
سخنگوی وزارت امور خارجه:

رویکرد امیر کویت طی سالیان اخیر خیرخواهانه و در 
جهت کاهش اختالفات بوده است

سخنگوی وزارت امور خارجه، در واکنش به بخش هایی از بیانیه نشست 
سران شورای همکاری خلیج فارس در ریاض که ادعاها و اتهاماتی را متوجه 
کشورمان کرده است، ضمن ابراز تاسف از ادامه رویکرد غیرسازنده این 
شورا در قبال تهران گفت: متاسفانه به نظر می رسد شورای همکاری خلیج 
فارس تحت تاثیر سیاست ها و رفتارهای اشتباه و مخرب برخی اعضای آن، 
تبدیل به پوششی برای بیان مواضعی شده است که در راستای محاسبات و 

سیاست گذاری های اشتباه گذشته قرار دارد.
به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی در این ارتباط افزود: شورای همکاری خلیج فارس 
می تواند با در پیش گرفتن رویکردی منطقی، مستقل از ظرفیت خود در مسیر رفع 
سوء تفاهمات و اختالفات درونی و بیرونی گام بردارد؛ ولی مشاهده می شود که نه 
تنها این رویکرد را در پیش نگرفته است بلکه، از سیاست های تفرقه افکنانه برخی 
کشورهای فرامنطقه ای به صورت شرم آوری تمجید می کند و در عمل، تبدیل به 
پوششی برای اعالم سیاست های چند عضو آن شده که به هزینه و نام همه اعضاء، 
مواضعی را بیان کند که هیچ کمکی به حرکت در مسیر صلح و ثبات منطقه ای نمی 
کند. سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه از نظر جمهوری اسالمی ایران 
مواضع بیان شده در بیانیه پایانی نشست ریاض الزاما موضع همه اعضاء آن نیست 
و ناکامی عربستان سعودی در تحقق اهدافش در این نشست را می توان در تناقض 
بین متن بیانیه با رویکرد عملی برخی از اعضاء آن در قبال جمهوری اسالمی ایران 
دید، گفت: برخی از اعضاء شورای همکاری خلیج فارس با اطالع و درک درست 
از سیاست همسایگی جمهوری اسالمی ایران و واقعیت های منطقه ای و الزامات 
همجواری، همواره برای کاهش سوء تفاهمات پیشگام بوده اند. رویکرد امیر کویت 
طی سالهای اخیر و از جمله در اجالس ریاض عمدتا خیرخواهانه و در جهت حل و 
کاهش اختالفات از طریق ساز و کارهای درون منطقه ای بوده است؛ اگر این رویکرد 
بجای بیانیه های بی محتوای دبیرخانه شورا، مورد پذیرش و عمل همه سران شورا 
قرار گیرد هم هزینه کمتری به ملت های منطقه تحمیل می شود و هم دستیابی به 
صلح و ثبات آسان تر خواهد شد. وی  در پایان در خصوص موضوع جزایر سه گانه 
ایرانی نیز تصریح کرد: تکرار ادعاهای واهی در مورد جزایر ایرانی تغییری در واقعیت 
های تاریخی و جغرافیایی منطقه ایجاد نخواهد کرد. جزایر سه گانه جزء تفکیک 

ناپذیر قلمرو ایران بوده و خواهند ماند.

»نقش آفرینان بد«

توصیف پمپئو از ایران، روسیه و چین
وزیر امور خارجه آمریکا در صحبت های خصمانه خود با "نقش آفرینان بد" 
توصیف کردن ایران، روسیه و چین، وعده ایجاد نظم جهانی دموکراتیک 

جدیدی برای مقابله با قدرت گیری این سه کشور را داد.
به گزارش ایسنا، به نقل از دف کان، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا در 
اظهاراتی خصمانه با ابراز نگرانی همیشگی از اتحاد ایران، روسیه و چین اعالم کرد که 
نظم جهانی دموکراتیک جدیدی ایجاد می شود که در آن واشنگتن بنا به صالح دید 
خود می تواند توافق های بین المللی را تقویت کرده و یا برهم بزند تا از قدرت گرفتن 

»نقش آفرینان بد« همچون ایران، روسیه و چین جلوگیری کند.

عربستان به دنبال عادی سازی روابط با قطر است

ظواهر نشست اخیر شورای همکاری خلیج فارس در ریاض بیانگر این 
است که عربستان آماده گشایش صفحه ای جدید در روابط با قطر است 
و برای همین بوده که رئیس دستگاه دیپلماسی عربستان مسئوالن قطری 

را "برادر" خطاب کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از النشره، عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان در 
کنفرانسی مطبوعاتی پس از اختتامیه نشست  شورای همکاری خلیج فارس در ریاض 
اعالم کرد: برادران قطری ما به خوبی می دانند که به سود آن ها است که به عنوان 

عضوی فعال به شورای همکاری خلیج فارس بازگردند.
وزیر خارجه عربستانی بر موضع چهار کشور عربی)عربستان، امارات، بحرین و مصر( 
در "مبارزه با تروریسم" تاکید کرد و گفت، ضروری است که قطر به درخواست های 

"عادالنه" چهار کشور پاسخ دهد.
برخی از رسانه های سعودی نیز هیئت قطری حاضر در نشست را نادیده نگرفتند 
و خبری کوتاه از حضور این هیئت در نشست منتشر کرده و گزارش دادند، سلطان 
المریخی، وزیر مشاور در امور خارجی قطر پس از مشارکت در سی و نهمین دور 

نشست سران شورای همکاری خلیج فارس ریاض را ترک کرد.
این روزنه های کوچک درخصوص برقراری آرامش که شاید مقدمه ای برای حل 
و فصل بحران با قطر باشند، را صباح االحمد الجابر الصباح، امیر کویت مطرح کرده 
بود. وی در سخنرانی خود در این نشست اعالم کرد: خطرناک ترین چالشی که شورا 
با آن رو به رو است اختالفی است که در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس رخ 
داده و ادامه این بحران، وحدت مواضع را در معرض تهدیدی خطرناک قرار می دهد 
و به منافع کشورمان لطمه می زند. جهانیان به ما به عنوان ساختاری نگاه می کند 

که دچار تزلزل شده است.
وی بر ضرورت توقف تبلیغات رسانه ای تاکید کرد که "به مرزهایی رسیده که 
ارزش و اصول شان را زیر پا گذاشته و باعث فتنه انگیزی در صفوف شهروندانش 

شده است".
امیر کویت همچنین بر ضرورت پاسخگویی به این دعوت تاکید کرد و گفت که این 

امر مقدمه ای برای فراهم کردن فضایی جهت مهار بحران است. 

آمریکا تالش می کنند به بهانه تهدید تهران در منطقه، 
ایران هراسی و به اصطالح جلوگیری از سلطه ایران بر 
عربستان، در روابط دیرینه تهران -ریاض اختالل و تفرقه 

ایجاد کند.
خواه  جمهوری  سناتور  گراهام«  »لیندسی  ایرنا،  گزارش  به 
آمریکا روز یکشنبه مدعی شد که اگر آمریکایی ها نبودند، آنها 
)سعودی ها( ظرف یک هفته به فارسی حرف می زدند. وی تاکید 

کرد که آمریکا باید حمایت از حکومت ریاض را متوقف کند.
گراهام که قبل از فاش شدن نقش »محمد بن سلمان« ولیعهد 
عربستان در قتل »جمال خاشقچی« روزنامه نگار سرشناس جهان 
عرب و نویسنده روزنامه آمریکایی واشنگتن پست، از حامیان 
عربستان محسوب می شود، تاکید کرده که دیگر از هیچ الیحه 

فروش تسلیحات به عربستان سعودی حمایت نخواهد کرد.
این سناتور آمریکایی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز 
گفت عربستان ارتش بسیار ضعیفی دارد. این کشور تنها تامین 
کننده 9 درصد از نفت وارداتی ما است و خیلی بیشتر از آنکه ما به 
آن ها نیاز داشته باشیم، آن ها نیازمند ما هستند. دلیلی برای ارتباط 

با این رژیم جنایتکار نمی بینم.
کار  روی  زمان  از  آمریکا  جمهوری  رئیس  ترامپ«  »دونالد 
آمدن سعی کرده با برقراری روابط نزدیک تر با عربستان، از پول 
سعودی ها برای تقویت اقتصادی و کمک به سودآوری شرکت 
های تسلیحاتی این کشور حمایت کند. اما رسوایی ناشی از قتل 
خاشقچی در کنسولگری عربستان در آنکارا، مقاومت او در مقابل 
فشارها برای محکوم کردن نقش سعودی ها در این نقض آشکار 
حقوق بشر و اکنون تغییر موضع سناتورهای حامی طرح های 
تسلیحاتی واشنگتن چالش دشواری را برای او به وجود آورده 

است.
ترامپ با اشاره به قرارداد تسلیحاتی 110 میلیارد دالری خود با 
سعودی ها از آن به عنوان دستاوردی برای دولتش یاد کرده و به 
آن مباهات می کند و آنچنان برای حمایت از قرارداد تسلیحاتی 
اش مّصر است که با وجود گزارش سازمان های اطالعاتی چشم 
خود را به روی نقش ولیعهد عربستان بست و گفت که برای ادامه 

روابط تجاری با سعودی ها ارزش قائل است.
آنچه که لیندسی گراهام به تازگی درباره سعودی ها مطرح کرد 
با زبانی دیگر پیشتر توسط ترامپ هم مطرح شده بود. ترامپ به 
حاکمان عربستان گفته بود بدون حمایت نظامی ما آنها بیش از دو 

هفته در قدرت دوام نخواهند آورد.
مقامات  برای  آمیز »گاو شیرده«  توهین  اصطالح  از  ترامپ، 
سعودی استفاده کرده است که مختص ادبیات سیاسی رئیس 
جمهوری آمریکا است که در استفاده از لحن توهین آمیز در 
اظهارنظر درباره افراد و رسانه ها در داخل و خارج کشورش شهرت 

دارد.
سیاست آمریکا در قبال عربستان طیف وسیعی را از تالش برای 
حفظ روابط تجاری و تسلیحاتی تا توهین و هشدار دربر می گیرد 
که به نظر می رسد هدفی به جز منفعت اقتصادی و دشمن تراشی 
بین ایران و عربستان به منظور پیشبرد اهداف نظامی واشنگتن 

ندارد.
 روابط ایران وعربستان سابقه ای دیرینه دارد

روابط ایران وعربستان سابقه ای دیرینه دارد اما از زمان سقوط 
»صدام حسین« دیکتاتور عراق در سال 2003 نشیب و فرازهایی 
را تجربه کرده است. روابط پیچیده ایران و عربستان تبعاتی در 
ثبات منطقه و منافع آمریکا داشته است. برخی تالش کرده اند 

با اشاره به مذهب شیعه و سنی در ایران و عربستان از آن برای 
اختالف افکنی بین دو کشور و ملتی که سالها در کنار هم زندگی 
مسالمت آمیزی را داشته اند، بهره ببرند. این درحالیست که این 
عامل از گذشته هم وجود داشته است و به نظر می رسد که عوامل 
دیگری در جنگ سرد در روابط دو کشور وجود دارد که منافع 
منطقه ای و سیاست دو کشور در روابط شان با آمریکا و رژیم 

صهیونیستی برخی مولفه های آن را تشکیل می دهد.
برخی، »آینده روابط ایران و عربستان را منوط به آن می دانند 
که تهران وریاض از جایگزین کردن رابطه با آمریکا با روابط و 

مناسبات دو کشور همسایه خودداری کنند.
کارشناسان تاکید دارند که دو کشور باید به این درک مشترک 
برسند که اختالفات سیاسی آنها تا اندازه ای ناشی از بی ثباتی 
ناشی از مداخله آمریکا در منطقه است و دو کشور می توانند روابط 
سیاسی و مذهبی خود را با توجه به سابقه دوستی دو کشور از 

سال 1929 تاکنون از سرگرفته و آن را ترمیم کنند.
 نفت عامل فشار در روابط عربستان و آمریکا

بخشی از فشارهای آمریکا بر عربستان به دلیل نقش ریاض در 
تامین بازار نفت است که ترامپ تالش می کند از آن به عنوان 
ابزاری برای فشار بر تهران استفاده کند. با این حال اجالس دو روزه 
اخیر اوپک و تصمیم برای کاهش تولید نفت، با وجود فشارهای 
ترامپ بر عربستان برای افزایش تولید این محصول، این هدف را 

خنثی کرد.
روابط آمریکا و عربستان طی سالها بر اساس همکاری امنیتی و 
روابط تجاری بوده که منافع آمریکا در نفت عربستان آن را تحت 

الشعاع قرارداده است.
روابط واشنگتن و ریاض با وجود برخی چالش ها از جمله بر سر 
تحریم نفتی سال 1973 و حمالت 11 سپتامبر در دولت های 
متوالی آمریکا ادامه داشته و مقامات دولت آمریکا بر این باور بوده 
اند که عربستان شریک راهبردی مهمی در منطقه است. بااین حال 

در دولت ترامپ و به ویژه از زمان روی کار آمدن محمد بن سلمان 
در اواسط سال 2017 میالدی این روابط گرم تر شده است.

با وجود مشوق های اولیه از طرح های اصالح طلبانه ولیعهد 
جوان عربستان، بسیاری در کنگره با درخواست های خود برای 
تنبیه ریاض بر سر قتل خاشقچی فشار تازه ای در خصوص ائتالف 

واشنگتن و ریاض وارد کرده اند.
همکاری نظامی عربستان و آمریکا در جنگ اول خلیج فارس و 
همزمان اقدام ائتالف تحت امر آمریکا برای خارج کردن نیروهای 
عراقی از کویت به اوج خود رسید. بیش از نیم میلیون سرباز 
آمریکایی به منطقه گسیل شدند که عمدتا در عربستان مستقر 
بودند. عربستان همچنین به اتفاق آمریکا و پاکستان از مقاومت 
درمقابل حضور اتحاد جماهیر شوروی سابق در افغانستان بین 

سالهای 1979 تا 1989 حمایت کردند.
بعد از حمالت 11 سپتامبر موجی از احساسات ضد سعودی 
در آمریکا به روابط دو کشور آسیب رساند. تالش دولت »جورج 
بوش« برای حذف گزارش 28 صفحه ای مربوط به 11 سپتامبر 
به گمانه زنی ها درباره نقش دولت آمریکا در سرپوش گذاشتن 

بر شواهد همدستی مقامات سعودی در این حمالت تاکیدکرد.
طبق  و  است  آمریکایی  های  اصلی سالح  مقصد  عربستان، 
گزارش پنتاگون، فروش تجهیزات نظامی آمریکایی به ریاض از 

سال 1950 میلیادی به 90 میلیارد دالر نزدیک شده است.
استکهلم  المللی تحقیقات صلح  بین  طبق گزارش موسسه 
مجموع واردات سالح عربستان در سال 2017 در مقایسه با یک 

دهه قبل از آن تقریبا 18 برابر شده است.
برای  هایی  چنین سالح  به  عربستان  که  رسد  می  نظر  به 
ادامه جنگ در عربستان نیاز دارد. دولت »باراک اوباما« رئیس 
جمهوری پیشین آمریکا، سالح، اطالعات، امکان سوختگیری 
مجدد هواپیماها را در جنگ یمن دنبال کرد. اوباما در ماه های اخر 
ریاست جمهوری اش فروش موشک به عربستان را در بحبوحه 

افزایش تلفات انسانی جنگ یمن متوقف کرد اما دولت ترامپ این 
روند را به عقب برگرداند.

دفاع ایران از مردم عربستان بدون توهین
حجت االسالم و المسلمین »حسن روحانی« در سی و دومین 
کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی که به تازگی برگزار شد گفت: 
حاضریم با همه توان از منافع مردم عربستان در برابر تروریسم و 
دشمن منطقه و ابرقدرت ها دفاع کنیم، همانطور که به کمک 

مردم عراق، سوریه، افغانستان و یمن شتافتیم .
رئیس جمهور با اشاره به قرارداد 110 میلیارد دالری آمریکا با 
عربستان به نام دفاع از امنیت این کشور گفت: 450 میلیارد دالر 
هدیه دادید تا امنیت شما تضمین شود، 110 میلیارد دالر هم 
اسلحه خریدید تا امنیت شما تضمین شود، چه چیز به شما گفتند 
همان آقایی که اینها را تاراج کرد، گفت شیر این گاو شیرده را 
می دوشیم و می بریم جواب شما این بود، اگر ما نباشیم دو هفته 

بیشتر امنیت ندارید.
رئیس جمهور ایران گفت ما از شما 450 میلیارد دالر هم نمی 

خواهیم و به شما اهانت هم نمی کنیم.
روحانی با یادآوری این که مردم مکه و مدینه را برادر خود می 
دانیم، گفت: نترسید از سخن ناروا و ناحقی که در گوش شما کرده 
اند، ایران ؛ هراسی ندارد، اسالم ؛ هراسی ندارد، از ابرقدرت ها 

بترسید از جانیان و خائنان بترسید، ما برادر شما هستیم.
لیندسی گراهام قبال نیز به مردم ایران حتی با لحنی شوخی 
توهین کرده و درمصاحبه با برنامه فاکس اند فرندز گفته بود 
احتماال تبار من به ایرانی ها می رسد؛ )و این ( وحشتناک است !این 
اظهاراِت سناتور آمریکایی، واکنش های فراوانی را در محکومیت 
وی برانگیخت. اکنون به نظر می رسد که ادعای جدید او در ادامه 
پروژه ایران هراسی است که مقامات واشنگتن همواره دنبال کرده 
اند و تفرقه افکنی بین کشورهای دوست در منطقه را هدف قرار 

می دهد.
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هشدار تهران به شهروندان ایرانی در مورد سفر به فرانسه
وزارت امور خارجه کشورمان در اطالعیه ای به شهروندان ایرانی که قصد سفر به فرانسه دارند، هشدار داد و توصیه های مسافرتی ارائه کرد.  به گزارش ایسنا، در اطالعیه وزارت امور خارجه در این ارتباط آمده است: با توجه به درگیری ها و اتفاقات 

اخیر در پایتخت و برخی شهرهای فرانسه و به  خشونت کشیده شدن روند حوادث و با عنایت به احساس ناامنی شهروندان ایرانی  مقیم و خانواده های آنان، به شهروندان ایرانی مقیم فرانسه و مسافران و جهانگردان ایرانی که در حال حاضر در 
فرانسه حضور دارند یا طی روزهای آتی عازم این کشور می باشند، توصیه جدی می شود  ضمن مراقبت و هوشیاری الزم، از حضور در مراکز  و مکان های درگیری جداً اجتناب کنند.

اخبار به بهانه تهدید تهران صورت می گیرد

 روابط ایران و عربستان تحت الشعاع تالش واشنگتن برای تفرقه افکنی

 اسد:

 جهان عرب دچار بحران هویت است

»بشار اسد« رئیس جمهوری سوریه در سخنانی با اشاره به فشار رسانه ای 
و حمالت گسترده شبکه های اجتماعی در میان کشورهای عربی گفت که 

جهان عرب هم اکنون دچار بحران هویت است.
رئیس جمهوری سوریه در گفت و گو با روزنامه »عمان دیلی« افزود : جنگ علیه 
سوریه از 20 سال پیش آغاز شده است و تنها زاده حوادث سال 2011 نیست بلکه از 

سال 1967 با ورود رسانه ها و اوج گرفتن شبکه های اجتماعی از آغاز سال 2000 به 
اوج خود رسید و از آن بر ضد اعراب استفاده و بسیاری از افکار و اندیشه ها و خواسته 

ها به آنها تلقین شد.
وی افزود که در حال حاضر منطقه عربی با یک بحران هویت مواجه است. این بحران 
هویتی سالحی است که میان ملت های عرب منتشر می شود و از نظر ما سالح بدی 
است . ما هویت هایی را خلق کردیم که خود این هویت ها بحران هایی را ایجاد کردند 
بنابراین عرب، سریانی و کرد چه ارتباطی با هم دارند، آری تمامی این هویت ها وجود 
دارند. ما با صحبت درباره عرب، سکوالر و مسلمان هویت هایی را ایجاد کردیم که 

همین هویت ها خود بحران هایی را خلق کردند.
رئیس جمهور سوریه تصریح کرد: ما باید یک هویت و گرایش واحد پیدا کنیم، 
درست مانند ترک ها )ترکیه( که به دنبال تقویت هویت خود در سراسر جهان هستند. 
چنانچه ما با این مساله با اندیشه و تفکر مقابله نکنیم جنگ های آینده دشوارتر خواهد 
شد و ما معتقدیم که جنگ در سوریه صرفا یک ایستگاه است و مساله فراتر از بعد 
شخصی است ، افراد جامعه سوریه مسئولیت این کشور را در برابر آنچه ضد آن است 
برعهده دارند به همین دلیل باید یک هویت واحد برای مقابله با حجم شکافی که 
بزرگتر از توان کشور است و از سوی طرف های خارجی و رسانه های آن حمایت می 
شوند، شکل داد. اسد تاکید کرد: بحران در سوریه نتایج مثبت و منفی داشته و باعث 
شده است تا نقاط مثبت را حفظ و نقاط منفی را در مرحله آینده که سوریه ای جدید 

بنا گذاشته می شود، رفع کنیم.
رئیس جمهوری سوریه نقش سلطان نشین عمان را در برخورد با بحران های منطقه 

ستود و افزود که مسقط در هفت سال گذشته روابط خود را با سوریه حفظ کرد که این 
نشان دهنده فهم عمیق این کشور از بحران و رخدادهای سوریه است.

وی گفت، عمان دائما نقش تاثیر گذاری در برخورد با بحران های منطقه داشته که 
اولین آن در موضوع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در دهه 80 میالدی بود که جهان 
به ایران پشت کرد اما مسقط ارتباط خود را با تهران تا پایان جنگ قطع نکرد و در 

نزدیکی مواضع ایران و عراق نقش مهمی داشت.
اسد تصریح کرد عمان در هفت سال گذشته با وجود اینکه کشورهای عربی و منطقه 
ای و بین المللی روابط خود را با دمشق قطع کردند در ارتباط با سوریه بود چرا که 
این کشور درک عمیقی از بحران سوریه و ابعاد جنگ بین المللی که علیه آن شروع 

شده بود، داشت .
رئیس جمهوری سوریه تاکید کرد که باقیمانده خاک سوریه که در اشغال تروریست 
ها قرار دارد چه با صلح یا با گزینه نظامی باز پس گرفته می شود همانطور که مناطق 
جنوبی سوریه از اشغال تروریست ها آزاد شده و در حال حاضر تنها به راه حل سیاسی 
فرصت داده شده اما برای عملیات نظامی نیز آماده ایم و مستلزمات آن فراهم شده اما 
برخی گروهها نامه هایی به ترکیه ارسال کرده و خواستار گفت و گوی سیاسی و ایجاد 
مناطق بی طرف به مساحت 15 تا 20 کیلومتری از دو طرف شده اند و در مذاکرات 

اخیر در خصوص آن توافق شده است.
اسد گفت این توافق فرصت آخری است که به گروهای مسلح و حامیان آنها داده می 
شود و روسیه و ایران حامی سوریه هستند و بزودی همه خاک سوریه بازپس گرفته 

می شود و اجازه نمی دهیم که هیچ جایی از سوریه تحت تسلط گروه خاصی باشد.

الشرق  روزنامه  سابق  سردبیر  الراشد«  »عبدالرحمن 
بن  »محمد  به  نزدیک  های  چهره  از  و  االوسط 
سلمان«ولیعهد عربستان با اذعان به وجود اختالف های 
دایمی در داخل شورای همکاری خلیج فارس گفت:این 
شکاف های عمیق و حل نشدنی بزودی به عمر این شورا 

پایان خواهد داد.
وی روز یکشنبه در مطلبی که در روزنامه الشرق االوسط 
منتشر شد درباره هدف تشکیل شورای همکاری نوشت که 
قطر دو میلیون و نیم و بحرین یک میلیون و نیم جمعیت دارد 
که نشان می دهد این کشورها بسیار کوچک و ُخرد هستند و 
اندیشه تشکیل شورای همکاری در اصل تشکیل یک مجموعه 
برای مواجهه با تهدیدات خارجی بوده، پس از آن این همکاری 
ها به بعد اقتصادی و ائتالف سیاسی نیز کشیده شد اما حاال 
پس از سی سال از عمر این شورا یک عضو این شورا قادر به 

برهم زدن این امنیت است.
از زمان  این شورا  به اختالف های دایمی در  اشاره  با  وی 

تشکیل آن و زاویه داشتن سیاست های اعضای آن بایکدیگر 
نوشت: قطر از آغاز دهه 90همیشه چوب الی چرخ طرح های 
فروپاشیدن  و  تخریب  به  موفق  و  گذاشت  همکاری  شورای 
اتحاد آن بود. امروز قطر هجمه ای گسترده علیه عربستان در 
موضوع قتل جمال خاشقچی )رونامه نگار و منتقد سعودی( 
را هدایت می کند و با وجود اینکه اختالف ها در میان اعضا 
طبیعی است اما قطر از همه خطوط قرمز در مخاصمه با این 

شورا عبور کرده است.
این تحلیلگر اذعان می کند که قطر در 28 سال گذشته 
همیشه مخالف خواست شورای همکاری عمل کرده و نشست 
این شورا در ریاض در سایه این اختالف های عمیق تشکیل 

شده است.
نشست  این  بر  سیاسی  اختالفات  سیاه  سایه  که  افزود  وی 
سنگینی کرده و پرسش های بسیاری را درباره آینده شورای 
همکاری بهمراه تردیدهای بسیار درباره نقش و تاثیر گذاری آن 

برانگیخته است.

الراشد اعتراف کرد که این شورا برای حمایت از اعضای آن در 
برابر تجاوز خارجی تشکیل شده بود و یک صف بندی دربرابر ایران 
و عراق در زمان صدام بود اما شکست فضاحت باری در داخل 
این سازمان خورده و نتوانسته ضربه های سختی که از داخل و از 

برخی اعضا می خورد را مهار کند.
این تحلیلگر نزدیک به خاندان سعودی تحلیل کرد که شورای 
همکاری امروز به دو شورا تجزیه شده و اگر این وضعیت بحرانی 
امروز ادامه داشته باشد بزودی عمر شورای همکاری پایان خواهد 

یافت.
وی به نقش تنشی که برخی اعضای شورای همکاری از جمله 
عربستان با قطر در تخریب این شورا داشته به تاثیر گذاری دوحه 
تداوم  در صورت  آن  اتحاد  فروپاشیدن  و  آن  در حفظ وحدت 

اختالف های گذشته اعتراف کرد.
این تحلیلگر با اساسی و عمیق دانستن اختالف قطر با اعضای 
شورای همکاری تغییر این روند و برقراری آشتی را یک معجزه و 

بسیار بعید دانست.

 تحلیلگر وابسته به خاندان سعودی انحالل شورای همکاری را نزدیک دانست


