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جدیدترین
آزمایش موشکی
کرۀ شمالی
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یادداشت

به گزارش خبرگزاری رویترز ،ارتش کرۀ جنوبی اعالم کرد پیونگ یانگ روز ســه شــنبه از غرب این کشور موشکی به سوی دریا
شــلیک کرده است .ارتش کرۀ جنوبی افزود این موشک از نوع بالستیک بوده است .شبکۀ ان اچ کی ژاپن نیز گزارش داد وزارت دفاع
این کشــور با صدور بیانیه ای ضمن اعالم خبر آزمایش موشــکی کرۀ شمالی ،گفته است احتمال دارد این موشک در آبهای منطقۀ
ویژه اقتصادی ژاپن ســقوط کند .ژاپن به همین دلیل به کشــتیهای حاضر در این منطقه دربارۀ احتمال ســقوط موشک کرۀ شمالی
هشدار داده است.
این جدیدترین آزمایش موشکی کرۀ شمالی است و اندکی پس از گفتگوی ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا ،با شینزو آبه ،نخست وزیر
ژاپن ،دربارۀ آزمایشهای موشکی پیونگ یانگ انجام شده است.

پاورقی

بحران قطر و ضرورت پیشبرد پروژه جانشینسازی
از سوی عربستان
محمدرضا حقشناس-دانشجوی دکتری روابط بینالملل دانشگاه تربیت مدرس

قسمت اول
شــبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی :با آغاز خیزش جنبشهای مردمی در جهان عرب
کارآمدن ملک ســلمان ( ،)2015عربســتان ســعودی با حفظ رویکرد امنیت /بقا
( )2011و روی
ِ
جویــی در داخل ،راهبرد تهاجمیتــری را در محیط پیرامون (بحرین ،یمن و عراق) و فراپیرامون
خود (ســوریه ،لبنان ،لیبی و مصر) در پیش گرفته اســت .در این میان ،نقش محمد بن سلمان،
سیودوساله (متولد  1985میالدی) بهعنوان وزیر جوان دفاع و جانشین ولیعهد ،در پیشبرد راهبرد
نوین منطقهای سعودی که بیشتر معطوف به داخل کشور است ،بسیار مهم و پررنگ است .درواقع،
محمد بن سلمان در تالش برای سبقتگرفتن از «محمد بن نایف» ،ولیعهد کنونی ،تاکنون از هیچ
اقدام و تالشی فروگذار نکرده است.
بهزعم تحلیلگران منطقهای ،دیدار دوجانبه شــاهزاده محمد بن ســلمان با ترامپ ،در ماه
مارس  ،2017دو ماه پس از رویکارآمدن وی در کاخ ســفید و اخیراً نشســت ریاض در  20می
 ،2017نقطه تحولی در روابط تاریخی دو کشــور بوده است .درواقع این دو رویداد مهم از دو بعد
سردی روابط دو
کالن و خرد حائز توجه اســت .از یکسو ،پس از یک دوره اصطکاک سیاسی و
ِ
کشور در دوره اوباما ،این سفر در جهت بازسازی و ترمیمگرایی قابلفهم است .از سوی دیگر ،این
سازی نقش محمد بن سلمان در هرم قدرت
نشانگر جایگاه کلیدی و ضرورت پیشبرد رون ِد برجسته ِ
گیری خاندان سلطنتی عربستان سعودی است .هماکنون نیز با بروز تنش قطر
سیاســی و تصمیم ِ
و عربســتان و قطع تعامل دیپلماتیک و محاصره اقتصادی و انسداد پلهای ارتباطی ،با توجه به
رابطه نزدیک و نگاه مثبت محمد بن نایف به امیر قطر ،باید گفت ،در کنار بحران یمن (،)2015
چشمانداز  )2016( 2030با بروز بحران قطر و زایش جبهه ضدقطری /ضداخوانی (بحرین ،امارات
متحده عربی ،عربستان و مصر) بهعنوان اهرم سهگانهای برای بهحاشیهراندن محمد بن نایف در
عرصه داخلی و بینالمللی و بهمتنکشــاندن محمد بن ســلمان در معادله و بازی قدرت و فرایند
جانشینی عمل میکند.
 .1نشست ریاض :بحران قطر
در راســتای هماهنگی /توافق سیاسی و برنامهریزی قبلی از سوی محمد بن سلمان ،دو ماه
بعد ،ترامپ ،نخســتین سفر بینالمللی خود را ( 19می  )2017به غرب آسیا و برخالف سلف خود
(اوباما به مصر بهعنوان قلب جهان عرب /بهزعم ســخنگوی پیشــین کاخ سفید /سفر کرد)« .به
محوریت عربســتان و اسرائیل ،متحدان سنتی اســتراتژیک خود ،در جهت "اوبامازدایی" راهبرد
منطقهای آمریکا" ،ترمیمگرایی" و "حمایت کاسبکارانه" انجام داد .لذا با امعاننظر بر این گزاره،
نظری معقول ،که میتوان بر آن اتفاقنظر داشــت ،این است که هم در مقوله اصطکاک سیاسی
و واگرایی آمریکا و عربســتان و هم ترمیمگرایی و بازهمگرایی دو کشور ،متغیر کلیدی و اساسی
عبارت اســت از ضرورت مهار و کنترل ایران (ابراهیمی .)1391 ،بر همین اســاس ،با همافزایی
رویکرد ضدایرانی ترامپ و همچنین ملک ســلمان و فرزندش /محمد بن ســلمان ،سیاستهای
اعالمی و اعمالی ســه نشســت عربی -آمریکایی ،آمریکایی– اسرائیلی و آمریکایی -اسالمی (
حضور بیش از  50کشور اسالمی) با کانون محوری ضرورت مبارزه با تروریسم و فشار چندجانبه
بر حامیان بزرگ گروههای تروریســتی (بهزعم آمریکای ترامپ) در جهت اجماعســازی و نهایت ًا
ائتالفگرایی نوین منطقهای /نهادی اسالمی /عربی /سنی (در قالب تشکل احتمالی ناتوی عربی/
ســنی) علیه ایران /شیعی /فارسی بود (فولر  )2017اما در همین میان ،با انتساب سخنانی به امیر
قطر ( و البته رد مصرانه آن از سوی وی با طرح هک سایت الجزیره از سوی عربستان و همچنین
صحت انتساب آن به وی) مبنی بر نقش مثبت و ثباتساز
پافشاری مصرانه عربســتان مبنی بر
ِ
ایران در منطقه ،مخالفت با تحریم و قراردادن جریانهای فلســطینی /اخوانی حماس ،حزباهلل
لبنان و اخوانالمسلمین در لیست گروههای تروریستی ،خاکستر ققنوس تنش ،بین دو کشو ِر مدعی
عضو شــورای همکاری شعلهور شــد .بهطوریکه واکنش جبهه ضد قطری /اخوانی (عربستان،
امارات ،بحرین و مصر) نسبت به جبهه ضدایران و شیعی پررنگتر شد .عدم عقبنشینی قطر از
مواضع خود ،منجر به بیانیه مشترک مصر ،عربستان و بحرین و امارات و قراردادن  59شخصیت
و  12نهاد در قطر در فهرســت تروریسم شد و سرانجام با تشدید بحران ،قطع تعامل دیپلماتیک،
محاصره اقتصادی و ارتباطی زمینی ،هوایی و دریایی با آن کشور را به دنبال داشته است .لذا بهزعم
فعلی کشور عربستان با قطر نه معطوف به بیرون و یا صرف ًا عدم همراهی قطر و
نگارنده ،بحران ِ
گسست در ائتالف ضدایران ،بلکه معطوف به داخل و مسئله حساس جانشینی در عربستان است.
درواقع ،اگر مسئله ،صرف ًا حفظ وحدت ائتالف عربی /سنی ضدایرانی باشد ،کشور عمان بهعنوان
داشتن
عضو بیماجراجوی /مطیع شورای همکاری خلیجفارس ،متحد نزدیک امریکا و همچنین
ِ
سطح مناسبات سیاسی باال با ایران ،در این مقوله باید نسبت به قطر در اولویت باشد.

ادامه دارد

بینالملل

بررسی نقل مکان داعش به افغانستان

طرح ریاض و ابوظبی با تصمیم ترکیه خنثی شد

وبســایت «الخلیج جدید» نوشته اســت که به جزئیات اطالعاتی جدیدی دست یافته که
نشان می دهد عربستان ســعودی و امارات متحده عربی طرحی را برای حمله نظامی به قطر
طرح ریزی کرده بودند ،اما بعد از این که ترکیه اعالم کرد نیروهایش را در دوحه مستقر میکند
و بر شمار نیروهایش می افزاید ،طرح آنها به بنبست خورد که خشم عربستان و امارات علیه
ترکیه را نیز برانگیخت.
منابع خاص به این وبسایت گفته اند که عربستان سعودی و امارات متحده عربی طرحی را
تدارک دیده بودند که به موجب آن شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ،امیر قطر از راه نظامی سرنگون
شود ،اما بعد از این که ترکیه تصمیم گرفت فورا نیروهای نظامی خود را برای دفاع از او در قطر
مستقر کند ،بحران پیش آمده که از  5ژوئن آغاز شده است ،پیچیدهتر شد و همه معادالت را به
هم زد و باعث دگرگون شدن موازنههای قدرت در منطقه شد.
این منبع ویژه که به گفته الخلیج جدید نخواســته است نامش فاش شود ،به این وبسایت
گفته است که عربستان سعودی و امارات متحده عربی تالش کردند از موقعیت استفاده کنند و تا
زمانی که نیروهای قطری که در کنار نیروهای «ائتالف عربی» به رهبری عربستان که مشغول
نبرد در یمن با حوثیها بود ،به قطر بازنگشــته بودند طــرح خود را عملی کنند و از راه نظامی
شیخ تمیم را سرنگون کنند .به گفته این منبع قرار بود نیروهای دریایی و کماندوهای اماراتی با
همین هدف در بحرین مستقر شوند تا تهمیدات الزم برای حمله زمینی به قطر را فراهم کنند.
آنها میخواستند از بحرین به بندرهای قطر و فرودگاه بین المللی حمد یورش ببرند و آنها را
به تصرف خود در آورند ،بعد از آن قرار بود نیروهای عربستانی وارد خاک قطر شوند و کل کشور
را به اشغال خود در آورند .به گفته این منبع قرار نبود که این اقدامات به اسم حمله زمینی اعالم
شود و حتی گفته نشود که این دو کشور قطر را اشغال کرده اند ،آنها می خواستند بعد از این
که نیروهای خود را مستقر کردند ،اعالم کنند که نیروهای نظامی قطر خود از سیاستهای شیخ
تمیم بن حمد ،امیر قطر احســاس خطر کردند و دست به کار شدند و به نوعی دست به کودتا
زدند ،پس از آن ،عربســتانیها و اماراتیها میخواستند با یکی از افراد «آل ثانی» وارد مذاکره
شوند و با او بر سر این که جای بن تمیم بنشیند به توافق برسند.
ایــن منبع در ادامه میافزاید ،تصویب طرح اعزام نیروهای ترکیهای به قطر در  7ژوئن در
پارلمان ترکیه طرح عربســتان و قطر را خنثی کرد ،به ویژه ســرعتی که رجب طیب اردوغان،
رئیــس جمهوری ترکیه در تصویب این طرح صرف کرد و فوراً دســت به کار شــد و طرح را
در پارلمان ترکیه به تصویب رســاند و به دنبال آن فورا نیروهای ترکیه ای وارد قطر شــدند،
عربستانیها و اماراتیها را در وضعیتی سخت قرار داد و آنها احساس کردند اتفاقی پیش بینی
نشده روی داده که همه برنامههای آنها را به هم ریخته است .به گفته این منبع عربستانیها و
اماراتیها موضع گیری ترکیه را به مثابه پیچیده کردن وضعیت و تغییر معادله و دگرگون کردن
محاسبات آنها قلمداد کردند ،برای همین از ترکیه به شدت عصبانی شدند و پیش بینی میشود
به زودی این خشم خود را علنی کنند.
قطر در سال  2014برای ایجاد پایگاه نظامی ترکیه در دوحه به توافق رسید ،این توافق در
پارلمان ترکیه نیز تصویب شد و در  7ژوئن بعد از تصویب مستقیم پارلمان به اجرا درآمد .وظیفه
این نیروها آموزش نیروهای قطری بود .قرار بود اولین سری از این نیروها در  18همان ماه قدم
به خاک قطر بگذارند اما با آغاز بحران کشــورهای عربی حوزه خلیج فارس با قطر در  5ژوئن
گذشــته که منجر به قطع کامل روابط کشــورهای عربستان و امارات و بحرین و مصر با قطر
شد ،این نیروها زودتر به قطر اعزام شدند .این کشورها مدعیاند که قطر از گروههای تروریستی
حمایت می کند و بر خالف منافع کشــورهای عربی ارتباط نزدیک با ایران دارد .اتهامی که از
سوی دوحه رد شده اســت .هفته گذشته این چهار کشور عربی فهرستی از مطالبات خود را از
طریق کویت به اطالع قطر رساندند که شامل  13بند میشد که از جمله کاهش سطح روابط با
ایران ،اخراج مقامات اخوان المسلمین و جنبش حماس ،قطع همکاری با جریانهای تروریستی،
خارج کردن نیروهای ترکیهای و ایرانی از قطر و بســتن شبکه الجزیره بود .قطر تاکنون با این
درخواستها مخالفت کرده است.

E-mail: mostagheldaily@gmail.com

تروریستها در حال انتقال

الوقت :این سیاســت کهنه انگلیســیها میباشــد که
«اختالف بینداز و حکومت کن!»  .امپریالیســم آمریکا نیز
این قاعده عملی را به آن افزوده است که« بحران کنترل
شده ایجاد و منافع خود را برداشت کن!
آمریکاییهــا در تمــام ســالهایی کــه رفتارهای
امپریالیســتی خود را آغاز کرده و جهــان را در چنبره خود
گرفته اند از همین شــیوه استفاده کردهاند .گاهی در شیلی،
گاهی در عراق ،گاهی در سوریه و حاال شاید در افغانستان.
البته اگرچه هیچگاه این شعر آنها افشا نشده و آن را عنوان
نمیکنند و همواره با شعار ایجاد کردن دموکراسی در نقاط
مختلف دنیا ،وارد کشورهای مختلف میشوند اما تنها چیزی
که ایجاد نمیکنند دموکراسی است.
دلیل این موضوع هم روشن است :آمریکا در هر نقطه
اجازه حاکمیت دموکراســی و رأی مردم را بدهد حکومتی
ملی ،عالقمند به خودکفایی سیاسی -اقتصادی و در برخی
از نقاط مخالف استکبار ایجاد میشود و این همان نکتهای
است که آمریکاییها هیچگاه آن را برنمیتابند.
از این رو با ایجاد بحرانهای مقطعی ،کنترل شــده و
در برخی از نقاط مبتنی بر تروریســم سعی میکنند تا خود

را به عنوان فرشــته نجات و حامیایجاد دموکراسی مطرح
کرده و راه ورود خود را به کشورها باز کنند .البته بعد از ورود
هم هیچگاه این تروریســم کنترل شده پایان نخواهد یافت
و همچنان در نقاط مختلف آن کشــور ادامه خواهد داشت
تا حضور نیروهای خارجی (آمریکایی) وجاهت داشته باشد.
با این همه آنچه هم اکنون در منطقه مشــهود است
روند رو به ســقوط تروریسم کنترل شده آمریکایی «عربی
ایجاد شده در منطقه است که بیشتر با عنوان داعش شناخته
میشود .داعش (دولت اسالمیعراق و شام) در سوریه و به
خصوص عراق به روزهای پایانی خود نزدیک میشود این
دقیق ًا همان مســئله ای است که موردنظر آمریکا نیست .از
یک ســو جبهه مقاومت در میدان نبرد دست برتری داشته
و نقاط مختلف منطقه را یکی پس از دیگری آزاد میکند.
از سوی دیگر در میدان مذاکرات هم به دلیل اینکه برتری
میدانی با جبهه مقاومت است ،نتیجهای عاید جبهه غربی»
عربی نشده و نمیتوانند راه به جایی ببرند؛ تنها سعی دارند با
کشدار کردن مذاکرات مواضع خود را تثبیت نمایند.
در این میان به نظر میرسد آمریکا برنامه دیگری دارد
تا بتواند تروریســم کنترل شده مدنظر خود را همچنان در

مختلف تقســیم شــده و بــرای این گروهکهــا امکان
تحقق اصل «تروریســم کنترل شــده» را فراهم میآورد.
استراتژیســتهای غربی به خوبی آگاهند که کشــورهای
آسیای مرکزی برای نفوذ شبه نظامیان داعش که میتوان
آنان را به سمت مرزهای چین و سپس به ایران و هند سوق
داد ،بسیار آسیب پذیر هستند.
این کشــور مزایای مختلفی برای ایــن موضوع دارد؛
از یک ســو به دالیل شــرایط ایدئولوژیکی  ،فرهنگی و
اقتصادی  ،بستر عضو گیری در این منطقه وجود دارد و لذا
امکان یارگیری را برای داعش آســان خواهد کرد .از سوی
دیگر تقیــدات قومیاعم از کرد ،ترک یا عرب در آن وجود
ندارد و به راحتی میتوان نیروهای شبه نظامیتشکیل دارد.
همچنین هم مرز بودن افغانستان با ایران امکان ضربه زدن
بــه ایران را برای داعش راحت تر خواهد کرد .پیش از این
داعــش باید با عبور از ســوریه و یا عراق به مناطق مرزی
ایران میرسید.
در عین حال افغانستان از سمت شرق با چین هم مرز
اســت و تهدیدات داعش به راحتی از این طریق میتواند
متوجه چین هم باشد .با این حال نباید از نظر دور داشت که
 2تا  3هزار مبارز داعشــی در مرز افغانستان و ترکمنستان
مســتقر هســتند که میتوانند ب ه راحتــی از آنجا به غرب
قزاقستان و سپس در خاک روسیه و فراتر نفوذ کنند.
در این میــان آنچه بیش از پیــش ضرورتی اجتناب
ناپذیر مینماید روابط تنگاتنگ روســیه ،چین و ایران برای
مقابله با خطرات نقل مکان داعش از ســوریه به افغانستان
خواهــد بود .روابطی که پیــش از این در قالب پبمانهایی
نظیر پیمان شــانگهای ایجاد شده و در موضوعاتی از قبیل
پرونده هستهای ایران تحکیم شده بود .در غیر این صورت
و یا در صورت عدم توجه و اقدام بموقع و الزم توسط این
کشــورها ،در این موضوع ،ممکن است بحران و تهدیدات
عمیق در این منطقه  ،ریشه دار و پر دامنه گردد که بهطور
طبیعی رفع آنها مســتلزم هزینههای مادی و جانی بسیار
زیادی خواهد بود.

منطقه پایدار نگاه دارد .باتوجه به منابع مختلف اطالعاتی،
داعش در حال مذاکره با دیگر گروههای تروریســتی است
تا با هماهنگی آنها مناطق شــرق میانه ،آسیای مرکزی و
جنوب روســیه را مورد تهدید قرار دهند .اما به نظر میرسد
در این منطقه وســیع افغانستان بیش از دیگر کشورهای و
مناطق موردنظر است.
در چند ماه اخیر اخبار متحیرکنندهای از افغانســتان به
گوش میرسد ،از یک سو شبه نظامیان داعش غار معروف
«تورا بورا» را تصرف کردند .از سوی دیگر فرمانده نیروهای
داعش در افغانســتان «بو عمر خراسانی» تهدید کرده بود
که سرزمینهای جدید را از نیروهای نظامیکابل و طالبان
پس میگیرد .شمار داعشیها تنها در افغانستان  3تا  4هزار
نفر برآورد شده و باتوجه به تالشهای آنان برای الحاق به
دیگر سازمانهای تروریســتی که دارای پایگاههای ویژه
در کشورهای شوروی ســابق بهویژه در آسیای مرکزی و
روسیه هستند ،یک تهدید واقعی برای قدرت رهبران فعلی
کشورهای منطقه محسوب میشوند.
عالوه براین ،ورود نیروهای جدید آمریکا به افغانستان،
عالوه بر بیش از  8هزار ســربازی که در آنجا حضور دارند
نشاندهنده تشدید موقعیت بحرانی در خاور نزدیک است.
در این زمینه ویکتور بارســوف ،کارشــناس سیاسی روس
در مطلبــی مینویســد :باتوجه به اطالعــات خبرگزاری
آسوشــیتدپرس ،علی رغم اظهارات دونالد ترامپ ،در طول
مبارزات انتخاباتی در مــورد خروج ارتش ایاالت متحده از
افغانستان ،تعداد کل نیروهای ایاالت متحده میتواند یک
و نیم برابر افزایش یابد .در حال حاضر ،رئیسجمهور آمریکا
به ژنرالهای پنتاگون اجازه تعیین مستقل نیازهای جنگی
خود در منطقه برای مبارزه با طالبان و شبه نظامیان سازمان
تروریستی داعش را داده است.
این اظهارات تنها دقت و صحت اطالعات منتشر شده
مربــوط به برنامههای گروههای تنــدرو برای انتقال مرکز
ثقل اقدامات تروریستی خود به افغانستان را تأیید میکند.
افغانســتانی که توسط گروهکهای افراطی به بخشهای

احتمال امضای سند مناطق کاهش تنش سوریه در آستانه

آژانس اخبار فدرال روسیه به نقل از سخنان وزیر دفاع این
کشــور نوشت :روند تدوین اســناد مربوط به مرزبندی و مراتب
کنترل مناطق کاهش تنش در ســوریه به پایــان خود نزدیک
میشود.
برخی رســانهها نیز اعالم کرده اند کــه توافق نامه ایجاد
مناطق کاهش تنش در ســوریه در دور پنجم مذاکرات آستانه،
امضا خواهد شد.
در مذاکرات دو روزه سوری-ســوری در آســتانه پایتخت
قزاقستان از روز سه شنبه این مساله و موضوعهای دیگر مرتبط
با دستور کار نشست بررسی خواهد شد.
خبرگزاری ایتارتاس هم از برنامه دیدار هیاتهای روســیه،
ترکیه و ایران کشورهای ضامن آتش بس در سوریه و مذاکرات
آســتانه در قالب کار گروه با موضوع اصلی توافقهای آتی برای
شاخصهای چهار منطقه امن در سوریه خبر داده است.

هراس از داعشیهای بدون ریش
در موصل

مجلۀ «دیلی بست» نوشت «سنان الجبوری» از مغازهداران
منطقۀ «حی االندلس» است ،این منطقه که در موصل شرقی
واقع شده ،از ماه ژانویۀ از دست داعش آزاد شده است.
سنان الجبوری که به ســبب تحوالت منطقه ،بیکار شده
جویان داعش ،در
اســت ،میگوید :دســتکم  30تن از جنگ
ِ
حی االندلس به سر میبرند« «.زهیر الجبوری» عضو انتصابی
دولت عراق در شــورای شــهر موصل نیز گفت :صدها تن از
جنگ جویان داعش ،هنوز در موصــل زندگی میکنند و تنها
تغییری که کردهاند ،آن است که ریش خود را تراشیده و لباس
خود را عوض کردهاند .زهیر الجبوری ،سخنگوی «بسیج نینوا»
است .بسیج نینوا از سنیهایی تشکیل شده است که در موصل،
با داعش جنگیدند .وی تاکید کرد که عناصر داعش ،همچنان
در موصل «فعال» هســتند و اســتفاده از عبارت «هستههای
خاموش» برای نامیدن آنها درســت نیست ،زیرا آنها فعالند
و هــر از گاهی مرتکب عملیات تروریســتی میشــوند .زهیر
الجبوری توضیح داد :همۀ اعضای تشــکیالت داعش ،جنگ
جو نیســتند ،شــماری از آنان فقط اندیشههای داعش را تایید
می کنند و با کمکهای مالی از آن پشتیبانی میکنند .بنابراین
داعش ،به عنوان یک سازمان شکست خورد اما به عنوان یک
گروه تروریستی هنوز شکست نخورده است .سنان الجبوری نیز
در این خصوص گفت :عناصر داعش ،هفتۀ گذشته به یک بازار
محلی در موصل شــرقی حمله کردند و کمربندهای انفجاری
خود را در میان مردم و خریداران منفجر کردند .در همان هفته،
 45تن از این عناصر ،به منطقۀ «حی التنک» در بخش غربی
موصل حمله کردند و مردم غیرنظامی را کشتند .پیش از آن نیز
دو تن از افراد سرشــناس موصل شرقی را کشتند و من تهدی ِد
عناصر داعش را هر روز در موصل احساس میکنم .وی افزود:
مردم موصل ،عناصر داعش را به مســئوالن معرفی نمیکنند،
زیــرا از انتقامجویی این گروه تروریســتی بیمناکند .عالوه بر
آن ،فســاد در موصل بیداد می کند و هر یک از جنگ جویان
داعــش میتواند با پرداخت  200دالر به یکی از مســئوالن،
مدارکی به دســت بیــاورد که ثابت میکند هیــچ ارتباطی به
داعش ندارد و با داشــتن این مدارک میتوانــد آزادانه در هر
کجای عراق بخواهد تردد کند .زهیر الجبوری نیز در این زمینه
گفت :یکی از معضالتی که در این زمینه وجود دارد آن اســت
که بســیاری از افراد خانوادههایی که یکی از فرزندانشان عضو
داعش بوده و کشــته شدهاند ،همچنان به تفکرات داعشی باور
دارند و ممکن اســت این تفکرات را به فرزندان خود نیز منتقل
کنند.
زهیر الجبوری پیشــنهاد کرد که برای پاکســازی موصل
از عناصــر داعش ،نیروهای باید به جســت وجوی منطقه به
منطقۀ موصل و گفتوگو با تمام افراد منطقه بپردازند ،آن گاه
بازداشتگاهی موقت برای نگهداری از افراد مظنون ایجاد کنند
و در مدتی محدود اقدام به انتقال این افراد به بازداشــتگاههای
بغداد کنند تا در آن جا از آنها بازجویی شود.

ایران ،روسیه و ترکیه  14اردیبهشت و در چهارمین دور این
مذاکرات ،تفاهم نامه ایجاد چهار منطقه امن را در ســوریه امضا
کردند که در برگیرنده مناطقی در استانهای ادلب ،بخشهایی از
حمص ،غوطه شرقی ،درعا و قنیطره با هدف کاهش زودهنگام
خشونتها اســت .توقف همه اقدامهای جنگی بین طرفهای
مناقشــه شــامل نیروهای دولتی و معارضان پیوســته به آتش
بس ،تســهیل دسترسی ساکنان به کمکهای انسانی ،بازسازی
زیرســاختها ،تامین شرایط ارائه کمکهای پزشکی و بازگشت
آوارگان نیز در این تفاهم نامه مورد تاکید قرار گرفته است.
ایجاد کمربند امنیتی برای جلوگیری از بروز وقایع و حوادث
از جملــه برخوردهای جنگی بین طرفهای مناقشــه در امتداد
مرزهای مناطق کاهش تنش ،فعالیت ایســتگاههای بازرسی و
گذرگاهها همراه مقرهای ویژه نظارت بر آتش بس از دیگر تدابیر
پیشبینی شده است.

بنا به این تفاهم نامه ،کشورهای ضامن روند مذاکرات آستانه
(روســیه ،ایران و ترکیه) متعهد میشوند ،همه تدابیر الزم را در
چارچوب تامین شرایط ایجاد مناطق امن برای تمامی طرفهای
مناقشــه بکار گیرند و همزمان مبارزه با داعش ،جبهه النصره و
همه گروههای مرتبط با آنها اعمال میشــود و تالشها برای
پیوستن گروههای معارض به آتش بس نیز ادامه مییابد.
روند مذاکرات چندجانبه ســوری آستانه که به ابتکار ایران،
روســیه و ترکیه بهمن ماه سال گذشته آغاز شد ،برای نخستین
بار مذاکره مســتقیم نمایندگان دولت قانونی سوریه و معارضان
مسلح را در پی داشت و همچنین سبب برقراری آتش بس تقریبا
فراگیر و پایدار مورد تائید شــورای امنیت ســازمان ملل در این
کشور شده است .مذاکرات آســتانه که راهبرد آن دی ماه سال
گذشته در نشست مشترک محمدجوادظریف ،سرگئی الوروف و
مولود چاووش اوغلو وزیران امور خارجه ایران ،روسیه و ترکیه در

مسکو اعالم شد ،رویداد همگرایی سه کشور برای کاهش دامنه
درگیریها ،توافق جمعی مبارزه با تروریسم و همچنین برقراری
آتش بس فراگیر در سوریه (از  10دی ماه  )95را در پی داشت که
در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل نیز تائید شد.

از پیشبینی کودتا در قطر تا تمدید مهلت

ایــن مجله آمریکایی خاطرنشــان کرد
بازگشت بن جاسم بخشی از نتایج اولیه این
کودتای سیاسی است؛ زیرا تبعید او یکی از
دالیل کناره گیری زودهنگام شیخ حمد بن
خلیفه به نفع پسرش تمیم بود.
فارین پالسی مینویسد :یکی از شروطی
که بعد از به حکومت رســیدن تمیم برای

مجله فارین پالیســی آمریکا نوشت پناه
بردن مجدد به حمد بن جاســم که در حال
حاضر در آمریکا به ســر میبــرد به منزله
کودتای سیاسی داخلی در قطر است و حتی
شکستی برای شیخه موزه المسند مادر امیر
قطر و فرزندانش به خصوص تمیم به شمار
میآید.

شیخ حمد بن جاسم گذاشته شده بود دوری
کامل از همه پروندههای سیاســی و مالی
بود که بر عهده داشــت و حاال بازگشت بن
جاســم به صفحه شــبکههای ماهوارهای
آمریکا در قالب مدافع سیاسیتهای قطر در
برابر عربستان و شرکایش به منزله اعتراف
شــیخه موزه و فرزندانش بــه این موضوع
اســت که نمیتوان از او بی نیاز بود و کنار
گذاشــتنش هم اشتباهی بزرگ بود به ویژه
آن که مســائل بینالمللی را از دور و توسط
طرفدارانش اداره میکرد.
مجله آمریکایی گــزارش خود را با این
مطلب به پایان میرساند که کمک گرفتن
مجدد از شیخ حمد بن جاسم نوعی اعتراف
به شکســت در برابر او و اعتــراف به این
موضوع اســت که تمیم یک تیم منسجم
برای ورود بــه صحنه هرگونه رویارویی با
کشورهای همسایه را ندارد .عادل الجبیر در
یک کنفرانس مشترک مطبوعاتی با زیگمار

حقوق و مزایای ویژه برای قاتالن فلسطینیها
«عیســی قراقع» رئیس کمیته امور اسیران
فلســطینی فاش کرد که «اســرائیل» به «عامی
بوبر» به صــورت ماهانه حقوق میپــردازد .این
شــخص ،در سال  1990به  7کارگر فلسطینی که
در منطقهای نزدیک تــل آویو منتطر کارفرمایان
اســرائیلی خود بودند ،تیراندازی کرد و به این جرم
به زندان افتاد.
قراقــع تاکید کرد که این شــخص ،در پی
بخشــودگی مدت محکومیتش که حبس ابد بود،
ماه آینده از زندان آزاد خواهد شــد .رئیس کمیته
امور اسیران فلسطینی به خبرگزاری «معا» گفت:
بوبر در زندان ،زندگی مرفهی داشت به طوری که

در هفتههای آخر ریاســت جمهوری
بــاراک اوباما ،او نصیحتــی خطاب به 37
درصد از جمهوریخواهان که رئیس جمهور
والدیمیر پوتین را تأیید میکردند انجام داد
و گفت« :رونالــد ریگان در قبر خود خواهد
لرزیــد ».هفتهها بعد ،در یک نظر ســنجی
که شاید تعجب برانگیز هم نبود ،مشخص

در زندان ازدواج کرد ،در زندان صاحب فرزند شد و
چندین بار به او اجازه داده شد که به خانه اش برود.
قراقع در ادامه تصریح کرد« :اسرائیل» عالوه
بر پشتیبانی مالی یهودیان تروریست و سازمانهای
تندروی آنها ،به حمایت اجتماعی و حقوقی از آنان
می پردازد و این کار را از طریق سازمانهایی دارای
مجوز نظیــر «انجمن حنینو» و «انجمن دســت
راست» و دیگر سازمانها انجام میدهد.
رئیس کمیتۀ امور اســیران فلسطینی خاطر
نشان کرد« :اســرائیل» ،بزرگترین حامی رسمی
تروریسم در خاورمیانه است؛ زیرا از تروریستهای
یهودی حمایت و پشتیبانی میکند.

یمن مواضع نظامیان سعودی را هدف قرار داد

به گزارش پایگاه خبری المسیره یمن ،یگان توپخانه ارتش یمن مواضع نظامیان
سعودی در پایگاه «معنق» جازان واقع در جنوب عربستان را هدف قرار دادند.
نیروهای یمنی همچنین مواضع مزدوران سعودی را در استان جوف یمن موشک
باران کردند که در این حمله نیز شماری از مزدوران کشته و یا زخمی شدند.
ارتش یمن این حمالت را در پاســخ به حمله هوایی روز دوشنبه جنگندههای
عربستان به تعز یمن که باعث کشته شدن دست کم  15غیر نظامی شد ،انجام دادند.
عربســتان به همراه چند کشــور عربی و پشــتیبانی آمریکا ائتالفی علیه یمن
تشــکیل داد و در  6فروردین  1394خورشیدی به این کشور حمله کرد تا «عبدربه
منصورهادی» دست نشانده خود را که از ریاست جمهوری استعفا داده و از یمن فرار
کرده بود به حاکمیت بازگرداند .این تجاوز نظامی تاکنون نتیجهای جز کشــتار بیش
از 12هزار یمنی و زخمی شدن دهها هزار تن دیگر و همچنین آواره شدن میلیونها
یمنی و ویرانی زیرساختهای این کشور نداشته است.

نظرات مردم درباره رهبران جهان

شد که پوتین از نظر رأی دهندگان طرفدار
ترامپ ،محبوبتر از اوباما است.
بــر اســاس آخرین نظرســنجیهای
صورت گرفته ،حرف اوباما درست از آب در
آمده است.
این حاال حقیقتی اســت که در جهان،
پوتیــن از نظر محبوبیت  5نمــره باالتر از

گابریل همتای آلمانی خود افزود که مهلت
اعطایی به قطر به درخواســت کویت برای
 48ســاعت دیگر تمدید شده تا قطر پاسخ
داده و ما آن را بررسی نماییم .وی ادعا کرد
که عمده خواســتههای کشورهای شورای
همکاری خلیج فارس در توافق سال 2014
آمده است و به نفع منطقه و قطر میباشد.
الجبیر سپس درباره موضع آلمان نسبت
به بحــران خلیج فارس گفــت که موضع
آلمان نســبت به پرونده کشور قطر از ابتدا
ثابت بوده اســت ،البته برخی از رسانههای
جهــان آن را بــد منتقل کردنــد اما هیچ
تغییری در آن ایجاد نشــده است .وزیر امور
خارجه آلمان نیز گفت که بهترین راه ،ایجاد
توافق مشترک برای پایان دادن به حمایت
از تروریسم و سازمانهای تروریستی است.
او تأکیــد کرد که ثبات کشــورهای عضو
شورای همکاری خلیج فارس برای منطقه
و جهان بسیار مهم است.

ترامــپ قرار دارد .این نظرســنجی در بین
40هزار نفر از  37کشور مختلف انجام شده
اســت (چین و آمریکا در این نظرســنجی
نبودند).
نظرســنجیهای داخلی آمریکا نشان
می دهد که تنها  39,5درصد از آمریکاییها
ترامپ را تأیید میکنند اما در سرتاسر جهان

این عدد تا  22درصــد پایین می آید و 74
درصد هیچ اعتمادی به رئیس جمهور ایاالت
متحده ندارند.
پوتیــن  27درصــد در بیــن مــردم
جهــان دارای اعتبــار اســت درحالی که
نظرسنجیهای داخلی روسیه این عدد را 81
درصد نشان میدهند.

