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مصر که در دوران گذش��ته به عنوان محور تحوالت جهان 
عرب شناخته می شد در سال های اخير نتوانسته چنان که باید 
ایفای نقش داش��ته باشد. روند اعتراض های مردمی و سرنگونی 
مبارک دورانی جدید را بر این کش��ور حاکم س��اخت در حالی 

که به قدرت رسيدن جریان اخوان به ریاست جمهوری مرسی 
دورانی آشفته را برای این کشور درپی داشت. در نهایت در سال 
2013 در حالی السيس��ی در راس قدرت قرار گرفت که تالش 
کرد تا با سياس��ت پاندولی رویکرد به ش��رق و غرب به تقویت 
جایگاه خود بپردازد. آنچ��ه در روند کنونی تحوالت مصر قابل 
توجه اس��ت زنجيره رفتارهای این کش��ور در حوزه منطقه ای 
اس��ت چنانکه ش��کری وزیر امور خارجه مصر که به اردن سفر 
کرده همچنين قرار است به 5 کشور عربی دیگر اعم از امارات، 
کویت، بحرین، عمان و عربس��تان س��عودی س��فر کند و پيام 

السيسی را به رهبران این کشورها ابالغ نماید.
در همين حال السيسی در قبال تحوالت منطقه ای اقدامات 
قابل توجهی داش��ته اس��ت. به عنوان مث��ال او در باب تحوالت 
سوریه بر لزوم مبارزه با تروریسم و حمایت از دولت مرکزی این 
کشور تاکيد و همکاری هایی نيز با دمشق و روسيه در این عرصه 
صورت می دهد. در همين حال وی در باب مسئله فلسطين نيز 

تحرکاتی داش��ته که تحقق آش��تی ملی ميان فتح و حماس و 
نيز اقداماتی برای چينش س��اختار جدید سياسی در فلسطين 
در این چارچوب بوده اس��ت. نکته قابل توجه نوع موضع گيری 
مصر در قبال بحران اخير لبنان و اقدام سعودی در ربایش سعد 
حریری نخس��ت وزیر لبنان اس��ت که به حمایت از لبنان و نفی 
اقدام سعودی پرداخت. با توجه به این رفتارها این سوال مطرح 
می ش��ود که اهداف السيسی از این رفتارها چيست و سفر وزیر 

خارجه وی به منطقه در چه چارچوبی صورت می گيرد؟ 
بخشی از سياس��ت های السيسی شامل اقدامات وی برای 
انتخابات آتی این کش��ور اس��ت که السيس��ی س��عی دارد با 
مجموعه ای از اقدام��ات داخلی و بيرونی و نمایش اقتدار خود 
رای م��ردم برای تکرار حضور در س��مت ریاس��ت جمهوری را 
جلب کند. نکته دیگر آنکه مصر تالش دارد در شرایط بحرانی 
منطقه به احيای جایگاه خود بپردازد. در دورانی که سعودی و 
قطر با موقعيت متزلزل منطقه ای مواجه هستند و از سویی نيز 

جبهه مقاومت توانسته جایگاه مردمی و جهانی مطلوبی کسب 
کند، مصر برآن اس��ت تا با رویکرد به جریان مقاومت و دوری 
از س��عودی و حتی آمری��کا و نيز نقش آفرین��ی در معادالتی 
 همچون آش��تی ملی فلس��طينی ها س��عی دارد تا ب��ه عنوان 
نقش آفرین مثبت در معادالت منطقه ایفای نقش داشته باشد. 
البته قاهره برای تحقق این رویکرد با موانعی نيز مواجه اس��ت 
که از آن جمله ضعف ها و وابستگی های اقتصادی آن به سعودی 
و آمریکاست که موجب می شود با احتياط بيشتری گام بردارد 

و حتی شاهد اقدامات سينوسی از جانب آن باشيم. 
به هر تقدیر یک نکته مهم مطرح اس��ت و آن اینکه مصر 
برای رس��يدن به اهداف خود نمی تواند تا هميشه به رفتارهای 
سينوس��ی خود ادام��ه ده��د و در نهایت باید جبه��ه خود را 
مشخص سازد در حالی که شرایط داخلی و بيرونی این کشور 
نش��ان می دهد که دوری از سعودی و آمریکا راهبرد موثرتری 

برای تحقق اهداف این کشور است. 

مترجم: حسين ارجلو2017/11/14كيوسك

اتهام آزار جنس�ی پنجمین زن ب�ه نامزد انتخابات 
س�نای آمریكا/ یک زن دیگر روی م��ور، نامزد انتخابات 
س��نای آمریکا از ایالت آالباما را به اتهام ازار جنسی متهم 
کرد. بورلی یانگ نلسون مدعی است که زمانی که تنها 16 
سال داشته از سوی مور مورد آزار جنسی قرار گرفته است. 
این زن که اکنون 56 سال دارد گفته مور در آن زمان 36 
ساله بود و به عنوان وکيل مشغول کار بود. نلسون پنجمين 
زنی است که مور را به آزار جنسی متهم کرده است اما مور 
در بياني��ه ای همانند موارد قب��ل تمامی این اتهامات را رد 

کرده و مدعی شده که یک توطئه است.
واکن�ش آمریكا به ق�رارداد اس4۰۰ بی�ن ترکیه و 
روسیه/ جيمز ماتيس وزیر دفاع آمریکا در سخنانی ضمن 
ابراز نگرانی واشنگتن نسبت به خرید سامانه دفاع موشکی 
اس 400 روسی توسط ترکيه، تاکيد کرد: این سامانه دفاع 
موشکی با ناتو سازگار نيس��ت. وی در ادامه تصریح کرد: 
این یک تصميم حاکميتی برای ترکيه است، ولی بی شک 
این سامانه با ناتو س��ازگار نخواهد بود. بنابر این آنها باید 
این مساله را در نظر بگيرند. نورالدین جانيکلی وزیر دفاع 
ترکيه در اظهاراتی تاکيد کرد: آنکارا خرید س��امانه دفاع 

هوایی اس400 از روسيه را تکميل کرده است.
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انگلی�س رئیس جمه�ور روس�یه را ب�ه دخالت در 
انتخاب�ات متهم ک�رد/ ترزا می دولت پوتي��ن را به تالش 
برای تحت تاثير قرار دادن جوامع آزاد متهم کرد. وی  مدعی 
ش��د که آنها در تالش برای انتشار اخبار نادرست به منظور 
پاشيدن بذر اختالف در غرب هستند. با این حال وی افزود 
که هرچند بریتانيا به دنبال مقابله تالفی جویانه نيست، اما از 
منافع خود حفاظت می کند. به گفته وی پوتين باید مسير 
کامال متفاوتی را از آنچه در سال های اخير برگزیده و باعث 
پيوس��تن کریمه به روسيه، تشدید تنش در اوکراین و آغاز 
حمالت سایبری عليه دولت های سراسر اروپا شده برگزیند.

ابراز نگرانی »آسه آن« نسبت به وضعیت مسلمانان 
روهینگیا/ مقام های رس��می تاکيد کردند که هيات های 
ش��رکت کننده در س��ی و یکمين اجالس آسه آن نگرانی 
عميق خود را نس��بت به موج گس��ترده ورود مس��لمانان 
آواره روهينگي��ا از ميانم��ار به بنگالدش اع��الم کرده اند. 
»هری روکه جی آر« سخنگوی رئيس جمهور فيليپين در 
کنفرانس خبری در حاشيه نشست آسه آن در مانيل تاکيد 
کرد که آنگ سان سوچی رهبر ميانمار به سایر کشورهای 
جنوب شرق آسيا تضمين داده است تا کشورش بازگشت 

امن مسلمانان روهينگيا را تسهيل کند.
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کش�ته ش�دن ۲۲ پلی�س در حمل�ه طالب�ان ب�ه 
پاسگاه هایی در جنوب افغانس�تان/ مقامات امنيتی در 
والیت قندهار اعالم کردن��د در حمله اخير طالبان به 15 
پاسگاه دست کم 22 پليس کشته شده اند. گفته می شود که 
این حمالت در شهرستان های »ميوند« و »ژیری« والیت 
قندهار صورت گرفته اس��ت. از س��وی دیگر، »مطيع اهلل« 
س��خنگوی سرپرست فرماندهی پليس قندهار گفته است 
که طالبان با استفاده از تاریکی شب به این پاسگاه ها حمله 
کردن��د. برخی منابع نيز می گویند ک��ه در این حمله 15 

پليس و بيش از 30 عضو طالبان زخمی شده اند.
ش�لیک موش�ک به مواضع مزدوران عربستان در 
صنعا/ منابع یمنی گفتند که نيروهای ارتش و کميته های 
مردمی یمن با یک فروند موش��ک، مواضع عربس��تان در 
بخش نِهم در ش��مال ش��رق صنعا را هدف قرار دادند که 
درپی این حمله موشکی و نيز عمليات های نظامی نيروهای 
یمنی، شماری از مزدوران به هالکت رسيدند. منابع یمنی 
همچنين از عملي��ات نظامی نيروهای ارتش و کميته های 
مردمی این کش��ور در استا ن های الجوف و تعز خبر دادند. 
ارتش و کميته های مردمی یمن حمالت خود به مواضع در 

جبهه های مختلف را تشدید کردند.
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رفتارهایی که تنها در پارلمان رژیم صهیونیستی 
دیده می ش�ود/ در پارلمان رژیم صهيونيستی )کنست( 
درگيری لفظی و حتی فيزیکی به حدی رسيده که شبکه 
آی 24 این رژیم گزارش��ی از نحوه برخورد نمایندگان با 
یکدیگر تهيه کرده اس��ت. بنابر این گزارش، اس��تفاده از 
الفاظ رکيک، بستن خود به تریبون، ریختن آب به روی 
نماینده مخالف، اس��تفاده از خوشبوکننده هوا در صحن 
پارلمان به عنوان اعتراض برخی از رفتارهای نمایندگان 
صهيونيستی در فضایی است که نماد دموکراسی و رفتار 

مدنی به شمار می رود.
اس�رائیل مانع ورود یک هیات اروپایی به تل آویو 
ش�د/ که تل آویو ب��ه یک هيات اروپایی اج��ازه ورود به 
تل آویو را نداده اس��ت که علت این مس��اله حمایت این 
برخی از اعضای این هيات از تحریم اسرائيل بوده است. 
7 نفر از این هيات 20 نفره که قصد س��فر به اس��رائيل 
طی هفته آینده را داش��تند، اجازه ورود به سرزمين های 
اشغالی را پيدا نکرده اند. این گزارش افزود: هيات اروپایی 
ش��امل اعضای پارلمان اروپ��ا و همين طور نمایندگان و 
شهرداران فرانسوی بوده است. آنها اجازه بازدید ناظران 

سازمان ملل با اسرای فلسطينی را ندادند.
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بحرین: مردم بحرین با برگزاری تظاهرات گس��ترده 
در مناطق مختلف ضمن سر دادن شعارهایی عليه پادشاه 
این کش��ور، حمایت قاطع خود را از ش��يخ عيسی قاسم 
اعالم کردن��د. مردم بحرین در نقاط مختلف این کش��ور 
تظاهرات گسترده ای برگزار کردند. این تظاهرات عليه رژیم 
آل خليفه و در حمایت از ش��يخ عيسی قاسم برگزار شد. 
تظاهرات کنندگان شعارهای تندی را عليه رژیم آل خليفه و 

پادشاه آن یعنی حمد بن عيسی آل خليفه سر دادند.

قط�ر: امير قطر با دعوت کش��ورهای عربی به عدم 
افزایش تنش در منطقه و هش��دار درباره مخاطرات آن، 
اعالم کرد که کشورهای محاصره کننده قطر خواستار حل 
بحران نيستند. »تميم بن حمد آل ثانی« امير قطر ضمن 
اعالم اینکه کشورهای محاصره کننده قطر خواستار حل 
بحران نيس��تند، درباره افزایش تنش در منطقه هشدار 
داد. کش��ورهای عربستان، امارات، مصر و بحرین از ژوئن 
گذشته درپی اختالفات شدید با دوحه، روابط دیپلماتيک 
خ��ود با قطر را قطع و م��رز و حریم های زمينی و هوایی 

خود را بر روی این کشور بستند. 

پاکس�تان: س��خنگوی ارت��ش پاکس��تان گف��ت: 
اسالم آباد برای خأل امنيتی در مرز مشترک با افغانستان 
بهای س��نگينی می پردازد و باب��ت ناامنی در این منطقه 
نگران اس��ت. »آصف غفور« اعالم کرد: کش��ورش برای 
خأل امنيتی در مرز مشترک با افغانستان بهای سنگينی 
می پردازد. وی افزود: نبود تدابير امنيتی در مرز افغانستان 
نگران کننده می باشد و همين موضوع موجب کشته شدن 

تعدادی از سربازان مرزی پاکستان شده است.

ترکی�ه: وزیر دف��اع آمریکا با هش��دار درباره خرید 
س��امانه موش��کی اس400 گفت: »این تصميم مستقل 
ترکيه است اما روشن است که این )سامانه( با ناتو سازگار 
نخواهد بود«. رئيس جمهور ترکيه برای دیدار و رایزنی با 
همتای روس خود به روسيه سفر کرد و دو طرف پس از 
نشست دوجانبه، در یک کنفرانس خبری شرکت کردند. 
در تازه تری��ن اظهارنظرهای مقام��ات غربی، وزیر دفاع و 
رئيس پنتاگ��ون آمریکا درباره قرارداد ترکيه با روس��يه 

برای خرید سامانه موشکی اس400 اظهارنظر کرد.

افغانستان: مقامات امنيتی در والیت قندهار اعالم 
کردن��د که در حمله طالبان به تعدادی از پاس��گاه های 
این والیت دس��ت کم 22 پليس کشته ش��ده اند. گفته 
می ش��ود که این حمالت در شهرستان های »ميوند« و 
»ژیری« والیت قندهار صورت گرفته اس��ت. از س��وی 
دیگ��ر، »مطيع اهلل« س��خنگوی سرپرس��ت فرماندهی 
پليس قندهار به رادیو آزادی گفته اس��ت که طالبان با 
استفاده از تاریکی شب به این پاسگاه ها حمله کردند و 

درگيری ها تا صبح دیروز ادامه داشت.

کوی�ت: رئيس جمه��ور ترکي��ه دیروز ب��رای انجام 
مذاک��رات درب��اره مس��ائل منطق��ه ای و بين الملل��ی از 
جمل��ه رواب��ط دوجانبه ميان ترکيه و کش��ورهای حوزه 
خليج فارس وارد کویت شد. رجب طيب اردوغان، در بدو 
ورود به کویت مورد اس��تقبال معاون اول نخست وزیر و 

وزیر خارجه این کشور قرار گرفت. 
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آمریکایی ها در حالی س��عی 
گ�زارش آخر

گروه بين الملل
دارند که خود را پشت نقاب 
س��عودی پنهان س��ازند که، 
مش��اور رئيس جمهور لبنان اع��الم کرد تعدادی از 
صاحبان نف��وذ در دولت آمریکا دنبال آن بودند تا 
متح��دان منطق��ه ای را با خود هم��راه و ضربه ای 
س��خت به لبنان وارد کنند اما این توطئه شکست 

خورد.
آمریکایی ها همچنان در تصور ایجاد آشوب و 
بحران در منطقه از جمله عليه لبنان هس��تند در 
حالی که الیه های ظاهری این طرح توسط سعودی 
صورت می گي��رد. در حالی چند روزی از ربایش و 
زندانی شدن سعد حریری نخست وزیر لبنان توسط 
سعودی می گذرد که، »جان عزیز« مشاور سياسی 
و رس��انه ای »ميش��ل عون« رئيس جمه��ور لبنان 
ف��اش کرد پيام��ی خارجی به لبنان رس��يد مبنی 
بر اینک��ه مجموعه ای از صاحبان نف��وذ در دولت 
آمریکا دنب��ال وارد کردن ضربه ای به لبنان و وارد 
کردن این کشور به آشوب داخلی هستند و موضع 
منفی »سعد الحریری« در خصوص این پيام کامال 
واضح بود. وی در گفت وگویی با شبکه »الميادین« 
اع��الم کرد آنچه چند روز پي��ش درباره تصميمی 
بين المللی برای بازگرداندن لبنان به س��ال 1982 
گفته ش��د، پيام خارجی واض��ح و مفصلی بود که 
بخش هایی از آن بر ش��بکه های اجتماعی منتش��ر 
ش��د؛ ماجرا از این قرار ب��ود که اطالعاتی به لبنان 
رس��يد مبنی بر اینکه تعدادی از صاحبان نفوذ در 
دولت آمریکا به دنبال اش��تراک نظر با متحدانشان 
در منطق��ه بودند ت��ا لبنان را تحری��م یا ضربه ای 
س��خت به آن وارد کنند نه اینکه این ضربه حتما 

نظامی باش��د. عزیز تصریح کرد این برای ما واضح 
بود که س��عد الحریری این توطئه را نمی پذیرد و 
چه بس��ا همين موضوع او را در ش��رایط کنونی از 
شنبه هفته گذشته )روز استعفا 13 آبان( قرار داده 
اس��ت. مخالفت الحریری )ب��ا این طرح( و حمایت 
جریان��ش از وی به عالوه وحدت لبنانی ها بر س��ر 

موضع ميشل عون و نيز مواضع عربی و بين المللی، 
خطرناک بودن این توطئه و پيامدهای فاجعه بار آن 
بر کل منطقه را آشکار کرد، بر مواضع آمریکایی ها 

تأثير گذاشت و منجر به شکست آن شد. 
از س��وی دیگر یک روزنامه لبنانی اعالم کرد 
فرانسه تا امروز برای بازگشت نخست وزیر مستعفی 

لبنان مهلت داده و در صورت اجرایی نش��دن این 
موضوع، گزینه های دیگری را بررسی خواهد کرد. 
»امانول ماکرون« رئيس جمهور فرانس��ه تماسی با 
»آنتونيو گوترش« دبيرکل س��ازمان ملل داشته و 
با وی درباره تحوالت مربوط به اس��تعفای »س��عد 
الحریری« صحبت کرده است.در ادامه این گزارش 
آمده اس��ت ماکرون در تماسش با گوترش درباره 
طرح هایی که ممکن است در این باره در چارچوب 
سازمان ملل اتخاذ ش��ود، صحبت کرده است؛ دو 
احتم��ال در این ب��اره وج��ود دارد: احتمال اول: 
عربس��تان ، الحریری را تا قبل از پنجش��نبه آزاد 
کن��د و وی به بيروت بازگردد؛ در ادامه یا اس��تعفا 
دهد یا اینکه کابينه لبنان به کار خود ادامه دهد.

احتم��ال دوم : محتوای پيام بس��يار مهم تيم 
لبنانی به ریاست »جبران باسيل« وزیر خارجه در 
سفر به فرانسه اس��ت و احتمال قوی آن است که 
این پيام ميش��ل عون رئيس جمهور لبنان ش��امل 
پيش��نهادهایی ب��رای اقدام در س��طح بين المللی 

باشد. 
فرانس��ه اعالم کرده سعد الحریری را به عنوان 
یک »نخس��ت وزیر اس��تعفاداده« نمی پذیرد و این 
روند بر اس��اس قانون اساس��ی لبنان ویژه استعفا 
اجرا نش��ده اس��ت.خبر دیگر آنکه رهبر کليس��ای 
مس��يحيان مارونی  لبنان با نخس��ت وزیر مستعفی 

ای��ن کش��ور در عربس��تان دی��دار کرد.، ش��بکه 
»الجزیره« اعالم کرد اس��قف اعظم »بشاره پطرس 
الراعی« رهبر کليس��ای مس��يحيان مارونی لبنان 
که به عربس��تان سفر کرده، با »س��عد الحریری« 

نخست وزیر مستعفی لبنان دیدار کرد. 
در ای��ن مي��ان کاردار عربس��تان ب��ا انتش��ار 
کارتونی، خبرهای منتش��ر شده درباره تحت فشار 
بودن نخس��ت وزیر مس��تعفی لبنان در عربس��تان 
را ب��ه س��خره گرفت. نکت��ه جالب توج��ه در این 
مصاحبه تلویزیونی حضور ش��خص س��وم در برابر 
سعد الحریری و پشت سر مجری برنامه بود که به 
نظر می رس��يد به او درباره پاسخ ها خط می داد. در 
این ميان صدراعظم آلم��ان و رئيس جمهور لبنان 
در تماس��ی تلفنی درباره تحوالت لبنان تبادل نظر 

کردند.
از س��وی دیگر وزیر خارجه لبنان تأکيد کرد 
که استعفای سعد حریری شروط الزم را نداشت و 
لبنان تا یکشنبه موضعی در این باره اتخاذ خواهد 
ک��رد. جبران باس��يل، وزیر خارجه لبن��ان که در 
راستای سفر خود به اروپا وارد بروکسا شده، گفت: 
لبنان مش��کلش با عربس��تان را همچنان از طریق 
روابط دوجانبه و برادرانه حل خواهد کرد. سفر من 
به اروپا برای این اس��ت که عربستان را قانع کنيم 
ک��ه آنچه رخ داده از نظر قواني��ن بين المللی قابل 
قبول نيس��ت. وی تأکيد کرد: اس��تعفای حریری 

شروط الزم را نداشت. 
خأل دولتی و سياسی یا هرگونه تحریم ها تنها 
به لبنانی ها آس��يب نخواهد رساند بلکه دو ميليون 
آواره و پناه جو نيز به مش��کلی برای اطراف لبنان و 

اروپا تبدیل خواهند شد.

ابعاد جدیدی از ربایش سعد حریری توسط عربستان فاش شد

آشوب  آمریکایی علیه لبنان از دروازه سعودی 

جنای��ت س��عودی در حالی ادام��ه دارد، 
هماهنگ کننده بشردوس��تانه س��ازمان حق�وق بش�ر

مل��ل متح��د اذعان کرد نواحی ش��مالی 
یمن تنه��ا برای بيس��ت روز آینده ذخایر گازوئي��ل و10 روز 

آینده ذخایر بنزین دارند
هماهنگ کننده بشردوس��تانه سازمان ملل متحد در یمن 
هشدار داد نواحی شمالی یمن تنها برای بيست روز آینده ذخایر 
گازوئيل و ده روز آینده ذخایر بنزین دارند و هيچ چشم اندازی 
برای بازسازی این ذخایر در آینده نزدیک وجود ندارد . نماینده 
س��ازمان ملل در امور بشردوس��تانه در یمن تصریح کرده است 
که بسته شدن بندرگاه های اصلی یمن نتایج به دست آمده در 

زمينه مبارزه با گرسنگی در این کشور را تهدید می کند.
یکی از مقامات ارش��د سازمان ملل در امور یمن از ائتالف 
تحت رهبری ریاض خواس��ت تا هرچه س��ریعتر تمامی بنادر 
دریای��ی یمن را ب��از کند و هش��دار داد که بس��ته بودن این 
بنادر، مبارزه با وبا و قحطی در این کش��ور فقير را با مش��کل 
مواجه می کند. هماهنگ کننده ارش��د سازمان ملل هشدار داد 

ک��ه زندگی ميليون ها نفر در یم��ن در معرض خطر قرار دارد. 
"س��ازمان پرواز مدن��ی و رادار یمن" حمل��ه هوایی به فرودگاه 
صنعا را نقض صریح منشورها و معاهدات بين المللی و چالشی 
علنی در برابر س��ازمان ملل و جامعه بين الملل و نقض صریح 
م��اده 3 توافقنامه ش��يکاگو دانس��ت. »اداره کل پرواز مدنی و 
رادار یم��ن« با صدور بيانيه ای اعالم کرد: کش��ورهای متجاوز 
موس��وم به ائتالف عربی صبح امروز س��ه شنبه با حمله هوایی 
 ب��ه ف��رودگاه بين الملل��ی صنعا، س��امانه راهبری کش��تی ها 
)VOR-DME( را ب��ه کلی ناب��ود کرده و با این حرکت تنها 
ام��کان ورود کمک های بشردوس��تانه س��ازمان مل��ل و دیگر 
س��ازمان های بش��ر دوس��تانه را از بين بردن��د. در واکنش به 
جنایت سعودی، نيروی موشکی یمن یک فروند موشک زلزال 

2 را به مواضع مزدوران سعودی در شهر نهم شليک کردند.
یک فروند موش��ک به س��مت مواضع مزدوران سعودی در 
منطقه وادی ملح در یس��ت االقرع در شهر نهم شليک شد. این 
منبع نظامی تصریح کرد که این موشک به دقت به هدف اصابت 

کرده و خسارات و تلفات سنگينی به مزدوران وارد کرده است. 

سازمان ملل خواستار پایان محاصره بنادر دریایی توسط سعودی شد

اتمام ذخایر سوخت در شمال یمن
در اقدام��ی که بس��ياری آن را فرافکنی 

ب��رای ادام��ه بق��ا و مان��دن در ق��درت چ�����الش
می دانن��د، نخس��ت وزیر بریتاني��ا در بی 
سابقه ترین حمالت عليه مسکو دولت روسيه را به مداخله در 

انتخابات کشورهای غربی متهم کرد.
این روزها حال و روز نخس��ت وزیر انگليس به دليل بحران 
سياس��ی و طرح جریان های سياسی برای سرنگونی وی خوب 
نيست چنانکه، ترزا می در ميهمانی شهردار لندن دولت پوتين 
را ب��ه تالش برای تحت تاثير قرار دادن جوامع آزاد متهم کرد. 
می مدعی ش��د که آنها در تالش برای انتش��ار اخبار نادرست 
به منظور پاش��يدن بذر اختالف در غرب هستند. با اینحال وی 
اف��زود که هرچند بریتانيا به دنبال مقابله تالفی جویانه در برابر 
روسيه نيس��ت، اما از منافع خود حفاظت می کند. می در این 
س��خنرانی گفت که پيام بسيار س��اده ای برای پوتين دارد. به 
گفته وی پوتين باید مسير کامال متفاوتی را از آنچه در سالهای 
اخير برگزیده و باعث پيوس��تن کریمه به روسيه، تشدید تنش 
در اوکراین و آغاز حمالت س��ایبری عليه دولتها و پارلمان های 

سراس��ر اروپا شده برگزیند. وی در ادامه تاکيد کرد اگر روسيه 
رفتاری مطابق با قوانين سياس��ی داشته باشد می تواند شریک 

ارزشمندی برای غرب به شمار رود.
نخس��ت وزیر بریتاني��ا گفت: روس��يه بارها حری��م هوایی 
چندی��ن کش��ور اروپایی را نق��ض کرده و کمپين جاسوس��ی 
سایبری و خرابکاری عليه چندین کشور اروپایی به راه انداخته 
است. این کارها ش��امل مداخله در انتخابات و حمله اینترنتی 
ب��ه وزارت دفاع دانمارک، پارلمان آلمان و موارد مختلف دیگر 
اس��ت. در ادامه تحرکات ترزا برای ماندن در قدرت، وزیر دفاع 
انگليس مدعی اس��ت اعضای انگليس��ی داعش را باید پيش از 
آنکه فرصت بازگش��ت به این کش��ور را داش��ته باشند از ميان 
برد.»گاوین ویليامسون« وزیر دفاع جدید انگليس در مصاحبه 
با روزنامه »سان« گفت: باید اعضای انگليسی داعش را با پهپاد 
کشت و مانع از بازگشت آنها به بریتانيا شد. الزم به ذکر است 
نخس��ت وزیر انگليس درگير یک مب��ارزه پارلمانی مهم درباره 
بریگزیت می ش��ود و همزمان رقابت بر س��ر درخواس��ت های 

قانونگذاران برای تغيير استراتژی او باال می گيرد.

انگلیس پوتین را به دخالت در انتخابات متهم کرد

ترزا سوار بر موج روس هراسی 


