
  در برابر كره شمالي خويشتنداري كنيد
»سرگئي ريابكوف« معاون وزير خارجه روسيه اعالم كرد، آزمايشات موشكي كره شمالي هيچ اثري در راه حل سياسي مناقشات در شبه جزيره كره نخواهد داشت. ريابكوف گفت، روسيه از امريكا و ديگر 
متحدانش در شمال شرقي آسيا مي خواهد تا نهايت خويشتنداري را در خصوص آزمايشات موشكي كره شمالي به خرج دهند. وي افزود: »البته ما اين طور در نظر مي گيريم كه اين گونه فعاليت ها براي تالش 
اصلي كه همان حل و فصل سياسي بحران هسته اي شبه جزيره كره است، سودمند نخواهد بود.« 
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كاسبي با شعار ايران ستيزي 
دونالد ترامپ پس از رياض وارد تل آويو شد

سنگ بزرگ عربستان
عربس��تان س��نگ بزرگی را برداش��ته 
اس��ت. خری��د بی��ش از 400 میلیارد 
دالر تس��لیحات از امریکا در یک دوره 10 ساله و جمع 
کردن سران و مقامات بیش از 50 کشور اسالمی برای 
ائتالف سازی علیه ایران سنگ بزرگی است که بیش از 
هر چیز نشانه نزدن است. وقتی کسی ادعا می کند که 
ب��رای خراب کردن خانه همس��ایه می خواهد از بمبی 
اس��تفاده کند که همه شهر را نابود می کند، معنای آن 
این است که یا دیوانه شده یا بلوف می زند. با این حجم از 
خریدها و تالش ها نمی توان گفت که عربستان فقط به 
دنبال بازدارندگی است؛ عربستان تالشی جدی برای 
تغییر موازنه قدرت در منطقه را آغاز کرده است، اما به 
چند دلیل این تالش ها نتایج مورد نظر را برای این کشور 
به همراه نخواهد داشت.- اول اینکه عربستان دست به 
دامن کشورهایی شده اس��ت که همگی آنها خود یا با 
مشکالت اساسی مواجه هستند و یا اساسا در معادالت 
منطقه ای محلی از اع��راب ندارند. ج��دای از امریکا و 
ترکی��ه که به آنها خواهیم پرداخت، کش��ورهای عضو 
ش��ورای همکاری خلیج فارس که مهم ترین متحدین 
منطقه ای عربس��تان هس��تند، اوال الزاما همگی آنها با 
عربستان در تش��دید تقابل با ایران همراه و هماهنگ 
نیستند و ثانیا بیش از هر کشور دیگری ممکن است از 
تشدید تنش میان ایران و عربستان آسیب پذیر باشند. 
ضمن اینکه برخی از این کشورها بیش از آن که بتوانند 
به عربس��تان کمکی بکنند، به لحاظ امنیتی نیازمند 
کمک عربستان هس��تند. - کشوری مانند مصر که در 
سطح ریاس��ت جمهوری در این اجالس شرکت کرد، 
عالوه بر آنکه بیشتر نگران مسائل داخلی خود است در 
یکی دو سال گذشته نشان داده که به هیچ وجه متحد 
خوبی برای عربس��تان در مدیریت مس��ائل منطقه ای 
نیست. - حضور رهبران افغانس��تان و پاکستان هم با 
توجه به مس��ائل داخلی آنها و ن��وع روابطی که با ایران 
دارند بیشتر از جهت پرستیژی برای عربستان کارکرد 
داشته و حضور پادشاه اردن و مقام های سایر کشورهای 
اسالمی از کشورهای آسیاي مرکزی گرفته تا مالزی و 
اندونزی و کشورهای آفریقایی نیز در این اجالس قطعا 
چیزی به داش��ته های عربستان اضافه نکرده و نخواهد 
کرد. حتی می توان گفت که بس��یاری از کش��ورها در 
یک رودربایستی سیاس��ی با عربستان مقام های خود 
را به این اجالس اعزام کردند.- برخالف سایر کشورها، 
حضور ترکیه و سطح حضور این کشور در این اجالس 
می توانست گویای برخی مسائل باشد. در آغاز اعالم شد 
که اردوغان شخصا در این نشست شرکت می کند، اما 
در نهایت وزیر خارجه این کشور به ریاض رفت. حضور 
اردوغان در این نشست قطعا وزن و اعتبار بیشتری به آن 
می داد و به نوعی پذیرش رهبری عربستان در وزن کشی 
سیاسی در برابر ایران از سوی ترکیه تلقی می شد. با این 
حال، عدم حضور اردوغان در اجالس ریاض نشان داد 
که معادالت منطقه ای پیچیده تر از آن اس��ت که حتی 
برجس��ته کردن غیرعادی تهدید ای��ران موجب کنار 
گذاش��تن منافع ش��خصی کشورها بش��ود.- در مورد 
امریکا و میزان تعهد این کشور به اهدافی که عربستان از 
برگزاری این نمایش دنبال می کرد حرف و حدیث های 
زیادی گفته می شود. حتی بیش از دیگران تحلیلگران 
امریکایی بازی ترامپ در عربستان را تهوع آور و غیرقابل 
قبول توصیف کرده اند. بدون تردید کسی باور نمی کند 
که ترامپ آن گونه که در ریاض بر آن تاکید کرد به دنبال 
نبرد خیر و شر باش��د. نهایتا این اقدام ترامپ به خوی 
کاسبکارانه او نسبت داده می شود. هر چند که ممکن 
است در ازای رشوه  چند صد میلیاردی که دریافت کرده 
است هراز گاهی ایران را تهدید کرده و یا ضرب  شستی در 
سوریه از خود نشان دهد، اما این اقدامات باری از دوش 
عربستان بر نخواهد داش��ت.- از بدشانسی عربستان، 
اجالس ریاض درس��ت زمانی برگزار ش��د که در ایران 
جلوه کم نظیری از حضور و مش��ارکت مردم در تعیین 
سرنوشت خود به نمایش گذاشته شد. این موضوع که 
از چشم بسیاری از ناظران منصف بیرونی به دور نماند 
به طور همزمان دو تصویر را از خاورمیانه به رسانه های 
جهان منتقل کرد. یک تصویر که پادشاه عربستان را در 
حال انداختن گردنبند بر گردن ترامپ و خم شدن وی 
در برابر پادشاه را نشان می داد و تصویر دیگر که حکایت 
از حضور گسترده مردم ایران در پای صندوق های رای 
و کمپین های انتخاباتی داشت. احتماال از مقایسه میان 
این دو تصویر بود که برای بسیاری از تحلیلگران بیرونی 
س��خنان وزیر امور خارجه کشورمان در مورد اتکای به 
مردم برای حفظ امنیت به جای ائتالف های ساختگی 
و هشدار به ترامپ در مورد ضرورت گفتگو با مقام های 
عربس��تان برای جلوگیری کردن از تک��رار حادثه 11 
سپتامبر از سخنان تکراری رهبران امریکا و عربستان 
در مورد مقابل��ه با تروریس��م و معامله های میلیاردی 

تسلیحات جذابیت بیشتری پیدا کرد.

 آيا عباس، ترامپ را
غافلگير مي كند؟

س��ایت میدل ایس��تاي انگلیس فاش کرد که رییس 
تشکیالت خودگردان فلسطین طي سفر دونالد ترامپ 
به کرانه باختري طرحي را ارایه خواهد کرد که ش��امل 
چشم پوشي فلس��طیني ها از 6/5 درصد از اراضي خود 
به نفع اس��راییل اس��ت. به گزارش ایسنا، یک مسوول 
فلس��طیني نزدیک به س��ازمان آزادیبخش فلسطین 
به س��ایت میدل ایس��تاي گفت: این پیشنهاد شامل 
قدس نیس��ت و به نظر مي رسد در راستاي طرح ایهود 
اولمرت، نخس��ت وزیر سابق اسراییل براي حل و فصل 
میان فلسطین و اس��راییل است. به گفته این مسوول، 
طرف فلس��طیني در جری��ان دیدار ب��ا دونالد ترامپ، 
رییس جمهور امریکا دیدگاه جدید و بسیار متفاوتي با 
دیدگاه اکثریت مردم فلسطین ارایه خواهد کرد و این 
دیدگاه بر تبادل اراضي بیشتر مبتني است. این مسوول 
گفت: مذاکرات قبلي درب��اره حل و فصل بحران میان 
فلسطین و اس��راییل درخصوص تبادل 1/9 درصد از 
اراضي بود اما اکنون درباره سه برابر این میزان صحبت 
مي کنی��م. روزنامه »تایمز آو« اس��راییل نیز نوش��ت: 
محمود عباس با پیشنهاد اولمرت در جریان مذاکرات 
صلح 2008 براي عقب نش��یني کامل از کرانه باختري 

مخالفت کرده بود. 

  شمخاني به مسكو مي رود
  كميته رايزني سياسي ايران و تركيه برگزار شد
  پرداخ�ت 100 ميليون دالري رياض و ابوظبي به 

ايوانكا ترامپ 
  واكن�ش تن�د كرزي ب�ه ترامپ: تروريس�م در 

كشورهاي اسالمي زاييده سياست امريكاست
  تغيير در حلقه مديريتي ح�زب حاكم تركيه با 

بازگشت اردوغان
  تظاهرات گسترده در بحرين عليه حكم آيت اهلل 

عيسي قاسم
  دانش�جويان منتقد ترامپ، جلس�ه سخنراني 

مايك پنس را ترك كردند
  انفج�ار بمب در يك بيمارس�تان بانكوك با ۲۳ 

زخمي
  رضايت بيش از ۸0 درصد م�ردم كره جنوبي از 

رييس جمهور جديد

  وخامت حال اسراي 
فلسطيني 

کمیته اطالع رساني اعتصاب غذاي اسراي فلسطیني 
تاکید کرد وضعیت جسماني اسرایي که در اعتصاب غذا 
هستند، در س��ي و ششمین روز »نبرد کرامت« وخیم 
است. همزمان روز گذشته اعتصاب عمومي در تمامي 
استان هاي کرانه باختري در همبستگي با این اسرا آغاز 
شد. به گزارش ایسنا و به نقل از شبکه اسکاي نیوز عربي، 
کمیته اطالع رساني اعتصاب غذاي اسراي فلسطیني در 
زندان هاي رژیم صهیونیستي اعالم کرد، تعداد زیادي 
از این اسرا ظرف چند ساعت اخیر در پي وخامت شرایط 
جسماني شان به بیمارس��تان هاي غیرنظامي منتقل 
شدند. مدیریت زندان هاي رژیم صهیونیستي سیاست 
منزوي سازي اس��را از دنیاي بیرون را در پیش گرفته و 
در برابر خانواده هاي آنها و نهادهاي حقوقي براي اطالع 
از شرایط جسمي اس��را و نام کساني که به بیمارستان 
منتقل ش��ده اند، مانع تراش��ي مي کند. به گزارش این 
کمیت��ه، مدیری��ت زندان ه��اي رژیم صهیونیس��تي 
درمانگاه ه��اي موقتي را پیش از آغ��از اعتصاب غذا در 
داخل زندان ها ایجاد کرد که از حداقل تجهیزات اصلي 
پزش��کي برخوردار نبود. در این درمانگاه ها مطرح شد 
در صورتي که آنها از اعتصاب غذا دست بردارند داروها 
و درمان مناس��ب به آنها ارایه مي شود. کمیته مذکور 
ادامه داد: پزشکان در این درمانگاه ها طیف مختلفي از 
غذا قرار داده و به گفته برخي ش��اهدان مورد اطمینان 
این پزشکان اسرا را تهدید کردند. این کمیته از صلیب 
سرخ، سازمان بهداشت جهاني و سازمان پزشکان حقوق 
بشر خواس��ت تل آویو را در راستاي حفظ جان اسراي 
مذکور و ممانعت از وقوع فاجعه اي واقعي تحت فش��ار 
بگذارند. قدورة فارس، رییس انجمن اسراي فلسطین 
در گفت وگو با آناتولي اظهار داشت، تماس هایي میان 
طرف فلس��طیني و مس��ووالن اس��راییلي در راستاي 
برآورده شدن خواس��ته هاي اعتصاب کنندگان انجام 

شد که هنوز نتیجه اي نداده است. 

  داعش آماده تخليه جنوب 
دمشق است

داعش اعالمیه هایي را در میان ساکنان اردوگاه یرموك 
در جنوب دمشق پخش کرده و از آنها خواست در صورت 
تمایل به خروج از این اردوگاه اس��امي خود را در مراکز 
مشخص ش��ده ثبت کنند. به گزارش ایسنا و به نقل از 
روزنامه مستقل راي الیوم، داعش خروج غیرنظامیان از 
اردوگاه فلسطیني یرموك در جنوب دمشق را به ثبت 
اسامي شان در سه مرکز در این اردوگاه و منطقه العسالي 
مشروط کرده است. داعش کنترل بخش هاي وسیعي 
از اردوگاه یرموك واقع در جنوب دمش��ق را در دست 
دارد و در محله هاي العس��الي و حجر االسود و منطقه 
التضامن نیز حضور دارد. منابع محلي مي گویند، گفته 
شده کس��اني که از این اردوگاه خارج مي شوند ظرف 
یک هفته ب��ه رقه و دیرالزور مي روند. تروریس��ت هاي 
داعش فروش امالك خود را در بازارهاي این اردوگاه و 
الحجراالسود آغاز کرده اند. از سوي دیگر ارتش سوریه 
حمالت گس��ترده اي را علیه تروریست هاي داعش در 
حومه حمص، حماه و دیر الزور انجام داد و خسارت هاي 
سنگیني را به آنها وارد کرد. تعدادي از تروریست ها در 
این حمالت کش��ته و زخمي ش��دند. در همین راستا، 
طالل البرازي، استاندار حمص اعالم کرد که محله الوعر 
در این استان بعد از خروج آخرین سري از افراد مسلح 
و خانواده هاي شان از وجود تروریست ها پاکسازي شد. 
البرازي به المیادین گفت: ما انتظار بازگش��ت 50 هزار 
تن از ساکنان محله الوعر را طي یک ماه به آن را داریم. 
دولت بین 30 تا 40 درصد از هزینه بازسازي خسارت ها 
را به شهروندان مي دهد. روند بازسازي محله الوعر نیاز 
ب��ه زم��ان دارد و امیدواریم دس��تاوردها طي  هفته ها 

فراهم شود. 

  ترامپ با اشراف و آگاهي 
درباره ايران صحبت نكرد

»ل��رد نورمن المون��ث« نمایند وی��ژه دولت انگلیس 
در ام��ور تجاري با ایران در گفت وگو با ش��بکه خبري 
»بلومبرگ« پیرامون انتخاب مجدد »حسن روحاني« 
و سخنان اخیر »دونالد ترامپ« رییس جمهور امریکا 
گف��ت: »روحاني در زمان تبلیغ��ات انتخاباتي نه تنها 
از سرمایه گذاري وس��یع در کشورش خبر داد بلکه بر 
بهبود روابط با کش��ورهاي جهان سخن گفت و حتي 
به ویژه به عربس��تان نیز اشاره کرد و نیازي به دشمني 
بین دو طرف نیست.« وي درباره سخنان شب گذشته 
ترامپ در عربس��تان و با انتقاد از وي گفت: »ترامپ با 
سخنان خود در عربستان نشان داد که اشراف کافي را به 
سخنان روحاني نداشته است. هرگونه تهدید خصمانه 
علیه ایران بازتاب مثبتي نخواهد داشت. ایران، کشوري 
بوده که از سوي همسایگان عرب خود در گذشته مورد 
تاخت و تاز قرار گرفت و تس��لیحات نظامي در اختیار 
دش��منان این کش��ور قرار گرفت.« وي درباره تمرکز 
دولت جدی��د روحاني گفت: وي مودبانه به س��خنان 
ترامپ پاسخ مي دهد. البته »محمد جواد ظریف« وزیر 
خارجه ایران جواب ترامپ را داد. روحاني خواهان حذف 
تحریم هاي غیر هسته اي علیه کشورش است و باید در 
این مسیر گفت وگوهاي مستقیم با طرف هاي اروپایي 
یا امریکا داشته باشد. این وظیفه اي دشوار است. البته 

او تالش خود را در این زمینه انجام مي دهد. 

چهره ها- خبرها

سرخط خبرها یادداشت خاورمیانه - امریکا

»وليد 
جنبالط« 

رييس حزب 
»سوسيال 

ترقي خواه« 
لبنان: پس 
از انتخاب 

رييس جمهور 
اصالح طلب 

و ميانه رو 
»حسن 

روحاني« 
بهتر بود كه 
ايران هم در 
اين نشست 
حاضر بود تا 
بتوان به يك 

توافق اسالمي 
فراگير براي 

مقابله با 
تروريسم 

رسيد 

غافلگيري لبنان 
از بيانيه رياض

»جب�ران باس�يل« وزير 
خارج�ه لبن�ان پ�س از 
نشس�ت  از  بازگش�ت 
سران عربي- امريكايي 
اس�المي-  س�ران  و 
امريكايي در رياض اقدام 
به انتش�ار توييت هايي 
بحث برانگير كرد. باسيل 
در صفح�ه توييتر خود 
ب�ه بيانيه اين نشس�ت 
اعتراض كرد و نوش�ت: 
»ما در جريان ]محتواي[ 
بياني�ه ري�اض نبوديم و 
اصال نمي دانس�تيم بعد 
بياني�ه اي  از نشس�ت، 
]پايان�ي[ ص�ادر خواهد 
ش�د و هنگام�ي ك�ه در 
هواپيما براي بازگش�ت 
به لبنان بوديم، با صدور 
اين بيانيه و محتواي آن 

غافلگير شديم.«

پای��ان خیم��ه ش��ب بازي 
سیاسي در ریاض و رسیدن 
به تل آویو. سفر دونالد ترامپ، رییس جمهور 
ای��االت متحده به عربس��تان س��عودي به 
نمایش پرهزینه اي بدل ش��د. س��عودي ها 
هر آنچه در چنته داشتند از میلیاردها ریال 
سعودي تا س��نت هاي میزباني عربي را به 
پاي ترامپ و خانواده اش ریختند تا بتوانند 
توج��ه او را به خود جلب کنن��د. ضیافت با 
برخي رهبران کشورهاي عربي- اسالمي و 
همچنین به راه اندازي مرکز جهاني مبارزه 
با تروریسم از اصلي ترین سرفصل هاي سفر 
ترامپ بود. تصاویر و س��وژه هاي منتش��ر 
ش��ده از این س��فر در فضاي مجازي س��ر 
و صداي بس��یاري ب��ه راه انداخت. تصویر 
دونال��د ترام��پ در حالي که دوش��ادوش 
ملک سلمان، پادشاه عربستان و عبدالفتاح 
السیسي، رییس جمهور مصر دورتادور یک 
گوي شیش��ه اي را گرفتند و با ق��رار دادن 
دست هاي خود روي گوي اعالم کردند که 
مرکز جهاني مبارزه با تروریس��م را افتتاح 
کرده اند در فضاي مجازي به شبیه س��ازي 
فیلم هاي ترس��ناك هالیوودي تعبیر شد. 
از سوي دیگر رقص ترامپ و برخي اعضاي 
هیات همراه وي با مقام هاي کشور میزبان 
و سایر رهبران کش��ورهاي اسالمي دعوت 
شده به ریاض از سوي فعاالن حقوق بشري 
مورد انتقاد قرار گرفت. فعاالني که مي گویند 
ترامپ به جاي سخن گفتن از مسائل حقوق 
بش��ر با حاکمان س��عودي به خصوص در 
م��ورد وضعیت زنان در عربس��تان ترجیح 
داد که دس��ت در جیب خاندان س��عودي 
بکند و حق الس��هم خود از ایس��تادن کنار 
آنها را ب��ردارد. گفتم��ان ضدایراني ترامپ 
دوش��ادوش ملک س��لمان و عادل الجبیر 
در نشست خبري با رکس تیلرسون نیز در 
رسانه هاي منطقه اي پوشش بسیاري پیدا 
کرد. ش��اید مهم ترین دستاورد سعودي ها 
از حض��ور همزمان رییس جمه��ور امریکا 
و رهبران کش��ورهاي اس��المي در ریاض 
بیانیه اي بود که از س��وي سران کشورهاي 
عربي، اسالمي، امریکایي در پایان نشست 

روز یکشنبه صادر شد. مقابله با ریشه هاي 
فکري تروریس��م و قطع مناب��ع مالي آن و 
تبادل اطالعات درباره تحرکات گروه هاي 
تروریس��تي یکي از اصلي ترین مولفه هاي 
ذکر شده در این بیانیه بود. همزمان در بیانیه 
کنفرانس عربي- اسالمي- امریکایي تاکید 
شد که سران آن از تاسیس مرکز جهاني در 
ریاض براي مقابله با تفکر افراطي استقبال 
مي کنند. در مورد پرونده یمن نیز سعودي ها 
هر آنچه را که در این مقوله به آن نیاز داشتند 
به مت��ن وارد کردند و در نهایت هم س��ران 
کشورهاي ش��رکت کننده اعالم کردند که 
دولت عبدربه منصور هادي، رییس جمهور 
مستعفي و فراري یمن و مقابله با »گروه هاي 
تروریستي« در یمن را قبول دارند. منظور 
عربستان سعودي از گروه هاي تروریستي 
حوثي ه��اي یمن اس��ت که قری��ب به دو 
سال اس��ت در برابر زیاده خواهي هاي یک 
کشور خارجي در سرزمین شان ایستاده اند. 
عملیات ضد تروریسم در عراق و سوریه نیز 
سوژه دیگري بود که در بیانیه پایاني سران 
به آن اشاره شد و کشورهاي حاضر با اعزام 
34 هزار سرباز به عنوان نیروي ذخیره براي 
حمایت از عملیات ضد تروریسم در عراق و 
س��وریه موافقت کردند. ایران و مخالفت با 
ایران نیز طبیعتا به یکي از سوژه هاي دایمي 
این قبیل نشست ها بدل شده است. در این 
بیانیه نیز ادعاهاي تکراري علیه تهران مجددا 
مطرح شده است و کشورهاي امضا کننده 
اع��الم کرده ان��د که مخالف سیاس��ت ها و 
اقدامات نظام��ي ایران هس��تند. البته در 
بخش هاي دیگري نی��ز ایران را به تندروي 
در منطق��ه و حمای��ت از تروریس��م متهم 
کرده اند. در این بیانیه ایران به نقض قوانین 
بین المللي روابط دیپلماتیک محکوم و برنامه 
موش��ک هاي بالس��تیک ایران خطرناك و 
سیاس��ت هاي آن موجب ناامني در منطقه 
عنوان شد. همچنین در بندهاي پایاني نیز 
بر هماهنگي مواضع و دیدگاه ها بین جهان 
عربي و اسالمي و امریکا در باالترین سطح 

آن تاکید شد. 
توهم ايران، مقصرپنداري امريكا

رکس تیلرس��ون، وزیر خارجه امریکا یکي 
از چهره هایي بود که در این س��فر به کرات 

درباره ایران س��خن گفت. سخناني دوپهلو 
که نشان مي دهد وزارت خارجه امریکا هنوز 
تصمیم خود درباره نحوه برخورد با تهران را 
نگرفته است. تیلرسون در گفت وگو با شبکه 
فاکس نیوز بر لزوم حمایت از کش��ورهاي 
عرب��ي منطقه تاکید کرد. خبرن��گار از وي 
سوال کرد که آیا توافقنامه هاي امضا شده در 
س��فر رییس جمهور امریکا به عربستان، به 
مهار ایران کمک مي کند ؟ وزیرخارجه امریکا 
در پاسخ گفت: در عربس��تان قراردادهاي 
تسلیحاتي چشمگیري اعالم شد و به دیگر 
کشورهاي مهم منطقه هم فروش تسلیحات 
صورت خواهد گرفت. ای��ن قراردادها توان 
کش��ورهاي عربي حاش��یه خلیج فارس را 
افزای��ش مي ده��د و فکر مي کن��م این امر 
براي ایران روش��ن مي کند که م��ا، ایاالت 
متحده، در کنار ش��رکاي خ��ود در منطقه 
مي ایستیم تا با هژموني ایران مقابله کنیم. 
هرگونه تالش ایران براي تحت فش��ار قرار 
دادن این کش��ورها، با جبه��ه اي قدرتمند 
و متحد روب��ه رو خواهد ش��د. در حالي که 
بیش��ترین انتقادها به ترامپ در مورد عدم 
توجه به مسائل حقوق بشري در عربستان 
سعودي است، تیلرسون در پاسخ به سوالي 
درمورد اینکه چرا »دونالد ترامپ« در سفر 
به عربس��تان صحبتي در مورد حقوق بشر 
نکرده، ادعاي واهي امری��کا را تکرار کرد و 
گفت: باید از طریق کاهش »تهدید ایران« 
وضعیت منطقه را بهبود بخشید، تا اوضاع 

حقوق بشر بهتر شود. 
قاسمي: با لفاظي هاي امريكا، تغيير 

مسير نخواهيم داد 
به��رام قاس��مي، س��خنگوي وزارت امور 
خارج��ه در واکنش به ادعاه��اي تکراري و 
مداخله جویانه دونالد ترامپ رییس جمهور 
امریکا در عربستان گفت: کمتر از 48 ساعت 
بعد از برگ��زاري ش��کوهمند دوازدهمین 
دوره انتخابات ریاس��ت جمهوري که مردم 
ب��زرگ، قدرش��ناس و غیرتمند ای��ران در 
داخل و خارج از کش��ور با شرکت گسترده 
خ��ود در انتخابات یک ب��ار دیگر پایبندي 
خود را ب��ه نظام جمهوري اس��المي ایران 
به اثبات رساندند، رییس جمهور امریکا در 
سخناني مداخله جویانه، تکراري و مملو از 

ادعاهاي بي پایه علیه کشورمان تالش کرد 
بار دیگر با ترویج ایران هراس��ي و در تداوم 
سیاس��ت هاي خصمانه امریکا علیه ایران، 
کشورهاي منطقه را به خرید هر چه بیشتر 
تسلیحات امریکایي تشویق کند. سخنگوي 
وزارت خارجه کش��ورمان با انتقاد شدید از 
مواضع فریبکارانه، اظهارات مداخله جویانه 
و اقدامات مخرب و تنش زاي مقامات دولت 
جدید امریکا که با هدف مقابله با حاکمیت 
مردم بر سرنوشت خود در کشورهاي منطقه 
و تثبیت موقعیت و برتري رژیم صهیونیستي 
ص��ورت مي گیرد، گفت: متاس��فانه برخي 
کش��ورهاي منطق��ه به جاي ات��کا به توان 
مردم��ي خ��ود و ظرفیت ه��اي همکاري 
منطق��ه اي، دل در گرو حمایت قدرت هاي 
ب��زرگ بس��ته اند و زمینه ه��اي تضعیف و 
تخریب زیرساخت هاي حیاتي کشورهاي 
منطقه را فراهم مي آورند ک��ه از آن جمله 
مي توان به وضعیت اسفناك یمن و نابودي 
زیرس��اخت هاي سوریه توس��ط جریانات 

تروریستي تکفیري اشاره کرد. 
وي با یادآوري مواضع تبلیغاتي دولتمردان 
امریکایي مبني بر نادرس��ت بودن مداخله 
دولت ه��اي قبل��ي امریکا در ام��ور داخلي 
کشورهاي منطقه، نقش دولت قبلي امریکا 
در ایج��اد و پ��رورش جریان��ات تکفیري- 
تروریس��تي از جمل��ه داع��ش؛ از دول��ت 
امریکا خواس��ت از سیاست جنگ افروزي، 
مداخله گ��ري، ایران هراس��ي و ف��روش 
س��الح خطرن��اك و بي فایده ب��ه حامیان 
اصلي تروریسم دس��ت بردارد. متاسفانه با 
سیاست هاي خصمانه و تهاجمي دولتمردان 
امریکا ش��اهد تقوی��ت مج��دد گروه هاي 
تروریس��تي در منطقه و اش��تباه محاسبه 
دیکتاتوري هاي حامي این گروه ها در منطقه 
هستیم. سخنگوي وزارت خارجه کشورمان 
با اشاره به سیاست تجاري سازي امنیت از 
س��وي دولت جدید امریکا و فاکتورکردن 
خدمات امنیتي گف��ت: دولت هاي منطقه 
نیز بهتر است به جاي هزینه کردن میلیاردها 
دالر از ثروت مردم خود در ازاي حمایت هاي 
موهوم امریکا، به فکر ثبات و رفاه و آرامش 
و آس��ایش واقعي مردم از طریق احترام به 
حق تعیین سرنوش��ت ملت ها و صرف این 
مبالغ هنگفت در امور توس��عه و همکاري 
س��ازنده منطقه اي باش��ند. ج��اي تعجب 
است کشوري ایران را به بي ثباتي در منطقه 
متهم مي کند اما خود ده ها س��ال اس��ت با 
حمایت هاي همه جانبه تسلیحاتي، مالي و 
اطالعاتي از رژیم صهیونیستي در سرکوب 
ملت مظلوم فلسطین شریک بوده و در چند 
س��ال اخیر نیز با تس��لیح برخي رژیم هاي 
عرب��ي در منطقه خلیج فارس در کش��تار 
مردم بي دفاع یمن مش��ارکت داشته است. 
پش��تیباني امریکا و شرکایش در منطقه از 
تروریست ها به نحوي آشکار است که فرار 
به جل��و و متهم کردن دیگ��ران به حمایت 
از تروریس��م دیگر خریداري ندارد و مردم 
منطقه به روشني دریافته اند که اگر منابع 
مالي، تسلیحاتي و اطالعاتي داعش، جبهه 
النصره و دیگر گروه هاي تروریس��تي قطع 
ش��ود این تروریست ها به آساني قلع و قمع 
مي شوند و دلیل مقاومت آنها تاکنون چیزي 
نیست جز تداوم حمایت هاي این کشورها از 
تروریست ها. امریکا و شرکایش در منطقه 
باید بدانند که امروز جمهوري اسالمي ایران 
به عنوان یک حکومت مردمساالر، با ثبات و 
مقتدر که از حمایت هاي مردمي بهره مي برد 
منادي صلح، آرامش و حسن همجواري در 
منطقه و مبارزه با خش��ونت و افراطي گري 

در جهان است و با لفاظي هاي این کشورها 
مسیر خود را تغییر نخواهد داد. 

ترامپ در روياي صلح خاورميانه 
تل آویو دومی��ن مقصد دونال��د ترامپ در 
نخستین تور فرامرزي اش است. وي صبح 
روز گذش��ته براي دیدار ب��ا مقام هاي رژیم 
صهیونیس��تي و تش��کیالت خودگ��ردان 
فلس��طین، وارد تل آویو ش��د. ب��ه گزارش 
ف��ارس، بر اس��اس اع��الم نهاد مس��وول 
حفاظ��ت از ترامپ، بعد از نشس��تن پرواز 
حام��ل رییس جمهور امری��کا در فرودگاه 
»بن گوریون«، وي با بالگرد به قدس اشغالي 
انتقال داده ش��ده و با »بنیامین نتانیاهو« 
نخست وزیر و »رووین ریولین« رییس رژیم 
صهیونیس��تي دیدار کرد. بیش از 10هزار 
نیروي امنیتي و افسر پلیس صهیونیست، 
تعداد زیادي مامور مخفي، چندین بالگرد 
نظامي، چندین تُن شیشه ضد گلوله جهت 
نص��ب در پنجره ه��اي هتل مح��ل اقامت 
ترامپ - که توس��ط 30 هواپیماي ترابري 
C-17 به قدس اشغالي آورده شده - 900 
خدم��ه و 56 خودرو ش��امل 14 لیموزین 
حفاظت از رییس جمه��ور امریکا را در این 

سفر بر عهده دارند. 
ترام��پ، »بنیامی��ن نتانیاه��و« و »رووین 
ریولین« رییس رژیم صهیونیستي پیش از 
عزیمت به قدس، هر کدام به مدت 3 دقیقه 
در ف��رودگاه بن گورین س��خنراني کردند. 
رییس جمهور رژیم اس��راییل در سخناني 
به عنوان خوش��امدگویي گفت: اس��راییل 
به ی��ک امریکاي قوي و امری��کا نیز به یک 
اس��راییل قوي نیاز دارد. بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستي که امیدوار 
به نزدیکي تل آویو به کش��ورهاي عربي در 
دوره ترامپ است در سخنان مقدماتي خود 
ابراز امیدواري کرد که به زودي به عربستان 
سفر کند. ترامپ در سخنراني خود با بیان 
اینکه طي سفر به عربستان، دالیل جدیدي 
براي امید پیدا کردند، گفت: فرصت نادري 
براي آوردن امنیت، ثبات و آرامش به منطقه 
داریم. ارتب��اط و تعهد امریکا به اس��راییل 

ناگسستني است. 
رییس جمهور امری��کا در کنفرانس خبري 
مشترك با رییس رژیم صهیونیستي باز هم 
ادعاهاي ضد ایراني خ��ود را تکرار کرد. او با 
این ادعاي گزاف که ایران، حامي تروریسم 
در منطقه و بلکه در اقصي نقاط جهان است، 
بر لزوم توقف فعالیت هاي ثبات زداي ایران 
تاکید کرد. دونالد ترامپ در بخش دیگري از 
سخنانش با تاکید بر اینکه امریکا و اسراییل 
با تهدیدات مشترکي مواجهند، مدعي شد: 
هرگز نباید به ایران اجازه داشتن سالح هاي 
اتمي داده ش��ود. )این ادعا در حالي مطرح 
شده که ایران بارها و بارها اعالم کرده است 
که هیچگاه دنبال سالح هس��ته اي نبوده 
اس��ت( رییس رژیم صهیونیس��تي در این 
کنفرانس خبري کوتاه ادعاهاي خود درباره 
ایران را تکرار ک��رد و ادعا کرد که ایران باید 
از مرزهاي اسراییل و از سوریه خارج شود. 

درحالي که رییس جمه��ور امریکا امیدوار 
اس��ت مس��اله صلح خاورمیانه را از حالت 
بن بست خارج کند و مانند باراك اوباما که با 
توافق هسته اي با ایران و عادي سازي رابطه 
با کوبا خاطره اي در حوزه دیپلماسي از خود 
به جا گذاش��ت، موفقیت��ي در این حوزه به 
دست آورد، رکس تیلرس��ون نیز در نقطه 
آغازین دیدارهاي رییس جمهور در تل آویو 
تاکید کرد که ترامپ این س��فر را فرصتي 
براي پیشبرد مذاکرات فلسطین- اسراییل 

و فرآیند سازش مي داند. 

گروه جهان

به نظر مي رس��د دی��دار مورخ 21 م��ه  2017 آق��اي ترامپ، 
رییس جمهور امریکا از عربستان آن طور که شایسته بود مورد 
تحلیل قرار نگرفت. نباید تحوالتي که در این مالقات اتفاق افتاد 
در سایه اتهام زني بي پایه به کشور عزیزمان ایران مغفول بماند. 
ابتدا باید گفت در این مالقات س��ه تحول عمده اعالم ش��د که 
در راستاي استراتژي ترامپ در ابتداي ریاست جمهوري بیان 
شد. 1- امریکا قبول داشت و اعالم کرد که منشا افراط گرایي و 
تروریسم افراطي در شکل فعلي آن، کشورهاي عربي هستند. 
چون ترامپ خطاب به س��ران کشورهاي عربي توصیه کرد که 
افراط گرایي را از جامعه خود محو کنند، آنها را از مومنین واقعي 
جدا کنند، اجازه ندهند ریشه بدوانند و توصیه هایي از این دست. 
این توصیه ها خطاب به ایران یا کش��ور دیگري نبود. خطاب به 

کشورهاي عرب بود. پس امریکا مي داند و اعالم کرد ریشه شر 
در همین کشورهاي عربي به خصوص کشور میزبان خود است. 
2- امریکا عقب نشیني سخت افزاري خود از منطقه خلیج فارس 
را رسما اعالم کرد. ترامپ در توجیه قرارداد تسلیحاتي خود با 
عربستان گفت این تس��لیحات براي مقابله با تروریسم و خطر 
ایران است و جمعي تشکیل خواهد شد متشکل از کشورهاي 
ش��وراي خلیج فارس با ریاست مشترك امریکا و عربستان که 
با این خطرات مقابله کن��د. در واقع امریکا نقش خود را در حد 
مشاوره تقلیل داد و اعالم کرد که به اعراب اسلحه فروخته است 
تا از این به بعد خود به مشکالت خود بپردازند نه امریکا به جاي 
آنه��ا با دیگران مقابله کند. 3- امریکا از ابتدا اعالم کرده بود که 
اعراب انتظار کمک مجاني از امریکا نداش��ته باشند و خود باید 
هزینه هاي مقابله با تروریسم را بپردازند. قرارداد 110 میلیاردي 
فروش اسلحه امریکا به عربستان دقیقا همان هزینه اي است که 
اعراب به امریکا خواهند پرداخت و امریکا دیگر قرار نیست به آنها 

سواري مجاني بدهد. در واقع امریکا با تقدیم یکسري تعارفات 
خوشایند زباني بدون هزینه، پوچ و توخالي کاله گشادي بر سر 
اعراب گذاش��ت و اعراب دچار زیان بسیار زیادي شدند که در 
آینده بیش��تر آن را احساس خواهند کرد. بازنده این مالقات و 
این ترتیبات نه ایران که دقیقا عربس��تان و کش��ورهاي عربي 
هستند. زیرا هم هزینه پرداخت کردند، هم امریکا در ریاست 
شوراي همکاري خلیج فارس شریک شد بدون کوچک ترین 
هزینه اي و هم اینکه امریکا آنه��ا را در عمل همراهي نخواهد 
کرد. به نظر بنده ن��گاه ترامپ به این موضوع ن��گاه به ایران یا 
خلیج فارس یا سیاس��ت خارجي نبود بلکه درست برعکس، 
او به سیاست داخلي نگاه کرد و س��عي کرد براي امریکایي ها 
شغل ایجاد کند و از هزینه هاي امریکا براي حضور در مناطق 
مختلف جهان بکاه��د. دومین مطلب واکنش ای��ران در این 
زمینه است. مسووالن ایراني در واکنش خود از یک سو سعي 
مي کنند روي افکار عمومي امریکا و جهان در این رابطه تاثیر 

گذاشته و آنها را تحریک کنند. مواضعي از قبیل اینکه ایران یک 
کشور دموکراتیک است ولي عربستان نیست، یا یادآوري اینکه 
عربستان عامل 11 سپتامبر است، یا نشان دادن این واقعیت که 
ای��ن کار ترامپ یک اقدام علیه ارزش هاي دموکراتیک و صرفا 
براي دوشیدن عربستان است، در همین راستا است. اما از سوي 
دیگر، ما باید از دیدگاه سیاست و امنیت بین المللي هم به امریکا 
معترض باشیم. باید این مس��اله را برجسته کنیم که امریکا با 
این اقدامات خود اوال س��عي مي کند توازن در خاورمیانه را به 
هم بزند که ممکن اس��ت عواقب خطرناکي داشته باشد و دوم 
اینکه باعث تشدید رقابت تسلیحاتي در خاورمیانه مي شود که 
آن هم خطرناك است. در این راستا، استمرار اقدامات خوب و 
ضروري دیپلماتیک از قبیل نامه اي که چندي پیش از س��وي 
نمایندگي کشورمان به ش��وراي امنیت نوشته شد و اظهارات 
وزیر دفاع سعودي را از ابعاد سیاسي و امنیتي برجسته ساخت 

باید در دستور کار قرار داشته باشد. 

اج��الس ریاض را مي توان در س��ه س��طح 
مورد بررس��ي ق��رار داد: نخس��ت، حضور 
امریکایي ه��ا در عربس��تان؛ دوم، میزباني 
گس��ترده س��عودي ها و س��وم نتای��ج این 
اجالس به همراه مجموع س��فر منطقه اي 
ترامپ! از چرای��ي رفتار تعامل گراي ترامپ 
با عربس��تان، آن هم پس از لحن شدید وي 
در اظه��ارات انتخابات��ي اش در خص��وص 
این کشور، سخن بس��یار گفته شده که در 
محور آن، ش��خصیت رییس جمهور امریکا 
و درواق��ع روحی��ه تجارت مح��ور وي قرار 
دارد. امضاي قراردادهاي میلیارد دالري در 

سفر اخیر که مقدمات آن در سفر جانشین 
ولیعهد س��عودي به امریکا فراهم شده بود، 
آش��کارا بیانگر این واقعیت اس��ت. میزباني 
سعودي ها هم علت پنهاني ندارد و »تقابل 
با ایران« علت اصلي آن است. تحلیل رفتار 
سعودي ها طي چهارسال گذشته و مروري 
بر س��خنان پادشاه این کش��ور در اجالس 
ریاض گویاي این مطلب اس��ت. سعودي ها 
طي س��ال هاي مذکور با تکیه بر سیاس��ت 
»ائتالف س��ازي« که نمونه ه��اي آن را در 
تقابل با مذاکرات هسته اي، مواجهه ظاهري 
با تروریسم در سوریه و مشروع سازي جنگ 
علیه یمن دیدی��م، این بار نیز کش��ورهاي 
عربي و اس��المي را به دور هم جمع کرده اند 
تا تقابل با ایران را در قالب ائتالفي وس��یع تر 

درآورده و در قال��ب بیانی��ه پایاني اجالس 
ریاض- ک��ه البته گفته های��ي هم مبني بر 
عدم هماهنگي مفاد آن با حاضران در اجالس 
وجود دارد- مش��روعیتي عربي- اس��المي 
ب��ه آن بدهند. آنچ��ه حایز اهمیت اس��ت 
نتایجي است که این اجالس و مجموع سفر 
منطقه اي ترام��پ مي تواند در کوتاه مدت و 
میان مدت به دنبال داشته باشد. سه نتیجه 
از این روند قابل برداش��ت اس��ت: نخست 
تقویت روند تقابل و ایران ستیزي عربستان 
با تکیه بر وعده ه��اي حمایتي امریکا؛ دوم، 
افزایش ش��کاف رفتاري ما بین کشورهاي 
جهان اسالم؛ سوم، تس��هیل و تسریع روند 
عادي س��ازي روابط میان اسراییل با برخي 
کشورهاي عربي به ویژه حوزه خلیج فارس. 

دستیابي به این نتایج در گروي تقویت روند 
»ایران هراسي« است که عمال در دستور کار 
اجالس ریاض قرار داشت و هم تامین کننده 
منافع امریکاي ترامپ، هم سعودي ها و هم 
اسراییلي ها است. اما در بلندمدت، نتایج این 
روند بیش از آنکه بتواند نظرات سعودي ها را 
تامین کند، تامین کننده خواسته هاي اصولي 
امریکایي ها خواهد بود و عربستان همچنان 
با ص��رف هزینه هاي هنگف��ت و عدم درك 
واقع بینانه از ش��رایط جدی��د منطقه، خود 
و همپیمانانش را در یک مس��یر بي نتیجه 
تقابلي به پیش مي برد. عربس��تان در حال 
حاضر پس از عبور از س��ردي روابط در دوره 
اوباما، راه حل را در بیش��تر کردن سهم خود 
از حمایت امریکا با افزایش س��هم امریکا از 

دالرهاي نفتي عربستان مي بیند و به نوعي 
راهکار تجاري سازي امنیت خود و منطقه را 
در پیش گرفته است. این راهکار غیرجامع 
و غیرواقع بینانه، اف��زون بر چالش هاي این 
کش��ور در منطقه و پرونده هاي بي نتیجه و 
نیز تحوالت زیرپوستي در داخل این کشور، 
مشکالت عدیده اي را براي این کشور متکي 
ب��ه حمایت خارج��ي در بلندم��دت ایجاد 
مي کند. نهایتا نمایش ریاض در مجموع و در 
میان مدت، براي ایران خالي از اهمیت نیست 
و نحوه مواجهه با این روند و نتایج احتمالي 
آن و نیز چگونگي گستردن نگاه واقع بیني 
سیاسي بین کش��ورهاي منطقه، نخستین 
و مهم ترین چالش سیاست خارجي دولت 

تعامل گرا در دوره جدید است. 

ديدار ترامپ از عربستان آغاز يك تحول تاريخي در خاورميانه 

نحوه مواجهه با رياض؛ مهم ترين چالش دولت دوازدهم
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