
 رئیس مرکز مطالعات ژئوپلیتیک روسیه:

حمله موشکی ایران اقتدار این کشور را نشان داد

رئیس مرکز مطالعات ژئوپلیتیک روسیه با بیان اینکه حمله موشکی دیروز 
ایران اقتدار این کشور را در مبارزه با تروریسم نشان داد، افزود: ایران به 
صورت مستمر با تروریست ها مبارزه می کند و بازیگر قدرتمندی در این 

زمینه محسوب شده که معادالت را تغییر می دهد.
لئونید ایواشف سپهبد بازنشسته و رئیس پیشین اداره امور همکاری های بین 
المللی وزارت دفاع روسیه امروز )سه شنبه( در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در مسکو، 
گفت: حمله موشکی روز گذشته ایران به مراکز تروریست ها در شرق فرات در سوریه 

یک بار دیگر اقتدار نظامی این کشور را به رخ دشمنان کشید.
وی ادامه داد: انتقام گیری از تروریست ها تنها با گذشت حدود یک هفته از حمله 

تروریستی یک بار دیگر نشان داد که ایران هیچگاه کوتاه نخواهد آمد.
ایواشف افزود: تروریست ها پس از این پیش از حمله به ایران به پیامد اقدامات 

جنایتکارانه خود فکر خواهند کرد.
ایران الگوی جهانی برای مبارزه با تروریسم است

رئیس مرکز مطالعات ژئوپلیتیک روسیه خاطرنشان کرد: ایران الگوی خوبی برای 
مبارزه با تروریسم در خاورمیانه است چرا که برخی کشورهای منطقه ادعای مبارزه 
با تروریسم می کنند اما در واقع و به طور پنهان و حتی آشکار با تروریست ها 

همکاری دارند.
کارشناس روس ادامه داد: در سوریه شاهد هستیم که برخی کشورهای عربی 
خلیج فارس کمک های مالی و تسلیحات در اختیار گروه های تروریستی قرار می 

دهند.
وی تاکید کرد: هدف کشورهای حامی تروریسم در سوریه تضعیف حکومت 

مرکزی در دمشق و فراهم آوردن شرایط سرنگونی آن است.
عملکرد ایران و روسیه نقشه های تروریست ها را نقش بر آب کرد

رئیس مرکز مطالعات ژئوپلیتیک روسیه در ادامه این گفت وگو اظهار داشت: ایران 
و روسیه وقتی متوجه اعزام گروه های تروریستی به سوریه از سوی قدرت های 
منطقه ای و فرامنطقه ای شدند همکاری با دمشق برای سرکوبی تروریست های 

بین المللی را آغاز کردند.
وی افزود: این حمایت ها از سه سال پیش با گسترش مناطق تحت کنترل 
تروریست ها شکل گسترده تری یافت و مسکو و تهران با احساس مسئولیت در برابر 

امنیت منطقه ای از سوریه به صورت علنی حمایت کردند.
با  مبارزه  در  ایران  و  روسیه  های  همکاری  کرد:  روس خاطرنشان  کارشناس 
تروریست ها در منطقه به ثمر نشست و امروز شاهد شکست گروه های تروریستی 
در سوریه و عراق هستیم و حمایت های اربابان تروریست ها نیز نتوانست مانع از 

هالکت آنان شود.
وی گفت: هیچ شکی نیست تروریست ها در استاد ادلب آخرین پناهگاه خود 
نیز قلع و قمع می شوند و سوریه پس از سالها حمالت خونین تروریست ها روی 

آرامش را خواهد دید.
ایواشف معتقد است که همکاری های ایران و روسیه با کشورهای منطقه برای 
تامین امنیت به اینجا ختم نمی شود و در آینده نیز شاهد توسعه همکاری دو کشور 

خواهیم بود که بخش مهمی از ساختار تامین امنیت منطقه را تشکیل می دهد.

وزارت امور خارجه آمریکا اعالم کرد

آغاز فاز اجرایی بزرگ ترین بسته کمک های نظامی 
تاریخ آمریکا به اسرائیل

وزارت امور خارجه آمریکا اعالم کرد بسته تاریخی کمک های نظامی آمریکا 
به اسرائیل که سال 2016 تصویب شد از امروز )سه شنبه( وارد فاز اجرایی 
می شود؛ بسته ای که به موجب آن این رژیم در یک دوره 10 ساله حدود 38 

میلیارد دالر کمک نظامی از آمریکا دریافت می کند.
اوباما، رییس  باراک  توافق میان دولت  این  از هیل،  به  گزارش  ایسنا،  به نقل 
جمهوری سابق آمریکا و دولت اسرائیل  امضا شد و بزرگترین بسته کمک نظامی 

است که تاکنون دو طرف منعقد کرده اند.
در بیانیه صادر شده از سوی وزارت امور خارجه آمریکا نوشته شده است: امروز هم 
چنان که ما سال مالی جدید خود را آغاز می کنیم. همزمان دوره 10 ساله مربوط 
به اجرای یادداشت تفاهم کمک نظامی 38 میلیارد دالری آمریکا به اسرائیل که در 

سال 2016 امضا شد نیز آغاز می شود.
این توافق بازده زمانی 2019 تا 2028 را پوشش داده و در طی آن اسرائیل هر 
سال 3.3 میلیارد دالر کمک نظامی خارجی دریافت می کند و این بیشتر از میزان 
فعلی 3.1 میلیارد دالری کمک های دریافتی اش است و البته ساالنه نیز یک اعتبار 

500 هزار دالری برای دفاع موشکی دریافت می کند.
بر اساس یادداشت تفاهم جدید مربوط به این کمک نظامی، اسرائیل با میانگین 
افزایش ساالنه 800 میلیون دالری کمک های نظامی روبرو است اما در  عین  حال 
بر اساس این تفاهم تل آویو باید 26.3 درصد از بسته کمک های نظامی را به نفع 

سرمایه گذاری در صنایع دفاعی آمریکا کنار بگذارد.
وزارت امور خارجه آمریکا، تصریح کرد: آمریکا بی قید و شرط حق اسرائیل برای 
دفاع از خود را تایید کرده و این یادداشت تفاهم نمونه بارز تعهد ما به باالبردن 
ظرفیت اسرائیل برای دفاع از خود با حفظ برتری نظامی کیفی بر تمامی رقبای 

منطقه ای بالقوه است.
در این بیانیه آمده است: اسرائیل یک هم پیمان ارزشمند و توانمند برای آمریکا 
است که امروز با تهدیدهای خطرناک منطقه ای تشدید شونده در درجه اول از جانب 

حکومت ایران روبرو است. 
وزارت امور خارجه آمریکا در  عین  حال، خاطر نشان کرد: در  عین  حال اسرائیل با 
تهدید اشاعه بی مهابای تسلیحات بی ثبات کننده در منطقه مواجه است که احتمال 

تشدید درگیری در فضای خطرناک و حساس فعلی را افزایش می دهد.
اوایل ماه جاری میالدی کنگره آمریکا الیحه ای تصویب کرد که به موجب آن بسته 
کمک به اسرائیل تبدیل به قانون شد و به  این  ترتیب روسای جمهور آینده آمریکا 
نخواهند توانست این بسته کمک نظامی را برای اهدافی نظیر اعمال فشار بر اسرائیل 

به حال تعلیق در آورند.
در  عین  حال برای اجرای این بسته کمک های نظامی یک مکانیزم ویژه  برای 
تامین پول آن فراهم گردیده که از  بودجه ساالنه آمریکا مجزا است و به  این  ترتیب 
این کمک ها حتی از مناقشات بودجه ای آتی احتمالی میان کنگره و کاخ سفید هم 
مصون خواهد بود. با این حال سنای آمریکا هنوز این قانون را مورد تصویب قرار نداده 
است و بعد از این که سنا آن را تصویب کند باید در مرحله آخر با امضای دونالد 

ترامپ، رییس جمهوری آمریکا رسمیت پیدا کند.

برگزاری  به  اشاره  با  آسیا  غرب  مسائل  کارشناس  یک 
عراق  کردستان  اقلیم  پارلمانی  انتخابات  دوره  پنجمین 
سیاسی  آینده  در  انتخابات  این  نتایج  کرد:  خاطرنشان 
منطقه اقلیم کردستان عراق وهمچنین تعیین نوع اداره و 

رهبری این منطقه تاثیرگذار است .
اردشیر پشنگ در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه به دنبال تبعات 
برگزاری رفراندوم در منطقه اقلیم کردستان و همچنین از دست 
دادن کنترل کرکوک، مسعود بارزانی از سمت رهبری  منطقه 
اقلیم استعفا داد و نیچروان بارزانی  در کنار پست نخست وزیری 
به نیابت از رهبر اقلیم کردستان ، مسئولیت اداره تمام امور را در 
این منطقه به دست گرفت خاطرنشان کرد: یکی از دستور کارهای 
جدی پارلمان کردستان عراق در دوره جدید، تعیین تکلیف این 
موضوع است که آیا منطقه اقلیم قرار است به صورت ریاستی ادامه 

کار  دهد یا از نیمه ریاستی-پالمانی به پارلمانیتغییر می کند .
وی همچنین با بیان اینکه انتخابات پارلمانی در این منطقه 
در شرایطی برگزار می شود که یک سالی  است که از برگزاری 
عراق  مرکزی  دولت  از  منطقه  این  استقالل  جهت  رفراندوم 
گذشته و مردم این منطقه موضوع مبارزه با داعش را  هم پشت 
سر گذاشته اند ،گفت: همچنین در طول این مدت شاهد فوت 
جالل طالبانی رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق و همچنین 
نوشیروان مصطفی امینرئیس حزب گوران منطقه اقلیم کردستان 
بودیم و این تحوالت بر وزن سیاسی گروه های فعال کرد در این 

منطقه موثر بوده است .
پشنگ با اعتقاد بر اینکه این انتخابات در حقیقت وزن احزاب 
سیاسی در منطقه اقلیم را نیز مشخص می کند، خاطرنشان کرد: 
در شرایط کنونی شاهد تداوم افول تدریجی جایگاه گروه های اسالم 
گرا از جمله اتحاد اسالمی ،جماعت اسالمی  و حرکت اسالمی در 
این منطقه هستیم که البته این افول از زمان حمله داعش به این 
منطقه آغاز شد و در انتخابات پارلمانی عراق این موضوع به وضوح 
مشاهده شد چنان که که تعداد کرسی های  این گروه های اسالمی 
نسبت به قبل  کاهش پیدا کرد و اکنون در منطقه اقلیم  نیز رقابت 

اصلی بین جریان های سکوالر است.
 وی با با بیان این که در چهار انتخابات پیشین  پارلمانی در این 
منطقه، حزب  دموکرات کردستان بیشترین آرا را بدست آورده و 
به نظر می رسد که در انتخابات جاری نیز این پیروزی بار دیگر برای 
این حزب تکرار شود و ریاست اقلیم در دست این گروه باقی بماند 
در پاسخ به این سوال که آیا  این زمینه وجو دارد که با توجه به 
پیروزی  احتمالی حزب  مسعود بارزانی در این انتخابات، بار دیگر 
بحث برگزاری رفراندوم با جدیت بیشتر از سوی  حزب دموکرات  
و شخص مسعود بارزانی مطرح و پی گیری شود؟گفت: برگزاری 
رفراندوم در سال گذشته در منطقه اقلیم کردستان واقعیت هایی را 
برای گروه های کرد منطقه اقلیم مشخص کرد و تبعاتی را نیز برای 

آنها به همراه داشت از جمله اینکه اختالفات بین گروه های کرد 
از جمله حزب اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات بیش 
از پیش افزایش پیدا کرد  و نتیجه این اختالفات را در ارتباط با 
تحوالت مربوط به استان کرکوک به خوبی مشاهده کردیم. از دیگر 
سو کردها در داخل اقلیم متوجه شدند که مخالفت کشورهایی 
چون ایران و ترکیه با برگزاری رفراندوم در این منطقه نمایشی 
نیست، بلکه جدی و تاثیرگذار است. همچنین دیگر کشورها در 
سطح بین المللی نیز آنچنان که کردها انتظار داشتند از برگزاری 

این رفراندوم استقبال و حمایت نکردند .
این کارشناس مسائل عراق با بیان اینکه با توجه به رقابت جدی 
که بین حزب دموکرات کردستان و حزب اتحادیه میهنی وجود 
دارد به نظر نمی رسد که  در آینده نزدیک بار دیگر مسئله برگزاری 
رفراندوم در این منطقه در اولویت قرار بگیرد و قطعا توجه به 
مسائل اقتصادی و رفاهی و حل مشکالت در این زمینه بیشتر 
از هر مسئله ی دیگری در دستور کار پارلمان منطقه اقلیم قرار 
خواهد داشت ، در خصوص وضعیت مسعود بارزانی و حزب متبوع 
او در روند سیاسی در اقلیم کردستان نیز  گفت: سال گذشته پس 
از رویدادهای کرکوک و از دست رفتن 51 درصد مناطق تحت 
کنترل کردها و 65 درصد منابع نفتی، مسعود بارزانی مجبور به 

استعفا از پست رهبری حکومت اقلیم کردستان چند ماه پیش از 
موعد مقرر شد، به همین دلیل بسیاری عمر سیاسی او را با انجام 
قمار رفراندوم و پیامدهای سنگینش تمام شده می پنداشتند، اما 
دو انتخابات پارلمانی عراق در بهار و پارلمانی اقلیم کردستان در 
پاییز امسال، نشان داد همچنان او و حزبش قدرت اول در شمال 
عراق هستند و به نوعی انتخابات روز یکشنبه تثبیت احیای بارزانی 
پس از حوادث سال گذشته بود. بارزانی حال می کوشد هم در 
بغداد و هم در اربیل به افزایش قدرت کردها کمک کند امری که 
نتایج انتخابات پارلمانی عراق و شکنندگی آرای شیعیان کمک 
زیادی به او در این زمینه کرده است، چرا که حضورش برای ائتالف 

اکثریت به عنوان حزب اول کردستان کامال نیاز هست.
پشنگ همچنین در مورد تاثیر نتایج این انتخابات بر انتخاب 
رئیس جمهور آتی عراق از بین کردها با توجه به اینکه دو حزب 
اصلی کرد هر کدام کاندیداهایی را معرفی کرده اند، گفت: حزب 
دموکرات اعالم کرده بود که حاضر است با حزب اتحادیه میهنی 
کردستان در مورد آقای برهم صالح توافق کند مشروط به اینکه 

امتیازاتی را از اتحادیه میهنی کردستان دریافت کند.
گذشته  سال های  طی  :در  داد  ادامه  راستا  همین  در  وی   
همواره رئیس جمهور عراق از  میان اعضای حزب اتحادیه میهنی 

کردستان انتخاب شده و حزب دموکرات معتقد است که این حق 
نباید فقط در انحصار یک گروه باشد بلکه این حقی برای تمام 
کردها است.  البته همانطور که اشاره شد توافقاتی بین این دو 
گروه در حال انجام بود. ولی هنگامی که حزب دموکرات از اتحادیه 
میهنی خواست که در کسب استانداری کرکوک به این حزب 
کمک کند،چنان که این سمت در اختیار دموکرات ها قرار بگیرد، 
حزب اتحادیه میهنی با این موضوع مخالفت کرد و در همین 
چارچوب دموکرات ها به عنوان یک اهرم فشار آقای فواد حسین 
را به عنوان رقیب آقای برهم صالح برای پست ریاست جمهوری 

معرفی کردند.

پشنگ با بیان اینکه  به نظر می رسد ،حزب دموکرات کردستان 
در مجموع این آمادگی را دارد که با اتحادیه میهنی کردستان در 
مورد پست ریاست جمهوری عراق  توافق کند؛ چرا که بیشتر 
توجهش به این موضوع است که بتواند ریاست اقلیم را بر عهده 
بگیرد، گفت: اگر اتحادیه میهنی کردستان در مورد برخی از مسائل  
کوتاه بیاید حزب دموکرات با آنها بر سر آقای برهم صالح توافق 
خواهند کرد . گرچه در حال حاضر چشم اندازی برای این توافق 

مشاهده نمی شود .
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 بازگشت آوارگان عراقی از سوریه به کشورشان ادامه دارد
رسانه های کردی در سوریه اعالم کردند ، بازگشت شهروندان عراقی که از ترس گروه تروریستی تکفیری داعش به شمال شرق سوریه پناهنده شده بودند، ادامه دارد. به گزارش ایرنا، این رسانه ها روز سه شنبه با اعالم این خبر افزودند، 344 پناهنده 
عراقی اردوگاه الهول در جنوب شرق الحسکه در شمال شرق سوریه را به مقصد کشورشان ترک کردند. ین آوارگان از گذرگاه غیر رسمی الفاو در مرزهای سوریه و عراق به کشورشان بازگشتند. این هفتمین گروه از آوارگان عراقی هستند که اردوگاه 

الهول را ترک می کند. بر اساس آخرین آمارها عراق دارای 38 میلیون نفر جمعیت است که شمار زیادی از آنان در مناطق سنی نشین در غرب عراق و هم مرز با سوریه به خاطر ناامنی در سال های اخیر به کشورهای دیگر آواره شده اند.

اخبار اردشیر پشنگ با اشاره به نتایج برگزاری انتخابات پارلمانی کردستان عراق مطرح کرد

تثبیت احیای قدرت بارزانی پس از حوادث سال گذشته

یک استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل:

چگونگی تحقق وعده های اروپا، بعد از نوامبر مشخص می شود

یک استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه 
اتحادیه اروپا، اراده خود را برای حفظ برجام اعالم کرد، گفت: 60 درصد 
مبادالت تجاری جهان با استفاده از دالر صورت می گیرد و آمریکا از این 

امر سوء استفاده می کند.
علی امیدی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا در خصوص نتایج مذاکرات اجالس 4+1 
اظهار کرد: اتحادیه اروپا طبق بیانیه اراده خود را برای حفظ برجام اعالم کرد. پیروی 
کشور از قوانین بین المللی موفقیتی برای ایران در عرصه بین المللی است. آقای روحانی 
و ظریف در  سخنرانی و مصاحبه ها مکمل هم شدند و این امر را  یک امتیاز مثبت 

برای ایران دانستند.
وی افزود: البته با توجه به محتوای بیانیه و اراده سیاسی قدرت های جهانی برای 
اجرای مفاد برجام و بیانیه، باید منتظر اقدامات آنان در آینده بود. طبق اعالم اتحادیه 

اروپا این اتحادیه سیستم مالی خود را در رابطه با ایران و برجام اصالح خواهد کرد.
این استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل ادامه داد: اتحادیه اروپا دو مکانیزم قانون 
انسداد و ایجاد مکانیزم مالی با ایران را پیش بینی کرده است. همچنین هند و چین 

همچنان تاکید به خرید نفت ایران داشتند.
امیدی اضافه کرد: تدبیر اجالس 1+4 و چگونگی تحقق وعده های خانم موگرینی و 
اتحادیه اروپا، بعد از نوامبر و اجرای تحریم های اصلی آمریکا، مشخص می شود. البته 

برای حفظ ارتباط مالی با جهان باید یک سری اقدامات داخلی صورت گیرد.
وی تصریح کرد: مهمترین اقدام تصویب اسناد مربوط به FATF  است که یک 
جنجال داخلی برای تصویب آن اتفاق افتاده است. در شرایط حساس سیاسی نباید 
طبق احساس تصمیم گرفت و باید سنجیده عمل کرد. این استاد روابط بین الملل 
دانشگاه اصفهان افزود: تصویب اسناد مرتبط با FATF  در عرصه سیاست داخلی و 
مکانیزم های قانونی با تایید مجلس یا شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام 
و آثار عملی وعده های اروپا از نوامبر بیشتر قابل مشاهده است. آقای ظریف نیز در 
مصاحبه های اخیر و مقامات کشور در این زمینه خوش بینانه به مسائل نگاه می کنند.

امیدی با بیان اینکه کشور به دنبال فروش نفت و دریافت پول آن است، افزود: کشور 
گاهی نیز در ازای پول نفت کاالهای مورد نظر  را وارد می کند.

وی تاکید کرد: موسسه مالی که قرار است میان ایران و اروپا تشکیل شود به صورت 
واسطه عمل می کند، اما عملکرد دقیق آن به علت اجرا و ایجاد نشدن، مشخص 

نیست. اروپا نیز برای جلوگیری از تحریم موسسه مالی، با احتیاط عمل می کند.
این استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل ادامه داد: موسسه مالی برای ترغیب 
کشورهای اروپایی، سیاست مالی تشویقی و کسب سود را در صورت سرمایه گذاری 

در ایران در نظر می گیرد.
امیدی افزود: آمریکا، اسرائیل و عربستان خواهان ایجاد جنگ علیه ایران و گرفتن 
انتقام تاریخی از ایران هستند. کشور نیز توانایی تقابل دارد. اما برای رسیدن به هدف 

های سیاست خارجی باید از دیپلماسی استفاده کند.
وی خاطر نشان کرد: 60 درصد مبادالت تجاری جهان با استفاده از دالر صورت می 
گیرد و آمریکا از این امر سوء استفاده می کند. بنابراین اروپا، روسیه و چین به دنبال 
کاهش دالر در مبادالت تجاری خود هستند. استفاده کشور از یورو در کوتاه مدت، 
موجب افزایش هزینه های مبادالت تجاری می شود، اما با گذشت زمان، برای کشور 
سودمند خواهد بود. این استاد  علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه اصفهان ادامه 
داد: اگر اروپا به وعده هایش عمل کند ممکن است رونق بعد از برجام نداشته باشیم، اما 

فشارهای کنونی کاهش می یابد.
وی افزود: در حال حاضر قیمت ارز، تحت جو روانی حاکم در جامعه است و اگر 
ترامپ در ساسیت هایش موفق نباشد و ادامه مبادالت تجاری و صادرات نفت و ورود 

ارز به کشور برای مردم اثبات شود، قیمت ارز کاهش می یابد.

 اخباری که از نشست روز یکشنبه محمد بن سلمانولیعهد 
سعودی با مقامات کویتی به بیرون درز کرده است نشان می 
دهد که دولت کویت در مقابل زیاده خواهی و گستاخی های 
وی ، عذر او را خواسته و محترمانه از کشور بیرون کرده است .
سفر بن سلمان به کویت که دومین سفر او طی سال های اخیر به 
این کشور محسوب می شد ابتدا قرار بود از روز شنبه گذشته آغاز شد 

اما به دالیلی که هیچگاه اعالم نشد به روز یکشنبه موکول گردید .
منابع خبری منطقه گزارش دادند که سفر روز یکشنبه وی به 
کویت هم فقط چهار ساعت به طول انجامیده است. اگر ساعات اخبار 
مربوط به ورود ، دیدار و خروج بن سلمان که از سوی خبرگزاری 
رسمی دولتی ) واس ( منتشر شده است را با دقت مرور کنیم مدت 
زمان حضور وی حتی کمتر هم می شود. و این در حالی است که 
این خبرگزاری معموال اخبار و تصاویر مربوط به شاه و ولیعهد را با 

حساسیت و سرعت ویژه ای منتشر می کند.
اخباری که تاکنون در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی کویت 
منتشر شده نشان می دهد مدت کوتاه حضور ولیعهد سعودی با 
حاشیه های همراه بوده است حاشیه های که در نهایت امیر کویت را 
وادار به صدور دستور قطع مذاکرات و درخواست از ولیعهد سعودی 

برای ترک خاک کویت شده است .
اگرچه دو کشور بعد از انجام سفر با صدوراطالعیه هایی در حمایت 
از این سفر سعی در تحت الشعاع قرار دادن آنچه گذشته بود، داشتند 
اما فعاالن فضای مجازی با انتشار اطالعات بیشتری از این نشست ، 

اطالعیه های رسمی را به حاشیه راندند.
گزارش های منتشر شده نشان می دهد بن سلمان ضمن بی 
احترامی به امیر کویت در نخوردن غذای خود در ضیافت شامی که 

به افتخاروی ترتیب داده شده بود اصرار عجیبی به آغاز مذاکرات دو 
طرف داشته است و بعد از آغاز مذاکرات با شیخ نواف االحمد ، ولیعهد 
کویت ، از موضع قدرت و غرور مطالبی را از او درخواست کرده است 

که اجرای آن برای هیچ کشوری قابل قبول نیست.
این منابع درخواست های بن سلمان را به این ترتیب اعالم کردند :
-مناطق تقسیم شده بی طرف ، الوفره ، خیران و بندر الزور به 
عربستان ملحق شود و امیر و ولیعهد کویت رسما این مسئله را امضا 

و ابالغ نمایند.
بایست مبلغ  -درصورت نپذیرفتن شرط اول، دولت کویت می 

بیست میلیارد دینار کویتی به ریاض بپردازد.
اقداماتی  با  سعودی  کویت،  سوی  از  شروط  تایید  صورت  -در 
چاههای نفتی الوفره و الخفجی را برای جبران خسارات کویت فعال 

خواهد کرد.
ظاهرا بعد از ارایه این درخواست ها ولیعهد کویت با امیر این کشور 
تماس گرفته و موضوع را به اطالع وی می رساند که شیخ صباح در 
پاسخ می گوید فوری به مذاکرات پایان دهید و اعالم کنید که این 

سفر به پایان رسیده است .
رفتار محمد بن سلمان باعث می شود که بر خالف پروتکل رایج در 
میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ، تنها وزیر امور خارجه 
کویت او را تا فرودگاه همراهی کند در حالی که هنگام استقبال از وی 
ولیعهد کویت حضور داشت . خبرگزاری دولتی سعودی در واکنش 
به این وضعیت از انتشار عکس بدرقه ولیعهد این کشور در فرودگاه 

خودداری کرد.
بر اساس اطالعات منتشر شده دولت کویت هم در پاسخ به زیاده 
طلبی های ولیعهد سعودی هواپیمای او را به مدت دو ساعت و 10 

دقیقه در فرودگاه نگاه داشت .
فعالین شبکه های اجتماعی با دفاع از دولت کویت ، ولیعهد سعودی 
را به تالش برای سرقت منابع نفتی و سرزمین های کویت متهم 

کردند.
برخی از کاربران فضای مجازی و شبکه تویتر این اظهارات متکبرانه 
ولیعهد سعودی را با کرنش های دولت این کشور در مقابل آمریکا 
مقایسه کرده و می نویسند : در حالیکه دولت عربستان دائما از سوی 
شخص رییس جمهوری آمریکا تحقیر می شود ، ریاض سعی دارد با 
ادعاهای توسعه طلبانه علیه همسایگان خود این توهین ها را جبران 
کند. این کاربران به تازه ترین سخنان دونالد ترامپ در ویرجینای 
توان  ما حتی  بدون  ها  بود سعودی  اشاره کردند که گفته  غربی 

نگهداری هواپیماهای خود را ندارند.
برخی از حقوقدانان کویتی در واکنش به این نوع رفتار ولیعهد 
سعودی خواستار خروج دولت کویت از توافقنامه 'العقیر' شدند که 

در سال 1922 به امضا رسیده است .
مرزهای میان کویت و عربستان سپتامبر 1922 میالدی در نشست 
'العقیر' میان حاکم 'نجد'، عراق و بریتانیا ترسیم و 'منطقه ای 
بی طرف' ایجاد شد که مساحت آن به 5 هزار و 770 کیلومتر مربع 

می رسد.
'مبارک القفیدی' از حقوقدانان کویت این قرارداد را یک قرارداد 
ترسیم حدود مرزی موقت و دوجانبه خوانده و به دولت کویت توصیه 
کرده است با خروج از این توافق ، موضوع را به محاکم بین المللی 

داوری بکشاند.
بروز اختالفات میان کویت و عربستان در جریان این سفر حتی 
باعث شد که دولت عمان با صدور بیانیه ای که به نظر با هدف دفاع از 

وحدت میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس صادر شده بود ، از 
انتشار این اخبار در فضای مجازی ابراز تاسف نماید.

بروز این حوادث در حالی است که پیش از سفر بن سلمان به 
کویت کارشناسان و ناظرین امور پیش بینی می کردند حضور ولیعهد 
سعودی که پرونده تنش با قطر را در اختیار دارد ، به بازگشت آرامش 
و رفع تنش ها میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس منجر شود 
اما زیاده خواهی های ولیعهد جوان نه تنها اختالفات را حل نکرد که 

بر دامنه آن نیز افزوده است .
آغاز بحران خلیج فارس از ژوئن 2017 تاکنون، سبب شده است 
تا هر یک از کشورهای کویت و عمان درباره احتمال مواجه شدن با 
سناریویی مشابه قطر و تحریم چند جانبه از سوی عربستان سعودی، 

دچار نگرانی های پنهان شوند.
بر اساس گزارشی که مرداد ماه امسال به شیخ »صباح االحمد الجابر 
الصباح« امیر کویت ارائه شده است، از نظر کویتی ها، تهدید این کشور 
از سوی عربستان سعودی، سناریویی ناممکن نیست و می تواند کامال 
جدی باشد و کویتی ها بر اساس این سناریو خود را برای رویارویی با 
هر احتمالی آماده می کنند که حمله به این کشور می تواند یکی از 

این احتماالت باشد.
در این گزارش مفصل که اخیرا به امیر کویت ارائه شده است، اهداف 

خصمانه عربستان سعودی نسبت به این کشور برمال شده است.
همچنین در این گزارش به مشکالتی اشاره شده است که ممکن 
است کویت در صورت تصمیم »محمد بن سلمان« ولیعهد عربستان 
سعودی برای اجرای سناریوی مشابه قطر درباره این کشور و منزوی 
ساختن کویت، با آنها مواجه شود و نیز راه حل هایی برای حل این 

مشکالت، ارائه شده است.

 حاشیه های سفر ولیعهد سعودی به روایت مخالفین؛

کویتی ها بن سلمان را بیرون کردند


