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قطع رابطه با قطر،

بهای نفت را افزایش داد
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یادداشت

چرا قطع رابطه با قطر؟

دماغه کوچکی که با عنوان شبهجزیره نیز شناخته میشود ،از  3000سال قبل محل
درآمدهای کالن از بطن خلی ج فارس بوده است .قطر ،یک شیخنشین قدیمی در جنوب
ایران اســت که از زمان ساسانیان درآمد خود را با صید مروارید از خلیجفارس بهدست
میآورده است .عربستان در حالی روابط خود را با قطر قطع کرد که سایر دول عرب از
جمله مصر ،امارات ،بحرین به پیروی از عربســتان ادامه دادند .حس سیادت عربستان
پس از خرید نجومی تسلیحات از آمریکا در اولین اقدام جدی بینالمللی منجر به اعالم
قطع روابط با قطر گشت .شاید غرور ناشی از خود برتربینی در مقابل سرکشی و برتری
نسبی قطر ،سبب این امر شده است .دالیل برتری قطر را می توان به صورت اجمالی
چنین بیان نمود :امپراطوری رســانه ای قطر سالهاست که سبب ناراحتی ارتجاع عربی
شــده است .نقش شبکه الجزیره در تشــدید بحران و حمایت از انقالب در کشورهای
عربی ،کینه از قطر را در کشــورهای عربی که دارای نظام پادشــاهی هستند؛ افزایش
داده است .از سوی دیگر ،پیشرفت اقتصادی قطر و تبدیل آن به یک رقیب سرکش در
بازار نفت و گاز ،خشــم عربستان را بسیار برانگیخته است .پناه دادن به حماس جرمی
نابخشــودنی است که قطر مرتکب شده اســت .گرچه قطری ها در دو دهه گذشته در
روابط با رژیم صهیونیستی ،سدشکنی کرده اند؛ اما از سوی دیگر نخواسته اند که اعتدال
را کنار بگذارند .قطر در برقراری رابطه و حمایت از حماس ،در بین کشورهای پادشاهی
عربی یا ( ۲+۶شش کشــور عربی حاشیه خلیج فارس ،اردن و مغرب) پیشقدم بوده و
حمایت آشکاری از حماس و مردم غزه داشته است .ولی به نظر میرسد آنچه که سبب
اصلی قطع رابطه است؛ حمایت قطر از حماس می باشد.
قطر همواره سیاستی «دورو» در برابر آمریکا در پیش گرفته است.از یکسو ،نقش
قابــل اعتمادترین میزبان را برای آمریکا و برخی از مهمترین پایگاههای نظامیاش در
خاورمیانه بر عهده گرفته است و از سوی دیگر ،در کسوت حامی کلیدی برخی نیروهای
رادیکال در منطقه عمل کرده است .حمایت قطر از حماس فقط نوکی از کوه یخ است
که از آب بیرون زده است .این کشور «یکی» از حامیان بیرونی حماس بوده است یعنی
هم حامی مالی برای این گروه بوده و هم پناهگاه امنی برای رهبرانش .اما ســؤالی که
پیش میآید این است که قطر ،مرکز توجه مالقات اخیر ترامپ و بن سلمان بوده است؟
یا این وقایع ناشی از دیکتاتور مآبی عربستان است؟ به نظر میرسد ،سرکشی و خالف
سیاستگذاریهای عربســتان حرکت کردن قطر ،عربستان را عصبانی کرده است .از
طرفی نیز افزایش فشــارهای عربستان و هم پیماناش به قطر چه بسا این کشور را به
سمت هم پیمانی با ایران سوق دهند .این خطر شاید از خطر فعلی قطر برای عربستان،
آمریکا و اسرائیل گرانتر تمام شود.
پاورقی

شیعیان کشمیر در برزخ

حوادث اخیر کشمیر حاکی از تداوم اعتراضاتی است که از تابستان گذشته و با کشته شدن
برهان وانی ،مبارز جوان مسلمان کشمیری شعله ور شد و همچنان با فراز و نشیب ادامه دارد .در
این میان ،یکی از مسائلی که حائز اهمیت است ،حضور و نقش شیعیان کشمیر در این اعتراضات
و تاثیر و تأثر آنان از این حوادث اســت .برای بررسی این موضوع ابتدا باید چند نکته مقدماتی
را مد نظر قرار دهیم:
 .1شیعیان در منطقه کشمیر (تحت سلطه هند) در اقلیت هستند و از جمعیت  10میلیونی
آن حداکثر  1میلیون نفر شیعه هستند.
 .2بر خالف آنچه در هنگام اوج اعتراضات تابستان ،در فضای مجازی و حتی تربیون های
رســمی ایران مطرح شد ،تاکنون شیعه کشی در کشــمیر رخ نداد و اصوال شیعیان در معرض
حمالت نیروهای نظامی هندی نبوده اند.
 .3کشمیر تحت حاکمیت هند را باید به دو بخش شرقی و غربی تقسیم کرد .بخش شرقی
با محوریت کارگیل که اگرچه شیعیان پرشور و انقالبی دارد اما چالش جدی با حکومت هند به
چشم نمی خورد .اما عمده چالش ها و درگیری ها مربوط به بخش غربی به محوریت سرینگر
است که در این بخش دو جریان اصلی شیعی به نام موسوی و انصاری ( به رهبری سیدحسن
آقا موسوی و موالنا عباس انصاری) در اعتراضات مشارکت جسته و با معترضان همراه هستند.
 .4سیدحســن آقا موسوی و عباس انصاری هر دو عضو کنفرانس حریت یعنی مهم ترین
تشکل سیاسی مذهبی مسلمانان کشــمیر هستند که متشکل از مجموعه ای از جمعیت های
اسالمی و انقالبی است و همواره در تعارض با دولت هند قرار دارد و طبیعتا این دو رهبر شیعی
همسو با اهداف و اقدامات کنفرانس حریت عمل می کنند.
 .5تاکنون به این دلیل که رنگ و بوی جامعه مسلمان کشمیر ،گرایش صوفیانه و دوستدار
اهل بیت (ع) بوده ،طبیعتا این امر در بدنه و رهبری کنفرانس حریت نیز متجلی بوده و رهبران
مســلمان این کنفرانس همچون سید علی گیالنی و  ...همواره محبت و ارادت خود به خاندان
پیامبر (ص) را نشــان داده اند ،اما باید بدانیم در چند ســال اخیر که موج تکفیر و سلفی گری
که جهان اســام را فراگرفته ،جامعه مســلمان کشمیر از این به شدت متأثر شده به طوری که
نشانههای گرایش به سلفی گری به ویژه در میان نسل جدید مبارزان کشمیری به خوبی نمایان
گشته و برهان وانی کشته شده در تابستان نیز از جمله همین مبارزان جوان سلفی است.
اکنــون با توجه به نکات فوق باید با تأمل بیشــتری به همراهی شــیعیان با اعتراضات و
واکنشهای جامعه شیعی و ایرانی نسبت به این حوادث نگریست ،امری که نگارنده این سطور
در سفر چند ماه قبل سیدحسن آقا موسوی به ایران با این رهبر شیعه کشمیری در میان گزارد.
می دانیم که اقلیت شیعه امامیه کشمیر قادر به برپایی یک حکومت مستقل شیعی و یا حتی
فدرالی نخواهد بود و بنابراین سه راه در مقابل آنان قرار دارد:
.1شــیعیان موافق شــرایط کنونی یعنی تحــت حاکمیت دولت هند باقــی بمانند و البته
تالش نمایند در صحنه سیاســی و اجتماعی حضور موثرتری داشته باشند و فرضا با اختصاص
کرسیهای مشخص پارلمانی و یا حتی وزارتی ،به ارتقاء وضعیت سیاسی اجتماعی و اقتصادی
خود بپردازند .در این حالت اگرچه شــیعیان همچنان با مشکالت زیادی مواجه خواهند بود اما
حداقل از یک آزادی نسبی در برپایی شعائر مذهبی خود برخوردار خواهند بود.
.2اقلیت شیعه کشمیر با همراهی اکثریت سنی سلفی زده موفق به جدایی از هندوستان شود
و حکومت مســتقل اسالمی در کشمیر برقرار گردد .طبیعتا در این حالت و با حاکمیت مبارزان
مســلمان سلفی باید منتظر تکرار تجربه تلخ حکومت اخوانی ها در مصر بود که در آن شیعیان
حتی از آزادی حداقلی در برپایی شعائر مذهبی خود محروم و در معرض تهدید و کشتار جدیتر
قرار خواهند گرفت.
.3حالت سومی که متصور است ،پیوستن کشمیر جدا شده از هند به پاکستان است ،آن گونه
که پیشینیان مسلمانشــان از هند جدا شده و حکومت اسالمی پاکستان را برپا کردند و در این
حالت نیز شیعیان مجبور به زندگی تحت ظلم و فشار حکومت پاکستان هستند و وضعیت فعلی
شیعیان در پاکستان گواه این مطلب است.
بنابراین باید گفت که شــیعیان کشمیر در سه راهی برزخ حکومت هند و یا ورود به جهنم
سلفی ها و حکومت پاکستان گرفتار آمده اند و باید میان بد و بدتر گزینه بد را برگزینند و با تأمل
و وسواس بیشتری با جریان های سلفی زده کشمیر همراهی کنند.

خبر

احتمال خروج آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل

انتظار میرود آمریکا در نشســت روز سه شنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل از این
شــورا خارج شود .به گزارش الوقت به نقل از خبرگزاری رویترز ،دیپلماتها و فعاالن حقوق
بشــری اعالم کردند :انتظار میرود آمریکا روز سه شنبه اعالم کند که اگر اصالحات مورد
نظر این کشور از جمله عدم اتخاذ مواضع ضد اسرائیلی کنار گذاشته نشوند ،از شورای حقوق
بشر سازمان ملل خارجشود .در همین راستا نیکی هیلی ،سفیر آمریکا در سازمان ملل چند
روز گذشته اعالم کرد ،واشنگتن تصمیم خواهد گرفت که از این شورا خارج شود یا نه .دونالد
ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا پس از بر ســر کار آمدن در این کشور تصمیمهای جنجالی در
حوزه سیاســت خارجی گرفته است .در همین راســتا میتوان به تصمیم روز پنجشنبه وی
مبنی بر خروج توافق اقلیمی پاریس اشــاره کرد که انتقاد گســترده جامعه بینالمللی را به
همراه داشت.
هیلی به تازگی در روزنامه واشــنگتن پست از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست
به انتقادات خود علیه اسرائیل پایان دهد .احتمال خروج آمریکا از این شورا زنگهای هشدار
را برای متحدان غربی و فعاالن حقوق بشری به صدا درآورده است.
در همین راســتا هشت گروه حقوق بشــری مانند «خانه آزادی» در نامهای به هیلی
گفتهاند که خروج از این شورا میتواند اثرات غیرسازندهای داشته باشد.

بهای نفت روز دوشنبه به دنبال قطع روابط چند کشور عربی با قطر و از بیم گسترش تنش در خاورمیانه افزایش یافت.
قیمت هر بشکه نفت خام برنت که در ابتدا با حدود یک درصد افزایش روبرو شده بود در ادامه به  ۴۹دالر و  ۶۵سنت رسید .هر بشکه نفت خام سبک آمریکا (وست تگزاس اینترمدیت)
نیز  ۴۷دالر و  ۴۰ســنت معامله شــد .قطر با ظرفیت تولید روزانه  ۶۰۰هزار بشــکه نفت یکی از کوچکترین تولیدکنندگان عضو اوپک به شمار می رود .با این حال این کشور بزرگترین
صادرکننده گاز مایع جهان محسوب می شود .عربستان سعودی ،مهمترین صادرکننده نفت ،به همراه چند کشور عربی از جمله امارات متحده عربی و مصر روز دوشنبه رابطه خود با قطر
را به دلیل «حمایت از تروریسم و افراط گرایی» و «مداخله در امور داخلی دیگر کشورها» قطع کرد.
به دنبال انتشار قطع روابط برخی کشورهای عربی با قطر ارزش شاخص اصلی سهام در بورس این کشور با هفت درصد کاهش روبرو شد.

بینالملل

تنش میان عربستان و قطر؛ پایان رویای وحدت کشورهای عربی
حسین آرمند (پژوهشگر مسائل خاورمیانه)

الوقت  -کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در
طی قریب به چهار دهه سابقه فعالیت در این اتحادیه منطقهای
هیچگاه در رســیدن به آرمان سیاســی همگرایــی و اتحاد
اســتراتژیک اعضا به صورتی که در اتحادیه اروپا ظهور یافت
موفق عمل نکردهاند و این ناکامی را میتوان در عدم انطباق
ت حاکمه
منافع راهبردی و اختالفات سیاسی عدیده میان هیئ 
این کشورها در زمینه کسب رهبری اتحادیه و همچنین عدم
گرهخوردگی و نیازمندی اقتصاد کشورهای این شورا دانست.
در این میان در طول سالهای گذشته وجود اختالف میان
عربســتان سعودی و قطر بزرگترین شکاف سیاسی در ساختار
شــورای همکاری خلیج فارس بوده و می باشد به صورتی که
پتانسیل و توان سیاسی این شورا در معادالت منطقهای را تحت
شعاع قرار داده است .این شکاف های عدیده از سوی دیگر به
قطببندی دولتهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز انجامیده
است به گونهای که برخی دولتهای عربی تابع رویکرد ریاض
در شــورای همکاری هستند(بحرین ،امارات) و برخی دیگر به
تبعیت از قطر در مقابل رویکرد یکجانبه و رهبریگونه ریاض
در شــورا (عمان ،کویت) عمل میکنند .تنش و اختالفات در
حال حاضر افزایش یافته به گونهای که قطر پس از فراخواندن
سفرای خود از کشورهای عربســتان ،مصر ،کویت ،امارات و
بحرین؛ سفرای این کشورها را از خاک خود اخراج کرد.
این مســاله مــورد توجه و تامل تحلیلگــران و ناظران
سیاســی قرار گرفته اســت؛ به گونهای که اکنون این فرضیه
مطرح شده که قطر در مســیر جدایی کامل از عربستان قرار
گرفته اســت .در راستای تحلیل این موضوع ،در نوشتار حاضر
علل و زمینههای بروز تنش و اختالف میان کشورهای شورای
همکاری بویژه عربستان و قطر بررشی شده است.
 -1تعارضات ایدئولوژیک دوحه و ریاض
عربســتان ســعودی و قطر از لحاظ ایدئولوژیکی دارای
دو دیدگاه نســبت ًا متفاوت به مذهب اهل ســنت هســتند که
هر یک درصدد جا انداختن تفســیر خود در کشورهای عربی
و اســامی است .در حالی که ســعودیها ایدئولوژی وهابیت
را ترویج میکنند که تفســیری بسته از سبک زندگی اسالمی
در عربســتان را همچون تفکیک مطلق جنســی و جلوگیری
از حضــور زنان در عرصه اجتماعی و اجرای احکام شــریعت
از طریق اعمال مجازاتهای ســخت و خشــونتگرایانه ارائه
میدهد و دیگر مذاهب و ســبکهای زندگی اســامی را به
رسمیت نمیشناسد ،تفسیر قطریها از مذهب اهل سنت که
در گروه اخوان المسلمین نمود یافته است ،با رد خشونتگرایی
بیقاعده در وهابیت عربستان ،تفسیری بازتر ارائه میکند که

"ابومهدی المهندس" در گفت وگوی اختصاصی با شبکه
العالم ،با اشــاره به بروز تغییر در شیوه جنگ و نوع سالح های
گروهک تروریستی داعش و اســتفاده فراوان این گروهک از
موشــک های هدایت شونده و پیشرفته آمریکایی ،خاطرنشان
کرد که موشک های اسرائیلی که در معامالت تسلیحاتی میان
کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و رژیم صهیونیستی فروخته
می شود و نیز برخی سالح های ترکیه در میان تسلیحات مورد
استفاده داعش دیده می شود.
وی با بیان این که الحشــد الشعبی وارد کشمکش های

سناریوهای
قطر برای پاسخ به
عربستان
سرگئی دمیدینکو رئیس موسسه علوم اجتماعی
آکادمی علوم روسیه با اشاره به رقابت قطر و عربستان
ســعودی بر سر نفوذ در مصر و سوریه ،گفت :قطر با
تکیه بر امکانات وتوان مالی باالی خود ،تالش کرد تا
تاثیرسیاسی خود درمنطقه را تقویت کند؛ همان کاری
که عربســتان از ده ها ســال پیش انجام داده است
ودیگر کشــورهای حوزه خلیج فارس نیز تحت تاثیر
سیاست ونفوذ این کشور واقع شده اند.
دمیدینکو اظهار داشــت قطع رابطه کشورهای
حــوزه خلیج فارس با قطر ،باعث می شــود که این
کشــور درمنطقه هم پیمانی نداشته باشد .وی دراین
باره گفت :به درستی نمی دانم کدام کشور هم پیمان
قطــر خواهد ماند ،یا به عنــوان مثال قطر با الجزایر
یا مغرب دوست خواهد شــد؟ به اعتقاد من ،الجزایر
ومغرب دربحبوحه اختالفات فزاینده کشورهای حوزه
خلیج فارس موضعی بی طرفانه خواهد داشــت .این
شــرق شــناس روس درتحلیلی درباره اوضاع فعلی
منطقه گفت :اختالفات میان کشورهای حوزه خلیج
فارس با قطر پس از هفت ســال ازنزاع میان قطر و
عربستان وقطع روابط دیپلماتیک آنان و محاصره قطر
پایان نیافته است واین کشور کوچک ساکت نخواهد
نشســت؛ زیرا دارای البیهایی اســت که میتواند
از آنان به عنوان اهرم فشــار در واشــنگتن ،لندن و
بروکسل اســتفاده کند و درنتیجه می توان گفت که
کشــورهای طرف جنگ با قطر نه تنها دراین جنگ
متضرر خواهند شد ،بلکه نبرد اولی را نیز باختهاند.
دمیدینکو با بیــان اینکه نباید فراموش کرد که
قطر کشــوری ثروتمند اســت و به چین ،گاز صادر
میکنــد وســرمایه گذاریهای میلیــارد دالری در
انگلیس و فرانسه دارد ،افزود :به همین دلیل می توان
گفت که پایان کار قطر نزدیک نیســت واین کشور
درزمان و مکان مناسب ،به این کشورها پاسخ خواهد
داد.

حضــور زنان در عرصههای اجتماعــی را پررنگتر می کند و
احترام به مذاهب دیگر اســامی از جایــگاه بهتری برخوردار
اســت .لذا حکام ســعودی با آگاهی از جذابیــت و مقبولیت
بیشتر ایدئولوژی اخوان المسلمین که از همخوانی باالتری با
اصول دموکراســی و آزادیخواهی نسبت به تفسیر خشک و
غیرمنعطف وهابیت در جهان اسالم برخوردار است ،گسترش
فعالیت این گروه را با توجه به توانایی ســازماندهی گســترده
آن ،تهدیدی هویتی برای تداوم سلطه خود در داخل عربستان
قلمداد میکند .قطر هم اکنون مهمترین کشــور حامی گروه
اخوان المســلمین در منطقه اســت که از فعالیت این گروه در
عربســتان و دیگر کشــورهای عربی حمایت مالی و تبلیغاتی
میکند و این امر یکی از مهمترین و ریشهای ترین دالیل بروز
اختالف میان عربستان و قطر می باشد.
 -2اختالفات ارضی میان دو کشور
اختالفات ارضی میان عربســتان سعودی و قطر پیشینه
تاریخــی دارد که به طــور متناوب موجب بــروز تنش میان
دو کشــور میشــود و بارزترین نمونه آن به اوت سال 1992
بازمیگردد که درگیری مســلحانه بین دو کشــور را به دنبال
داشــت و در نتیجه آن یک نظامی سعودی و  2نظامی قطری
کشته شدند .عربستان مدعی مالکیت  23مایل از سواحل جنوب
ت و دو کشــور در مورد مالکیت خلیج «سلوا»
شرقی قطر اس 
واقع در مرزهای جنوب غربی قطر دچار اختالف هســتند .در
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به طور موقت بر اختالفات خود سرپوش گذاشتند .یکی دیگر
از مهمترین مناطق مورد اختالف ،مجادالت بر سر منطقه ابو
الخفوس است که از سال  1965تاکنون دو کشور عربستان و
قطر نتوانستهاند برای حل آن راه حل بیابند .منطقه الخنفوس
در نزدیکی راهی قرار دارد کــه به یک پایگاه دریایی منتهی
میشود که عربستان ســعودی آن را در «خور العدید» ایجاد
کرد .خور العدید خلیج کوچکی اســت که در جنوب قطر واقع
شده و تحت حاکمیت عربستان است .این منطقه از این جهت
برای قطر مهم شمرده میشــود که از این طریق میتواند به
امارات ،بزرگترین شریک تجاری خود مرتبط شود و قطریها
اعتقــاد دارند ،تصرف این منطقه توســط عربســتان موجب
میشــود ،تمام راههای زمینی قطر به عربستان منتهی شود و
آنها برای ارتباط و دســتیابی به کشور امارات مجبور باشند از
خاک عربستان عبور کنند .قطر به توافقتنامه  1974منعقده بین
ریاض و امارات عربی متحده بر ســر «خور العدید» معترض
است و درگیری فوق همچنان ادامه دارد.
 -3نوع مناسبات با تهران
از جملــه مهمترین دالیل ایجاد شــکاف در میان اعضاء
شــورای همکاری خلیج فارس عدم رویکرد واحد و یکپارچه
اعضا نســبت به ایران است .در حالی که عربستان سعودی به
عنوان پرچمدار مقابله با گسترش نفوذ ایران در منطقه خواهان
قطع همکاری کشــورهای شورای همکاری با ایران بوده و در
پی ایجاد ائتالف ضد ایرانی در کشورهای اسالمی میباشد که

آخرین نمونه از این تالش را در اجالس اخیر ریاض با حضور
دونالد ترامپ به نمایش گذاشــت؛ اما قطر به عنوان کشوری
که در پی ارتقاء جایگاه خود و مطرح شدن به عنوان کشوری
مستقل و صاحب نفوذ در ســطح بینالمللی است با روی کار
آمدن شــیخ تمیم بن حمد بن خلیفة آل ثانی رویکرد متفاوتی
نسبت به ایران را در پیش گرفته است تا از این طریق هم منافع
خود در همکاریهای اقتصادی و سیاسی با ایران را بدست آورد
و هم از این طریق ریاض را تحت فشــار قرار دهد .سیاســت
ریــاض جلوگیری از قد علم کردن قطــر از جنبه اقتصادی و
سیاسی در سطح منطقه است که میتواند برای جاهطلبیهای
سعودیها در رهبری جهان اسالم مانعتراشی کند.
از ایــن رو نزدیکی به ایران گزینه مناســبی برای دوحه
اســت تا در مقابل تهدیدات عربستان و متحدان دیگر آن در
شورای همکاری خلیج فارس عکسالعمل نشان دهد.
 -4اختالف در مسائل منطقهای
سیاســتهای منطقهای از منابع اصلی بروز اختالف بین
قطر و عربستان است که به رقابت برای کسب حوزههای جدید
نفوذ انجامیده است.
این دو کشــور که هرکدام داعیــه رهبری جهان عرب و
تقویت نفوذ خود در بین کشــورهای ایــن منطقه را دارند در
تالشــند که دایره نفوذ رقیب خود را محدود کنند و نفوذ خود
را گسترش دهند.
مهمترین موضوعات منطقهای مطرح در این زمینه مسئله
یمن ،بحرین ،ســوریه و مصر اســت .قطر در زمان روی کار
آمدن محمد مرسی و اخوان المسلمین مبلغ  2میلیارد دالر به
مصر کمک مالی کرد اما در مقابل عربســتان سعودی کمکی
 11میلیارد دالری را در اختیار نظامیان مصر قرار داد تا آنها را
تشویق به کودتا و سرنگونی اخوان المسلمین کند.
در موضــوع بحران ســوریه نیز اگرچه دو کشــور برای
سرنگونی حکومت بشــار اســد تمام توانایی مالی ،نظامی و
تبلیغاتی خود را در حمایت از مخالفان بکار گماردند اما رقابتی
بنیادین میان دوحه و ریاض در زمینه رهبری نیروهای مخالف
در ائتالف مشــاهده میشود به صورتی که با فشار سعودیها
احمد الجربــا به جای معاذ الخطیب که بــه قطر نزدیک بود
ریاست ائتالف را عهده دار شد.
در نهایت میتوان اینگونه نتیجه گرفت که کشــورهای
عضو شورای همکاری خلیج فارس علیرغم نشان دادن ژست
همبســتگی و همگرایی منطقه ای ،دچار شکنندگی در روابط
دو و چندگانه هســتند به گونه ای که تــا حد ایجاد بی ثباتی
در کشــور مقابل و حتی براندازی نظام های سیاسی یکدیگر
پیش میروند.

داعش تسلیحات آمریکایی و اسرائیلی دارد

داخلی نمی شــود ،تاکید کرد که نیروهای بسیج مردمی عراق
مانند گذشته و حال همواره با هماهنگی با طرف های ذیربط
در عراق برای برطرف ساختن مشکالت عراق فعالیت خواهند
کرد و همواره عامــل توازن و قوت برای ارکان مختلف جامعه
عراق خواهند بود به گونه ای که به هیچ کس ظلم نشود.
معاون فرمانده الحشد الشعبی تاکید کرد که بسیج مردمی
عراق تا رســیدن به موصل هزاران شهید و زخمی داده است و
این حق دولت عراق اســت که کنترل کامل این منطقه را به
دست گیرد؛ بسیج مردمی عراق هیچ نقش منفی در این منطقه
ندارد ،از پیوســتن به احزاب اجتناب می کند و امیدوار است در
سایه اوضاع ناگوار منطقه ای و اختالفات تاریخی و منطقهای،
در چارچوب قانون اساســی عراق ،توافــق و تفاهم الزم میان
ارکان مختلف این کشــور درخصوص ساختار مدیریتی منطقه
صورت گیرد.
ابومهدی المهندس ،ایزدی های عراق را قشر بسیار مظلوم

این کشور توصیف کرد که به حال خود رها شده تا با سرنوشت
فاجعه آمیزی مواجه شوند ،قشــری که سرزمینشان به عرصه
تاخت و تاز تروریستها تبدیل شد ،زنان و کودکانشان ربوده و
در نهایت با سرنوشتی هولناک و بی سابقه مواجه شدند .بنابراین
بســیج مردمی عراق از ایزدی ها دفاع مــی کند .وی با بیان
اینکه نیروهای الحشد الشعبی وارد اراضی سویه نشده اند ،اظهار
داشت :نیروهای الحشد الشعبی در مناطق مرزی عراق در حال
نبرد هستند .المهندس تأکید کرد که تلعفر کامال محاصره شده
و نیروهای الحشد الشعبی آماده آزادسازی آن هستند.
وی افزود :ما به سمت فرودگاه تلعفر رفتیم و پس از آن به
سوی سنجار حرکت کردیم و مسیر تلعفر را از سمت غرب قطع
کردیم ،درنتیجه راه ارتباطی موصل و تلعفر با ســوریه و دیگر
استانهای عراق قطع شد و اکنون کامال در محاصره است.
ابومهــدی المهندس گفت :عملیــات در چندین محور در
جریان اســت و ما به تازگی در یکی از همین محورها مجتمع

الصکار در جنوب را آزاد کردیم و اکنون در حال محاصره کامل
منطقه و پاکســازی آن از داعش هســتیم؛ این منطقه بسیار
راهبردی اســت زیرا از همین جا کاروانهای تروریســتها در
سال  2013از ترکیه به سوریه و سپس به عراق وارد شدند که
درنتیجه آن موصل و مناطق بســیاری از صالح الدین و االنبار
به دســت داعش افتاد ،ولی ما امروز شریان ارتباطی اصلی بین
ترکیه ،ســوریه و عراق را قطع کرده ایــم و این منطقه تقریبا
محاصره شده و در روزهای آینده آن را پاکسازی خواهیم کرد.
المهندس در واکنش به هشــدارهای آمریکا به نیروهای
الحشــد الشعبی درباره نزدیک شدن به مرزهای سوریه یا ورود
به خاک این کشــورگفت :آیا سوریه یکی از استانهای امریکا
است؟! این هشــدارها بی معنی اســت ،آمریکا حاکم منطقه
نمیباشــد و نباید اینگونه اظهار نظر کنــد ،آمریکایی ها باید
احترام خودشان را نگه دارند و فقط درخصوص مرزهای خود در
آمریکا صحبت کنند ،این کشور مسئول سوریه یا عراق نیست.

مواضع یونان و ترکیه در قبال تحوالت قطر

دستگاه دیپلماســی یونان از تماس تلفنی
نیکوس کوتزیاس ،وزیر امور خارجه این کشــور
و سامح شکری ،همتای مصری وی خبر داد.
بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه یونان ،در
جریان این تماس تلفنی مصر از آتن خواسته که
به عنوان حافــظ منافع قاهره در قطر وارد عمل
شود و طرف یونانی نیز این درخواست را پذیرفته
است.
وزارت امور خارجه یونــان اعالم کرد ،این
کشــور در خدمــت تمامی جناحها اســت تا از
هــر طریق ممکن به تحقق همــکاری و ثبات
منطقهای کمک کند.
عربستان ســعودی ،مصر ،بحرین و امارات

متحده عربی ،مالدیو به عنوان تنها کشــور غیر
عرب و نیز به تبع آنها دولت موقت لیبی و دولت
مستعفی یمن با وارد کردن این اتهام به قطر که
باعث بیثباتی در منطقه میشود و از گروههای
«تروریستی» حمایت میکند روابط دیپلماتیک با
این کشور را قطع کردند و حریم هوایی ،دریایی
و زمینی خود را به روی قطر بستند .دوحه نیز به
این مواضع کشورها واکنش نشان داد.
وزارت خارجــه مصر پیشتــر در بیانیهای
اعالم کرد :قاهره حریــم هوایی و بنادر دریایی
خود را به روی تمامی هواپیماها و کشــتیهای
قطری در راســتای حفظ امنیت ملی خود بسته
است.

در این بیانیه آمده اســت ،تدابیر الزم را به
کشــورهای دوســت و برادر خود و شرکتهای
عربــی و بینالمللی ابــاغ خواهد کرد تا همین
تدابیر را در مورد کشتیها و وسایل نقلیه دریایی
خود که رهسپار دوحه هستند ،اجرا کنند.
به گزارش شــبکه الجزیره ،شیخ «تمیم آل
ثانی» امیر قطر و «رجب طیب اردوغان» رئیس
جمهور ترکیه روز سه شنبه درباره بحران بوجود
آمده برای قطر به صورت تلفنی رایزنی کردند.
رئیس جمهور ترکیــه در این تماس تلفنی
بر همبســتگی آنکارا با دوحه در پی قطع روابط
دیپلماتیک برخی کشورهای عربی با قطر تاکید
کرد.

کشورهای عربســتان ،مصر ،لیبی ،مالدیو،
بحرین و امارات روابــط دیپماتیک خود با قطر
را به اتهام حمایت این کشــور از تروریسم قطع
کردند.
این کشورها با متهم کردن قطر به حمایت
از تروریســم ،مداخله در امور کشورهای عربی و
تهدیــد امنیت ملی و پنــاه دادن به افراطیها و
تروریستها اعالم کردند که رابطه خود را با این
کشور قطع کردند.

ماتیس :کره شمالی خطر کنونی جهان است

وزیر دفاع آمریکا روز شنبه تاکید کرد :کره شمالی به تالش های خود برای دستیابی به یک موشک
مجهز به کالهک اتمی که قادر به تهدید کردن آمریکا و دیگر کشورها باشد ،سرعت بخشیده و واشنگتن
این مساله را خطری شفاف میداند.
به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس ،جیمز ماتیس ،وزیر دفاع آمریکا در کنفرانس بین المللی امنیتی در
سنگاپور گفت :دولت دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا از تجدید عهد چین برای همکاری با واشنگتن و
دیگر کشورها برای خالص شدن از شر تسلیحات اتمی کره شمالی استقبال کرده است .به نظر من پکن
نیز که نزدیک ترین متحد پیونگ یانگ است در حال حاضر این کشور را مایه دردسر می داند.
چین روز جمعه پیشــنهاد آمریکا در شــورای امنیت ســازمان ملل دال بر اعمال تحریم های شدید
جدید را رد کرد .با این حال شــورای امنیت به اتفاق آرا موافقت کرد که  ۱۵فرد و چهار کمپانی مرتبط با
برنامههای موشکی و اتمی کره شمالی به لیست سیاه تحریم های سازمان ملل اضافه شوند.
ماتیس در کنفرانس «گفت وگوی شانگری ال» که با حمایت موسسه بین المللی مطالعات استراتژیک

در سنگاپور برگزار شد تالش کرد تا تعادلی در بین تعاریف و انتقادهای تندش از چین به وجود بیاورد.
ماتیس درحالی که از چین تعریف می کرد ،از این کشور به خاطر بی توجهی هایش نسبت به قوانین
بین المللی در پی نظامی کردن مســلم جزایر مصنوعی در آب های مناقشــه آمیز دریای چین جنوبی به
شدت انتقاد کرد.
ماتیس چین را به نادیده گرفتن قوانین بین المللی متهم کرده و هشــدار داد که نظامی کردن جزایر
دریای جنوبی چین را نخواهد پذیرفت.
وزیر دفاع آمریکا در این نشســت گفت :ســاخت جزایر مصنوعی و آنچه او نظامی کردن آب های
بینالمللی توسط چین خواند ،ثبات این منطقه را تهدید می کند.
در جریان جلسه پرسش و پاسخ ماتیس کره شمالی را یک تهدید نظامی جدی قلمداد کرد.
وی در پاســخ به این سوال که آیا آمریکا بدون هشــدار قبلی به کره جنوبی ،ممکن است دست به
یک حمله پیشــگیرانه به کره شمالی بزند یا خیر گفت :ما برای جلوگیری از رقابت تسلیحات اتمی کره
شمالی که نقض تحریم های سازمان ملل است به صورت دیپلماتیک و اقتصادی در ارتباط هستیم و در
تالشیم تا تمامی گزینه های جایگزین را به دقت بررسی کنیم .ما می خواهیم جلوی این مساله را بگیریم.
وی افزود :تالش های کره شــمالی برای دستیابی به تسلیحات اتمی و استفاده از آنها علیه دیگران
موضوع جدیدی نیســت اما دولت پیونگ یانگ ســرعت و میزان تالش های خود را افزایش داده است.
در حالی که دولت کره شــمالی سابقه دیرینه ای در قتل دیپلمات ها ،آدم ربایی ،کشتار ملوان ها و دیگر
فعالیتهای تبهکارانه و جنایی دارد اما برنامه تسلیحات اتمی اش به عنوان تهدیدی برای جهان رو به رشد
است .آمریکا این تهدید کره شمالی را خطری شفاف و فعلی برای امنیت ملی می داند.
ماتیس از نشست «گفت و گوی شانگری ال» استفاده کرده و بار دیگر خواستار همکاری بین المللی
علیه گروههای افراطگرا از جمله داعش شد که در تالش است تا در جنوب شرق آسیا پایگاهی به دست
آورد.

