
مناطق كاهش تنش بايد زيرنظر سازمان ملل باشد
مولود چاووش اوغلو، وزير خارجه تركيه روز گذشته گفت: مناطق كاهش تنش در سوريه بايد تحت كنترل نيروهاي با نظارت سازمان ملل باشد. اين روند ابتدا در آستانه مطرح شد و به اين دليل است كه بايد مناطق كاهش 
تنش در سوريه تحت كنترل نيروهايي باشند كه تحت نظارت سازمان ملل قرار دارند. اين مساله در حال حاضر در دست بررسي قرار دارد و براساس آن نيروهايي بايد در اين مناطق مستقر شوند تا اوضاع را كنترل و نظارت 
كنند. نخستين ديدار گروه كاري درباره مناطق كاهش تنش در سوريه با حضور كشورهاي ايران، تركيه و روسيه روز پنجشنبه در آنكارا برگزار شد و نشست بعدي در 21 مه سال جاري ميالدي برگزار مي شود. 
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دومين حمله نظامي امريكا 
به ارتش سوريه 

مسكو اين اقدام واشنگتن را نقض حاكميت 
سوريه خواند 

گ�روه جهان|  ابتدا حمل��ه به پايگاه 
العشيرات به بهانه حمله شيميايي كه 
به خان شيخون انجام ش��ده بود و روز پنجشنبه هم 
حمله جنگنده هاي ائتالف تحت رهبري امريكا به يك 
كاروان نظامي وابسته به ارتش سوريه. دولت دونالد 
ترام��پ،  رييس جمهور جديد امري��كا كه مي گفت 
امريكا در اولويت برنامه هايش خواهد بود در مدت 5 
ماه گذشته از دولتش به شدت بر حجم دخالت هاي 

نظامي در سوريه افزوده است. 
بار نخس��ت گفته ش��د كه به دليل حمله شيميايي 
به خان ش��يخون، پايگاه هوايي كه تصور مي ش��ود 
جنگنده ه��اي حامل م��واد ش��يميايي از آنجا بلند 
ش��ده اند، هدف قرار گرفته است اما اين بار مقام هاي 
امريكايي مي گويند كه كاروان وابسته به ارتش سوريه 
را هدف قرار داده اند چرا كه اين نيروها قصد حركت به 

نيروهاي تحت حمايت امريكا را داشتند. 
در نخستين ساعات انتشار اين خبر، مقام هاي نظامي 
امريكاي��ي در ائتالف مبارزه ب��ا داعش تالش كردند 
فاصل��ه خود را به عمدا هدف ق��رار دادن اين كاروان 
حفظ كنن��د و ادعا كردند كه نيروه��اي امريكايي از 

هويت اين نيروها مطمئن نيستند.
 ارتش سوريه س��اعاتي پس از اين حمله با تاييد آن 
اعالم كرد ك��ه در نتيجه حمله ائتالف امريكا به يكي 
از ايست هاي نظامي ارتش سوريه چندين تن كشته 
شدند. اسكاي نيوز عربي به نقل از يك منبع در ارتش 
سوريه تاكيد كرد كه هرگونه تالشي براي توجيه اين 

حمله مردود است. 
اين منبع نظامي س��وري اعالم ك��رد: حمله به يكي 
از ايس��ت هاي ارتش س��وريه دروغ ب��ودن ادعاهاي 
ائتالف امريكا را در مبارزه با تروريسم برمال مي سازد 
و اين تجاوز بي ش��ك تاكيدي بر طرح صهيونيستي 
امريكايي در منطقه است و اينكه امريكا اين حمله را 
اين گونه توجيه مي كند كه نيروهاي هدف قرار گرفته 
به هشدارها مبني بر توقف پيشروي هاي شان توجه 

نكردند، كامال مردود است. 
وزارت خارجه روس��يه نيز در واكن��ش به حمله روز 
پنجش��نبه امريكا اعالم كرد: حمله امريكا به ارتش 
س��وريه اقدامي مردود اس��ت و نقض حاكميت اين 

كشور به شمار مي آيد. 
گنادي گاتيلوف، معاون وزير خارجه روس��يه تاكيد 
كرد كه هرگون��ه عمليات نظامي به تش��ديد اوضاع 
در سوريه منجر مي ش��ود و يقينا بر روند سياسي در 
آس��تانه و ژنو تاثير مي گذارد به ويژه همچون چنين 
 اقدامي كه نيروهاي مس��لح س��وريه را ه��دف قرار 

داده است. 
وي گفت كه يك روز قبل از حمل��ه امريكا به ارتش 
س��وريه، حمله  ديگري صورت گرفت كه به كش��ته 
ش��دن تعداد زي��ادي از غيرنظامي��ان انجاميد. اين 
حمالت نيز مردود اس��ت و در فراهم كردن ش��رايط 
مناسب براي روند سياسي و انجام تالش هاي انساني 
جه��ت پايان دادن به رنج غيرنظامي��ان نقش ندارد. 
بشار جعفري، رييس هيات دولت سوريه در مذاكرات 
ژنو ني��ز اين حمله امريكا را نش��انه اي از تروريس��م 

دولتي دانست. 
از سوي ديگر، رييس كميسيون امور دفاعي و امنيتي 
در مجلس فدرال روس��يه نيز در نخس��تين واكنش 
مسكو به حمله هوايي جديد امريكا در قالب عمليات 
ائتالف ضدداعش عليه نيروهاي وابس��ته به دمشق، 
بررسي اين مس��اله در مذاكرات ژنو را خواستار شد. 
به گزارش ايسنا، ويكتور اوزيروف، رييس كميسيون 
امور دفاعي و امنيتي در مجلس فدرال روسيه پس از 
اينكه ائتالف ضد داعش انجام حمله اي هوايي عليه 
نيروهاي وابسته به دولت س��وريه در نزدكي پايگاه 
التنف را تاييد كرد، در مصاحبه با خبرگزاري نووستي 
گفت: امي��دوارم كه اين عمليات ب��ر روند مذاكرات 
در ژنو تاثيري نگذارد اما فك��ر مي كنم اين حمله به 
مس��اله اي مهم در برنامه هاي ژنو تبديل خواهد شد. 
اوزيروف در ادامه بر لزوم هماهنگي بيشتر و روشن تر 
ميان ائتالف ضد داعش به رهبري امريكا و نيروهاي 
دولت سوريه تاكيد كرد تا در تعيين هويت نيروهايي 
كه در س��وريه حض��ور دارند، چنين مش��كالتي به 
وجود نيايد. فرانتس كلينتسويچ، معاون اول رييس 
كميس��يون امور دفاعي و امنيتي در مجلس فدرال 
روسيه نيز اظهار داشت: وضعيت در سوريه به دليل 
اقدامات ائتالف ضدداعش به رهبري امريكا در آنجا 

به شكل كامل از كنترل خارج شده است. 
كلينتسويچ ضمن ابراز ترديد نسبت به اينكه دونالد 
ترامپ، رييس جمهوري امريكا دستور اجراي حمله 
هوايي علي��ه نيروي نظام��ي مذكور را داده باش��د، 
گفت: رس��وايي سياس��ي كه برخي گروه ه��ا درباره 
رييس جمه��ور جدي��د امري��كا مط��رح كردند، در 
اقدامات فرماندهي نظامي اين كش��ور در خاورميانه 

منعكس شد. 
ايگور موروزوف، عضو كميسيون بين المللي مجلس 
فدرال روس��يه نيز گفت: ش��وراي امنيت بايد حمله 
هوايي جديد امريكا در سوريه را يك اقدام خصمانه و 
يكجانبه عليه دولتي داراي حاكميت محسوب كند. 
م��وروزوف در ادامه با تاكيد بر ل��زوم ادامه مذاكرات 
ويژه سازش در سوريه در ژنو و آستانه با وجود اجراي 
چني��ن عملياتي توس��ط امريكا گفت: باي��د در اين 
مذاكرات سياس��ت هاي امريكا در س��وريه نيز مورد 

بحث و بررسي قرار گيرند. 
اين مس��وول روس با اش��اره به اينك��ه دولت امريكا 
هيچ گونه منفعتي در پايان دادن به جنگ در سوريه 
و برق��راري صلح در اين كش��ور ن��دارد، تاكيد كرد: 
واش��نگتن همچنان به دنبال بركناري بش��ار اسد، 
رييس جمهور س��وريه و ادامه كودتاي رنگي اس��ت 
كه خودشان در اين كش��ور به راه انداختند. سرگئي 
الوروف، وزير خارجه روس��يه نيز يك روز پس از اين 
حمله ب��ه آن واكنش نش��ان داد و گف��ت كه حمله 
امريكا ب��ه كاروان نظامي س��وريه، غيرقانوني بوده و 
نقض حاكميت اين كش��ور به ش��مار م��ي رود. وزير 
خارجه روسيه گفت: دليل تصميم امريكا براي انجام 
اين حمله هر چه بوده باش��د، اين حمله نامش��روع و 
غيرقانوني و نقض آش��كار حاكميت جمهوري عربي 

سوريه است. 

  جنگنده هاي چيني هواپيماي نظامي امريكايي 
را رهگيري كردند
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مجلس آلمان

  پليس انگليس: آسانژ پايش را از سفارت بيرون 
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  امريكا اعضاي ديوان عالي ونزوئال را تحريم كرد
  تاكي�د علي عب�داهلل صالح ب�ر پايبندي اش به 

ائتالف با انصاراهلل
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در مذاكرات ژنو
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فوق العاده باقي  است
  سيس�ي: اوض�اع مص�ر ج�ز ب�ا پاي�ان بحران 

كشورهاي عربي بهبود نمي يابد

كابينه ژاپن روز گذشته اليحه كناره گيري امپراتور 
را تاييد كرد و راه را براي نخس��تين كناره گيري يك 
امپراتور در اين كشور از قريب به دو قرن هموار كرد. به 
گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزاري رويترز، آكيهيتو، 
امپراتوري 83 ساله ژاپن كه تحت عمل جراحي قلب 
قرار گرفته و دوره درمان س��رطان پروستات را طي 
مي كند، س��ال گذش��ته ميالدي در يك سخنراني 
بي سابقه گفت كه نگران اين است نتواند به امور محوله 
به طور كامل رسيدگي كند و مي خواهد كناره گيري 
كن��د. وليعهد وي ناروهيتو 57 س��اله جانش��ينش 
مي ش��ود. اين اليحه قرار اس��ت به پارلمان فرستاده 
ش��ود و در آن قانونگذاران ژاپني پيش از پايان دوره 
كنوني پارلم��ان در ماه آتي مي��الدي آن را تصويب 
كنند. يوشيهيده سوگا، دبيركل كابينه ژاپن در يك 
نشس��ت خبري گفت: دولت اميدوار اس��ت كه اين 
اليحه به آساني تصويب شود. در حالي كه برنامه اي 
مش��خص براي كناره گيري امپراتوري ژاپن در نظر 
گرفته نشده است، رسانه ها اعالم كردند كه اين روند 
اواخر 2018 صورت مي گيرد. بر اساس قانون كنوني 
ژاپن، بركناري امپرات��ور صورت  نمي گيرد و آخرين 
باري كه يك امپراتوري ژاپن كناره گيري كرد به سال 
1817 باز مي گردد. اين اليحه كه براي نخس��تين و 
آخرين بار تاييد ش��ده به آكيهيتو اجازه مي دهد تا از 
سمتش به عنوان امپراتور ژاپن كناره گيري كند و به 
مابقي امپراتورهاي اين كشور تعميم داده نمي شود. 

ناو هواپيماب��ر »يو اس اس رونالد ري��گان« كه به نام 
يكي از روس��اي جمهور سابق امريكا نامگذاري شده 
و محل اس��تقرار آن بندر يوكوس��وكا در كشور ژاپن 
اس��ت، اين بندر را به مقصد آب هاي كره ترك كرده 
است. اين خبر را شبكه سي ان ان روز گذشته به نقل 
از دو مقام وزارت دفاع امريكا كه نام شان فاش نشده 
منتش��ر كرد. دونالد ترام��پ، رييس جمهور اياالت 
متحده امريكا حدود سه هفته پيش نيز فرمان اعزام 
ناو هواپيمابر كارل وينسون به شبه جزيره كره جنوبي 
را صادر كرده بود. مقام هاي وزارت دفاع امريكا كه با 
س��ي ان ان صحبت كردند به جزيي��ات ماموريت ناو 
رونالد ريگان و مدت ماموريت آن اشاره اي نكرده اند. 
ناو رونالد ري��گان از بزرگ ترين ناوه��اي هواپيمابر 
جهان به ش��مار مي رود و چنان كه ني��روي دريايي 
اياالت متحده اعالم كرده ح��دود 60 جنگنده را در 
عرشه خود جا مي دهد. اين نام كه مجهز به دو رآكتور 
هسته اي است بيش از 4500 خدمه و پرسنل دارد و 
بهاي آن حدود 8 ميليارد و 300 ميليارد دالر برآورد 
مي ش��ود. تقويت نيروهاي امريكايي در شبه جزيره 
كره واكنش��ي ب��ه تازه ترين آزمايش هاي موش��كي 
كره شمالي قلمداد مي شود. اين كشور بدون توجه به 
هشدارها و تحريم هاي بين المللي هفته گذشته يك 
موشك بالس��تيك را آزمايش كرد كه گفته مي شود 

برد آن 700 كيلومتر بوده است. 

دادگاه عال��ي برزيل تحقيقات علي��ه رييس جمهور 
اين كش��ور را تصويب كرد. به گزارش ايسنا به نقل از 
خبرگزاري رويترز، يك منبع مطلع اعالم كرد: در پي 
انتش��ار گزارش هايي مبني بر پرداخت حق السكوت 
توسط ميش��ل تامر، رييس جمهور برزيل به يكي از 
ش��اهدان در تحقيقات ضدفس��اد، دادگاه عالي اين 
كشور آغاز روند تحقيقات درباره وي را تصويب كرد. 
با اين حال ميش��ل تامر در پي انتشار اين گزارش ها 
هرگونه اس��تعفا از قدرت را رد كرد. وي در سخنراني 
خود در ش��بكه تلويزيوني خطاب به ملت اين كشور 
گفت: من اس��تعفا نمي دهم، تكرار مي كنم اس��تعفا 
نخواه��م داد. اين در حالي اس��ت ك��ه چندين هزار 
نفر از مردم برزيل در ش��هر ريودوژانيرو با س��ر دادن 
شعار »تامر كنار بكش« از وي خواستند كه از قدرت 
كناره گي��ري كند. همچنين نزديك ب��ه 2000 نفر 
برزيلي تظاهرات اعتراض آميزي را در ش��هر برزيليا 
برگزار كردن��د. در هر دو تظاه��رات، درگيري هاي 
كوچكي مي��ان معترضان و پليس ضد ش��ورش در 
گرفت. چند روز گذش��ته با وجود افزايش اعتراضات 
عليه تامر، وي اعالم كرد ركود دو ساله برزيل در حال 
پايان يافتن اس��ت. او گفت: روزهاي خوش در حال 
بازگشت است، اين مساله در نتيجه برنامه اصالحات 
رياضت اقتصادي اس��ت. ميشل تامر، رييس جمهور 
برزيل متهم ش��ده كه ب��ا پرداخت رش��وه به عنوان 
حق السكوت به ادواردو كانها، سياستمدار برزيلي كه 
به خاطر فساد، پولشويي و فرار مالياتي در مارس سال 
جاري ميالدي زنداني شده، موافقت كرده بود. چند 
روز گذشته، روزنامه او گلوبو در گزارشي اعالم كرده 
كه يك نوار صوتي به دست آورده كه در آن تامر درباره 
رش��وه دادن به يكي از رهبران ارشد تجاري صحبت 
مي كند. اين در حالي اس��ت كه تام��ر ضمن رد اين 
اتهامات خواستار تحقيقات جامع درخصوص آن شد. 

چهره ها- خبرها

كابينه ژاپن اليحه كناره گيري 
امپراتور را تاييد كرد

دومين ناو هواپيمابر امريكا 
عازم آب هاي كره شد
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عليه رييس جمهور برزيل

سرخط خبرها گزارش روز تركيهخاورميانه

خشونت غيرقابل 
توجيه

تصاوي�ر منتش�ر ش�ده 
ر  نت با خش�و ر  فت�ا ر
نيروه�اي امنيتي ترك 
را غي�ر قاب�ل توجي�ه 
مي كن�د. زي�را نش�ان 
مي ده�د ك�ه معترضان 
مش�غول  آرام�ش  ب�ا 
اعت�راض خود هس�تند 
ك�ه ب�ه ن�اگاه درگيري 
رخ مي ده�د و مام�وران 
بدتري�ن  ب�ه  امنيت�ي 
حالت ممك�ن معترضان 
 را م�ورد ضرب و ش�تم 

قرار مي دهند.

يسرا بخاخ | روستاي عواميه در 
منطقه قطيف  در اس��تان شرقي 
عربس��تان اين روزها به مي��دان جنگ نيروهاي 
امنيتي عربستان تبديل ش��ده است، قطيف كه 
اكثريت ساكنان آن را شيعيان تشكيل مي دهند 
در رسانه هاي عربس��تان به منطقه اي كه كنترل 
امنيتي آن از دس��ت خارج شده تعبير مي شود و 
رسانه هاي سعودي پا را فراتر گذاشته ادعا مي كنند 
شيعيان عواميه نه تنها امنيت اين منطقه را بر هم 
زده بلكه براي مقابله با نيروهاي امنيتي آرپي جي 
ه��م در اختيار دارند كه با اس��تفاده از آن در برابر 
پليس عربس��تان، خس��ار هايي را وارد كرده اند.  
عربس��تان دو هفته پيش اعالم كرد كه عملياتي 
براي ويراني منطقه المسوره كه 300 سال قدمت 
دارد را با ادعاي بازسازي مجدد آن آغاز كرده است، 
رياض مدعي شده بود كه قديمي بودن اين منطقه 
براي ساكنان آن خطري ايجاد كرده و تروريست ها 
از اي��ن منطقه براي اجراي عملي��ات عليه دولت 
عربستان، قاچاق مواد مخدر و... استفاده مي كنند 
به همين دليل است كه لودرهاي دولت با پوشش 
نظامي شديد وارد اين منطقه شده است زيرا انتظار 
درگيري نظامي در مسوره وجود داشته است. اما 
گزارش هايي كه از اين منطقه منتش��ر مي شود 
حاكي از انتقام رياض از شيعيان عربستان به ويژه 
مخالفان حكومت اين كش��ور اس��ت. عربستان 
از هم��ه ابزارهاي خود براي س��ركوب ش��يعيان 
اين منطقه اس��تفاده كرده و تصاوير كش��ته ها و 
زخمي هاي يورش آل سعود و حجم ويراني كه در 
اين منطقه ايجاد شده نشان مي دهد نيروي هوايي 
عربس��تان هم در اين حمله چن��د عمليات اجرا 

كرده اس��ت.  پايگاه خبري الرأي اليوم مي نويسد 
كه روايت دولت چندان صادقانه به نظر نمي رسد 
و محله هاي روستاي عواميه بدون استثنا گرفتار 
سركوب شديد نيروهاي امنيتي شده اند كه از هر 
وسيله اي براي حمله به غيرنظاميان ابايي ندارد. 
آم��ار دقيقي از ش��مار كش��ته و زخمي هاي اين 
عمليات هم منتشر نشده است و رسانه هاي عربي 
ترجيح داده اند به جاي گزارش واقعي اين حمله 
همه جانبه به مردم عواميه ضمن بايكوت خبري 
اين حادثه به انتقال روايت دولت عربستان اكتفا 
كنند. مي توان از اين عمليات آن هم در آس��تانه 
سفر دونالد ترامپ رييس جمهور امريكا كه آشكارا 
براي اجماع عربي- سني عليه ايران به رياض سفر 
مي كند نتيجه گرفت كه سعودي ها مي خواهند 
با ايجاد درگيري نظامي در منطقه شيعه نش��ين 
اين كشور اين مساله را القا كنند كه رياض گرفتار 
تروريسمي ش��ده كه ايران مروج آن است و ادعا 
مي كند كه ايران ش��يعيان اين منطقه را تسليح 
كرده تا از عمليات نو سازي در يك منطقه مسكوني 
عملياتي »تروريستي« براي مقابله با دولت ايجاد 
كند و به تبع آن ادعا كند كه اين ايران اس��ت كه 
امنيت و ثبات عربس��تان را هدف قرار داده تا قبله 
مسلمانان جهان را تس��خير كند به همين دليل 
رياض وظيفه خود براي حفظ امنيت كشور را انجام 
مي دهد.  عواميه شيعه نشين همواره نقطه ضعف 
حكومت آل سعود در عربستان بوده است و حمله 
امنيتي به اي��ن منطقه با اين هدف صورت گرفته 
تا كنترل آن از دس��ت عربس��تان خارج نشود اما 
گزارش هايي كه در شبكه هاي اجتماعي منتشر 
شده حاكي از آن اس��ت كه ادامه اين عمليات به 

سود عربستان نيست.  با وجود اتهام هاي عربستان 
عليه ايران و تهديد آشكار محمد بن سلمان وزير 
دفاع عربس��تان كه تهران را تهديد كرده بود كه 
نبرد را به خاك ايران مي كش��اند، ايران به تشديد 
تنش با عربستان روي نخواهد آورد زيرا در سطح 
سياس��ت خارجه در حال حاضر ب��ر موضوعات 
مهم تري مانند پرونده سوريه و عراق تمركز كرده 
اس��ت و به دنبال ايجاد تنش در سطح بين الملل 
نيست بنابر اين اتهامات رياض عليه ايران مبني بر 
مسلح كردن شيعيان و ايجاد درگيري نظامي در 
خاك عربستان از سوي ايران توجيه پذير نيست. 
راي اليوم نوش��ته كه با توجه به اينكه قرار اس��ت 
نشس��ت ترامپ با اعراب تحت عنوان »نشس��ت 
قاطعيت« در عربستان برگزار شود و رياض از فرط 
خوشحالي از برگزاري اين نشست براي مقابله با 
آنچه اقدامات تروريستي ايران خوانده مي شود كم 
مانده شيريني هم پخش كند، اين مساله مطرح 
مي شود كه آس��تانه تحمل ايران در برابر اتهامات 
مكرر رياض چقدر اس��ت. به نظر مي رسد غايت 
اهداف ري��اض از اين حمله بار ديگر مظلوم نمايي 
و اس��تفاده از س��فر ترامپ به منطقه براي جدي 
نش��ان دادن خطر ايران عليه عربستان است، اگر 
ري��اض همان گونه كه ادعا مي كن��د براي قدمت 
باالي س��اختمان هاي منطقه مسوره در قطيف و 
حفظ جان ش��هروندان دست به اين عمليات زده 
چرا در طول 80 سال عمر دولت آل سعود چنين 
تدبيري اجرا نكرده بود چرا همزمان با سفر ترامپ 
به منطقه و در راس��تاي اهداف ايران هراسي خود 
دست به اين عمليات زده است؟ سعودي ها همواره 
با متهم كردن ايران به اقدام عليه امنيت ملي اين 

كشور خود را در جايگاه قرباني نشان داده و با اين 
ادعا كه قرباني اقدامات ايران است دشمني خود 
را ب��ا تهران توجيه مي كند. اما در اين ميان به نظر 
مي رسد جرياني در حال سوءاستفاده از عربستان 
است و اين كشور را به ورطه گرفتار شدن در فتنه اي 
قوميتي و مذهبي كه جهان اسالم تنها بازنده آن 
خواهد بود مي كشاند حتي اگر عربستان فكر كند 
كه با توان مالي اش توان شنا كردن در باتالق را دارد. 
اما شوراي روابط خارجه در گزارشي درباره آينده 
عربستان نوشته كه تخمين زدن آنچه قرار است بر 
سر عربستان بيايد به ويژه بعد از اعتراضات شيعيان 
اين كشور در سال 2011 به يكي از موضوعات مورد 
توجه كارشناسان مسائل خاورميانه تبديل شده 
است. بر اس��اس اين گزارش با وجود اينكه به نظر 
مي رسد در عربستان با وجود مشكالت اقتصادي 
و جنگ فرسايش��ي يمن ثبات حاكم است اما در 
نهايت مساله سقوط رژيم حاكم در اين كشور فقط 
به زمان بستگي دارد يعني در نهايت يا اين كشور 
بيمار مي ش��ود و هرگز نمي ميرد يا اينكه تظاهر 
مي كند ثبات و آرامش در كشور حكمفرماست. بر 
اساس اين گزارش آل سعود در نهايت ممكن است 
با تشديد اعتراضات داخلي يا با افزايش اختالفات در 
بدنه خاندان پادشاهي از هم بپاشد، گرچه سازمان 
همكاري و توسعه اقتصادي عربستان را كشوري 
داراي ثبات نسبي از لحاظ سياسي ارزيابي كرده 
است اما دولت هاي زيادي وجود داشتند كه با وجود 
ثبات ظاهري از هم گسستند. به عنوان مثال پيش 
از بهار عربي كشورهايي مانند مصر، تونس، ليبي 
و سوريه كش��ورهاي بي ثباتي خوانده نمي شدند 
با اين وجود در پي وقوع بهار عربي اين كش��ورها 

گرفتار جنگ ها و درگيري هاي خش��ونت آميزي 
شد. بر اساس اين گزارش حكومت هاي استبدادي 
ممكن است در سه حالت از ميان برداشته شوند، 
عصيان مدن��ي، كودتا يا تهدي��د خارجي، گزينه 
سوم در خصوص عربس��تان صادق نيست به نظر 
مي رسد مساله كودتا هم در ميان نباشد و آخرين 
تالش براي كودتا در اين كش��ور به 50 سال قبل 
باز مي گردد با اين وج��ود رياض با خطر درگيري 
در داخل خاندان آل س��عود براي تصاحب قدرت 
مواجه است. افزايش مس��ووليت هاي محمد بن 
سلمان شاهزاده 31 ساله عربستان كه در جواني 
مسووليت هاي بزرگ نظامي و اقتصادي كشور را 
در دست گرفته احتمال ايجاد تقابل و نارضايتي در 
خاندان حاكم را افزايش داده اس��ت. اين در حالي 
اس��ت كه گمانه ها درباره احتم��ال ارتقاي درجه 
او و تبديل شدن به ش��اه آينده عربستان به ايجاد 
شكاف هاي بيش��تر در داخل بدنه حكومت منجر 
مي شود و حتي ممكن است افرادي در داخل دربار 
به مقاومت با انتخاب محمد بن س��لمان به عنوان 
پادشاه اين كشور دست بزنند. افزايش چالش هاي 
اقتصادي به ويژه پروژه شاهزاده جوان براي اجراي 
اقتصاد رياضتي در عربستان حجم خشم عمومي 
از رژيم آل س��عود را افزايش مي دهد. شايد دليل 
قاطعي مبن��ي بر وجود اش��اره ها و احتماالتي در 
خصوص فروپاش��ي رژيم آل س��عود طي دو سال 
آتي وجود نداشته باشد اما اجراي پروژه اصالحات 
اقتصادي محمد بن سلمان اگر با شكست روبه رو 
شود و حجم نارضايتي در كشور نسبت به خاندان 
آل سعود افزايش پيدا كند، مي توان پيش بيني كرد 
كه عربستان نمي تواند در برابر آن ايستادگي كند. 

رياض از شيعيان انتقام مي گيرد 
بازي خطرناك عربستان با ساكنان روستاي عواميه

عربستان سعودي

گروه جهان| كش��ورهاي عضو شوراي 
همكاري خليج فارس اخيرا پيش��نهاد 
برداش��تن گام هاي جدي تر براي برق��راري رابطه بهتر 
با اس��راييل را داده اند البته به شرط اينكه نخست وزير 
)رژيم( اس��راييل گام هاي مهمي براي احياي مذاكرات 
صلح با فلسطيني ها بردارد.  نيوزويك با نگاهي به جزييات 
اين پيشنهاد جديد اعضاي شوراي همكاري خليج فارس 
به تحليل چرايي گرم گرفتن اعراب با اسراييل پرداخت 
و نوشت: كشورهاي عربي پيشنهاد داده اند كه مي توانند 
خطوط ارتباطي مستقيم ميان برخي كشورهاي عربي 
و اسراييل را راه اندازي كنند، به خطوط هوايي اسراييلي 
اجازه اس��تفاده از حريم هوايي كشورهاي عضو شوراي 
همكاري را بدهن��د و محدوديت هاي همكاري تجاري 
با اس��راييل را بردارند. س��اير امتيازهاي پيشنهادي از 
سوي اعراب به اس��راييل هم شامل اعطاي ويزا به تجار 
يا ورزشكاراني بود كه مايل به بازديد از كشورهاي عضو 
شوراي همكاري بودند. در مقابل اين امتيازها، كشورهاي 
عرب از نتانياهو مي خواهند كه گام هاي جدي و اساسي 
براي پيش��برد پروژه صلح با فلس��طيني ها بردارد و به 
خصوص شهرك س��ازي ها در خارج از نقطه هاي مقرر 
شده را متوقف كند. اين پيشنهاد مساله كوچكي نيست. 
اسراييل و ديگر كشورهاي عضو شوراي همكاري هيچ 
گونه ارتباط ديپلماتيكي با هم ندارند. اعضاي ش��وراي 
همكاري حتي تا به امروز اسراييل را به عنوان يك كشور 
به رسميت هم نشناخته اند. اين پيشنهاد هم يكي ديگر 
از حلقه هاي تالش كش��ورهاي عربي براي بهبود رابطه 
با اس��راييل است. تالشي كه در ترس آنها از ايران رخنه 
دارد. اي��ن رابطه ها كه در آنها خب��ري از اتحاد صرف و 
كامل وجود ندارد بيشتر نش��ان دهنده توسل طرفين 
به سياست هاي كاربردي است و نه اشتراك در ارزش ها 
يا نزديكي عميق. با اين همه اس��راييلي ها، سعودي ها و 
اماراتي ها با داشتن تعابير مشترك از تهديدهايي كه بايد 
با آن مقابله كنند و منافع مشتركي كه براي رسيدن به 
آنها بايد با هم تالش كنند به هم س��نجاق شده اند. آنها 
با توجه به همين نقطه هاي مشترك در چند وقت اخير 
با هم همكاري هاي اطالعاتي و امنيتي هم داش��ته اند. 
يك مقام عربي حاضر در اين بحث ها و رايزني ها در اين 
باره به نيوزويك مي گويد: براي ما اس��راييل ديگر يك 
دشمن نيس��ت بلكه يك فرصت بالقوه است. اسراييل 
و كشورهاي شوراي همكاري يك وجه اشتراك دارند و 
آن هم اين است كه توافق هسته اي كه ايران با 1+5 در 
نيمه جوالي س��ال 2015 به آن رسيد نتوانست مانع از 
افزايش نفوذ ايران در منطقه شود يا برنامه هاي هسته اي 
اين كشور در بلندمدت را مهار كند. يك مساله ديگر كه 
در سال هاي اخير كش��ورهاي عضو شوراي همكاري را 
به اسراييل نزديك كرده سياس��ت هاي دولت پيشين 
امريكا به رياست باراك اوباما در منطقه خاورميانه بود. 
هم اسراييل و هم كشورهاي عضو شوراي همكاري نگران 
بودند كه در بلندمدت با اين سياس��ت ها مساله تامين 
امنيت آنها توسط امريكا و تعهد واشنگتن به اين مساله 
به فراموشي سپرده شود و در گام بعدي هم نفوذ نظامي 
و ديپلماتيك امريكا در منطقه كاهش پيدا كند. هرچند 
كه رابطه ميان اس��راييل و اعضاي شوراي همكاري در 
چندسال اخير گرم تر شده است اما به سختي مي توان 

اين مساله را جديد دانس��ت. عمان و قطر چه به خاطر 
اينكه خود را در چشم امريكا عزيز جلوه دهند و چه براي 
عصبانيت س��عودي اما رابطه رس��مي هرچند محدود 
و موردي با اس��راييل برقرار كرده اند. اس��راييل در هر 
دو اين كشورها سفارتخانه داش��ت اما انتفاضه دوم در 
سال 2000 و اتفاق هايي كه در نوار غزه رخ داد و منجر 
به بحران براي س��اكنان اين منطقه شد منجر به بسته 
شدن سفارتخانه هاي اس��راييل در اين دو كشور شد. با 
اين همه به نظر مي رسد كه به خصوص عربستان سعودي 
در حال حاضر مش��تاق تر به پيشبرد رابطه با اسراييل و 
گفت وگو با اين رژيم است. شايد هم عربستان به دنبال 
اين است كه با گفت وگوهاي اوليه با تل آويو در حقيقت 
واكنش افكار عمومي را محك بزند. در حال حاضر ايران 
و حزب اهلل لبنان از اين موضوع آگاه ش��ده و تا حدودي 
هم به آن واكنش نش��ان داده اند. اين شفافيت جديدي 
كه اعراب در پيش��نهاد دادن به اس��راييل از خود نشان 
مي دهند كه البته مي تواند تا حدودي هم پيام سياسي 
داشته باش��د و ژست سياسي به حس��اب آيد، در حال 
اندك اندك شكستن تابوي اين است كه يك سعودي هر 
مرتبه اي در خاندان سلطنتي داشته باشد نبايد با دشمن 
اسراييلي در مألعام ظاهر ش��ود. اين روزها الزم نيست 
براي خواندن مطالب درباره رابطه دو جانبه در رسانه هاي 
اسراييلي و سعودي از ذره بين استفاده كنيد چرا كه به 
نظر مي رسد رس��انه هاي دولتي در كشورهاي شوراي 
همكاري لحن خود را نسبت به اسراييل در گزارش هاي 
خود تلطيف كرده اند و ستون نويس ها و تحليلگران اين 
رسانه ها نيز مطالبي در باب فرصت ها و دورنماي رابطه 
مستقيم با اس��راييل مي نويسند. به راحتي از مقام هاي 
اس��راييلي نقل قول مي كنند و در پوشش اخبار مربوط 
به اسراييل و فلسطين هم كمتر از تعابير منفي استفاده 
مي كنند. درحالي كه نظم هاي دولتي در خاورميانه برهم 
ريخته است اسراييل بارديگر به دنبال رابطه با بازيگران 
دولتي و غير دولتي در منطقه است؛ بازيگراني كه حتي 
تا همين چند س��ال پيش هم در رده دشمنان تل آويو 
بودند. كشورهاي عضو شوراي همكاري در حالي كه در 
گذش��ته ترجيح مي دادند در سايه ديگران بايستند اما 
اين روزها سياس��ت خارجي مشخص تر و مستقل تري 
را براي مقابله با تغيي��رات منطقه اي اتخاذ مي كنند. با 
اين همه هنوز معلوم نيس��ت كه آيا هم اس��راييلي ها و 
هم كشورهاي عضو شوراي همكاري مي خواهند براي 
درك فرصت هاي همكاري كامل ريس��ك هاي واحدي 
هم در حوزه سياست خارجي بكنند يا خير. برخي منابع 
مي گويند كه عربستان سعودي مش��خصا اعالم كرده 
است كه تا زماني كه اسراييل تمايل جدي خود را براي 
روآوردن به طرح صلح عربي نش��ان ندهد و در مس��ير 
پذيرفتن رس��مي فلس��طين گام برندارد چيزي بيش 
 از همين دست دادن هاي س��مبليك مقابل دوربين از 
اعراب عايدش نخواهد شد. با اين همه بنيامين نتانياهو  
نمي تواند ي��ا نمي خواهد به فلس��طيني ها زمين هاي 
بيش��تري را واگذار كند. رابطه اس��راييل با كشورهاي 
شوراي همكاري بر بستر نه چندان محكم ترس مشترك 
از ايران ش��كل گرفت و به نظر مي رسد كه با سرعت در 
حال به حاشيه بردن مساله حساس و حياتي سرزمين 

مستقل فلسطين براي فلسطيني ها  است. 

گروه جهان| حاشيه هاي سفر رجب طيب 
اردوغان، رييس جمهور تركيه به امريكا 
كماكان ادام��ه دارد. ويديوهاي جديد از ضرب و ش��تم 
مخالفان كرد اردوغان در امريكا توس��ط تيم امنيتي وي 
واكنش هاي تندي را در پي داشته است. رسانه هاي داخلي 
امريكا تصاوير مختلفي را از اين رويارويي نشان دادند كه 
در روز شنبه پس از ورود اردوغان به اياالت متحده رخ داده 
است. اين در حالي است كه دونالد ترامپ اگرچه در ديدار 
خ��ود با اردوغان از مبارزه تركيه با داعش تمجيد كرد اما 
در خصوص س��ركوب هاي استبدادي اردوغان در داخل 
تركيه هيچ سخن نگفت. ويديوها در حالي منتشر مي شود 
كه به نظر مي رسد رجب طيب اردوغان در يك خودروي 
سدان مرسدس بنز قرار دارد. تصاوير نشان مي دهد يكي 
از مشاوران اردوغان به سمت فرد ديگري كه از محافظان 
بوده مي رود و با وي صحبت مي كند. ثانيه اي بعد اعضاي 
تيم محافظ شروع به مقابله با معترضان مي كنند و پس 
از آن آقاي اردوغان از محل درگيري خارج مي ش��ود و به 
س��مت محل اقامت خود مي رود. پ��س از اين درگيري 
9نفر در بيمارس��تان بستري شدند و وزارت امور خارجه 
امريكا بيانيه اي را در محكوميت اين حمله صادر كرد. در 
ويديوي جديدي كه منتشر ش��ده جزييات جديدي از 
اين زد و خورد منتشر شده اس��ت. از همين رو بسياري 
از سياس��تمداران امريكايي را، اين ويديوها به واكنش وا 
داشته است و حتي سناتورهاي مختلف امريكايي نسبت 
به رفتار نگهبانان تركيه اي به ش��دت انتق��اد كردند و از 
دولت ترامپ خواستند تا اعمال فشار بيشتري را بر دولت 
تركيه در اين خصوص وارد كند و پاس��خ اين بد رفتاري 
آنها را بدهد. حتي برخي حاضران و شاهدان عيني عنوان 
كردند كه اعضاي نيروهاي امنيتي تركيه به يكي از افسران 
امنيت ديپلماتيك امريكا نيز كه وظيفه تامين امنيت را 
داش��ته حمله كرده اند.  يكي از اعضاي كنگره در جريان 
تحقيقات كنگره در خصوص اين درگيري گفت: پليس 
سه نفر از اعضاي تيم محافظ اردوغان را دستگير مي كند 
اما زماني كه متوجه مي ش��وند آنها جايگاه ديپلماتيك 
دارند به سرعت آزاد شدند. تصاوير نشان مي دهد كه اين 
درگيري ش��ديد در خارج از خانه سفير رخ داده است. با 
اين حال گفته مي ش��ود دو نفر از اعضاي تيم محافظتي 
اردوغان مورد تحقيق جنايي قرار خواهند گرفت و اجازه 
داده نمي ش��ود كه دوباره وارد اياالت متحده بشوند. يك 
منبع از كنگره امريكا كه نخواس��ت نامش فاش شود نيز 
گفت دو نفر از اعضاي تيم امنيتي اردوغان نيز دس��تگير 
ش��دند. گفتني است س��فارت تركيه در واش��نگتن از 
هرگونه اظهارنظر در پنجشنبه خودداري كردند. در روز 
چهارشنبه نيز قانونگذاران و مقامات امريكايي به شدت 
اي��ن رفتار نيروهاي امنيتي تركيه را محكوم كردند و آن 
را خشونت آميز دانس��تند.  اين اتفاق باعث شده است تا 
رفتار غير ديپلماتيك افسران امنيتي و محافظان اردوغان 
مورد بررس��ي ق��رار گي��رد و يك بار ديگ��ر در خصوص 
مصونيت ديپلماتيك آنها صحبت به ميان  آيد. هرچند كه 
ممكن است برداشتن مصونيت امنيتي نيروهاي امنيتي 
مي تواند براي نيروهاي امريكايي در خارج از كش��ور نيز 
نگران كننده باشد. تصاوير منتشر شده رفتار خشونت بار 
نيروهاي امنيتي ترك را غي��ر قابل توجيه مي كند. زيرا 
نش��ان مي دهد كه معترضان با آرامش مشغول اعتراض 

خود هستند كه به ناگاه درگيري رخ مي دهد و ماموران 
امنيتي به بدترين حالت ممكن معترضان را مورد ضرب 
و شتم قرار مي دهند. گفته مي شود كه پليس سه شنبه 
ش��ب دو نفر را خارج از سفارت دس��تگير كرده است كه 
آنها متهم به حمله مامور پليس امريكايي ش��دند. با اين 
وجود كاخ سفيد در طول استقبال از اردوغان و پس از آن 
ساكت بود و پس از خروج اردوغان در يك بيانيه عمومي 
كوتاه در روز چهارش��نبه موضوع را محكوم كرد. سفير 
تركيه روز چهارش��نبه توسط معاون وزير امورخارجه به 
وزارت خارجه امريكا فراخوانده ش��د. اما قانونگذاران در 
ساختمان كپيتول هيل محافظه كاري را كنار گذاشتند. 
س��ناتور جان مك كين، نماين��ده جمهوريخواه آريزونا 
گفت كه امريكا بايد س��فير تركيه را از واشنگتن اخراج 
كند. وي افزود كه اين نوع رفتار نمي تواند بدون پاس��خ 
ديپلماتي��ك بماند. همچني��ن مي ت��وان پرونده هاي 
حقوقي را براي اف��رادي كه در اين موضوع دخيل بودند 
و قابل تشخيص هستند، تشكيل داد. همچنين سناتور 
مك كين به همراه س��ناتور دايان فاينس��تاين از حزب 
دموكرات نامه اي به آقاي اردوغان ارس��ال كردند و از او 
خواس��تند كه كاركنان دخيل در اين حمله مسووليت 
خود را نگه دارند. سناتورها در نامه خود تاكيد كردند كه 
اين اتف��اق توهيني به حقوق قانوني ملت و تاثير بدي بر 
دولت خود دارد.  گفتني است كه اين نخستين بار نيست 
كه تيم امنيت��ي اردوغان با تظاهركنن��دگان درگيري 
مي شوند بلكه سال گذشته نيز تيم محافظ اردوغان در 
خارج از موسس��ه بروكينز نيز با مخالفان درگير شدند.  
خانم سرن بوروزان، يك معترض كرد تصويري را از خود 
منتشر كرده كه يكي از مردان با لباس شخصي كه محافظ 
اردوغان بودند گل��وي او را گرفته اند. او از رييس جمهور 
خواسته تا اين فرد شناسايي و در دادگاه محاكمه شود. 
خانم بوزان عنوان كرد م��ا اعتراض كرديم كه صداي ما 
ش��نيده ش��ود. وي افزود ما در حال اعتراض بوديم كه 
ناگهان محافظان اردوغان به ما حمله كردند. خانم بوزان 
از جمله مخالفان دولت بوده كه در سال 2013 از تركيه 
خارج شده است.  بسياري معتقدند كه بسيار بعيد است 
به تنش در روابط اياالت متحده اضافه شود، هرچند كه 
بسياري خواهان كاهش روابط با تركيه هستند اما به نظر 
مي رسد كه امريكا در ش��رايطي كه به تركيه در سوريه 
نياز دارد، نمي خواهد روابط خود را با اين كشور تيره كند. 
به خصوص اينكه تركيه هرچه بيشتر به روسيه نزديك 
مي ش��ود. از طرفي تركيه و امريكا بر س��ر دو موضوع با 
يكديگر دچار تنش هس��تند. يكي بحث مس��لح كردن 
كردهاي سوريه در نزديكي تركيه است و دومي افزايش 
تنش بر سر استرداد فتح اهلل گولن، رهبر جنبش خدمت 
تركيه است. هرچند جزييات زيادي از جلسه اردوغان و 
ترامپ منتشر نش��د اما به نظر مي رسد كه امريكا قصد 
دارد برنامه خود در خصوص تسليح كردها را پيش ببرد 
و از طرفي بعيد به نظر مي رس��د كه بخواهد گولن را به 
تركيه بازگرداند. با اين وجود حواشي اخير سفر اردوغان 
به امريكا به حدي گسترده بود كه افكار عمومي امريكا را 
تحت تاثير قرار داد و موج به شدت منفي عليه تركيه در 
اياالت متحده به خصوص از سمت قانونگذاران امريكايي 
به راه افتاده است و يك جرقه مي تواند به شدت روابط را 

تحت تاثير قرار دهد. 

نگاهي  به داليل تغيير در رابطه شوراي همكاري با تل آويو

چرا اعراب با اسراييل گرم گرفته اند ؟
افزايش تنش در رابطه آنكارا-واشنگتن

سفير تركيه به اخراج تهديد شد 


