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جهاننما
چالش جدید ترامپ با ادامه اعتراضات
در آمریکا؛

کاهش حمایت از جمهوریخواهان
درانتخابات !2020

اعتراضات در سراســر آمریکا تمامی ندارد و
دهها هزار معترض برای دوازدهمین روز پیاپی به
خیابانها آمدند تا مرگ خشونتبار جورج فلوید
را محکوم کنند .به نوشته روزنامه دیلی میل ،روز
شنبه نیروهای گارد ملی آمریکا اطراف کاخسفید
را تحت کنترل خود درآوردنــد و این عمارت را با
حصارهای مشــکیرنگ با ارتفاع بیش از دو متر
به ســنگرگاه تبدیل کردند .دههــا هزار معترض
آمریکاییروزشنبهبهخیابانهایواشنگتنآمدند
که بزرگترین گردهمایی مردمی علیه خشــونت
پلیس و بیعدالتی نژادی روزهای اخیر تبدیل شد.
اعتراضات به مرگ جورج فلوید برای دوازدهمین
روز پیاپی ادامــه دارد .پیش از آغــاز اعتراضات،
خودروهای نظامی و افسرانی با لباسهای جنگی
بیشتر محوطه را بسته بودند که همین امر ترافیک
ایجاد کرد و مقامها انتظار داشــتند که بین ۲۰۰
هزار تن تا یک میلیون تــن در اعتراضات حاضر
شوند .بهرغم شــیوع کرونا و محدودیتها تردد،
انتظار آن میرفت که جمعیت انبوهی در پایتخت
ایاالت متحده تجمع کنند .هنوز برآورد رسمی از
میزان شرکتکنندگان در اعتراضات روز شنبه در
آمریکا منتشر نشده است اما برخی باور دارند دهها
هزار تن در اعتراضات شرکت داشتند .در همین
حال موریل بوزر ،شهردار واشنگتن دیسی رسما
خیابانی مقابل کاخ سفید را به نام «بلک الیوز مَتر
پالزا» نامگذاری کرد .پیتر نیوشم ،رئیس پلیس
واشنگتن دیسیگفت تحوالت روز شنبه احتماالً
یکی از بزرگتریــن اعتراضات در این شــهر بوده
است .اعتراضات واشــنگتن دیسی با اعتراضات
دیگری در نیویورک ،شــیکاگو ،لــس آنجلس و
دیگر شهرهای سراسر این کشــور همراه شد .در
فیالدلفیا،یکعروسودامادبهاعتراضاتپیوستند
و نوشتة زندگی همه مهم است در دست داشتند.
دراین میانبراساسیکنظرسنجیجدید،میزان
محبوبیت رئیس جمهوری آمریکا در ماه گذشته
میالدی و در بحبوحه ناآرامیهای گسترده و بی
ثباتی اقتصادی در کشور ،شــش درصد کاهش
داشته اســت .بر اساس این نظرســنجی از سوی
پایگاه خبری هیل و موسســه هریس ایکس۴۴ ،
درصد از عملکرد دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری
آمریکا رضایت داشتند در حالیکه  ۵۶درصد از آن
ناراضی بودند.

این نخستین بار اســت که میزان محبوبیت
ترامپ از مارس ســال جاری میالدی به زیر ۵۰
درصد میرسد و کمترین میزان محبوبیت برای
وی در ســال جاری میالدی اســت .آخرین بار،
میزان محبوبیت ترامــپ  ۴۴درصد در مه ۲۰۱۹
بود در حالیکه پایینترین میزان محبوبیتش در
نظرســنجی هیل-هریس ایکس در دو ماه قبلتر
 ۴۳درصد بوده اســت .در نظرسنجی خبرگزاری
رویترز-موسسه ایپسوس مشخص شد که بیش
از  ۵۵درصد از آمریکاییها بابت رسیدگی ترامپ
به این اعتراضات ناراضی هســتند و  ۴۰درصد به
شدت از آن ناراضیاند .در این رابطه پایگاه خبری
آمریکایی گزارش داد« ،جورج دابلیو بوش» چهل
و ســومین رئیسجمهور آمریکا از انتخاب دوباره
«دونالد ترامپ» در انتخابات ریاســتجمهوری
پیشروی این کشــور حمایت نخواهــد کرد .به
گزارش نشــریه آمریکایی واشــنگتن اگزمینر،
پنج روز قبل ،بوش درباره مرگ «جورج فلوید»،
شهروند سیاهپوست آمریکایی که به دست پلیس
این کشور به قتل رسید ،ابراز ناراحتی کرد و گفت:
زمانش رســیده تا ناکامیهــای غمانگیز خود را
بررسی کنیم .بر همین اســاس افرادی که با طرز
فکر «جورج بوش» رئیس جمهور پیشین آمریکا
آشنا هستند به روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز
گفتند او از همتای جمهوریخواه در قدرتِ خود
حمایت نخواهد کرد« .فردی فورد» ســخنگوی
بوش گفت وی قصد دارد تنهــا درباره موضوعات
سیاســی در میان عمــوم صحبت کنــد .این در
حالیست که جمهوریخواهان سنا شدیدا نسبت
به واکنش تهاجمــی رئیس جمهــوری آمریکا
بــه ناآرامیهای داخلی در سراســر این کشــور
احســاس نگرانی میکنند و ترس آنهــا از تغییر
جناح رایدهندگان میانهرو است؛ رایدهندگانی
کــه بــرای جمهوریخواهان به منظــور حفظ
اکثریتشــان پس از انتخابات ریاست جمهوری
 ۲۰۲۰بسیار مهم و حیاتی است.

جهان 5

نگاهی به شروط جدید عربستان برای رفع محاصره قطر

تأکید بر ایرانستیزی و بایکوت ترکیه

فرشاد گلزاری

پنجمژوئن ۲۰۱۷بودکهعربستان،
بحرین،مصرواماراتروابطدیپلماتیک
خود را با قطر قطع کردند و این کشور را
بهصورتزمینیوهواییتحتمحاصره
قرار دادنــد .در آن زمان عربســتان به
عنوان رهبر جریان ضد قطر که کارزار
تحریم این کشــور را هدایت میکرد،
چندیــن مــورد را به عنوان شــروط
عادیســای روابط با قطــر اعالم کرد
که بحرین ،امــارات و مصر هم تحقق
این شــروط را خواستار شــدند و آن را
تایید کردند .ســعودیها اعالم کردند
که دوحه باید روابط دیپلماتیک خود
را با تهران قطع کند و تمامی دفاترش
در ایران را ببندد .یکی دیگر از شــروط
کشورهای محاطرهکننده قطر ،جنبه
ایدئولوژیک داشــت که مشخص بود
ریاض به آنها خطدهی کرده است .آنها
بهقطراعالمکردندکهبایدتمامیروابط
خودبااخوانالمسلمین،حزباهلللبنان
و حماس را قطع و این نهادها را رســماً
بهعنوان گروههای تروریســتی اعالم
کند .چندی بعد هم شــبکه العربیه در
برنامههای خود اعالم کرد که قطر باید

حمایتشازالقاعدهوداعشراقطعکند
که با واکنش تنــد مقامات دوحه روبرو
شــد؛ اما این ادعاها هر ساله در سالگرد
 11ســپتامبر مجددا ً علیه قطر تکرار
میشود.موضوعدیگریکهسعودیهاو
همپیمانانآنهابرایعادیسازیروابط
با دوحه اعالم کردنــد ،تعلیق فعالیت
شــبکه الجزیره و تعطیلی شعبههای
این غول رســانهای دنیا و منطقه بود.
همین مســاله به خوبی نشان میداد
که سعودیها از الجزیره بسیار هراس
دارند و از این موضوع میترسند؛ چراکه
تاثیر پروپاگاندای الجزیره و تاثیر آن بر
افکار عمومی بیش از حدی اســت که
ســعودیها فکر میکردند و به همین
دلیل است که از ســال 2017تاکنون،
شبکهها و خبرگزاریهای ریز و درشت
توسطعربستاندربسیاریازکشورهای
آفریقایــی ،آســیایی ،اروپایی و حتی
آمریکا تاسیس شده است .این مساله
فقط مشمول الجزیره نبود ،بلکه سایت
عرب ،۲۱رصد ،العربی الجدید و میدل
ایســت آی هم در فهرســت تحریمی
کشــورهای محاصرهکننده قطر قرار
گرفت.مسالهدیگریکهبرایقطربسیار
عصبانی کننده بود ،اشــاره به دخالت
دوحــه در امور کشــورهای عربی بود.
سعودیها معتقدند بودند که قطر باید

به مداخله در امور داخلی کشــورهای
مســتقل خاتمه دهد و از سوی دیگر
اعطای شــهروندی به اشخاص تحت
تعقیب دســتگاههای امنیتی و دولتی
عربســتان ،امارات ،مصــر و بحرین را
متوقف کند و شــهروندی قطری برای
ملیتهــای موجودی کــه قوانین آن
کشــورها (عربســتان ،امارات ،مصر و
بحرین) را نقض میکند را ملغی کند.
اینشرطبهخوبینشانازآنداشتکه
سعودیهامیخواستندتماممنتسبان
به اخوانالمســلمین و سایر مخالفان
داخلی خــود که به هر نحــوی به قطر
پناهنده شــده بودند را زیر ضربه قرار
دهد؛امریکهنمونهبارزآنحذفجمال
خاشقجیوزندانیکردنصدهاشاهزاده
ســعودی بود .این روند تا به این لحظه
ادامه دارد؛ اما سه روز پیش که سومین
سالگرد بحران مذکور بود ،اخبار ضد و
نقیضیازفعالشدنکشورهایحاشیه
خلیجفارسبرایحلوفصلاینبحران
مخابره شد که مجددا ًامیدهایی از رفع
محاصرهقطررامطرحکردهاست.
عقبنشینیعربستان:
ازدروغتاواقعیت!
تاکنــون وســاطتها و تالشها
برای حــل اختالف یا کاهش شــدت
منازعه میان قطر و چهار کشــور عربی

اضافه شدن ضلع سوم
این معادله و پیوند ایران،
ترکیهوقطرموجبشده
تا سعودیها ،امارات ،مصر
و بحرین از این موضوع
نگرانشوندوبههمیندلیل
استکهمامیبینیمریاض
همچنانبرفاصلهگیری
قطر از ترکیه و ایران تاکید
دارد
موفقیتآمیز نبوده است اما چهار روز
پیش (جمعــه) روزنامه القبس کویت
به نقل از منابع بلندپایه عرب در حوزه
خلیج فارس فاش کرد که این کشــور
درصدد کمرنگ کــردن بحران میان
اعضای شورای همکاری خلیج فارس
و کاســتن هجمههای رسانهای شدید
میانآنهابودهکهطیروزهاوهفتههای
اخیر علنی شــده اســت .در بخشی از
گزارش این روزنامه آمده است که این
اقدام کویت با حمایــت کامل آمریکا
صورتمیگیرد؛چراکهآمریکاخواستار
حل و فصل این بحران (حتی به صورت
جزئی) است .طبق این گزارش ،آمریکا
میخواهد موضوع بســته شدن حریم

خبر

خبر

بعد از درگیریهای طایفهای در بیروت؛

اپوزیسیون سوریه مدعی شدند؛

میشل عون زنگ هشدار را به صدا درآورد

رئیس جمهوری لبنان روز گذشته (یکشنبه) خواستار
پایان یافتن تالشها برای ایجاد فتنههای مذهبی شد و
تعرض به نماد مذهبی هر گــروه و طایفهای را تعرض به
کل لبنان قلمداد کرد .روزنامه الیوم الســابع چاپ مصر
نوشت ،میشــل عون ،رئیس جمهوری لبنان در واکنش
به تالشها بــرای ایجاد فتنههای مذهبی از مســؤوالن
کشورش خواست به فتنه با هدف ضربه زدن به مقدسات
دینی و مذهبی پایان دهند .عون با تاکید بر اینکه تعرض
به نماد مذهبی هر طایفهای تعرض به کل لبنان اســت و
قدرت این کشور در وحدت ملی آن نهفته است ،خواستار
کنار گذاشتن اختالفات سیاســی و بازگشت به تالش به
منظور بیرون کشیدن کشــور از عمق بحرانهای پی در
پی شد .عون در توییتی نوشت :آنچه شب گذشته رخ داد
زنگ هشدار بود ،با توهین و حمله به زندگی شایستهای

نمیرسیم زیرا با خشونت کسی بر دیگری پیروز نمیشود
و این حق جوانان ماست که به آنها زندگی با عزت بدهیم
نه اینکه آنها را به جنگ با یکدیگر ،و تحقیر مقدسات سوق
دهیم .با حمله به نظامیان ،مغازهها و مؤسسات به اهداف
خود نمیرســیم زیرا این اقدامات خشــن به نفع کسی
نخواهد بود.

هوایی قطر را حتی بــه صورت جزئی
حل کند؛ به گونهای کــه آمریکاییها
معتقدند ،تداوم استفاده دوحه از حریم
هوایی ایران میتواند به تهدید حساب
نشده علیه نیروهای آنها منجر شود .در
اینراستابایدبهجدیدترینموضعوزیر
خارجه قطر رجوع کــرد .اخیرا ًمحمد
بن عبدالرحمــان آل ثانی در مصاحبه
اختصاصیخودباشبکهالجزیرهبهبهانه
سومین سالگرد قطع روابط عربستان،
بحرین ،مصر و امارات با قطر اعالم کرده
که گفتوگوی ما با عربستان در اواخر
سال گذشته میالدی مثبت بود اما این
گفتوگو بدون دلیل متوقف شــد .او
ابراز امیدواری کــرده که طرح جدید با
طرحهای قبلی متفاوت باشــد و بدون
اشاره به جزئیات بیشــتر درباره طرح
جدید تنها اعالم کرد کــه این طرح از
طرف کویت پیشنهاد شده است! تا به
اینجای کار مشــخص است که کویت
مجددا ًدر حــال ایفای نقش خود برای
حل و فصل بحران موجود است و حتی
مشخص است که یک طرح جدید برای
اتمام این منازعه وجود دارد ،اما مساله
اینجاست که ســعودیها همچنان از
موضع بــاال در حــال تصمیمگیری و
مخابرهمواضعخودهستند.سنداثبات
این ادعا را باید اظهارات روز گذشــته
عبداهللالمعلمی،نمایندهدائمعربستان
سعودیدرسازمانمللدانست.اواعالم
کردهکهازسرگیریروابطباقطرنیازمند
این اســت که دوحه مطالبات قانونی
کشورهای چهارگانه عربی (عربستان،
امارات ،بحرین ،مصــر) را برآورده کند
و مقدمه این مطالبــات ،پایان دادن به
حضور نظامی ترکیه و کاهش روابط با
ایران اســت! مواضع نماینده عربستان
در سازمان ملل به خوبی نشان میدهد
که ریاض همچنان به دنبال آن اســت
تا خواســتههای قبلی خود که در سال
 2017میالدی آنها را مطرح کرده بود
را به دوحه تحمیل کند که بخشــی از
آنها مربوط بــه رقابتهای منطقهای و
فرامنطقهای است که عربستان ،یا در
آن احساس ضعف می کند ،یا خروجی
آن را به نفع خود نمیداند .اینکه دیده
میشــود ریاض بر خــروج نظامیان
ترکیه از قطر اصرار دارد ،دو دلیل عمده
دارد .نخســت اینکه آنکارا حامی تفکر
اخوانالمسلمیناستوهمینموضوع

سعودیهامیخواستند
تماممنتسبانبه
اخوانالمسلمینوسایر
مخالفانداخلیخود کهبه
هرنحویبهقطرپناهنده
شده بودند را زیر ضربه قرار
دهند؛ امری که نمونه بارز
آنحذفجمالخاشقجی
و زندانی کردن صدها
شاهزاده سعودی بود
باعث شده تا اردوغان تمام توان خود را
درحمایتازدولتوفاقملیدرلیبیبه
رهبری فائزالسراج به کار بگیرد و از این
رهگذرباعثتضعیفموضعسعودیها،
مصر و اماراتشود که در حال حمایت
از ژنرال خلیفه حفتر هســتند .دومین
مساله این است که سعودیها هیچگاه
مانور رسانهای و سیاســی آنکارا علیه
ولیعهدسعودیدرقضیهقتلخاشقجی
را فراموش نمیکنند و همین موضوع
تقابل را عیان کرده است .ریاض معتقد
استکهاگرقطربهسمتترکیهمتمایل
نمیشد ،بدون تردید شهروندان قطر
ظرف مدت کمتــر از یکماه از قحطی و
گرسنگی کشته میشدند و به همین
دلیل همچنان شــاهد آن هستیم که
سعودیهاوحتیاماراتروابطخوبیبا
ترکیهوقطرندارند.
در این میان اضافه شدن ضلع سوم
این معادله و پیوند ایران ،ترکیه و قطر
موجب شده تا سعودیها ،امارات ،مصر
و بحرین از این موضوع نگران شــوند و
به همین دلیل اســت که ما میبینیم
ریاض همچنان بر فاصلهگیری قطر از
ترکیه و ایران تاکید دارد .به هر ترتیب
دادههای فعلی در ســومین ســالگرد
منازعه سیاسی میان قطر و عربستان
را نمیتوان امیدبخش دانســت و آنها
یکُنان به
را مقدمهچینی برای آشــت 
حســاب آورد؛ چراکه در طول این سه
سالسرمایهگذاریهایزیادیازسوی
قطر در کشورهایی مانند ترکیه و ایران
صورت گرفته و از سوی دیگر یک خوی
ضدســعودی و ملیگرایی در دوحه به
وجودآمدهکهنمادهایآنرامیتواندر
چسباندنپوسترهایشبانهامیرقطردر
خیابانهایاینکشوردانست!

روسیه جذب سوریها برای جنگ در لیبی را تشدیدکرده است!
پنج منبع اپوزیسیون ســوریه و یک منبع منطقهای
مطلع میگویــد ،تحرک روسها برای جذب ســوریها
برای جنگ در لیبی در کار خلیفه حفتر ماه مه ،زمانی که
صدها مزدور برای این کار متقاضی شدند ،افزایش یافت.
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگــزاری رویترز ،دو منبع
ارشد اپوزیسیون سوریه و یک منبع منطقهای گفتند که
«گروه واگنر» ،مقاطعهکار خصوصی نظامی ،جذب نیرو
را با نظارت ارتش روســیه انجام میدهد .یک عضو سابق
گروه واگنر هم گفت اولین بار در سال  ۲۰۱۹سوریها را به
لیبی فرستاد .وزارت دفاع روسیه و گروه واگنر به سواالت
رویترز در این رابطه پاسخی ندادند .در همین حال ،ترکیه
از طرف دیگر درگیری لیبی که دولت وفاق ملی مستقر در
طرابلس به نخستوزیری فائز السراج است ،حمایت نظامی
میکند .رجب طیب اردوغــان ،رئیسجمهوری ترکیه

فوریه گفت نیروهایی از ارتش ملی سوریه (تحت حمایت
ترکیه) در لیبی هستند ،عالوه بر ارتش خود ترکیه .برخی
کارشناسان میگویند ،مشارکت مسکو در لیبی در واقع
توســعه جاهطلبی آن برای اعمال نفوذ در شرق مدیترانه
است .مصر و امارات هم از خلیفه حفتر ،فرمانده نیروهای
شورشی موسوم به ارتش ملی لیبی حمایت میکنند.

اسرائیلیها علیه طرح الحاق کرانه باختری تظاهرات کردند

وزیر خارجه آلمان :چین ابرقدرت آینده است

هزاراناسرائیلیدراعتراضبهطرحبنیامیننتانیاهوبرایبسطحاکمیترژیمصهیونیستیبربخشهاییازکرانهباختری
تظاهراتکردند.اینطرحعمالبهمنزلهالحاقاراضیمدنظرفلسطینیهابرایایجادکشورمستقلشاناست.بهگزارشسایت
شبکهالحره،اینتظاهراتروزشنبهتحتشعار«نهبهالحاق،نهبهاشغالگری،بلهبهصلحودموکراسی»برگزارشدوتظاهرکنندگان
ماسکبهصورتداشتندوفاصلهگذاریاجتماعیرادرسایهتدابیرشدیدمقابلهباکرونارعایتکردهبودند.برخیماسکخودرابه
رنگپرچمفلسطیننقاشیکردهبودند.اینتظاهراتراگروهیازچپگراهاترتیبدادند.
ترتیب دهندگان تظاهرات سخنرانی تلویزیونی برنی سندرز ،سناتور دموکرات آمریکا را
پخش کردند .برنی سندرز اعالم کرد :این مهمترین لحظه تایید عدالت و مبارزه به منظور
آیندهایاستکههمهمستحقشهستیمبایددربرابررهبرانمستبدبایستیموآیندهمملو
ازصلحبرایاسرائیلیهاوفلسطینیهابسازیم.

وزیر خارجه آلمان با ابراز نگرانی از اوضاع کنونی در آمریکا و تاثیر آن بر تنشهای بینالمللی روابط کشورش با آمریکا را
پیچیده و چین را ابرقدرت آینده و بزرگترین شریک تجاری آلمان خواند .هایکو ماس ،وزیر خارجه آلمان در گفتگو با روزنامه
بیلد گفت :اگر آمریکا بخواهد طرح خروج صدها نیرویش از آلمان را اجرایی کند برلین این مساله را بطور جدی مورد نظر
قرار خواهد داد .وی تاکید کرد :آلمان به همکاری با نیروهای آمریکایی که طی دههها رشد جدی داشته ارج مینهد .این
به نفع هر دو کشور است .آلمان و آمریکا در ائتالف ترنس آتالنتیک شرکای نزدیک
محسوب میشوند .اما این روابط پیچیده است .ماس همچنین نسبت به قطبی شدن
بیشتر آمریکا و رشد سیاستهای پوپولیســتی در جریان کمپین ریاستجمهوری
آمریکا ابراز نگرانی کرد و گفت :همزیستی در داخل این کشور نه تنها دشوارتر شده
بلکه آتش درگیریها در سطح بینالمللی را شعلهورتر میکند.

