بينالملل

سهشنبه  15آبان 1397

نما

محرمانه از ریاض تا تلآویو

گ�روه بینالمل�ل :اگرچه درب��اره تماسها و
دیدارهای محرمانه آلسعود و صهیونیستها
ح��رف و حدیثه��ای فراوانی پی��ش از این
شنیده میش��د ولی تاکید محمد بنسلمان،
ولیعهد س��عودی بر مشروعیت رژیم اشغالگر
صهیونیس��تی ط��ی ماههای گذش��ته تقریبا
هم��ه تردیدها را در همهدف ب��ودن و پیوند
اس��تراتژیک این دو رژیم از بی��ن برد و البته
پس از سکوت معنادار اسرائیل در مقابل قتل
خاش��قجی و موضع اخیر بنیامی��ن نتانیاهو،
نخس��توزیر این رژیم در این باره این پیوند
استراتژیک به شکلی علنی اعالم شد .متعاقب
سخنان نتانیاهو در دفاع از سعودی در مساله
قتل خاشقجی ،سخنان وزیر انرژی این رژیم
مبن��ی بر اینکه خط��ری که از ناحی��ه ایران
اتمی متوجه همگان اس��ت از اهمیت کشتن
خاشقجی مهمتر است در واقع تاکیدی تلقی
میش��ود بر ابراز علنی همپیمانی استراتژیک
س��عودی و اس��رائیل .تاملی بر تاکیدات این
وزیر صهیونیس��تی مبنی بر اینکه دولتهای
عربی از جمله عربس��تان در س��الهای اخیر
همپیمانان اس��رائیل بودهان��د و در کنار آنها
در مقابل هس��تهای ش��دن ایران ایستادهاند
به روش��نی پرده از س��ابقه همراهی سعودی
و اس��رائیل ب��ر میدارد .اس��تقبال ش��اهزاده
بنس��لمان در روز یکشنبه از هیات مسیحی
آمریکایی که رئیس آن روزنبرگ ،در حمایت
از رژیم صهیونیس��تی شهره آفاق است .زمان
انجام این دیدار کلیدواژه علنی ش��دن روابط
اسرائیل و عربس��تان است ،چراکه این هیات
پس از دیدار با محمد بنزاید ،ولیعهد ابوظبی
وارد ریاض ش��د ،این در حالی است که چند
روز پیش محمد بنزاید ،رسما از میری رگف،
وزیر فرهن��گ و ورزش این رژیم برای بازدید
از مسجد ش��یخ زاید بنس��لطان در ابوظبی
دعوت کرد .س��ایت روزنامه اورش��لیم پست
نوشته است ،این گروه از مسیحیان پروتستانی
«سفیران غیررس��می» رژیم اسرائیل هستند
ک��ه میخواهند با عربس��تان ب��رای تقابل با
ای��ران ائت�لاف کنند .از س��وی دیگ��ر ،خبر
واشنگتنپس��ت مبنی بر اینک��ه هم نتانیاهو
و ه��م عبدالفتاح السیس��ی ،رئیسجمهوری
مص��ر در تماس با مقامات کاخ س��فید از آنها
درخواست کردهاند در ماجرای قتل خاشقجی
از بنسلمان حمایت کنند نیز شاهدی دیگر بر
این مساله است که در شرایط کنونی سعودی
و همپیمانان��ش در منطق��ه هیچ هراس��ی از
علنیش��دن روابطشان با اسرائیل ندارند و در
نتیج��ه از آمادگی کامل جه��ت تحقق طرح
ضدفلسطینی دونالد ترامپ موسوم به «معامله
ق��رن» طی روزه��ای پی��ش رو برخوردارند.
همزمان ب��ا این گزارشها ،روزنامه عبریزبان
یدیعوت آحارونوت رژیم صهیونیستی نوشت:
بحری��ن رس��ما از نتانیاهو برای س��فر به این
کش��ور دعوت خواهد کرد .این روزنامه افزود:
نش��انهای جدی از محمد بنسلمان ،ولیعهد
عربستان به اسرائیل رس��یده مبنی بر اینکه
آماده پای��ان دادن به قطع رواب��ط و برقراری
روابط اس��ت .به نظر میرسد سفر نتانیاهو به
کشورهای عربی یکی پس از دیگری زمینه را
برای عربستان جهت شروع این روابط فراهم
کند .نتانیاهو قبال به عمان س��فر کرده بود و
اکنون زمزمههای سفر او به بحرین مطرح شده
اس��ت 2 .روز پیش نیز اس��رائیل کاتس ،وزیر
حملونقل و امور اطالعاتی رژیم اس��رائیل در
مصاحبه با رسانههای صهیونیستی گفت برای
شرکت در کنفرانس بینالمللی حملونقل و
پیگیری ماموریتی که بنیامین نتانیاهو به وی
محول کرده است ،به عمان سفر خواهد کرد.
عادیس��ازی روابط برخی کشورهای عربی با
رژیم اسرائیل در حالی صورت میگیرد که بر
اساس آمار ،این رژیم از سال  1967تا 2017
بی��ش از  42هزار فلس��طینی را به ش��هادت
رسانده و دهها هزار نفر را مجروح و آواره کرده
است .همچنین گسترش مناسبات کشورهای
عربی با رژیم صهیونیستی به معنای چراغسبز
نش��ان دادن ب��ه تش��دید توس��عهطلبیها و
سیطرهجوییهایش در منطقه است که تبعات
چنین سیاس��تی مبنی بر تشکیل «اسرائیل
بزرگ» به ابعاد جغرافیایی «نیل» تا «فرات»
بیش از هم��ه دامن کش��ورهای عربی حوزه
خلیجف��ارس را خواهد گرف��ت .این در حالی
استکه گروههای ملی و اسالمی فلسطین روز
یکشنبه در بیانیهای تاکید کردند تالش برخی
رژیمهای عرب��ی برای عادیس��ازی روابط با
رژیم کودککش اسرائیل ،بیحرمتی به خون
شهدا و مجروحان تظاهرات بازگشت ،مبارزات
ملت فلسطین ،رشادتها و ایثارگریهای امت
عربی در زمینه آزادسازی سرزمین فلسطین
از اش��غال صهیونیستهاس��ت .گروهه��ای
ملی و اس�لامی فلس��طین در ای��ن بیانیه از
احزاب ،ش��خصیتهای اسالمی و ملی و همه
اتحادیههای سندیکای فلسطین خواستند به
مقابله با سیاست عادیس��ازی روابط با رژیم
صهیونیستیبرخیزند.

وطن امروز

درخواست پسران خاشقجی برای بازگرداندن جسد پدرشان به عربستان

گروهبینالملل:پسران جمال خاشقجی ،روزنامهنگار
مقتول سعودی در نخستین مصاحبه از زمان کشته
شدن پدرشان طی درخواستی خواستار بازگردانده
شدن جسد پدرشان شده و گفتند میخواهند جسد
وی را در قبرستان بقیع دفن کنند .صالح و عبداهلل
خاشقجی ،پسران جمال خاش��قجی ،روزنامهنگار
مقتول مخالف دولت عربس��تان در مصاحبهای با
شبکه خبری سیانان گفتند بدون جسد پدرشان
خانواده قادر نیست مراسم تدفین را برگزار کند و با
غم از دس��ت دادن وی کنار بیاید .صالح خاشقجی
گفت :این یک وضعیت عادی نیست .این یک مرگ
عادی که برای همه اتفاق میافتد ،نیست .همگی ما
حق داریم جس��د او را در قبرستان بقیع در مدینه
منوره و در کنار دیگر اعضای خانواده دفن کنیم .من
درباره این مساله با مقامهای سعودی صحبت کردم
و امیدوارم چنین درخواس��تی بزودی تحقق یابد.
جسد جمال خاشقجی هنوز پیدا نشده و مقامهای
ریاض در حال انجام تحقیقات در اینباره هستند.
صالح خاشقجی در  ۲۴اکتبر سال جاری میالدی با
ولیعهد عربستان و سلمان ،پادشاه سعودی در ریاض
دیدار کرد تا این دو مراتب تس��لیت خود را به او و
سایر اعضای خانواده خاشقجی اعالم کنند .مصاحبه
وی با ش��بکه خبری سیانان نخستین اظهارنظر
عمومی از زمان بازگش��تش از واشنگتن است .به
گفته صالح خاشقجی ،ملک سلمان به وی تضمین
داده افراد دخیل در قتل پدرش محاکمه میشوند.
صال��ح خاش��قجی در ادامه درباره پ��درش گفت:
میخواهی��م پدرمان در آرامش باش��د .تا به امروز،
من هنوز باور ندارم او مرده باشد .اطالعات نادرستی
درباره ش��رایط مربوط به مرگش وجود دارد .اینکه
میگویند پدرم یکی از حامیان اخوانالمس��لمین
بوده ،نادرس��ت است .وی در پاسخ به اینکه پدرش
چگونه مردی بود ،گف��ت :او فردی میانهرو بود که
ارزشهای مشترکی با هر کسی داشت .مردی بود
عاشق کشورش .جمال خاشقجی هرگز یک مخالف
نبود .او به پادشاهی عربستان باور داشت؛ چیزی که
کش��ور را یکپارچه نگه میدارد .او به تغییراتی که
در حال رخ دادن است ،باور داشت .پسر خاشقجی
افزود :میبینم بس��یاری از م��ردم خواهان گرفتن
انتقام خون او هستند اما متاسفانه برخی به شیوه
سیاس��ی از این پرونده بهرهبرداری میکنند که ما
آن را نمیپذیریم .افکار عمومی مهم است اما نگرانی
من این است که موضوع بیشتر سیاسی شود .مردم
گ�روه بینالمل�ل :نگرانیه��ای
لبنان
رژی��م صهیونیس��تی از افزایش
توانمندیه��ای نظامی ح��زباهلل لبنان ،بخش
عمدهای از پژوهشهای مراکز تحقیقاتی غرب را
به خود اختصاص داده است .گزارش منتشرشده
از سوی موسسه یهودی برای امنیت ملی آمریکا
نش��ان میدهد حزباهلل از قدرت آتش بیشتری
نس��بت به بسیاری از ارتشهای جهان برخوردار
اس��ت .ش��بکه تلویزیونی المیادین با استناد به
ای��ن گزارش آورده اس��ت :حزباهلل موش��کها،
راکتها و خمپارههای زی��ادی در اختیار دارد و
رشد یکباره توانمندیهای نظامی حزباهلل نشان
میدهد این حزب به دنبال شکس��ت سیاس��ی
اس��رائیل نیز هس��ت .در ادامه گزارش موسسه
یه��ودی برای امنی��ت ملی آمریکا آمده اس��ت:
تقاب��ل بعدی میان اس��رائیل و ح��زباهلل هرگز
شبیه درگیریهای قبلی اس��رائیل نخواهد بود.
محیط استراتژیک منطقه طی  ۱۲سال گذشته
از زم��ان درگی��ری آخر اس��رائیل و حزباهلل به
صحنه مرگ و کشتار تبدیل خواهد شد .آخرین
درگیری حزباهلل و اس��رائیل پس از اس��ارت 2
سرباز اسرائیلی توس��ط حزباهلل در سال ۲۰۰۶
ب��ود .نکته قابل توج��ه در آن جنگ این بود که

خونبهای اسیدی!

پازل
باج سعودی با طعم خون فلسطینیها

گروه بین الملل :روزنامه یدیعوت آحارونوت رژیم صهیونیس�تی نوشت :بحرین رسما از نتانیاهو دعوت
به عمل میآورد .این خبر در حالی منتش�ر میش�ود که نتانیاهو پیشتر به عمان سفر کرده بود .روابط
کشورهای عربی و اسرائیل رو به گسترش است و آمریکا این مناسبات را حمایت میکند .کشورهای عربی
خلیجفارس که در دوران بیداری اسالمی با خطر سرنگونی روبهرو بودند ،اکنون با چراغ سبز به آمریکا و
اسرائیل تالش میکنند خود را با آنها همسو نشان دهند تا در مقابل سرکوبهای داخلی و قتل اتباعشان
در خارج از خلیجفارس با کمترین فشارهای بینالمللی روبهرو شوند .گفته میشود آمریکاییها به دنبال
طرح معامله قرن هستند و برای این طرح قصد دارند مناسبات اسرائیل و کشورهای عربی را وارد فضای
عادیسازی کنند .به نوشته این روزنامه ،بحرین از بنیامین نتانیاهو ،نخستوزیر اسرائیل رسما برای سفر
به این کشور دعوت خواهد کرد .این روزنامه افزود :اشاره جدی از محمد بنسلمان ،ولیعهد عربستان به
اسرائیل رسیده مبنی بر اینکه آماده پایان دادن به قطع روابط و برقراری روابط است .به نظر میرسد سفر
نتانیاهو به کش�ورهای عربی یکی پس از دیگری زمینه را برای عربستان جهت شروع این روابط فراهم
کند .نتانیاهو قبال به عمان سفر کرده بود و اکنون زمزمههای سفر او به بحرین مطرح شده است .در همین
حال اما اسرائیل امیدوار است با ایده معامله قرن بتواند حق حاکمیت فلسطینیها را نقض و در عین حال
سکوت بینالمللی را نیز با این اشغالگری همراه کند .رژیم صهیونیستی با این روند ایده خفه کردن در
محل را اجرایی میکند به طوری که از ورود خبرنگاران ،گروههای حامی صلح و حقوق بش�ر به مناطق
درگیری جلوگیری کرده و زیر سایه معامله قرن با سکوت جامعه عربی به کشتار خود ادامه میدهد.

بهدور از واقعیت مساله را تحلیل میکنند .در همین
ارتب��اط معاون رئیسجمهور ترکیه روز دوش��نبه
گفت این گزارشها که جس��د جمال خاش��قجی
روزنامهن��گار به قتل رس��یده س��عودی در داخل
اسید حل شده اس��ت باید مورد بررسی و تحقیق
قرار گیرد« .ياسين اوکتای» به خبرگزاری آناتولی
گفت در شرایط کنونی اینگونه پذیرفته شده است
که خاش��قجی که در تاریخ دوم اکتبر بعد از ورود

نگرانیهای رژیم صهیونیستی
از افزایش توانمندی نظامی حزباهلل لبنان

موشکهای مقاومت به شهرهای اشغالی حیفا و
حتی دورتر از آن رس��یدند .سیدحسن نصراهلل،
دبی��رکل ح��زباهلل لبن��ان در مصاحب��های که
آگوست  ۲۰۱۳با شبکه المیادین داشت ،تاکید
کرد :مقاومت میتواند تلآویو را با موش��کهای
خود بمباران کند .با وجود گذش��ت  5س��ال از
ورود حزباهلل به جنگ فعلی س��وریه ،مسؤوالن
رژی��م صهیونیس��تی و مطبوع��ات عبریزب��ان
همچنان صراحتا نگرانی خود را از کسب تجربه
این حزب در عملیات خود علیه تروریس��م ابراز

موج انتقادها از محکومیت شیخ علی سلمان به حبس ابد

علمای بحرین :آلخلیفه مشروعیت خود را از دست داد

گروه بینالملل :حزباهلل لبنان،
بحرین
علمای بحرین و عفو بینالملل،
حک��م ظالمان��ه دادگا ه رژی��م آلخلیفه علیه
دبیرکل جریان ملی -اسالمی الوفاق را محکوم
کردند .حزباهلل لبن��ان در بیانیهای اعالم کرد:
زمان صدور حکم ظالمانه حبس ابد برای شیخ
علی س��لمان ،دبیرکل جمعی��ت الوفاق در این
روزها با هدف ایجاد فضای مناس��ب برای سفر
بنیامین نتانیاهو ،نخستوزیر اسرائیل به منامه
و دادن پیامی مبنی بر س��رکوب ش��هروندان و
ممانع��ت از اع�لام موضع آنها درباره دش��من
صهیونیس��تی اس��ت .علمای بحرین نیز ضمن
محکوم کردن ای��ن اقدام رژیم آلخلیفه تأکید
کردند :نظام بحرین با این احکام در واقع حکم
جدایی ابدی از م��ردم را علیه خود صادر کرد.
این نظ��ام دیکتات��ور بعد از آنکه مش��روعیت
خ��ود را از دس��ت داد و در ب��ه زان��و درآوردن
مردم شکس��ت خورد ،اکن��ون در تصمیماتش
س��رگردان و آشفته اس��ت و تصمیم گرفته تا
پایان در تونل تاریکی که این رژیم را به نابودی

به کنسولگری عربستان در استانبول ناپدید شد ،با
طرحی از قبل برنامهریزی شده کشته شده است.
وی افزود :در شرایط کنونی سوال این است که چه
کس��ی دستور این کار را داد و این چیزی است که
ما به دنبال پاسخی برای آن هستیم .این مقام ارشد
دولتی ترکیه گفت :سوال دیگر این است که جسد
وی کجاست .گزارشهایی است که نشان میدهد
جسد وی در اسید حل شده است .همه اینها باید

میکش��اند ،بماند .این محاکمه به جهان نشان
داد دلیل واضحی برای سیاسی کردن دستگاه
قضا و بازی کردن با آن اس��ت .علمای بحرینی
خواهان آزادی تمام اس��را شده و تأکید کردند
ای��ن احکام باطل ،از اراده و پایداری مردم برای
گرفتن حقوقشان نمیکاهد .عفو بینالملل نیز
در توئیتر نوش��ت که این حکم نش��ان میدهد
مقام��ات بحرینی ب��ه سیاس��تهای ظالمانه و
غیرقانونی خود برای ساکت کردن مخالفان به
هر نحوی ادامه میدهند .آلس��تر برت ،دستیار
وزیر خارجه انگلیس در امور خاورمیانه و شمال
آفریقا نیز از حکم حبس ابد شیخ علی سلمان
بشدت ابراز نگرانی کرد.
دادگاه رژیم آلخلیفه یکش��نبه ش��یخ علی
س��لمان و شیخ حسن س��لطان و علی االسود،
 2نماینده پیش��ین پارلم��ان بحرین را به اتهام
واهی جاسوسی برای قطر ،به حبس ابد محکوم
ک��رد .ش��یخ علی س��لمان اتهام مطرح ش��ده
علیه خود مبنی بر جاسوس��ی برای قطر را رد
کرده است.

داشته و ارسال سالحهایی برای آنها را برهمزننده
توازن بازدارندگ��ی میدانند .جنگندههای رژیم
صهیونیستی بارها کاروانهای نظامی سوریهای
را با این ادعا که حامل موش��کهای پیشرفتهای
برای نیروهای حزباهلل هستند ،هدف قرار دادند.
رژیم صهیونیستی دایره حمالت خود را گسترش
داد ت��ا جایی که در ژانویه  ۲۰۱۵مزارع االمل در
قنیطره را مورد هدف قرار داد که طی آنها جهاد
مغنیه ،پسر عماد مغنیه فرمانده نظامی مقاومت
و نیز فرماندهان میدانی به ش��هادت رسیدند .از

بررسی ش��ود .اکتای افزود :در تحقیق درباره قتل
خاش��قجی ،ترکیه به جهان نش��ان داد هیچکس
نمیتواند تصور کند که مرتکب چنین جنایتی در
مرزهای ترکیه شود ،بیآنکه بهای سنگینی برای آن
بپردازد .معاون رئیسجمهور ترکیه همچنين گفت:
در دورهای زندگی میکنیم ارز و مس��ائل سیاسی
داخلی در اقتصاد به عنوان س�لاح مورد اس��تفاده
قرار میگیرند .در همین حال عربستان سعودی در
شورای حقوقبشر وابسته به سازمان ملل اعالم کرد
این کشور با هدف اجرای عدالت درباره عامالن قتل
روزنامهنگار سعودی در کنسولگری استانبول ،درباره
این پرونده تحقیق میکند« .بندر العیبان» رئیس
کمیس��یون حقوقبشر عربس��تان طی سخنرانی
در رأس هیأت��ی دولت��ی در ش��ورای مذکور گفت
«سلمان بنعبدالعزیز» پادشاه سعودی به دادستان
کل دس��تور تحقیق در موضوع قتل خاشقجی بر
اساس قوانین رایج در این زمینه و سپردن عامالن
این جنایت به دس��ت عدالت را صادر کرده اس��ت.
خاندان حاکم (آلسعود) احتماالت کنار گذاشتن
محمد بنسلمان که نامش با جنایت ترور خاشقجی
گره خورده یا حداقل تعیین ش��ریک یا جانش��ین
ولیعه��د برای کاهش قدرت و س��لطه وی را بعید
نمیدانند .حکومت عربس��تان س��عودی سرانجام
تحت فشارهای سهمگین جهانی ،بامداد شنبه 28
مهرماه 18 ،روز بعد از ناپدید ش��دن خاشقجی در
پی ورود به سفارت سعودی در استانبول ،به کشته
ش��دن وی در کنسولگری اعتراف کرد اما از به کار
بردن واژه کش��ته شدن خودداری و اعالم کرد وی
«درگذشته» است .روایتهای ضد و نقیض ریاض
درباره اینکه او چگونه کش��ته ش��ده س��بب ادامه
فشارهای جهانی برای روشن شدن حقایق مربوط
به این پرونده شده است که تنگنا و بحران شدیدی
برای خاندان حاکم بر عربستان ایجاد کرده است.
پس از کش��ته شدن خاشقجی و شوک جهانی که
به سبب وحشیانه بودن این جنایت و ارتکاب آن در
داخل یک مقر دیپلماتیک بهوجود آمد و همچنین
نشانه رفتن انگشت اتهام به سوی باالترین سطوح
قدرت و رهبری سعودی ،در محافل سیاسی آمریکا
س��خن گفتن از پایان اعتبار محمد بنس��لمان به
عنوان ش��ریک آمریکا در س��ایه اشتباهات مرگبار
آغاز ش��ده است .در این بین یک سناتور آمریکایی
به صراحت به سعودیها گفته است شخص دیگری
را به جای بنسلمان انتخاب کنید.
آنجایی که ح��زباهلل همواره رعای��ت توازن در
پاس��خ به اس��رائیل را اولویت خود قرار داده۱۰ ،
روز از این حمله نگذش��ته بود که مزارع ش��بعا
را هدف قرار داد .قبل از س��الگرد ترور ش��هدای
قنیط��ره ،جنگندههای رژیم صهیونیس��تی یک
س��اختمان در قنیطره را که محل اسکان سمیر
القنطار بود بمباران کردند و او به شهادت رسید.
القنطار یکی از اعضای مقاومت و س��تون اسرای
عرب در زندانهای رژیم صهیونیستی بود .او طی
عملیاتی در س��ال  ۲۰۰۸آزاد شد .ترور القنطار
پاس��خ ح��زباهلل را در پی داش��ت و این حزب
یک خودروی گش��تزنی رژیم صهیونیس��تی را
در منطقه مزارع ش��بعا هدف قرار داد .همه این
م��وارد حزباهلل را از ادام��ه دادن به فعالیتهای
نظامیاش علیه تروریسم منصرف نکرد و ارتش
س��وریه را در آزادسازی مناطق اصلی این کشور
همراه��ی کرد .آنچه در این گزارش آمده اس��ت
بر صحت نگرانیهای رژیم صهیونیستی نسبت
به افزایش توان ح��زباهلل و تجربه این حزب در
زمینه اجرای تاکتیکهای نظامی تاکید میکند؛
نگرانی که مربوط به الجلیل میشود ،زیرا نصراهلل
در اش��اره ب��ه آن از س��ال  ۲۰۱۱گفته اس��ت،
مقاومت قادر به آزادسازی آن است.

یونیسف ،یمن را «جهنم زنده» توصیف کرد

توجیه ترامپ درباره کودککشی سعودیها
گروه بینالملل :مدیر منطقهای
یمن
یونیس��ف در خاورمیان��ه ضمن
نگران��ی و اب��راز تاس��ف از ادام��ه درگیریه��ا و
خش��ونتها در یمن ،هشدار داد که این کشور به
جهنمی برای کودکان یمنی تبدیل ش��ده است.
گریت کاپالر گفت :متاسفانه درگیریهای خونین
و بیسابقه در یمن همچنان ادامه دارد .این کشور
جنگزده به جهنم��ی زنده برای کودکان تبدیل
ش��ده اس��ت .عالوه بر درگیریهای مس��لحانه،
سوءتغذیه و بیماریهای قابل پیشگیری نیز بالی
جان هزاران کودک یمنی ش��ده اس��ت .کاپالر از
طرفهای درگیر در یمن خواس��ت به مذاکرات
صلح پیشنهادی ملحق ش��وند و هر چه زودتر با
برقراری آتشبس ،جان هزاران کودک یمنی را از
مرگ حتمی نجات دهند .کاپالر تاکید کرد ساالنه
بیش از  300هزار کودک یمنی از سوءتغذیه جان
خود را از دس��ت میدهند و ه��ر  10دقیقه یک
کودک ب��ر اثر ابتال به بیماری ک��ه براحتی قابل
پیشگیری اس��ت ،جان خود را از دست میدهد.
کمبود آب آشامیدنی سالم و محاصره همهجانبه

یمن از س��وی عربس��تان و متحدانش که باعث
کمبود دارو و غذا شده ،در سالهای گذشته جان
هزاران یمنی را گرفته اس��ت .تجاوز ائتالف عربی
تحت رهبری س��عودی به یمن که از مدرنترین
جنگافزاره��ای آمریکای��ی و اروپایی اس��تفاده
میکنند ،تاکنون منجر به کش��ته شدن بیش از
 14هزار یمنی و ویرانی این کشور شده است .این
در حالی استکه دونالد ترامپ در توجیه حمالت
مرگبار این ائتالف به غیرنظامیان در یمن ،گفته
دلیل چنین حمالتی« ،نابلدی» س��عودیها در
اس��تفاده از تسلیحات بوده اس��ت .طبق گزارش
رسانههای آمریکایی ،بمب مورد استفاده ائتالف
سعودی برای حمله به اتوبوس حامل دانشآموزان
در شهر صحیان یمن ،توسط آمریکا به عربستان
فروخته ش��ده اس��ت .وی در پاس��خ به اینکه آیا
آمریکا باید فروش س�لاح به عربستان را متوقف
کند ،گفت :م��ا به دقت اوض��اع را در یمن رصد
میکنیم .من درباره مس��ائل زیادی با عربستان
صحبت میکنم اما قطعا با افرادی که نمیدانند
نباید به اتوبوس مدرسه حمله کنند ،حرفی ندارم.
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ترامپ درآستانه اولین شکست
انتخاباتی قرار دارد

انتخابات می��اندورهای کنگره
آمریکا در حال��ی امروز برگزار
میشود که نظرسنجیها نشان
میدهد جمهوریخواهان 43
درص��د و دموکراته��ا بیش
از  50درصد آرا را کس��ب خواهن��د کرد .حدود
 6درصد از ش��رکتکنندگان نظری درباره رای
خود نداشتهاند .اگرچه طرفداران دونالد ترامپ از
رکگویی وی تمجید میکنند اما رئیسجمهور
آمری��کا رابطهای خیالی با واقعی��ت دارد؛ از آغاز
تبلیغ��ات انتخاباتی خ��ودش در س��ال ،2015
وی بیوقفه ب��ا اغراقگویی واقعیت را رنگ کرد،
حقایق را نصفه و نیمه بیان کرد ،سادهسازیهای
خندهداری در تعابیر به کار گرفت ،در همین حال
یکی از مسائلی که ترامپ در سخنرانیهای خود
به عنوان یک دستاورد به آن اشاره کرده ،آن است
که بای��د این نکته را در نظر داش��ت که دونالد
ترامپ مرتب تکرار میکند کارهای اجرایی دیوار
حایل در مرز با مکزیک شروع شده است.

استقبال گرم رهبر کرهشمالی
از رئیسجمهور کوبا

رسانههای دولتی کرهشمالی
اع�لام کردن��د رهب��ر ای��ن
کش��ور با رئیسجمهور کوبا
در پیونگیان��گ دیدار کرده
و درب��اره مس��ائل مهم حول
محور نگرانیهای مشترک در شرایط بینالمللی
کنونی مذاکره کردهاند .سفر میگوئل دیاز کانل،
رئیسجمهور کوبا به پیونگیانگ در بحبوحه
مذاک��رات متوقفش��ده میان کرهش��مالی و
آمریکا و تنها چند روز پس از آنکه واش��نگتن
تحریمه��ای اقتصادی جدی��دی را علیه کوبا
اعمال کرد ،صورت گرفت .خبرگزاری فرانسه در
گزارش خود نوشت :روابط واشنگتن با هاوانا در
س��ال  ۲۰۱۵میالدی پس از بیش از نیم قرن
دشمنی و خصومت به طور کامل از سر گرفته
ش��د اما از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ،
رئیسجمهور آمریکا روابط این  2کشور مجددا
خدشهدار شد.

دیدار فرستاده پوتین با اسد

رئیسجمه��وری س��وریه با
الکساندر الورنتیف ،فرستاده
ویژه رئیسجمهوری روسیه
و هیات همراه او ،در دمش��ق
دی��دار ک��رد .در ای��ن دیدار
فرس��تاده ویژه روس��یه گزارش��ی از مذاکرات
کنفرانس چهارجانبه را که اخیرا در استانبول
برگزار شده است ارائه کرد .الورنتیف همچنین
از تالشهای مسکو و دیگر طرفهای منطقهای
و بینالمللی برای از میان برداش��تن چالشها
در مسیر پیش��رفت روند سیاسی حل بحران
در س��وریه سخن گفت .بش��ار اسد نیز در این
دی��دار از تالشهای س��تودنی مقامات روس
بویژه والدیمیر پوتین برای مداخالت بیطرفانه
خارجی در سوریه تقدیر کرد و افزود :این روند
به س��وریها کمک میکند تا خود و بر اساس
منافع مردم سوریه درباره سرنوشتشان تصمیم
بگیرند .در این دیدار همچنین درباره تشکیل
کمیته بررس��ی قانون اساس��ی کنونی سوریه
رایزنی ش��د .روسیه و س��وریه در این دیدار بر
همکاری مش��ترک با هدف برداش��تن موانعی
که در مس��یر تش��کیل این کمیته وجود دارد
اتفاقنظرداشتند.

اولین تور داخلی ملک سلمان
در سایه بحران خاشقجی

رسانهها در عربستان سعودی
اع�لام کردن��د پادش��اه این
کش��ور قص��د دارد از روز
سهش��نبه (امروز) بازدیدی
از مناطق مختلف کشورش
داشته باشد که یک هفته به طول میانجامد و
این بازدید به نوبه خود نخستین سفر داخلی
وی از زمان به قدرت رسیدنش در عربستان در
سال  ۲۰۱۵میالدی است .طبق این گزارش،
ایس��تگاهها و مناطقی که پیشبینی میشود
ملک س��لمان از آنه��ا بازدید کن��د ،مناطق
القصی��م و حائل واقع در ش��مال غربی ریاض
اس��ت .این امر در ش��رایطی صورت میگیرد
که عربستان به خاطر قتل جمال خاشقجی،
روزنامهنگار و منتقد عربستانی در کنسولگری
کشورش در استانبول با بحران سیاسی روبهرو
شده اس��ت .جمال خاشقجی دوم اکتبر برای
انجام یکسری امور اداری مربوط به ازدواجش
وارد کنسولگری ریاض در استانبول شد و در
نهای��ت پس از روزها س��عودیها به قتل این
منتقد آلسعود در این ساختمان دیپلماتیک
اذع��ان کردند .با این حال ،هنوز جس��د پیدا
نشده است .هنوز مشخص نشده است محمد
بنسلمان ،ولیعهد عربستان در این تور داخلی
حضور خواهد داشت یا خیر؟

