6

E-mail: mostagheldaily@gmail.com

دوشنبه     22خرداد شماره 166

یادداشت

گروه موسوم به «اتحادیه علمای مسلمین» امروز در استانبول در بیانیهای محاصره قطر توسط عربستان و چندین کشور را «ظالمانه و غیرقانونی» توصیف کرد.
اتحادیه علمای اهل سنت در
بنا بر گزارش شبکه الجزیره ،در این بیانیه که بیش از  100تن از «علمای اهل سنت» پای آن را امضاء کردهاند آماده است :ما خواستار برداشته شدن محاصره ظالمانه بر روی قطر هستیم که از سوی چند کشور
استانبول:
عربی وضع شده است .این گروه تأکید کرد :محاصرهای که برخی کشورهای عربی بر روی قطر وضع کردهاند ،از نظر شرعی حرام است و در ماه رمضان نیز بر گناه آن افزوده میشود.
این بیانیه همچنین با انتقاد از بیانیه دانشگاه االزهر در حمایت از این محاصره تأکید کرد که بیانیههای االزهر سیاسی است و نه دینی و ما از این مسأله ابراز تأسف میکنیم.
«محاصره قطر
این نهاد دینی اهل سنت همچنین تأکید کرد :جرم دانستن مقاومت فلسطین خیانت به امت عربی و دین اسالم است و همچنین قرار دادن شیخ قرضاوی در لیست تروریسم تجاوز آشکار و بی ادبی به علمای امت
حرام است»
محسوب میشود.

آینده تجاری ایران و قطر
حامد شهبازی
نفیسه اله دادی  -تحلیل گر

اظهارات امیر قطر تنها یک روز پس از برگزاری اجالس آمریکایی -عربی ریاض با حضور
ترامــپ درباره روابط با ایران و مقاومت در منطقه جنجال رســانهای زیادی به پا کرد .این دو
کشور همچنین قطر را تحت فشار قرار میدهند تا به حمایت خود از اخوان المسلمین و حماس
پایان دهد .این اختالفات نشــانگر شکافی میان اتحادیه عرب است .ایران و طرفداری از ایران
باز هم اعراب را دچار تشــنج کرده است .عربســتان به عنوان محور ضد ایرانی و قطر در نگاه
حداقلی در گفتار و ظاهر همراه ایران.
تشنج در روابط قطر و عربستان زمانی علنی تر شد که عربستان سعودی روابط دیپلماتیک
و هرگونه ارتباط زمینی ،دریایی و هوایی با قطر را قطع و اعالم کرد این اقدام برای محافظت
از عربســتان در برابر آنچه ریاض تروریســم و افراط گرایی نامید ،ضروری است .به پیروی از
عربســتان کشــورهای بحرین ،مصر ،امارات متحده عربی ،یمن ،لیبی و ماالوی اعالم کردند
روابــط دیپلماتیک خود با قطر را قطع می کنند .کشــورهای مذکور دلیل قطع روابط با قطر را
«حمایت از تروریسم» و دخالت در امور داخلی خود عنوان کرده اند.
موضوعی که حائز اهمیت است ،بحث تأمین اقتصادی قطر پس از محاصره است .یکی از
دالیلی که منجر به کدر شدن روابط با عربستان گردید حمایت تلویحی قطر از ایران بوده است
و از ســوی دیگر نیز ایران تقریب ًا نزدیکترین همســایه به قطر است و از سوی دیگر اختالفات
اعراب با ایران صبغه تاریخی طوالنی دارد .قطر همسایه جنوبی ایران است و ساختار اقتصادی
مشــابهی با ایران دارد .این دو همســایه دارای اقتصادی متکی به منابع عظیم ســوختی خود
هستند و از این رو ،فرصت بارزی برای مبادالت برونمرزی بین دو کشور وجود نداشته است.
روند مبادالت برونمرزی ایران و قطر در ســالهای  2000تا  2015بیانگر تراز تجاری منفی
اســت؛ به عبارت دیگر همواره ارزش دالری واردات قطر از ایــران بر ارزش دالری صادرات
این کشور به ایران غالب بوده اســت .بنابر دادههای گمرک ایران ،کشورمان  291قلم کاالی
غیرنفتی با ارزش متوسط هر تن  82دالر به قطر صادر و  51نوع کاال با ارزش متوسط 7026
دالر از این کشور در سال  1394وارد کرده است ،اما  10قلم عمده کاالهای صادراتی غیرنفتی
ایران به قطر که حدود  74درصد کل ارزش صادرات غیرنفتی هســتند ،محصوالتی خام یا با
حداقل ارزشافزوده (مانند ســیمان) بودهاند که با ارزش متوسط هر تن  76دالر به این کشور
عرضه شــده اســت؛ بنابراین میتوان گفت قدرت رقابتی ایران در مجموعه کاالهای صادرات
غیرنفتی بسیار پایین است .آن گونه که ارقام و آمار نشان می دهد ایران در طی سال های اخیر
روابط تجاری اقتصادی چشــمگیری با قطر نداشته است و این ناشی از سیاست ایران هراسی
کشــورهای حوزه خلیج فارس بوده و بحث عرب و عجم ،شــیعه و سنی که به گفتمان غالب
تبدیل شده است .از سوی دیگر نیز عمده دارایی ایران ذخایر نفت و گازبه شمار می آید .که قطر
از آنها بی نیاز است .با این وجود به نظر می رسد محصوالت کشاورزی و غذایی ایران بتواند در
قطر مورد اســتقبال قرار گیرد و در حالی که تقریب ًا تمام مرزهای دول عربی به روی قطر بسته
شده است بهترین زمان برای رونق بنادر ایران و تبادالت تجاری است.

پاورقی

انگلستان :پارلمان معلق و دولت نامعلوم

افزایش توجه رای دهندگان انگلیسی به حزب لیبرال دموکرات بدست آوردن  23درصدی
آرا در مقایســه با احزاب محافظه کار و کارگر باعث شــده اســت تا با وارد شدن نقش ضلع
سرنوشت ساز حزب لیبرال دموکرات در تشکیل دولت جدید ،آینده تشکیل دولت توسط حزب
محافظه کار و یا حزب کارگر را با چالش های فراملی روبرو سازد در واقع تشکیل کابینه معلق
در نتیجه انتخابات اخیر پارلمانی در انگلســتان به واسطه بدست نیاوردن اکثریت کرسی های
پارلمانی توســط یک حزب اکنون باعث شده اســت تا بار دیگر در  36سال اخیر انگلستان با
شرایط ویژه ای روبرو شــود شرایطی که از آنجا که اکثریت پارلمانی از آن یک حزب نیست
باید مذاکرات میان احزاب اکثریت و اقلیت برای دســتیابی به توافق و اکثریت پارلمانی ادامه
یابد وگر نه حزب دارنده بیشــترین کرســی پارلمانی که اکنون حزب محافظه کار به رهبری
دیوید کامرون اســت مجبور خواهد بود دست به تشکیل دولت اقلیت زند دولتی که در واقع با
توجه به نیاز به بررســی موردی رای پارلمان در نهایت دولت زودگذری خواهد بود که مجبور
به برگزاری انتخابات زود هنگام می شــود.در واقع نتیجه انتخابات انگلســتان تحولی جدید
در این کشــور است افزایش شــمار رای دهندگان حزب لیبرال دموکرات ( 23درصد) در کنار
حــزب محافظه کار ( 36درصد) و حزب کارگر ( 29درصد) ســه ضلع مثلثی انتخاباتی در این
کشور را تشکیل دادند که با توجه به نظام انتخاباتی اکثریت ساده که برآمده از قانون اساسی
نانوشــته این کشور است احزاب ســهمی نابرابر در پارلمان بدست آوردند یعنی با وجود سهم
 23درصدی حزب لیبرال دموکرات در میزان آرای رای دهندگان اکنون تنها  56کرســی در
پارلمان ( 9درصد کرســی ها) را از آن خود کرده اســت .و در مقابل آرا» حزب محافظه کار و
کارگر در پارلمان به نسبت میزان رای شان افزایش زیادی داشته است .در حقیقت این چالش
و تبعیض آشــکار هم اینک در روزهای گذشــته مورد توجه شهروندان انگلیسی و سازمان ها
مردم نهاد و حزب لیبرال دموکرات بوده است .در این راستا راه اندازی جنبش بنفش و برقراری
راهپیمایی هایی درجهت اصالح ساختار انتخاباتی این کشور مورد توجه شهروندان از یک سو
و حزب لیبرال دموکرات از ســوی دیگر قرار گرفته است به طوری که حزب لیبرال دموکرات
بــه رهبری نیک کلــگ اکنون با توجه به نیازمندی حزب محافظه کار به شــرکت در دولت
ائتالفی اصالح ســاختار انتخاباتی را از شروط اصلی خود برای ائتالف قرار داده است در عین
حــال از آنجا که حزب محافظه کار به رهبری براون مخالف سرســخت تغییر نظام انتخاباتی
اســت آینده تشکیل کابینه جدید در بریتانیا در هاله ای از ابهام قرار گرفته است چه اینکه در
صورت شکست مذاکرات تشکیل دولت توســط محافظه کاران و لیبرال دموکرات ها ،حزب
کارگر نیز مذاکراتی را با لیبرال دموکرات ها آغاز خواهد کرد و سرانجام نوع بازی و امتیاز دهی
اقلیــت حزب لیبرال دموکرات با حزب اکثریت و تشــکیل دهنده دولت ائتالفی نقش مهمی
در تعیین کابینه جدید خواهد داشــت آنچه مشخص است تداوم پارلمان معلق و دولت معلق
و عدم دســتیابی ســران احزاب عمده به دولت جدید در کنار فشار افکار عمومی برای اصالح
ساختار انتخاباتی پیامدهای منفی زیادی بر اقتصاد این کشور خواهد گذاشت در کنار این تداوم
این وضعیت و نظام کنونی انتخاباتی باعث کاهش مشــارکت شــهروندان در انتخابات آینده
خواهد شد.
پارلمان معلق ( )hung parliamentدر فرهنگ سیاسی پارلمانی بریتانیا رایج است
پارلمان معلق به وضعیتی اطالق میشــود کــه در آن هیچیک از احزاب نتوانند اکثریت
کرســیهای مجلس عوام بریتانیا را در اختیار گیرند .به این حالت؛ که در آن دولت نمیتواند
بدون حمایت آرای سایر احزاب؛ قانون تصویب کند؛ پارلمان معلق گفته میشود .برای کسب
اکثریت 326 ،کرسی از  650کرسی مجلس عوام الزم است (نیم به عالو یک).
وضعیت پارلمان معلق باعث میشود تا دولت ائتالفی؛ یا دولت اقلیت و یا انحالل پارلمان
در دســتور کار قرار گیرد .درهمین حال؛ باور عمومی این اســت که دولت برخاسته از شرایط
پارلمان معلق؛ دولتی موثر و قوی نیست .این نکته به ویژه در میان گردانندگان امور اقتصادی
طرفداران بیشتری دارد و بنابراین پاسخ بازار به دولت ائتالفی منفی است.
عمر کوتاه دولتهای اقلیت و یا ائتالفی باعث میشــود تا حزبی که رهبری این نوع از
دولتهــا را برعهده دارد نتواند برنامههایش را به طور کامل اجرا کند؛ چرا که ناگزیر اســت
برخــی از برنامههایش را به خاطر حفظ حمایت احزاب حامی خود ،کنار بگذارد و همین امر از
میزان اعتماد و یا حمایت از آن میکاهد.

بینالملل

اهداف احتمالی ترکیه از حضور نظامی در قطر

الوقت -دو روز پس از آنکه عربســتان ســعودی ،مصر
و امــارات عربی متحده و بحرین روابــط دیپلماتیک خود را
با قطر قطع کردند ،پارلمان ترکیــه قراردادهای نظامی را با
قطر تصویب کرد که اجازه استقرار نیروهای نظامی ترکیه در
پایگاه نظامی این کشور را می دهد .گرچه این اقدام ترکیه را
نمی توان ضد عربستان سعودی دانست اما آن را می توان به
عنوان اقدامی در حمایت از قطر تلقی کرد.
در واقع شــماری از تحلیلگران بــر این باورند که آنکارا
با این اقدام خود نشــان داد کــه روابط دفاعی اش با قطر از
اهمیت خاصی برای آن برخوردار اســت .گرچه ترکیه مدتی
اســت که در قطر پایگاه ایجاد کرده و نیروهای نظامی اش
در این کشــور مستقر هستند اما تشدید حضور ترکیه در این
مقطع زمانی در قطــر از اقدام آنکارا برای اطمینان مجدد به
قطر حکایت دارد .ترکیه طی قراردادی که در ســال  2014با
قطر به امضا رســاند پایگاهی را در این کشور ایجاد کرد که
نخســتین پایگاه این کشور در غرب آسیا محسوب می شود.
این پایگاه که ظرفیت پذیــرش  5هزار نیرو را دارد در حال
حاضر میزبان  200سرباز ترک است.
ترکیه بــا راه اندازی پایــگاه نظامی خــود در قطر به
دنبال قدرت نمایی اســت و حضور در قطــر زمینه را برای

بروز دیدگاه کالن منطقه ای آنکارا میســر می سازد به ویژه
که رجب طیــب اردوغان رییس جمهــوری ترکیه هیچگاه
نیات و اهداف بلندپروازانه خود را پنهان نســاخته است و به
نظر نمی رســد ترکیه با حضــور در قطر صرفا به دنبال ارائه
دیدگاهی نمادین باشــد و البته نمی تــوان آن را اقدامی بر
ضد عربستان ســعودی تلقی کرد اما ترکیه همواره به دنبال
موازنه قدرت در منطقه غرب آســیا بــرای تامین منافع خود
بوده اســت و حضور ترکیه در قطر را می توان در این قالب
تحلیل کرد که ترکیه چشــم انــداز ژئوپلتیک خود را اولویت
بنــدی کرده و به دنبال ارائه این دیدگاه اســت که به دور از
بحران دیپلماتیکی که بین عربســتان سعودی و قطر پدیدار
شــده اســت ،برای حضور نظامی خود در قطر اهمیت قائل
است.
البته سابقه نشان داده که ترکیه و قطر در قبال مناقشات
و تحوالت منطقه ای در مســیری مشابه حرکت کرده اند و
اقدامات دو کشــور در قبال جنگ سوریه ،حمایت از انقالب
مصــر و محکومیت کودتــای نظامی روی داده اســت .در
مصر که به قدرت رســیدن ژنرال السیسی منجر شد از این
نمونه هاست.
ایــن دو کشــور در عین حــال از طبقه بنــدی اخوان
المســلمین و حماس بــه عنوان «گروه های تروریســتی»
اجتناب کرده و حمایتهای گسترده ای از گروه های مسلحی

که برای سرنگونی بشار اسد رییس جمهوری قانونی سوریه
تالش می کردند ،صورت دادند.
مشــارکت بین دوحه و آنکارا در پی آنکه شیخ تمیم بن
حمد آل ثانی امیر قطر در بحبوحه و پس از کودتای نافرجام
ترکیه از رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه و دولت
این کشــور حمایت کرد ،باعث تقویت سیاستهای منطقه ای
دو کشور بیش از پیش شد.
قطر و ترکیه در عین حال پیگیر راهبرد مشــابه موازنه
روابط خود با ایران هســتند و ترکیه که با ایران بر سر سوریه
و عراق اختالف نظرهایی دارد امــا به روابط تجاری خود با
جمهوری اســامی ایران ادامه می دهــد و نوع رابطه قطر
و ترکیه با ایران باعث شــده اســت که عربســتان در ایجاد
اتحــادی علیــه ایران با دشــواری هــای بســیاری روبرو
شود.کارشناسان بر این باورند که ترکیه دست به هر تالشی
می زند تا روابطش با آمریکا و عربســتان به دشمنی تبدیل
نشود .در قبال قطر نیز ترکیه به نظر می رسد با جنبه هایی
از دیدگاه سیاست خارجی قطر موافق است و اردوغان تصریح
کرده است که با اتهاماتی که ریاض علیه قطر مطرح می کند
موافق نیست به ویژه آنکه دو کشور در قبال فلسطین ،مصر،
حماس و اخوان المسلمین ،دیدگاه مشابهی دارند اما این امر
بدین معنی نیســت که ترکیه خواهان به خطر انداختن روابط
خود با عربستان سعودی یا امارات عربی متحده است چرا که

آنکارا از مناسبات سیاســی و اقتصادی قوی ای با عربستان
ســعودی برخوردار اســت و این در حالی است که ترکیه از
نزدیکی روابط عربستان با دولت جدید آمریکا برخوردار است
و به نحوی تالش می کند که از مناسبات ریاض با واشنگتن
بــرای نزدیکی با دولت ترامپ نیز بهره بگیرد .البته ترکیه در
این مســیر از رابطه اش با قطر دســت برنخواهد داشت اما
تــاش می کند که اقدامی نکند که بــه منزله اقدامی علیه
ریاض تلقی شود.

چگونگی بازتاب هرج و مرج در دستگاه سیاست خارجی آمریکا توسط بحران قطر

بحران روابط قطر و عربستان این روزها موضوعیست
که بســیاری از اظهار نظرها را در میان رهبران سیاسی
جهان به خود اختصاص داده اســت .اما این اظهارنظرها
بطور معمول توسط مقامات مختلف در یک کشور بصورت
هماهنگ و براســاس موضع رسمی سیاست خارجی آن
کشــور بیان میشود .حال اما در ایاالت متحده برخالف
دیگر کشــورها ،نوعی تناقض گویی و هرج و مرج را در
گفتههای وزیرامورخارجه و رئیس جمهور در مورد قطر
میتوان مشاهده کرد.
به گزارش الوقت ،در گزارشی که خبرگزاری فرانسه
در ارتباط با تناقــض در مواضع رهبران آمریکا در مورد
بحران قطر منتشر ساخته ،به مواضع متناقض و ناهمگون
رکس تیلرسون ،وزیر امورخارجه و دونالد ترامپ ،رئیس
جمهور در مورد قطر پرداخته شده است.

در این گزارش آمده است که دونالد ترامپ و رکس
تیلرسون تقریبا همزمان دو موضع کامال متفاوت در قبال
قطر اعالم کردهاند .مسئلهای که از آن تحت عنوان هرج
و مرج در سیاست خارجی آمریکا یاد شده است.
ترامــپ روز جمعه  ۹ژوئن ( ۱۹خــرداد) بار دیگر
تحریم و انزوای قطر را به عنوان یک اقدام ضد تروریستی
قاطعانه مورد ســتایش قرار داد .حال آنکه ،تیلرســون
آشکارا خواستار رفع تحریمها شده بود و اعالم کرده بود
که اختالفات پدید آمده بین عربستان و کشورهای متحد
آن با قطــر میتواند تاثیری منفی بر مبارزه با داعش به
همراه داشته باشد.
سخنگوی وزارت دفاع آمریکا ،جف دیویس ،اما گفته
بــود که انزوا و تحریم قطر هیچ تاثیری بر مبارزه آمریکا
با داعش و عملیات نظامی این کشور در منطقه ندارد.
اظهارنظرهای متفاوت بین ترامپ و وزیر امور خارجه
دولت او درباره تحریم و انزوای قطر به باور خبرنگار آژانس
خبری فرانسه حکایت از آن دارد که در دولت ترامپ بر
سر مسائل اصلی نیز هماهنگی الزمه صورت نمیگیرد.
ترامپ در کنفرانس مطبوعاتی خود در کاخ سفید انزوای
قطر را سیاستی قاطع در نبرد با تروریسم ارزیابی کرده
بــود .ترامپ در این کنفرانس مطبوعاتی اعالم کرده بود
که قطر از منظر تاریخی یکی از کشورهایی است که در
سطح بسیار باالیی از تروریسم پشتیبانی مالی میکند.
او از امیرنشــین قطر و سایر کشورهای منطقه خواسته
بود ،به پشــتیبانی مالی از تروریسم و نیروهای افراطی

خاتمه دهند.
یک ساعت و نیم پس از کنفرانس مطبوعاتی ترامپ
در کاخ سفید نوبت به رکس تیلرسون ،وزیرامور خارجه
دولت ترامپ رسید .تیلرسون گفت« :انزوای سیاسی قطر
به عملیات نظامی آمریــکا در منطقه و مبارزه با داعش
آسیب میرساند».
مواضع متناقض رئیس جمهــور و وزیرامورخارجه
آمریــکا در مورد بحــران قطر مورد توجــه خبرگزاری
آمریکایی آسوشیتدپرس نیز بود و این خبرگزاری در این
ارتباط نوشت که بر خالف درخواست تیلرسون برای عدم
تشدید بحران میان کشورهای عربی و قطر ،اظهارات تند
ترامپ احتماال منجر به جسورتر کردن بیشتر عربستان
سعودی و ســایر کشورهای عربی در منزوی کردن قطر
می شــود .بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه در
قطر واقع اســت و حدود  ۱۰هزار ســرباز در این پایگاه
مســتقر هســتند .وزیر امور خارجه آمریکا به تاثیرات
تحریمها بر تامین نیازهای شــهروندان قطر اشاره کرده
و گفته است این تحریمها میتواند منجر به کمبود مواد
غذایی و همچنین جدایی اعضای خانوادهها از هم شود و
از این رو ،تحریمها باید تخفیف یابند.
هرج و مرج در مواضع آمریکا نسبت به قطر محدود
به اظهارات ضد و نقیض ترامپ و تیلرســون نمیشــود.
برخالف اظهارات رکس تیلرســون درباره تاثیرات منفی
تحریمها و انزوای قطر بر مبارزه آمریکا علیه تروریســم،
جف دیویس ،سخنگوی وزارت دفاع آمریکا ،گفته بود که

تحریمها و انزوای قطــر هیچ تاثیری بر عملیات نظامی
آمریکا در منطقه ندارد.
پس از انتشــار اظهارات تیلرسون درباره قطر ،جف
دیویس با انتشار توییتی اظهارات پیشین خود را تعدیل
کــرد .او گفت ،انزوای قطر تاثیری بر فعالیتهای جاری
آمریــکا در پایگاه نیروی هوایی آمریــکا در العدید قطر
ندارد ،اما در درازمدت میتواند بر عملیات نظامی آمریکا
تاثیری منفی بنهد.
بحران در روابط قطر با برخی کشــورهای عربی به
ســرکردگی عربستان ســعودی پس از آن کلید خورد
که ریاض با ادعای حمایت قطر از گروههای تروریســتی
در منطقه پــس از اجالس ریاض با حضور ترامپ ،قطع
رابطه کامل سیاسی و دیپلماتیک خود را با دوحه اعالم
کرد .این اقدام عربســتان همزمان با انتشار مطالبی در
خبرگــزاری الجزیره بــود که در آن به سیاســتهای
منطقهای عربستان انتقاد کرده بود.
پــس از قطع رابطه ریاض با دوحــه برخی دیگر از
کشــورها نیز از جمله مصر ،امارات و بحرین نیز ضمن
اعالم قطــع رابطه با قطر ،از اعمــال برخی تحریمهای
سیاسی و اقتصادی علیه این کشور خبر دادند.
تا کنون میانجیگری کویت و عمان برای پایان دادن
به بحران سیاســی در روابط میان شیخ نشینان جنوبی
خلیج فارس بی نتیجه بوده و وزیرخارجه قطر نیز اعالم
کرده است سیاســت خارجی کشورش با وجود فشارها
تغییر نخواهد کرد.

روسیه :ائتالف تحت امر آمریکا از داعش در مقابل ارتش سوریه حمایت می کند

فرمانده نیروهای زمینی روسیه در سوریه می گوید ،ائتالف
تحت رهبری آمریکا در ســوریه در جهت تضعیف اقدامات ضد
تروریستی دولت سوریه عمل می کند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از شبکه خبری راشاتودی ،سرگئی
سوروویکین ،فرمانده نیروهای زمینی ارتش روسیه در سوریه در
این باره توضیح داد :با وجود اینکه ائتالف بین المللی ضد داعش
تحت رهبری آمریکا مبارزه با تروریسم جهانی را به عنوان هدف
خــود معرفی می کند ،در حال حاضر بــا حمله به مواضع ارتش
سوریه ،اجازه می دهد شبه نظامیان داعش مناطق محاصره شده
را بدون هیچ مانعی ترک کنند و به این ترتیب به شــکل گیری
گروه های تروریستی در نزدیکی پالمیرا و دیرالزور کمک می کند.
ســوروویکین ادامه داد :نیروهای هوایی ائتالف و نیروهای
ارتش آزاد ســوریه تحت رهبری ائتالف راه نیروهای دولتی که
تالش آنها شکست گروه های داعشی است را مسدود می کند.
این اقدام نقض حق حاکمیت ســوریه برای حفاظت از مرزهای
خود است .این اظهارات سوروویکین روز گذشته در حالی مطرح
شد که پیش از آن جنگنده های آمریکایی نیروهای حامی دولت

ســوریه در نزدیکی منطقه التنف ،در شرق سوریه را مورد هدف
قــرار دارند؛ حمله ای که می توان آن را ســومین اقدام مشــابه
در این منطقه طی چند هفته گذشــته دانست .فرمانده نیروهای
زمینی روســیه در سوریه در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره
به این مساله که نیروهای دولتی سوریه در جریان حمالت خود
با اقدامات متقابالنه ای از ســوی ائتالف ضد داعش مواجه می
شــوند ،درخواست آمریکا مبنی بر اینکه نیروهای سوریه نباید به
مواضع ارتش آزاد نزدیک شوند را کامال بی پایه و اساس توصیف
کرد .به گفته ســوروویکین جنگنده های این ائتالف و نیروهای
تحت حمایت اش مانع از عبور نیروهای حامی دولت و مبارزه آنها
با تروریست های داعشی می شوند و اکنون در حال ایجاد پایگاه
های مرزی در مرز عراق و سوریه در منطقه التنف هستند.
این فرمانده در ادامه ابــراز امیدواری کرد که ائتالف تحت
رهبری آمریکا با اتخاذ برخی اقدامات از حمالت آتی به نیروهای
دولت سوریه خودداری کند و "به صورت واقعی تری" به مبارزه
علیه تروریست های داعشی در کشور سوریه مبادرت نمایند.
این در حالی است که پنتاگون روز جمعه اعالم کرد ،روسیه

در آرام کردن اوضاع منطقه التنف بسیار مفید عمل کرده است.
در همین حال ژنرال ســرگئی روتسکوی ،سخنگوی ستاد
کل ارتش روسیه اعالم کرده است :جنگ در اکثر مناطق سوریه
متوقف شده است .روتســکوی در این باره گفت :پیشرفت های
بسیار گسترده ای در شرایط سوریه صورت گرفته به ویژه پس از
آنکه توافقی برای ایجاد مناطق کاهش تنش در ســوریه به امضا
رسید .این ســخنگو همچنین خاطر نشان کرد :جنگ در سوریه
عمال متوقف شده اســت .سوروویکین نیز در ادامه سخنان خود
در نشست خبری خاطر نشان کرد که دستاوردها برای حل صلح
آمیز مســاله سوریه به دولت این کشور اجازه داده تا تالش های
خــود را عمدتا بر نابودی داعش به ویژه در مناطق شــرقی خود
متمرکــز کند .وی در این باره بیان کرد :با حمایت و پشــتیبانی
نیروی هوایی روسیه پیشرفت های چشمگیری در تمامی مناطق
صورت گرفته اســت .این نظامی برجسته روسی همچنین خاطر
نشان کرد که نیروهای دولت سوریه و نیروی هوایی روسیه علیه
مخالفان مسلح این کشور دست به اقدامات جنگی نمی زند اما به
صورت پایدار در جهت نابودی داعش ،جبهه النصره و گروه های

تروریستی مشابه تالش می کنند .وی افزود :داعش همچنین از
منطقه گازی شاعر رانده شده است که می توان آن را ضربه ای
سهمگین به پتانسیل اقتصادی تروریست ها دانست.
ســوروویکین در پایان تاکید کرد ،ارتش کشورش از نزدیک
بر شرایط تروریســت ها در اطراف رقه نظارت دارد؛ مناطقی که
اکنون تحت کنترل نیروهای سوریه دموکراتیک قرار دارد.

ما از مرگ فرار میکنیم

به گزارش شــبکه پنج تلویزیون فرانســه :نبردهای رقه در ســوریه ادامه دارد.
نیروهای عرب و ُکرد که حمایت آمریکا برخوردار هســتند ،صبح امروز موفق شدند
وارد مناطق غربی شهر شوند .نیروهای دمکراتیک سوریه قبال کنترل مناطق شمالی

به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار ،انتخابات
زودهنگام پارلمانی در انگلیس برگزار شد و محافظه کاران اکثریت
کرسی های پارلمان را به نفع حزب کارگر به ریاست جرمی کوربین
از دست دادند .والری آندره کارشناس مسایل انگلیس در خصوص
سرنوشت ترزا می و تالش جرمی کوربین برای وادار کردن نخست
وزیر به اســتعفا گفت :وضع ترزا می بســیار پیچیده است .نتیجه
انتخابات پارلمانی موقعیت ترزا می را به شدت تضعیف کرده .حزب
کارگر خواستار استعفای وی شده است .اما به نظر من مسئله نگران
کننده برای ترزا می این اســت که ادامه اعتراضات حزب کارگر

و شــرق این شهر را در دســت گرفته اند .نبردهای شدیدی در شهر در جریان است.
گزارشگر شبکه فرانس تلویزیون در مدخل ورودی شهر رقه گزارشی تهیه کرده است.
گزارشگر شبکه گفت :از روی بام ها می توان محل استقرار نیروهای افراط گرا را
مشاهده کرد .از این پس مرکز شهر رقه هدف این مبارزان ُکرد قرار دارد .مبارزان ُکرد
که روی بام یکی از ساختمان های شهر مستقر شده اند ،خودروی مشکوکی را که به
آن ها نزدیک می شود ،با موشک انداز هدف قرار می دهند .نبردها زیر تابش خورشید
ادامه می یابد .دمای هوا در سایه بیش از چهل درجه سانتیگراد است.
یکی از مبارزان ُکرد گفت :ما تا مرکز شــهر پانصد کیلومتر فاصله داریم و برای
پیشروی بیشتر با هم هماهنگ می شویم .افراط گرایان (داعشی ها) در رقه کسانی
را که سرپیچی و یا قصد فرار می کنند ،داخل روغن داغ می اندازند.
گزارشــگر افزود :نیروهای ُکرد در خط اول قرار دارند و همانطور که در نقشــه
ای که در تصاویر دیده می شــود ،شــهر را محاصره کرده اند .این نیروها از حمایت
آمریکایی ها برخوردارند و وارد رقه شــده اند .تصاویری که مشــاهده می شــود در
شــرق رقه تهیه شده اســت .در این منطقه نبردها و بمباران های نیروهای ائتالف

وضعیت ترزا می پیچیده است

به حزب محافظه کار کشیده شــود و این حزب را متالشی کند.
همانطور که می دانید بالفاصله پس از انتشــار نتیجه انتخابات،
انتقاداتی علیه ترزا می مطرح شد و حداقل خواسته انتقاد کنندگان
تغییر در خط مشــی سیاسی نخست وزیر است .برخی از اعضای
حزب محافظه کار حتی استعفای ترزا می را خواستار شده اند .این
کارشــناس در خصوص راه هایی که پیش روی محافظه کاران
قرار دارد گفت :در حال حاضــر هیچ یک از مقامات حزب اظهار
نظری نکرده اند .اما موقعیت برخی شخصیت های معترض به ترزا
می از جمله رهبر محافظه کاران در اســکاتلند ،بهبود یافته است.

بــی وقفه ادامه دارد .یکــی از مبارزان ُکرد گفت :غیر نظامیــان در جاده ها در حال
فرار هســتند .ما تالش می کنیم که از آن ها محافظت کنیم .گزارشــگر افزود :رقه
ســیصد هزار نفــر جمعیت دارد .خانواده هایی که در تصاویر مشــاهده می شــوند،
پس از چهار ســال حاکمیت داعش بر رقه ،موفق به فرار شــده اند .فرانس بیســت
و چهار ســخنان یکی از ســاکنان رقــه را پخش کرد .وی گفت :مــا از مرگ فرار
می کنیم.
یک مرد دیگر گفت :از نظر داعشــی ها ما کافر هستیم .باید مثل آن ها لباس
بپوشــیم و همانطور که آن ها می خواهند ریش بگذاریم .آن ها قوانین اسالمی که
خود ابداع کرده اند را اجرا می کنند و این قوانین هرگز قوانین اسالمی ما نبوده است.
من هفتاد سال دارم ،آیا آن ها باید به من درس دینداری بدهند؟
گزارشگر افزود :بین سه الی چهار هزار افراط گرای داعشی هنوز در رقه مستقر
هســتند .در میان این افراط گرایان ،شــمار زیادی از اتباع کشورهای غربی از جمله
چندین فرانسوی حضور دارند .این داعشی ها توسط نیروهای ائتالف در شهر به دام
افتاده اند .داعش از این مردان و کودکان به عنوان نیروی رزمی استفاده می کند.

محافظه کاران اســکاتلندی تاکنون فقط یک کرسی در پارلمان
داشــتند ،اما اکنون تعداد این کرسی ها ،با نتیجه خوب انتخابات
پارلمانی که از ســال هزار و نهصد و هشتاد و سه بی سابقه بوده،
به سیزده کرسی افزایش یافته است .همین مسئله رهبر محافظه
کاران اسکاتلند را در موضع قدرت قرار داده است .به هر ترتیب ما
در صدر حزب محافظه کاران شــاهد اعتراض و انتقاد از ترزا می
هستیم و معترضان مشروعیت نخست وزیر را زیر سوال برده اند .در
کل حزب محافظه کار دچار تفرقه و تضعیف شده .وی در خصوص
حاکمیت تفرقه در حزب کارگر و ضعف این حزب ،با وجود موفقیت

در انتخابــات پارلمانی گفت :به رغــم این ضعف ،جرمی کوربین
در جلب آراء جوانان خیلی خــوب عمل کرد و این از نقاط مثبت
وی قلمداد می شــود .وی از حمایت های مردمی برخوردار است
و در انتخابات نیز دیدیم که رای دهندگان بین هجده تا بیست و
چهارساله به طور گسترده ای از وی حمایت کردند و به حزب کارگر
رای دادند .می توان پیش بینی کرد که جرمی کوربین و دار و دسته
اش برای این که بتوانند در انتخابات عمومی که احتماال در پاییز
برگزار خواهد شد ،خود را جایگزینی خوب برای حزب حاکم معرفی
کنند ،در هفته آینده کار زیادی پیش رو دارند.

