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 از حمله پهپادی به مقتدی صدر 
تا تحریم عصائب اهل حق    

علیه امنیت ملِی عراق 
یکی از نزدیکان رهبر جریان صدر عراق از 
حمله پهپادی به محل اقامت مقتدی صدر در 
شهر نجف خبر داد. همچنین گردان های سرایا 
السالم وابسته به جریان صدر تهدید کردند اگر 
ثابت شود طرف سیاســی در این حمله دست 
داشته پاسخی بی سابقه به این حمله می دهند. 
به گزارش سومریه نیوز، صالح محمد العراقی، 
از منابع نزدیک به جریان صدر عراق گفت که 
منطقه »الحنانه« در نجف هدف حمله پهپادی 
توسط پهپاد مسیریاب قرار گرفت. این منبع به 
جزئیات حمله اشاره ای نکرد و تنها گفت این 
حمله پس از آن صورت گرفت که رهبر جریان 
صدر عراق  به گروه موســوم به »کاله آبی ها« 
دستور داد از تظاهرکنندگان در بغداد و نجف 
حمایت کنند. کاله آبی هــا از حامیان جریان 
صدر هستند که به دستور رهبر جریان صدر و 
به منظور حفاظت از معترضان در میدان های 
محل تظاهرات مســتقر شــده اند. همچنین 
اعالم شــده تحقیقات در این باره ادامه دارد. 
هنوز مشــخص نیســت که آیا مقتدی صدر 
رهبر جریان صدر در این مکان حضور داشته 
و در جریان حمله آسیبی دیده است یا خیر اما 
خبرگزاری فرانســه اعالم کرده مقتدی صدر 
در عراق نیســت. صالح محمد العراقی نزدیک 
به مقتدی صدر از موافقت خود با درخواســت 
یکی از حامیان صدر برای تظاهرات میلیونی 
در نزدیکی محل اقامت مقتدی صدر در مرکز 
نجف خبر داد. یکی از حامیان صدر خواســتار 
برگزاری تظاهراتی نزدیکی محل اقامت صدر 
شده است. وی از این تجمع به میلیونی حنانه 
یاد کرده اســت. همزمان گردان های السالم 
اعالم کرد اگر ثابت شــود که هر طرفی در این 
حمله دست داشته پاسخی بی سابقه به عامل 

حمله داده می شود. 
به موازات این اتفــاق، وزارت خزانه داری 
آمریکا چهار شــخصیت عراقی بــه نام های 
خمیــس فرحــان الخنجر العیســاوی، لیث 
الخزعلی، برادرش قیس الخزعلی و حســین 
فالح الالمی را در لیست تحریم خود قرار داد. به 
گزارش شبکه المیادین، دیوید شنکر، معاون 
وزیر خارجه آمریکا در امور خاورمیانه با اعالم 
این اعمال تحریم ها اظهار کرد، این روند ادامه 
دارد و تحریم ها مســؤوالن دیگر را نیز شامل 

خواهند شد. 

شــنکر همچنین مداخله کشورش در امور 
عراق را به گونه ای وارونه تفســیر کرد و مدعی 
شده اســت، آمریکا از حاکمیت و ثبات عراق 
حمایت می کند و به مشورت های امنیتی خود با 
مقامات عراق ادامه می دهد. وی نسبت به اینکه 
شاهد تعهد مقامات عراقی به همکاری با آمریکا 
باشــد، ابراز تمایل کرد. این مقام آمریکایی در 
اظهاراتی مضحک ادعا کرد، آمریکا ملت عراق 
را در فراهم ســازی آنچه دولت عراق نتوانست 
محقق کند، یاری می کند! در این راستا معاون 
وزیر خارجه آمریکا مدعی شــد، این تحریم ها 
به دولت عراق برای تقویت موسســات قانون 
اساســی خود کمک می کنــد و در توجیه این 
اقدام کشــورش مدعی شــد، ایران حاکمیت 
عــراق را نقض می کنــد. ایــن تازه ترین دور 
تحریم هایی اســت که در آن اشخاص حقیقی 
عراقی یا گروه های شبه نظامی هدف فشارهای 
واشــنگتن قرار می گیرند. در میــان چهار نفر 
جدید، قیس خزعلی، دبیرکل گروه »عصائب 
اهل حــق« معروف ترین چهره  تحریم شــده 
است.  رئیس کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق 
از اسقرار نیروهای ارتش و پلیس این کشور در 
منطقه السنک بغداد در پی حمله مجدد افراد 
مســلح به معترضان در این میدان خبر داد. به 
گزارش شبکه اســکای نیوز عربی، محمدرضا 
الحیدری، رئیس کمیته امنیت و دفاع پارلمان 
عراق )شــنبه( اعالم کرد که گروهــی از افراد 
مسلح ناشناس با حمله به معترضان در منطقه 
السنک بغداد به سمت آنها شلیک کردند. وی 
افزود: پس از این حمله نیروهای ارتش و پلیس 
عراق در منطقه السنک مستقر شدند. در همین 
راســتا، ســفارت آمریکا در بغداد حمله شب 
گذشته افراد مسلح به معترضان در این منطقه 
را »وحشــتناک« خواند و خواســتار مجازات 

عامالن این حمله شد.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 بحران در شورای همکاری خلیج 
فــارس از پنجم ژوئن ســال 2017 
تاکنون ادامه دارد. عربستان سعودی، 
امارات، بحرین و مصر علناً تمام روابط 
خود را با قطر قطع کردند و این موضوع 
تنها در فاز سیاسی اتفاق نیافتاد، بلکه 
روابط تجاری میان این کشــورها به 
حدی بحریانی شــد که قطــر برای 
تامین مایحتاج روزانه خود دست به 
دامن ایران و ترکیه شــد؛ چراکه قطر 
تنها کشــوری در حوزه خلیج فارس 
اســت که نیازمندی های کشورش را 
به صورت روزانه تامین می کند. اینکه 
چرا و چگونه روابط قطر و عربســتان 
به اینجا کشــیده شــد و اتفاق های 
عجیب و غریــب در این مســیر رخ 
داد، موضوعی اســت که بخشی از آن 
»ایدئولوژیک« و قسمت دیگر آن به 
رقابت های منطقه ای و همچنین بلند 

پروازی های عربستان مربوط است. 
قبل از هرچیز باید متوجه بود که 
ســعودی ها به دلیل اســتقرار مکه و 
مدینه در خاک کشورشــان، از خود 
با عنوان حافظ و کلیــددار خادمین 
شریفین نام می برند. همین موضوع 
باعث شــده آنها از یک سو خود را سر 

سلسله و رهبر جهان اسالم بنامند و 
از طرف دیگر عنوان پیشتاز و »برادِر 
بزرگتر« کشورهای عربی را برای خود 
برگزینند. طبیعی است عناوینی که 
سعودی ها برای خود برگزیدند، حامل 
پیام های ایدئولوژیک و البته سیاسی 
اســت که به خوبی نشــان می دهد 
ریاض چگونه میان دوست و دشمنان 
خود خط قرمز می کشــد. برای درک 
بهتر ایــن موضوع باید بــه مدل نگاه 
سعودی ها به جریان اخوان المسلمین 
اشاره کنیم. این جریان در سال 1928 
در اســماعیلیة مصر توسط »حسن 
البناء« پایه گذاری شد که خودش در 
سال 1949 توسط نیروهای امنیتی 
دولت مصر ترور شــد. از همان موقع 
نه تنها حکومت مصر بلکه سعودی ها 
و ســایر کشــورهای حــوزه خلیج 
فارس، تشــکیالت عریــض و طویل 
اخوان المســلمین را دشمن شماره 
یک خود خواندند و این تضاد و تقابل 

تا امروز به قوت ادامه دارد. 
قطر و اخوان المسلمین     

تشــکیالت اخوان المســلمین 
بــه نوعــی خــود را اصالح کننــده 
امــور اجتماعی و حتی سیاســی در 
کشورهای عربی و اســالمی معرفی 
کرده اســت. آنها به صــورت ضمنی 
معتقد بودند که در جامعه اســالمی 
همیشــه حرکت هــای اصالحی و 

اجتماعی بر اشخاص متکی بوده است 
و شــاید اولین بار بود و بر این اساس 
باید این روند، ســر و شکل نظام مند 
به خود بگیرد. اخوان المسلمین باور 
دارد که لزوم یک جریان دارای شکل 
سیستمی و تشکیالتی برای اصالحات 
یک کشــور، از واجبات سیاســی و 
اجتماعی به حســاب می آید و همین 
موضوع باعث شده تا اخوان المسلمین، 
تنها در یک جا مشغول فعالیت نباشد 
و شبکه های خود در تمام بالد اسالمی 
و دنیا گسیل کند که قطر هم یکی از 
اهداف آنها بود. رابطه اخوان با جامعه 
قطر همیشــه با نوعی ابهــام همراه 

بوده است. 
به عبارتی تجربه اخوان المسلمین 
در قطر فاقد اطالعــات و منابع قابل 
استناد اســت؛ چه در سطح فکری و 
چه در ســطح عملــی و همچنین در 
زمان فعالیت در قطــر و چه در زمان 
بعد از انحالل، بیشــتر فعالیت های 
اخوان به  رمزگشــایی نیاز دارد. آنچه 
از بررسی اسناد موجود در باب ارتباط 
اخوان السلمین با قطر به دست می آید 
این اســت که حاکمیت های سنتی 
و ســلطنتی در کشــورهای خلیج و 
کشورهایی از این  دست سعی می کنند 
با استفاده از تبییِن خوِب اخوانی ها از 
نظام سیاسی اهل سنت، به  نوعی خأل 
مشروعیت خود را به وسیله ارتباط با 

اخوان توجیه و تامین کنند.  شاید قطر 
یکی از این کشــورها باشد اما مساله 
مهم این است که اعتماد »شیخ علی 
عبداهلل آل ثانی« که در دهه 50 حاکم 
قطر بود به اخوانی ها باعث شــد این 
جریان در قطر پا بگیرد و حتی موجب 
شد موج اخوانی های متواری از انقالب 
دهــه 1980 ســوریه و اخوانی های 
فراری از فضای ســنگین مصر برای 
یافتن کشور امن به قطر پناه ببرند. در 
مقابل بســیاری از کشورهای حاشیه  
خلیج فــارس مانند عربســتان و به 
دنبال آن بحراین که حاکمیت سنتی 
و ایدئولوژی بسته آنها مخالف هرگونه 
اصالح یا پیدایش احزبا و تشکل های 
اجتماعی و سیاســی بود، تشکیالت 

اخوان المســلمین را یک ســازمان 
تروریستی می دانســتند و این تفکر 
تاکنون ادامــه دارد؛ چراکــه اصوالً 
نظام های توتالیتِر عربی که در حاشیه 
خلیج و غرب آسیا حضور دارند، تماماً 
مخالف باز شــدن روزنه هــای تغییر 
و اصالح یــا کوتاه آمــدن از مواضع 
محافظه کارانه خود هستند. در مقابل 
اخوان المسلمین طی این سال ها راساً 
به دنبال آن بوده تا بتواند از فاصله میان 
حاکمیت های عربی بــا مردم به نفع 
خود استفاده کند و کنشگری سیاسی 
و اجتماعــی را با چاشــنی یارگیری 
بومی جلو ببرد که تا حد زیادی موفق 
عمل کرد. نمونه این موفقیت را باید 
پیروزی »محمد مرســی« به عنوان 
رئیس جمهوری مصر پس از سقوط 
حســنی مبارک دانســت؛ چراکه او 
ُمهره بی بدیل اخوان المســلمین بود 
اما سعودی ها تاب نیاوردند و علیه او 
دســت به کودتا زدند که ماحصل آن 
به روی کار آمدن ژنــرال عبدالفتاح 

السیسی بود. 
دوِر دور، نزدیِک نزدیک!

فارغ از ابعاد درگیری هایی که بر سر 
اخوان المسلمین میان ریاض و دوحه 
طی سال های اخیر به وجود آمده، باید 
بدانیم که این موضوع یک بحث کاماًل 
ایدئولوژیک است؛ چراکه اخوانی ها 
عماًل وهابتی ســعودی  را مورد هدف 
قرار داهده اند و بارها بر آنها تاخته اند 
اما مسائلی دیگری هم وجود دارد که 
باعث شد عربســتان و قطر از یکدیگر 
دور شوند. یکی از این مسائل، مسابقه 
دوحه و ریاض در مورد تامین مالی و 
لجســتیکی داعش و القاعده از سال 
2011 تاکنــون اســت. در بحبوحه 
جنگ سوریه هر دو کشور به حدی بر 
آتش این جنگ دمیدند که تمام دنیا 
فریادشــان در آمد. همین موضوع را 
امروز در لیبی شاهد هستیم؛ چراکه 
قطری ها به همراه ترکیه از دولت وفاق 
ملی به رهبری فائز الســراج که اتفاقاً 
ریشه اخوانی دارد حمایت می کنند 
و در مقابل عربستان و امارات در حال 
دفاع از خلیفه حفتر هستند. موضوع 
دیگر بحث شبکه الجزیره و مشتقات 
آن است؛ به گونه ای عربستان معتقد 
است، تشکیالت رســانه ای الجزیره 
یک کشــور اســت که درون آن قطر 

قرار دارد!

این تضادها باعــث فاصله گرفتن 
قطر از بحرین، امارات، عربســتان و 
مصر شــد و درنهایت دوحه به سمت 
تهران و آنکارا متمایل شد. تا جایی که 
»محمد بــن عبدالرحمان آل ثانی«، 
وزیر خارجه قطر در جریان کنفرانس 
گفت وگوی مدیترانــه در رم در ابتدا 
گفت وگوها با عربستان سعودی برای 
حل اختالفات را تایید کرد اما در پاسخ 
به ســوال یک خبرنگار صراحتاً اعالم 
کرد که کشــورش متعهد به حســن 
هم جواری بــا تهران اســت و هرگز 
فراموش نخواهد کرد که این کشــور 
بعد از محاصره، حریم هوایی خود را به 

روی قطر باز کرد. 
این مساله به خوبی نشان می دهد 
کــه سیاســت خارجی قطر بســیار 
مســتقل تر و البته قابل انعطاف تر از 
ســعودی ها است. از ســوی دیگر به 
نظر می رسد که عربســتان سعودی 
در حال چرخش در سیاست خارجی 
خود اســت. آنچه مهم به نظر می آید 
این است که ریاض احساس می کند 
در وضعیت فعلی باید محیط پیرامون 
خود )اعم از رفع اختالف با قطر، حل 
و فصل پرونده یمن و...( را امن کند و 
به نوعی دیپلماســی منطقه ای را در 
دستور کار خود قرار داده است که این 
می تواند در جهت تقابــل با ایران هم 

ارزیابی شود. 
به هر حال نزدیک شدن عربستان 
و دوحه و تایید مذاکــرات میان این 
دو بعالوه ارســال دعوتنامه از سوی 
شــورای همکاری خلیج فارس برای 
حضور امیر قطر در ریاض نشانه هایی 
از تغییر در سیاست خارجی دو طرف 
اســت که بازنده و برنده هایی را در بر 

خواهد داشت.

پیدا و پنهان مذاکرات قطر و عربستان در گزارش »توسعه ایرانی«

ماهعسلمنهایاخوانالمسلمین؟
آنچه مهم به نظر می آید 

این است که ریاض احساس 
می کند در وضعیت فعلی 
باید محیط پیرامون خود 

)اعم از رفع اختالف با قطر، 
حل و فصل پرونده یمن 

و...( را امن کند و به نوعی 
دیپلماسی منطقه ای را در 
دستور کار خود قرار داده 

است

اخوان المسلمین به دنبال 
آن بوده تا بتواند از فاصله 

میان حاکمیت های عربی با 
مردم به نفع خود استفاده 
کند و کنشگری سیاسی 
و اجتماعی را با چاشنی 

یارگیری بومی جلو ببرد 
که تا حد زیادی موفق عمل 
کرد و تجربه محمد مرسی 
یکی از دستاوردهای آنها 

بود 

یک منابع آگاه اعالم کرد، دولت آمریکا )شنبه( مذاکرات با طالبان را در دوحه قطر از سرگرفت. تمرکز این مذاکرات بر 
کاهش خشونت هایی اســت که می تواند به آتش بس و مذاکرات بین افغانستان منجر شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه 
در سپتامبر سال جاری میالدی طالبان و دولت آمریکا در آستانه امضای یک توافق بودند اما در پی حمالت مرگبار طالبان 
در کابل که به کشته شدن یک ســرباز آمریکایی منجر شد، این مذاکرات متوقف شد. 
واشــنگتن مذاکرات با طالبان را امروز در قطر در حالی از سر گرفته که دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا اقدامات دیپلماتیک را که می توانست به پایان طوالنی ترین 
جنگ آمریکا منجر شود، متوقف کرد. همچنین گفته می شود که این مذاکرات راه را به 
سوی مذاکرات مستقیم بین طالبان و دولت کابل که می تواند به توافق احتمالی صلح 

پس از 18 سال جنگ منجر شود، هموار کند. 

مجلس نمایندگان آمریکا جمعه شب در اقدامی متناقض با سیاست های دولت ترامپ در قبال مساله فلسطین، قطعنامه ای را در 
حمایت از راهکار »دو کشوری« تصویب کرد.  به گزارش شبکه اسکای نیوز، مجلس نمایندگان آمریکا با قطعنامه غیر الزام آور درباره 
پرونده فلسطین موافقت کرد که تأکید دارد راهکار »دو کشوری« به تنهایی ضامن بقای اسرائیل به عنوان یک »کشور یهود« است 
و خواسته های مشروع فلسطینی ها برای تشکیل کشورشان را برآورده می کند. قطعنامه 
مذکور از سوی سه نماینده دموکرات این مجلس شامل آلن لوونتال، گری کانلی و کارن 
باس ارائه شده است. در مقابل چپ گراها با قطعنامه مذکور مخالفت کردند. رشیده طلیب 
اعالم کرد که با تشکیل دو کشور به صورت جداگانه مخالف است بلکه ترجیح می دهد یک 
کشور تشکیل شود که اسرائیلی ها و فلسطینی ها در آن حقوق مساوی داشته باشند. کاخ 

سفید و دولت اسرائیل هنوز واکنشی به این قطعنامه نشان نداده اند.

تصویب قطعنامه  راهکار دو کشوری توسط مجلس نمایندگان آمریکا از سرگیری مذاکره آمریکا و طالبان در قطر

معاون دبیر کل حــزب اهلل لبنان در ســخنانی درباره 
احتمال وقوع جنگ میان مقاومت اســالمی لبنان و رژیم 
صهیونیســتی موضع گیری کرد. به گزارش النشره، شیخ 
نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب اهلل لبنان اعالم کرد: ادامه 
روند لبنان به شــکل کنونی قابل قبول نیست و ما به شکل 
آشــکار اعالم کرده ایم که باید دولت در راستای توقف این 
فروپاشی تشکیل شود. وی افزود: پمپئو وزیر خارجه آمریکا 
چند روز قبل گفته بود که خواهان حضور حزب  اهلل در دولت 
و روند سیاسی لبنان نیست، آمریکا باید از دخالتهای خود 
دست بردارد زیرا حزب اهلل بخشی از لبنان است. نعیم قاسم 
بیان کرد: حزب اهلل اراضی را آزاد کرده اســت و در راستای 
خدمت به مردم و آینده آنهــا حرکت می کند. به این دلیل 
که آمریکا و انگلیس همدست اسرائیل اشغالگر و متجاوز 
و جنایتکاراند؛ علیه حزب  اهلل موضع گیری می کنند. اینکه 

ما را تروریسم قلمداد می کنند مفهمومش این نیست که 
آن بر حق هستند و آمریکا راس تروریسم در دنیاست. وی 
تاکید کرد: جنگ با اسرائیل در حال حاضر بعید است نه فقط 
به خاطر مشکالت سیاسی در اسرائیل بلکه به علت موازنه 
بازدارندگی واقعی میان اسرائیل و حزب اهلل و حماس و جهاد 

اسالمی در فلسطین است. 

دولت موقت بولیوی به دنبال کمک رژیم صهیونیستی 
برای ســرکوب فعالیت های چپ گرایان و مخالفانش است. 
خبرگزاری رویترز، دولت کودتا در بولیوی از اسرائیل خواست 
تا به مقام های این کشور برای مبارزه با »تروریسم«  کمک کرده 
و مانع از آنچه توطئه های »نیکالس مادورو« رئیس جمهوری 
مســتعفی ونزوئال برای بی ثبات کردن منطقه نامید، شود. 
»آرتورو موریلیو« وزیر کشور دولت کودتا در بولیوی، گفت 
که پلیس مشغول تحقیق درباره چپ های رادیکالی است که با 
مادورو و کارتل های مواد مخدر ارتباط دارند و به تظاهرات پس 
از استعفای مرالس دامن زدند.  وی در جمع نیروهای پلیس این 
کشور گفت: »افراد پلیس قوی هستند و با کسی شوخی ندارند. 
ما همچنان به آماده سازی آن ها ادامه می دهیم.« موریلیو در 
ادامه عنوان کرد که رژیم صهیونیستی به همراه چند دولت 
دیگر، در تمرین و تجهیز نیروهای پلیس به بولیوی کمک کرده 

است. دولت موقت بولیوی در حالی گروههای تحت حمایت 
نیکالس مادورو را به تشدید ناآرامی ها در بولیوی متهم کرده 
که دولت کاراکاس این ادعا را بی پایه و اســاس خوانده است. 
»کارن النگاریک« وزیر خارجه دولت موقت بولیوی چند روز 
پیش اعالم کرد این کشور بعد از 11 سال روابط دیپلماتیک با 

رژیم صهیونیستی را از سر می گیرد. 

 دولت موقت بولیوی برای سرکوب مخالفان
از اسرائیل کمک خواست

 واکنش حزب  اهلل لبنان به احتمال جنگ 
با رژیم صهیونیستی

خبرخبر


