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آمریکا: اس��ناد جدیدی ک��ه درخصوص فعالیت 
آژانس امنیت ملی آمریکا منتشر شده از همکاری های 
اطالعاتی این نهاد آمریکایی با اس��رائیل به ویژه علیه 
حزب اهلل لبنان حکایت دارد. این همکاری ها در جنگ 
رژیم صهیونیس��تی با لبنان در سال ۲۰۰۶ اوج گرفت 
و صهیونیس��ت ها با استفاده از اطالعات به دست آمده 

از آمریکا دست به انجام ترورهای هدفمند زدند.

اردن: پادش��اه اردن ب��ر ض��رورت اتخ��اذ مواضع 
یکپارچ��ه و متح��د در قب��ال حمایت از حق��وق مردم 
فلس��طین تاکید کرد. »عبداهلل دوم« در سخنرانی خود 
در نشست سران سازمان همکاری اسالمی در مکه تاکید 
کرد: باید تالش ها و مواضع در راستای حمایت از حقوق 

فلسطینی ها و مقاومت آنها متحد و یکپارچه شود.

کویت: کویت از دیروز یکم ژوئن ریاس��ت شورای 
امنیت س��ازمان ملل را برعهده گرفت.ریاس��ت شورای 
امنیت سازمان ملل هر ماه به یکی از اعضا داده می شود. 

قرار است در ماه ژوئیه پرو جایگزین کویت شود.

پاکستان: نخست وزیر پاکستان در سخنرانی خود 
در نشس��ت سران اسالمی که در مکه برگزار شد، گفت: 
ما ب��ه جهانیان به اندازه کافی توضیح نداده ایم که هیچ 
ارتباطی بین اسالم و تروریسم وجود ندارد. عمران خان 
افزود: اینکه غربی ها بین اسالم و تروریسم ارتباطی قائل 
می ش��وند، جهل آنها به دین ما را نش��ان می دهد و این 
اهانت��ی بزرگ اس��ت، زیرا که دین ما هی��چ ارتباطی با 

افراط گرایی ندارد و به قتل و کشتار دعوت نمی کند.

س�ودان: دبیرکل س��ازمان ملل متحد از شورای 
نظامی سودان و معارضان این کشور خواست تا هر چه 
سریع تر مذاکرات مربوط به تحویل قدرت به دولت مدنی 
را ازس��ر گیرند. »آنتونیو گوترش« از ش��ورای نظامی و 
رهبران معارض این کشور خواست تا بار دیگر مذاکرات 

مربوط به تحویل قدرت به دولت مدنی را آغاز کنند.

ترکیه : مقامات ترکیه ای به تهدید آمریکا مبنی بر 
تحریم آنکارا در ارتباط با برنامه خرید سامانه اس4۰۰ 
از روس��یه واکن��ش نش��ان دادند. در ش��رایطی که به 
دریافت س��امانه اس4۰۰ از روسیه زمان چندانی باقی 
نیست، آمریکا روسیه را به تحریم تهدید کرده است و 
دولت ترکیه همچنان تاکید دارد که از توافق با روسیه 

عقب نشینی نخواهد کرد.

ذرهبین

برگزیتنفوذانگلیسراکاهشمیدهد
همزمان با عدم توافق اتحادیه اروپا با انگلیس بر س��ر اجرای برگزیت، مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشست امنیتی سنگاپور اعالم کرد تصمیم انگلیس 

برای خروج از این اتحادیه نفوذ این کشور را در جهان را کاهش خواهد داد.
فدری��کا موگرینی که باره��ا درباره خروج بدون تواف��ق انگلیس از اتحادیه 
اروپایی موس��وم به برگزیت هشدار داده بود تاکید کرد نفوذ انگلیس را در جهان 

در حالی کاهش می دهد. 
وی گفت: تصمیم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا نفوذ این کشور را در جهان در حالی 
کاهش می دهد که این اقدام انگلیس هیچ آس��یبی به توانمندی اتحادیه اروپا برای اعمال 
قدرتش در سطح جهان وارد نمی کند.  برگزیت همچنان چالش اصلی دولتمردان انگلیس 
است که قربانیان بسیاری گرفته چنانکه در نهایت ترزا می  نخست وزیر انگلیس که سه بار 

پرونده مذکور را در پارلمان باز کرده بود در نهایت مجبور به کناره گیری از قدرت شد. 

بحران
بازدیداونازتأسیساتموشکسازی

رهبر کره شمالی از کارخانجات تولید سکوی پرتاب موشک های بالستیک و 
انواع دیگری از تجهیزات نظامی این کشور بازدید کرده است. 

کیم جونگ اون در بازدید از برخی کارخانجات و ش��هرهای این کشور، برای 
آن ها نقشه راه تعیین کرد. اما این پایگاه روشن نکرد این بازدیدها چه زمانی انجام 
شده است. این گزارش تنها به جنبه اقتصادی مطلب اشاره کرد اما به عقیده مرکز 
مطالعات منع اش��اعه سالح های هس��ته ای »جیمز مارتین« واقع در ایالت کالیفرنیای 
آمری��کا، واقعیت این اس��ت ک��ه این کارخانجات هس��ته اصلی صنعت تولید تس��لیحات 
کره شمالی را در بر می گیرند و نقشی مهم در توسعه فناوری موشک های بالستیک قاره پیما 
دارند. »جفری لوئیس« محقق این مرکز تحقیقاتی به رویترز گفت »این مکان قلب صنعت 
دفاعی کره شمالی است.  چنین بازدیدهایی را در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ که کره شمالی 

به سمت آزمایش موشک های بالستیک قاره پیما حرکت کرد مشاهده کردیم«.

شرق آسیا
آغازکمپینانتخاباتیترامپ

رئیس جمه��ور آمریکا گف��ت که در نیمه م��اه میالدی ژوئ��ن فعالیت های 
انتخاباتی خود برای رقابت ۲۰۲۰ را آغاز می کند. 

دونالد ترامپ اعالم کرد که در تاریخ هجدهم ژوئن )بیست و هشتم خرداد( 
رس��ما آغاز فعالیت های تبلیغاتی برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ ایاالت 
متح��ده را کلید می زند. ترامپ در صفحه ش��خصی توئیتر خود نوش��ت که آغاز 
کمپین انتخاباتی او حین س��خنرانی  در جمع هوادارانش در ایالت فلوریدا، به همراه 

»مایک پنس« معاون کنونی وی خواهد بود.  
وی در حال��ی قص��د دارد برای انتخابات ریاس��ت  جمه��وری ۲۰۲۰ ایاالت متحده 
دوباره نامزد ش��ود که از حمایت گس��ترده اعضای حزب جمهوری خواه کنگره آمریکا و 
برخی مقامات تندرو کاخ س��فید برخوردار اس��ت. این در حالی است که تعداد زیادی از 

دموکرات های کنگره خواستار استیضاح وی هستند. 

سرخط

ویای نظامی فرانسه  ر
علی تتماج 

نشس��ت امنیتی سنگاپور در حالی برگزار شد که یکی از 
محورهای اصلی آن را اقدام علیه چین تشکیل می داد. یکی از 
نکات قابل توجه در این نشس��ت مواضع فرانسه است چنانکه 
فلورانس پارلی وزیر دفاع فرانس��ه، استراتژی "هند - اقیانوس 
آرام" خود را در نشست امنیتی »شانگری ال« در سنگاپور که 
نشست سالیانه کارشناس��ان امنیتی و مقامات آسیا است، به 
تفصیل شرح داد. در این نشست وزیر دفاع فرانسه به همتایان 

خ��ود گفت: ما دارای س��رزمین هایی با بی��ش از ۱.۶ میلیون 
نفر س��کنه، چندین جزیره از موقعیت ه��ای مختلف، مناطق 
گس��ترده اقتصادی منحصر به فرد و مسئولیت های مواجه با 
آن هس��تیم. این مواضع در حالی مطرح می ش��ود که بیستم 
اردیبهشت، فرانسه و هند بزرگترین رزمایش دریایی مشترک 
خ��ود را برگزار کردند. نیروی دریایی فرانس��ه ن��او هواپیمابر 

شارل دوگل را در این مانور دریایی شرکت داد.
در همین حال یک سال پس از سخنرانی رئیس جمهوری 
فرانس��ه که بر اصطالح آمریکایی "هن��د - اقیانوس آرام" به 
منظور ترویج محور راهبردی "پاریس - دهلی - کانبرا" علیه 
چین صحه گذاش��ته بود و در حالیکه رئیس جمهوری آمریکا 
به ناتو نیز فش��ار م��ی آورد، با رکوردش��کنی تهدیدات چین، 

فرانسه "نقش خود را" در منطقه ایفا می کند.

با توجه به این ش��رایط این سوال مطرح می شود که چرا 
فرانس��ه چنین رویکردی در پیش گرفته و چه اهدافی را این 
اقدام��ات دنبال می کند؟ نگاهی بر رفتارهای فرانس��ه نش��ان 
می ده��د که این کش��ور به دنبال توس��عه نظامی گری اش در 
عرصه جهانی اس��ت چنانکه بودجه وزارت دفاع فرانس��ه برای 
س��ال ۲۰۱8 میالدی 34 میلیارد و چهارصد هزار یورو اعالم 
شده است. بودجه دفاعی این کشوردر سال ۲۰۱۷ 3۲ میلیارد 

و هفتصد هزار یورو بود.
فرانس��ه س��عی دارد از افول قدرت جهان��ی آمریکا و نیز 
چالش های پیش روی انگلیس برای توس��عه نظامی خود بهره 
گیرد و لذا مواضع مطرح ش��ده از س��وی فرانس��ه در اجالس 
س��نگاپور را می توان در این چارچوب دانس��ت. در این میان 
فرانسه نیز مانند آمریکا بر این نظرند که چین رقیب اقتصادی 

غرب اس��ت و مهار آن اولویت اروپا و آمریکاست لذا همگرایی 
همه جانبه ای میان این کشورها برای مقابله با چین وجود دارد 

و تحرکات آنها در دریای جنوبی چین نمودی از آن است. 
نکته دیگر آنکه فرانس��ه زنجی��ره ای از نظامی گری را در 
جه��ان دنب��ال می کند چنانکه ب��ه بهانه مقابله با تروریس��م 
در س��وریه حضور نظامی دارد، نیروه��ای اطالعاتی و نظامی 
فرانسه با ادعای حمایت از خلیفه حفتر در لیبی فعال شده اند 
فرانس��ه در همین حال به صورت نیابتی با فروش تسلیحات 
به س��عودی و امارات مشارکت دارد. زنجیره رفتارهای فرانسه 
نش��انگر آن اس��ت که این کشور س��ودای بازگشت به دوران 
ناپلئون ه��ا، دوگل ها و... را دارد و تحرکات ادعایی آن در برابر 
چین نیز را نیز باید در این عرصه جست وجو کرد تا مولفه ای 

برای نفوذ فرانسه در شرق آسیا شود. 
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ویژه گروه فرادید  س��ران س��عودی ب��ا برگزاری گ�زارش 
سه نشس��ت مکه در حالی بر آن بوده اند تا اقتداری 
منطقه ای از خود به نمایش گذارند که عدم همراهی 
عملی حاضران در این نشس��ت ها با خواس��ته های 

سعودی رسوایی تنهایی این رژیم را رقم زد.
رژیم سعودی در حالی کشتار در یمن، حمایت 
از تروریسم در منطقه، خیانت به فلسطین و جهان 
اسالم در قالب معامله قرن، نقض گسترده حقوق بشر 
در داخل و خارج، همراهی با قاتالن مردم در سودان 
و لیبی و... را در کارنامه دارد با هزینه های بس��یار بر 
آن بوده تا ضمن پنهان سازی این رسوایی ها، اقتداری 
منطق��ه ای را از خود به نمای��ش گذارد که برگزاری 
س��ه اجالس س��ازمان همکاری اس��المی، اتحادیه 
عرب و ش��ورای همکاری خلیج فارس در مکه شاید 
در ظاهر نمایش تحقق خواس��ته های س��عودی بود 
اما حاش��یه های پررنگ تر از متن اجالس ها، مواضع 
کش��ورها و محافل رس��انه ای پس از اجالس واهی 

بودن این امر را بر همگان آشکار ساخت و نشان داد 
که سعودی هر روز از قبل تنهاتر می شود. 

در همی��ن چارچ��وب ش��بکه المیادی��ن در 
گزارشی نوشت اجالس های سه گانه مکه نشان داد 
جز امارات و ش��ورای نظامی سودان کسی در کنار 
ملک سلمان نیست.انتخاب شهر مکه مکرمه برای 
برگزاری سه اجالس سران عرب، شورای همکاری 
و سران کشورهای اسالمی بیشترین کاری بود که 
عربس��تان می توانس��ت انجام بدهد ب��ه امیدی که 
اینگونه القا کند ک��ه ریاض نیازمند دریافت کمک 
برای حفاظت از مکان های مقدس و بسیج بیشترین 

حمایت برای مقابله با خطر موجودیتی است.

در همین راس��تا عربستان تصور می کند که با 
مته��م کردن ارتش و کمیته ه��ای مردمی یمن به 
حمله به ش��هر مکه مکرمه در نشانه گیری ایران به 
ه��دف زده اس��ت و از همین رو در برابر چش��مان 
هیات های شرکت کننده در اجالس مکه قطعه هایی 
را ه��م از پهپادهای��ی به نمایش گذاش��ت که ادعا 
کرد ایرانی اس��ت و در آس��مان عربستان سرنگون 
شده است.»این تالش عربستان به نتیجه نرسید و 
تنها از س��وی »عبدالفتاح البرهان«، رئیس شورای 
نظامی سودان پاسخ داده شد که اعالم کرد از همه 
تدابیری که برادران در کش��ورهای عربی حاش��یه 
خلیج فارس برای حفظ امنیتش��ان انجام می دهند 

حمایت می کند به خصوص آنچه را که مشارکت در 
»حمایت از مشروعیت در یمن« خواند.«.

دیگر کشورهای عربی و کش��ورهای اسالمی و 
حاشیه خلیج فارس از عربس��تان هیچ یک از گزینه 
جنگ علیه ای��ران حمایت نکردند؛ بلکه هر کدام به 
ش��یوه ای با درخواس��ت صباح االحمد الصباح، امیر 
کویت در »پایبندی به گزینه گفت وگو برای اجتناب 
از درگیری منطقه با مصیبت جنگ هایی که سال های 

مدیدی است از آن رنج می برد«، همسو بودند.
 در ناکام��ی دیگر برای س��عودی با محوریت 
به انزوا کش��اندن قطر، »عبداهلل بن ناصر بن خلیفه 
آل ثان��ی« نخس��ت وزیر قطر در جری��ان حضور در 
مکه و مش��ارکت در نشس��ت های آن با تعدادی از 
مقامات دیگر کشورها دیدار کرد. الزم به ذکر است 
وزیر خارجه عربس��تان مواضع گذش��ته این کشور 
را در قب��ال بحران منطق��ه خلیج فارس تکرار کرد. 
تن��ش میان س��عودی و قطر و ع��دم تمکین قطر 
در برابر آن زمانی آش��کارتر می ش��ود که ش��ورای 

نظامی س��ودان که روابط نزدیکی با سعودی دارد، 
تعطیلی دفتر شبکه الجزیره در خارطوم و لغو مجوز 
فعالیت خبرنگاران و کارکنان این شبکه و مصادره 

تجهیزات آن را اعالم کرد. 
در ادام��ه افش��ای وضعیت بحرانی س��عودی، 
»محمد عبدالس��الم« س��خنگوی جنبش انصاراهلل 
یم��ن در واکنش به بیانیه پایانی اجالس فوق العاده 
س��ران اتحادیه عرب در مکه اعالم کرد، این بیانیه 
نش��ان دهنده رویکرد عربستان سعودی بدون توجه 
به جای��گاه دیگر مش��ارکت کنندگان ب��ود؛ »برهم 
صالح« رئیس جمهور ع��راق در این اجالس موضع 
خود را اعالم کرد اما دیگر سران عرب سکوت اختیار 
کردند. نکته قابل توجه آنکه ُعمان نه تنها در سطح 
سران به اجالس نیامد، بلکه با هیأتی نه چندان مهم 
در اجالس حاضر ش��د. ناکامی دیگر برای سعودی 
آنکه میش��ل عون رئیس جمه��ور لبنان نیز از دیگر 
غایبان نشست بود. سعد الحریری نخست وزیر لبنان 

ریاست هیأت لبنان را برعهده داشت.

وقتی سه نشست پرهیاهوی مکه هیچ دستاوردی برای سعودی ندارد

رسوایی تنهایی

تظاهرات فرانسوی ها در بیست ونهمین شنبه 
مردم فرانس��ه همچون هفته های گذشته  سب���ز در اعت��راض به سیاس��ت های دولت این قاره 

کشور اقدام به برپایی تظاهرات کرده اند.
معترضان فرانسوی موسوم به )جلیقه زردها( دیروز در بیست 
 ونهمین هفته متوالی بار دیگر در خیابان های پاریس و شماری از 
شهرهای این کشور حاضر شدند تا نارضایتی خود از سیاست های 

»امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانسه فریاد بزنند.
ای��ن تظاهرات، نخس��تین تظاه��رات جلیقه زرده��ا بعد از 
برگزاری انتخابات پارلمانی اروپاس��ت. آن هم در ش��رایطی که 
ح��زب اتحاد ملی »مارین��ه لو پن« با گرایش ه��ای ملی گرایانه 
توانست بیشترین آرا را کسب کند. این پیروزی، موفقیتی بزرگ 
برای ملی گرایان فرانسه دو سال پس از شکست در برابر ماکرون 

در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ محسوب می شود. 
مخالف��ان برنامه ه��ای اقتص��ادی ماکرون از نوامبر س��ال 

گذش��ته و پس از اینک��ه دولت وی اعالم کرد ک��ه مالیات بر 
س��وخت را افزایش می دهد، هر هفته در پاریس و ش��هرهای 
مختل��ف این کش��ور تظاه��رات می کنن��د. اگر چ��ه در ادامه 
اعتراض ه��ای مردمی، دولت فرانس��ه وع��ده اصالحات داد اما 
معترضان همچنان با ادامه تظاهرات ها بر ناخرس��ندی خود از 

شرایط موجود تاکید دارند.
استقرار شمار باالی نیروهای پلیس و توسل به خشونت با 
استفاده از ابزارهایی مانند سالح فلش بال که به زخمی و نقص 

عض��و 
ی  ر شما
منته��ی 

دیگر  از  شد، 
م��واردی ب��ود که 

آتش خشم معترضان را شعله ور کرده 
است. ماکرون اخیرا با اوباش خواندن معترضان بر 

سرکوب شدید آنها تاکید کرده است.


