
همس�و با ادامه محاص�ره قط�ر، منابع خبري 
گزارش دادند كه عربس�تان قص�د دارد گروه 
مخالفان س�وري خارج نش�ين مورد حمايت 
خود را از حاميان قطر و گروه اخوان المسلمين 
پاكسازي كند. در چنين شرايطي معاون امور 
عرب�ي و آفريقاي�ي وزارت خارجه اي�ران در 
ديداري معنادار با وزير خارجه قطر پيام شفاهي 
رئيس جمهور كشورمان را به امير اين كشور داد. 
ش��بكه تلويزيوني الميادين به نق��ل از »محافل 
نزديك به تيم هيئت عالي مذاكرات سوري مخالف 
)گروه مخالفان سوري خارج نشين مورد حمايت 
رياض(« گفت: عربستان درصدد برگزاري نشست 
جديد طرف هاي مخالف نظام سوريه است تا در 
اين نشست افراد مورد حمايت قطر و نمايندگان 
اخوان المسلمين را از اين هيئت كنار بگذارد.  اين 
شبكه افزود: نشست ياد شده براي تشكيل ساختار 
جديد هيئت عالي مذاكرات اس��ت تا جايگزين 
هيئت كنوني مذاكرات باشد كه در مذاكرات ژنو 
شركت مي كند.  برپايه اين گزارش، عربستان اين 
اقدام را در سايه بحران در روابط خود با كشور قطر 
اتخاذ خواهد كرد. عربستان و قطر دو حامي هيئت 
عالي مذاكرات )گروه مخالفان سوري خارج نشين 
نظام سوريه( به ش��مار مي روند.  رياست هيئت 
عالي مذاكرات را رياض حجاب برعهده دارد كه 
مورد حمايت قطر محسوب مي شود.  كشورهاي 
بحرين، عربس��تان، مصر و امارات و چند كشور 
عربي ديگر دوش��نبه هفته گذش��ته در اقدامي 
هماهنگ قطع روابط ديپلماتيك خود با قطر را 
اعالم كردند و در پي آن پروازهاي ش��ركت هاي 
هواپيمايي مصر، امارات و عربستان با قطر به حالت 
تعليق درآمد.  اين كشورها دولت قطر را به حمايت 
از تروريسم متهم كردند و در مقابل مقامات قطري 
نيز از تالش كشورهاي ياد شده براي قيموميت بر 

كشور مستقل قطر سخن گفتند. 
  استعفاي سفير امريكا در قطر 

س��فير امريكا در قطر پس از انتش��ار پست هاي 
انتقادي در توئيتر از دول��ت دونالد ترامپ بابت 
اخ��راج جيمز كومي اس��تعفا كرد.  ب��ه گزارش 

اينديپندنت، دانا شي اسميت استعفايش را يك 
هفته بعد از باال گرفتن تن��ش ميان قطر و چند 
كش��ور ديگر حوزه خليج ف��ارس و قطع ارتباط 
ديپلماتيك اين كش��ورها با دوح��ه اعالم كرد.  
سفير سابق امريكا در قطر مشخص نكرده كه آيا 
بحران جاري در منطقه يا نقش دولت ترامپ در 
آن در تصميمش نقش داشته است، با اين حال 
وي هنگامي كه جيمز كوم��ي در تاريخ ۹ مه از 
مديريت اف بي آي بركنار شد در توئيتي نوشت: 
وضعيت س��ختي اس��ت كه در خارج از كشور از 
خواب بيدار مي شويم و چنين اخباري را از وطن 
مي ش��نويم، در حالي كه مي دانيم بايد امروز را 
صرف توضيح دادن درباره وضعيت دموكراسي و 
نهادهاي كشورمان كنيم.  او در ادامه نوشت: اين 
ديپلمات ها هس��تند كه از نظام سياسي ما دفاع 
كرده و درباره آن توضيح مي دادند اما هنگامي كه 
اين ميزان خصومت حزبي باال مي گيرد كارمان 
سخت مي ش��ود هرچند همچنان هيچ كشوري 
بزرگ تر از امريكا نيست.  اين در حالي است كه 
اسميت كه توسط باراك اوباما سه سال پيش به 
عنوان سفير امريكا در قطر انتخاب شد در عين 

حال توئيتي برخالف حرف هاي ترامپ عليه قطر 
منتشر كرده و نوشت: قطر يك شريك قدرتمند 
در مبارزه با تأمين مالي تروريس��م اس��ت.  اين 
برخالف گفته ترامپ بود كه تأكيد كرد قطر يك 
تأمين كننده مالي تروريسم در سطوح باالست. 

  تناقض گويي تحريم كنندگان
وزير خارجه قطر از اقدام عربستان، امارات و بحرين 
در اعمال تحريم هاي ظالمانه عليه كشورش بدون 
اينكه خواسته مشخصي داشته باشند، ابراز تعجب 
كرد.  به گزارش ايس��نا، به نقل از س��ايت شبكه 
خبري الجزيره، محمد بن عبدالرحمان آل ثاني، 
وزير خارجه قط��ر در گفت وگويي ب��ا تلويزيون 
رسمي قطر اظهار داشت: تناقض هاي موجود در 
اظهارات مسئوالن سه كشور عربستان، امارات و 
بحرين و اتهاماتي كه آنها متوجه دوحه كرده اند، 
مهم ترين دليل بي اساس بودن اين اختالفي  است 
كه ما واقعاً پيشينه  آن را نمي دانيم.  عبد الرحمان 
با اشاره به اينكه كويت تالش بسياري براي حل 
بحران منطقه خليج فارس مي كند، گفت: تا اين 
لحظه هيچ گونه درخواستي به كويت ابالغ نشده 
و حتي ليس��ت اتهامات نيز از سوي اين كشورها 

ارائه نش��ده است و اظهارات مس��ئوالن اين سه 
كشور ما را »شگفت زده« كرده است.  وزير خارجه 
قطر افزود: يك بار مي گويند خواسته هايشان را 
به كويت ابالغ خواهن��د كرد و اختالفات منطقه 
خليج فارس مربوط به همين منطقه است و بايد 
توسط كش��ورهاي همين منطقه مهار شود، بار 
ديگر مي گويند خواس��ته هاي خود را به امريكا 
ابالغ خواهند ك��رد و دوباره اع��الم مي كنند به 
دنبال آن هس��تند قط��ر اقداماتي در راس��تاي 
خواسته هاي نامشخص آنها كه متأسفانه ما آنها را 
نمي دانيم، انجام دهد.  وي در ادامه گفت: آيا اين 
اقدامات واقعاً براي تغيير سياس��ت قطر درقبال 
موضوعي از اساس اشتباه كه آنها ادعا مي كنند 
است يا براي تحميل قيموميت خود بر قطر؟ اين 
امر غير قابل قبول و مس��ئله اي رد شده است و 
ما بارها اين را گفته ايم.  عب��د الرحمان در ادامه 
گزينه اس��تراتژيك براي كشور قطر را گفت وگو 
براي حل اين بحران دانست و گفت: اين كشورها 
اقدامات تأس��فباري را در پي��ش گرفته اند و از 
پيامدهاي منفي آن در مراحل آتي خبر ندارند، 
قطر كشورهاي دوس��ت با خود را مي شناسد و 
مي داند چه كشورهايي حامي اش هستند و چه 

كشورهايي نيستند. 
  پيام شفاهي روحاني به شيخ تميم 

معاون امور عربي و آفريقايي وزارت خارجه پيام 
شفاهي حسن روحاني، رئيس جمهور ايران را به 
امير قطر، تسليم وزير خارجه اين كشور كرد.  به 
گزارش شبكه الجزيره، شيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
امير قطر، پيام شفاهي حسن روحاني را دريافت 
كرد.  خبرگ��زاري قطر اعالم ك��رد پيام روحاني 
به امير قطر را حس��ين جابري انص��اري، معاون 
امور عرب��ي و آفريقايي وزارت خارج��ه ايران، در 
ديدار با ش��يخ محمد بن عبد الرحمان آل ثاني، 
وزير خارجه قطر تس��ليم وي كرده است.  رابطه 
با اي��ران و گروه هاي مقاومت مرتبط ب��ا ايران از 
جمله حشدالش��عبي و حزب اهلل لبنان از جمله 
نقاط كانوني اختالفات كشورهاي عربي حاشيه 

خليح فارس به رهبري آل سعود با قطر است. 

س�خنگوي وزارت خارجه اقدام گارد مرزباني 
عربستان در تيراندازي به صياد بوشهري كه به 
كشته شدن اين فرد منجر شد را اقدام غيرقانوني 
و مغاير با اصول مسلم حقوق بين الملل دانست. 
وزارت خارجه ايران نس��بت به حمله گارد مرزباني 
عربستان به قايق صيادي ايراني واكنش نشان داد. 
بهرام قاسمي، سخنگوي وزارت خارجه روز يك شنبه 
در مورد آخري��ن وضعيت پيگي��ري پرونده صياد 
بوش��هري كه در تيراندازي گارد مرزباني عربستان 

كشته شده است، گفت: »ما همچنان در حال بررسي 
اين موضوع هس��تيم و بعد از مشخص شدن نتايج 
بررسي ها توسط دستگاه هاي مربوطه همان طور كه 
پيش از اين گفته ايم اين موضوع را با جديت پيگيري 
مي كنيم.« به گزارش ايس��نا، اين ديپلمات ارش��د 
كشورمان تأكيد كرد: »اقدام گارد مرزباني عربستان 
در شليك به اين صياد بوشهري مغاير با اصول مسلم 
حقوق بين الملل و اقدامي غيرانس��اني است.« وي 
خاطرنشان كرد: »ش��ليك و تيراندازي به يك قايق 

صيادي كوچك غيرمس��لح هيچ توجيهي ندارد.« 
شنبه شب دو قايق صيادي بوشهر در اطراف سكوهاي 
نفتي و مرز آب هاي ايران و عربس��تان با تيراندازي 
گشت دريايي سعودي مواجه شدند كه بر اثر آن يكي 
از ايراني ها كشته شد. سرنشين ديگر قايق كه پسر وي 
بوده توانست از درگيري نجات يابد و همراه جسد خود 
را به اسكله صيادي جفره بوشهر برساند. گويا از قايق 
ديگري با دو سرنشين كه همراه آنها بوده اطالعي در 
دست نيست و براساس اظهارات اوليه احتمال توقيف 

آن توسط گارد دريايي عربستان وجود دارد. مجيد 
آقابابايي مديركل امور مرزي وزارت كش��ورهم در 
گفت وگو با فارس گفت: »دو قايق ايراني كه در حال 
ماهيگيري در آب هاي خليج فارس بودند بر اثر امواج 
دريا از مسير خود خارج مي شوند.« آقا بابايي ادامه داد: 
»گارد مرزباني عربستان بدون تأييد اينكه قايق هاي 
ايراني وارد مرزهاي اين كشور شده باشند، اقدام به 
تيراندازي كردند كه بر اثر آن يك صياد ايراني بر اثر 

اصابت تير به كمرش كشته شده است.«

در بحبوحه بحران    گزارش  يك
قطر و عربس�تان، 
نخست وزير عراق پيام قاطع و شفافي به دشمنان 
تهران داد تا خيال همه را راحت كند. حيدر العبادي 
گفت حتي اگر فرمانروايي جهان را به كش�ورش 
دهند بغ�داد با ته�ران دش�مني نخواه�د كرد. 
حيدر العبادي نخس��ت وزير عراق ش��ب شنبه 
حرف هاي بسيار مهمي درباره مناسبات كشورش 
با ايران مطرح كرد. وي در ابتدا با انتقاد از سخنان 
»اياد عالوي« ك��ه عليه ايران و قطر ابراز ش��ده 
بود، گفت: س��خنان معاون رئيس جمهور قابل 
قبول نيست و جايز نيس��ت كه به نام عراق عليه 
كش��ورهاي منطقه موضع گيري منفي ش��ود.  
روز ش��نبه اياد عالوي، معاون رئيس جمهوري 
عراق در گفت وگو با رويترز اي��ران را به دخالت 
در امور داخل��ي عراق متهم كرد و مدعي ش��د: 
»ايران حت��ي در تصميم گيري هاي مردم عراق 
هم دخالت كرده اس��ت.« عالوي كه به داشتن 
روحيه ضدايراني معروف است، اين سخنان را در 

مصر مطرح كرد. او در ادامه مدعي شد: »در عراق، 
قطر همان طرحي را پيش مي برد كه ايران دارد، 
يعني تقسيم عراق به منطقه اي سني در برابر يك 
منطقه شيعه.«حيدر العبادي در واكنش به اين 
اظهارات عالوي افزود: »معتقدم عالوي با انتقاد 
از قطر خواس��ته تا مصر را راضي كند اما برخي 
طرف هاي عراقي مي خواهند ما از عربستان مقابل 
قطر حمايت كنيم يا بالعكس اما اين اشتباه است 

و عراق فايده اي در اين مسئله نمي برد.« 
  ايران را با دنيا عوض نمي كنيم

پس از متش��نج شدن روابط عربس��تان، امارات 
متحده عربي و مصر عليه قط��ر نوعي يارگيري 
بين طرفين در منطقه شكل گرفته و در اين ميان 
عراق براي دو ط��رف از اهميت زيادي برخوردار 
اس��ت. حيدر العبادي در ادامه موض��ع قاطع و 
شفافي درباره كساني كه مي خواهند عراق را در 

مقابل ايران قرار دهند، اتخاذ كرد.
 نخس��ت وزير عراق گفت: »اج��ازه نمي دهيم 
عراق ميدان درگيري ايران و امريكا شود يا خاك 

عراق مكاني براي دش��مني با ايران باش��د و اگر 
فرمانروايي تمام دنيا را ب��ه ما بدهند يا اگر وعده 
بازسازي مجاني عراق را بدهند، حاضر نيستيم با 

ايران دشمني كنيم.«
 اين اظهارات العبادي در حالي مطرح مي ش��ود 
كه امريكا و متحدان منطقه اي اين كش��ور فشار 
زيادي به بغ��داد وارد مي كنند تا از تهران فاصله 
بگيرد. تحليلگران معتقدند روابط دو كش��ور به 
ويژه در طول س��ه سال گذش��ته در جنگ عليه 
داعش گس��ترش زيادي پيدا كرده اس��ت. پس 
از س��قوط موصل در خرداد 13۹3 در حالي كه 
امريكا كمك هاي خود را مش��روط به استعفاي 
نوري المالكي نخس��ت وزير وقت كرد، ايراني ها 
خيلي س��ريع به كمك كش��ور همس��ايه خود 
شتافتند. عراقي ها تأكيد دارند اگر اين كمك ها 
نبود بغداد س��قوط كرده بود و عراق سرنوش��ت 

نامعلومي پيدا مي كرد. 
  امريکا در مرز ما با سوريه نماند

 حيدر العبادي در ادامه به تحوالت سوريه پرداخت. 

وي با تقدير و تحسين پيشروي نيروهاي عراقي به 
سمت مرز س��وريه ابراز اميدواري كرد امريكا در 
مرز س��وريه با عراق باقي نمان��د. منظور العبادي 
حضور نظامي��ان امريكا در گ��ذرگاه مرزي تنف 
واقع در مرز عراق و س��وريه است. اين گذرگاه در 
مس��يري قرار گرفته كه بغداد را به دمشق وصل 
مي كند و به همين دليل از اهميت زيادي برخوردار 
اس��ت. ناظران معتقدند هدف امري��كا از حضور 
در اين منطقه ايجاد ش��كاف يا منطقه حائل بين 
بغداد تا دمشق اس��ت تا جلوي تحقق آنچه را كه 
»هالل ش��يعي« مي خوانند بگيرند.  فرمانده كل 
نيروهاي مسلح عراق در ادامه با حمايت مجدد از 
حشدالشعبي گفت: بعثي ها و مجاهدين خلق پشت 
صحنه اهانت و تبليغات منفي عليه حشد الشعبي 
هستند و ما به عنوان دولت عراق جلوي محاكمه 
حش��د الش��عبي در دادگاه كيفري بين المللي را 
گرفتيم و به آنها گفتيم كه حشد الشعبي زير نظر 
دولت عراق فعاليت مي كند. حشدالشعبي يا بسيج 
مردمي عراق سازماني از گروه هاي مردمي است 
كه پس از س��قوط موصل و در پي فتواي آيت اهلل 
سيستاني ايجاد شد. اين س��ازمان مردمي نقش 
پيش��رو و كليدي در مبارزه با داع��ش دارد اما به 
دليل روابط نزديكي كه با ايران دارد آماج حمالت 

تبليغاتي سنگيني قرار دارد. 
   شمارش معكوس در موصل

صحبت ه��اي حيدرالعبادي همزمان با ش��روع 
عملي��ات جدي��د در موص��ل مطرح ش��د. روز 
يك شنبه نيروهاي عراقي عمليات خود را براي 
بازپس گيري منطقه »موصل القديمه« واقع در 
غرب شهر موصل آغاز كردند. هشت ماه پيش بود 
كه نيروهاي عراقي حمله به موصل را آغاز كردند 
و حاال گفته مي شود شبه نظاميان داعش در چند 
بخش شهر و در محالت قديمي همچنان مقاومت 
مي كنند. نيروهاي ارتش عراق به آرامي و محله 
به محله در ش��هر پيش مي روند و تاكنون بخش 

شرقي را از تسلط داعش رها كرده اند.
 در همين بازه زمان��ي حدود 1۹۵ ه��زار نفر از 
آوارگان به شهر برگشته و در بخش شرقي موصل 
مأوا گرفته اند. در بخش مركزي ش��هر كه هنوز 
در دست داعش قرار دارد، به گفته سازمان ملل 
متحد هنوز ح��دود 100 هزار ش��هروند عادي 
سكونت دارند كه مي توانند از سوي اين سازمان 

تروريستي به عنوان گروگان گرفته شوند. 
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»ترزا مي« قرباني هم حزبي ها مي شود 
هم حزبي ه�اي نخس�ت وزير انگلي�س ك�ه تأكي�د ب�ر جدايي از 
اتحاديه اروپا دارند، تهديد كردن�د در صورت تغيير برنامه خروج 
دولت، ب�ا كودتايي يك ش�به نخس�ت وزير را بركن�ار مي كنند. 
ترزا مي، نخست وزير محافظه كار انگليس براي خروج از اتحاديه اروپا موسوم 
به »برگزيت«، عالوه بر احزاب رقيب، از سوي هم حزبي هاي خود نيز تحت 
فشار قرار گرفته است. جمعي از نمايندگان پارلمان انگليس كه بر خروج از 
اتحاديه اروپا اصرار دارند به روزنامه تلگراف گفته اند اگر ترزا مي  نخست وزير به 
برنامه پيشين خود براي برگزيت پايبند نماند، وي را به چالش خواهند كشاند 
و او را از سمت نخست وزيري بركنار مي كنند. بعد از آنكه ترزا مي  در انتخابات 
سراسري اخير نتوانست پيروز شود و از به دست آوردن كرسي هاي الزم براي 
تشكيل دولت يكپارچه ناكام ماند، همچنين بعد از مديريت ضعيف دولت 
مي در حادثه آتش س��وزي برجي در لندن كه هفته پيش روي داد، جمعي 
از هم حزبي هاي ترزا مي  نتيجه گرفتند وي نمي تواند رهبر مناسبي براي 
محافظه كاران باشد. حاميان خروج از اروپا و از نمايندگان پارلمان انگليس 
هشدار دادند، هرگونه تالشي براي نگه داشتن اين كشور در بازار واحد اروپا يا 
هرگونه دادن اختيار به دادگاه اروپا براي حفظ نظارت آن، مي تواند به كودتاي 
يك شبه براي بركناري خانم نخست وزير منجر شود. اين نمايندگان پارلمان 
به تلگراف گفتند، نامزدي را در مقابل ترزا مي  براي رهبري حزب محافظه كار 
معرفي خواهند كرد كه از او محبوب تر باشد و جايگزين وي شود. به گزارش 
خبرگزاري رويترز، اين تالش ها پس از آن انجام شد كه چند روز پيش امانوئل 
مكرون، رئيس جمهور فرانسه پيشنهاد داد انگليس مي تواند گزينه ابقا در 
اتحاديه اروپا را انتخاب كند. اين درحالي است كه ديويد ديويس، وزير برگزيت 
انگليس گفت: »هيچ عقب نشيني از برنامه ترزا مي براي عمل به رأي مردم اين 
كشور در رفراندوم سال گذشته صورت نخواهد گرفت.« ديويس روز يك شنبه 
با انتشار بيانيه اي در اين باره گفت: »همزمان با آغاز سفر من به بروكسل به 
منظور آغاز مذاكرات رسمي جهت خروج از اتحاديه اروپا هيچ شكي نبايد در 
اين باره وجود داشته باشد كه ما اين اتحاديه را ترك كرده و به نتيجه رفراندوم 
تاريخي خود عمل مي كنيم.« مذاكرات رسمي مذاكره كنندگان انگليس با 
اتحاديه اروپا درباره برگزيت يا خروج انگلي��س از اتحاديه اروپا از امروز آغاز 
مي شود و شكست حزب پارلماني دولت محافظه كار ترزا مي در انتخابات 
اخير اين كشور اين مذاكرات را پيچيده خواهد كرد. همزمان با تالش محافظه 
كاران براي بركناري ترزا مي، فشار حزب اپوزيسيون نيز به نخست وزير افزايش 
يافته است. جرمي كوربين، رهبر حزب كارگر روز يك شنبه گفت: »با توجه به 
نتيجه بد انتخابات سراسري در اين كشور و شكست حزب حاكم، نخست وزير 
اكنون صالحيت الزم را ندارد.« سخنگوي برگزيت حزب اپوزيسيون كارگر 
هم به بي بي س��ي گفت: »درحالي كه مذاكرات برگزيت به زودي ش��روع 

مي شود، انگليس در بدترين وضعيت ممكن قرار دارد.«

  احتمال استقرار صلح بانان عربستاني در مرزهاي اريتره و جيبوتي
پس از آنكه قطر نيروهاي حافظ صلح خود را از مرزهاي اريتره و جيبوتي 
خارج كرد، منابع ديپلمات در رياض پيش بيني كردند كه عربس��تان 
نيروهاي حافظ صلح را به مرزهاي اريتره و جيبوتي بفرستد. به گزارش 
ايس��نا، به نقل از رأي اليوم، منابع با بيان اين مطلب، اعالم كردند كه 
تماس هايي در حال حاضر در اين خصوص در جريان است اما توافقي 

پيرامون آن حاصل نشده است. 
-------------------------------------------------------------

  سرباز افغان ۷ سرباز امريكايي را زخمي كرد
در يك حمله داخلي در پادگاني در مزار شريف يك سرباز افغان، هفت 
سرباز امريكايي را به شدت زخمي كرد. . به گزارش بي بي سي به نقل از 
خبرگزاري فرانسه، يك سرباز ارتش افغانستان در جريان يك تمرين 
نظامي در پادگان »شاهين« در مزار شريف در شمال افغانستان، هفت 
نظامي امريكايي را هدف قرار داده و زخمي كرده است. فرمانده سابق 
نيروهاي امريكايي در افغانستان اذعان كرده است امريكايي ها ممكن 
است براي مدت طوالني تري در خاك افغانستان بمانند؛ حضوري كه 
مي تواند چندين دهه به طول بينجامد. وي افزود: شرايط در افغانستان 
طوري نيست كه بگوييم مي توان طي چند سال در آن پيروز شد. ما قرار 
نيست يك تپه را اش��غال كنيم و روي آن پرچم بگذاريم و سپس براي 
برگزاري رزمايش مانور پيروزي ب��ه وطن برگرديم. ما بايد براي مدتي 

طوالني در اين كشور بمانيم اما به روشي كه قابل تحمل باشد. 
-------------------------------------------------------------

  وحشت اسرائيل را فرا گرفت
بنيامين نتانياهو، نخس��ت وزير رژيم صهيونيستي در نشست امنيتي 
گفت كه وي توصيه كرده تدابير امنيتي در قدس به ويژه منطقه »باب 
العامود« تشديد يابد به طوري كه ورود به اين منطقه تنها پس از بازرسي 
دقيق ممكن است. منابع فلسطيني شامگاه شنبه از انجام دو عمليات 
ش��هادت طلبانه در منطقه ب��اب العمود قدس خبر دادن��د. در اين دو 
عمليات سه فلسطيني مشاركت داشتند كه در يكي از آنها از سالح گرم 
و در ديگري از سالح سرد استفاده شده بود. در جريان اين دو عمليات 
در نهايت س��ه مجري عمليات به ش��هادت رس��يده و يك نظامي زن 
صهيونيست كه به شدت زخمي شده بود به هالكت رسيد. يك نظامي 
صهيونيست ديگر نيز روز شنبه كشته شد. در جريان اين عمليات سه 

صهيونيست ديگر نيز زخمي شدند. 
-------------------------------------------------------------

  شكاف طبقاتي در بريتانيا افزايش يافته است
براساس گزارش يك مؤسسه تحقيقاتي شكاف طبقاتي در بريتانيا در 
زمينه توزيع ثروت طي 10 سال گذشته افزايش يافته است. به گزارش 
بي بي سي، مؤسسه رزولوشن« تخمين زده كه حدود ۴۴۸ هزار نفر از 
مردم بريتانيا )يك درصد جمعيت بزرگساالن( حدود 11 هزار ميليارد 
پوند ث��روت در اختي��ار دارند. اين رق��م معادل 1۴ درص��د ثروت كل 
بريتانياست. بر همين اساس 1۵ درصد جمعيت بزرگسال در اين كشور 
يا هيچ ثروتي ندارند يا مقروضند. دولت بريتانيا البته به يافته هاي اين 
مؤسسه پاسخ داده و گفته است: »نابرابري درآمدي به كمترين مقدار 
از اواسط دهه ۸0  رسيده است.« اين مؤسس��ه البته گفته است ثروت 
ناشي از مالكيت خانه از 3۵ درصد در سال 1۹۹۵ به ۴0 درصد در سال 
۲00۵ رسيده و هشدار داده احتمال كسب اين نوع ثروت اندوزي براي 
۸0 درصد جمعيت دوباره كاهش يافته است. به گفته مؤسسه رزولوشن 
كاهش مالكيت خانه به شكاف بين فقير و غني دامن زده است كه اين به 

نوبه خود باعث شكاف ثروتي بين نسل جوان و قديمي تر مي شود. 

دكترسيدنعمتاهللعبدالرحيمزاده

عربستان به دنبال بريدن دست قطر در سوريه

قاسمي: اقدام عربستان در شليك به قايق ايراني هيچ توجيهي ندارد

حاميان قطر و اخوان المسلمين از معارضان سوري پاكسازي مي شوند

حيدر العبادي: ايران را با فرمانروايي جهان عوض نمي كنيم

آيا اردوغان هدف بعدي سعودي هاست؟
رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور تركيه در اوج تنش ميان عربستان و 
قطر چيزي گفته كه سعودي ها بي معطلي به آن واكنش نشان داده اند. 
او كه با شبكه تلويزيوني پرتغالي آر تي پي مصاحبه مي كرد از پيشنهاد 
تأسيس يك پايگاه نظامي در خاك عربس��تان گفت كه در ديدارش با 
ملك سلمان بن عبدالعزيز، پادشاه آل سعود، مطرح كرده بود و گويا شاه 
سعودي در آن ديدار وعده بررسي اين پيشنهاد را به او داده بود. اردوغان 
در اين مصاحبه از انتظارش براي پاسخ سعودي ها گفت كه آنها هم خيلي 
او را منتظر نگذاشتند و هم با رسانه هاي خبري و هم شبكه هاي اجتماعي 
و به صورتي هماهنگ پاسخ او را دادند. خبرگزاري رسمي آل سعود روز 
شنبه ۲۲ ژوئن و به نقل از يك مقام مس��ئول اعالم كرد اجازه تأسيس 
پايگاه نظامي در خاك خود را به تركيه نخواهد داد چون به ادعاي اين 
مقام س��عودي، نيازي به نيروهاي خارجي ن��دارد و »نيروهاي نظامي 
سعودي از توانمندي هاي الزم برخوردارند و حتي در خارج از كشور و از 

جمله در پايگاه اينجرليك تركيه فعاليت نظامي دارند!«
شبكه تلويزيوني العربيه اين خبر را با كمي جزئيات بيشتر منتشر كرده و 
معلوم شده منبع اين خبر صفحه توئيتر رسمي وزارت خارجه آل سعود و 
آن مقام مسئول هم يكي از مقام هاي اين وزارتخانه است. نكته جالب توجه 
اين است كه نه آن خبرگزاري و نه اين شبكه تلويزيوني منكر اصل حرف 
اردوغان نشده اند و همين هم نشان مي دهد طرح ايجاد پايگاه نظامي تركيه 
در عربستان و به نوعي موافقت اوليه سعودي ها صحت دارد. عالوه بر اين، نام 
نبردن از آن مقام مسئول حتي در صفحه توئيتري وزارت خارجه سعودي 
حكايت از اين نكته دارد كه سعودي ها هنوز هم نسبت به پيشنهاد اردوغان 
ترديدهايي دارند و تنها در فضاي فعلي از تنش است كه مخالفت خود را 
با اين موضوع اعالم كرده اند. در واقع، توان نظامي سعودي ها در اين چند 
سال و به خصوص در جريان تجاوز نظامي به يمن به خوبي معلوم شده تا 
آنجا كه اين كشور براي حفاظت از مرزهاي خود در برابر نيروهاي مقاومت 
يمني، در ابتداي كار دست به دامان مصر شد و بعد از جواب رد مصري ها رو 
به پاكستاني ها آورد كه البته از اين هم جواب مساعدي نگرفته است. با توجه 
به اين شرايط بود كه اردوغان در جريان سفر فوريه به رياض پيشنهاد خود 
را به سعودي ها داد و شاه سعودي هم مخالفتي با آن نكرد به اين اميد كه با 

استفاده از نظامي هاي تركيه ضعف نظامي خود را برطرف كند. 
بي شك ادعاي آن مقام در وزارت خارجه عربستان بيشتر از يك الف زني 
نيست و بي نيازي سعودي ها به پايگاه نظامي تركيه نه به دليل توانمندي 
نظامي بلكه به دليل تنشي است كه بين سعودي ها و قطر ايجاد شده است. 
س��عودي ها تركيه را در جبهه قطر و در مقابل خود مي بينند و به همين 
جهت هم جواب رد به پايگاه نظامي تركيه مي دهند، شاهد اين مدعا هم 
در همان مصاحبه اردوغان بود كه او براي توجيه اعزام نيرو به قطر سعي 
كرد با يادآوري پيشنهادش به ملك سلمان چنين وانمود كند كه اعزام نيرو 
به قطر كاري يك طرفه و در جبهه مقابل سعودي ها نبوده چراكه برنامه اي 
نظير اين را براي س��عودي ها هم در نظر دارد. حاال معلوم شده اين ژست 
اردوغان مورد قبول سعودي ها نيست و آنها او را در كنار تميم بن حمد آل 
ثاني، امير قطر مي بينند و حاال مسئله نحوه معامله آنها با او است و اينكه 
همان معامله اي را با او خواهند كرد كه با امير قطر مي كنند يا نه. روش��ن 
است كه حاكميت سعودي نمي تواند برخورد مشابه با قطر را با تركيه داشته 
باشد چراكه جداي از موقعيت ژئوپلتيك تركيه، توان و روابط اقتصادي اين 
كشور آن قدر متفاوت با قطر است كه سعودي ها نمي توانند مثل قطر با آن 
برخوردي داشته باشند. با اين وجود، اگر حميم بن تميم در مقابل ملك 
سلمان به زانو دربيايد، شاه سعودي آن فرصت را به دست مي آورد كه با يك 
آرايش عربي سراغ اردوغان برود. بايد توجه داشت كه حمايت امير قطر از 
اخوان المسلمين يكي از عوامل اصلي تنش فعلي است و اردوغان هم رابطه 
نزديكي با اين جريان سياس��ي دارد و همين نيز انگيزه كافي براي تقابل 
جبهه عربي به رهبري شاه سعودي با اردوغان ايجاد مي كند. در هر صورت، 
پاسخ رد سعودي ها به اردوغان با وجود نياز به پايگاه نظامي نشان مي دهد 
آنها ديگر نگاه گذشته را به رئيس جمهور تركيه ندارند و آن قدر او را در مقابل 

خود مي بينند كه بعد از موفقيت در برابر حميم بن تميم، سراغ او بروند. 

  گزارش2

    واكنش

 پيشروي ارتش سوريه 
در آخرين مقر داعش در »حمص«

نيروهاي دولتي سوريه در راستاي عمليات خود در باديه، توانستند 
كنترل مناطق جديدي را در ش�رق ش�هر پالميرا )تدمر( به دست 
گرفته و به آخري�ن مقر داع�ش در حومه حمص نزديك ش�وند. 
پس از پيوستن نيروهاي عراقي و سوري به يكديگر در جنوب سوريه، ارتش 
سوريه حمالت خود در شرق اين كشور را براي مقابله با تكفيري هاي داعش 
تشديد كرده  است. به گزارش ش��بكه الميادين، نيروهاي دولتي سوريه 
روز شنبه توانستند بعد از درگيري هاي شديد با داعش كنترل چاه نفت 
»حفنه« و سد »أرك« و رشته كوه هاي شمالي پالميرا را در دست گرفته 
و به سمت شهرك السخنه، آخرين مقر داعش به حومه حمص و مخفيگاه 
اصلي تروريست ها در باديه سوريه پيشروي كنند. عمليات ارتش سوريه 
در شرق پالميرا همزمان با عمليات ديگر ارتش در حومه شرقي سلميه و 
حومه جنوبي رقه صورت گرفت. به گفته يك فرمانده ميداني ارتش سوريه، 
درگيري هاي السخنه از نظر پيشروي به سمت شهر دير الزور و از اين نظر 
كه آخرين شهرك از توابع استان حمص در مسير دير الزور است كه داعش 
كنترل آن را برعهده دارد، اهميت بسيار زيادي دارد. نيروهاي دولتي سوريه 
روز سه شنبه گذشته كنترل ميدان نفتي أرك، از آخرين ميادين نفتي تحت 

كنترل داعش در حومه شرقي حمص را به دست گرفتند. 
  هالكت 180 داعشي 

همزمان با پيشروي نيروهاي مقاومت در شرق سوريه، جنگنده هاي روسيه نيز 
تلفات زيادي را به گروه هاي تروريستي وارد كرده اند. وزارت دفاع روسيه روز 
شنبه از حمالت هوايي موفقيت آميز به مقر تروريست هاي داعش در سوريه 
خبر داده است. خبرگزاري »اسپوتنيك« اعالم كرد كه در اين حمله هاي هوايي 
دو فرمانده ارشد داعش و 1۸0 تروريست وابسته به آنها به هالكت رسيده اند. 
بنابر اطالع وزارت دفاع روسيه، اين حمالت در تاريخ ششم و هشتم ماه ژوئن 
صورت گرفته است. در اين گزارش به نابودي 16 وسيله نقليه و خودروي زرهي 
نيروهاي داعش و يك انبار مهمات در جريان اين حمالت هوايي اشاره شده 
است. جنگنده هاي روسيه ماه گذشته نيز در حمله به كاروان داعش هنگام 

خروج از شهر رقه، بيش از 100 تن از تروريست ها را به هالكت رساندند. 
  افزايش قربانيان غيرنظامي در حمالت ائتالف 

روزنامه آبزرور انگليس روز يك ش��نبه در گزارشي اعالم كرد: »حمالت 
هوايي ائتالف بين المللي به رهبري امريكا به مواضع داعش در الرقه سوريه، 
جان بسياري از غير نظاميان سوري را گرفته و به آوارگي بيش از 160هزار 
نفر منجر شده است.« در ادامه گزارش آمده است: »به نظر مي رسد نبرد 
مقابله با داعش در موصل و الرقه به مرحله آخر خود رسيده است اما بهاي 
آن را غير نظاميان سوري پرداخت كرده اند. در ائتالف بين المللي مقابله با 
داعش كه عالوه بر امريكا شامل انگليس و فرانسه است، حدود ۴00 نفر از 
آغاز عمليات اين ائتالف در سوريه كشته شده اند كه در مقايسه با پيش از 
حمالت ائتالف در سوريه 60 درصد افزايش داشته است.« در اين گزارش 
گفته شده است: اين ارقام رو به افزايش خواهد بود اما طرف هاي حقيقت 
ياب مستقل، شمار قربانيان غير نظامي را حدود ۴ هزار نفر اعالم كرده اند. 
جنگنده هاي امريكايي در هفته هاي اخير براي جلوگيري از كنترل مرزهاي 
عراق و سوريه، حمالت به ارتش سوريه و غيرنظاميان اين كشور را افزايش 

داده است كه طي آن صدها تن كشته و زخمي شدند. 

مشاركت پايين فرانسوي ها در انتخابات
ب�ا گذش�ت چن�د س�اعت از آغ�از دور دوم انتخاب�ات پارلماني 
فرانس�ه، نرخ مش�اركت مردمي در اي�ن انتخابات در مقايس�ه با 
انتخابات هاي مشابه در گذشته بسيار پايين تر گزارش شده است. 
به گزارش فارس، با گذشت چهار ساعت از آغاز دور دوم انتخابات پارلماني 
فرانسه، وزارت كشور فرانسه طي گزارشي از نرخ پايين مشاركت مردمي در 
اين انتخابات در مقايسه با انتخابات هاي پارلماني گذشته اين كشور خبر داد. 
به نوشته روزنامه فرانسوي فيگارو، وزارت كشور فرانسه طي گزارش خود 
نرخ مشاركت مردمي در دور دوم انتخابات پارلماني فرانسه تا ظهر ديروز 
را 17/7۵ درصد اعالم كرد، اين در حالي است كه ميزان مشاركت مردم در 
دور نخست تا همين ساعت در دور نخست انتخابات 1۹/۲۴ درصد گزارش 
شده بود. ائتالف ميانه تحت رهبري »امانوئل ماكرون« رئيس جمهور فرانسه 
در دور نخس��ت انتخابات پارلماني كه دو هفته پيش برگزار شد، پيروزي 
چشمگيري را كس��ب كرد و به اين ترتيب ماكرون كه فعاًل از محبوبيت 
بااليي برخوردار اس��ت، احتماالً پارلمان را نيز همراه خود خواهد داشت 
و قادر خواهد بود بدون مخالفت جدي برنامه هايش را پيش ببرد. كاهش 
نرخ مشاركت مردمي در دور دوم انتخابات پارلماني ۲017 فرانسه در حالي 
است كه طبق آمار منتشره از سوي وزارت كشور فرانسه، نرخ عدم مشاركت 
مردمي در دور نخست انتخابات پارلماني نيز در ركوردي تاريخي به ۵1/۲۹ 

درصد رسيد كه در تاريخ جمهوري پنجم بي سابقه بوده است.


