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طرح عقیم ناتوی عربی

نظر به درک والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه از قدرت نرم، مداخله روسیه در انتخابات 
ریاست جهوری ایاالت متحده در سال 2016 و حمله سایبری روسیه به سرورهای کمپین امانوئل 
ماکرون، نباید کســی را غافلگیری کند. پوتین پیش از انتخاب دوباره در سال 2012 به یکی از 
روزنامه های مســکو گفته بود که قدرت نرم مجموعه ای ابزارها و شــیوه ها برای دستیابی به 

اهداف سیاست خارجی بدون استفاده از زور است، از طریق اطالعات و دیگر ابزار نفوذ.
از نظر کرملین، انقالب های رنگی در کشــورهای همسایه و خیزش های بهار عربی نمونه 
هایی از اســتفاده ایاالت متحده از قدرت نرم به عنوان شــکلی جدید از جنگ ترکیبی بوده اند. 
مفهوم جنگ نرم در مفهوم سیاست خارجی روسیه ترکیب شده است و در مارس 2016 والدیمیر 
گیراسموف فرمانده ارتش روسیه تاکید کرد که پاسخ به این دست تهدیدات خارجی " با استفاده 
از نیروهای رسمی نظامی غیرممکن است، تنها با استفاده از شیوه های ترکیبی یکسان می توان 
با آن مقابله کرد." قدرت نرم چیســت؟ برخی فکر می کنند هر کنشی به غیر از نیروی نظامی 
است، اما تصور اشتباهی است. قدرت نرم قابلیت به دست آوردن آنچه می خواهیم از طریق جذب 

و اقناع، به جای تهدید اجباری یا پیشنهاد پول است.
قدرت نرم خیر و شــری در خود ندارد. ارزش های قضاوت به سرانجام، ابزارها و پیامدهای 
یک کنش بســتگی دارد. پیچیدگی های ذهنی الزاما بهتر از پیچیدگی های نظامی نیست )هر 
چند سوژه معموال در روندهای ذهنی خودمختاری دارند تا روندهای فیزیکی(. اسامه بن الدن به 
مردانی که سپتامبر 2011 هواپیماها را به مرکز تجارت جهانی کوبیدند نه پولی پرداخت کرد و نه 
آن ها را تهدید کرد: او با ایده های خود برای انجام کارهای شیطانی آن ها را به خود جلب کرد.

قدرت نرم برای جذب می تواند با اهداف تهاجمی همراه باشــد. کشــورها از مدت ها قبل 
میلیاردها دالر در بازی رقابت بر ســر جذابیت برای دیپلماســی عمومی و رسانه هزینه کرده اند 
نبرد برای فتح قلب ها و ذهن ها . ابزارهای قدرت نرم همچون طرح مارشــال و صدای آمریکا 
به تعیین نتیجه جنگ ســرد یاری رساندند.پس از جنگ ســرد، نخبگان روس بر این باور بودند 
که اتحادیه اروپا و گســترش ناتو، و همچنین تالش های غرب برای حمایت از دموکراسی، به 
منظور تهدید و منزوی کردن روســیه طراحی شده است. در واکنش، روس ها کوشیدند تا قدرت 
نرم روســیه را با ارتقای ایدئولوژی سنت گرایی، حاکمیت ملی و ملی گرایی گسترش دهند. این 
سیاســت در کشــورهایی همچون مجارســتان، جایی که ویکتور اورن نخست وزیر به ستایش 
لیبرال دموکراسی پرداخت، همچنین در میان مهاجران روس، در کشورهای فقیر آسیای مرکز و 
همچنین جنبش های دست راستی پوپولیست در اروپای غربی طنین انداز شد.جنگ اطالعات می 
تواند به صورت تهاجمی برای تضعیف رقبا استفاده شود و می توان از آن تحت عنوان قدرت نرم 
منفی یاد کرد. با حمله به ارزش های دیگران، می توان از جذابیت آن ها و در نتیجه قدرت نرم 
مرتبط با آن کاســت. مدارک موجود حکایت از آن دارد که روس ها از ســال 2015 مداخله خود 
در انتخابات ایاالت متحده را کلید زده اند؛ هدفشان این بود که روند دموکراتیک ایاالت متحده 
را آلوده و بی اعتبار ســازند. برگزیده شدن ترامپ، که پوتین را ستایش می کرد، هدیه ای اضافه 
بود.اینک مداخله روســیه در سیاست های داخلی دموکراسی های اروپا با هدف کاهش جذابیت 
ناتو، تجسم قدرت سخت غرب که روسیه آن را یک تهدید می داند، طراحی شده است. در قرن 
نوزدهم نتیجه رقابت برای تعیین ارباب اروپا در وهله اول از طریق ارتش مشخص می شد، امروز 
اما از طریق اینکه چه کسی قلب ها را می برد.جنگ اطالعاتی ورای قدرت نرم است و چیز تازه ای 
نیست. دستکاری ایده ها و روند های الکترونیکی از طریقه پرداخت پول سابقه دور و درازی دارد، 
هیتلر و اســتالین در حمالت رادیویی پیشگام بودند. اما رسانه ای که بیش از حد پروپاگاندا کند 
اعتبارش را از دســت می دهد و در نتیجه فاقد جذابیت مخاطب می شود و نمی تواند قدرت نرم 
تولید کند. هر چند جنگ اطالعات چیز تازه ای نیست، اما فن آوری سایبری آن را ارزان تر، سریع 
تر، در دسترس تر، همچنین دشوارتر برای شناسایی و راحت تر برای انکار کرده است. اما با وجود 
اینکه جنگ اطالعاتی روسیه تا حدودی در بحث های اخاللگری موفق بوده و تا حدی انتخابات 
2016 ایاالت متحده را تحت تاثیر قرار داد اما در جنگ نرم ناکام بوده است. مرکز مشاوره پورتلند 
در لندن اســامی 30 قدرت برتر جنگ نرم را منتشر کرده است و روسیه رتبه 27 را کسب کرده 
است. از قضا، جنگ اطالعاتی روسیه به جای اینکه باعث استفاده از امتیاز ترامپ شود، با کاهش 
قدرت نرم روســیه در آمریکا دست رئیس جمهور ایاالت متحده را بسته است. آنچنان که برخی 
از تحلیگران اشــاره می کنند بهترین پاســخ به آتش ادعاهای دروغ این است که سعی نشود به 
هر دروغ پاســخ داده شود، بلکه علیه این روند پیش آگاهی ســازی صورت گیرد. همچنان که 
 پیروزی ماکرون نشــان داد، انتخابات اروپا در سال 2017 شاید از این پیش آگاهی سازی منتفع 

شود.

تغییر گرایش ترکیه به ســمت گســترش روابط با کشورهای عربی و اسالمی، از 
نیمه دوم ســال 1996 آغاز شد. یعنی هنگامی که ترکیه در دوران تصدی حزب رفاه 
اســالمی به رهبری نجم الدین، اربکان خواستار تشکیل گروه اسالمی D8 شد. هدف 
این گروه این بود که کشورهای پر جمعیت اسالمی در قارة آفریقا و آسیا را که دارای 

امکانات اقتصادی بودند، در بر گیرد.
در تاریخ 15 ژوئن 1997، اولین نشست تأسیسی گروه اقتصادی 8 کشور اسالمی 
که جمعیت آنان بیش از 800 میلیون نفر بود، در اســتانبول برگزار شــد. اعضای این 
گروه کشــورهای مصر، ترکیه، اندونزی، بنگالدش، ایران، پاکستان، مالزی و نیجریه 
بودند. پس از خروج حزب رفاه از حاکمیت ترکیه، این کشور روش دیگری را در پیش 
گرفت؛ زیرا ارتش ترکیه و حزب مام  وطن، به ریاســت مسعود یلماز که پس از حزب 
رفاه قدرت را به دست گرفت، دارای گرایش سکوالر بود. ولی سایر کشورهای اسالمی 
عضــو و در رأس آن مصر، عالقه مند به بقاء این گروه بودند. ترکیه عالقه مند بود که 
نام این گروه را به گروه اقتصادی هشــت Developing 8 تغییر دهد که اختصاراً 

آن را D8 می گویند.
اربــکان به این اقدام اکتفا نکرد بلکه از طریق جهان اســالم تالش نمود زمانی 
را بــرای برگزاری یک کنفرانس جهانی از رهبران جنبش های اســالمی تعیین کند و 
ترکیه با تمام توان برای حل مشــکالت داخلی کشــورهای اسالمی به تکاپو افتاد و 
هیئت هایی را برای حل اختالفات مجاهدین در افغانســتان اعزام نمود. با وجود عالقه 
شدید اربکان به عدم تحریک ارتش و جا انداختن این برداشت که او نمی خواهد نظام 
الئیک ترکیه را زیر ســؤال ببرد، وی همه موافقت نامه های سابق ترکیه با اسرائیل را 
اجرا نمود. عالوه بر آن، به منظور تقویت همکاری های نظامی از اســرائیل دیدار کرد 
و به خلبانان اســرائیلی اجازه داد که بر فراز آســمان ترکیه پرواز کنند. البته این مقدار 
نزدیکی با اســرائیل، برای قانع کردن ارتش کافی نبود؛ لذا ژنرال ها دست به کودتایی 
از نوع جدید آن زدند و مجموعه ای از درخواست ها را با اربکان مطرح کرده و خواستار 
اجرای فوری آن شــدند. هدف از طرح این درخواست ها که به عنوان مبارزه با ارتجاع 
مطرح شد، پایان دادن به کلیه مظاهر فعالیت های اسالمی در کشور اعم از فعالیت های 
آموزشــی یا عبادی بود و به این ترتیب اربکان مجبور شــد بــرای جلوگیری از یک 

کودتای نظامی واقعی از سمت خود استعفا دهد.
در سال 1998، حزب رفاه غیر قانونی اعالم شد و اربکان به اتهامات گوناگونی از 
جمله نقض اصول و موازین الئیســیته این کشور به قوه قضائیه معرفی شد و به مدت 
5 سال از هرگونه فعالیت سیاسی محروم شد. ولی اربکان صحنه سیاسی را ترک نکرد 
و حزب جدیدی را به نام حزب فضیلت به رهبری یکی از دستیارانش بنیان نهاد و در 
پشت پرده اداره آن را به عهده گرفت. این حزب نیز در سال 2003 غیر قانونی اعالم 
شد و بار دیگر اربکان پس از پایان مدت محرومیت از فعالیت سیاسی، حزب سعادت را 
تأسیس نمود ولی دشمنان الئیک وی، مترصد فرصتی بودند تا وی را بازداشت کنند. 
در همان سال بود که وی را به اتهام اختالس اموال حزب منحله رفاه محاکمه و او را 

به 2 سال حبس محکوم کردند.
حزب عدالت و توســعه در تاریخ 14 اوت 2001، به ریاست رجب طیب اردوغان 
تأســیس شد و در سال 2002، در ترکیه قدرت را در دست گرفت. این حزب از سوی 
تعدادی از نمایندگان ناراضی که از حزب اسالمی فضیلت انشعاب کرده بودند، تشکیل 
شــد و جناح نوگرا در حزب فضیلت را تشــکیل دادند. حزب عدالت و توســعه خود را 
یک حزب محافظه کار میانه رو می داند که دشــمنی با غرب نداشته و طرفدار بازار آزاد 
می باشد. این حزب دارای ریشه ها و گرایشات اسالمی است و تالش می کند تا ترکیه 
به اتحادیه اروپا بپیوندد، با این وجود خود را یک حزب اســالمی نمی داند و عالقه مند 
اســت که در گفتمان سیاسی خود از شعارهای دینی استفاده نکند. برخی این حزب را 

نماینده اسالم میانه رو می دانند.
ترکیه دردوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه تالش کرد تا نقش فعالی در سطح 
منطقه ای و جهانی ایفا کند. احمد داود اوغلو، وزیر خارجه ترکیه همواره این اندیشــه 
را ترویج می کند که ترکیه باید از طریق ترویج سیاســت »به صفر رساندن مشکالت 
با همسایگان«، نقش فعالی در ســطح جهانی ایفا نماید. وی آرزومند است که ترکیه 
از طریق تحکیم روابط و مشــارکت در سطح عالی با رهبران و ملت های همسایه، در 
دراز مــدت اختالفــات موجود را حل و فصل کند. هدف از ایــن امر، تبدیل ترکیه به 
عنوان یک کشــور محور یا قدرت منطقه ای است تا بتواند در سطح جهانی به عنوان 
یک قدرت شناخته شــود و به دنیا اثبات نماید که یک کشور مسلمان می تواند عضو 

سازنده ای در جامعه بین المللی باشد.

سوء تفاهم پوتین درباره جنگ نرم

ترکیه و فلسطین در آینه تاریخ

حضور ترامپ در ریاض که اولین ســفر او به منطقه در دوران ریاســت جمهوری اش محسوب می شود، در راستای تاکید بر اتحاد و روابط 
استراتژیک دو کشور و پیگیری منافع مشترک برای مقابله با ایران و روسیه قلمداد می شود. 

الوقت- بحث فروش تسلیحات پیشرفته نظامی آمریکا به عربستان در دوره حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید از ابعاد گوناگونی قابل بررسی 
اســت. واشنگتن و ریاض در ســال 2014 و 2015 یک سری قراردادهای فروش تسلیحات پیشرفته نظامی امضا کرده بودند اما در اواخر دوره 
ریاست جمهوری باراک اوباما این قراردادها واکنش هایی را از سوی سازمان های حقوق بشری به دنبال داشت؛ مبنی بر اینکه عربستان ممکن 
است از این تسلیحات پیشرفته برای هدف قرار دادن غیرنظامیان در یمن یا برخی دیگر از کشورهای منطقه استفاده کند لذا به نوعی از تحویل 
آنها ممانعت به عمل آمد. اما به محض کنار رفتن اوباما و روی کار آمدن دونالد ترامپ، ما شاهد تغییر نگاه تصمیم گیرندگان کاخ سفید و در راس 
آن ترامپ نسبت به چگونگی فروش این تسلیحات و ارتباط با عربستان هستیم. به نظر می رسد ترامپ در تعیین اولویت های سیاست خارجی 
دچار تناقضاتی است. از یک طرف بحث سود سرشار از فروش تسلیحات نظامی پیشرفته به عربستان برایش مطرح است و از طرف دیگر بحث 

مبارزه با تروریسم که یکی از اولویت های اساسی سیاست خارجی ترامپ اعالم شده بود را در مقابل خود دارد.
لذا این طور می توان گفت که ترامپ با فروش این تســلیحات با عدول از بحث مبارزه با تروریســم به نوعی در راستای تقویت گروه های 
تکفیری و نیز داعش گام بر می دارد. چراکه عربستان یکی از کشورهای محوری در تغذیه گروه داعش و ستیزه جویان تکفیری در سوریه و دیگر 

کشورهای خاورمیانه محسوب می شود.
از منظر دیگر به نظر می رسد ترامپ با فروش این تسلیحات به دنبال جلوگیری از قدرت یابی ایران در منطقه است. زیرا با پیروزی دولت 
عراق بر داعش در موصل و خشکاندن ریشه گروه های تکفیری در سوریه با حمایت ایران و روسیه شاهد قدرت یابی بیشتر ایران خواهیم بود 

که این موضوع بیم رئیس جمهوری جدید آمریکا را دو چندان می کند.
از ســوی دیگر باید به یاد داشــته باشــیم رکود حاکم بر صنایع نظامی آمریکا در سال های اخیر موجب خســارت های زیادی برای این 
شرکت های بزرگ شده بود. بنابراین عربستان با قصد خرید سالح های پیشرفته از آمریکا به دنبال ایجاد رونق مجدد اقتصادی و سرمایه گذاری 
بیشتر در این کشور است. در هر صورت روابط واشنگتن-ریاض همواره با مولفه های تاثیرگذار اقتصادی و نظامی همراه بوده است و آمریکایی ها 
به ویژه پس از روی کار آمدن ترامپ به دلیل تضاد منافع با ایران بر ســر موضوعات منطقه ای که از آن به عنوان جنگ های نیابتی با متحد 
نزدیک خود یعنی عربستان یاد می کنند به دنبال حفظ این پایگاه و تقویت کشورهای همسو با خود برآمده اند. نتیجه فروش این تسلیحات عالوه 

بر مســائلی که یادآور شدیم، ایجاد مسابقه تسلیحاتی جدید در منطقه و دامن زدن به اختالفات بیشتر میان کشورهای حوزه خاورمیانه خواهد 
بود که این ناامنی به نفع اســرائیل تمام خواهد شــد. چرا که رژیم صهیونیستی بدون پرداخت هیچ گونه هزینه ای با ایجاد نفاق، جنگ و تفرقه 
میان کشورهای اسالمی می تواند همچنان خود را به عنوان یک دولت برتر در موقعیت نظامی و سیاسی حفظ کند. به عنوان نکته پایانی باید 
به همزمانی سفر ترامپ با این قرارداد اشاره کرد؛ حضور ترامپ در ریاض که اولین سفر او به منطقه در دوران ریاست جمهوری اش محسوب 
می شود، در راستای تاکید بر اتحاد و روابط استراتژیک دو کشور و پیگیری منافع مشترک برای مقابله با ایران و روسیه قلمداد می شود. زیرا اتحاد 
طبیعی بین ایران و روسیه با توجه به تحوالت جدید منطقه و احتمال شکست داعش در عراق و سازش بیشتر نیروهای مخالف دولت سوریه با 

نظام فعلی می تواند بر پررنگ تر شدن حضور ایران و محور مقاومت بیانجامد.

تناقضات ترامپ در برابر ریاض

آمار هولناک قربانیان 
وبا در یمن

حمالت ائتالف عربی به سرکردگی عربستان سعودی علیه یمن در حالی ادامه دارد که این روزها شیوع بیماری وبا گریبان مردم یمن را گرفته است.
ســازمان بهداشــت جهانی در بیانیه ای اعالم کرد که 242 نفر از مردم یمن در سه هفتۀ گذشته بر اثر ابتال به بیماری وبا جان باخته اند. در همین مدت، شمار مبتالیان به این 

بیماری نیز به 23425 نفر رسیده است. در شش ماه گذشته نیز 200 هزار یمنی به این بیماری مبتال شده اند.
پیشتر وزارت بهداشت دولت »نجات ملی« یمن مستقر در صنعاء به دلیل شیوع بیماری وبا، وضعیت فوق العاده در سراسر این کشور اعالم کرد.

فرستاده ســازمان ملل به سوریه پایان مذاکرات ژنو را اعالم کرد 
و این دور از مذاکرات را در راســتای تمرکز بر روند سیاسی همزمان با 

حفظ چهار مساله اصلی درباره سوریه موفقیت آمیز خواند.
به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم، استفان دی میستورا، فرستاده 
سازمان ملل در کنفرانس خبری اظهار داشت که دور آتی روند مذاکرات 
در ژنو در ژوئن آینده برگزار خواهد شــد بدون اینکه تاریخ دقیقی برای 
آن تعیین کند.وی اشــاره کرد، تعیین تاریخ دقیق آن به عوامل عدیده 
ای بستگی دارد.فرستاده سازمان ملل به سوریه گفت: نشست سه جانبه 
سازنده و مناسبی با نمایندگان آمریکا و روسیه برگزار شد و این نشست 

به بررسی مذاکرات طرف های سوریه و مسائل دیگر مرتبط بود.
دی میســتورا تصریح کرد، نشست هایی در شــهر ژنو در سطح 

کارشناسان آغاز شده تا روند مذاکرات مستقیم را هموار سازد.
وی همچنین خاطرنشان کرد، نتایج قابل لمس مذاکرات ژنو 6 در 
چارچوب نشست شورای امنیت ظرف چند روز آینده اعالم خواهد شد.

فرستاده ســازمان ملل تاکید کرد، دو گروه مخالفان مورد حمایت 
مســکو و قاهره در نشست های فنی درباره مســائل مربوط به قانون 
اساســی با هئیت عالی مذاکرات مورد حمایت ریاض شرکت نکردند.

وی متعهد به تالش بیشــتر برای تغییر این وضعیت شد.دی میستورا 
از تعیین موعد احتمالی تحقق راه حل سیاســی در سوریه امتناع کرد و 
گفت: وضعیت در واقعیــت تغییر می کند و ما به رایزنی ها برای روند 
سیاســی ادامه می دهیم.وی گفت، "پیشــرفت تدریجی" در حال رخ 
دادن اســت و این دور از مذاکرات با هدف تدوین قانون اساسی سوریه 
نبود اما زمینه را برای آن فراهم می کند. زمان طوالنی برای بررســی 
سند گذار سیاســی در سوریه صرف کردیم.این در حالی است که نصر 
حریری، رئیس هیئت مخالفان سوریه گفت، هیئتش یادداشت هایی در 
زمینه بازداشت شــدگان، نقش ایران در سوریه و مساله تغییر جمعیتی 

به دی میستورا داده است.

جمیل الشمری فرمانده عملیات بصره در یک کنفرانس خبری گفت: 
نیروهای امنیتی توانســتند با اســتفاده از اطالعات به دســت آمده، یک 
حمله تروریســتی را خنثی کنند. به گفته الشمری، دو تروریست انتحاری 
با اســتفاده از دو خودروی بمب گذاری شــده از بیابان الرطبه عازم بصره 
بودنــد که فرماندهی عملیات بصره با بهره گیری از اطالعات به دســت 
آمــده، هفت مانــع در خارج از بصره ایجاد کرد.ایــن مقام امنیتی عراقی 
افزود: اولین خودروی بمب گذاری شــده در نزدیکی یک مینی بوس بود 
که نیروهای پســت بازرسی الرمیله نتوانستند این خودرو را از مینی بوس 
مذکور دور کنند. در نتیجه انفجار آن، باعث کشته شدن سه نیروی نظامی 
و پنج تن از سرنشینان خودرو و همچنین زخمی شدن هفت نفر دیگر شد. 
الشــمری افزود: دومین خودروی بمب گذاری شده، با عبور از جاده خاکی 
به یک پست بازرســی پلیس حمله کرد. نیروهای پلیس خودروی مذکور 
را محاصره کردند. راننده خودروی بمب گذاری شــده را منفجر و پس از 
آن، کمربند انفجــاری اش را منفجر کرد که به هیــچ کدام از نیروهای 
امنیتی آســیبی نرسید. به گفته این مقام عراقی، راننده خودروی انتحاری 
دوم مدارکی به همراه داشــته است که ثابت می کند وی در ترکیه حضور 
داشته است و دستگاه اطالعات نظامی عراق در حال تحقیق برای کشف 

هویت واقعی وی است.

پایان نشست ژنو 6

 کره شمالی دست داشتن در حمالت 
سایبری جهانی را تکذیب کرد

 احتمال انتقال پایگاه هوایی
   اینجرلیک به اردن

همزمان با سفر دونالد ترامپ به عربستان سعودی بحث 
»ناتوی عربی« به صورت جدی مطرح شــده است و اساسا 
یکی از اهداف اصلی رئیس جمهور آمریکا محسوب می شود، 
اما به نظر می رسد این طرح به اندازه طرحی های قبلی شیوخ 
عربی و غرب تهی و فاقد پشــتوانه مردمی است و به همین 

دلیل آینده ای جز شکست در انتظار آن نیست.
الوقت: اولین بار وال اســتریت ژورنال در ســال گذشته 
گزارش داد، آمریکا از طرحي هــاي براي ایجاد یک »ناتوي 
عربي« با هدف صریح هدف قرار دادن ایران حمایت مي کند. 
این طرح طی چند هفته گذشــته بارها از سوی منابع غربی و 
عربی مطرح شــده است و ظاهرا این پروژه از پادشاهي خلیج 
فارس فراتر مي رود و مشــارکت اردن،  مصر و اسرائیل را در 

نظر مي گیرد.
در همین راستا رفت وآمدهاي دیپلماتیک بین واشنگتن 
و دولت هاي خلیج فارس و همچنین رژیم صهیونیستی براي 

پیش بردن این طرح افزایش یافته که هدف اصلی این طرح 
مقابله با ایران توصیف شده است.

باوجود تبلیغات و ژســت دیپلماتیک غربی ها و شــیوخ 
عربی حاشــیه خلیج فارس، طرح ناتوی عربی به اندازه سایر 
طرح های آنها توخالی به نظر می رسد.دالیل متعددی وجود 
دارد تا توصیفی بهتر از این برای طرح ناتوی عربی نداشــته 
باشــیم؛ اوال آنها اســتراتژي مشترک، چشــم انداز و نتیجه 
مطلــوب ندارند. براي مثال آنها نــام ترکیه را به عنوان یکی 
از اعضای احتمالی ناتوی عربی مطرح کرده اند. این در حالی 
اســت که برای آنکارا هنوز ایران یک شریک تجاري قوي با 
منابع نفتي اســت و مهمتر اینکه یکي از کشورهاي کلیدي 
اســت که مي تواند به آنکارا کمک کند تا از ظهور ناخوشایند 
یک موجودیت ملي کردي در منطقه جلوگیري کند. از طرف 
دیگر اعضاي شــوراي همکاري خلیج فارس به هیچ وجه در 
فکر و اندیشه یک دست نیستند و دچار تفرقه هستند؛ امارات 

و عربستان ســعودی که قرار است ستون اصلی این طرح را 
تشکیل دهند هم اکنون در یمن دچار اختالف جدی شده اند. 
اگر به تحوالت چند روز گذشته شهر جنوبی عدن نگاه کنیم 
به خوبی مــی توانیم به عمق اختالف های ابوظبی و ریاض 
پی ببریم. در همین حال، اردن و مصر عالقه  کمتری به این 
شــورا نشان داده اند و فاصله گرفتن آنها از جنگ یمن نشان 
می دهد که اختالفات آنها با ســایر کشــورهای عربی جدی 
است. در حدود یک ماه مقامات سعودی اعالم کردند قاهره به 
تعهد خود برای اعزام نیروی زمینی به یمن عمل نکرده است 
که با تکذیب مقامات مصری مواجه شد. تهران روابط خوبی 
با بعضی کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه عمان و عراق 
دارد، مسئله ای که باعث آشفتگی عربستان سعودی می شود. 
شورای همکاری همچنین با مشکالت اقتصادی موجه است 
سال گذشته دولت عربستان کسری بودجه خود را معادل 52 
میلیــارد و 800 میلیون دالر اعالم کرد که یکی از بزرگترین 

ارقام کسری طی چند دهه اخیر این کشور محسوب می شود.
برای اینکه بدانیم چرا ناتــوی عربی با ناکامی مواجه خواهد 
شد، کافی است نگاهی به جنگ سوریه بیاندزیم. کشورهای 
عربی به همراه دولت های غربی ســالح و پول هاي فراواني 
را وارد سوریه کردند تا متحد کلیدي ایران را از بین ببرند و با 
زور نظام سوریه را تغییر دهند و این کشور را تجزیه کنند. اما 
هر زماني که شــبه نظامیان خیمه شب بازي آنها به موفقیت 
نظامي بر روي زمین دســت پیدا مي کننــد بالفاصله جنگ 
داخلي بین آنها شروع مي شود و همزمان حامیان خارجی این 
گروه در پشســت صحنه برای گسترش نفوذ خود درگیر می 
شوند. در طول شش سال گذشته مخالفان و حامیان خارجی 
آنها هرگز نتوانستند درباره حمایت از یک رهبر واحد به توافق 
برســند، بنابرین تصور اینکه دولت های عربی بر ســر یک 
سازمان واحد نظامی امنیتی به توافق برسند تقریبا غیرممکن 

به نظر می رسد.

»ماریا زاخارووا« ســخنگوی وزارت خارجه روسیه در 
کنفرانس هفتگی خود به تصمیم آمریکا برای استقرار دائم 
در افغانستان واکنش نشان داد و گفت: حضور دائم آمریکا 

در افغانستان هیچ دستاوردی نخواهد داشت.
وی افزود: آمریکا و نیروهای ناتو در افغانستان بیش از 
15 سال در افغانستان حضور دارند اما هیچ دستاورد مهم و 

موثری نداشتند.
به باور وی، عملیات آمریکا در افغانستان ناامید کننده 
بوده، چون درگیری های مســلحانه همچنان ادامه دارد و 

مواد مخدر هم در افغانستان افزایش یافته است.
ســخنگوی وزارت خارجه افغانستان همچنین گفت: 
بیکاری و اقتصاد بســیار ضعیف در افغانستان هم از جمله 
مواردی اســت که در طول مدت حضور آمریکا و ناتو حل 

نشده است.
زاخارووا در عین حــال تاکید کرد که تنها راه ممکن 
برای حل و فصل بحران در افغانســتان ابزارهای سیاسی 
است و روسیه و شــرکای دیگر در چارچوب نشست های 

منطقه ای در این راستا تالش می کنند.

وزارت خارجــه آمریــکا اعــالم کــرد »هاشــم 
صفی الدین«، رئیس شــورای اجرایی حزب اهلل لبنان را 

در فهرست تحریم ها قرار داد.
به تبع اقدام آمریکا، وزرات کشور عربستان سعودی 
در بیانیه ای اعالم کرده اســت که »هاشم صفی الدین« 
- متولد 1964 در شــهر صور- را بــه دلیل آن چه که 

آن را اجــرای عملیــات به نفع »حــزب اهلل لبنان« در 
منطقه خاورمیانه و دادن مشــاوره برای اجرای عملیات 
تروریســتی و حمایتش از بشار اســد نامیده، در لیست 

تروریستی قرار داده است.
به نوشته روزنامه التواصل، این اقدام وزارت کشور 
عربستان، در استناد به فرمان پادشاهی سعودی به شماره 

44 برای هدف قرار دادن تروریســت ها و حامیانشــان 
انجام شــده و طبق آن همه شهروندان عربستان و افراد 
مقیم در این کشــور از هر گونه همکاری و تعامل با وی 
منع شــده اند.در بیانیه وزارت خارجه آمریکا نام »محمد 
العیســاوی«، از اعضای گروه تروریستی داعش هم در 

فهرست تحریمی این کشور قرار گرفته است.

برت مک گورک، فرســتاده ویژه آمریکا در ائتالف 
ضد داعش روز جمعه اعالم کــرد که ایاالت متحده با 
دولت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه پس از شکست 
داعش به منظور برقراری ثبات در این کشــور همکاری 

نخواهد کرد.
وی به خبرنگاران گفت: در سوریه ما دولتی نداریم 
که با آن همکاری کنیم و هرگز هم با دولت اســد وارد 

همکاری نمی شویم.
این مقام ارشــد دولت آمریکا به بیان این مســاله 
پرداخت که ائتــالف ضد داعش آماده انجام پروژه هایی 
برای برقراری ثبات در ســوریه است که پس از شکست 
داعش در این کشور صورت می گیرد و تا به حال صدها 

مورد از این پروژه ها را در نظر گرفته است.
فرستاده ویژه آمریکا در ائتالف ضد داعش همچنین 

گفت که جز در عراق جامعه بین الملل تا زمانی که دولت 
اسد از طریق یک روند سیاسی تغییر نکند، آماده پرداخت 
 کمک هــای مالی بــرای پروژه های ثبات در ســوریه 

نیست. 
ائتالف ضد داعش از طریــق روابط دیپلماتیک با 
رهبران محلی در زمینه ســوریه نظیر ایمن ســازی سد 

طبق همکاری می کند.

واکنش روسیه به حضور دائمی آمریکا در افغانستان

آمریکا مقام بلندپایه حزب اهلل را در لیست تروریسم قرار داد

فروش 100 میلیارد دالری تسلیحات به عربستان

دولت کره شــمالی گزارش ها مبنی بر اینکه پیونگ یانگ عامل حمالت ســایبری اخیر در 
جهان بوده، به شدت تکذیب کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، این حمله سایبری حدود 300 هزار کامپیوتر 
در 150 کشــور جهان با کرم واناکرای آلوده کرد و پس از آن از کاربران خواســت پولی پرداخت 

کنند که بتوانند مجددا از سیستم شان استفاده کنند.
کدی که در حمله اخیر استفاده شد مشابه کدی است که در حمالت هکری پیشین استفاده 

شده بود و دولت کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی مسئول آن شناخته می شد.
با این حال کره شمالی اکنون ادعاهای جدید را تکذیب می کند و مخالفان خود را به شایعه 

پراکنی متهم کرده است.
کیم این ریونگ، معاون سفیر کره شمالی در سازمان ملل به خبرنگاران گفت: این اتهامات 
بســیار مضحک است. واشنگتن و سئول عامل این اتهام زنی ها هستند. هر زمان اتفاق عجیبی 

رخ می دهد ایاالت متحده و نیروهای متخاصم کمپین ضد کره شمالی به راه می اندازند.
محققان در آمریکا، روسیه و تل آویو گمانه زنی کردند که احتماال ارتباطی میان این حمله و 

کره شمالی وجود داشته باشد اما نسبت دادن چنین حمالت سایبری دشوار است.
یکی از کارشناســان گوگل شــباهت هایی میان کرم واناکرای و کــدی که گروه هکری 

الزاروس استفاده کرده بود که گمان می رود با کره شمالی در ارتباط باشد، پیدا کرده است.

یکی از انتحاری های بصره از 
ترکیه آمده بود

»اورزال فــون در الین« وزیر دفاع آلمان با اشــاره به ممنوعیت اعمال 
شــده از سوی دولت ترکیه در بازدید نمایندگان پارلمان این کشور از پایگاه 
هوایی اینجرلیک اظهار داشــت: ارتش آلمان می تواند گزینه اردن را برای 
انتقال پایگاه هوایی اینجرلیک جدی تلقی کرده و مراحل آن را در دســتور 

کار قرار دهد.
روزنامه استاندارد گزارش داد، وزیر دفاع آلمان پس از بازدید روز گذشته 
خود از پایگاهی در اردن که می تواند مورد مناســبی برای اســتقرار پایگاه 
اینجرلیک به شمار آید همچنین گفت: ارتش آلمان باید برای تحقق اهداف 

خود در راستای مقابله با تروریسم و داعش هر راهی را امتحان کند.
فون در الیــن در ادامه تاکید کرد: ارتش آلمــان پیش از آغاز مراحل 
انتخاب بایــد تدابیر امنیتی در این خصوص را بــه خوبی و با دقت در نظر 

بگیرد.
گفتنی است شماری از نمایندگان کمیسیون دفاع پارلمان آلمان قرار بود 
روز سه شنبه از پایگاه هوایی اینجرلیک واقع در ترکیه بازدید به عمل آورند 

که این امر با مخالفت آنکارا روبرو شد.
در عین حال »زیگمار گابریل« وزیر خارجه آلمان خواستار تغییر رویکرد 

دولت آنکارا در این باره شد.

داوداحمدزاده-کارشناسمسائلخاورمیانه

آمریکا: هرگز با اسد درباره سوریه همکاری نمی کنیم


