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اولین ســفر خارجی »دونالد ترامپ« در مقام رئیس جمهور آمریکا به عربستان 
انجام شــد و آنچه در این میان بیش از هر چیز دیگری به چشم خورد یکی امضای 
قرارداد تســلیحاتی ۱۱۰ میلیارد دالری )البته مجموع قراردادهای امضا شده در این 
ســفر بیش از ۳۸۰ میلیارد دالر بود( میان عربستان و آمریکا و دیگری اظهارات تند 
ترامپ و »رکس تیلرسون« وزیر خارجه آمریکا علیه ایران بود. اما سؤالی که مطرح 
می گردد این اســت که آیا خرید تسلیحاتی تأیید برتری عربستان در منطقه است؟ 
یا موجب ترس قدرت منطقه )ایران( خواهد شد؟ عربستان همواره ادعای ام القرایی 
جهان اســالم را داشته است. عربستان چه از لحاظ اعتقادی و اسالمی چه از لحاظ 
توان نظامی در طول تاریخ دچار توهم و خیالبافی پوج بوده است. چرا که عربستان 
اســالم نخستین را به شــیوه دلخواه خویش تحریف نموده و در همان صدر اسالم 
راه را بیراهه رفته اســت. بنابراین برنامه و ایدئولوژی مناسبی ندارد. اما از نظر توان 
نظامی نیز، بر اســاس امار گلوبال عربستان ســعودی با داشتن جمعیتی بالغ بر 27 
میلیــون نفر، 2۳5 هــزار نفر نیروی خط مقدم، 25 هزار نفــر نیروی ذخیره، ۱2۱۰ 
دســتگاه تانک،4۳2 عراده توپ، بیش از 6 هزار فروند ادوات زرهی ، ۳22 ســامانه 
موشــکی ، 245 فروند جنگنده، 22۱ هواپیمای ترابری، 2۰4 فروند هلیکوپتر و 22 
فرونــد هلیکوپتر تهاجمی، 4۰ ناوجنگی ، ناوچه و مین های جنگی و بودجه نظامی 
56 میلیارد و 725 میلیون دالر در رتبه 24 جهان قرار دارد. با این وجود بودجه نظامی 
و خرید تســلیحاتی عربستان زیاد می باشد اما باید گفت که عربستان دانش استفاده 
از سالح های پیشرفته آمریکایی را دارد یا این  که بر اساس سطح دانش نظامی خود 
سالح تهیه می کند! از سوی دیگر عربستان تا به حال در هیچ جنگی حضور پررنگ 
نداشته است. اینک نیز که در یمن درگیر جنگ شده است شاید تصورشان این است 
که درگیری در جنگ یمن می توان وحدت ملی در حاکمیت آل سعود ایجاد نماید اما 
عربستان پیروزی چشمگیری نداشته است بلکه بیشتر باعث تیرگی روابط و بحران 
در سیاست خارجی نیز شده است. با خرید تسلیحات پیشرفته در جنگی که عربستان 
متصدی آن بوده حتی پیروزی چشمگیری دیده نشده است.درباره مسئله ایران، باید 
خاطرنشان کرد که جمهوری اســالمی ایران همچنان از لحاظ نظامی، قدرت برتر 
منطقه می باشد. عربستان نیز این امر را پذیرفته است که به دنبال راه فرار از پذیرش 
این باور مســلم می گردد. باید خاطر نشان کرد که ایران یکی از کشورهای مهم و 
استراتژیک منطقه غرب آسیا می باشد که جمعیتی بالغ بر ۸۱ میلیون و ۸24 هزار نفر 
دارد که 47 میلیون نفر نیروی انسانی آماده به کار هستند که از این میان ۱ میلیون 
و 4۰۰ هزار نفر هر ســاله در این کشــور به سن نظامی می رسند که 545 هزار نفر 
از آنهــا نیروهای حاضر در خطوط مقدم و ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر دیگر به عنوان 

نیروی ذخیره می باشند. 
ایران ۱ میلیون و 64۸ هزار و ۱95 کیلومتر مساحت دارد که ۸۸۰ کیلومتر آن خط 
آبی و 5 هزار و ۸94 کیلومتر از مرزهای ایران نیز مشترک است و این کشور 2 هزار و 
44۰ کیلومتر خط ساحلی دارد. ساالنه به طور میانگین 6 میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر 
برای بخش نظامی خود بودجه در نظر می گیرد که بخشــی از این مبلغ را از طریق 
فروش نفت تامین می کند. ارتش رژیم سعودی وابستگی شدیدی به غرب و خصوصا 
ایاالت متحده آمریکا دارد و صنعت نظامی آن غیر بومی و خارجی است. یکی دیگر 
از تفاوت های مهم ایران و رژیم ســعودی این است که ارتش ایران نسبت به رژیم 
سعودی از سالح ها و ادوات بومی استفاده می کند در حالیکه عربستان از تجهیزات 
غیربومی در ارتش خود بهره می گیرد. سیاســت و تدبیر امنیت ملی چه بسا تکامل 
یافته تر از عربستان است. رهبری و مدیریت قوی در ایران اسالمی، وجه ممیزه ممتاز 
ایران از ســایر دول منطقه است. در موقعیت بحران زده منطقه خاورمیانه که امنیت 
گوهر نایاب آن است، جمهوری اسالمی ایران با تکیه بر امنیت ملی خود سرزمینی 
آرام مهیا نموده اســت. بنابراین خرید تسلیحات فوق پیشرفته توسط عربستان و هر 
یک از کشــورهای حاشیه خلیج فارس موجب وحشت جمهوری اسالمی نمی گردد 
بلکه موجب تدبیر و بینش عمیق تر در روابط و سیاست خارجی این کشور می شود. در 
پایان باید گفت که عربستان با خرید سالح می خواهد خود را خطرناک و قابل تأمل 
جلوه دهد اما عربستان بازیگر معقولی در عرصه بین الملل نبوده است. تنها موفقیت و 
خطر بزرگ عربستان در تربیت اندیشه هایی چون وهابیت، القاعده، طالبان و داعش 
بوده اســت و این موجب بدنامی و اسالم هراسی گشته است البته در این مورد هم، 
رد پای آمریکایی- اروپایی مشــهود است. بنابراین عربستان با خرید سالح تنها آب 

در هاون می کوبد.

در کمتر از 24 ساعت از پایان ســفر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایاالت 
متحده امریکا به عربســتان سعودی، قطر وزیر امور خارجه اش، شیخ محمد بن 

عبدالرحمان آل ثانی را به عراق فرستاد.
منابع آگاه سیاســی به روزنامه العرب، چاپ لنــدن، می گویند که دوحه به 
خوبی درک کرده که دولت جدید امریکا به دنبال احیای اســتراتژی بازگشت به 
خاورمیانه است و در بازسازی حضور سیاسی و نظامی و اقتصادی و امنیتی امریکا 
در عراق به عنوان یکی از مهمترین کشــورهای خاورمیانه جدی اســت. ارسال 
فوری وزیر امور خارجه قطر به بغداد با هدف اطمینان دادن به دولت امریکاست 

و این که دولت عراق میانجی روابط قطر با امریکا شود.
حیدر العبادی، نخست وزیر عراق روز دوشنبه با شیخ محمد بن عبدالرحمان 
آل ثانــی مالقات کرد و با او درباره تقویت روابــط دو جانبه و اوضاع در منطقه 
بحــث و تبادل نظر کرد. اداره رســانه ای دولت عراق با صدور بیانیه ای در این 
باره گــزارش داد: »در این دیدار راه های تقویت روابط دو جانبه و اوضاع جاری 
در منطقه در ســایه مشکالتی که با آن مواجه است، همچنین جنگ با داعش و 

پیروزی هایی که در این رابطه به دست آمده بحث و گفت و گو شد.«
وزیر امــور خارجه قطر نیز بر اهمیت تقویت روابط با عراق و کار با یکدیگر 
برای غلبه بر مشــکالت موجود در منطقه تاکید کرد و اظهار داشت که کشورش 

از عراق در مبارزه با تروریسم حمایت می کند.
عبادی همچنین از وزیر امور خارجه قطر دعوت رســمی شیخ تمیم بن حمد 

بن خلیفه آل ثانی، امیر قطر را برای سفر به دوحه دریافت کرد.
دوحه پیشــنهاد داده است از روابط خود با تهران که با وجود فشارهای بسیار 
عربســتان سعودی و دیگر کشورهای عربی هم سو با آن هیچ وقت قطع نشده، 
استفاده شود تا فعالیت های دیپلماتیک سه جانبه ای میان دوحه » بغداد « تهران 

برای حل مشکالت منطقه آغاز شود.
در همین رابطه شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، انتخاب دوباره حسن روحانی به 

سمت ریاست جمهوری ایران را تبریک گفت.
این در حالی است که عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین هیچ 

واکنشی نسبت به انتخاب مجدد روحانی نشان ندادند.
قطر تالش دارد وجهه خود را در جامعه جهانی و نزد واشنگتن بهبود بخشد، 
این تالش ها بعد از انتشــار گزارشــی بین المللی که می گفت رابطه ای میان 

دوحه با گروه های سیاسی اسالم گرای تندرو وجود دارد، افزایش یافته است. 
تحلیلگــران می گویند که قطر تالش دارد از عراق که رابطه خوبی با دولت 
جدید آمریکا دارد استفاده کند تا روابط نزدیک تری با دولت دونالد ترامپ، رئیس 

جمهوری ایاالت متحده داشته باشد.
قطر روز شــنبه با صدور بیانیه ای اعالم کرد که قربانی حمالت رســانه ای 
ســازمان های هم سو با تروریسم شــده و تاکید کرد، "مغالطه ها و اتهام های 
سراســر دروغ و اشــتباهی علیه قطر صادر شده است." دولت قطر در این بیانیه 
همچنین اظهار داشت که این کشور از عمد در آستانه سفر دونالد ترامپ، رئیس 
جمهوری آمریکا به منطقه که از روز شــنبه آغاز شــده مورد حمله رسانه های 

مغرض قرار گرفته است.

آب در هاون کوبیدن عربستان

پیشنهاد قطر برای ایران و عراق

علت اصلی رشد تروریسم در اروپا و امنیتی شدن فضای 
عمومی کشورهای اتحادیه اروپا نتیجه ی سیاست های یک 
بــام و دوهوایی دولت های غربی در مقابله با تروریســم و 

غرب آسیا است
 الوقت - بمب گذاری انتحاری در ســالن کنسرت شهر 
منچستر که گروه تروریستی داعش مسئولیت آن را بر عهده 
گرفت، همچون سایر اقدامات و عملیات های تروریستی که 
در طول چند ســال اخیر قلب اروپا را هدف گرفته است، بار 
دیگر این نهیب بزرگ را به غرب وارد آورد که تروریســم، 
خشــونت و افراط گرایی حد و مرزی نمی شناســد. بنابراین 
مبارزه برای نابود کردن این پدیده شوم نیازمند عزم راسخ 
بین المللی همراه با شفافیت در سیاست ها است. در این میان، 
این پرسش مطرح است که در اشــاعه پدیده تروریسم به 
اروپا چه عوامل و پدیده هایی تاثیرگذار هســتند؟ استدالل 
اصلی نوشتار حاضر این است که در اشاعه تروریسم به قلب 
اروپا می بایست قبل از آن که ریشه را در حضور افراط گرایان 
جویا شد، باید به اقدامات و کنش های کشورهای غربی، در 
ســطح جهانی نســبت به ترویج و نوع مبارزه با این پدیده 
توجه داشــت. در واقع برای واکاوی ریشه های شکل گیری 
و گســترش تروریسم باید برخورد دوگانه غرب و نبود عزم 
جدی برای مقابله با تروریســم و همچنین سیاســت های 
نادرســت دهه های گذشته کشورهای غربی و در رأس آنها 
آمریکا و انگلیس را به عنوان عواملی بنیادین در نظر گرفت. 

سیاست های نادرست غرب در غرب آسیا
نگاهی گذرا به نحوه شــکل گیری بزرگترین گروه های 
تروریســتی تکفیری در منطقه همچــون طالبان و القاعده 
که پدرخوانده بیشــتر گروه های تروریستی حال حاضر در 

منطقه هســتند و گروه هایی مانند داعش و جبهه النصره از 
این جریانات انشعاب یافته اند، نشان می دهد که کشورهای 
غربــی و در راس آن ها دولت ایاالت متحده در دورانی که 
ارتش شوروی افغانستان را به اشغال خود درآورد با حمایت، 
سازماندهی و تقویت این گروه های تروریستی، از آن ها برای 
مقابله با گسترش کمونیسم و دولت های متحد شوروی در 
منطقه اســتفاده نمودند. پس از ســقوط نظام شوروی نیز 
غرب برای مقابله با گسترش دامنه نفوذ جمهوری اسالمی 
ایران در منطقه که با منافع غرب در تعارض قرار داشت به 
ادامه حمایت های خود از این گروه های تروریستی تکفیری 

که ایدئولوژی وهابی و ضد شیعی داشتند پرداخت.
در ادامه اشغال نظامی کشــورهای افغانستان و عراق 
در ســال 2۰۰۱ و 2۰۰۳ که به فروپاشی تمام عیار سیاسی، 
نظامی، اقتصادی و اجتماعی این کشــورها انجامید، منجر 
شــد تا گروه های تروریســتی مانند القاعده در خأل امنیتی 
ناشــی از انحالل ســازمانهای نظامی و اطالعاتی، محیط 
مناسبی برای رشــد و تکثیر ایدئولوژی تکفیر با جلب نیرو 
و منابع پیش روی خود مشاهده کنند. تحوالت بهار عربی 
نیز یکی دیگر از مقاطع تکرار چنین سیاســتی است. اقدام 
دولت های غربی در سرنگون کردن حکومت معمر قزافی در 
لیبی با استفاده از حمله نظامی، این کشور مهم شمال آفریقا 
را به سمت دورانی از ناآرامی، جنگ داخلی و رشد گروه های 
تروریســتی همچون القاعده و داعش در لیبی ســوق داد. 
چنین رویکردی از ســوی دولت هــای غربی همچنین در 
مورد ســوریه و یمن نیــز روی داد که اگرچــه تاکنون به 
نتایــج دلخواه آنها همانند آنچه در لیبی به وقوع پیوســت 
نیانجامیده اســت اما دامن زدن به آشوب و بحران در این 

کشورها، به رشد گروه های تروریستی در این سرزمین ها نیز 
بسیار یاری رسانده است.

معضل  به  نسبت  کاسب کارانه غرب  رویکرد 
تروریسم

یکــی دیگــر از اصلی تریــن علل اشــاعه گروه های 
تروریســتی به غرب، اتخاذ مواضع دوگانه نسبت به مسأله 
تروریســم و افراط  گرایــی از ســوی غربی هــا و متحدان 
منطقه ای آن ها می باشــد. بر اساس این فاکتور دولت های 
غربــی و در راس آن هــا آمریکا و بریتانیــا در برهه هایی 
که اقدامات گروه های تروریســتی در راستای تأمین منافع 

آن ها باشــد به ســکوت در مقابل جنایات ایــن گروه ها و 
حتی حمایت های مالی و تســلیحاتِی باواسطه و بی واسطه  
از این گروه هــا می پردازند و تنها هنگامی که عملکرد این 
گروه ها در تعارض با منافع شــان قرار بگیرد اقدامات آن را 
محکوم می کنند. مانند آن چه در سوریه روی داد. بر اساس 
اطالعات منابع رسانه ای، گروه تروریستی داعش به عنوان 
نیروی ســازمان یافته با اتکا بر حمایت مالی و تسلیحاتی 
از سوی برخی کشــورهای غربی و عربی و سرویس های 
اطالعاتی و جاسوســی آمریکا، انگلیس، فرانســه و ترکیه 
شــکل گرفته است. داعش در سوریه تا سال 2۰۱4 از نظر 
غربی ها به دنبال احقاق حق مردم و نیرویی ضددیکتاتوری 
محسوب می شــد اما پس از حمله این گروه تروریستی به 
عراق و سپس سازماندهی عملیات هایی در خاک کشورهای 
اروپایی به یک باره گروه تروریســتی نام گرفت. اکنون نیز 
آمریکا و عربستان از نیروهای القاعده برای مقابله با شیعیان 
انصارهلل یمن اســتفاده می کنند.به طور کلی می توان علت 
اصلی رشــد ناامنی و تروریســم در اروپا و امنیتی شــدن 
فضای عمومی کشــورهای اتحادیــه و به ویژه انگلیس در 
روزهای اخیر را نتیجه ی سیاســت های یک بام و دوهوایی 
دولت های غربی برای مقابله با تروریســم و افراط گرایی در 
غرب آسیا برشــمرد که از دهه های گذشته تاکنون همواره 
ادامه داشته اســت اما اکنون دیگر امکان مصون ماندن از 
تبعات اتخاذ این رویکرد میســر نیســت. واقعیت آن است 
آن چه اکنون در ســرزمینهای اروپایی به عنوان تروریســم 
رخ می دهد، بدون تردید، نتیجه و برآیند عملکرد سوء، غیر 
 صادقانه و مزورانه چند دهه ای غرب در برخورد با این پدیده  

می باشد.

چرا تروریست ها کشورهای اروپایی را هدف قرار می دهند؟

دادگاه تجدیدنظر 
آمریکا طرح مهاجرتی 

ترامپ را رد کرد

دادگاه تجدیدنظــر حکــم دادگاه بــدوی علیــه طــرح مهاجرتــی رئیــس جمهــور آمریــکا دربــاره ســفر اتباع شــش کشــور مســلمان بــه این کشــور را تاییــد کرد.
پایگاه اینترتی سی تی وی خبر داد؛ دادگاه تجدیدنظر آمریکا درخواست دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای بررسی مجدد حکم تعلیق ممنوعیت سفر اتباع شش کشور مسلمان به آمریکا را رد کرد. 
بــر ایــن اســاس، دادگاه تجدیــد نظــر حکــم دادگاه بــدوی را که جلــوی فرمــان اجرایی ترامــپ را گرفتــه بود، تاییــد کرد و بــه این ترتیــب ضربه دیگــری به رئیس 
جمهــور آمریــکا وارد کــرد. ایــن احتمــال مــی رود کــه دولــت ترامــپ درخواســت تجدیدنظر دیگــری دربــاره این فرمــان اجرایــی به دیــوان عالــی آمریکا ارائــه کند.
با تصمیم دادگاه تجدید نظر جلوی اقدام دولت آمریکا برای به تعویق درآوردن صدور روادید جدید برای اتباع کشورهای ایران، لیبی، سومانی، سودان، سوریه و یمن گرفته می شود.

شبکه تلویزیونی فرانس بیســت و چهار گزارش داد: با 
حذف اوباماکر و جایگزین شــدن طــرح بیمه همگانی مورد 
نظر جمهوری خواهان، بیش از بیست و چهار میلیون نفر در 
سرتاسر آمریکا پوشش بیمه درمانی در قالب طرح بیمه دولت 

آقای اوباما را از دست می دهند.

این گزارش می افزاید: با حذف طرح اوباماکر در همان 
ســال نخســت چهارده میلیون آمریکایی از دریافت خدمات 
بیمــه درمانی، که هم اکنــون دارند، محروم خواهند شــد 
و با عملی شــدن طــرح حذف اوباماکر، تا ســال دو هزار و 
بیســت و شش بیش از بیست و چهار میلیون نفر در سرتاسر 
آمریکا پوشــش بیمــه درمانی را که هم اکنــون و در قالب 
طرح بیمه اوباماکر دارند، از دســت میدهنــد. این در حالی 
اســت که جمهوری خواهان و در راس آنها پل رایان، رئیس 
مجلــس نمایندگان کنگره مصمم به حذف این طرح اســت 
که به اوباماکر )بیمه درمانی همگانی اوباما( شــهرت دارد و 
دموکراتها آن را یکی از اصلی ترین دستاوردهای هشت سال 
ریاســت جمهوری باراک اوباما می دانند. تجمعات اعتراضی 
هــم در نقاط مختلف آمریکا از طــرف مخالفان مدنی حذف 

این طرح گزارش شــده اســت. جمهوری خواهان که انتقاد 
اصلیشــان از طرح بیمه اوباما، افزایش حــق بیمه ماهانه و 
مخارج بیمه شــوندگان بوده است وعده داده اند که در قالب 
طرح پیشنهادی آنها عالوه بر پایین آمدن حق بیمه پرداختی 
بیمه شــدگان، آزادی بیشــتری به متقاضیان برای انتخاب 
نوع پوشــش بیمه داده می شود و رضایت کارگزاران خدمات 
درمانی همچون پزشــکان و شرکت های خصوصی بیمه نیز 
افزایش خواهد یافت. آدام شــف، نماینــده ایالت کالیفرنیا با 
وحشتناک توصیف کردن حذف طرح بیمه همگانی اوباماکر 
می گویــد: حاال می فهمیم چرا پل رایــان، رئیس مجلس، 
اصــرار و تعجیل در تصویب این طرح دارد، طرحی که بنا بر 
گزارش دفتر محاســبات کنگره، بیست و چهار میلیون نفر را 

در ده سال آینده از پوشش بیمه محروم خواهد کرد.

بالتکلیفی بیمه درمانی 24میلیون آمریکایی

رهبر حزب اهلل لبنــان اعالم کرد جنبش تحت رهبری وی 
از تهدید و تحریم هیچگونه هراسی ندارد. این اظهارات در حالی 
صورت می گیرد که مقامات آمریکا و عربستان سعودی به تازگی 
حزب اهلل و کشــور ایران را به عنوان حامی اصلی این جنبش، با 

شدیدترین الفاظ مورد انتقاد قرار داده اند.
دونالــد ترامپ رئیس جمهــوری آمریکا و ملک ســلمان، 
پادشاه عربستان ســعودی در جریان نشست روز یکشنبه گذشته 
با رهبران کشورهای عربی و اسالمی در ریاض، ایران، بزرگترین 
رقیب منطقه ای عربســتان را به حمایت از تروریسم و پشتیبانی 
از جنبش هایی نظیر حزب اهلل متهم کردند. حسن نصراهلل که به 
مناسبت هفدهمین ســالگرد عقب نشینی اسرائیل ازجنوب لبنان 

پس از بیســت و دو سال اشــغال این منطقه سخنرانی می کرد 
ضمــن رد هرگونه تهدید و ارعاب و نیز جنگ رســانه ای گفت: 
»هیچ چیز ما را نمی ترســاند. جنبش هــای مقاومت از جنگ و 

تهدید به مرگ هراسی ندارند«.
اندکی پیش از نشست ریاض مقامات آمریکا و عربستان نام 
هشــام صفی الدین، یک مسئول بلند پایه جنبش حزب اهلل را در 
فهرست تروریستی خود قرار داده بودند.حزب اهلل پس از تاسیس 
در ســال ۱9۸۰ همواره از سوی ایاالت متحد آمریکا و عربستان 
ســعودی به عنوان یک سازمان تروریســتی شناخته شده است. 
دونالد ترامپ، رئیس جمهــوری آمریکا در اجالس ریاض ازهمه 
کشــورها خواست برای منزوی کردن رژیم ایران دست به دست 

هم دهند. او ایران را متهم کرد که با تامین مالی و آموزش شــبه 
نظامیان و گروه های تروریستی در لبنان، عراق و یمن به ترویج 

بی ثباتی و نا امنی در منطقه دامن می زند.

گزارشــگر شــبکه المیادین، درباره امکان موافقت کردن دوحه با خواسته های 
ریاض و ابوظبی گفت: اختالف اخیر بین عربستان و قطر شبیه اختالف بین دو کشور 
در سال ۱995 پس از کودتای حمد بن خلیفه آل ثانی در قطر ضد پدرش و در دست 
گرفتن قدرت بود. تحلیلگران می گویند: حمد بن خلیفه زمانی این کودتای سفید خود 
را صورت داد که اطمینان پیدا کرد عربســتان قصد دارد او را از قدرت دور کند. حمد 
بن خلیفه برای تثبیت حکومت خود، به ســرعت روابط با واشنگتن را تقویت کرد و 
همزمان با برقراری روابط با اســرائیل، ایجاد دو پایگاه آمریکایی را پذیرفت. این دو 

پایگاه نقش مهمی در حمله به عراق داشتند.
در ادامه این گزارش آمده است: پررنگ شدن نقش دوحه در چند پرونده منطقه، 
خرسندی سعودی ها را به همراه نداشت و این مسئله با توجه به موقعیت و جایگاه دو 
کشور قابل درک است. توافق ریاض و دوحه در موضع گیری در برابر جنگ سوریه، 
باعث شــد اختالفات بین این دو کشور درباره موضع قطر در حمایت از گروه اخوان 
المسلمین در شماری از کشورهای منطقه، کمرنگ شود. ناکامی قطر در تحقق نتایج 
مورد نظر آمریکا در جنگ ســوریه، باعث شــد پرونده این کشور در نیمه دوم سال 
2۰۱۳ از قطر به عربستان منتقل شود. با سقوط دولت اخوان المسلمین در مصر، قطر 

حمایت مالی، سیاســی و رسانه ای خود از این گروه را تقویت کرد. این مسئله باعث 
جبهه بندی مجدد در داخل شورای همکاری شد و ریاض و ابوظبی در برابر دوحه قرار 
گرفتند. گزارشگر این شبکه خاطر نشان کرد: حمله اخیر رسانه ای ضد قطر از طرف 
رسانه های سعودی و اماراتی با سردرگمی رسانه ای قطر روبرو شد. چنین شرایطی به 
دالیل متعدد قابل پیش بینی بود. به ویژه که پس از اجالس اخیر آمریکایی- اسالمی 
در ریاض، عربستان اصرار دارد به تنهایی مدیریت کشمکش ها در منطقه را در دست 
داشته باشد. حمله اخیر سعودی-اماراتی ضد قطر حامل این پیام است که دوحه بین 
دو گزینه قرار دارد؛ یا باید از ریاض پیروی کند، یا اینکه دشمن آن محسوب خواهد 
شد. اگر اطمینان ریاض و ابوظبی از موضع واشنگتن نبود، حمله رسانه های آنها به 
قطر به اوج نمی رســید. دوحه در برابر گزینه هایی قرار دارد که آسان نیست. قطر یا 
باید ائتالف راهبردی خود با ترکیه را که از اجالس ریاض ناخرسند است، حفظ کند، 
یا قرار گرفتن زیر چتر سعودی را بپذیرد. دوحه یا باید حداقل روابط با تهران را قطع 
کند یا اینکه خصومت با ریاض را گســترش دهد. قطر یا باید نقشی را که عربستان 
برای آن ترســیم می کند بپذیرد یا اینکه بازوهای آن در منطقه قطع خواهد شــد. 
نبردهای اخیر بین گروه های مسلح وابسته به عربستان و قطر در سوریه، شاهدی در 

این باره است. قطر یا باید سطح روابط با جنبش حماس و جریان اخوان المسلمین را 
به طور کلی کاهش دهد، یا اینکه اختالف جدید منطقه ای تشدید خواهد شد. دوحه 
هزینه های موضع گیری خود به عنوان یک طرف تاثیرگذار در منطقه را کمتر از قرار 

گرفتن زیر چتر سعودی می داند.

یکی از خواسته های مهم دونالد ترامپ از اتحادیه 
اروپــا در کنار اصرار بر پیوســتن ناتو بــه ائتالف بین 
المللی علیه داعش، افزایش بودجه دفاعی کشــورهای 
عضو است؛ موضوعی که تا کنون چندان مورد استقبال 

اعضای اروپایی این سازمان قرار نگرفته است.
بنا بــر تصمیم اعضــای ناتو در ســپتامبر 2۰۱4 
میالدی، کشورهای عضو متعهد شده اند بگونه ای اقدام 
کنند تــا بودجه دفاعی آنها طی ۱۰ ســال پیش رو به 
تدریــج تا مبلغ 2 درصد از تولید ناخالص داخلی شــان 
افزایش یابد اما تا کنون تنها کشورهای ایسلند، بریتانیا، 

لهستان و یونان به این تعهد دفاعی عمل کرده اند.
دونالــد ترامپ بــار دیگر در دیدار روز پنجشــنبه 
اعضای ناتو در بروکســل گفت: »2۳ تا 2۸ کشور عضو 
ناتو هنوز مبلغی را کــه باید برای دفاع از خود بپردازند، 
نپرداخته اند. این عادالنه نیست، نه از نظر مردم و نه از 
نظر مالیات دهندگان ایــاالت متحده آمریکا. اگر همه 
اعضای ناتو تنها 2 درصد از تولید ناخالص داخلی شان را 
در سال گذشته پرداخته بودند ما ۱۱9 میلیارد دالر دیگر 
برای دفاع جمعی و برای تامین مالی صندوق ذخیره ناتو 

بودجه داشتیم.«
دولــت جدید آمریکا پیش تر هشــدار داده بود که 
درصورت عدم تامین بودجه دفاعی الزم، این کشور نیز 

از نقش خود در این پیمان خواهد کاست. 
آلمان، فرانسه و ایتالیا از جمله کشورهایی هستند 
که تا کنون در مقابل سیاستهای آمریکا در زمینه توسعه 

فعالیتهای نظامی در اروپا مقاومت کرده اند. 
آنــگال مرکل، صدراعظم آلمان روز پنجشــنبه در 
این باره گفت: »با پیوستن تمام کشورهای عضو ناتو و 
همچنین اتحادیه اروپا به ائتالف بین المللی، ناتو بطور 
رسمی به اتحاد علیه داعش خواهد پیوست. این یک پیام 
قوی است اما روشن اســت که کاری که اکنون انجام 
می شود پرداخت هیچ ســهم بیشتری را متوجه آلمان 

نخواهد کرد.«
آقــای ترامپ کــه پیش از این بارهــا ناتو را یک 
سازمان »کهنه و منسوخ« خوانده بود روز پنجشنبه در 
سخنانش به ترســیم آینده دیگری برای ناتو پرداخت؛ 
آینده ای که در آن این سازمان باید تمرکزش را متوجه 

مبارزه با تروریسم و مقابله با تهدیدات روسیه کند.

حسن نصراهلل:

انتقادات تند نشانگر اختالفات جدی میان سران عرب است

»سرگئی الوروف« وزیر امور خارجه روسیه اعالم 
کرد کــه توافقنامه همکاری نظامی و فنی روســیه با 

فیلیپین در مراحل نهایی آماده  شدن است.
به نوشته خبرگزاری روسی »اسپوتنیک«، الوروف 
که در کنــار »آلن پیتر کایتانو« وزیــر خارجه فیلیپین 
سخنرانی می کرد، گفت که مجموعا 9 توافق همکاری 

بین دو کشور روسیه و فیلیپین امضا شده است.
وزیر امور خارجه روســیه توضیح داد: »و به طور 
قطع شماری از اسناد بســیار مهم از جمله موضوعات 
همکاری نظامی و فنی، تعامل میان سازمان های اجرای 

قانون در مراحل نهایی آماده شدن قرار دارد«.
در حالی الوروف از تقویت رابطه روسیه و فیلیپین 
ســخن به میان آورده اســت که »رودریگــو دوترته« 
رئیس جمهور فیلیپیــن چندین پیش اعــالم کرد که 
زمان آن رســیده کــه فیلپین از آمریکا دور شــده و با 
چین متحد شــود.وی همچنین گفته بود که احتمااًل به 
روسیه سفر کند و با مقامات روسیه از جمله »والدیمیر 
پوتین« رئیس جمهور روســیه وارد گفت وگو شود و به 
پوتین بگوید که چین، روسیه و فیلیپین سه کشور متحد 

هستند.

چرخش متحد سنتی آمریکا به سوی روسیه

          رشد عملیات انتحاری در غرب

اصرار دونالد ترامپ 
بر افزایش بودجه نظامی 

کشورهای عضو ناتو
حزب اهلل از تحریم و تهدید نمی ترسد

عدی خدران فرماندار شهر الخالص واقع 
در ۱5 کیلومتری شمال بعقوبه امروز)پنجشنبه( 
گفت: گروه تروریستی داعش بار دیگر عناصر 
مســلح خود را در روستاهای البوبکر، البوعواد 
و البوطراز نزدیک مــرز صالح الدین و واقع 
در مرزهای اداری منطقه العظیم، مستقر کرد.

به نوشته السومریه نیوز، وی افزود: این 
سه روســتا تقریبا از سه سال پیش و پس از 
آزادسازی همچنان خالی از سکنه باقی مانده 
بود و این امر ســبب شــد تا داعش با سوء 
استفاده از این وضعیت، عناصر مسلح خود را 
به ویــژه آنهایی که اخیرا از منطقه مطیبیجه 

فرار کرده بودند، در آنجا مستقر کند.
فرماندارالخالــص دربــاره خطر حضور 
داعش در این ســه روســتا کــه از موقعیت 
راهبردی برخوردارند، و تاثیر مســتقیم آن بر 
دیگر روســتاها و مناطق آزاد شده هشدار داد 
و خواستار اقدام فوری برای رسیدگی به این 

وضعیت شد.
فرماندهــی عملیات دجله در هفته های 
گذشــته در یک عملیات نظامی گسترده در 
منطقه مطیبیجه در مرز دیالی و صالح الدین، 
دهها تن از فرماندهان و عناصر مسلح داعش 

را به هالکت رساندند.

 اشغال سه روستا در مرز صالح الدین توسط داعش

نفیسهالهدادی-روزنامهنگار


