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واکنش دختر صدام
به کشته شدن صالح

دختر دیکتاتور معدوم عراق به کشته شدن رئیسجمهور پیشین یمن واکنش نشان داده و وی را «شهید» خطاب کرده است! رغد صدام عالوه بر
«شهید»نامیدنعلیعبدا...صالح،ازخداوندبرایویطلبمغفرتکردهاست!ایندرحالیاستکهدولتعراقرغد ۴۸سالهرابهحمایتازحزب
بعثپدرشمتهمکردهوازاردنخواستهتاویرابهکشوربازگرداند.بهتازگینیزدولتعراق،رغدصدامرابهحمایتازداعشمتهمکردهاست.

تحلیل روز

موج واکنش ها به تصمیم کاخ سفید برای انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس

یادداشت
سوریه پیش از داعش؛ سوریه پس از داعش
مجیــد مربایان-اگرچه ســوریه همــواره به عنوان کشــوری
در محــور مقاومت شــناخته شــده و خط مقــدم این محــور در
مناقشــات منطقه قلمداد شــده اســت اما نظام حاکــم بر این
کشور در برخی مقاطع و تا پیش از شــروع ناآرامیها ،حرکات
زیگزاگی در مناسبات بینالمللی داشــته است .پس از توافق
صلحکمپدیویدمیانمصربهعنوانبزرگترینکشورعربیو
رژیمصهیونیستی،تابویرابطهباصهیونیستهادرکشورهای
عربی شکســت .امضــای توافــق نامه صلح اســلو میــان رژیم
صهیونیستی و تشکیالت خودگردان فلسطین نیز سبب شد
تا انگیزه مبارزه با صهیونیســتها در میان جوامع عربی با این
بهانهکهوقتیفلسطینیانخودبهصلحرضایتدادهانددیگرچه
نیازیبهمبارزهاست،کمرنگشود.اینتوافقنامه،مقدمهای
شد تا اردن ،دیگر کشــور عربی همسایه رژیم صهیونیستی در
ســال 1994به پای میز مذاکره با رژیم صهیونیستی رفته و با
این رژیم قرارداد صلح امضا کند .خروج مصر و اردن دو کشور
بزرگ عربی همسایه با رژیم صهیونیســتی از دایره مقاومت و
تشکیلمحورسازش،عرصهرابرایسوریه،دیگرهمسایهاین
رژیم ســخت کرد تا جایی که مذاکراتی برای ایجاد صلح میان
سوریهواسرائیلانجامشد.اماباتروراسحاقرابیننخستوزیر
وقترژیمصهیونیستیبهدستیکصهیونیستافراطی،این
مذاکرات ناکام ماند .تالش بــرای ایجاد یک توافق صلح میان
سوریهواسرائیلتاپیشازشروعناآرامیهاوهجومتروریستها
بهخاکسوریهازسویبرخیکشورهایاروپاییبهویژهفرانسه
ادامه داشت ،تا با وعدههای متعدد ،سوریه را از محور مقاومت
خارج و بــه امضای توافق نامــه صلح پایدار با اســرائیل ترغیب
کنند .به طور قطع این تالشها در پی دریافت نشــانههایی از
درون سوریه برای پایان دادن به دشمنی با رژیم صهیونیستی
صورت گرفت .شــروع ناآرامیهای سوریه در ســال  2011و
تالش بیپرده کشــورهای عربــی و غربی ،مرز میان دوســت و
دشمن برای دولت ســوریه را به طور کامل شفاف کرد .سوریه
اگرچه تا قبل از جنگ این کشور در محور مقاومت قرار داشت
اما تالشهایــی از درون این کشــور برای جدایــیاش از محور
مقاومتصورتمیگرفتومحورسازشمنطقهایوهمراهان
غربیاش نیز برای همراه کردن سوریه چشم امیدی داشتند.
هجومتروریستهابهخاکسوریهسببشدتاهمراهانواقعی
این کشــور چه در ارتش و گروههای سیاســی داخلــی و چه در
منطقهبهطورشفافمشخصشوند.واکنشهایعصبیسران
رژیمصهیونیستیوبرخیکشورهایغربیازحضورگروههای
مقاومتدرنزدیکیمرزهایاسرائیلنشانمیدهدکهسوریه
پیشازداعشباسوریهپسازداعشمتفاوتاست.بهعبارتی
دیگراگرتاپیشازداعشباکشوریبااندکامیدبهتوافقصلح
سرکارداشتند،پسازداعشبایدباسوریهیکپارچهوخالصدر
محورمقاومتمقابلهکنند.

اظهار نظر روز

بازی ترامپ با آتش

چراطالبانباداعشدرافغانستانمیجنگد؟
سیدحســام رضوی-یکی از خبرهای مهم در چند روز اخیر
اظهار نگرانی های گسترده به تالش آمریکا و متحدانش برای
انتقال داعش از عراق و ســوریه به افغانســتان بــه ویژه مناطق
شرقیوشمالیاینکشوراست.همزمانبااینابرازنگرانیها
ازحدودسهروزپیشدرگیریمیانگروهطالبانوافرادوابسته
به گروه تروریســتی داعش در والیت ننگرهار در جنوب شــرق
افغانستان افزایش یافته اســت.گروه طالبان همچنین در این
هفته دو فرمانده ارشد خود را به واسطه همکاری آن ها با گروه
تروریستی داعش به قتل رســاند.همچنین ذبیح ا ...مجاهد،
سخنگویرسمیگروهطالبانباانتشاربیانیهایباردیگراعالم
کردکهافراداینگروهباجدیتباافرادیکهبهگروهتروریستی
داعشوابستگیداشتهباشند،مبارزهخواهدکرد.ازحدوددو
سال پیش افرادی با عنوان داعش تالش کردند در افغانستان
تحرکاتی را انجــام دهند اما در همان بــدو کار مال اختر منصور
رهبر ســابق طالبان(وی در حمله پهپادهای آمریکایی کشــته
شد)باانتشارنامهایخطاببهابوبکرالبغدادینسبتبهحضور
وفعالیتافرادداعشدرخاکافغانستانهشداردادواعالمکرد
درصورتحضوراینافراد،افرادطالبانباآنهامبارزهخواهند
کرد.اینهشدارجدیواقعشدودرهمانروزهاینخستپس
ازانتشارایننامهدرگیریهایجدیمیانگروهطالبانوافراد
اغلبسلفیوابستهبهگروهتروریستیداعشدرمناطقمختلف
افغانستان از جمله والیات هرات ،فراه ،زابل و ننگرهار آغاز شد
وتاکنونایندرگیریهاهمچنانادامهدارد.ساکنانمحلیدر
مناطقتحتتصرفگروهطالبانمیگویندکهاینگروهبهشدت
تحرکاتافرادوابستهبهداعشرادرمناطقمختلفرصدکرده
و امروز یکی از کارهای اصلی این گروه مبــارزه جدی با همین
تحرکات است .اما سوال این جاست که چرا طالبان به صورت
جدی به مبارزه با افراد داعش در خاک افغانستان مبادرت می
ورزد.برایپاسخبهاینسوال پاسخهایمتعددیوجودداردکه
بهبرخیازآنهااشارهمیشود-١:گروهطالبانخودراپیروان
مکتبامامابوحنیفهمیدانندوبرمسلکصوفیگریهستند.
درطولتاریخهموارهمیانپیروانمکتبحنفیوپیروانسلفی
گریجدالجدیوجودداشتهاست.اکنوناینمبارزهعقیدتی
میاناهلسنتوپیروانسلفیتووهابیتبهصحنهعملآمده
اســت .طالبان   که در عقیده بــا افراد گروه تروریســتی داعش
مشــکل جدی دارند اکنون حاضر نیســتند حضــور و فعالیت
حامیانسلفیتدرقالبگروهتروریستیداعشرادرخاکخود
بپذیرند-٢.گروهطالبانبارهادرپیامهایمختلفخوداعالم
کرده اســت که افراد داعش با حمایت گســترده مالی و نظامی
آمریکا و دولت افغانســتان در خاک این کشــور فعالیت خود را
آغازکردهاند.طالبانمعتقداستکهآمریکاییهابرایاهداف
مختلف خود دست به ایجاد داعش در افغانستان زده است که
یکیازبزرگترینایناهدافتضعیفگروهطالباناستتابتواند
اهداف شــوم خود را که این گروه با آن ها مبارزه کرده اســت از
طریقداعشدرافغانستانپیادهکند.گروهطالبانبرایناعتقاد
اســت که پروژه داعش در افغانستان یک پروژه غربی آمریکایی
است و طالبان با تمام طرح های آمریکایی اشغال گرانه مبارزه
خواهدکرد-٣.طالباندرقانونومشیخودیکبیاناساسی
درباره ارتباط این گروه با دیگر کشــورها دارد .آن ها مدعی اند
که براســاس قواعد و قوانین و دستورات اساســی این گروه آن
ها حاضر نیستند هیچ مشکلی از طریق خاک افغانستان برای
همسایگاناینکشورایجادشود.طالباناینادعارامطرحمی
کندکهیکیازاهدافپروژهآمریکاییداعشدرافغانستانایجاد
مزاحمت و ناامنی برای همسایگان افغانستان از جمله چین،
کشورهایآسیایمرکزی،روسیهوایراناستبنابراینبهمنظور
دفعضررداعشبرایاینکشورهابااینگروهمبارزهمیکند.به
باورکارشناسان،طالبانباایناقدامخودبهدنبالنشاندادن
حسننیتاشوجذبحمایتهایمعنویاینکشورهاست.
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محمد جعفر الحسینی:

هنیه :تصمیم ترامپ سرآغاز تحوالت وحشتناک در منطقه خواهد بود
گروه بیــن الملل -رئیــس جمهــور آمریکا ،قــدس را به
عنوان پایتخت رژیم صهیونیســتی به رسمیت شناخت.
دونالد ترامپ گفت« :من به این قطعیت رســیدم که باید
ســفارت مــان را از تل آویــو بــه اورشــلیم(بیت المقدس)
منتقل کنیم».ترامپ به مسئوالن وزارت خارجه آمریکا نیز
دستور داده است تا برای انتقال مکان سفارت از هماکنون
برنامهریزی کنند .دســتوری که واکنش جهانیان را دربر
داشته است .همزمان نتانیاهو تصمیم ترامپ برای اعالم
قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیســتی را «تاریخی»
خواند .کنگره آمریکا در سال  1995قانونی را به تصویب
رساند که بر اساس آن سفارت این کشور از تل آویو به بیت
المقــدس منتقل شــود اما ایــن مصوبه به رئیــس جمهور
اجازه مــی داد هر شــش ماه یک بــار این تصمیــم را بنا به
مصالح بــه تعویق بینــدازد.از ســال  1995هیــچ یک از
روسای جمهوری آمریکا این جسارت را پیدا نکرده اند که
این تصمیم را اجرایی کنند اما اکنون پس از گذشت 22
سال از تصویب این قانون ،دونالد ترامپ این جرئت را پیدا
کرده است که از انتقال ســفارت آمریکا به بیت المقدس
ســخن بگوید و آن را اجرایی کند.ســوال این جاســت که
چه شرایطی سبب شده است که ترامپ چنین گستاخانه
قبله اول مسلمانان جهان را در معرض تهدید قرار دهد و بر
خالفقطعنامههایشورایامنیتازجملهقطعنامههای
 242و ،338قدس را بــه عنوان پایتخت رژیم اشــغالگر
اســرائیل معرفی کند؟تردیدی نیســت که یکی از دالیل
اصلی اتخاذ چنین تصمیمی در چنین شــرایطی ،علنی
شــدن روابط ســعودی ها با رژیم صهیونیســتی و انتقال
دشمنی اعراب واســرائیل به جنگ های داخلی ونیابتی
درمیانکشورهایاسالمیاست.اکنونبنیامیننتانیاهو
نخســت وزیر رژیم صهیونیستی نیز این جســارت را پیدا
کرده اســت که بدون نگرانی از شعله ور شدن احساسات
مســلمانان جهان در خصوص اشــغالگری اش در قدس،
بگوید اسرائیل روابط خود را با کشورهای عربی گسترش
می دهد .جرد کوشــنر داماد صهیونیســت ترامپ هم که
ســفرهای مختلفی به ریاض و تل آویو داشــته تا مقدمات
نزدیکی دو طرف و اجرای طرح موسوم به توافق قرن را که
چیزی جز از بین بردن مسئله فلسطین نیست ،فراهم کند
به تازگی ادعا کرده است کشــورهای عربی به این نتیجه

رسیدند که اسرائیل دشمن آن ها نیســت و اکنون ایران
دشمنآنهاست.جناحسازشکاربهسرکردگیعربستان
که روزگاری دل به مذاکرات ســازش ســپرده بود و تصور
می کرد با اجــرای قطعنامــه های  242و  ،338کشــور
فلســطینی در مرزهای  1967با پایتختی قدس شریف
تشــکیل خواهد شــد اکنون نه تنها به این امتیاز حداقلی
نرسیده اند بلکه خیانت آنان به آرمان فلسطین سبب شده
است تا ترامپ این جسارت را پیدا کند و سیلی محکمی به
گوش سران سازشکاری چون محمود عباس بنوازد و بیت
المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل معرفی کند .نکته
این جاست که پادشــاه و ولیعهد عربســتان برای اجرای
طرح ترامپ ،محمود عباس رئیس تشکیالت خودگردان
فلسطین را به ریاض فراخوانده ودر آنجا به او دو ماه مهلت
داده اند که یا طرح دولت ترامپ را بپذیرد یا استعفا کند.
به نوشــته روزنامــه ایندیپندنت نیز ،عربســتان ســعودی
آماده است قضیه فلسطین را رها کرده و به خاطر ضدیت
با ایران ،همپیمان اســرائیل شــود .ایندیپندنت از جمله
به ســخنان اخیر یعکوو نگل مشــاور پیشــین امنیت ملی
اسرائیل اشــاره کرد که گفته بود ،عربســتان برای قضیه
فلسطین «پشــیزی ارزش قائل نیســت» .از سویی تالش
ترامپ برای انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس نشان
داد که ادعای بی طرفی آمریکا در مسئله فلسطین دروغی

راهپیمایی گسترده در صنعا در پی ایجاد ثبات پس از فتنه صالح

سجده شکر میلیونها یمنی

با وجود تشدید بمباران ائتالف سعودی،اوضاع درکنترل انصار ا ...است
یــک روز پــس از زلزلــه سیاســی در یمن و کشــته شــدن
«علی عبــدا ...صالــح» ،میلیون هــا یمنــی در تظاهرات
مردمی گســتردهای در صنعا با شــعار "حمایــت از دولت
و شــکرگزاری برای پشــت ســر گذاشــتن فتنه" شــرکت
کردند.ایــن در حالــی اســت کــه جنگندههــای ائتالف
ســعودی طی ســاعتهای اخیــر  27بــار پایتخــت یمن
را بمباران کردنــد که طــی آن دهها نفر شــهید و مجروح
شــدند امــا انصــارا ...توانســته اســت کنتــرل محلهها و
پادگانهای صنعا را همچنان حفــظ کند و تنها درگیری
هــای جزئــی و پراکنــده در پایتخــت یمن گزارش شــده
اســت.حتی در این تظاهرات ،رهبرانــی از حزب کنگره
مردمــی سراســری(حزب صالــح) نیز شــرکت داشــتند

و تاکیــد کردنــد که ایــن توطئه همــه گروههــای یمنی را
بدون اســتثنا هدف قرار داده بود .محمــد علی الحوثی،
رئیس کمیتــه عالی انقالبــی یمن در ســخنانی در جمع
تظاهرکنندگان ،با تاکید بر این که جنبش انصارا ...هرگز
رویکرد انتقامجویانهای نداشته ،تصریح کردکه برخی از
فرزندان علی عبدا ...صالح ،رئیس جمهور پیشــین یمن
از سوی جنبش انصارا ...تحت درمان قرار دارند« .صالح
الصماد» رئیس شــورای سیاســی عالی یمن نیــز به همه
طیف های سیاسی این کشور به ویژه حزب کنگره مردمی
اطمینان داد که مشکالت اخیر موجود در صنعا به خاطر
شبه نظامیان خیانتکار بوده ،ولی این مسئله «هیچ تأثیری
بر سیاست همکاری نخواهد داشت ،بلکه موجب تقویت

بیش نیســت و آمریکا حتی بــه دادن حداقــل امتیازها به
فلسطینیهابراساسقطعنامههای 242و 338شورای
امنیت که به تشکیل کشور فلسطینی در مرزهای 1967
به پایتختی قدس شریف تاکید دارد ،ارزشی قائل نیست.
▪واکنشها به تصمیم ترامپ

همزمان بــا این که مــردم فلســطین در مناطــق مختلف
ازجمله «بیت لحم» و «نوار غزه» تظاهرات گسترده ای برپا
کرده اند،تصمیم ترامپ واکنشهــای زیادی را به همراه
داشته است.بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس گفت
که انگلیس تصمیمی برای انتقال سفارت خود از تلآویو
به بیتالمقدس ندارد.ترزا می ،نخستوزیر انگلیس هم
گفت که آینده بیتالمقدس باید در مذاکرات صلح تعیین
شود .کانادا اعالم کرد که قدس را به عنوان پایتخت رژیم
صهیونیستیبهرسمیتنمیشناسیم.پاپهمدرانتقاداز
تصمیمرئیسجمهورآمریکاخواستارعملکردهوشمندانه
و حفظ وضعیت کنونی این شــهر شــد .برلیــن نیز اعالم
کرد تصمیم ترامپ میتواند زمینــهای برای بروز ناآرامی
در ایــن منطقه شــود.المیادین به نقل از مقامات روســیه
تاکید کــرد که مســکو هرگز قــدس را به عنــوان پایتخت
اســرائیل به رســمیت نخواهد شــناخت.از ســوی دیگر،
حماس در بیانیهای روز جمعه را به عنوان «جمعه خشم»

آن خواهد شد» .همزمان،وزارت اوقاف یمن اعالم کرد که
مسئولیت مسجد جامع صنعا را که مســجد جامع «صالح
»نامیده میشــد از نیروهای امنیتی تحویل گرفته و توافق
شده است که مسجد جامع «ملت» نام گذاری شود چرا که
این مسجد از پول و مال مردم ساخته شــده است .اسکای
نیوزهم گزارشدادکهجسدعلیعبدا...صالح،شبانهدر
صنعا درسکوتخبریوبدونبرگزاریمراسمیدفنشده
است.اینشبکهخبریمدعیشدهاستنیروهایانصارا...
برای قبایل ســنحان که صالح متعلق به آن جا بوده ،شرط
گذاشتهبودندکهمراسمیبرایدفنویبرگزارنشود.
▪ ۴شرط صالح برای اتحاد با ائتالف سعودی

روزنامه صهیونیســتی هاآرتص نیز در گزارشی به بررسی
سیاست ها و رویکرد آل سعود در عرصه منطقهای پرداخته
و نوشت:به محمد بن سلمان که قرار است به زودی پادشاه
عربستان شود غبطه نخورید .این هفته سیاست خارجی
وی دو ضربــه دردنــاک متحمــل شــد .دو روز پیــش علی
عبدا ...صالح رئیس جمهور پیشین این کشور ،بعد از این
که تصمیم گرفت با عربستان وارد تعامل شود کشته شد.

نام گذاری کرده و از فلسطینیها خواسته در اعتراض به
تصمیم ترامپ به خیابانها بیایند .محمود عباس ،رئیس
تشکیالت خودگردان فلسطین نیزدر تماس تلفنی با پاپ
فرانســیس ،والدیمیر پوتین و امانوئل ماکــرون  ،از آنها
خواسته مانع انتقال سفارت به قدس شوند .عبدا ...دوم
پادشاه اردن در پیامی به آمریکا نسبت به «تبعات شدید»
به رسمیت شناختن پایتختی قدس هشــدار داده است.
عبدالفتاح السیسی ،رئیسجمهور مصر و دولت فرانسه
هم هشــدار دادهاند کــه تصمیــم ترامپ میتوانــد «روند
صلح» را مختل کند .دولت عربستان نیز عصر دیروز با بیان
اینکه«امیدوار»استترامپسفارترامنتقلنکند،اکتفا
کرد .همزمان ،رسانههای اسرائیلی گزارش دادهاند که
ارتش رژیم صهیونیستی از بیم بروز اعتراضات خیابانی،
به حالت آمادهباش درآمده است.شبکه تلویزیونی سی ان
ان نیز گزارش دادکه ارتش آمریکا خود را برای واکنش به
اعتراض ها در مقابل سفارتخانه و دفاتر نمایندگی آمریکا
درشهرهای خاورمیانه آماده می کند.
▪تهدید اردوغان به قطع رابطه با اسرائیل

ایــن در حالــی اســت کــه اســماعیل هنیــه رئیــس دفتر
سیاســی جنبش حماس با بیــان این که اســرائیل اص ً
ال
زمینی نداردکه پایتخت معرفی کند ،تاکید کرد که طرح
رئیسجمهــور آمریکا برای انتقال ســفارت کشــورش به
قدس و بهرسمیت شــناختن این شــهر به عنوان پایتخت
اســرائیل ،نقــض آشــکار همــه منشــورها و قراردادهای
بینالمللی است که احساســات امت عربی و اسالمی را
تحریک میکند و به منزله آغاز برافروخته شدن شعلههای
وحشتناک خشم درمنطقه در برابر اشغالگر است.رجب
طیــب اردوغان ،رئیــس جمهــور ترکیه نیزدر نشســت با
گروه پارلمانی خود درباره تصمیم آمریکا برای اعالم بیت
المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی اعالم کرد:
اگر چنین اقدامی انجــام گیرد در این صورت مناســبات
خود با اســرائیل را تا قطــع روابط کاهش مــی دهیم.وی
درباره احتمال تغییر اوضاع قدس گفت :اگر چنین اتفاقی
بیفتد بالفاصله درخواســت تشــکیل جلســه فوق العاده
رهبران سازمان همکاریهای اسالمی را خواهیم داد تا
در این جلسه درباره این موضوع تبادل نظر کنیم.

درحالی که این خبر کاخ سعودی ها را لرزاند ،سعد حریری
نخســت وزیر مســتعفی لبنان نیز اســتعفای خــود را پس
گرفت .استعفایی که تحت فشارهای عربستان انجام شده
بود .هاآرتص با اشاره به این مسائل می افزاید که محمد بن
سلمان به پیشنهاد محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد امارات
از علی عبدا ...صالح خواستند که از همراهی با حوثی ها
دست بکشد و با آن ها وارد ائتالف شود .عبدا ...صالح نیز
این پیشنهاد را به همراه  4شرط قبول کرده است .شروط
عبدا ...صالح این بود که اوال اسمش از لیست تحریم های
بینالمللی خارج شــود ،ثانیــا در یمن جدید یــک جایگاه
سیاسی خوب داشــته باشــد ،ثالثا امنیت خود و خانواده
اش تضمین شود و در آخر خواستههای مالیاش نیز تامین
شود.حاالبا کشته شدن صالح ،عربســتان و امارات هیچ
گزینه باارزشــی برای ریاســت جمهوری در یمن ندارند و
گزینه هایشــان مطلــوب نیســتند .ادامه جنگ نیــز برای
آن ها بســیار گران اســت چه از نظر اقتصادی و چه از نظر
دیپلماتیک .طرح عربســتان برای تغییر حکومت در یمن
شکست خورده و آن ها فهمیدهاند که برای توقف ایران در
لبنان و یمن نمیتوانند هرچیزی را دیکته کنند.

نشست سران شورای همکاری خلیج فارس در کویت فروپاشی این شورا را آشکار تر کرد

نشست  2روزهایکه  15دقیقه طولکشید !

کامیار-نشستشورایهمکاریخلیجفارسدرغیابسران
چهارکشورعضودرکویت،نهتنهابهحلاختالفاتداخلیبه
ویژه با قطر منجر نشد بلکه آغاز روند فروپاشی این شورا را به
نمایشگذاشت.روزسهشنبهکویتمیزبانسیوهشتمین
نشست شورای همکاری خلیج فارس بود .پیش از برگزاری
این نشست گزارش های زیادی از حضور پادشاه عربستان و
امیرقطردرایننشستواحتمالعذرخواهیتمیمبنحمداز
ملکسلمانوحلاختالفاتمنتشرمیشداماغیبتپادشاه
وولیعهدعربستانوهمچنینغیبتسرانامارات،بحرینو
عماندرنشستکویتنشاندادکهاختالفاتهمچنانباقی
است.گزارش ها حاکی است که سردی حاکم بر فضای این
نشستکهدرآنبهجزامیرانکویتوقطر،هیئتهایدون

پایه ای شرکت کرده بودند ،سبب شد تا فقط پس از گذشت
 15دقیقهازنشست،شیخصباحاالحمدالصباحبادلخوری
پایان نشســت را اعالم کند در حالی که قرار بود این نشست
دو روزه باشد .هر چند ممکن است غیبت پادشاه عربستان
در این نشســت به دلیــل موضع بــی طرفانه کویــت در برابر
تنشدرروابطدوحه-ریاضبودهاستامااختالفاتارضی
ومرزیمیانریاضوکویتوهمچنیناختالفاتدوکشوردر
خصوصمیادیننفتدرحوزههایمشترکنیزدراینمسئله
بی تاثیر نیست .شیخ صباح از ماه ژوئن در تالش بوده است
برای پایان دادن به مناقشه میان عربستان سعودی ،امارات
و بحرین سه عضو دیگر شورای همکاری خلیج فارس با قطر
دیگر عضو این شــورا ،میانجی گری کند که این تالش ها به

شکست منجر شــد.اکنون به نظر می رسد سی وهشتمین
نشســت شــورای همکاری خلیــج فــارس ســرآغازی برای
فروپاشی این شورا بوده است چرا که یک روز پیش از آغاز به
کار نشست ،ســران شــورای همکاری خلیج فارس ،امارات
اعالمکردهبودبههمراهعربستانسعودی«کمیتهمشترکی»
یبیشتردرحوزههایاقتصادیونظامیتشکیل
برایهمکار 
دادهاستکهاینمیتواندجایگزینیبرایشورایهمکاری
باشد.اکنونمیتوانپیشبینیکردکهاماراتوعربستاندر
یکسووقطروکویتوعمانهمدرسویدیگرقرارگرفتهاند
وچهبساباتوجهبهرفتارمحمدبنسلمانولیعهدعربستان،
درآیندهاختالفات ارضیومرزیعربستانباقطروکویتبه
درگیریهاینظامیمیاندوطرفمنجرشود.

اسرار کودتای صالح
«محمــد جعفــر الحســینی» درروزنامــه لبنانــی «البنــاء» در
یادداشــتی با عنوان « اســرار کودتای صالح و نقش اســرائیل
در آن؛ چه کسی رئیس جمهور را کشت و چرا ...؟» به افشای
جزئیات پشــت پرده حادثه کشــته شــدن علی عبدا ...صالح
رئیس جمهور اســبق یمن پرداخــت.در این یادداشــت آمده
اســت :کودتای صالح علیه انصــار ا ...در راســتای تالش وی
برای بازگشــت به عرصه یمــن و اعطای قــدرت انحصاری به
فرزندش احمــد بود که مقیم امارات وسرســپرده ســران این
کشــور است.نویســنده در ادامه و در قالب 11نکته به شــرح
کاملجزئیاتعواملپنهانحوادثجاریدرصنعاپرداخت.
الحسینی نوشت -1:این که طراحی نقشه کودتا علیه انصار
ا ...یمن از حدود هشــت ماه پیش آغاز شــد و محمــد بن زاید،
ولیعهــد ابوظبی ،ژنرال «شــائول موفــاز» ،وزیر جنگ ســابق
اســرائیل« ،محمد دحالن» ،عضو جدا شــده جنبش فتح در
فلســطین در کنار «احمد علی عبدا ...صالــح» ،فرزند رئیس
جمهور اســبق و مقتول یمن در آن مشارکت داشتند -2.این
که طراحی این عملیات در ابوظبی آغاز شــد جایی که نقشــه
کاملطرحکودتاازسویمحمدبنزایدتصویبشدپسازآن
مقردیدارهابهجزیرهسقطری[جنوبیمن]منتقلشدجایی
که عبد ربه منصور هادی آن را به اماراتیهــا فروخت و در این
جزیره حدود  9نشست اصلی برگزار شد که افسران اماراتی
کهدرجنوبیمنمستقرهستندوافسراناسرائیلیکهشائول
موفاز آن ها را پیشــنهاد داده بود در آن حضور داشتند -3.بر
اساس این نقشه مقرر شــد هزار و 200نفر از نزدیکان صالح
در پادگانهای نیروهای اماراتی در عــدن تحت آموزش قرار
بگیرند تا هستههای نیرویی را تشــکیل بدهند که در صنعا و
پیرامونآنآموزشببینندوجداازرهبریحزبرئیسجمهور
مقتول مامور اجرای نقشههای کودتا شــوند و در آموزش این
افرادافسرانسابقاسرائیلیمشارکتداشتند-4.همزمان
بودجههایمالیبرایآموزشگروهششهزارنفریدرصنعا
و پیرامون آن تصویب شــد آن هم تحت پوشــش آمــوزش این
نیروها برای حمایت از جبههها و اتاق عملیات محمد بن زاید
 289میلیوندالرراازعدنبهصنعامنتقلکردآنهمازطریق
میانجیهایی از نزدیکان علی عبدا ...صالح در مدت بین ماه
فوریهتاژوئن 2017عالوهبرصدمیلیوندالریکهدرفاصله
بین ماه آگوســت و اواخر اکتبر 2017به صالــح تحویل داده
شد -5.قرار بود این کودتا در 24آگوست گذشته انجام شود
اماافسراناماراتیواسرائیلیاینعملیاترابهدودلیلعقب
انداختند نخســت آماده نبودن نیروهای صالح و دوم لو رفتن
نقشهکودتاتوسطانصارا...بهگونهایکهمنجربهتقویتتسلط
این جنبش بر همه گذرگاههای پایتخت و اطراف آن شد-6.
جمعیازافسراناینعملیاتوابستهبهطرفهایاشارهشده
بهآندرنکتهاول،نقشهتسلیحگروهیهشتهزارنفرهازشبه
نظامیان در صنعا و پیرامون آن را آماده کردند این ماموریت به
قاچاقچیانبومیو 16کارشناستجهیزوامدادداعشمحول
شدکهازعراقبهمنطقهشیخعثمانعدنمنتقلشدهبودندو
همچنینبهچهارافسرسابقاسرائیلیکهبهکمکاماراتیها
بهاطرافصنعاآمدهبودند-7.درهمینخصوصدر 49نقطه
محرمانهمختلفدرصنعااسلحههاانبارشدتادرساعتصفری
که اتاق عملیات تعیین میکند بین افراد در شهر توزیع شود
تا اقدام علیه انصار ا ...را غیرمنتظره شــروع کرده و به سرعت
به نفع خود یکســره کنند -8.از همین رو بود که علی عبدا...
صالح تا شب ســوم دسامبر گذشــته با هر گونه امتیازدهی به
انصار ا ...مخالفت کرد چون بر این باور بود که سالح و نیروی
کافیبرایتسلطبرصنعاآنهمدرزمانیکمترازششساعت
راداراستوهنگامیکهرهبریجنبشانصارا...یقینپیداکرد
کهمیانجیگریهافایدهاینداردبهمیانجیهاپیامدادندکه
درازایمتوقفشدنکودتایصالحبهویتضمینخروجامن
از صنعا را میدهنــد و اگر وی موافقت نکنــد آن ها میتوانند
موضعخودراازلحاظنظامییکسرهکردهوصنعاواطرافآن
را ظرف سه ساعت تحت تســلط خود بگیرند و این چیزی بود
که در روزهای دوم و سوم دسامبر به وقوع پیوست- 9.پس از
اینکهکاردرصنعا[برخالفنقشه،بهسودانصارا]...یکسره
و علی عبدا ...صالح مجبور به فرار به خــارج از صنعا از طریق
هماهنگیپسرشبااماراتشد جنگندههایائتالفکاروان
صالحراکهمرکبازسهخودرویزرهیبود،همراهیمیکرد
خودروی جلویی و آخری حامل محافظان صالح و وســطیخودش -درهمینحالششخودرویچهاردرودوخودروی
تویوتایپیکآپمجهزبهانواعمختلفتیربارهمکاروانصالح
رادنبالمیکردند-10.هواپیماهایائتالفبهمنظورتامین
امنیتحرکتکاروانصالح،دوازدهپستبازرسیویکپایگاه
نظامیانصارا...رادرمسیربینصنعاوسنحانجاییکهصالح
بهسمتآنجادرحرکتبود،بمبارانکردندوقبلازرسیدن
کاروان به سنحان در مسیر رسیدن به مارب کاروان در کمین
بزرگی از مبــارزان انصار ا ...و نیروهــای قبایل قرار گرفت که
کاروانراتنهاازمسافتصدمتریباانواعمختلفراکتهای
ضدتانک،اسلحههایسنگینوسالحشخصیبهرگباربستند
تاکاروانرامتوقفورئیسجمهورفراریرادستگیرکنندوبه
اسارتبگیرند-11.هواپیماهایائتالفهمموقعیتکاروان
راکههدفکمینقرارگرفتهبودند،بمبارانکردندتامبارزان
انصارا...نتوانندصالحرازندهاسیرکنندوجزئیاتنقشهایرا
کهباامارات،عربستانواسرائیلبهاجراگذاشتهبودلوبدهد
و تصمیم حذف صالح از سوی فرماندهی ائتالف اتخاذ شد تا
همکارینظامیوامنیتیمستقیمویبااسرائیلمخفیبماند.
نویسندهدرپایانآوردهاست:هنوزمنتظرافشایشگفتیهای
پنهاندرصحنهیمنباشیدجاییکهدرآنانقالبیونیمنیبا
درایت و دوراندیشــی خود اربابان ائتــاف عربی و منافقین و
مزدوراندرصنعاراازکوچکوبزرگمبهوتکردهاندوهمان
گونه که در قرآن کریم آمده است «آن ها را نکشتند ،خدا آن ها
راکشت»اوکارنادرستکردوهالکشد.

روی خوش دیوان عالی به فرمان ضد مهاجرتی

عالی ترین نهاد حقوقی آمریکا مجوز اجرای فرمان ممنوعیت مسافرتی ترامپ را صادر کرد
عالی ترین نهاد حقوقی آمریکا یعنی دیوان عالی،با صدور
حکمی اجازه دادکه فرمان ممنوعیت مســافرت از شــش
کشور عمدتا مســلمان (ســوریه ،لیبی ،ســومالی ،ایران ،
یمن و چاد) بــه آمریکا به صــورت کامل اجرا شــود .از میان
 ۹عضو دیوان عالی آمریکا ،هفت قاضی به برچیدهشــدن
احکامدادگاههایدیگربرایجلوگیریازفرمانمهاجرتی
ترامپ ،رای دادند .با تایید فرامین اجرایی ترامپ از سوی
دیوان عالــی فدرال ،سیاســت های ضــد مهاجرتی دولت
آمریکا مــورد حمایت عالی تریــن نهاد حقوقی این کشــور
قرار گرفت .پس از تصویب الیحــه مالیاتی دولت ترامپ در

کنگره،رایدیوانعالیبهنفعفرمانممنوعیتسفردومین
پیروزی بزرگ دونالد ترامپ در نهادهای ایاالت متحده در
روزهای گذشــته به شمار میرود.بر اســاس قانون جدید،
ورود شهروندان این شش کشــور به آمریکا و روابط آن ها با
نزدیکانوخانوادههایشاندرآمریکایانهادهایآمریکایی
احتماالقطعخواهدشد.ترامپروز ۲۴سپتامبر( 2مهر)و
پسازآنکهدوفرمانقبلیاوتوسطبرخیازقضاتدادگاه
هایآمریکالغوشد،سومینفرمانمنعصدورروادیدبرای
مدتی نامعلوم را امضا کرد .قرار بود این فرمان از ۱۸اکتبر
( 26مهر)اجراییشود،امایکروزپیشازاجرایآن،درک

واتسون،قاضیفدرالایالتهاواییباصدورحکمی،بهطور
موقتاینفرماناجراییرالغوکرد.درپیآنقاضیفدرال
مریلندنیزحکمیمشابهراصادرکرد.قاضیفدرالهاوایی
علتتعلیقفرمانمهاجرتیترامپ را«تبعیضعلیهانسان
هاباتوجهبهملیتشان»اعالمکردهبود.دولتایاالتمتحده
میگوید فرمانهای مهاجرتی رئیسجمهوری آن کشــور
برایایجادامنیتبیشتردرخاکآمریکا،مقابلهباتروریسمو
افراطیونالزماست.منتقدانمیگوینداینفرمانهابهطور
مشخصیشهروندانکشورهایمسلمانراهدفقرارداده
وروحآنباقانوناساسیآمریکادرتضاداست.
CMYK

