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نگاه روز

زد و بند آمریکایی -سعودی
درباره پرونده خاشقجی

عبدالباری عطوان :دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری
آمریکا مهمترین بخش سناریو را که به مثابه فصل
پایانی سریال جنایت ناپدید شدن یا ربودن جمال
خاش��قجی ،نویسنده عربس��تانی است ،خالصه
و مفی��د اعالم کرد .پیش از س��خن گفتن درباره
لب کالم شوکبرانگیز ترامپ مایل هستم تأکید
توگوی روز
کنم رئیسجمهوری آمری��کا در گف 
پنجش��نبه با فاکسنیوز 2 ،بار دروغ گفت ،اولی
زمانیکه گفت بازپرس��انی از آمری��کا با آنکارا و
ریاض در تحقیقات درباره جنایت ناپدید ش��دن
خاشقجی کار میکنند ،زیرا دولت ترکیه بالفاصله
این ادعاها را تکذیب و تأکید کرد اجازه نمیدهد
بازپرسان آمریکایی یا غیرآمریکایی در تحقیقات
ش��رکت کنند اما دومین دروغش زمانی بود که
با قربانی به دور از هرگونه «ش��ور و احساس��ی»
یا همبستگی ،همدردی کرد و در سخنانش نیز
سردرگم بود ،مانند این گفتهاش که «ما با ترکیه و
نیز با عربستان همکاری میکنیم» .هیچگونه دلیل
و مدرکی بهتر از این سردرگمی یا تمایل نداشتن
به گفتن چیزی مفید یا سرنوشتس��از نیس��ت
جز اینکه گفت «[خاش��قجی] وارد کنسولگری
ش��د و به نظر میرس��د خارج نش��ده است و به
نظر میرس��د که وجود ن��دارد» یعنی یک چیز
بدیهی را تفس��یر کرد و از خدیجه چنگیز ،نامزد
خاش��قجی دعوت کرد به کاخ سفید سفر کند و
در برابر شومینه معروف آن عکس بگیرد .به نقطه
محوری در این مقاله بازگردیم و آن تأکید بر این
است که دولت ترامپ سردرگم شده و نمیخواهد
اقدامی ضد س��عودی اتخاذ کند ،حتی اگر دست
داش��تن ریاض در ناپدید ش��دن خاقشجی ثابت
ش��ود .ترامپ دقیقا گفت« :توقف فروش س�لاح
به عربستان به ما آس��یب میرساند ،شغلهایی
داریم و بس��یاری چیزهای دیگر داریم که از این
کش��ور به دست میآوریم و کشوری داریم که به
لح��اظ اقتصادی بیش از ه��ر زمانی خوب عمل
میکند و بخش��ی از آن به کاری بر میگردد که
در زمینه سامانههای دفاعیمان انجام میدهیم.
به صراحت باور داریم این قرصی اس��ت که برای
کشورمان بلعیدنش دش��وار است» .این اظهارات
ترام��پ حاکی از آن اس��ت ک��ه ماموریت اصلی
دولتش اولویت دادن به یک «قرارداد» سری روی
«تکهپارههای» قربانی و نه گشودن گرههایی است
و کانال تماس آمریکایی فعال در این زمینه میان
 3مسؤول آمریکایی با محمد بنسلمان ،ولیعهد
عربستانس��عودی وجود دارد که عبارتند از جان
بولتون ،مش��اور امنیت ملی ،جرد کوشنر ،داماد
ترامپ و مش��اورش و مایک پمپئو ،وزیر خارجه
آمریکا .در عین حال کانال سری ترکیه و عربستان
نی��ز وجود دارد که حکای��ت از آن دارد که دولت
ترکیه نمیخواهد با عربس��تان ب��ه عنوان قدرت
«منطق��های بزرگ» در بیفتد و تالش میکند به
راهحل «میانهای» برای پایان دادن به این بحران
برسد .تلویزیون انبیسی آمریکا ،پنجشنبه به نقل
از  3منب��ع آگاه از تحقیقات ترکیه فاش کرد که
آنکارا به واشنگتن اطالع داده است سیستمهای
شنود داخل ساختمان کنسولگری عربستان در
اس��تانبول و نوارهای ضبط ش��ده دارد که تأکید
میکند خاشقجی به دست تیم امنیتی عربستانی
متخصص ک��ه از ریاض برای انجام این ماموریت
به استانبول آمده بود به قتل رسیده است .برخی
گزارشهای دیگر نیز تأکید کرده است که سازمان
اطالعات ترکیه آب فاضالب کنسولگری عربستان
را مورد تفحص قرار داده و مدارکی در زمینه این
جنایت به دس��ت آورده که چه بس��ا خون باشد.
درباره این اتفاق  2سناریو مطرح میشود ،نخست:
خاش��قجی در عمل کشته ش��ده ولی سرنوشت
جس��دش و مکان آن همچنان ناشناخته است.
دوم :خاش��قجی به ش��کل زنده ربود شد و مانند
ش��اهزادهها و مخالفان سعودی که برخی از آنها
پاکس��ازی ش��دند و برخی دیگ��ر همچنان در
حصر به سر میبرند ،به ریاض منتقل شده است.
حکومت عربستان اکنون به عنصر زمان دلخوش
کرده اس��ت که اعتقاد دارد به ه��ر اندازه مدت و
تحقیقات درباره آن طول بکش��د اهتمام جهانی
و عربی و رس��انهای درب��اره این جنایت فروکش
میکند و به نظر میرس��د ترامپ و مش��اورانش
این مس��اله را تایید و سعودیها را به آن تشویق
میکنند و در این مس��اله نیز به این امر اس��تناد
میکنند که غرب به دنبال آش��تی با عربس��تان
است؛ آلمان از عربستان عذرخواهی کرد ،اسپانیا
از تصمیمش برای توقف فروش س�لاح به ریاض
در اعتراض به جنگ یمن عقب نشس��ت و کانادا
هم در آستانه انجام همین کار است آن هم پس
از آنکه سفیرش در ریاض به دلیل دخالت دولتش
در امور داخلی عربستان از جمله درخواست برای
آزادی زنان و مردان بازداشت شده در زمینه آزادی
بیان ،عذرخواهی کرد .مختصر و مفید اینکه از نظر
بیش��تر دولتهای غربی ،اگ��ر نگوییم همه آنها،
قراردادهای تس��لیحاتی و تجاری بر حقوق بشر
ارجحیت دارد ،اگر هم اس��تثناهایی وجود داشته
باشد بس��یار نادر هستند .هر کسی غیر از این را
بگوی��د دولته��ای غربی بویژه دول��ت آمریکا را
نمیشناس��د و اگر شک دارید برای این مساله به
توگوی ترامپ که این واقعیت را
آن بخش از گف 
مورد تأکید قرار میدهد ،مراجعه کنید.

وطن امروز

انتشار جزئیات لحظات حضور و قتل جمال خاشقجی در کنسولگری سعودی در استانبول براساس فایل صوتی دستگاه اطالعاتی ترکیه

 2روزنامه نزدیک به حزب حاکم ترکیه در ادامه
افش��اگری درباره ماجرای ناپدید ش��دن روزنامهنگار
مشهور در کنسولگری سعودی در استانبول ،از وجود
ش��واهدی تکاندهنده در اینباره خبر دادند .روزنامه
ینیشفق ،دیروز وعده دستگاه اطالعاتی ترکیه درباره
انتش��ار ماوقع اتفاقات درون کنسولگری سعودی در
روز دوم اکتب��ر همزمان با حضور جمال خاش��قجی
در آن را عمل��ی کرده و دس��ت به انتش��ار یک فایل
صوتی تکاندهنده زد که در آن صداهای ضبط شده
از داخل این ساختمان به این صورت قابل تشخیص
هستند :ورود خاشقجی به اتاق محمد الکاتبی ،کنسول
عربس��تان ،صحبت عادی او با کنسول ،ورود  2نفر به
اتاق ،درگیری فیزیکی ،ضربات مهلک و دس��تگیری
روزنامهنگار عربس��تانی ،مقاومت و فریادهایش برای
کم��ک ،انتقال به طبقه  ،۲اس��تفاده از داروی مخدر،
انتقال به طبقه ،۳قتل خاشقجی ،خروج تیم اول ،ورود
تیم دوم و پاکس��ازی ،ورود پزشک متخصص تشریح
جسد ،تکهتکه کردن جسد با اره مخصوص استخوان.
روز جمعه روزنامه واشنگتنپست در گزارشی از
انتشار قریبالوقوع مستندات صوتی و تصویری دولت
ترکیه درباره شکنجه و قتل خاشقجی توسط تیم ویژه
اعزامی ریاض به استانبول خبر داده بود.
این روزنامه آمریکایی نوشته بود آنکارا این اطالعات
را با دولت دونالد ترامپ در میان گذاشته اما کاخ سفید
واکنشی به آنها نش��ان نداده است .در نتیجه روزنامه
ینیشفق که توس��ط یکی از حامیان پرنفوذ اردوغان
اداره میش��ود اقدام به انتش��ار آنها کرده است .این
روزنامه همچنین فاش کرده که چند تن از  15مامور
سعودی در این جنایت که دیلی صباح ،دیگر روزنامه
نزدیک به دولت ترکیه هویت آنها را فاش کرده بود در
حقیقت کسانی نیستند جز محافظان شخصی محمد
بنسلمان ،ولیعهد سعودی.
روزنام��ه دیلی صباح دیروز نیز برای آنکه از رقیب
خود عقب نماند در گزارشی مدعی شد ساعت «اپل»
جمال خاش��قچی یکی از ابزار ش��نود میت (سازمان
اطالعاتی ترکیه) در لحظات ش��کنجه ،قتل و مثله
شدن جس��د خاشقجی توسط ماموران سعودی بوده
اس��ت .بر این اساس تیم ترور س��عودی ،تالش کرده
برخ��ی از فایلهای ضبط ش��ده به ص��ورت صوتی و
تصویری توس��ط ساعت خاش��قچی را پاک کند اما
از آنجا که این فایلها مس��تقیما در فضای ابری اپل
ذخیره شدهاند آنها نتوانستهاند سند جنایت خود را از
بین ببرند و حال فایلهای ساعت خاشقچی در اختیار
مقامات ترکیه قرار گرفته است.
دسترس��ی به این فایلها از طریق استفاده از اثر
انگشت خاش��قچی صورت گرفت اما نسخهای از آنها
نیز در حافظه س��رویس ذخیره اطالعات «آیکلود»
نگهداری میشود که قطعا مقامات آمریکایی نیز آنها
را در اختیار دارند.
شبکه س��یانان جمعه شب اعالم کرد فایلهای
خاورمیانه گ�روه بینالملل :ائت�لاف متجاوز
سعودی-آمریکایی در جدیدترین
جنایات جنگی خ��ود در یمن ،به  2اتوبوس حامل
غیرنظامیان حمله کردند .این اتوبوسها در حال طی
مسیر در المصبریه واقع در شهرستان جبلراس در
استان الحدیده در غرب یمن بودند که مورد حمله
قرار گرفتند و آمار اولیه حکایت از شهادت  15تن
و مجروحیت  20نفر دارد .عبدالس�لام علی جابر،
س��خنگوی رس��می دولت نجات ملی یمن حمله
ائتالف متجاوز به مناطق مس��کونی ،زیرساختها،
ذخایر آب و مس��یرهای میان التحیتا ،الدریهمی و
جزیره کمران در الحدیده را بشدت محکوم کرد .وی
گفت :حمالت عمدی به زیرساختها ،خودروهای
اورژانس و نیز غیرنظامی��ان ،جنایات جنگی علیه
ش��هروندان یمنی اس��ت .وزارت بهداش��ت یمن

تشریح!

صوتی و تصویری یادشده شوکهکننده هستند و همه
جزئیات قتل فجیع خاش��قجی توس��ط فرستادگان
بنس��لمان را تایید میکنند .عالوه بر این ،یک منبع
ترکی��های که از نتای��ج بازجوییهای یک هفته اخیر
مطلع بوده اعالم کرده است که یک آژانس اطالعات
غربی ،به ادله و مدارکی دس��ت یافته که از درگیری
داخل کنسولگری پس از ورود به داخل این ساختمان
در روز دوم اکتبر خبر میدهد.
در همین راستا ،مجتهد ،افشاگر توئیتری مشهور
عربس��تانی در جدیدترین پس��ت خود فاش کرد که
بنس��لمان ،تمام کس��انی را که در قتل خاش��قجی
مشارکت داش��تند یا چیزی از این موضوع میدانند،
مخفی کرده اس��ت .او نوش��ت 15« :نفری که ترکیه
اس��امی آنها را اعالم کرد ،در حبس بهس��ر میبرند و
بقیه مشارکتکنندگان در این حادثه ،مجبور شدهاند
در خانههایش��ان بمانند» .مجتهد در همین باره به
غیبت 3روزه «سعود القحطانی» مشاور دربار پادشاه
س��عودی در ش��بکه اجتماعی توئیتر نیز اشاره کرد.
همچنین روزنامه فرامنطقهای «رایالیوم» بازگش��ت
«خالد بنسلمان» سفیر سعودی در واشنگتن و برادر
ولیعهد به عربستان را بهمثابه عملیات استتار و با هدف
مخفی شدن از دایره تحوالت شتابنده مرتبط با پرونده
ترور روزنامهنگار مشهور دانست.
■■انکارابلهانهبنسلمان

با اینکه انتش��ار مسلس��لوار این مستندات علیه
ولیعهد س��عودی او را در وضعیت بغرنجی در سطح
افکار عمومی جهانی قرار داده است ،محمد بنسلمان
همچنان به سیاس��ت انکار ابلهان��ه اصل قضیه ادامه
میده��د .او ب��ا «ج��رد کوش��نر» داماد و مش��اور
ارش��د «دونالد ترام��پ» تماس تلفنی برق��رار کرده
و دستداش��تن ریاض در ناپدیدش��دن روزنامهنگار
عربس��تانی را منکر ش��ده اس��ت .طبق گزارش کاخ
سفید ،بنس��لمان حرفهایی مشابه نیز در تماس با
«جان بولتون» مشاور امنیت ملی ایاالت متحده زده

است .اما مضحکتر اینکه بعد از انتشار آن همه عکس
و صوت و فیلم درباره ورود خاش��قجی به کنسولگری
سعودی در اس��تانبول و شکنجه و قتل وی در آنجا،
بنس��لمان در گفتوگوی جدید خ��ود با بلومبرگ،
تنها رسانه غربی که در ماههای اخیر اجازه دسترسی
مس��تقیم ب��ه او را داش��ته ،مدعی ش��ده که جمال
خاشقجی اصال در آنجا حضور نداشته است!
■■آینده مبهم ولیعهد سعودی

اما نش��ریه فارین پالیس��ی در تحلیلی بر آخرین
وضعیت ولیعهد س��عودی تحت رس��واییهای اخیر
حتی احتم��ال برکناری او از ت��اج و تخت یا ترورش
توس��ط مخالفان را مط��رح کرد .ای��ن مجله ضمن
بررسی ناکامی بنسلمان در اصالح شرایط اقتصادی
نوشت« :در صورتی که دموکراتها بتوانند در انتخابات
میاندورهای آمریکا در نوامبر آینده اکثریت آرا را کسب
کنند ،چه بس��ا برخی توافقنامههای فروش سالح به
عربستان به حالت تعلیق درآید که این امر ممکن است
ناکامی برای محمد بنس��لمان به شمار آید» .بروس
ریدل ،مشاور  4رئیسجمهور آمریکا از زمان بوش پدر
تا اوباما نیز گفته است« :ولیعهد سعودی همچنان از
حمایت پدرش برخوردار اس��ت .این امر قطعی است
اما اینکه بنسلمان از تاج و تخت کنار زده شود یا ترور
شود ،غیرمنتظره نخواهد بود» .با این وجود پیشبینی
نمیش��ود که دولت ترامپ کار زیادی درباره رسوایی
خاش��قجی انجام دهد ،زیرا او اساسا به حقوق انسانی
اهمیت نمیدهد ،بلکه موضوع قراردادهای میلیاردی
سالح در میان است.
■■ژست مزورانه آمریکاییها

اگرچه بسیاری از موسسات و سرمایهگذاران بزرگ
و روزنامهنگاران آمریکایی در ابتدا مدعی شدند ریاض
را تحریم خواهند کرد که این موضوع ممکن اس��ت
پروژههای بنس��لمان در تحقق چشمانداز اقتصادی
خود و احداث ش��هر مدرن نئ��وم را در معرض خطر
قرار دهد اما اظهارات تکمیلی آنها نشان میدهد این

شهادت  15غیرنظامی یمنی در تازهترین جنایات متجاوزان در الحدیده

انصاراهلل از مینهای جدید دریایی رونمایی کرد
پنجشنبهشب هفته گذشته در بیانیهای اعالم کرد،
جنگندهها و ناوهای ائتالف س��عودی ،از هوا و دریا
شهر الدریهمی استان الحدیده را بمباران کردند که
به تخریب کامل  2بیمارستان این شهر منجر شد.
کمیته حمایت از حقوق کودکان سازمان ملل نیز
هفته گذشته از عربستان خواست به سرعت حمالت
مرگبار علیه اه��داف غیرنظامی در یمن را متوقف
کند و مقاماتی را که در حمالت غیرقانونی دست
داشتهاند که به کش��تار کودکان منجر شده است،
تحت پیگرد قانونی قرار دهد .این کمیته همچنین
مکانیزم تحقیقاتی عربستان سعودی برای بررسی

انتقاد سازمان عفو بینالملل از عملکرد ائتالف آمریکایی در الرقه

دمشق :اردن محل استقرار سالحهای بیولوژیک است
گروه بینالملل :نماینده سوریه در کمیته امنیت و خلع سالح مجمع عمومی سازمان ملل متحد
با انتقاد از سیاستهای اردن اعالم کرد ،اردن میزبان ماموران سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) و
محل ترانزیت سالحهای بیولوژیک برای تروریستهاست .در نشست روز جمعه کمیته مجمع
عمومی سازمان ملل ،نماینده سوریه به اتهامات مطرح شده علیه کشورش در این کمیته پاسخ
داد و افزود ،از زمان آغاز جنگ تروریستی در سوریه که از سوی برخی کشورهای منطقه و دیگر
کشورها سازماندهی شد ،اردن منبع اصلی نقل و انتقال سالح و صادرات تروریست به سوریه بوده
اس��ت .در قالب بحران سوریه ابتدا درعا در جنوب سوریه و در کنار مرز اردن برای نخستین بار
دچار ناآرامی شد که به عنوان نقطه آغازین این بحران محسوب میشود .به دنبال آن جسرالشغور
در استان ادلب واقع در شمال سوریه و نزدیک مرز ترکیه شاهد ناآرامی بود که مرزی بودن هر دو
شهر ناآرام ،دخالت برخی همسایگان را در ارتباط با بحران سوریه نشان داد .جغرافیای اردن در
گسترش بحران در سوریه نقش مهمی داشته است .مرز مشترک جغرافیایی سبب شد که اردن
به یکی از مهمترین مراکز برای آموزش نیروهای مخالف نظام سوریه از جمله عناصر تروریستی
تبدیل ش��ود و در عین حال تروریس��تها نیز از مرز اردن برای نفوذ در س��وریه استفاده کنند.
روزنامه االخبار چاپ لبنان نوشت ،بر کسی پوشیده نیست که اردن عم ً
ال بهطور مداخلهجویانه و
توطئهآمیزی وارد پرونده سوریه شده است .اردن در خاک خود پادگانها و مراکز آموزشی را زیر
نظر آمریکا و انگلیس و با بودجه کشورهای عربی حاشیه خلیجفارس در اختیار گروههای مسلح
گذاش��ته است .چندی پیش نیز مطبوعات صهیونیستی از همکاری اردن با رژیم صهیونیستی
برای کنترل اوضاع سوریه خبر دادند .در چارچوب این همکاری ،اردن به اسرائیل اجازه داده است
هواپیماهای بدون سرنشین اسرائیلی با ورود به حریم هوایی اردن ،اوضاع سوریه را رصد کنند.

بمباران اتوبوس مدرس��ه صعده در ماه آگوس��ت را
نامعتبر خواند .حمله هوایی عربستان به این اتوبوس
که منجر به کشته شدن  ۵۱نفر از جمله  ۴۰کودک
شد ،محکومیت بینالمللی رژیم سعودی را در پی
داشت .بر اساس آمار سازمان ملل ،دستکم ۱۲۴۸
کودک در حمالت ائتالف س��عودی ک��ه از مارس
شده است ،کشته شدهاند .تقریباً همین
 ۲۰۱۵آغاز 
تع��داد از کودکان هم در پ��ی این حمالت زخمی
شدهاند .در تحولی دیگر از یمن ،ارتش و کمیتههای
مردمی این کش��ور روز جمعه از مینهای دریایی
خود رونمایی کردند .منابع نیروی دریایی یمن اعالم

مواضع ژستی مزورانه بوده است .حتی با آنکه ترامپ
در جدیدتری��ن اظهارنظرش درباره قتل خاش��قجی
در مصاحب��ه با برنام��ه « 60دقیقه» ش��بکه خبری
«س��یبیاس» وعده داده که در ص��ورت اثبات قتل
روزنامهنگار عربس��تانی واشنگتنپس��ت توسط رژیم
سعودی ،آنها مجازات میشوند ،تاکید کرده است«:ما
به نحوی سعودیها را مجازات میکنیم که قراردادهای
سرمایهگذاری میان  2کشور لطمه نبیند!»
این در حالی اس��ت ک��ه ترامپ تاکنون حتی زیر
ب��ار نتایج تحقیقات دس��تگاه قضای��ی و بزرگترین
س��ازمانهای امنیتی آمریکا نی��ز نرفته ،پس چگونه
میخواهد تحقیقات دولتی خارجی مثل ترکیه درباره
قتل خاشقجی توسط دوس��ت نزدیکش ،بنسلمان
را بپذی��رد؟ در حال��ی که حمایت ترام��پ از ولیعهد
جنایتکار سعودی طبق تاکید او بر ادامه فروش صدها
میلیارد دالری تسلیحات به عربستان همچنان برقرار
اس��ت ،ارنست مونیز وزیر س��ابق انرژی آمریکا و تیم
براون و سام التمن ،از سرمایهگذاران آمریکایی اعالم
کردهاند نقش مشورتی خود در پروژه نئوم را متوقف
میکنند که ش��اید این هم به سرنوش��ت شهرهای
صنعتی نیمهکاره دیگر نظیر ش��هرک ملک عبداهلل
در ریاض دچار ش��ود .اما با گذش��ت  24س��اعت از
موضعگیریهای مشابه ،کسانی مثل استیو منوچین،
خزانهدار آمریکا و بانکهای بزرگ وال استریت ،همگی
بر عدم پیوس��تن به بایکوت اجالس س��رمایهگذاری
در عربس��تان که ق��رار اس��ت  23اکتب��ر در ریاض
برگزار ش��ود تاکید کردند .اگرچه رس��انههایی مثل
نیویورکتایمز،اکونومیست،سیانان،فایننشنالتایمز
و سیانبیسی در کنار شرکتهایی چون ویاکوم و اوبر
مناسبتهای مربوط به رژیم سعودی را تحریم کردهاند
اما به گزارش رویترز ،هنوز مسؤوالن اجرایی هیچ یک
از نهادهای مالی بزرگی که قرار بوده در رویداد «افای
آی» یا «گشایش سرمایهگذاری آینده» که به نشست
«داووس صحرا» مش��هور شده شرکت کنند ،انصراف
خود را اعالم نکردهاند.
البت��ه انصراف «جیم یونگ کی��م» رئیس کرهای
بان��ک جهانی از اجالس مزبور قطعی ش��ده و در هر
ص��ورت قتل فجیع خاش��قجی میتواند مانع بزرگی
در مس��یر جذب س��رمایههای داخل��ی و بینالمللی
برای پروژه  2030بنس��لمان قلمداد ش��ود .ضربه
دیگری که به صندوق س��رمایهگذاری عربستان وارد
ش��ده ،تصمیم س��رمایهگذاران خارجی مبنی بر لغو
قراردادهای خود با عربس��تان یا توقف مذاکراتشان
با این کش��ور درب��اره س��رمایهگذاری در پروژههای
احتمالی آینده است .از جمله این شرکتها میتوان
به شرکتهای روابط عمومی هارپر گروپ و ویرجین
گروپ اش��اره کرد که مذاکراتی را با عربستان درباره
صندوق سرمایهگذاریهای عمومی انجام داده بودند تا
سرمایهگذاریهای احتمالی به ارزش یک میلیارد دالر
در این کشور انجام دهند.
کردند ،این مینها تحول مهمی در مدیریت جنگ
با متج��اوزان بهوجود میآورد و به کمک س��امانه
موشکهای دریایی تحول مهمی در توازن قوا ایجاد
خواهد کرد .این منابع درباره بس��تن بنادر یمن ،به
متجاوزان اماراتی و سعودی هشدار دادند و افزودند،
کشتیهای متجاوزان از جمله اهداف نیروهای یمنی
خواهند بود .عربس��تان با حمایت امارات ،آمریکا و
چند کش��ور دیگر از م��ارس  2015اقدام به تجاوز
نظامی به یمن و محاصره زمینی ،دریایی و هوایی
این کش��ور کرده اس��ت .تجاوز نظامی عربس��تان
همچنین کشور فقیر یمن را با کمبود شدید مواد
غذایی و دارویی مواجه کرده اس��ت .رژیم سعودی
و متحدانش تاکنون ب��ه دلیل مقاومت مردم یمن
نتوانستهاند به اهداف خود در این کشور (به قدرت
رساندن دستنشاندگان خود) برسند.

شماره 15 2558
چهارگوشه

نخستوزیر یونان
مقدونیه را تهدید کرد

آلکسیس س��یپراس میگوید :هیچ راهحل
جایگزینی برای مقدونیه وجود ندارد .آنها یا باید
طرح تغییر نام را بپذیرند یا از حمایتهای که
برای پیوستن به اتحادیه اروپایی و ناتو میتوانند
بهرهمند ش��ود خبری نیس��ت .پی��ش از این
مقدونیه همهپرسی را برای تغییر نام برگزار کرد
که کمتر از نیمی از جمعیت این کشور در آن
شرکت کردند که عمال آن را از اعتبار انداخت.
یون��ان و مقدونیه ط��ی توافقی ک��ه به تایید
پارلمان مقدونیه نرسیده است ،درباره تغییر نام
«مقدونیه» به «مقدونیه شمالی» توافق کردهاند
اما این توافق قابل اجرا نیست.

ترامپ و شی جین پینگ دیدار میکنند

جنگ تجاری و جنگ سرد پیش آمده میان
چین و آمریکا  2کشور را در بدترین موقعیتی
که میتوانستند در تاریخ قرار بگیرند ،قرار داده
اس��ت .گفته میش��ود آمریکای تحت رهبری
ترامپ قصد دارد برای کاهش فش��ارهایی که
از س��وی نهادهای داخلی آمریکا ب��ه وی وارد
میش��ود ،بحرانها در بیرون را کمی بزرگتر
کند .به همین منظ��ور چین را هدف گرفته و
دیدار رهبران آمریکا و چین در بوئنوسآیرس
به بهانه اجالس گروه  20قطعا نمیتواند از بار
مشکالتبکاهد.

انفجار بمب در افغانستان
 40کشته و زخمی بر جا گذاشت

انفجار در منطقه تخار در ش��رق افغانستان
ج��ان  13ت��ن را گرفت و بی��ش از  27نفر را
راهی مراک��ز درمانی کرد .افغانس��تان خود را
برای یک انتخابات سراس��ری آماده میکند و
درگیریهای شدیدی میان گروههای مختلف
سیاسی و جریانهای افراطی در این کشور در
گرفته است .انتخابات پارلمانی افغانستان یک
هفته دیگر ( 20اکتبر) در حالی برگزار میشود
ک��ه جریانهای افراطی مورد حمایت آمریکا و
عربستان در تالشند امنیت را در این کشور بر
هم بزنند.

مکرون تنها شوالیه
ایده جهانی شدن است

امانوئ��ل مکرون ،رئیسجمهوری فرانس��ه
همانند  2سلف گذش��تهاش رئیسجمهوری
ت��کدورهای خواه��د ب��ود .ای��ن مطل��ب را
نظرس��نجیهای تازه میگوید .گفته میشود
مکرون در فرانسه به پسربچهای مغرور شهرت
دارد به همین منظ��ور اقبال عمومی از وی در
حال کاهش اس��ت .از س��وی دیگر در عرصه
بینالمللی نیز رئیسجمهوری فرانس��ه قدرت
کافی برای پیشبرد ایدههای خود را ندارد .او از
ایده جهانی شدن حمایت میکند که در جهان
ام��روز برای این ایده مردی تنهاس��ت .در اروپا
نظراتش را جدی نمیگیرند و به نظر نمیرسد
کسی از ایده این شوالیه حمایتکند.

شیخ کعبی :مقاومت پروژه
خاورمیانه جدید را ناکام گذاشت

ش��یخ اکرم الکعبی پیروزیه��ای متوالی
محور مقاومت را عامل ناکامی پروژه «خاورمیانه
جدید» به منظور تغییر شرایط منطقه به نفع
استکبار دانس��ت .دبیرکل جنبش نجباء عراق
که در مراس��م گرامیداشت پیروزیهای محور
مقاومت در بیروت ،پایتخت لبنان س��خنرانی
میکرد ،گفت« :مقاومت به نیرویی تبدیل شده
که قدرتهای مستکبر جهانی را دچار وحشت
کرده است و ما تا وقتی ش��رارتها ادامه یابد،
عقبنشینینخواهیمکرد».
او ضمن تمجید از نقش گروههای مقاومت
عراقی در معادالت منطقه به پیروزیهای بزرگ
آنان در برابر اشغالگران آمریکایی و تروریستها
اشاره کرد و مقابله همهجانبه با همه نیروهای
اش��غالگر اع��م از آمریکایی و صهیونیس��تی و
رژیمهای مرتجع عربی را خواستار شد.
حجتاالس�لام والمسلمین الکعبی ضمن
تمجید از ایس��تادگی مقاومت یمن در شرایط
س��خت محاصره و کمبود تس��لیحات گفت:
«سعودیها پس از آنکه ارتش یمن و نیروهای
مردمی توانستند قدرت خود را افزایش داده و
خاک عربس��تان را هدف قرار دهند ،شروع به
نابودی کامل ملت یمن کردهاند».

