
مسئله ای که موجب شعلهورتر شدن آتش جنگ فرقه ای شد .این تنشهای خونبار
در خاورمیانه همچنان قربانی میگیرد .در عراق و سوریه که به صورت مستمر تکرار
میشود و هزاران بیگناه را به کام خود کشیده است.
اما این درگیری مختص شیعه و سنی نیست گستره آن تا اروپا و ورای مرزهای
خاورمیانه رفته اســت .اروپایی ها گمان می کردند که داعش در خارمیانه می تواند با
برخی از حکومت هایی که مقبولشــان نیست ،مبارزه کند اما پس از مدتی نیروهای
افراطی و داعش از کنترل خارج شده و تبدیل به خطری برای کشورهای غربی شد.
به خصوص آنکه بســیاری از اتباع این کشورها که ریشه های بعضا خاورمیانه ای یا
ریشه هایی در بالکان مانند بوسنی و هرزگوین داشتند ،عضو داعش شده بودند .آنها
شــهروندان اروپایی برخوردار از حق شهروندی بودند که دول اروپایی نمی توانستند
این حق را از آنها ســلب کنند .گرچه نسل های قبلتر آنها متعلق به مناطق دیگر بود
اما این افراد در کشــورهای اروپایی متولد شده و رشد کرده بودند .این مساله موجب
رخت بربســتن امنیت از اروپا می شود .همین مســاله اروپا را به شدت نگران کرده
اســت .بمبگذاری ها و آشفتگیهای بروکسل ،لندن و پاریس و  ...نشان دهنده این
موضوع است که خطر افراط گرایی و فرقهگرایی خاورمیانه ،مختص خاورمیانه نیست
بلکــه میتواند یا یک بمب جهان را به لــرزه درآورد .در آینده نیز خطرناکتر خواهد
شد .خاورمیانه به هر دلیلی مستعد فرقهگرایی میباشد و تا به حال گروه های افراطی
زیادی در این منطقه متولد و جان گرفته است از قبیل؛ القاعده ،طالبان  ،داعش و ...
 .با این که گروههای افراطی گاهی کم رنگ شــدهاند اما نابود نشدهاند .شاید به این
دلیل است که وجود این گروه ها حتی به صورت منفعل برای کشورهای آمریکایی و
اروپا منافعی دارد ،شــاید اکنون که مصایبی گریبان گیر اروپا شده است برای نابودی
آنها همتی گماشته شود.
پاورقی

ترامپ منتظر  11سپتامبری دیگر باشد

ترامپ اما درباره میزبانش عربســتان سعودی حرف نمیزد بلکه به ایران اشاره
میکرد .باید روشــن و واضح گفت که ایران در منطقه خاورمیانه ،نیرویی ثبات زدا
ت و از برخی بازیگران بد حمایت میکند اما به شدت نادرست است که این کشور
اس 
را منبعی برای تروریسم جهادگرا توصیف کنیم .طبق تحلیل «لیف ونار» از کینگ
کالج لندن درباره پایگاه جهانی تروریســم ،بیش از  94درصد از مرگ و میر برآمده
از تروریسم اسالمگرا از سال  2001را اعضای داعش و دیگر گروههای جهادگرای
سنی مرتکب شدند .ایران در حال جنگ با آن گروهها است و نه اینکه توان آنها را
افزایش دهد .تقریبا همه حمالت تروریستی در غرب ،به نوعی ارتباطی با عربستان
سعودی داشته است و تقریبا هیچ کدام از آنها هیچ ارتباطی به ایران نداشته است.
ترامپ ،خطکشی عربستان سعودی درباره تروریسم را پذیرفته است؛ خط کشی
که اصال هیچ تقصیری را متوجه پادشــاهی عربستان سعودی نمیداند و آن را به
ســمت ایران پاسکاری میکند .ســعودیها با توافقات تسلیحاتی و اعطای کمک
مالی به یک صندوق مالی که ایوانکا ترامپ پشــتیبانی از آن را به دســت گرفته،
تحسین و توجهات مذاکرهکنندگان بی تجربه ترامپ را از آن خود کردند .ترامپ در
ســال  2016و زمانی که نامزد انتخابات بود در صفحه فیس بوکش نوشته بود که
«عربستان سعودی و بسیاری از کشورهایی که مبالغ هنگفتی پول به بنیاد کلینتون
دادند ،میخواهند زنان را برده کنند و همجنسبازان را بکشند .هیالری باید همه آن
پولها را برگرداند».
آمریکا اکنون رسما در خدمت سیاســت خارجی عربستان سعودی قرار گرفته
که مجموعهای از سلســله درگیریهای بی امان علیه شــیعیان و متحدانشان در
خاورمیانه اســت .چنین اقدامی،واشنگتن را در یک نزاع فرقهگرایانهی بدون پایان
گیــر خواهد انداخت ،نزاعی که بیثباتی منطقهای را دامن زده و روابط واشــنگتن
با کشــورهایی مانند عراق که خواهان روابط خوب با هر دو طرف اســت،پیچیده
میکند .اما مهمتر از همه اینها ،آن است که چنین اقدامی هیچ کاری برای پرداختن
به تهدید مستقیم و موجود کنونی در قبال آمریکاییها که همان تروریسم جهادگرا
است ،انجام نمیدهد .من فکر میکردم که سیاست خارجی ترامپ ،قرار بود آمریکا
را در اولویت نخست قرار دهد و نه عربستان سعودی را».
وزیر امور خارجه ایران گفته اســت که دونالــد ترامپ باید وقت مفیدش را در
ریاض پای بحث با میزبان سعودی خود برای چگونگی جلوگیری از  11سپتامبری
دیگر صرف کند به جای این که به دیگر کشورها را با ادعای تروریستی خود اتهام
بزند .ترامپ در سخنرانی خود در پایتخت سعودی در جمع سران عرب بارها و بارها
به ایران حمله کرد و ادعا کرد «تامین بودجه ســاح ،آموزش نیروهای شبه نظامی
که به گسترش تخریب و هرج و مرج منجر می شود» توسط ایران به منظور حمایت
از بشار اسد در ســوریه انجام می شود تا اسد به «جرائم غیرقابل بیان» خود ادامه
دهد .رئیس جمهور ایاالت متحده افزود که مردم در ایران «ســختی و ناامیدی را
تحت کنترل رهبرانی تحمل می کنند که بی پروا به دنبال ترور و درگیری هستند».
پیش از او ملک ســلمان لب به اعتراض علیه ایران گشــوده و ایران را «پرچمدار
تروریسم» توصیف کرد بود.
از  19تروریستی که در سال  2001نزدیک به 3هزار نفر را در نیویورک کشتند،
ســعودی بودند و اتهاماتی نیز علیه اعضای ارشــد خاندان سلطنتی عربستان برای
همدستی در این حمله وجود دارد .جواد ظریف ،وزیر امور خارجه ایران به درستی به
ترامپ اشاره می کند که با وجود تمام این مدارک این عربستان سعودی است که در
پشت حادثه تروریستی  11سپتامبر قرار دارد.ظریف گفت« :ترامپ باید با سعودی ها
وارد گفت وگو درباره راه های جلوگیری از ادامه دمیدن سوخت به آتش تروریست
در منطقه شــود تا حوادثی مانند  11سپتامبر توسط حامیان مالی آنها در کشورهای
غربی تکرار نشود .شما به راحتی خواهید یافت که چه کسی باعث فروریختن مرکز
تجارت جهانی شد چرا که اسناد بسیار محرمانه آن موجود است .شما خواهید فهمید
که سعودی در این پرونده دخالت دارد».

کامران کرمی (تحلیلگر مسائل خلیج فارس)

E-mail: mostagheldaily@gmail.com

معترضان در اعتراض به محاصره نظامی آیت اهلل شیخ عیسی قاسم قرار بود در مقابل سفارت بحرین تجمع کنند اما با مخالف دولت فرانسه ،تجمع در میدان
اوروگوئه در نزدیکی ســفارت بحرین انجام شــد .تجمع کنندگان روزه دار در نخســتین روز ماه مبارک رمضان که در بین آنها افراد مسن نیز دیده می شد دست
نوشتههایی در دست داشتند که بر روی آنها تروریسم آل خلیفه و آل سعود محکوم شده بود.
یکی از تجمع کنندگان به خبرنگار صدا و ســیما گفت در صورت حل نشــدن موضوع محاصره نظامی آیت اهلل شــیخ عیسی قاسم احتمال دارد هر روز این
تجمع ادامه داشته باشد.

همسویی نامتقارن عربی در تقابل با ایران

همســویی نامتقارن بین دول عربی که برای طراحی
و اعمال یک رویکرد فراگیر علیه تهران اســت ،تاکنون به
نتیجه ملموس و روشنی منجر نشده است.
الوقــت  -با وجود اینکه ایران همواره در کانون انگاره
پــردازی مبتنی بر تهدیــد اعراب با مرجعیت عربســتان
ســعودی قرار داشــته و موجبات هماهنگی و همگرایی در
اعمــال رویکردهای ضد ایرانی را فراهم آورده اســت ،اما
به دالیل متعدد که ناشــی از همسویی نامتقارن بین دول
عربی برای طراحی و اعمال یک رویکرد فراگیر علیه تهران
اســت ،تاکنون این تالش ها به نتیجه ملموس و روشــنی
منجر نشده اســت .در مقطع اخیر و با شکل گیری ائتالف
اسالمی ضد تروریسم ،مجددا زمینه برای اعمال فشارهای
متمرکز بر نقش منطقه ای ایران فراهم شــده است .سفر
اخیر رئیسجمهوری امریکا که بخش عمده ای از آن برای
هماهنگ کردن این فشارها بود ،بحث بر سر ناتوی عربی
را مجددا بر سر زبان ها انداخته است.
این ائتالف به رهبری عربســتان سعودی که متشکل
از بازیگران ناهمســو و نامتوازن عربی-اسالمی-آفریقایی

اســت ،درصدد اســت تا در چارچوب راهبرد گسترش ناتو،
ضمــن هماهنگ کردن تالش هــای عربی در محورهای
اســتراتژی خاورمیانه ای آمریکا ،مبارزه موثر با تروریســم
و ســد کردن نفوذ منطقه ای تهران را با جدیت دنبال کند.
در این میان ،عربســتان سعودی که نقش محوری در این
اتحاد دارد ،بنا دارد تا دولت های عربی و اسالمی را متوجه
نقش در حال گســترش ایران در خاورمیانه کند .موضوعی
که چندان مــورد توجه دولت های اصلی این ائتالف یعنی
پاکســتان ،مصر و ترکیه و در یک ســطح پایینتر ،عمان،
کویــت و قطر قرار نگرفته اســت و هم اکنون نیز شــاهد

اختالف نظرهای بین قطر و عربســتان بر سر این موضوع
هســتیم .این مسئله را میتوان در سه متغیر مورد نظر قرار
داد:
اختالفات داخلی
بخــش عمده ای از اصطکاک دولت های عربی را می
توان ناشــی از اختالفات متراکم و انباشــته تاریخی ناشی
از اختالفات مرزی و ســرزمینی ،فعــل و انفعالت داخلی،
بحرانهــای اجتماعی و اقتصــادی و همچنین مداخالت
درون عربی در این منظومه دانســت .حتی در یک ســطح
همگراتر همچون شــورای همکاری خلیج فارس نیز شاهد
تــداوم و فعال بودن این شــکاف هــا و اختالفات بوده و
هســتیم .مجموع این عوامل که موجبات عمیقتر شــدن
خطوط بحران در ســطوح مختلف گردیــده ،زمینه را برای
اختــاف نظر در خصوص نقش منطقــه ای ایران ،فراهم
آورده است.
نوع نگاه به ایران
انباشت اختالفات هم دوجانبه و هم درون عربی باعث
شــده تا نوع نگاه به موضوعات پیرامونی بخصوص نقش
منطقهای ایران متفاوت باشد .علیرغم فشارهای عربستان
بــرای ایجاد خطوط همگــرا در برخورد با تهران ،شــاهد

آغاز خاورمیانه جدید ،کودتا علیه قطر

به دنبال هجمه رســانه ای شدید امارات و عربســتان علیه قطر ،بندهای توافق
محرمانه آمریکا ،عربســتان و امارات برای فراهم کردن زمینه ایجاد خاورمیانه جدید،
آشکار شد.
براســاس بندهایی از این توافق که پایگاه اینترنتی «وطن» به آن دســت یافته
است ،نخستین بند این توافق عبارت است از کودتا در قطر یا در انزوای بین المللی قرار
دادن این کشــور از طریق هجمه تبلیغاتی سازمان یافته با هماهنگی سعودی ،امارات
و مصر با نظارت آمریکا.
دومین بند این طرح محاصره بین المللی گروه اخوان المسلمین و بستن رسانههای
آن ،تروریستی خواندن این گروه و مصادره اموال آن است.
در همین چارچوب و همزمان با هجمه تبلیغاتی امارات « عربســتان علیه قطر،
سعودی ،امارات و مصر ده ها پایگا خبری قطری و در راس آن پایگاه اینترنتی شبکه
«الجزیره» را تحریم کردند؛ امری که به صراحت ثابت می کند که رویدادهایی که از
آغاز انتشار اظهارات منتسب به امیر قطر روی داده ،برای هدفی مشخص ،به دقت از
قبل طراحی شده است.

محبوبیت ترامپ به
پایینترین حد رسیده است

روزنامه ایندیپندنت چاپ انگلیس نوشت :بیشتر
رای دهندگانی که با عملکرد ترامپ موافقند ،ســفید
پوســت هســتند .از این افراد ،فقط بیست و هشت
درصد افراد کامال موافق عملکرد ترامپ در کاخ سفید
هستند .این رقم ،از چهل و پنج درصد افرادی که ماه
آوریل در همین نظر سنجی اعالم کرده بودند قویا با
عملکرد ترامپ موافق هستند کمتر است.
این نظر سنجی به درخواست شبکه تلویزیونی
فاکس نیوز انجام شد .دو شرکت تحقیقاتی این نظر
ســنجی را به صورت تلفنی و با شرکت هزار و یازده
نفر برگزار کردند .این نظر ســنجی در تاریخ بیست و
یکم تا بیست و سوم مه انجام شد.
حدود چهل و پنج درصد شــرکت کنندگان در
این نظر ســنجی خودشان را دموکرات خواندند ،سی
و هشت درصد گفتند جمهوریخواه هستند و هجده
درصد نیز مستقل بودند.
این سؤاالت ،امسال هر ماه از تعداد مختلفی از
رای دهندگان پرسیده شده است.
فاکس نیوز که مالک آن روبرت مرداک دوست
قدیمی ترامپ است ،مکرر گزارش های خبری پخش
میکند و کارشناســانی را دعوت می کند که طرفدار
رئیس جمهور هستند.
میزان محبوبیت مایک پنس معاون رئیسجمهور
آمریکا هم هشــت امتیاز کاهش یافته است .میزان
محبوبیت پنس که مــاه آوریل ،پنجاه درصد بود ،در
تازه ترین نظر ســنجی به چهل و دو درصد رســیده
است.
از این میزان ،فقط بیســت و نــه درصد از رای
دهندگان ثبت نام کرده قویــا موافق عملکرد پنس
هســتند .پنجاه و پنج درصد رای دهندگان به ترامپ
اعتماد دارند.
از میان افرادی که در نظر سنجی شرکت کردند،
فقط چهل درصد از طرحی که جایگزین طرح مراقب
بهداشتی اوباما می شود حمایت کردند .طرح مراقبت
بهداشــتی جمهوریخواهان اکنون در مجلس ســنا
بررسی می شود.
از شــرکت کنندگان در این نظر سنجی پرسیده
شــد آیا فکر می کنید بهترین روزهای آمریکا پیش
روی ما قرار دارند یا آن روزها پشــت سر ما هستند؟
اکثریت یعنی شصت و دو درصد افراد گفتند روزهای
خوبی پیش روی ما خواهد بود .در میان افراد شرکت
کننده در این نظر سنجی ،بودجه دولت اهمیت زیادی
داشــت و هشــتاد درصد رای دهندگان گفتند این
موضوع ،مایه نگرانی زیاد آنهاست .موارد دیگری که
در این نظر سنجی مورد پرسش قرار گرفتند عبارت
بودند از  :اقتصاد ،تاسیســات زیر بنایی ،جنگ با کره،
حمالت تروریستها ،بازار کار و مداخله روسیه.یکی
از جنجالی ترین قول های انتخاباتی ترامپ ،احداث
دیوار مــرزی تقریبا دو هزار مایلی در مرز با مکزیک
برای مقابله با مهاجرت غیر قانونی بود.با وجود این ،از
میان افرادی که نظر سنجی شدند ،فقط سی و هشت
درصد گفتند معتقدند ترامپ واقعا این دیوار را میسازد
و فقط ســی و دو درصد خواستار آن بودند که ترامپ
این کار را انجام دهد.

بند سوم این توافق ،شوکه کننده است زیرا به موجب آن باید رژیم صهیونیستی
به نوار غزه حمله کند ،مداخله زمینی مصر صورت بگیرد تا تنش و هرج ناشــی از این
امور ،هواداران محمد دحالن ،از رهبران برکنار شــده جنبش فتح در نوار غزه ،را وادار
به تمکین کند.
بند چهارم ایــن توافق مربوط به برکناری محمد بن نایف ولیعهد عربســتان و
انتخاب محمد بن سلمان جانشین ولیعهد سعودی به جای وی با استقبال آمریکا.
بند پنجــم این توافق پلید به برقراری روابط رســمی و آشــکار میان امارات و
«اسرائیل» و حل و فصل مساله فلسطین با استفاده از اراضی مصر مربوط می شود.
از سوی دیگر «یوسف العتیبه» سفیر امارات در واشنگتن به تازگی از گفتوگوهای
نظامی مشترک میان امارات و آمریکا سخن به میان آورد و تاکید کرد که ابوظبی انتظار
دارد کــه حدود  25تا  300فرمانــده نظامی آمریکایی بلند پایه به این گفت وگوها در
مرکز تحقیقات راهبردی بین المللی ( )CSISبپیوندند.
وی در عین حال تاکید کرد که کشــورش افتخار می کند که تنها کشور عربی
است که طی  25سال گذشته در  6ائتالف نظامی در کنار آمریکا بوده است.

بینالملل

رویکردهای متفــاوت در ارتباط با ایران بــوده ایم .مصر،
عمــان ،کویت ،قطر و تونس از جمله دول عربی هســتند
که با وجود همراهی با عربستان ،اما خواهان روابط خوب با
جمهوری اسالمی نیز هستند .عراق ،سوریه ،لبنان ،الجزایر
نیز از جمله کشورهایی هستند که همواره رویکرد فعالی را
در روابط با ایران داشــتهاند .استدالل چنین بازیگرانی این
است که با فعال شدن بحران های منطقه ای ،می توان از
ظرفیت های حل و فصل بخشی ایران استفاده الزم را برد.
نگرانی از هژمونی عربستان
بعد دیگری که به این مسئله دامن زده است ،نگرانیها
از هژمونی و مرجعیت عربســتان بر کشورهای عربی و غیر
عربی همراه عربســتان است .مصر ،پاکســتان و ترکیه از
جمله مهمترین بازیگرانی هستند که به دلیل ظرفیتهای
سیاســی و نظامی خود ،تمایل چندانــی برای همراهی در
رویکردهای ایران ســتیزی تحت زعامت و رهبری ریاض
را ندارند .تشــخص و وجاهت منطقــه ای این بازیگران و
همچنین نگرانی دیگر بازیگران کوچک از بحرانی تر شدن
وضعیت منطقه ،باعث شــده تا همواره بیم از قدرت طلبی
عربســتان ،مانع از همراهی تمام کامل با سران سعودی در
اعمال فشار بر تهران گردد.

کارشناســان و تحلیلگرانی که پایــگاه اینترنتی وطن با آنهــا در این خصوص
گفتوگو کرده اســت ،تاکید کرده اند که توطئه پلید آمریکا « سعودی» امارات برای
ایجاد خاورمیانه جدید ،در عمل با هجمه رســانه های سعودی ،امارات و مصر به قطر
آغاز شده است.

اختالف آمریکا با سایر کشورهای عضو گروه  7بر سر تغییرات اقلیمی

اجالس دو روزه رهبران هفت کشور صنعتی جهان موسوم
به گروه  7روز شنبه در سیسیل ایتالیا بدون دستیابی به نتایجی
ملموس به کار خود پایان داد.
هــر چند افزایــش تهدیدهای تروریســتی از جمله حمله
تروریستی اخیر در انگلیس موجب شد سران گروه هفت در پایان
نخســتین روز این اجالس ،بیانیه ای درباره مبارزه با تروریسم
صادر کنند ،آنها در دیگر موضوعات به ویژه در خصوص تجارت
آزاد و حل مشکالت آوارگان و تغییرات آب و هوایی به نتیجهای
نرسیدند.
پائولو جنتیلونی ،نخست وزیر ایتالیا در نشست خبری پایانی
این اجالس گفت :باید بگویم مذاکرات ما در خصوص تغییرات
آب و هوایی که مسئله ای بسیار مهم است رضایت بخش نبود
و آمریکا مخالف آن است .بنابراین همانطور که در بیانیه پایانی

ســران گروه هفت آمده است ،شش کشور از هفت کشور گروه
هفت از توافقنامه  2015پاریــس حمایت میکنند و به آمریکا
فرصت بیشــتری داده میشــود تا در مورد موضع خود تصمیم
بگیرد.

ســران هفت کشــور صنعتی جهان در بیانیــه پایانی این
نشســت همچنین اعالم کردند مبارزه با تروریســم در سوریه
بدون راهکارهای سیاسی ممکن نیست .در این بیانیه آمده است:
پیشرفت های چشــمگیری در کاهش حضور گروه تروریستی
داعش در ســوریه و عراق داشــته ایم .ما متعهد میشــویم به
تالشها برای آزادســازی کامل اراضی تحت اشغال داعش به
ویــژه موصل و رقه ادامه دهیم و تا نابودی داعش و پایان دادن
به خشونت ها و نقض گســترده حقوق بشر به تالش هایمان
ادامه دهیم .سران گروه هفت همچنین ضمن استقبال از مبارزه
با گروه تروریســتی داعش در لیبی از تمامی کشورهای منطقه
خواستند با مشارکت در تالشها برای ریشهکنی داعش و دیگر
گروههای تروریســتی و خشونتهای ناشــی از افراطگری در
عراق ،سوریه و یمن نقشی سازنده ایفا کنند.

پرواز جتهای انگلیسی برای رهگیری جنگندههای روسی

وزارت دفــاع انگلیس در بیانیــه ای گفت که جتهای
جنگنده تایفون این کشــور از پایگاه هوایی «لویســموف» در
اسکاتلند انگلیس پرواز و اقدام به رهگیری دو فروند هواپیمای
نظامی روسی کردند.
براســاس گزارش وزارت دفاع انگلیس ،جنگندههای این
کشــور پس از مأموریتشان ســالم به پایگاهشان در اسکاتلند
بازگشتند.
انگلیــس به طور معمــول اقدام به رهگیــری هواپیمای

جنگنده روســی در نزدیکی حریم هوایی این کشــور میکند
و این مساله در ســالهای اخیر به دنبال بحرانهای اوکراین
و بروز تنش میان مســکو و غرب بر ســر این مساله ،تشدید
شــده اســت .طی ماه های گذشــته چندین مــورد رهگیری
بمبافکنهای راهبردی (دورپرواز) روسیه در آبهای شمالی
و شرقی انگلیس توســط جنگندههای انگلیسی گزارششده
اســت .وزارت دفاع انگلیس ،بارها تصریح کرده که این کشور
مصمم به حفاظت از حریم هواییاش است.

برخی تحلیل گران بر این باورند که دولت روسیه در حال
اجرای یک «بازی» با کشورهای اروپایی از جمله انگلیس در
این خصوص است.به گفته آنها ،هواپیماهای روسی اگرچه وارد
حریم حاکمیت انگلیس نمیشــوند اما وارد منطقهای میشوند
که لنــدن خــودش را در آن ذیحق میداند .آنهــا معتقدند
روسهــا در این بازی ،عملی خالف قوانین بینالمللی صورت
نمیدهند اما سبب میشوند که وزارت دفاع انگلیس و مقامات
دفاعی این کشور تحریک شوند.

کاهش پیشتازی
ترزا می پیش از
انتخاباتانگلیس

آمادگی روسیه برای مذاکره با آمریکا

ایگور ل ِویتین معاون رئیس جمهوری روسیه گفت :مسکو برای مذاکره سازنده
با واشنگتن آماده است و حل مناقشه سوریه و مبارزه با تروریسم جهانی نیز مبتنی
بر همین مذاکرات خواهد بود.
خبرگزاری اسپوتنیک روسیه به نقل از لویتین نوشت :زمان آن فرارسیده است
که تصمیمی برای تشدید اختالفات یا بهبود روابط بسیار تیره گرفته شود.
لویتیــن در کنفرانس « بالتیــک » در لتونی اظهار داشــت :جهان به مرحله
خطرناکی رسیده است و روابط روسیه و غرب تیره شده است که این مشکالت باید
با کمک کارشناسان حل شود .همه مشکالت را نمیتوان حل کرد ولی باید گام به
گام از لبۀ پرتگاه دور شد.
معاون والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روســیه افزود :مسکو آماده آغاز کردن
مذاکرات ســازنده با غرب است و یکی از اولویتهای ما مذاکره سازنده با واشنگتن
است.
لویتین گفت :حل مناقشــه ســوریه و خاورمیانه و مبارزه با تروریسم جهانی و
مشکالت دیگر کنونی باید مبتنی بر این مذاکرات باشد  .باید یکی از دو گزینه تیرگی
بیشتر روابط یا پایان دادن تدریجی به تیرگی روابط روسیه و غرب را انتخاب کرد.
روابط مســکو و واشنگتن درپی حملۀ آمریکا به پایگاه هوایی الشعیرات سوریه
تیره شده است زیرا روس ها این حمله را نقض آشکار حاکمیت ملی سوریه می دانند.
روســیه در واکنش به حملۀ آمریکا پیشنویس قطعنامه غرب را برای محکوم کردن
دولت دمشق به ادعای استفاده از سالح های شیمیایی وتو کرد.

نامه اعتراض وزارت خارجه سوریه به
شورای امنیت

وزارت امور خارجه و مهاجران در این پیام ها تاکید کرد که این حمله جدید
که به کشــته شدن  35غیرنظامی انجامید ،در ادامه تجاوزات ائتالف بین المللی
نامشروع علیه حاکمیت جمهوری عربی سوریه و امنیت مناطق آن به بهانه مبارزه
با تروریســم است؛ اما اقدامات این ائتالف فقط موجب ایجاد بی نظمی و ویرانی
می شود که سازمان های تروریستی افراطی از آن سود می برند.
در پیام وزارت امور خارجه آمده اســت که ســوریه بار دیگر بر لزوم توقف
اقدامات این ائتالف نامشــروع به رهبری آمریکا و اجرای قطعنامه های شورای
امنیت درخصوص مبارزه با تروریســم از جمله قطعنامه  2253سال  2015تاکید
می کند .در حمالت جنگنده های ائتالف بین المللی به رهبری آمریکا به شــهر
المیادین واقع در شرق دیرالزور 35 ،شهروند غیرنظامی سوریه که اغلب از زنان و
کودکان بودند ،کشته و دهها نفر دیگر نیز مجروح شدند.

بر اساس نتایج  5نظرسنجی ،پیشتازی نخستوزیر
انگلیس پیــش ازبرگزاری انتخابات پارلمانی  18خرداد
کاهش یافته است.
به نقل از رویتــرز در حالی که انگلیس انتخاباتی
حســاس را  8ژوئن ( 18خرداد) برگزار میکند ،نتایج 5
نظرســنجی از کاهش پیشتازی ترزا می « نخستوزیر
این کشــور » در پی حمله تروریستی منچستر حکایت
دارد .این بدان معناست که ترزا می ممکن است نتواند
بــر خالف پیشبینیهای یک ماه پیــش ،پیروز قاطع
انتخابات پارلمانی آتی باشد.
 4نظرســنجی که روز شنبه منتشر شد از کاهش
پیشــتازی ترزا می به  2تا  6درصد حکایت داشت .این
وضع میتواند رقابت را در انتخابات  8ژوئن تشدید کند.
به گفته تحلیلگران ،ترزا می همچنان از بیشترین
بخت برای پیروزی در این انتخابات برخوردار است؛ اما
فاصله وی از رقبا و به خصوص از حزب کارگر کاهش

یافته اســت .به همین دلیل ،دیگر تضمینی وجود ندارد
که وی بتواند از اکثریتی قاطع در این انتخابات برخوردار
شود.
ترزا مــی  1ماه پیش برای تقویــت جایگاه خود
در مذاکرات خــروج انگلیس از اتحادیه اروپا (برگزیت)
و همچنین به منظور تحکیــم موقعیت خود در حزب
محافظهکار خواســتار برگــزاری انتخاباتی زودهنگام
شــد .اما اگر او نتواند همانند سلف خود دیوید کامرون
از اکثریتی با  12کرســی برخوردار شود ،قمار انتخاباتی
وی با شکست روبرو خواهد شد و اقتدار وی نیز احتما ًال
خدشهدار خواهد شــد .پیشتر کامرون توانسته بود در
سال  2015در انتخاباتی مشابه اکثریتی را با  12کرسی
کسب کند.نظرسنجیها حدود یک ماه پیش از پیشتازی
 19درصدی ترزا می در این انتخابات حکایت داشــت؛
فاصلهای که هماکنون به حدود  6درصد کاهش یافته
است.

استاد دانشگاه مریلند آمریکا:

اسرائیل مجبور به توافق با رهبر اعتصاب کنندگان شد

ایرنا :تلحمی در توییتر خود با اشــاره بــه پایان اعتصاب
غذای اســرای فلســطینی در بند رژیم صهیونیستی ،نوشت:
اســرائیل (رژیم صهیونیستی) اصوال با واژه ' مذاکرات' بیگانه
است.
وی ادامــه داد :اما ســرانجام این رژیم مجبور شــد که با
مــروان البرغوثی ،رهبر جنبش آزادیبخش فلســطین (فتح)
مذاکره کند .در همین خصوص «عیسی قراقع» رئیس هیات
امور اســیران فلسطینی اعالم کرد :اســیران فلسطینی بعد از
توافــق با کمیته اعتصاب غذا به ریاســت «مروان البرغوثی»

درباره خواســته های اســیران و بعد از  20ساعت مذاکراه در
زندان عســقالن دیروز به اعتصاب غذای خود پایان دادند .در
این مذاکرات مروان برغوثی و رهبران اســرای اعتصاب غذا
کننده با مقامات اداره زندان های رژیم صهیونیســتی که حتی
تــا آخرین لحظه حتی با فکر گفــت وگو با برغوثی و رهبران
اعتصاب غــذا کننده مخالفت می کردنــد ،گفت وگو کردند.
 1800اســیر فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی پس از
 40روز اعتصاب غذا ،روز شــنبه با دســتیابی به خواسته های
خود ،به اعتصاب غذای خود پایان دادند.

