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حماس و درس از تجربه سوریه

با وجود استمرار بحران میان قطر و عربستان سعودی و هم
پیمانان آن ،به نظر می رسد جنبش حماس این بار سیاست
متفاوتی را درباره عملکرد خود در پرونده سوریه اتخاذ کرده
است .حماس که دفتر خارجی آن در دوحه مستقر است و به
شدتموردحمایتقطربهعنوانپشتیباناخوانالمسلمین
است از ابتدای بحران سعی کرد با بهره گیری از تجربه تلخ
خود در ســوریه ،موضع میانه ای اتخاذ کند تا زیر چرخ ارابه
بازیگرانمنطقهایکهبهخونحماسواخوانتشنههستند
لهنشود.ازاینرودیدیمکهدرفهرستتروریستیصادرشده
توسطعربستانوکشورهایعربینامیازحماسورهبران
آن به چشــم نمی خورد .عــاوه بر این ها ،ایــن روزها بهبود
روابط حماس با مصر و زمزمه هــای مصالحه با قاهره بیش
از پیش شنیده می شــود .ریاض و همراهانش که می دانند
قطر ادعای حمایت از مقاومت فلســطین و حماس را دارد و
در بحران اخیر همین موضوع به ابــزاری برای حمله دوحه
به ریاض و مظلوم نمایی تبدیل شده بود اکنون می کوشند
تا دوحه را از این سالح خلع کنند .بنابراین به نظر می رسد
به دنبال آن هســتند تا با نزدیک شــدن به حمــاس و بهبود
بخشــیدن روابط قاهره با آن ،به این هدف دست یابند.این
موضوع در کوتاه مدت یک برد دو طرفه برای مصر و حماس
خواهد بود .اوضاع اقتصادی در غزه دچار گشایش خواهد
شــد و در مقابل تونل های زیر زمینی حماس بسته و مرزها
توسط طرف فلسطینی کنترل خواهد شد .عالوه بر این که
نزدیکی حماس به قاهره و محمد دحالن عضو سابق فتح و
دشمن خونین محمود عباس که نوید پیوندی جدید را می
دهدبهمعنایشکستتالشهایعباسبرایانزوایغزهبه
شمار می رود.البته نباید فراموش کرد بازی جدید سعودی
ها و همراهان آن ها ،برای ضربه زدن به قطر است و جنبش
حماس از نظر آن ها می تواند مانند یک ابزار برای زدن این
ضربه باشــد .آیا در بلند مدت ،کشــورهایی مانند امارات و
عربستان که حضور اخوان را در کنار خود تحمل نمی کنند،
همچنــان چنیــن امتیازهایی را بــه حماس خواهنــد داد؟
حماس با بهره گیری از تجربه تلخ پرونده سوریه باید مراقب
باشد تا این بار توسط ریاض و هم پیمانانش بازی نخورد.
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گیجی اردوغان دربازی عجیب قطر
مصر و تحــوالت سیاســی اجتماعــی آن ،بــرای اردوغان و
دســتگاه فکری – سیاســی حــزب عدالت و توســعه ترکیه،
یادآوریکرویایبربادرفتهاست.گوییدرهمشکستهشدن
حکومت نوپای مرسی و اعمال فشــار بر اخوانالمسلمین،
برای ترکیه بس نبود که حاال دوســتی رشــکبرانگیز ملک
سلمان و ژنرال سیسی هم به آن اضافه شده است .وقتی که
سیسی ،ترامپ و سلمان به طور همزمان در مرکز مطالعات
به اصطــاح ضدتــرور ریــاض ،دســت شــان را روی آن کره
نورانی کذایی گذاشــته بودند و جشــن افتتــاح ،مانند یک
فیلم ســینمایی تخیلی برگزار میشــد ،اردوغان فکرش را
نمیکرد که سیســی به چنان تهوری دســت پیدا کند که از
عربســتان بخواهد ،بالی قطر را بر سر ترکیه هم بیاورد! اما
چنین چیزی در عالــم واقــع روی داد و اردوغان هــر اندازه
که غافلگیرشده باشد ،باز هم ناچار است که این واقعیت را
بپذیرد در بازی عجیبی که درباره قطر طراحی شد ،سیسی
با کارت مخالفت با اخوان المســلمین ،نزد ملک ســلمان،
محبوبتر و مقربتر شــد .این رویداد را باید به مثابه یکی از
وضعیتهایدشوارترکیهتوصیفکنیم.وضعیتیکهدرآن،
نهامکاندستشستنازاخوانورفقایمحمدمرسیوجود
داردونهامکانضدیتبیمحابادربرابرقاهرهوریاض.شاید
به همین خاطر اســت که تیم سیاســت خارجی ترکیه ،این
روزها شبانهروزی در تالش و تکاپوست تا عربستان را پیش
از فرارسیدن عید فطر راضی کند و به پرونده تنش در خلیج
فارس ،خاتمه دهد .اما دست کم در شرایط کنونی ،امیدی
به موفقیت آنکارا ،وجود ندارد.

اخبار
درهم شکستن خطوط دفاعی
داعش در «موصل قدیم»

نیروهای عراقی با درهم شکستن خطوط دفاعی اول و دوم
تروریستهایداعشازمحوربابالبیضبهمسافت۱۵۰متر
دربخشقدیمیموصلنفوذکردند.دراینعملیات ،مقرهای
تکتیراندازهــا ،ســاحهای ســنگین و ســه خــودروی
بمبگذاریشدهداعشمنهدمشدو۱۵تروریستبههالکت
رســیدند .نیروهای عراقی حمله به منطقــه قدیمی موصل
را از بخش غربی و شــمالی روز یک شــنبه آغاز کردند؛ جایی
ی ماندههای داعش در آن جا مخفی شــدهاند.
که آخرین باق 

شروع ماراتن مذاکرات برگزیت
در فضایی مبهم
مذاکرات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا«برگزیت» رسما در
بروکسلمقرایناتحادیهآغازشد.میشلبارنیهمذاکرهکننده
ارشد اتحادیه اروپا گفت که هدف او در درجه اول پایان دادن
بهبیثباتیناشیازخروجانگلیساست.دیویددیویس،وزیر
برگزیت انگلیــس هم گفته که با ذهنیتی "مثبت و ســازنده"
ایــن مذاکرات را شــروع میکند بــا این هدف که "شــراکتی
خاص و مستحکم" با اتحادیه اروپا شکل گیرد .این در حالی
است که روزنامه "تاگس شاو" آلمان نوشت :شروع مذاکرات
برگزیت،درهرزمینهایوبرایهردوجناحمذاکره،شروعی
پرابهامونامشخصاست.اینکهیککشورعضو،اتحادیهاروپا
راترککنداززمانتشکیلایناتحادیهاقتصادیاروپاییدر
حدود شــش دهه پیش وجود نداشته است و بند معروف50
معاهدهلیسبونکهمبنایقانونیبرایخروجراارائهمیدهد
تنهایکچارچوبکلیبرایجداییپیشبینیمیکند.مجزا
ازاینکهخروجینرمیاسختازاتحادیهاروپابرایانگلیسدر
پیش باشد حداکثر تا پایان ماه مارس سال  2019انگلیس
دیگرعضواتحادیهاروپانخواهدبود.

مسلمانکشیدرلندن

درگیریهای بیسابقه در رقه
روسیه:حمله آمریکا به جنگنده سوریه کمک به
تروریست ها بود

یک کشته و ۱۰زخمی در حمله به نمازگزاران یک مسجد
گروه بین الملل-شب خونین دیگری برای لندن این بار برای مسلمانان این شهر
رقم خورد .اتفاقی که در پی حملــه یک خودرو به نمازگزارانــی که در حال خارج
شدن از مسجدی در نزدیکی فینزبری پارک در شمال لندن بودند ،رخ داد .پلیس
این حمله را "تروریستی" میداند .روزنامه ایوینینگ استاندارد انگلیس در این باره
نوشت :در این حادثه یک حمله با سالح سرد هم رخ داد به طوری که فردی با سالح
ســرد از خودرو بیرون پرید و دســتکم یک نفر را چاقو زد .ایــن حادثه در نزدیکی
مسجد فینزبری پارک در خیابان سون سیسترز در شمال لندن زمانی رخ داد که
نمازگزاران بعد از اقامه نماز در حال خروج از مســجد بودند که ناگهان خودرویی
آن ها را زیر گرفت .این منطقه مسلمان نشین اســت .بر اساس گزارش شاهدان
عینی ،سرنشینان خودروی مهاجم سه جوان با ظاهری غربی بوده اند .در حالی
که اخبار اولیه حاکی از چهار کشته و  ۱۲زخمی بود .پلیس لندن اعالم کرد ،یک

تن کشــته و  ۱۰تن زخمی شــدهاند .پلیس ضد ترور انگلیس اعــام کرد ،تمامی
قربانیان این حمله مســلمان بودند و تحقیقات اولیه حاکی از آن است که مجری
عملیات به طور انفــرادی کار میکرد .پلیس همچنین گفت :یک نفر را دســتگیر
کرده و جست وجو برای یافتن دو نفر دیگر ادامه دارد .به گفته پلیس ،راننده 48
ساله خودرو بازداشت شده اســت .پلیس افزودکه اول نمازگزاران او راگرفتند و
سپس نیروهای پلیس بازداشت اش کردند.

فراخبر

امنیت بر باد رفته
دکترعلیرضارضاخواه-تعدادعملیاتهایتروریستیدرانگلستانباسرعت
قابل توجهی در حال افزایش اســت .هنــوز جامعه انگلیس از شــوک حمالت
تروریستی منچستر خارج نشده بود که حمله ای تروریستی به پارلمان انگلیس
در وست مینستر صورت گرفت .ماموران اطالعاتی امنیتی انگلستان در حال
ریشــه یابی ماجرای وســت مینســتر بودند که حمله تروریســتی به پل معروف
لندن صورت گرفت و حاال اندکی بعد از این که تعدادی از مسلمانان انگلیسی
در آتش سوزی شبانه برج گرنفل جان خود را از دست دادند ،مسجدفینزبری
پارک در شمال این شهر هدف حمله قرار گرفته اســت .خشونت های زیاد در
انگلیس از قطبی شدن فضای اجتماعی این کشور حکایت دارد .مسلمانان هم
در مسئله آتش سوزی گرنفل و هم در ماجرای حمله به مسجد فینزبری دولت
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را به بــی توجهی و کم کاری متهم مــی کنند .امام جماعت مســجد گفته بارها
مقامات پلیس را در جریان پیام های تهدید آمیز علیه نمازگزاران مســجد قرار
داده است .اما کســی برای جلوگیری از این حادثه اقدامی انجام نداده است.
حتی پلیس در مقابلــه با حادثه تروریســتی صورت گرفته در مســجد نیز تعلل
داشته و با تاخیر 45دقیقه ای بر سر صحنه جرم حاضر شده است به گونه ای که
تنها فرد بازداشتی هم توسط مردم دستگیر شده است .مسجد فینزبری پارک
قبال محل حضور افراطیها در دهه  ۹۰میالدی بود .این مسجد به ارتباط اش
با چهرههای برجســته افراطگرا نظیر ابو قتاده و ابوحمزه مصری شهره است.
سیاست خارجی لندن در استفاده ابزاری از تروریسم در خاورمیانه از یک سو و
افزایش موج اسالم هراسی در داخل این کشور از سوی دیگر ،فضای رادیکالی
را در انگلستان به وجود آورده است به گونه ای که می توان گفت ،این روزها سایه
نا امنی بر سر انگلستان سنگینی می کند.
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قطر

3

آمریکا

پسازاقدامائتالفتحتامرآمریکابهسرنگونکردنیکجنگندهارتش
ســوریه در ریف جنوبی رقه ،درگیریهای بیســابقهای میان نیروهای
دولتی و تروریســتهای تحت حمایت واشنگتن ،در این منطقه صورت
گرفت.وزارتدفاعسوریهدربیانیهای تأییدکردکهجنگندههایائتالف
بینالمللی به ســرکردگی آمریکا ،یک جنگنده ارتش سوریه را در ریف
جنوبیالرقهسرنگونکردند.دراینبیانیهآمدهاست":اینتجاوزآشکار
تأکید میکند که هیچ شــک و تردیدی درباره موضع حمایتی آمریکا از
تروریســتها و تالش آن برای ضربه زدن به توانایی ارتش ســوریه وجود
ندارد" در همین حال وزیر امور خارجه روســیه از آمریکا خواســته که به
تمامیتارضیسوریهاحترامبگذارد .معاونوزیرامورخارجهروسیهنیز
تأکیدکردآمریکاباحملهبهجنگندهسوریهبهتروریستهاییکمککرد
کهتظاهرمیکنددرحالمبارزهباآنهاست.همچنینروسیهدرواکنش
به ساقط کردن جنگنده سوریه از سوی آمریکا همکاری با واشنگتن در
زمینه جلوگیری از حوادث در آســمان ســوریه را متوقف و تاکید کرد هر
هواپیمایی را که در مناطق عملیاتی روســیه در ســوریه پرواز کند هدف
قرارمیدهد.پسازساعتی،پنتاگوننیزباصدوربیانیهای تغییرمسیر
جنگندههایخوددرسوریهرااعالمکرد.ازسویدیگر،براساسگزارش
هایمنتشرشدهدرپیسرنگونیاینجنگندهارتش،درگیریهاییبین
نیروهای دولتی و نیروهای مسلح ُکرد که تحت حمایت آمریکا هستند،
صــورت گرفت .ایــن درگیریهــا در منطقهای در مســافت حــدود40
کیلومتری جنوب شهر رقه صورت گرفته است .برای نخستین بار است
کهدرگیریهاییواقعیبینارتشسوریهونیروهایمسلحتحتحمایت
آمریکا صورت میگیرد .در همین باره رابرت فورد آخرین ســفیر آمریکا
در سوریه در مصاحبه با روزنامه الشرق االوسط با بیان این که کردهای
سوریبااعتمادبهآمریکاحماقتکردند،تاکیدکردکهکردهایسوری
یرابهدلیلاعتمادشانبهآمریکاییهاخواهندپرداخت.
بهایسنگین 

...
ترکیه

...
فرانسه

تاکیدقطربرعدممذاکرهبرسرسیاست
خارجیخودوشبکه«الجزیره»

ظهور نشانههای خطر برای ترامپ در
نظرسنجیها

اظهارات بی سابقه مشاور اردوغان
علیه عربستان

عملیات تروریستی نافرجام در
شانزلیزه پاریس

وزیــر خارجــه قطــر تاکید کــرد این کشــور حاضر
به مذاکره بر ســر سیاســت خارجی خود و شــبکه
الجزیره نیست .شــیخ محمد بن عبدالرحمان آل
ثانی افزود :اگر این بحران ادامه پیدا کند .از روابط
با ترکیــه ،عمان و کویــت اســتفاده خواهیم کرد و
کشور ایران نیز عبور هواپیماهای قطری را تسهیل
می کند .پیش از آغاز هر نوع مذاکره ای باید تحریم
ها علیه قطر برداشته شود.وی تاکید کرد که قطر
تا پایان یافتن تحریم های اقتصادی با کشورهای
عربی گفت و گو نخواهد کرد.

تمایلترامپبرایزیرپاگذاشتنقوانیناکنونوی
را در آســتانه آســیب دیدن به ویژه از ســوی کسانی
قرار داده است که پیش از این به شدت از او حمایت
میکردند.بهگزارشهیل،براساسنظرسنجیها،
عملکردترامپتاکنونتنهاتوانستهنظر 35درصد
مردمآمریکاراجلبکند .برخیاستراتژیستهای
جمهوریخواهمعتقدند رایدهندگانیکهبهدلیل
مخالفــت ضمنی با کلینتــون به حمایــت از ترامپ
پرداختهاند اکنون جزو کسانی هستند که از سوی
کاخسفید کنارگذاشتهشدهاند.

مشــاور اقتصــادی رجب طیــب اردوغــان رئیس
جمهــوری ترکیــه در اظهاراتــی بــی ســابقه علیه
عربستان،حکومتاینکشورراحکومتیقبیلهای
خواند و گفت که در عربســتان همه از پادشاه این
قبیله پیروی می کنند .ییغیت بولوت در گفت وگو
با شــبکه تلویزیونی تی.آر.تی ترکیه افزود :روش
اداره کشــور در عربســتان عقــل و منطق بشــری
ناســازگار اســت .اگر بهاری قصد رخ دادن دارد،
باید در کشــورهای عربی و به خصوص عربســتان
سعودی رخ دهد.

نیروهای پلیس فرانســه با بســتن محدودهای در
خیابان شانزلیزه ،برای آنچه یک عملیات امنیتی
خوانده شده ،به یک ساختمان یورش برد.به گفته
پلیس علــت ایــن عملیــات ،مقابله با فــردی بوده
که با خــودروی خود به خــودروی ون پلیس حمله
کرده اســت.خودروی عامل حمله پس از کوبیده
شدن به خودروی ژاندارمری فرانسه منفجر شده
و راننــده نیز مســلح بــوده اســت.درنهایت عامل
حمله با شلیک پلیس کشته شــد .تا لحظه تنظیم
خبر،هویت و انگیزه وی مشخص نشده است.

...

اظهار نظر روز
رابرت فورد:

بازی درسوریه تمام شد

آخرین سفیر واشنگتن در دمشق
تاکیــد کرد کــه جبهــه مقاومت،
آمریکاییهــا را مجبــور خواهــد
کرد که از شرق ســوریه عقبنشینی کنند؛ همان گونه که در
ســال  1983از بیروت عقبنشــینی کردند و از عراق خارج
شدند .رابرتفورددرگفتوگوباالشرقاالوسطاظهارکرد:
پیشازاینفکر میکردمکهارتشسوریهضعیفخواهدشد
و در جنگ فرسایشی به خطوط دفاعی بازخواهد گشت .در
آغازسال 2013پیشبینیمیکردمکهاسدبرود،ولیجنگ
القُ صیر صورت گرفت و حزب ا ...به صورت گسترده وارد این
جنگ شد .در اواخر ســال 2013نیز "ارتش آزاد" فروپاشید
و احرار الشام و النصره شــکل گرفت و رکود بزرگی [بر جنگ
سوریه]حاکمشد.مافکرمیکردیمکهدروضعیترکود،اسد
دمشق ،حمص و حماه را حفظ خواهد کرد و حلب را نخواهد
گرفتوبهشرقنخواهدرفت.درواقعماپیشبینیمیکردیم
کهتجزیهیکپدیدهمسلماست.ولیپیشبینینمیکردیمکه
در 2014و 2015شمار بیشتری از نیروهای مقاومت وارد
سوریهشوندوروسیهنیزنیرویهواییخودرابفرستد .ترامپ
میخواهد نفوذ ایران را کاهش دهد .ولی نمی داند که بازی
تمامشدهاست.آمریکاییهابسیاردیرکردهاند.

خبرهای متفاوت
حیوانات خانگی جدید معاون ترامپ
هیل:اعضایخانواده«مایکپنس»،معاون«دونالدترامپ»،
یک هفته پس از آن که ســگ خود را از دست دادند ،یک توله
ســگ و یک بچه گربه برای خود خریدنــد .دختر مایک پنس
در حســاب اینســتاگرام خود با انتشــار عکســی از حیوانات
خانگیجدیدخودنوشت:هارلیوهازلبهخانوادهماخوش
آمدید!خانواده پنس هفته گذشته سگ 13ســاله خود را از
دستداد.

س باز در کنار ترامپ
جنجال حرکت یک همجن 
دیلی میل :ایستادن یک معلم همجنس باز در کنار ترامپ و
همسرش مالنیا در کاخ سفید جار و جنجال بزرگی در شبکه
های اجتماعی به راه انداخت.همجنس بازی به نام نیکوس
یانوپولوس که در هنرســتان بیکون چارتــر تدریس می کند،
برایتقدیرازویبهعنوانبهترینمعلمسال2017ایالت"رود
آی ِلند"بهکاخسفیددعوتشدوهنگامگرفتنعکسیادگاری
باترامپوهمسرش،حالتیغیرعادیداشت،بهنحویکهیک
بادبزنسیاهبهدستگرفتهوسرشراکجگرفتهبود.

پسلرزههای فتح« بوربن»به دست ماکرون

استعفایرهبرسوسیالیستها،راهیابیلوپنبهمجلسومشارکتپایینفرانسویها
متحدانرئیسجمهورجدیدفرانسهدرانتخاباتپارلمانی
پیروزیچشمگیریکسبکردند.دراینانتخاباتحزب
"جمهوریبهپیش" به رهبــری امانوئل ماکــرون ،رئیس
جمهوری فرانســه ،پیروز و موفق شــد بیش از ۸۰در صد
آراو ۳۵۵تا ۴۲۵کرسیازمجموع ۵۷۷کرسیمجلس
ملی فرانســه را به خود اختصــاص دهد .پاله بوربن (کاخ
بوربن)جایگاهمجلسملیفرانسه است .درجایگاهدوم،
نمایندگان محافظهکار از حزب راســت ســنتی فرانسه،
«جمهوریخواهان»قراردارند؛بین ۱۲۵تا ۱۳۱کرسی.
نمایندگانچپسنتی،ازحزب«سوسیالیست»،نیز
با بدترین شکســت ،از پایان جنــگ دوم جهانی به
این سو روبهرو شــده و بین  ۴۱تا  ۴۹کرسی را به
دســت آوردهاند.در همین باره رهبر حزب
سوسیالیستفرانسهازسمتخودکناره
گیری کرد.کمونیســتها و هواداران
«ژان لــوک مالنشــون» سیاســتمدار
چپ تنــدرو ،بیــن ۲۶تا ۳۰کرســی
خواهند داشت .حزب دستراستی

تندروی «جبهه ملی» هم هشت کرسی را از آن خود کرده
و «مارین لوپن» رقیب نهایی امانوئل ماکرون در انتخابات
ریاستجمهوری ،نیز برای نخســتین بار به مجلس ملی
راهپیداکرد هاست.هشتکرسیبرایحزبیکهنماینده
آن جدیترین رقیب انتخاباتی در راه کاخ الیزه بهشــمار
میرفت ،چندان زیاد نیســت ،امــا لوپن با انتقــاد از همه
احزاب و گروههای سیاسی فرانســه ،اظهار کرده گروه او
«تنهانیرویمقاومتدربرابرتوهمات»درآنکشوراست.
اما ماکرون درحالتــی پارلمان را هم فتح کــرد که طبق
آمار منتشر شده از سوی وزارت کشور فرانسه ،نرخ عدم
مشارکت مردمی در دور نخست انتخابات
پارلمانیدررکوردیتاریخیبه51.29
درصد رســید؛ رکوردی کــه در تاریخ
جمهــوری پنجم بیســابقه بوده
است .این تعداد نسبت به دور
دومانتخاباتپارلمانیدرپنج
ســال پیش نیز کاهشی۱۱
درصدینشانمیدهد.

فراخبر

آیا ماکرون ناجی اروپاست؟
محمدمهدیگودرزی -پیروزیامانوئلماکرونوحزبشبرایتصاحبکاخالیزهوپارلمانفرانسهدرحالیاست
کهنخستوزیربریتانیابهسختیتوانسترقیباصلیاشرادرانتخاباتمغلوبکندودرپارلمانسرپاباقیبماندآن
هم به لطف ائتالف .مقایسه این دو با یکدیگر از این رو اهمیت دارد که دو کشور هم اکنون نماینده دو جریان مهم در
مذاکراتخروجانگلیسازاتحادیهاروپاهستند؛ادامهکاراتحادیهیافروپاشیآن.بریتانیاامابادولتونخستوزیری
کهبهرغمتفوقدرانتخاباتنسبتبهقبلضعیفشدهوپایههایمحبوبیتعمومیاشدرآتشگرنفلدرحالسوختن
استومجبوراستکارراباکابینهایائتالفیشروعکندوفرانسهبهعنوانعضویاثرگذاردراتحادیهبادولتیمغرور
ازشکستراستافراطیوقدرتاکثریتدرپارلمانکشور.مشخص ًابریتانیابادولتفعلیاشدرمذاکراتجدایی
بریتانیاازاتحادیهاروپاچنداندستباالرانخواهدداشتوازآنطرفاتحادیهوفرانسهدررأسشمیتواندهزینههای
گزافیرابرایاینخروجبهبریتانیاتحمیلکند.ضمناینکهشکستلوپنبهعنوانپیشآهنگجریانراستافراطی
درفرانسهکهبیشازهربرنامهایبهجداییازاتحادیهمیاندیشیدحداقلبرایاروپاییانازوحشتناشیازتشدید
احتمالفروپاشیاتحادیهکاستهاست.امابرایقضاوتدراینبارهزوداست.نهتنهافرانسهکهخیلیازکشورهای
اروپاییدراحزابخودفزونیتمایالتافراطیراشاهدهستند.ضمنآنکهبریتانیابرایتصمیماشدرسراسراروپا
دالیلیدارد.مسائلیمانندمشکالتامنیتی،اقتصادی،فرهنگیپناهجویانواوضاعاقتصادیناپایداراتحادیه.

نوکریبرای رسیدن بهشاهی

افشایتوافقمحرمانهبنسلمانباترامپدرباره«مشارکتاستراتژیک»باآمریکا
ســندی محرمانه از توافق کامل میان جانشــین ولیعهد
عربستانورئیسجمهورآمریکامنتشرشدهکهمحتوای
آن تعهــد بن ســلمان بــه اجــرای برنامههــای انتخاباتی
ترامپ و در مقابل تعهد رئیسجمهــور آمریکا به حمایت
از بن سلمان به عنوان پادشــاه آینده و تبدیل جاستا -که
به موجب آن عامالن حمالت ۱۱ســپتامبر
تحتتعقیبقرارمیگیرند-بهقانونیعلیه
قطراست.براساس این سند ،بن سلمان
اسم این طرح را "رویکرد عربستان
بــرای مشــارکت اســتراتژیک با
آمریکا" نام گذاری کرده و ترامپ
همبااجرایآنطیچندمرحله
موافقتکرد.بنداولاینطرح
افزایشداراییهایعربستان

در آمریکا تا دو هزار میلیــارد دالر طی چهار ســال آینده
اســت.بند دوم تعهد بــه هماهنگی با کشــورهای حوزه
خلیج فارس برای ایجاد صندوق اعتبار به منظور تامین
هزینههای طرحهای سرمایه گذاری در زیرساختهای
آمریکا به ارزش  ۵۰تا  ۱۰۰میلیارد دالر و مشارکت در
سرمایهگذاریها طبق اولویتهای
برنامههای انتخاباتی است.در این
طرح تاکید شده ،عربستان در
ایجاد  ۲۵میلیــون فرصت
شغلی طی  ۱۰سال آینده
با هدف اجرای برنامههای
انتخاباتی و سیاسی ترامپ
در آمریکامشارکت خواهد
کرد.
CMYK

