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هیئتقطریعازمریاضمیشود
شمارش معکوس برای حل 
بحران شورای خلیج فارس

محسنعابدی

 خبرگزاری فرانســه از تحــول جدیدی در 
پرونده آشتی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس 
خبر داد. این خبرگزاری به نقل از یک منبع آگاه 
اعالم کرد، قرار است یک هیئت قطری متشکل 
از شخصیت های رسمی، طی روزهای آتی وارد 
ریاض شود. همچنین نشانه های دیگر احتمال 
حل و فصل بحران شورای همکاری خلیج فارس 
این اســت که مســؤولی از اتحادیه عرب برای 
مشارکت در کنفرانسی در طول جام کشورهای 
عرب حوزه خلیج فارس وارد دوحه خواهد شد و 
همین عوامل، امیدها را برای موفقیت تالش های 
میانجی گرانه به منظور حل بحران دوحه تقویت 
می کند. در همین راســتا، پژوهشــگر موسسه 
کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در واشنگتن 
گفت است که صلح یک شــبه برقرار نمی شود 
اما شاهد یکســری ابتکارات دیپلماتیک قابل 
توجهی از سوی عربستان و هم پیمانانش با هدف 
دستیابی به راه هایی برای خروج از درگیری های 
دشوار منطقه ای هستیم؛ آنها در سیاست های 
تحریم قطر، جنگ در یمن و وخامت شدید روابط 
با ایران به بن بست رســیدند. به نظر می رسد در 
چنین شــرایطی، دیپلماســی و آشتی به جای 
استفاده از تاکتیک های خصمانه، گزینه روشن 

و بدیهی است.
همچنین خبرگــزاری بلومبرگ بــه نقل از 
مســؤولی در یکی از کشــورهای عــرب خلیج 
فارس که خواست نامش فاش نشود، اعالم کرد، 
میانجیگری در حال حاضر روی اصالح روابط میان 
قطر و عربستان متمرکز است تا امارات در آینده 
نیز به آنها بپیوندد. عربستان، امارات، بحرین و مصر 
پس از گذشت دو سال از قطع روابط دیپلماتیک و 
اقتصادی با دوحه، با مشارکت در جام کشورهای 
عرب خلیج فارس در قطر در ماه نوامبر موافقت 
کردند. »جام کشورهای عرب حوزه خلیج فارس« 
مسابقات چندجانبة فوتبالی است که هر دو سال 
یکبار میان کشورهای عرب پیرامون خلیج فارس 
برگزار می شود و در سال جاری میالدی نیز قطر 

میزبان این مسابقات است. 

شبکه »الحره« آمریکا پیش از این به نقل از 
منبع آمریکایی اعالم کرد، در میان تالش های 
آمریکا برای پایان دادن به بحران مســتمر از ماه 
ژوئن ۲۰۱۷، آشتی کشــورهای عضو شورای 
همکاری خلیج فارس وارد مرحله پیشرفته ای 
شده اســت. این منبع که خواست نامش فاش 
نشــود، گفت: دونالد ترامپ )رئیس جمهوری 
آمریکا(، جان ابی زید سفیر کشورش در عربستان، 
دیگر دیپلمات هــا در وزارت خارجــه و نیز دو 
مسئول کاخ سفید را مأمور کرده تا خارج از کانون 
توجهات و به صورت محرمانــه برای تحقق این 
آشــتی هماهنگی کنند. اخبار روزهای گذشته 
نیز از نشست هایی در سطوح عالی میان عربستان 
و قطر حکایت دارند که ممکن اســت به بحران 
شورای همکاری خلیج فارس خاتمه دهد. طبق 
اخبار منتشره، تیم های ملی فوتبال کشورهای 
تحریم کننده اعالم کرده اند در جام کشورهای 
عرب حوزه خلیج فارس مشــارکت داشــته و 
مســتقیما از پایتخت های خود به دوحه ســفر 
خواهند کــرد. این خبر پــس از مذاکرات میان 
مسؤوالنی از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس 
و قطر منتشر شد و در این مذاکرات از ۱۳ بندی 
که کشــورهای تحریم کننده اعالم کرده بودند 
شرط اولیه برقراری آشــتی است، چشم پوشی 
شد. بحران شورای همکاری خلیج فارس از پنجم 
ژوئن ۲۰۱۷ آغاز شد و کشــورهای عربستان، 
امارات، بحرین و مصر ورابط خود را با قطر به بهانه 
حمایت این کشــور از »تروریسم« قطع کردند؛ 

ادعایی که دوحه بارها آن را تکذیب کرد.
در این میان به نظر می رسد سیاست خارجی 
عربستان تا حدودی در حال تغییر است؛ چراکه 
اخیراً برخی از منابع سعودی  اعالم کرده اند که 
ولیعهد عربستان قرار است طی هفته های آینده 
با مقامات انصاراهلل یمن دیــدار و گفت وگو کند 
که این مســاله احتماالً مربوط به وضعیت فعلی 
جنوب یمن است. اخبار دیگری در دست است 
که عمان واسطه عربستان ســعودی و انصاراهلل 

یمن شده  است.

جهاننما
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فرشادگلزاری

 برخورد با نظام هایی که ساختار 
فکری و عملی آنها با اندیشــه ضد 
سرمایه داری درآمیخته شده یکی 
از دستورالعمل هایی است که ایاالت 
متحده از دیرباز در دستور کار خود 
قرار داده و همچنان بــر اجرای آن 
اصــرار دارد. به یــاد می آوریم که 
ریگان در ۱۲ ژوئــن ۱98۷ چگونه 
در مقابل دروازه براندنبورگ برلین 
ایســتاد و گرباچف را به فرو ریختن 
دیوار برلین فراخواند. این سخنرانی 
ریگان بعدها با عنوان »این دیوار را 
در هم بشــکن« معروف شد اما باید 
متوجه بود که ایاالت متحده در آن 
سال ها تمام توان و ابزار خود را برای 
ریشه کن کردن تفکر چپگرا بسیج 
کرده بود کــه درنهایت دیوار برلین 
در اوایل دهه 9۰ میــالدی از میان 

برداشته شد. 
ریگان در اتاق بیضی کاخ سفید 
سرمست از این پیروزی با اطرافیانش 
گپ و گفت می کرد و به فکر تعمیق 
ریشه های نظام سرمایه داری و حفظ 
منافع خود در جای جای کره خاکی 

بودند. 
اگــر کمی بــه عقــب برگردیم 
می بینیــم که رویدادهــای پس از 
جنــگ دوم جهانی و جنگ ســرد 

موجب شد تا آسیا، آفریقا و آمریکای 
التین به یــک زمین بازی راهبردی 
برای رقابت ایــاالت متحده و اتحاد 
جماهیر شوروی تبدیل شود؛ بازی 
قدرت های بزرگی که برای هژمونی 
جهانی مبارزه می کردنــد. در این 
میان اســتقالل هند و در ادامه آن 
ماجرای ملی  ســازی کانال ســوئز 
آغازی بر پایــان امپراتوری بریتانیا 
بود اما واقعیت این اســت که جنگ 
سرد میان دو قدرت شرق و غرب که 
امروزه تماشای فیلم های سینمایی 
که در موردش ســاخته می شــود 
جذاب بــه نظر می آیــد، همچنان 
ادامه دارد. اینکه عده ای از گوشــه 
و کنــار و از راه نرســیده می گویند 
پایان دنیا رسیده یا با چند خط کتاب 
خواندن اعاده فضــل می کنند که 
اوضاع رو به راه است، مساله ای است 
که مانند خوره به جان افکار عمومی 
و حتی متخصصان و نخبه ها افتاده 
اســت. اینکه عده ای از نویسنده ها، 
مترجم ها، اســاتید دانشگاه و حتی 
صاحب نظران مدعی هســتند که 
با »ریزش دیوار برلین، فروپاشــی 
شــوروی و اتمام جنگ سرد« همه 
چیز تمام شــده و تئورِی زیســتن 
سیاســتمداران چپ گــرا کاماًل از 
بیــن رفتــه همانند آن اســت که 
بگوییم هیچ فقیــری در کره زمین 
وجود ندارد یا آنکه بــدون توجه به 
مولفه هــای اجتماعی، سیاســی و 

امنیتــی بگوییــم افراط گرایی در 
گوشه گوشه جهان از بین رفته است. 
شک نکنید که این مدل از اظهارات 
نهایتاً بســاط یک مجادلــه متنی/

لفظی را فراهم می کند. این مقدمه به 
این دلیل ارائه شد که متوجه شوید 
که چرا ایاالت متحــده همچنان در 
کشــورهایی که نظام سیاســی و 
اقتصادی آن بر پایــه مکتب غیر از 
سرمایه داری اســت، دائم به دنبال 
خلق و توزیع بحران بوده، هســت و 

خواهد بود.         
شبکهبولیواری:هدفاصلی

پروژهسیا
بدون تردید فســاد سیاســی و 
اقتصادی در ونزوئال و بســیاری از 
کشــورهای حاضــر در جغرافیای 

آمریکای التین بعالوه تیزتر شــدن 
تیغ توتالیترهای ایــن منطقه ما را 
به یــاد بهم ریختگی، عدم توســعه 
و نهایتاً خلق رادیکالیزاســیون در 
منطقه غرب آســیا، جنوب آسیا و 
نقطه به نقطة آفریقــا می اندازد؛ با 
این تفاوت کــه در آمریکای التین 
اوضاع بهتر از خاورمیانه است. در این 
میان باید توجه داشت رادیکال های 
اجتماعی حاکم بر آمریکای التین 
که ریشــه در کنش های سیاسی و 
اقتصادی دولت ها دارد به هیچ قابل 
قیاس با خاورمیانه نیست و به همین 
دلیل ســناریوی مجموع دستگاه 
امنیتی، سیاسی و اقتصادِی موجود 
در ساختار حاکمیت آمریکا برای هر 
جغرافیا و هر کشــور کاماًل متفاوت 

نوشته و عملیاتی می شود. 
به عنوان مثال اگر فرض را بر این 
بگذاریم که واشــنگتن در مواجهه 
با ونزوئــال، کوبا، بولیوی، شــیلی و 
غیره بعه دنبــال زدن منافع حریف 
و تعمیق نفوذ خود است و در مقابل 
ســناریواش در خاورمیانــه بحث 
انرژی و تســلط بــر آبراه ها و هدف 
قرار دادن نظام های منتقد است به 
صورت واضح به این نتیجه میرسیم 
که آژانس اطالعات مرکزی )ســیا( 
که همواره به عنوان بازوی پرقدرت 
آمریکا در حال فعالیت است، در حال 
بازی با اهداف سیاســی به صورت 

پرونده ای است. 
اگر امروز می بینیم که نیکالس 
مادورو، رئیس      جمهــوری ونزوئال 
به صورت صریح اعــالم می کند که 
سازمان سیا و منابع آن در کشورش 
در حال صحنه گردانی هستند نشان 
می دهد کــه ســرویس اطالعاتی 
ونزوئال پیام های مخرب و اقدام های 
ســیا را کاماًل لمس کــرده و حتی 

ممکن است آنها را خنثی کرده باشد 
اما به خوبی می دانند که این روند به 
صورت دیگری ادامه خواهد داشت. 
در مــورد ونزوئــال و بولیوی همین 
بس که ایاالت متحــده با هدف قرار 
دادن اقتصــاد هر دو کشــور طرح 
»ســقوط شــبکه بولیواری« را در 
دستور کار گذاشــتند. این شبکه با 
دریافت کمک های دولتی اقدام به 
محرومیت زدایی در مناطق محروم 
می کردند و عالوه بر ساخت وســاز 
اقدام های پزشــکی، آموزشــی و 
نهضتی انجام می دادند که با هدف 
گرفته شدن منابع مالی آنها توسط 
وزارت خزانه داری عماًل از کار افتادند 
و در اینجا بود که خالء رســیدگِی 

اجتماعی حس شد.
در مورد کوبا و برزیل هم مشــابه 
همین مساله صادق بود با این تفاوت 
که کاریزمای کاســترو بیش از هر 
کسی در حیاط خلوت ایاالت متحده 
نفوذ داشــت. اگرچه انتقادهایی به 
کاسترو و مبهم بودن منابع مالی او 
وجود داشت اما الاقل نظام درمانی و 
آموزشی کوبا تا همین امروز زبان زد 
بســیاری از سیاســتمداران قرن 
بیست و یکم اســت اما به هر ترتیب 
او هم یــک بولیوار بــود و در صدر 

فهرست سیا قرار داشت. 
رونــد سناریوســازی و اعمال 
پروژه های تخریبی در کشورهایی 
 ، )۲۰۱۰ ریکا ) ننــد کاســتا ما
۲۰۰9(، کلمبیــا  هنــدوراس )
)۲۰۰9(، آرژانتیــن )۱9۷6 - 
۱98۳(، هائیتــی )۲۰۰4(، پرتــو 
ریکــو )۱95۰( و غیره کــه به چند 
ده مداخلــه نظامــی، اطالعاتی یا 
پروپاگاندای منتهی به ســرنگونی 
منجر شــد تا به امــروز ادامه دارد و 
از روند از ســال ۱948 تا ۲۰۱9 با 

اشــکال متفاوت در حــال تئوریزه 
شــدن و اجراء اســت. در برخی از 
مقاطــع این تقابــل و خرابکاری به 
صورت دیپلماتیک صورت می گیرد؛ 
به عنوان مثال روز گذشــته مایک 
پامپئو، وزیر امــور خارجه آمریکا با 
اشــاره به چیزی که آن را مشارکت 
وزارت کشــور کوبا در »نقض زننده 
حقوق بشر در ونزوئال« خواند اعالم 
کرد که واشنگتن ورود »خولیو سزار 
گانداریا برمجو« وزیر کشور کوبا به 

آمریکا را منع می کند.
این قبیل اقدام ها دقیقاً نشــان 
می دهد ســازمان ســیا همچنان 
در راس امــور مربوط بــه برخورد 
با پرونده های مرتبط بــا آمریکای 
التین است. اینکه می بینیم برزیل از 
حمالت پنهان و آشکار دولت فعلی 
آمریکا به رهبری ترامــپ در امان 
است دقیقاً کلیدواژه همین سناریو 
به حســاب می آید؛ چراکــه »ژائیر 
بولســونارو« که هم اکنون به عنوان 
رئیس جمهوری برزیــل زمام امور 
را در دســت دارد دقیقاً در راستای 
منافع واشــنگتن گام برمی دارد و از 
این منظر کاماًل در امان است. از سوی 
دیگر باید متوجه بود که نزاع فعلی 
در آمریکای التین به نوعی »جنگ 
سرد« میان واشنگتن و مسکو است 
که تبعات و منافع این نزاع مدنظر هر 
دو طرف خواهد بود. بنابراین آنچه در 
حیاط خلوت ایاالت متحده )چه به 
صورت سخت و آشکار و چه به صورت 
نرم و پنهان( اتفاق می افتد، پرده ای 
از یک درگیری میان دو ســرویس 
اطالعاتــی قدرتمند دنیاســت که 
رونمــای آن را مســائل اقتصادی و 

سیاسی تشکیل داده است.   
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کاماًلمتفاوتنوشتهو
عملیاتیمیشود

خبرگزاری رویترز با انتشار خبری اعالم کرد دولت بریتانیا گزارش پارلمان درباره اتهام مداخله روسیه در سیاست این کشور 
را پس از انتخابات ۱۲ دسامبر منتشر می کند. این خبر را »برندن لوئیس«، وزیر امنیت بریتانیا، دیروز ) یکشنبه( اعالم کرد. این در 
حالی است که منتقدان دولت را به مسکوت نگاه داشتن این گزارش کمیته اطالعات و امنیت پارلمان متهم می کنند؛ چراکه این 
گزارش ممکن است اطالعات شرم آوری درباره »بوریس جانسون«، نخست وزیر بریتانیا و 
حزبش داشته باشد. لوئیس در گفت وگو با شبکه تلویزیونی اسکای نیوز گفت که طی کارزار 
انتخاباتی این مدارک را منتشر نخواهد کرد. وی افزود: »می خواهیم اطمینان حاصل کنیم 
که با دقت این فرآیند را پی بگیریم، به ویژه آن که مسائل امنیت ملی در کار است. طی دوران 
انتخابات این مدارک را منتشر نمی کنیم، اما پس از برگزاری انتخابات سراسری این اقدام 

را صورت خواهیم داد«. 

وزیر دفاع ژاپن روز گذشته )یکشنبه( به همتایان آمریکایی و کره جنوبی خود گفت هیچکس درباره کره شمالی خوشبین نیست. 
خبرگزاری رویترز این اظهارنظر از ســوی تارو کونو، وزیر دفاع ژاپن کمی پس از آن مطرح شد که واشنگتن و سئول برنامه های 
خود برای تعلیق رزمایش های مشترک را با هدف ترغیب به از سرگیری مذاکرات خلع سالح اتمی اعالم کردند. وزیر دفاع ژاپن 
در افتتاحیه یک نشست سه جانبه در تایلند گفت: هیچکس درباره کره شمالی خوشبین 
نیست. کره شمالی بیش از ۲۰ موشک از جمله انواع موشک های بالستیک و موشک های 
بالستیک زیردریایی پرتاب در سال جاری میالدی ازمایش کرده است. این در حالیست که 
روزنامه »چوسون سینبو« در مطلبی خاطر نشان کرد اگر تا پایان سال میان کیم جونگ اون 
رهبر کره شمالی و دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا دیدار صورت نگیرد، فرصت های 

گفت وگوی دو کشور از بین خواهد رفت.

ژاپن: هیچ کس درباره کره شمالی خوش بین نیستوزیر امنیت بریتانیا: گزارش مداخله روسیه در انتخابات منتشر می شود!

»سعد الحدیثی«، سخنگوی دفتر نخست وزیر عراق از 
تعدیل بزرگ در هیأت دولت و انتخاب وزرایی جدید خارج 
از چارچوب احزاب و فراکســیون های سیاسی  خبر داد. به 
نوشته پایگاه خبری »المســلة«، الحدیثی افزود: تالش ها 
برای ایجاد اصالحات بزرگ در کابینه عبدالمهدی ادامه دارد 
و وزارتخانه های مرتبط با اقتصاد را شامل خواهد شد و وزرایی 
که وابسته به گروه های سیاسی فعال در عراق نباشند، برای 
این مهم انتخاب خواهند شد. وی توضیح داد: عبدالمهدی در 
تالش است با انتخاب وزرای جدید و پیشنهاد آنها برای گرفتن 
رای اعتماد، به زودی در پارلمان حاضر شود و به منظور تسریع 
روند اصالحات مالی و بهبود سطح معیشت شهروندان برخی 
وزرا تغییر خواهند کرد و نخست وزیر در انتخاب وزرای جدید، 
از معیارهای جدیدی استفاده خواهد کرد و وزرایی خارج از 
چارچوب فراکسیون های حاضر در پارلمان انتخاب خواهند 

شد و اسامی انتخاب شده برای گرفتن رای اعتماد به پارلمان 
معرفی می شوند. سخنگوی نخست وزیر عراق گفت که دولت 
کنونی عراق، پنج تا شش وزیر مستقل دارد و عبدالمهدی به 
تشخیص خود و تکیه به شایستگی هایشان، آنها را انتخاب 
کرده است. »بدر الزیادی« عضو ائتالف »سائرون« در پارلمان 
عراق خبر داده بود که نخســت وزیر به دنبال تغییر نیمی از 

اعضای کابینه است.

یک پهپاد استراتژیک آمریکایی مأموریتی را بر فراز ساحل 
سوریه در نزدیکی پایگاه های روسیه انجام داد. خبرگزاری 
اینترفاکس بــه نقل از منابــع غربی ویژه نظــارت بر پرواز 
هواپیماها گفت: پهپاد جاسوسی آمریکا مأموریت هایی را در 
نزدیکی پایگاه دریایی روسیه در بندر طرطوس و پایگاه هوایی 
حمیمیم انجام داد. این پروازها در ارتفاع ۱6 کیلومتری بر فراز 
آب های بین المللی در شرق دریای مدیترانه انجام شد و این 
هواپیما مرزهای دریایی سوریه را نقض نکرد. این منابع اعالم 
کردند که این عملیات بیش از ۱۰ ساعت طول کشید و مسیر 
آن شامل سواحل اســرائیل و لبنان بود و می توانست حومه 

دمشق را تحت کنترل داشته باشد. 
این پهپاد برای عملیات شناسایی استراتژیک در عمق 
اراضی دشــمن و در مدت زمان طوالنی استفاده می شود و 
می تواند مناطق وسیع را تحت نظر داشته و اهداف منحصر 

بفرد را شناسایی کند. وزن این پهپاد ۱5 تن است و می تواند 
در ارتفــاع ۱8 کیلومتری طی ۳۰ ســاعت بــدون توقف 
مأموریت های شناسایی انجام دهد. قیمت آن به ۱4۰ میلیون 
دالر می رسد اما هزینه فعالیت آن طی یک ساعت ۳۱ هزار 
دالر است. تحلیلگران معتقدند استفاده از پهپاد استراتژیک 
Global Hawk در نزدیکی پایگاه های روسیه در سوریه 

غیرعادی است.

نیمی از وزرای کابینه دولت عراق تغییر می کنندرصد پهپاد جاسوسی آمریکا در نزدیکی پایگاه روسیه در سوریه
خبرخبر


