
یادداشت 

پاورقی 

6
بینالملل

E-mail: mostagheldaily@gmail.com

شماره176 شنبه3تیر

اولین و مهمترین نکته ای که به ذهن می رسد که چرا خاورمیانه مهم است، آنقدر 
مهــم که پازل جهانی را تغییر می دهد. دالیل اهمیــت خاورمیانه را می توان این گونه 

بیان نمود:
خاورمیانــه منبع بزگترین ذخایر انرژی یعنی نفت و گاز جهان اســت و لوله های 
نفتی خاورمیانه را می توان شــاهرگ حیاتی صنعتی و نظامی دنیا دانست و کشورهای 
غربی توسط خاورمیانه با تمدن آشنا شده اند. خاورمیانه منطقه ای است که سرزمین 
های میان دریای مدیترانه و خلیج فارس را شامل می شود. خاورمیانه به دلیل موقعیت 
ژئواستراتژیکی و ژئوپلتیکی در طول تاریخ همواره کانون توجهات قدرتهای منطقه ای 
و فرامنطقه ای بوده اســت. این منطقه به خاطر اکتشافات منابع و ذخایر بزرگ نفت و 
گاز اهمیتی صد چندان یافته اســت، به طوری که می توان گفت نبض اقتصاد جهانی 

در آن می زند و 62 درصد منابع انرژی جهان از این منطقه تامین و صادر می شود.
140 نقطه استراتژیکی در جهان وجود دارد که 7 نقطه از آن در خاورمیانه است که 
عبارتند از: 1. بوســفر 2. داردانل 3. کانال سوئز4. جبل الطارق 5. باب المندب 6. تنب 

بزرگ و کوچک 7. تنگه هرمز وابوموسی.
خاورمیانــه با 5 دریای مهم جهان دریای مدیترانه و خلیج فارس دریای ســرخ و 

دریای سیاه و دریای خزراحاطه شده است.
قدرتهای فرامنطقه ای دنیا خلیج فارس را قلب زمین و قلب انرژی جهان می نامند.

حضــور در خاورمیانه به دالیل مذکور در خاورمیانه برای کشــورهای جهانی حائز 
اهمیت اســت. از زمان بحران سوریه و حضور داعش بلوک بندی ها بارزتر شده است، به 

خصوص با روی کار آمدن ترامپ شدت بیشتری یافته است.
در زمان انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا، به نظر می رســید روســیه طرفدار 
سیاســتگذاری های ترامپ باشد اما چنین نشــد. بلکه ایران، روسیه و دولت سوریه و 
گاهی نیز ترکیه در خصوص بحران ســوریه در یک جبهه قرار گرفتند. تراژدی سوریه 
فرصتی برای قیصر روســیه فراهم کرد تا طرح انقالبی خود را به وضوح در موازنه های 
بین المللی پیش ببرد، طرحی که فردای خودکشــی اتحاد جماهیر شــوروی پیگیری 
آن را آغاز کرد. والدیمیر پوتین کمترین تمایل را برای عقب نشــینی از مواضعش در 
برابر باراک اوباما که از درگیر شــدن در پرتگاه سوریه می ترسید، انجام داد. روسیه در 
سوریه دخالت نظامی کرد و مسیر جنگ را دگرگون کرد. پوتین حس رقابت بیشتری 
با ترامپ در خصوص سوریه دارد. ایران همچنین تالش کرد برنامه هایش را مرحله به 
مرحله پیش ببرد و توســعه دهد. تالش کرد یمن را به حلقه نفوذ منطقه ایش بیفزاید 
که بسیاری آن را فتوحات منطقه ای ایران تعبیر کردند، به ویژه بعد از آن که تحوالت 
بحرین پیش آمد و برنامه محاصره عربســتان به چالش خورد. در این چارچوب شــاید 
بتوان واکنش عربستان به حلقه حوثی ها در برنامه محاصره ایران را درک کرد. ایران با 
جنگ سوریه به مثابه قصه مرگ و زندگی در برنامه ای که پیش می برد برخورد کرد، 
برنامه ای که مضمون آن ایجاد گذرگاهی از عراق و سوریه تا سواحل دریای مدیترانه در 
لبنان بود. باید یادآور شد ایران به دنبال فتوحات و گسترش ارضی نبوده و نیست بلکه 
ایران تنها خاومیانه امنی می خواهد تا آســوده زندگی کند. برای همین ایران فعالترین 

بازیگر در خاورمیانه است.
ســوی دیگر صف بندی، آمریکا، اســرائیل و عربســتان اســت. دغدغه آمریکا در 
خاورمیانه و تقریباً علت حضور دائمی وی، اســرائیل اســت. نقش اساسی اسرائیل در 
بحران ســوریه؛  این رژیم در منطقه و بحران سوریه خطرناک ترین نقش را بازی می 
کند. اســرائیل در همه رخدادهای منطقه و به ویژه جنگ سوریه دست دارد. این رژیم 
بازیگر اساسی پشت پرده است و با همه طرف ها روابط دارد. آشکار است که این رژیم 
در به درازا کشاندن نبرد فرسایشی ســوریه نقش اساسی دارد و از ادامه خونریزی ها، 
فرســایش دولت، تضعیف قدرت نظامی این کشور بیشترین استفاده را می برد. سوریه 
در برابر اســرائیل سرتسلیم فرود نیاورده و با این رژیم روابط برقرار نکرد. از سوی دیگر 
اســرائیل تنها قومیتی اســت که از لحاظ مذهبی و فرهنگی متفاوت است و ایران سر 
ســازگاری با این رژیم اشغالگر را ندارد اما عربســتان به راحتی با این رژیم کنار آمده 
اســت و حیثیت اعراب و جهان اسالم را زیرسؤال برده است. هرگز فراموش نمی شود 
آن زمانی که نتانیاهو در بیمارســتان های اسرائیل به عیادت تروریست هایی رفت که 
در آنجا مداوا می شدند. او با بیش از هزار تن از تروریست هایی که در بیمارستان های 
اســرائیل مداوا می شدند دست داد. مردم سوریه از طرح های آمریکا و به وجود آوردن 
داعش در منطقه آگاهی کامل دارند. آمریکا قصد دارد سوریه را تجزیه و نقش آن را در 
منطقه تضعیف کند. تئوری جدید آمریکا در مناطق بحرانی، ایده تجزیه اســت. تجزیه 
کشــورها سبب نابودی استقالل و حاکمیت آنها میشود و جهان ضعیف به نفع آمریکا 
خواهد بود. عربستان هم تا به همیشه نقش مادرخرج سیاست های آمریکا و اسرائیل را 

بازی خواهد کرد. بازیگری با نقشی ثابت و کم اهمیت.
بنابراین بحران سوریه در خاورمیانه، جناح بندی هایی را شکل داده است. با توجه به 
حساسیت خاورمیانه و بحران حاصل افراط گرایی  برای جناحی که اندکی اشتباه کند، 

گران تمام خواهد شد.

در تاریخ 21 ژوئن، »سلمان بن عبدالعزیز سعود« پادشاه عربستان در حکم  ناگهانی خود 
»محمد بن نایف« با تجربه را از ولیعهدی بر کنار نمود. پادشــاه آل ســعود، پسر بزرگ اما کم 

تجربه خود »محمد بن سلمان« را به مقام ولیعهدی منصوب نمود.
به گزارش اســپوتنیک، بسیاری از سایت های ایرانی خبر برکناری »محمد بن نایفنن« و 
جایگزینی »محمد بن ســلمان« پسر ارشد ملک ســلمان را به عنوان »کودتا« بیان می دارند، 
بســیاری حتی از عبارت »کودتای نرم« استفاده می کنند. برخی از تحلیل گران ایرانی با ابراز 

نگرانی، انتصاب شاهزاده جدید در عربستان را دنبال می کنند.
وب ســایت جام جم، با تیتر »زلزله سیاسی در ریاض«، به سقوط آخرین حلق عقالنیت و 
فرد با تجربه در سلسله آل سعود اشاره دارد. تعویق آشتی بین عربستان و قطر و تداوم خصومت 

علیه ایران، از عواقب انتصاب جدید است.
ســایت خبر آنالین در تحلیل امروز خود می نویسد: باالخره کودتای سعودی اتفاق افتاد، 

بن نایف سیاستمدار کار کشته از مقام خود خلع شد و بن سلمان جوان جای او را گرفت.
محمد بن سلمان اولین شــاهزاده ای است که در جوانی ولیعهد شد و تصمیمات کلیدی 
عربستان را اتخاذ کرد. مهمترین تصمیم های بن سلمان به عنوان وزیر دفاع آل سعود:حمله به 

یمن، دخالت در امور سوریه و حمایت از گروه احرار الشام بوده است.
از دیگر تصمیمات بن سلمان رقابت بیشتر با ایران و ایجاد یک ائتالف عربی با همراهی 
واشــنگتن علیه ایران شد.از سوی دیگر، استراتژی بن ســلمان در منطقه تکیه بر واشنگتن و 

تل آویو است.
اکنون با انتصاب جدید در رده بندی های اول عربســتان، بسیاری منتظر خاورمیانه جدید 
هستند. برخی تحلیل گران نیز جنگ دیگری را در آینده در خاورمیانه پیش بینی می کنند زیرا 
محمد بن ســلمان برای اداره عربستان ســعودی بسیار جوان است و گویا با تکیه این شاهزاده 

جدید بر امریکا و خصوصمت با ایران، خبرهای خوبی در راه نیست.
شــایان ذکر اســت، در حکم جدید ملک سلمان پارشاه عربســتان، تمام مسئولیت های 
»محمد بن  نایف« از جمله ریاست شورای وزیران و وزارت کشور از ایشان گرفته شده است. 

به گفته تحلیلگران سیاســی، این تصمیم ملک سلمان جهت تعیین فرزندش»محمد بن 
ســلمان« به جای نایف، به علت نارضایتی پادشاه سعودی از عملکرد نایف در روند تحوالت و 
بحران قطر بوده اســت. ســرانجام آمریکا با مداخله مستقیم و بر خالف ادعاهای واشنگتن در 
مورد دموکراسی، ولیعهد سعودی را برکنار و مهره جدید خود یعنی محمد بن سلمان را از طریق 
ملک سلمان جانشین وی کرد. کمتر از یک ماه پیش سعودی ها با دعوت از ترامپ 500 میلیارد 

دالر ناقابل را در قالب قراردادهای نظامی و تجاری به جیب آمریکا ریخته بودند!
باالخره جنگ قدرت پنهانی در دربار آل ســعود آشکار شــد و محمد بن سلمان 30 ساله 
توانســت محمد بن نایف را از ولیعهدی کنار زده و خود به عنوان ولیعهد جدید عربســتان به 
قدرت تکیه زند. اقدامی که مقدمات آن از ســال 2015 توسط ملک سلمان مهیا شده بود. چرا 
که وی در چندین فرمان حکومتی مقدمات برکناری بن نایف را فراهم کرده بود. این روند دیروز 
باالخره به مرحله نهایی خود رســید و بن نایف از صحنه سیاسی عربستان کنار رفت. مسئله ای 
که تقریبا تمام کارشناســان معتقدند آمریکا در ورای آن قرار دارد، چرا که دونالد ترامپ در سفر 
اخیر خود به عربستان و انعقاد قرارداد 500 میلیارد دالری با ریاض به نوعی دستخوش پادشاهی 
»بن ســلمان« را دریافت کرد. نگاهی به تغییرات جدید در عربستان به خوبی نشان دهنده غلبه 

جناح به شدت تندرو در عربستان است.

خاورمیانه و تغییرات پازل جهانی

ولیعهد جدید و ناگهانی عربستان

الوقت - با وقوع بحران در روابط میان کشورهای عربی 
حاشــیه خلیج فارس و در رأس آن بروز مجادله میان قطر و 
عربستان سعودی که به قطع همه جانبه روابط میان دوحه و 
ریاض انجامید، این بحران به سرعت از مسئله ای دوجانبه به 
مناقشه ای منطقه ای و قطب بندی میان حامیان فشار بر قطر 
و مخالفان این سیاست تبدیل شد. در این موضوع همسویی 
برخی دولت های عربی مانند مصر، امارات، بحرین با رویکرد 
ســعودی ها و در مقابل اعالم حمایت ایران و ترکیه از قطر 
را می توان مورد اشــاره قرار داد. در همین راســتا نکته حائز 
اهمیت محدود نماندن قطب بندی صورت گرفته در ســطح 
روابط دولت  های منطقه و کشیده شدن مسئله به نزاع های 
سیاسی نیروهای داخلی برخی کشورها همانند عراق هستیم. 
با وجود اینکه دولت عراق به طور رســمی در مســئله بروز 
اختالف میان عربســتان و برخی کشورهای عربی دیگر با 
قطر، موضع بی طرفانه همراه با تالش برای کاستن از التهاب 
و وخیم تر شدن موضوع با فراخواندن طرفین به حفظ آرامش 
و بازگشــت به دیپلماسی و گفتگو درحل اختالفات را پیش 
گرفت، اما در سیاست داخلی عراق شاهد بروز مناقشه میان 

نیروهای حامی عربستان و قطر هستیم.
در این میان نیروهای اهل ســنت عــراق در موضوع 
بحران قطر به دو دســته تقسیم شــده اند که یک دسته در 
صف حامیان عربســتان و دسته دیگر در جرگه حامیان قطر 
قرار گرفته اند. درمجموع اســتدالل ها و دیدگاه های این دو 

گروه را می توان در قالب زیر دسته بندی کرد:
الف. اهل سنت وابسته به جریام نجیفی

ایــن گروه از اهل ســنت عــراق شــامل جریان های 
افراط گرا می شوند که بســیاری از افراد وابسته به این گروه 
همچنان در اندیشــه احیای حاکمیت اعراب سنی بر عراق 
هستند. همچنین برخی از وابستگان به این جریان همچنان 
گرایشات بعثی دارند. در منازعات چند سال اخیر عراق اسامه 
نجیفی رییس پیشــین پارلمان عراق و اثیل نجیفی استاندار 

ســابق موصل به طور جدی در جبهه کشــورهای ترکیه و 
عربستان تعریف شــده اند که از جمله اقدامات مهم آنها در 
این راستا ایجاد گروه شبه نظامی حشد الوطنی که بعد ها به 
محافظان نینوا تغییر عنوان داد ، می باشد . در دنباله  همین 
رویکرد در جریان منازعه اخیر عربستان با قطر، جریان اهل 
سنت وابسته به نجیفی با صراحت حمایت خود را از مواضع 
سعودی ها اعالم کرده اند. دلیل این ابراز حمایت را می توان 
در چند مولفه اساسی مورد خوانش قرار داد. نخست در ارتباط 
با مواضع سعودی ها نســبت به آینده عراق است. حاکمان 
ریاض بارها بر این امر تأکید کرده اند که در آینده کشور عراق 
خواهان برپایی اقلیم سنی )البته به شکل استانی و نه افلیم 
واحد سنی( در مناطق عمدتاً سنی نشین این کشور هستند. 
همچنین این جریان به شکل مســتقیم از سوی عربستان 
حمایت و تغذیه مالی می شود. دلیل دیگر این اعالم حمایت، 
به مسئله هویتی و مذهبی در عراق باز می گردد. در این راستا 
جریان وابســته به اسامه نجیفی در پی آن است تا خود را به 
عنوان نماینده  اصلی اهل سنت عراق معرفی نماید لذا شاهد 
آنیم که با تعریف خود در جبهه عربستان قصد دارد حمایت 
اهل سنت عراق را در منازعه داخلی قدرت با دیگر گروه های 

سنی مذهب  عراقی جذب کند. 
ب. اهل سنت وابسته به سلیم جبوری:

از سوی دیگر جریان میانه رو سنی ها قرار می گیرند که 
ســلیم الجبوری رییس کنونی پارلمان عراق در حال حاضر 
آن را نمایندگی می کند. این جریــان در انتخابات پارلمانی 
کشور عراق در ســال 2014 با جریان ائتالف العراقیه دچار 
شکاف های اساسی شــدند و مبنای این شکاف نیز آن بود 
که آنها رادیکالیســم موجود در اهل سنت را نپذیرفته و به 
نوعی خواهان اعتدال در مناسبات با حکومت مرکزی عراق 
و شــیعیان بودند. بر همین مبنا در جریان بحران قطر این 
جریان برخالف جریان تندرو اعراب ســنی، با اتخاذ مواضع 
میانه ، به شــکل نسبی عدم همسویی با مواضع ریاض را در 

پیش گرفت. در باب دالیل این موضع گیری نیز می توان به 
موارد متعددی اشــاره کرد. در واقع باید به گرایشات سیاسی 
و ایدئولوژیک ســلیم الجبوری و حزب اسالمی عراق-که 
جبوری عضویت آن را دارد- اشــاره کــرد که جهت گیری  
اخوانی داشته و به نوعی شــاخه اخوان المسلمین در عراق 

محسوب می شود. 
بر این اساس حزب اسالمی عراق و سلیم الجبوری در 
مناقشــه قطر و عربستان به حمایت از قطر که حامی اصلی 
اخوان المسلمین در منطقه محســوب می شود روی آورده 
است. از بعدی دیگر یکی از دالیل عدم همراهی الجبوری و 
جریان نزدیک به وی در میان اهل سنت عراق با عربستان، 
گرایش این جریان به اتخاذ دیدگاه فراقومیتی و ملی گرایانه 
در مسائل منطقه ای می باتشد که منجر به همسویی نسبی 
با دیدگاه دولت مرکزی عراق شــده است.در مجموع اکنون 

جناح های اهل سنت عراق در موضوع نوع تعامل با سعودی ها 
با شــکافی عمیق مواجه شده اند. بخشی از اهل سنت عراق 
که شامل جریان های واقع نگر و اعتدال گرا هستند خواهان 
نوعی ائتالف و وحدت ملی در عراق پساداعش هستند و از 
همین جهت هرگونه دخالت ریاض در کشور عراق را محکوم 
می کنند. از این رو در جناح بندی های اخیر منطقه نیز شاهد 
هستیم که مواضع این جناح با رادیکالها به شدت ناهمسو و 
نامتقارن اســت که نمود آن را می توان در اختالف با جریان 
حامی رویکرد ریاض در مسئله بحران قطر اشاره کرد. بطور 
طبیعی  اختالفات ایدئولوژیک بین گروههای مختلف سنی 
در عــراق  همچنین اختالفات بین کشــورهای حامی اهل 
ســنت در این کشــور ، این گروهها را همچنان جدای  از 
یکدیگر  قرار خواهد داد و بگونه ای اجتناب نا پذیر نمی توان 

به راحتی از حل و فصل این اختالفات صحبت کرد.

شکاف بیشتر در جبهه اهل سنت عراق در پی بحران قطر
نفیسهالهدادی-تحلیلگر

گروه تروریستی داعش سرانجام 4 روز پس از انتقام موشکی سپاه، مجبور شد سکوت خود را بشکند و فرود آمدن این موشک ها در مناطق تحت کنترل خود را تأیید کرد.
به گزارش الوقت، گروه تروریستی داعش در هفته نامه خود چهار روز پس از حمله موشکی ایران به مقرهای این گروه تروریستی، این حمله را تأیید کرد.

واکنش کوتاه و گذرای داعش به این حمله پس از چهار روز سکوت کامل، در قالب گزارشی در خصوص ایران و حمله تروریستی به مجلس و حرم امام خمینی )ره( بیان شد.
داعش اذعان کرد که اقدام موشکی ایران، انتقام حمله تروریستی اخیر تهران بوده است.

با این حال داعش برای کم کردن اهمیت حمله موشــکی ایران، مدعی شــد، موشکها به مردم شلیک شده نه مقرهای داعش و اینکه ایران میگوید مقرهای داعش را زده و تعدادی از سران آن را کشته، 
دروغ است.

این گروه تکفیری در عین حال به تعداد موشکهای شلیک شده اشاره مشخصی نکرده است.

داعش به حمله 
موشکی ایران 

واکنش نشان داد

 نیویورک تایمز پنجشنبه در گزارشی نوشت: دونالد ترامپ 
رئیس جمهوری آمریکا 24 ساعت از زمان ولیعهدی محمد بن 
سلمان نگذشــته بود که به وی تبریک گفت و بر لزوم تقویت 
روابط واشــنگتن و ریاض تأکید کرد زیرا ترامپ برای تشکیل 
ائتالفی ســنی در خاورمیانه به محمد بن سلمان با چشم متحد 

نزدیک نگاه می کند.
نیویــورک تایمز افزود: شــاهزاده محمد کــه وزیر دفاع 
عربســتان نیز است، از طرح مقابله با ایران حمایت می کند که 
این امر با سیاســت ضد ایرانی ترامپ همخوانی دارد. شاهزاده 
محمــد همچنین عامل محاصرۀ قطر اســت که ترامپ هم از 
محاصرۀ این کشــور عربی کوچک حمایت می کند زیرا ترامپ 
هم مانند آل سعود قطر را به حمایت از گروه های افراطی متهم 
می کند.این روزنامه آمریکایی افزود: رسیدن شاهزاده محمد به 
ولیعهــدی از روزهای اول روی کارآمدن ترامپ معلوم بود. این 
شاهزادۀ جوان دوست جارد کوشنر داماد ترامپ است و شاهزاده 
محمد مارس 2017 که به واشــنگتن آمد، در خانۀ کوشــنر به 
همراه همسرش ایوانکا شام خورد و هنگامی که کوشنر و ایوانکا 
به عربســتان رفتند، شــاهزاده محمد آنها را به ضیافت شام در 
خانه اش دعوت کرد. نیویورک تایمز نوشــت: در اولین ســفر 
شــاهزاده محمد به کاخ ســفید، با ترامپ دیدار کرد و در کنار 
هم ناهار خوردند و شــاهزادۀ ســعودی روز بعد 4 ساعت را با 
جیمز متیس وزیر دفاع آمریکا در پنتاگون گذراند. مقامات عالی 
رتبه آمریکا می گویند: کوشــنر و شــاهزاده محمد با همکاری 
یکدیگر زمینه سفر ترامپ به عربســتان را فراهم کردند. جان 
آلترمن رئیس بخش خاورمیانه در مرکز مطالعات راهبردی و بین 
الملل در واشــنگتن هم می گوید : شاهزاده محمد و کوشنر در 
مسائل مختلف کاماًل متفق القول هستند.مقامات آمریکایی می 
گویند که آمریکا از حملۀ نظامی عربستان به یمن برای مبارزه 
با حوثی ها حمایت کرد زیرا موفقیت یا عدم موفقیت این حمله 
در واگذاری تاج و تخت پادشاهی عربستان تأثیر خواهد داشت.

نیویورک تایمز نوشــت : کوشنر امیدوار است که شاهزاده 
محمد از طرح سازش فلسطینی  اسرائیلی حمایت کند.

کوشنر چهارشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل 
و محمود عباس رئیس تشــکیالت خودگردان فلسطین برای 

کشاندن این دو طرف به پای میز مذاکرات سازش دیدار کرد.

پیروزی نامزد دلخواه ترامپ
 در عربستان؛ بدون دموکراسی

وجوه افتراق سیاست خارجی اوباما و ترامپ

الوقــت - در بحبوحه انتخابات ایاالت متحده و برنامه 
هــای تبلیغاتی نامزدها، ترامپ انتقادات گســترده ای را به 
سیاســت های داخلی و خارجی تیم اوباما وارد کرد. شدت 
این انتقادات موجب شــد تا پس از روی کار آمدن وی در 
ژانویه 2016، جهان در انتظــار رویکرد متفاوت ترامپ به 
مســائل بین المللی باشــد. هرچند رئیس جمهوری جدید 
امریــکا در چند ماهه اخیر ریاســت جمهــوری به دنبال 
سنجش اوضاع بوده و مقداری از شدت گفتارهای انتخاباتی 
وی کاسته شده است اما شــواهدی دال بر تفاوت رویکرد 
سیاســت خارجی ترامپ با اوباما وجود دارد. وی در یکی از 
اظهارنظرهایش در ماه گذشته، لزوم خانه تکانی در سیاست 
خارجی ایاالت متحده را عنوان کرد و در جای دیگر سیاست 
خارجی هشت ساله دولت اوباما را سیاستی شکست خورده 
دانســت. با این وصف به برخــی از مصداق های تفاوت در 

رویکرد سیاست خارجی این دو، اشاره خواهد شد.
1- ایران، مذاکره، برجام: ترامپ از همان آغاز فعالیت 
های انخاباتــی خویش، مخالف صد در صــدی مذاکره با 
ایران و برجام بوده اســت. رئیس جمهــور جدید امریکا در 
شــدیدترین انتقاد خود، تهدید به پــاره کردن برجام نمود. 
وی این قــرارداد را قراردادی کاماًل به نفع ایران و به ضرر 
ایاالت متحده می دانســت که تنهــا باعث تقویت ایران و 
آزادی حضور و نفوذ آن در منطقه خواهد شد. این در حالی 

بود که یکی از پایه های اساســی مذاکره در مورد مســئله 
هسته ای ایران، اوباما و تیم سیاست خارجی وی بودند. آنها 
خــود را حامی برجــام و آن را بهترین راه حل ممکن برای 
طرفین می دانستند. هرچند که از شدت موضع ترامپ پس 
از ریاســت جمهوری کاسته شد و دیگر سخنی از لغو برجام 
به میان نیاورد اما تفاوت رویکرد این دو به توافق هسته ای 

با ایران کاماًل مشهود است.
این در حالی است که چند روز پیش نیز کنگره امریکا 
تحریم های جدید را تصویب و در دستور کار دولت ترامپ 
قــرار داد تا از این طریق فشــارهای بیشــتری را به ایران 

وارد نماید. 
2- ایاالت متحده و کوبا: این دو کشور تقریبًا از 1961 
میالدی دارای روابط خصمانه با هم بوده اند. اوباما در سال 
های ریاســت جمهوری اش، اقدام به عادی سازی روابط 
با این کشــور نمود که مورد استقبال رائول کاسترو، رئیس 
جمهوری کوبا قرار گرفت. امــا در چند روز اخیر ترامپ به 
صــورت یک جانبه این فرمان را لغــو و روابط با کوبا را به 
دوره پیش از اوباما برد که با واکنش کوبا مواجه شد. به نظر 
می رســد تجدید نظر اوباما در مورد کشورهایی مانند کوبا 
برای بازگرداندن آنها در مســیر سیاستهای آمریکا عمال با 

وتوی ترامپ مواجه شده است.
2- خاورمیانــه و متحدین آمریکایی: حمایت بالمنازع 
امریکا در هــر دوره از متحدین منطقــه ای خود علیرغم 
مشکالت آنها واضح اســت اما تفاوت هایی در این زمینه 
میان دولت ها و به تبع آن اوباما و ترامپ وجود دارد. وقوع 
انقالب در کشــورهای عربی و خصوصــا موضع تیم اوباما 
در این زمینه این موضوع را آشــکارتر نمود. اوباما در برابر 

تغییرات به ضرر متحدین خود از جمله حســنی مبارک که 
نقش بزرگی در روابط دوســتانه با اســراییل بازی می کرد 
قرار گرفت، پــس ترجیح داد متحد خــود را در برابر موج 
دموکراسی خواهی ملت عرب کنار بگذارد. این مسئله ناشی 
از خواســت تیم اوباما برای باقی مانــدن در منطقه و عدم 
منفور شدن در افکار عمومی این ملتها بود. در عین حال او، 
کودتا در مصر را نیز محکوم کرد. اما سیاست خارجی ترامپ 
به دنبال حفظ متحدینش نه بر مبنای افکار عمومی ملتهای 
عــرب بلکه بر مبنای منافع و به ویژه حمایت از اســراییل 
بنا گذاشته شده اســت. روابط با السیسی تنها زمانی موجه 
است که وی خطری برای تل آویو محسوب نشود. در دیگر 
کشورها هم منافع متحدینی که مســتقیما به آمریکا سود 
می رســانند مورد توجه قرار می گیرد. قطر هم یکی از این 
کشورهاســت که اخیرا دچار چالش با متحدین امریکا مانند 
عربســتان شده است که به نظر می رسد منشا این اختالف 
به حمایت این کشــور از اخوان المسلمین مصر در 2014 و 
رد مواضع ضد ایرانی عربستان باز گردد. تحت این شرایط 
سیاســت خارجی ترامپ در این موضوع تابع همان اصولی 

خواهد بود که پیش از این اشاره شد.
3- حقوق بشر و دموکراسی: این دو خصیصه مبنایی، 
از اصول مهمی بودند که در سیاســت خارجی اوباما به آنها 
توجه می شد. این مسئله باعث شده بود که در برهه هایی 
فشار دولت اوباما بر متحدینش که فاقد اصول رعایت حقوق 
بشر و دموکراسی بودند تشدید شد. نمونه آن عربستان بود. 
هرچند که روابط دوســتانه این دو کشــور با توجه به بعد 
اســتراتژیک و حمایتی دچار خدشه نشد اما مقداری سردی 
در این روابط به چشم میخورد. دوران ترامپ اما بری از این 

مورد خواهد بود چرا که وی به دموکراسی و حقوق بشر به 
عنوان ابزار و وســیله می نگرد و نه هدف؛ چنان که برای 
اوباما اهمیت داشــت. از این رو شــاهدیم که در سفر اخیر 
ترامپ به عربستان موارد اقتصادی و امنیتی بسیار پر رنگتر 
و مهمتر از نقض حقوق بشــر و دموکراســی در عربستان 
بود. این مســله در مورد دیگر کشورهای دوست آمریکا نیز 

صادق است.
4- سیاســت های بین المللی و سیاست لغو: سیاست 
خارجــی اوبامــا سیاســتی انترناسیونالیســیت و در جهت 
مشــارکت بین المللی و افزایش نقش آمریکا در سیاســت 
بین الملل بود این درحالی است که سیاست خارجی ترامپ 
اصوال با شــعارهایی که اهمیت داخلی را نشــان می دهد 
به روی کار آمد. شــعارهایی مانند آمریکا برای آمریکاییان 
یا همه چیز در خدمت آمریکا از این دســت می باشــد. بر 
همین اساس وی در راستای رونق صنعتی و بازار امریکا در 
اقدامی متحبرانه از معاهده اقلیمی پاریس و به ضرر محیط 
زیســت خارج شــد و پیش از آن قوانینی در این باب را در 
خود امریکا لغو نمود. به نظر می رســد که میزان همکاری 
و مشــارکت وی در چنین ایده های بین المللی به نســبت 
دوران اوباما کاهش چشم گیری خواهد داشت.به طور کلی 
اصول سیاست خارجی آمریکا تا حدود زیادی ثابت است و 
موجب خواهد شد که در نهایت، اصول سیاست دولت های 
حاکم در این کشــور به یک سمت میل کند اما تفاوت های 
ظاهری در این سیاست ها آشــکار خواهد بود که مرتبط با 
نحوه چگونگی دستیابی به اصول و اهداف است. به وضوح 
در دو دولت دموکرات اوباما و محافظه کار ترامپ به چشم 
می خورد که نمونه های فوق تعدادی از این شواهد است.

انفجار خوردو بمب گذاری شده در افغانستان دست کم سی کشته بر جا گذاشت

انفجار یک خودرو بمب گذاری شــده در 
مقابل شعبه »کابل بانک نو« در لشکرگاه، مرکز 
والیت هلمند واقع در جنوب افغانستان بیش از 

نود کشته و زخمی برجای گذاشته است.
هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را 

بر عهده نگرفته است.
مقامــات محلی با تایید ایــن خبر اعالم 
کردند در میان قربانیان تعداد زیادی شــهروند 

عادی و نیز افراد نظامی دیده می شود.
بنا به اعالم منابع امنیتی ســی نفر در این 
انفجار کشته و پنجاه تن دیگر نیز زخمی شده 
اند. این درحالیســت که به گزارش یک منبع 
بیمارســتانی شمار کشته شــدگان این حادثه 
فراتر از تعداد اعالم شــده اســت.برخی منابع 
محلی اعالم کرده اند انفجار همزمان با مراجعه 
شــمار زیادی از کارمندان دولت به بانک برای 

دریافت حقوق های ماهانه رخ داده است. یکی 
از افرادی که در زمان انفجار مقابل بانک حضور 
داشــت می گوید: » برای دریافت حقوق آمده 
بــودم. منتظر بودم که ناگهــان صدای انفجار 

شنیدم. 
حدود ســی نفر را دیدم که اینجا کشته یا 
زخمی شدند و با آمبوالنس به بیمارستان منتقل 
شدند. جای تعجب است که چرا مردم را در این 
ماه مبارک به کشتن می دهند؟« این شعبه از 
»کابل بانک نو« ماه فوریه گذشته نیز در شرایط 
مشــابه هدف حمله قرار گرفته و حدود ســی 

کشــته و زخمی برجای گذاشته بود. طالبان در 
آنزمان مسئولیت انجام حمله را برعهده گرفت.

لشــکر گاه که دو بیمارستان مهم ایالت هلمند 
را در خــود جای داده مدتهاســت در محاصره 

نیروهای طالبان قرار دارد. 
مردم افغانستان پنجشنبه شب مراسم شب 
قــدر را به جای می آورند و در آخرین روزهای 
ماه رمضان خــود را مهیای برگزاری عید فطر 

می کنند.
 این مسئله نگرانی ها را نسبت به احتمال 

انجام حمالت انتحاری افزایش داده است.

قطع روابط دیپلماتیک با ایران، برچیدن 
پایــگاه نظامی ترکیه، قطع حمایت از حزب 
اهلل ، اخوان و برخی گروههای دیگر از جمله 

شرایط تکلیفی برای قطری هاست.
منابع خبری فهرســت ســیزده گانه  
درخواستی کشــورهای عربستان سعودی، 
بحرین، امارات و مصر را منتشــر کردند که 
ماه گذشته عالوه بر قطع روابط دیپلماتیک 
خود با دوحه، به اعمال تحریم های گسترده 

علیه آن کشور روی آوردند.
به گــزارش رویترز بــرای اجرای این 
درخواســت ها یک مهلت ده روزه به قطر 

داده شده است.
1- قطع روابط دیپلماتیک با ایران

2- اخراج افراد مرتبط با سپاه پاسداران 
حاضر در قطر

3- روابط تجاری با ایران در چارچوب 
تحریم های آمریکا

4- برچیدن پایــگاه نظامی ترکیه در 
خاک قطر

5- قطع حمایت از حزب اهلل
6- قطع حمایت از اخوان المسلمین

7- قطع حمایت از القاعده
8- قطع حمایت از داعش

9- تعطیلی کامل شبکه الجزیره
به شــهروندان  نــدادن  تابعیت   -10
عربستان ســعودی، مصر، بحرین و امارات 

عربی متحده
اپوزسیون های  لیســت  انتشــار   -11

حمایت شده در 4 کشور فوق
12- تحویــل دادن اشــخاص تحت 
تعقیب کشــورهای فوق بــه اتهام اقدامات 

تروریستی
13- پرداخت مبلغــی معین )رقم آن 

اعالم نشده است(

13شرط کشورهای تحریم کننده برای قطر

»ایگــور کوروچنکف« ســردبیر مجله 
»دفاع ملی« روســیه به اظهار نگرانی ناتو 
درباره مانور »غرب 2017« روســیه که قرار 
است در پاییز آینده برگزار شود، واکنش نشان 
داد و گفت: اظهــارات روز گوته مولر معاون 
دبیرکل ناتو در این باره، وقیحانه، تمسخرآمیز 
و اقدامی کامال تبلیغاتی بود.کوروچنکف در 

گفتگو با شبکه روسی »زوزدا« گفت: واکنش 
ناتو، ادامه انتشــار روسیه هراسی است. این 
در حالی اســت که مانورهای روسیه، دفاعی 
اســت و این امر از اهداف و مأموریت هایی 
که در هنگام مانورها دنبال می شود مشخص 
است. از این رو، هر اظهارنظری درباره اینکه 
روسیه، کشــور خاصی را تهدید می کند یا 

مانور مذکور تمرین بــرای حمله به یکی از 
اعضای ناتو است تمســخر آمیز، وقیحانه و 
تبلیغاتی است.این کارشناس،  اقدامی کامال 
تأکید کرد: برخالف ایــن ادعاها، مانورهای 
ناتــو مایه نگرانی اســت. زیــرا آنها در این 
مانورها، ســناریو اشغال کالینیگراد و نابودی 
نیروهــای نــاوگان دریای بالتیــک و حتی 

حمله هسته ای به ســوی اهدافی در داخل 
اراضی روســیه را تمرین می کنند.به گفته 
ایــن تحلیلگر روس، »ناتــو در حال تمرین 
جنگ هســته ای واقعی علیه روسیه است«.

یادآور می شــود برنامــه مانورهای »غرب 
2017«روسیه و بالروس، باعث نگرانی ناتو 

شده و آن را »تجاوز روسیه« نامیده اند.

جنگ هسته ای واقعی علیه روسیه در راه است!


