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سناریوهایی جدید برای شام
سالهاستافرادتروریستدرقالبرهبرانوشخصیتهای
سیاسیخودرابهجهانمعرفیمیکننددرحالیکهگروهتحت
امرشانبیشترینجنایترادرمحیطتحتتصرفشانمرتکب
شــدند.جیشاالســامکهازآنبهعنوانیکــیازهمپیمانان
القاعدهدرسوریهناممیبرندازابتدایبحراندرشام توانست
بخشهاییازمراکزمهمغوطهغربیراتصرفوبیشازهفت
ســال حکمرانی کند .در این بین مردم شهر دمشــق زیر آتش
مستقیمتوپخانهایوخمپارهایجیشاالسالمقرارداشتند.
شــعارگروهجیشاالســام«پاکســازیســوریهازشیعیانو
علویان»بودوبارهابرپاکسازینژادیتاکیدداشتند.باهالکت
سرکرده این گروه اختالفات بر سر رهبری گروه باال گرفت اما
در نهایت با دخالت ســرویس اطالعات عربســتان این مسئله
پایانیافتوعصامبویضانیبهعنوانرهبرگروهکتروریستی
جیش االســام معرفی شــد .با انتخاب بویضانی اختالف ها
ادامهداشتوبســیاریمعتقدبودنداوقدرترهبریگروهی
چونجیشاالسالمراندارد.همینموضوعبهشکستجیش
االسالممنجرشدواینگروهمجبورشداستاندمشقرابرای
همیشهترککند.شکستهایپیدرپیدرسطحکادررهبری
جیشاالسالماختالفاتفراوانیبهوجودآوردکهیکیازتبعات
آناســتعفایمحمدعلوشدبیرسیاســیاینگروهبود.البته
علوش به دالیل دیگر هم اســتعفا کرد .یکی از دالیل ،افزایش
فشارهای بین المللی به دمشق است .علوش با رهبری گروه
مذاکرهکنندگانمخالفانومعارضانسوریدرمذاکراتبین
المللیوجههایبرایخودساختهکهنمیخواستبابرچسب
عضویتدریکگروهتروریســتیبهآنخدشــهایواردشــود.
بیشازآنکهاستعفایعلوش،اختالفسیاسیدرونجیش
االسالم باشد ،افشا کننده سناریوی جدید طرف های درگیر
در بحران شــام برای نابودی دمشــق و افزایش فشارهای بین
المللیاست.دولتهایغربیوعربستانباشکستهایپی
درپیدرمیدانبهایننتیجهرسیدندکههیچآوردهایبرایشان
درمنطقهوجودنداردونبایدبگذارندسوریهبهاینراحتیبرنده
میدان شود .طرح جنجال های سیاسی و ادعای نقض حقوق
بشر و جنایت جنگی کنش جدید طرف های درگیر در پرونده
سوریهاستتابااینموضوعپایدمشــقرادرپیروزیهاقطع
کنند.علوشحاالبازیگرجدیدیشدهتابدینصورتفشارهای
حقوقبشریبردمشقراافزایشدهد.سناریوییکهدرسودان
جواب داد اما تجربه عمر البشیر برای اسد درس های فراوانی
دارد.کشورسودانپسازهمینمذاکراتتجزیهشدوهیچیک
ازوعدههایدادهشدهعملینشد.ازطرفیسوریهبرایدوران
بازسازینیازمندهمکاریبینالمللیاستونقضحقوقبشر
بهانهجدیدیاستتاجنگنظامی-امنیتیبهجنگاقتصادی
تغییرکندودمشقازاینماجرامتضررشود.دراینبینتحریم
های دارویی ،اقتصادی و اجتماعی افزایــش می یابد و به زعم
طرفهایحامیگروههایتروریستیاینفرصتوجوددارد
تا دمشق را پای میز مذاکره کشانده و از اسد بخواهند دست از
مقاومتبردارد.موضوعیکهچندماهقبلســیدحســننصر
ا...دبیرکلحزبا...ازدیداریکهیئتدیپلماتیکسعودیبا
مقاماتسوری افشاکردوگفتپاسخدمشقبهایندرخواست
منفیبود.طرفهایدرگیردرپروندهسوریهحاالبااستعفای
علــوشازگروهکتروریســتیجیشاالســامبــهایننتیجه
رسیدند که جنگ در سوریه بی فایده اســت و باید اسد ودولت
مرکزیسوریهراپایمیزمذاکراتبکشانند.مسئلهایکهتنها
امیدشانبرایشکستنکمربندقویمقاومتاست.سناریوی
محتملدیگرینیزوجوددارد.علوشبهعنواندولتدرتبعید
باهمکاریبعضیازکشورهایمنطقهایدفتریراتاسیسو
خودرابهعنواندولتدرتبعیدسوریهمعرفیکند.اینسناریو
هرچند یک سناریوی پیشین درباره پرونده سوریه قبل از آزاد
سازی حلب بود اما هنوز محتمل است ولی دستاورد چندانی
برایبازیگــراناینپروندهنــدارد.بهجزریــاض،تصوراینکه
کشــور دیگری این هیئت را دولت در تبعید قبــول کند بعید و
بسیارغیرمنطقیاست.البتهازماهقبلسناریویدیگریروی
میزبازیگرانخارجیسوریهقرارگرفت.واردشدناسرائیلبه
جنگ مستقیم با اهداف مقاومت و هزینه تراشی برای دمشق
به اســم جنگ با مقاومت .صهیونیســت ها بیش از  40حمله
مستقیموغیرمستقیمبهاهدافمقاومت ودولتسوریهداشت
و این حمالت در ماه اخیر گســترش یافت .به طوری که ظرف
مدتیکماهگذشتهبخشهایمستشاریایراننیزدر لیست
اهداف صهیونیست ها قرار داشت.طرح اصلی هزینه تراشی
برایدمشقدرقبالحمایتازمقاومتاست.بدینصورتاگر
سوریهازمبارزهباتکفیریهاخارجشودمجبوراستجنگبایک
ارتشمسلحدرنوارغربیراتجربهکندواینبرایملتودولت
سوریهسنگیناســت.امابرخالفانتظارکارشناسان،دولت
سوریهدرواکنشبهحملهنظامینزدیکبه 55راکتبهسمت
اهدافنظامیاسرائیلشلیککردکهمهمترینآنایستگاهفوق
سریارتشاسرائیلبرایجاسوسیوشنودمناطقراهبردی
سوریهومحورمقاومتبود.اینهدفآنقدرمهمبودکهبسیاری
ازمنابعمیدانیمدعیهستندچندینافسرسرشناسوپرآوازه
ارتشاسرائیلدراینمنطقهبههالکترسیدندودلیلسخنان
وزیرامورداخلیاینرژیمدربارهواردنشدنتلآویوبهیکجنگ
منطقهایاست.هرچندایناهدافپیشازهمهنشاندهنده
اشرافاطالعاتیمقاومتودولتسوریهاستامامهمترازآن
عزم جدی دولت ســوریه نســبت به حضور در محور مقاومت و
حمایتازمسئلهفلسطیناست.حملهواکنشگرادراینحجم
آتشبهبلندیهایاشغالیجوالننشانازتمرکزدولتسوریه
برایبازیگریمیدانیوسیاســیدرپروندهاینکشــوراستو
نمی خواهد هزینه هفت سال اخیر را به راحتی از دست دهد.
برخالف تصور محور غربی-عربی ،هر تحلیل گر استراتژیک
میداندکهبهفرضپایانجنگدرسوریهبایدازنتایجبهدست
آمدهوموقعیتکنونیبهشدتمراقبتکرد.هماینکآمریکاو
ترکیهدرحالآزمایشبختخویشهستندوکشورهایعربی
قادربهاعزامنیرویچندانینیستندوتنهاگزینهآنان،استفاده
از بقایای داعش و النصــره و دادن مأموریتهای رســمیتر به
آناناست.اینمسائلنمیتواندیکمشکلجدیبرایجبهه
مقاومتبهحسابآید.آمریکاپیشازاینودرزمانیکهنزدیک
به 80درصدخاکسوریهدرسیطرهتروریستهایتکفیری-
یعنینیروهایوابستهبهآمریکا-بودومسکووواشنگتنبهطور
مشترک در کنفرانس «ژنو یک» طرح تغییر دولت در سوریه را
امضا کرده بودند هم دست کم 80کشــور را در ائتالفی تحت
عنوان«دوستانسوریه»دراختیارداشتندونیزدرشرایطیکه
عربستانوقطردچارمشکالتعدیدهسهسالاخیرنبودندودر
مصرنیزیکدولتبهشدتضدسوریحاکمبود،کاریازپیش
نبرد،هماینککههمهاینشــرایطتغییرکردهاســت،چگونه
میتواندبهاهدافخوددستیابد؟

تهدیدکره شمالی به لغو دیدار با ترامپ درصورت فشار یک طرفه
برای خلع سالح اتمی

اون ازکوره در رفت

«

»

شریفی«-امیدواریمصدایانفجاردینامیتهادرتونلهای
مرکزهستهایپونجیری،نخستینسالمبهکرهغیرهستهای
باشد».اینبخشیازواکنشسخنگوینهادریاستجمهوری
کرهجنوبیدربارهتخریباحتمالیمرکزآزمایشهایهسته
ایکرهشمالیطیروزهایآیندهبود.کیمجونگاون،رهبر
کرهشمالیایناقدامراحرکتیروبهجلوبرایبازگشتصلح
به شبه جزیره کره در آســتانه دیدارش با ترامپ می دانست.
اما،یکمسئلهبهناگهانگامهایاونرابرایحرکتبهسمت
مذاکرهسستکرد.عقبنشینییکطرفهپیونگیانگبدون

هیچتغییریدربرنامهواشنگتن.کرهشمالیابتدادراعتراض
به آغاز رزمایش نظامی مشــترک آمریکا و کره جنوبی ،دیدار
در سئول در ســطح مقامات عالی را که قرار بود دیروز برگزار
شــود لغو کرد و ســپس اعالم کرد که اگر بنا باشد خلع سالح
اتمی این کشــور صرف ًا به لغو تحریمهای اقتصــادی محدود
شود،رهبرکرهشمالیبهدیداروگفتوگویرودرروبادونالد
ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سنگاپور عالقهای ندارد .این
موضعدرحالیاستکه،رزمایشنظامیدوهفتهای«مکس
تاندر»ازروز ۱۱میشروعشدهوتا ۲۵میجریاندارد.دراین

آرایش پارلمان عراق

مقتدی صدر :به دنبال تشکیل دولتی هستیم که باب روزی را به روی ملت باز کند

کامیار-پارلمانعراقکمکمداردشکلخودراپیدامیکند.
به گزارش بغداد الیوم ،ائتالف "ســائرون" به رياست مقتدی
صدر 54کرســی و ائتالف "النصر" به رياست حيدر العبادی
نخســت وزير عراق 52کرســی و ائتالف "الفتح" به رياســت
هادیالعامری  49کرسیبهدستآورد.درحالیکهائتالف
مورد حمایت مقتدی صدر یعنی "سائرون" بیشترین کرسی
را درانتخاباتپارلمانیآورده وتماممعادالتسیاسیدراین
کشــور را به هم زده و ائتالفهای آینده را در هالــهای از ابهام
قرار داده،وی در توئیتی نوشــت :ما به دنبال تشــکیل دولت
تکنوکراتهستیمکهبابرزقوروزیرابهرویملتبازکند،
نه این کــه زمینهای برای ســرقت احزاب باشــد.وی افزودکه

سازمانهایاقتصادیهرگزدرایندولتجاییندارند.گفته
میشــودمنظورازســازمانهایاقتصادیگروههایســری
هســتند که برخی احزاب برای مذاکره به منظور دســتیابی
به پســتهای مهــم در ادارات دولتی و نهادهای آن تشــکیل
میدهند ؛امریکهدرفضایسیاسیعراقشایعاست.دراین
جاشایدپرداختنبهاینکهچرامقتدیصدرامروزصدرنشین
انتخاباتشدهنکتهایجالبباشد،مقتدیصدرخیلیزوداز
نیازهای مردم آگاه شد و فهمید آن چه ملت عراق را به انزجار
رسانده چه چیزی است ،او دریافت که ملت عراق با هر طیف
و گروهی از فســاد شــایع در کشورشــان به تنــگ آمدهاند لذا
اعتراضهای مردمی در سال ۲۰۱۵در این راستا را هدایت

شیخ زکزکی :عربستان به دولت نیجریه
فشار می آورد تا من را بکشد
رزمایشبهگزارشخبرگزاریرسمیکرهجنوبی ۱۰۰جت
جنگی شرکت دارند .آمریکا و کره جنوبی همواره برپایه یک
توافق متقابل که در سال  ۱۹۵۳امضا شد هر ساله دست به
انجاماینرزمایشهامیزنند.همزمانخبرگزاری«کیسی
انای»کرهشمالیگفتکهاینرزمایشعملی«تحریکآمیز»
و تمرینی برای حمله است .کیم گیهاون ،معاون وزیر خارجه
کره شمالی نیز به خبرگزاری رســمی این کشور گفته است:
«اگرآمریکامطالبهاییکجانبهازماداشتهباشدوبخواهدما
رابهگوشهایبراندکهسالحهایهستهایمانراکناربگذاریم
صرف ًابااینهدفکهدرمقابل،تحریمهایاقتصادیلغوشوند،
یاستکه
عالقهایبهمذاکرهنداریم،درچنینشرایطی«بدیه 
مادر واکنشبهمذاکراتپیشروباآمریکاتجدیدنظرخواهیم
کرد» .معاون وزیر خارجه کره شمالی در عین حال از سخنان
جانبولتون،مشاورامنیتملیرئیسجمهوریآمریکاودیگر
مقامهای ایاالت متحده ،درباره لزوم پیگیری «گزینه لیبی»
در مورد زرادخانه هســتهای کره شــمالی و تندادن به «خلع
سالح اتمی کامل و برگشتناپذیر» پیونگیانگ انتقاد کرد.
اشاره این مقام کره شمالی به خواسته واشنگتن درباره کنار
گذاشتن کامل سالحهای هستهای در گام نخست و سپس
تعلیق یا توقف تحریمهاســت .به گزارش روزنامــه یو اس ای
تودی ،جان بولتون مشــاور امنیت ملی کاخ سفید پیشتردر
یک مصاحبه تلویزیونــی گفته بودکه «اگر کره شــمالی واقعا
می خواهد به وعــده اش درباره متوقف کــردن آزمایش های
هســته ای عمل کند ،باید تسلیحات هســته ای این کشور به
طور کامل برچیده شده و این تسلیحات به شرق ایالت تنسی
منتقلشود،جاییکهوزارتانرژیآمریکایکآزمایشگاهملی

ویکمجتمعتسلیحاتهستهایدراختیاردارد».بهنظرمی
رسدرویکرداخیرکرهشمالیرامیتوانبرمبنایایستادگی
پیونگیانگدرقبالزیادهخواهیهایآمریکاتحلیلوارزیابی
کرد.مقامهایکاخسفیدبارهاگفتهبودندکهکرهشمالیباید
خلعسالحوبرنامهموشکیآننیزمتوقفشودوایندرحالی
استکهکاخسفیدگزارشهامبنیبرکمکاقتصادیبهکره
شمالیدرقبالپاسخگوییبهایندرخواستهارانیزمنتفی
دانستهبود.ازسوییترامپدرمواضعخودبهروشنیگفتهبود
کهاوهمچونجانکریکهباایراندربارهبرجامبهتوافقرسید
مذاکرهنخواهدکردوبهچنینتوافقیرضایتنخواهددادکه
این حرف به معنای این بود که او قصد دارد که وارد بازی شود
که نتیجه آن برد – باخت باشد.از ســویی کره شمالی زمانی
حاضربهمذاکرهباآمریکاشدکهآخرینسالحهستهایخود
راآزمایشکردکهشدتانفجارآننسبتبهآزمایشهایقبلی
گفتهمیشود 10برابربود.اینکشورهمچنینپسازآخرین
آزمایشموشکیخوداعالمکردکهاکنونبهموشکقارهپیما
دستیافتهاستومیتواندسراسرخاکآمریکاراهدفقرار
دهد .ضمن این که این کشــور تاکید کرده بود که اگر آمریکا
بر برچیدن سالح های اتمی این کشور پافشاری کند ممکن
است در برنامه دیدار کیم جونگ اون با دونالد ترامپ تجدید
نظرکند.ازسوییبهنظرمیرسدممکناستدیدارهایاخیر
مقام های عالی رتبه چین با مقام های کره شمالی نیز در این
تصمیمگیریموثربودهباشد.درسندامنیتملیودفاعملی
آمریکاازچینبهعنوانتهدیدیاصلینامبردهشدهوسامانه
موشکی تاد را که تهدید مستقیمی برای چین است در خاک
کرهجنوبیمستقرکردهاست.

کرد" .نان  ،آزادی ،دولت مدنی" شعار آن دوره از تظاهراتها
بود که دولت عــراق را نگران کرد.صــدر طرفدارانش را بارها
دعوتبهتظاهراتضدفسادکرد.درستاستکهسکوالرها،
کمونیستهاوسوسیالهاازابتداهمپیمانانصدرنبودنداما
در طرح خواستههایشان نقطه اشتراکی با صدریها یافتند
وآنبهبودوضعیتاقتصادیواجــرایآزادیهابود.حاالنیز
هرچندائتالف سائرون گوی سبقت را از دیگر رقبایش ربوده
و پیشتاز است اما فاصله زیادی با دیگر لیستهای انتخاباتی
ندارد  .همزمان،صالح العبیدی ،ســخنگوی مقتدی صدر با
اشارهبهائتالف"الفتح"کهبهگروههایحشدشعبیتعلقدارد،
تاکید کرد که "ســائرون" درباره ائتالف با هیچ طرف سیاسی
اعتراضی ندارد.به گفته العبیدی ،مشــکل فراکسیونهایی
هستند که میخواهند شخصیتهایی را برای سمت وزیری
یانخستوزیریدولتآیندهتحمیلکنند.سخنگویمقتدی
صدربابیاناینکه"سائرون"بدونتکیهبر"حمایتکشورهای
همسایه"درانتخاباتپیروزشد،مدعیشددیگرائتالفهامورد

حمایت قرار گرفتند .این در حالی است که برخی مدعیاند،
نوری مالکی ،رهبــر ائتالف "دولــة قانون" به دنبال تشــکیل
ائتالفیاستتامانعتشکیلدولتآیندهتوسطجریانالصدر
شود.کرسیهای احراز شده توسط مالکی ۲۵کرسی است.
ناظران معتقدند ،او به دنبال ائتالف با الفتح (با 49کرســی)
و قانع کــردن العبادی برای پیوســتن بــه او (با 52کرســی) و
الحکمة به ریاست عمار حکیم (با  ۱2کرســی) است .اما این
گروهبهاکثریتقاطعبرایتشکیلبزرگترینفراکسیونطبق
قانوناساسیبرایتشکیلدولتدستنمییابد.مالکیکهدر
انتخاباتپارلمانیسابقدرسال ۸۹،۲۰۱۴کرسیبهدست
آورده بود ،ضمن ائتالف با دیگر گروههای شــیعی و پیوســتن
به لیست ایاد عالوی که ۹۱کرسی را اخذ کرده بود  ،توانست
بزرگترینفراکسیوندرپارلمانراتشکیلدهد.اماحاالصدر
باتوئیتیکه بهتازگیمنتشرکردتصمیمخودرابرایتشکیل
دولتیغیرحزبیباعضویتاحزابکردوسنیاعالمکردواین
مسئلهاحیای"ائتالفشیعه"رادشوارمیسازد.

شرح عکس:امارات درخت های نادر «خون اژدها» را از جزیره «سقطری» یمن می رباید

جزئیات توافق عربستان و امارات درباره جنوب یمن

تاراج جزیره شگفتیها

امارات و عربســتان توافــق کردند جزیره معــروف وبا ارزش
«ســقطری» در جنوب یمن به مدت پنج ســال به عربســتان
واگذار شــود و در مقابل ،دولت مورد حمایت عربســتان در
جنوب منحل و دولتی حامی سیاستهای ابوظبی کنترل
جنوبیمنرادراختیاربگیرد.عربستانواماراتمدعیاند
برای بازگرداندن قدرت به «عبد ربــه منصور هادی» رئیس
جمهورمستعفیوفراری،بهیمنحملهکردهاندامااکنوندر
چهارمینسالجنگ،خبرهاازتقسیمجنوباینکشورمیان
ریاض و ابوظبی حکایت میکند« .خالد بحاح» نخستوزیر
مســتعفی یمن کــه از حامیــان نیروهــای امارات به شــمار
میرفت ،در آستانه تکمیل اسامی وزیرانش در دولت آینده
در عدن (جنوب) و جایگزین کردن این دولت به جای دولت
«بن دغر» است؛ دولتی که تحت حمایت ریاض است.پایگاه
خبری«الصحافةالیمنیة»درگزارشیاختصاصیبهنقلاز
اینمنابعنوشت:امارات،بهریاضابالغکردهکهنیروهایش
راازجزیره«سقطری»تنهادرمقابلانحاللدولت«بندغر»
و اعالم نخستوزیری مجدد خالد بحاح که هم سو با امارات
است،خارجخواهدکرد.گفتهمیشودکهاماراتباعربستان
توافق کرده است که اداره جزیره سقطری به مدت پنج سال
به ریاض واگذار شــود و پس از آن به امارات بازگردد .امارات
برای خروج از بحران کنونی در ســقطری به این توافق روی
آورده ضمن این که بر اساس این توافق دولت بن دغر (مورد
حمایتعربستان)نیزمنحلمیشودوسیطرهکاملاستان

های جنوبی به دولتی واگذار خواهد شد که کامال هم سو با
امارات و به دور از سیاســتهای حزب «االصالح» در جنوب
است.ازسویدیگرحمایتنظامیاماراتازنیروهاینخبه
سقطریکهبرکلیهتاسیساتحیاتیاینجزیرهپسازخروج
نیروهای اماراتی ســیطره یافتهاند ،ادامه خواهد داشــت و
همین امر میتواند به بازگشــت امارات به این جزیره کمک
کند.در چنین شرایطی بود که دولت بن دغر ناگهان اعالم
کردکهبحرانبااماراتبهپایانرسیدهوپسازخروجبندغر
از جزیره ســقطری و عزیمتش به ریاض ،سفیر عربستان در
عدننیزوارداینجزیرهشد.اختالفاتبیندولتمستعفی
و فراری یمن و امــارات به عنوان دومین کشــور بزرگ عضو
ائتالف عربی علیه یمــن ،از یک ســال قبل به دنبــال اقدام
«عبدربهمنصورهادی»رئیسجمهورمستعفییمنمبنیبر
عزل«عیدروسالزبیدی»استاندارعدنووابستهبهامارات،
تشدید شــد.چند هفته پیش اخباری درباره اقدام نظامیان
اماراتیدراشغالفرودگاهجزیرهسقطریواخراجنیروهای
وابستهبهدولتمستعفییمنمنتشرشد.موقعیتمنحصربه
فردوراهبردیجزیرهسقطریمعروفبهمرواریدیمندرکنار
مساحتبزرگآندردلدریایعربوبهرهمندیازطبیعت
زیباوبکر،اماراترابرایاشغالآنوتبدیلاینجزیرهبهمکان
سیاحتی و ساخت پایگاه نظامی وسوسه کرد و در نهایت نیز
توانستباچانهزنیوبهانهتراشی،امتیازهایالزمراازریاض
ودولتمستعفییمنبگیرد.

ابهام درباره سرنوشت ولیعهد سعودی پس ازتیراندازی «الخزامی»

بنسلمانکجاست؟

غیبتطوالنیمحمدبنسلمان،ولیعهدسعودیدررسانهها
و انظار عمومی در پی حادثه تیراندازی در کاخ پادشاهی این
کشــور در شــهر ریاض ،برخی گمانهزنیهــا را در میان مردم
عربســتان ،در خصوص وضعیت او دامن زده اســت .شامگاه
شنبهاولاردیبهشتماهبودکهبرخیفعاالنفضایمجازی
قطری و ســعودی از وقوع تیراندازی در نزدیکی کاخ پادشاه
سعودی در منطقه «الخزامی» واقع در شهر ریاض خبر دادند
که برای ســاعتها ادامه پیدا کرد و فیلمهایــی از این رخداد
نیز در شبکههای اجتماعی پخش شــد.در آن زمان برخی از
رسانهها از احتمال کودتای بعضی از شاهزادگان سعودی و
تالش آنها برای ترور «محمد بن سلمان» ،ولیعهد عربستان
ســعودی خبر دادنــد و برخــی دیگر نیــز ،آن را یــک عملیات
پیچیده امنیتی طراحیشــده از ســوی رزمنــدگان یمنی در
پاســخ به جنایات آلســعود در یمن ذکر کردند .رســانههای
ســعودی و در رأس آن شــبکههای العربیه و الحــدث تا زمان
صدوربیانیهپلیسشهرریاضازپرداختنبهاینحادثهطفره
رفتند؛ پلیس ریاض شــب حادثه بــا تأیید خبر تیرانــدازی در
اطراف کاخ سعودی ،دلیل آن را ورود یک پهپاد اسباببازی

به حریم هوایی کاخ دانست.با این حال ،رسانههای معارض
وکاربرانتوئیترازموضوعدیگریسخنمیگفتندو هشتگ
«تیراندازیدرالخزامی»کهدرکمترازنیمساعتبهترندتبدیل
شدوفیلمهاییکهازتیراندازیوشنیدهشدنصدایشلیک
ممتد به اشتراک گذاشته شد ،موضوعی غیر از ادعای پلیس
ریاض را نشــان میداد.مجتهد ،فعال توئیتری و افشاکننده
اسرارداخلیآلسعود،باردروایتحکومتسعودیازحادثه
تیراندازی ،نوشــت« :هدف حمله شخص محمد بن سلمان
بوده و هفت تــن از طرفین در این درگیری کشــته شــدهاند.
مهاجمانگریختهاندوشایدمهاجمانازپهپادهمکمکگرفته
باشــند و این تیراندازی یک ساعت ادامه داشــته است».این
اولین بار نبود که افراد ناشــناس اقدام به انجام عملیات علیه
سران سعودی به ویژه ولیعهد سعودی میکردند؛ شش ماه
پیش از وقوع این حادثه ،وزارت کشــور ســعودی در بیانیهای
اعالم کرده بود که یک فرد مسلح با سالح کالشینکف و چند
نارنجک،بهنیروهایگاردپادشاهیکاخسعودیدرشهرجده
حملهکردهاست.بااینحالعلتتیراندازیدردومینحمله
بهکاخسعودیدرشهرریاضچهورودپهپاداسباببازیباشد
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انورابراهیم سیاستمدارقدیمی مالزیایی با عفو پادشاهی آزاد شد

از زندان به دفترنخست وزیری

یک هفته پس از پیروزی ماهاتیر محمد در انتخابات ،چهر ه
اصالحطلبمالزیموردعفوپادشاهیقرارگرفتهوآزادشد
وهمین،راهرابرایبازگشتاوبهعرصهسیاسیبهویژهپس
از پیروزی درخشان ائتالف او در انتخابات پارلمانی هموار
میکند .ابراهیم همواره منتقد دولــت اقتدارگرا و مخالف
جدیفساددرتشکیالتدولتیبودهوگفتهاستکهبهخاطر
مبارزهطوالنیعلیهسوءاستفادهازقدرتوخویشاوندگرایی
در انتصابات دولتی قربانی پروندهســازی و اتهامات جعلی
بودهاست.آزادیوینتیجهپیروزیغیرمترقبهحزبپاکاتان
هاراپــان (ائتالف امیــد) علیه ائتالف موســوم به باریســان
ناسیونال (جبهه ملی) به رهبری نجیب رزاق ،نخست وزیر
است .باریسان ناسیونال برای شش دهه از زمان استقالل
مالزی همــواره قــدرت را در اختیــار داشــت.حزب پاکاتان
هاراپانبهرهبریماهاتیرمحمد،نخستوزیراسبقمالزی،
درانتخاباتپارلمانیاخیرتوانستدرمقایسهباحزبحاکم،
کرسیهای بیشتری را به دست آورد و مامور تشکیل دولت
جدیدشود.باتوجهبهکهولتسن،انتظارنمیرودکهماهاتیر
محمد تا پایان دوره پارلمان کنونی در سمت نخست وزیری
باقی بماند و گفته میشــود که پس از دو سال ،از این سمت
کنارهگیریخواهدکرد.انتظارایناستکهانورابراهیم،که
درگذشتهنیزدرکابینهویعضویتداشته،نخستوزیریرا
دردستبگیرد.شکستنجیبرزاق،پساز ٩سالدرمقام
نخستوزیری،بهناخرسندیشدیدمردمازفسادگستردهاز
چهدرگیریافرادمسلحبانیروهایگاردپادشاهی،یکمسئله
مشکوکبهنظرمیرسدوآنحضورنیافتنمحمدبنسلمان
در رســانههای این کشــور پس از این حادثه است؛ ولیعهدی
که تا پیش از این ،اخبار مربوط به سخنان ،دیدارها و اقدامات
وی،تیترروزانهرسانههایسعودیبود.پیشتر،برخیازمنابع،
شبحادثه،از احتمالزخمیشدنبنسلمانخبردادهبودند
ولی آن چه مسلم بوده ،این اســت که ولیعهد سعودی پس از
این حادثه در رسانهها تقریب ًا حضوری نداشته و از سرنوشت
وی خبری در دست نیست.محمد بنسلمان حتی هنگام
ســفر «مایک پمپئــو» ،وزیــر خارجــه آمریکا به عربســتان
ســعودی که اولین ســفر خارجی او بعد از تصدی پست
وزارت خارجه بود ،در رســانهها ظاهر نشد و این،
«عادل الجبیر» ،فقط همتای سعودی پمپئو
بود که بــا او دیــدار کرد و نشســت خبری
مشترک داشت.این در حالی است که
رســانههای ســعودی ،دیدار ولیعهد
این کشور با «رکس تیلرسون» ،وزیر
خارجــه ســابق آمریکا را پوشــش
داده بودنــد و تصاویر ایــن دیدار
منتشرشدهبود.بیشاز 20روز
از حادثه تیراندازی میگذرد
ولی هنــوز علت ایــن غیبت

جملهاتهامفسادمالیعلیهشخصنخستوزیرنسبتداده
شدهاست.باتوجهبهسابقهطوالنیحزبباریسانناسیونال
و نفوذی که طی چندین دهه در رســانههای خبری و ســایر
نهادهای اجتماعی و سیاسی به دســت آورده بود ،بسیاری
از ناظران انتظار داشــتند که این حزب بار دیگر بتواند ولو با
اکثریتکمتر،درانتخاباتپیروزشود.انورابراهیمکهباآغاز
دوره زمامداری ماهاتیر محمد در اوایــل دهه  ١٩٨٠عضو
دولت او شد ،در اواخر دوره زمامداری ماهاتیر محمد هم به
دلیل اختالف درباره سیاســتهای اقتصــادی و همچنین
تاکیدبرلزوممبارزهباخویشاوندگراییوفساد،ازکاربرکنار
شدودرسالهایبعدبهتناوببهاتهامفسادمالییااخالقی
تحت پیگرد قرار گرفت .بازگشــت او به صحنه سیاســت به
معنیآشتیباماهاتیرمحمداست.هماکنونصحنهسیاسی
مالزیدارایدوائتالفبرجستهاست.دریکسوائتالفتازه
تاسیسبهرهبریماهاتیرتحتعنوانپاکاتانهاراپانقرار
دارد که با پیروزی در انتخابات اخیر قــدرت را در مجلس به
دستگرفتهاست.همچنیندرطرفدیگراینقطببندی،
حزب سنتی سازمان ملی ماالییها قرار دارد که با برگزاری
انتخابات اخیر پس از 60ســال اکثریت پارلمان را از دست
داد.سایراحزابسیاسیمالزیهمچونحزبعدالتمردم،
حزباقدامدموکراتیک،حزباصیلمالزیوحزباعتماد
ملی در چارچوب ائتــاف ماهاتیر قرار دارنــد که در مقابل
سازماناتحادملیماالییقرارمیگیرند.
ولیعهدسعودیمشخصنیستواینکهآیااینمسئلهبهترس
او از ترور برمیگردد یا این که حادثهای برای او رخ داده و مانع
حضور او در مأل عام و رسانهها میشود؟ در این باره نمیتوان
باقطعیتاظهارنظرکرد.عربستانسعودیباتأخیر،چندروز
پس از این حادثه تالش کرد با انتشار فیلمها و عکسهایی از
دیدارولیعهدسعودیبابرخیمقاماتمحلیوخارجینشان
دهدکهاودرسالمتکاملبهسرمیبردولی
ن موارد نشــان میدهد که
بررســی ای 
ممکن اســت این دیدارها ،مربوط
به قبــل از حادثــه بــوده و احتمال
دارد با هدف ســرپوش گذاشــتن
بر حوادث حادثه تیراندازی بعدها
منتشــر شــده باشــند.آن چه مسلم
اســت ،به هر دلیل و فارغ از هرگونه
قضاوت ،ولیعهد ســعودی پس از
حادثــه تیرانــدازی حضــور قابل
توجهیدرانظارعمومینداشته
وتنهاحضوررسمیوعلنیویدر
مقابلدوربینهایخبرنگارانو
پخش زنده تلویزیونی دیدارها
و مراسم ،میتواند این ابهام را
روشنکند.

...

اظهار نظر روز
میشل گولدبرگ:

ترامپ بدترینها را در اسرائیل
توانمند کرد
ســتون نویس نیویورک تایمز بــا بیان این که نســل آینده
آمریکا با حکومتی نژادپرست در اســرائیل مواجه خواهد
شــد ،گفت:مشــاهده تصاویــر کشــته هــا و زخمــی های
فلسطینی و همزمان مشــاهده تصاویر لبخندهای ایوانکا
ِ
آنتوانــت صهیونیســت -نکات
ترامــپ -مانند یک مــاری
زیادی را درباره روابط آمریکا با اســرائیل بیــان می کند.
آمریــکا با انتقــال ســفارتش به اورشــلیم (قــدس )  ،حتی
وانمود کردن به بی طرفی میان اســرائیل و فلســطینیان
را نیز کنار گذاشته اســت.گزارش هایی مبنی بر تقدیر از
ترامپ به علت انتقال ســفارت آمریکا به اورشلیم (قدس )
منتشــر شــده اســت ،از جمله این کــه اعالم شــد میدانی
در نزدیــک محل ســفارت به نــام ترامپ نام گذاری شــده
اســت .همچنین یک تیم فوتبال در اورشــلیم (قدس ) به
نام بیتــار جروزالم کــه طرفــداران آن به داشــتن تفکرات
نژادپرستانه معروف هســتند ،نام بیتار ترامپ جروزالم را
برای خود انتخاب کرده است .اما اگر اسرائیلی ها ترامپ
را دوست داشته باشــند بســیاری از آمریکایی ها و به ویژه
یهودیان آمریکا ترامپ را دوست ندارند .هر چه طرفداری
از ترامپ و اســرائیل درهم تنیده تر شــود ،به همان میزان
آمریکایــی هــای چــپ گــرا بیشــتر از صهیونیســم فاصله
خواهنــد گرفت و احســاس بیگانگــی از آن خواهند کرد.
حتی قبل از ترامپ ،نتانیاهو به ایجاد اختالف نظر حزبی
برسر اسرائیل در سیاست آمریکا کمک کرد .این در حالی
است که پیش از آن اجماعی کســل کننده میان دو حزب
اصلی آمریکا برسر اسرائیل وجود داشت .جرمی بن آمی،
رئیس گروه ِجی استریت ،گروه لیبرال حامی اسرائیل در
آمریکا ،گفت :تا همین چند ســال اخیــر ،هرگز واژه های
اشغالگری ،شهرک ســازی یا غزه را نمی شــنیدید ،اما از
سال  ،2015که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل،
تالش کــرد با ســخنرانی در کنگره در مخالفــت با برجام،
دیدگاه بــاراک اوباما را دربــاره توافق هســته ای ایران به
چالش بکشــد ،دموکرات ها احساس جســارت بیشتری
کردند ،که همه محاســبات را برای همیشه تغییر داد.این
منبع در خاتمه افزود :تحوالت روز دوشــنبه در اورشــلیم
(قدس ) احتما ًال آن محاسبات را بیش از پیش تغییر داده
است و شــرایط ممکن اســت از این نیز بدتر شــود .دونالد
ترامپ بدترین جریان را در اســرائیل توانمند کرده اســت
و تا زمانی که وی رئیس جمهور باشــد ،اســرائیل احتما ًال
قــادر خواهد بود همچنــان به کشــتار فلســطینیان ادامه
دهد ،خانه های شــان را تخریب کند و زمیــن های آنان را
در کمال مصونیت تصاحب کند .اما روزی ترامپ خواهد
رفت .در آن زمان ،افق تشــکیل دو کشــور مســتقل تقریبا
دیگر از میــان رفته اســت و وضــع کنونی نشــان می دهد
که در آن زمــان اقلیتــی از یهودیان در اســرائیل به قدرت
مســلمانان محــروم از حقوق
خواهد رســید که بر اکثریت
ِ
تمامــی مناطق تحــت کنترل اســرائیل حکومت
خــود در
ِ
خواهد کرد .آنگاه نســل آینده آمریکایی ها ممکن اســت
شاهد کشور آپارتاید (نژادپرست) اسرائیل باشند ،که نام
ِ
پایتخت آن ترامپ اســت .در آن زمان،
یکی از میدان های
شهروندان آمریکایی از خود خواهند پرسید :چرا اسرائیل
به عنوان یک حکومت نژادپرست باید دوست ما باشد؟!

...

خبر متفاوت

وقتی رئیس ژاپنی هیالری را اخراج کرد!
دیلی میل :هیالری از اولین شغل اش پس از اتمام کالج
سخن گفت و این که در سن  ۲۰سالگی مدتی به آالسکا
رفته و در ماهی فروشــی واقع در "والدز" مشــغول به کار
شده اســت.کار هیالری تمیز کردن ماهی سالمون و در
نهایت بسته بندی شان بوده و چون او در این کار سرعت
مناسبی نداشته مدام توســط رئیس ژاپنی اش سرزنش
میشده اســت.او در این باره میگوید":چون زیاد سوال
میکردم و در کارم ســریع نبودم یکــی از روزهایی که به
ســر کار رفته بودم ،من را راه ندادند و این گونه بود که از
اولین شغلم اخراج شدم" .

قاب بین الملل

مانال عیســی بازیگر زن لبنانی با باال بردن پالکارد
«حمله بــه غــزه را متوقف کنیــد!» روی فــرش قرمز
جشنواره کن به حمله نیروهای اســرائیلی به مردم
غزه و کشــتار آن ها واکنش نشــان داد و توجهات را
برانگیخت.
CMYK

