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کارزار شام
عضو کمیته سیاست خارجه و دفاع کنست:

هواپیماهای اسرائیلی
دیگر جرأت تعرض به سوریه ندارند

گروه بینالملل :میتوان گفت بدون هیچ تردیدی
هفته جاری ش��اید آغ��ازی بر پایان گس��تاخی
آمری��کا و اس��رائیل با ه��م اس��ت؛ باخت حزب
جمهوریخواه در انتخابات میاندورهای [مجلس
نمایندگان] آمریکا ضربه دردناکی به دونالد ترامپ،
رئیسجمهور آمریکاس��ت که عقل و اعصاب را با
هم از سر او پراند .در همین حال والدیمیر پوتین،
رئیس جمهور روسیه خواهش و التماس نتانیاهو
برای مالقات یکش��نبه (امروز) با وی در حاش��یه
مراس��م یکصدمین سال پایان جنگ اول جهانی
در پاری��س را رد کرد که این مس��اله توهینی به
نخستوزیر اسرائیل است که ناامیدانه در پی آن
بود که به اختالفات روسیه و اسرائیل پایان داده و
هماهنگی بین  2طرف درباره سوریه را از سرگیرد.
حین برگزاری کنفرانس خبری پس از اعالم
نتای��ج انتخابات می��اندورهای کنگره ،خش��م و
سردرگمی در چهره ترامپ مشهود بود .هنگامی
که به مجادله با خبرنگار س��یانان پرداخت و او
را بیادب و گس��تاخ خواند و س��پس دستور داد
مجوز این خبرنگار را برای ورود به کاخ سفید لغو
کنند .این قضیه رئیسجمهور آمریکا را مثل یک
فرد کوچه بازاری نش��ان داد که با رسانه و آزادی
بیان مخالف اس��ت و برای نخستین بار در تاریخ
آمریکاس��ت که یک رئیسجمهور به این شکل
آداب و پروتکلهای مخصوصشان و جایگاه خود
را زی��ر پا میگذارد .اما دیگر ش��خصیت متکبر و
گستاخ ،نتانیاهو است که با رد درخواست دیدارش
با رئیسجمهور روسیه به طور جدی مورد توهین
او ق��رار گرفت ،چ��را که اقدام��ات تحریکآمیز
اسرائیل و پیمانشکنیهای این رژیم عامل سقوط
جنگنده ایل  20روس��ی در  17اکتبر گذشته بر
فراز آس��مان س��وریه بود که با کشته شدن 15
سرنش��ین آن از کارشناس��ان اطالعاتی روسیه
همراه بود و سخنگوهای کاخ کرملین هم با فخر و
غرور وجود هرگونه توافقی برای دیدار بین پوتین
با نتانیاهو را انکار کردند .در همین حال نتانیاهو
ب��ه دروغ القا کرد که او ای��ن مالقات را لغو کرده
است و زئیف الکین ،وزیر محیط زیست اسرائیل
هم به لطف اینکه یک مهاجر روستبار است و به
زبان روسی تسلط دارد با نخستوزیرش در همه
مالقاتها با پوتین حضور مییابد ،ادعا کرد که این
دی��دار به دلیل اینکه هماهنگی کارها در پاریس
اجازه برگزاری چنین دیدار دوجانبه را نداده ،لغو
شده است .او دروغ افتضاحی به زبان آورد تا آبروی
نتانیاهو حفظ شود ،چون چگونه ممکن است که
کارها ،اجازه مالقات رجبطیب اردوغان با پوتین
را در حاشیه اجالس بدهد و احتماال ترامپ هم با
پوتین دیدار داشته باشد اما برای مالقات نتانیاهو
با پوتین فرصتی نباش��د .پوتین بالفاصله پس از
س��قوط جنگنده ای��ل 20روس��ی در کمتر از 2
هفته سامانههای موش��کی اس 300را در اختیار
ارتش سوریه قرار داد؛ اتفاقی که شاید تا ابد کلک
حمالت هوایی اسرائیل به سوریه را از ریشه بکند،
در حالی که پیش از این هواپیماهای اس��رائیلی
براحتی در آس��مان سوریه گشتزنی و هر چه را
میخواستند بمباران میکردند ،به طوری که در
کمتر از  2س��ال اخیر قری��ب به  210بار مناطق
مختلف سوریه را هدف حمالت هوایی خود قرار
دادند.
در همین حال کسنیا سفیتلووا ،عضو کمیته
سیاس��ت خارجه و دفاع در کنست (پارلمان)
رژیم صهیونیس��تی تاکید ک��رد جنگندههای
اس��رائیلی از زمانی که دمش��ق س��امانههای
موش��کی اس 300را تحویل گرفت هیچ حمله
نظامی تازهای به سوریه نداشته و بدین ترتیب
همه ادعاهای اسرائیل که خالف این را میگوید،
تکذیب کرد .مقامات اس��رائیلی برای پوشاندن
قباحت کار خود دوباره زبان تهدید به کار گرفته
و وعده دادند این سامانههای موشکی پیشرفته
را ک��ه تهدیدی برای امنیت اس��رائیل اس��ت
نابود میکنند حتی اگر بمباران این س��امانهها
تهدیدی برای جان کارشناسان روس محسوب
شود .سرنگونی هواپیمای ایل 20روسیه هدیهای
ارزشمند برای پوتین بود تا خود را از زیر فشار
دوس��تی با بنیامی��ن نتانیاهو خ�لاص کند و
مبالغهآمیز نیس��ت اگ��ر بگوییم رئیسجمهور
روس��یه آرزو و انتظار چنین روزی را داشت تا
از ای��ن میهمان مزاحم و س��فرهای تکراری او
نجات یابد.
جیمز جفری ،فرستاده ویژه آمریکا به سوریه
نیز پنجشنبه گفت واشنگتن از استقرار این نوع
سامانههای موشکی روس��یه در سوریه بشدت
نگران است اما این نگرانی برای همه کسانی که
آرزوی وجود چنین موش��کهایی را برای دفاع
از حاکمیت س��وریه و مقابله با حمالت اسرائیل
داشتند ،خوشحالکننده اس��ت .سوریه جدید
قویتر و پرصالبتتر از همیشه از میان خاکستر
توطئهها س��ربلند خارج میشود و اوضاع آن در
همه سطوح بهبود مییابد و ابزارهای بازدارندگی
برای مقابله با هر تجاوزی که آن را هدف میگیرد
در اختیار دارد؛ دورهای که هواپیماهای اسرائیلی
در آس��مان س��وریه گش��ت میزدن��د و تفریح
میکردن��د و پاس��خی نمیدیدند ،تمام ش��د و
بازنخواهدگشت.

وطن امروز

ترامپ با وجود حضور در فرانسه در گردهمایی «دموکراسی و چندجانبهگرایی» شرکت نمیکند

جنایتکار سعودی درکنفرانس صلح پاریس؟

رئیسجمه��ور آمریکا در ی��ک اقدام
نمادین علیه صلح و دموکراس��ی با وجود
حضور در فرانسه در کنفرانس بینالمللی
صل��ح پاری��س که ام��روز تح��ت عنوان
«دموکراس��ی و چندجانبهگرایی» برگزار
میشود شرکت نخواهد کرد.
«گردهمایی صلح پاریس» قرار است
از یکشنبه تا سهشنبه این هفته با حضور
روس��ای دولتهای حدود  ۷۰کش��ور از
جمل��ه آنگال م��رکل صدراعظ��م آلمان،
والدیمیر پوتین رئیسجمهور روس��یه و
رجب طیباردوغان رئیسجمهور ترکیه
با تاکید بر چندجانبهگرای��ی و مبارزه با
ناسیونالیسم برپا شود و جالب اینجاست
که محمد بنس��لمان ،ولیعهد س��عودی
که هماکنون نام��ش در جهان به عنوان
جنایتکار جنگی در یمن و آمر اصلی قتل
وحشتناک جمال خاش��قجی ،روزنامهنگار منتقد
عربستانی مطرح شده نیز قرار است در این اجالس
شرکت کند.
به گفته ژوستین وایس ،نماینده امانوئل مکرون
و مس��ؤول برگزاری کنفران��س پاریس با آنکه این
اجالس به مناسبت صدمین سال پایان جنگ اول
جهانی برگزار میشود اما ترامپ که برای شرکت در
مراسم مربوط به یادمان پایان این جنگ خانمانسوز
در پاری��س حض��ور دارد در آن ش��رکت نخواهد
ک��رد .ترامپ دی��روز در دیدار ب��ا امانوئل مکرون،
رئیسجمهور فرانس��ه برخالف اقدام��ات و گفتار
قبلیاش مدعی تمایل خ��ود به حفظ قدرت اروپا
شد ،در حالی که روز جمعه به محض ورود به خاک
فرانسه ،طرح این کشور برای ایجاد ارتش اتحادیه
اروپایی را «بسیار توهینآمیز» خوانده بود.
مک��رون در روزه��ای گذش��ته ب��ا توج��ه به
برنامهریزیه��ای آمریکا برای خروج از پیمان منع
موشکهایهستهایمیانبرد،پیشنهادتشکیلیک
ارتش متحد اروپایی را مطرح کرده بود اما ترامپ در
توئیتی به او حمله کرد و نوش��ت« :رئیسجمهور
فرانسه مکرون گفته اروپا برای محافظت از خودش

تاریکخانه یک روز پس از آنکه منابع دولتی
ترکیه انگش��ت اتهام درباره قتل
فجیع جمال خاش��قجی و حل کردن جسد او در
اس��ید را به سوی کنسول س��عودی در استانبول
و  3ت��ن از عوام��ل اطالعاتی ای��ن رژیم گرفتند،
«رجب طیب اردوغان» به مقامات ریاض هش��دار
داد اتهام قتل روزنامهنگار منتقد عربستانی برای
همیشه گریبان رژیم س��عودی را خواهد گرفت.
رئیسجمهور ترکیه ی��ک روز بعد از اعالم توقف
جستوجوی جسد خاشقجی گفت همه فایلهای
صوتی مرتبط ب��ا این پرونده ک��ه در اختیار این
کشور بوده است ،نه فقط به طرف سعودی ،بلکه
کشورهای دیگری مثل آمریکا ،فرانسه و انگلیس
تحویل شده و نیازی به معطلی بیشتر برای مجازات
دستاندرکاران این جنایت نیست .او همچنین با
نالملل :حلقههای زنجیره
خاورمیانه گروه بی 
عادیس��ازی رواب��ط رژیمه��ای
مرتجع عربی با رژیم صهیونیستی روزبهروز بیشتر
میش��ود؛ از س��فر بنیامین نتانیاهو ،نخستوزیر
اسرائیل به مسقط و استقبال گرم و باشکوهی که از
وی به عمل آمد و گشتزنی مری رگیو ،وزیر فرهنگ
و ورزش اسرائیل در مسجد شیخ زاید بنسلطان در
ابوظبی تا نواختهشدن سرود اسرائیل در دوحه به
مناسبت جشن ورود تیم ژیمناستیک اسرائیل به
مسابقات ورزش��ی در این شهر .به دنبال همه این
ضربات دردناک عادیسازی ،یسرائیل کاتس ،وزیر
حملونقل و اطالعات رژیم صهیونیستی در تریبون
ی��ک کنفرانس بینالمللی درب��اره حملونقل که
سهش��نبه در مسقط برگزار شد از یک پروژه ریلی
خبر داد که بندر حیفا در س��رزمینهای اش��غالی
فلس��طین را به اردن و عربستان و از آنجا به دیگر
کش��ورهای حاش��یه خلیجفارس مرتبط میکند
و بدی��ن ترتی��ب ،کاتس در اثن��ای اقامت خود در
مسقط به ش��رح و تفصیل مزایای بزرگ سیاسی
و اقتصادی این قطار عادیس��ازی برای کشورهای
عربی حاشیه خلیجفارس در آینده پرداخت .ناظران
اتفاقنظر دارند اسرائیلیهایی که پروژه عادیسازی
روابط با اعراب را تبلیغ میکنند و از حمایت آمریکا
برخوردارن��د ،میگویند این پ��روژه به نفع طرح و
برنامه کشورهای عربی حاشیه خلیجفارس در برابر
خطر ایرانی است که منطقه و امنیت و ثبات آن را
تهدید میکند .عبدالباری عطوان ،تحلیلگر مطرح
جهان عرب معتقد اس��ت اس��رائیلیها در شرایط
فعلی خواری و ذاللت کشورهای عربی ،دریافتهاند
که زمینه دس��تیابی آنها به منافع نفت کشورهای
عربی در حاشیه خلیجفارس و تسلط بر این کشورها
و اقتصاد آن فراهم است آن هم به بهانه اینکه این
کش��ورها نیاز دارند از طری��ق بندر حیفا به دریای
مدیترانه دسترسی داشته باشند .به عقیده نویسنده،
در واقع آنه��ا (اس��رائیلیها) میخواهند به خیبر
بازگردند و برای رسیدن به رهبری منطقه و رهبری
ائتالف ناتوی عربی-سنی مقدمهچینی میکنند.

در براب��ر آمریکا ،چین و روس��یه ارتش خودش را
تشکیل خواهد داد .بسیار توهینآمیز است اما شاید
بهتر باشد اروپا اول سهم خودش از ناتو را بپردازد».
مک��رون در روزهای گذش��ته گفته ک��ه اروپا
«قربانی اصل��ی» خروج آمری��کا از پیمان نظامی
س��ال  ۱۹۸۷با روس��یه اس��ت .او  3روز پیش به
روزنامه آمریکایی والاستریتژورنال گفته بود« :ما
نمیتوانی��م از اروپاییها حفاظت کنیم مگر اینکه
یک ارتش اروپایی واقعی داش��ته باش��یم» .در این
گفتوگو مکرون آمریکا را هم در گروه کشورهایی
گذاشت که فرانس��ه باید از خودش در مقابل آنها
حفاظت کند.
مکرون و همینطور مرکل نیز در روزهای اخیر
هر جا که توانس��تهاند سیاس��ت «اول آمریکا»ی
ترامپ را به عنوان یک رویکرد ناسیونالیستی افراطی
بشدت زیر سوال بردهاند .مثال صدراعظم آلمان روز
جمعه در هلسینکی نس��بت به بازگشت به دوران
ناسیونالیسم هشدار داد که چنین گرایش و روندی،
سرانجام به جنگ منتهی خواهد شد.
ترامپ با عدم ش��رکت عامدانه در «گردهمایی
صلح پاریس» ثابت ک��رده که از چندجانبهگرایی

گریزان اس��ت .او پیشتر هم آمریکا را از شماری از
موافقتنامههای بینالمللی ،مانند توافقنامه پاریس
درب��اره تغیی��رات آبوهوایی ،توافق هس��تهای با
ایران و اخیرا نیز پیمان منع موشکهای هستهای
میانبرد خ��ارج کرده اس��ت .ترامپ همچنین به
عضویت آمریکا در شورای حقوقبشر سازمان ملل
پایان داده اس��ت .او قرار است در حاشیه کنفرانس
پاریس با والدیمیر پوتین نیز دیداری داشته باشد
که دهنکجی به آلمان و فرانسه محسوب میشود،
چرا که به نوعی تاکید بر دیدار پرسروصدای  5ماه
پیش این  2در هلس��ینکی با هدف تقسیم منافع
آمریکا و روسیه در اروپا و به چالش کشیدن اتحادیه
اروپایی خواهد بود.
اما یک ماه پس از قتل فجیع جمال خاشقجی،
روزنامهنگار منتقد عربستانی در کنسولگری سعودی
در استانبول به دستور محمد بنسلمان ،او احتماال
با دستانی خونآلود در اجالس صلح پاریس شرکت
میکند تا یک موقعیت طنز سیاسی بیافریند.
پیشتر هفتهنامه «ژون آفریک» چاپ فرانس��ه
اعالم کرده بود با وجود عدم تمایل دولت فرانس��ه
برای دعوت رسمی از ولیعهد جنایتکار سعودی به

اردوغان:

فایلهای صوتی قتل خاشقجی را به غربیها دادیم
بیان اینکه عربستان باید مقابل حسننیت ترکیه،
عادالن��ه رفتار کند ،ریاض را به ت�لاش برای دور
کردن این شبهه و اتهام (قتل خاشقجی) از خود
دعوت کرد تا تلویحا مسؤولیت جنایت را بر دوش
حکومت عربستان گذاشته باشد .اردوغان در ادامه
به بازداشت  18نفر در عربستان و تیم  15نفرهای
اش��اره کرد ک��ه روز دوم اکتبر وارد کنس��ولگری
سعودی در استانبول شده بودند و گفت« :تیم ترور
 18نفره قطعا عامل اصلی را میشناسد و میداند
جسد خاشقجی کجا برده شده است» .او به مواضع

متناقض سعودیها نیز اشاره کرد و گفت« :وزیر
خارجه سعودی گفت آنها جسد را به یک همکار
محل��ی دادهاند اما االن این امر را انکار میکنند».
رئیسجمهور ترکیه از کارشکنی دولت عربستان
نیز گله کرد و گفت« :مقامات س��عودی دادستان
کل عربستان را به ترکیه فرستادند اما او برای ایجاد
موانع آمد!» اظهارات اردوغان بالفاصله پس از آن
مطرح شد که روز جمعه یک منبع در دادستانی
کل ترکیه در مصاحبه ب��ا الجزیره از پایان یافتن
تحقیقات برای یافتن جسد خاشقجی خبر داد .بر

پشتپرده عادیسازی شیخنشینها با صهیونیستها چیست؟

رقص عربی اسرائیلیها

اجالس صلح پاری��س بهخاطر بدنامی او
پس از قتل خاشقجی ،ریاض هیچگاه به
طور رسمی عدم شرکت بنسلمان در این
کنفرانس را که از پیش برنامهریزی شده
بود به میزبانان فرانسوی اطالع نداده بود.
این در حالی اس��ت که باستین الشو،
نماین��ده پارلمان فرانس��ه اخی��را رژیم
س��عودی و رابطه دولت پاری��س با دربار
ریاض را بش��دت مورد حمله ق��رار داد و
در جلس��ه پارلمان فاش ک��رد که «همه
میدانند عربستان به فرانسه حقالسکوت
داده است».
او همچنین با انتقاد از اقدامات وحشیانه
رژیم سعودی ،خواستار توقف روند فروش
سالح توس��ط فرانس��ه به عنوان دومین
تامینکننده س�لاحهای سعودیها شده
بود که وزیر دفاع دولت مکرون در پاس��خ
او گفت سالحهای فروخته شده به عربستان که در
فاصله سالهای  2008تا  2017بر  11میلیارد یورو
بالغ شده باعث ایجاد اشتغال در فرانسه میشود!
همچنین به نوش��ته دیوید کرونین ،تحلیلگر
سیاس��ی تارنمای میدل ایستآی ،شخص مکرون
عمال نقش دالل میان فرانس��ه و س��عودی را بازی
میکند و سهمی اختصاصی از معامالت تسلیحاتی
و سیاسی  2کشور دارد .او نهتنها در جریان آزادی
سعد حریری ،نخستوزیر لبنان از اسارت بنسلمان
نقش خود را در حد یک دالل تقلیل داد ،بلکه عامل
اصلی توجیه قتلعام مردم یمن توسط ائتالف عربی
به رهبری سعودیها در اتحادیه اروپایی و مجامع
جهانی نیز بوده است تا جایی که برخی رسانههای
فرانسوی و لبنانی شروع به قیاس میان او با سلفش
سارکوزی ،رئیسجمهور پیشین فرانسه کردهاند که
نقشی مشابه را برای قذافی بازی میکرد و هماکنون
پرونده رش��وههای میلیاردیاش از دیکتاتور لیبی
گش��وده شده اس��ت .با این حال شاید همان گونه
که سارکوزی نتوانست کاری برای بقای قذافی کند،
مکرون هم قادر به حفظ ولیعهد دیوانه سعودی در
قدرت نباشد.

این اس��اس  3تن از اعضای تیم  18نفری اعزامی
ریاض به استانبول به نامهای ماهر المطرب ،صالح
الطبیقی و ذعار الحربی که متخصصان شیمیایی
و پاکس��ازی صحنه بودهاند ،جسد مقتول مشهور
را در داخل منزل کنس��ول سعودی در نزدیکی
محل کنسولگری با اسیدهای شیمیایی از جمله
اس��ید هیدروفلوئوریک حل کردهاند .کنایههای
دیروز اردوغان به مقامات س��عودی در حالی بود
ک��ه او هفته گذش��ته در یادداش��تی در روزنامه
واشنگتنپست ،ضمن رفع اتهام از شخص سلمان
بن عبدالعزیز ،ش��اه س��الخورده سعودی ،تصریح
کرد دستور قتل خاشقجی از مسؤوالن رده باالی
این کش��ور صادر شده تا عمال شکی باقی نگذارد
که محمد بنس��لمان ،پسر و ولیعهد او آمر اصلی
جنایت بوده است.
آمریکا از ولیعهد سعودی ،دست به دامان مقامات
عالیرتبه کاخ سفید شدند .قتل جمال خاشقجی،
روزنامهنگار منتقد در کنس��ولگری عربس��تان در
اس��تانبول ،خشم جهانی را برانگیخته و از دیدگاه
جهانیان بنسلمان متهم شماره اول این جنایت
است.

■■دعوت رسمی آلخلیفه از وزیر صهیونیست

عط��وان یادآور ش��د طرح ش��وم صل��ح عربی
ضمیمه طرح معامله قرن شده که از آخر به اول در
حال پیاده شدن است ،یعنی با عادیسازی روابط
اعراب با اسرائیل آغاز شده بدون اینکه گام نخست
و اساسی آن که تشکیل کشور مستقل فلسطینی
به مرکزیت قدس اس��ت ،برداشته شود .نویسنده
ادام��ه داد :این چیز تلخی اس��ت که بگوییم اردن
هم در حال هموارس��ازی مسیر عادیسازی است،
چون این کش��ور هم مش��غول  2پروژه مش��ترک
دیگر با اس��رائیل است ،نخس��ت پروژه کانالی که
آبه��ای دری��ای س��رخ را به  2دری��ای المیت و
مدیترانه متصل میکند و دیگری توافق  15ساله
گاز با اس��رائیل که بهای آن ب��ه  15میلیارد دالر
میرسد .به باور نویس��نده ،این قطار صلح نیست
که به حرکت درآمده ،بلکه قطار تس��لیم در برابر
نقشههای اسرائیل است که مقدمهچینی میکند
تا بر اقتصاد کشورهای عربی و ثروتهای نفتی آنها
چیره شود و هویت ملی آنها را نابود کند.

■■بزرگتری�ن معامله تس�لیحاتی س�عودی و
صهیونیستی

منابع رس��انهای عربی فاش کردند عربستان با

نام یک شرکت اسپانیایی دس��تکم  ۵۰۰تانک
مرکاوا از رژیم صهیونیستی خریداری کرده است.
بر اس��اس این گزارش ،این تانکها به نام اسپانیا
خریداری شده است اما محمدبنسلمان ،ولیعهد
س��عودی به صورت نقدی هزین��ه این تانکها را
پرداخت کرده و قرار اس��ت این تانکها از طریق
نیروی دریایی اسپانیا و طی 6ماه به ارتش عربستان
تحویل داده شود .همچنین قرار است  400افسر
از نیروی زرهی اس��رائیل به عربستان اعزام شوند
و به  6هزار نظامی س��عودی ،چگونگی استفاده از
تانک مرکاوا و دستگاههای زرهی خریداری شده را
بیاموزند .ولیعهد سعودی تالش دارد هزار دستگاه
تانک دیگر از نوع مرکاوا را از رژیم صهیونیس��تی
خریداری کند تا یک لشکر کامل زرهی متشکل
از هزار و  ۵۰۰تانک مرکاوا در اختیار داشته باشد.
این بزرگترین خرید تسلیحاتی محرمانه عربستان
از اسرائیل است که بهواسطه یک شرکت اسپانیایی
انجام میشود .انتشار خبر این معامله تسلیحاتی
ب��زرگ میان ریاض و تلآوی��و چند هفته پس از
آن روی میده��د که بنیامی��ن نتانیاهو به همراه
عبدالفتاح السیس��ی برای جل��ب حمایت دولت

رژیم آلخلیفه که به باور بس��یاری پیشروی
علنیس��ازی رواب��ط ب��ا صهیونیستهاس��ت،
دعوتنامهای رس��می ب��رای وزارت خارجه رژیم
صهیونیستی جهت مشارکت ایلی کوهین ،وزیر
اقتصاد ای��ن رژیم در کنفرانس��ی که در بحرین
برگزار خواهد ش��د ،فرس��تاد .به نوشته روزنامه
عب ریزبان یدیعوت آحارونوت ،در این کنفرانس،
ش��خصیتهای دولتی عالیرتبه از کش��ورهای
مختل��ف با هدف تعیین سیاس��تهای جدید به
منظور تقویت پروژههای فناوری حضور مییابند.
این س��فر کوهین به بحرین بعد از سفر بنیامین
نتانیاهو به عمان و چند س��فر دیگر مس��ؤوالن
و وزی��ران اس��رائیلی به کش��ورهای عربی حوزه
خلیجف��ارس ص��ورت میگیرد .از س��وی دیگر،
وزی��ر ارتباطات و امور اطالعاتی اس��رائیل اعالم
کرد تلآویو و کشورهای عربی حوزه خلیجفارس
بای��د در زمینه امنیت پ��رواز و زمینههای مدنی
دیگر همچ��ون حملونق��ل و پروازهای تجاری
و گردش��گری هم��کاری کنند .ش��بکه  2رژیم
صهیونیس��تی اعالم کرد یس��رائیل کاتس ،وزیر
حملونقل و اطالعات رژیم صهیونیستی هنگام
ورود به مسقط با استقبال گرمی روبهرو شده و با
استقبالکنندگان خود به رقص شمشیر مشهور
عمان پرداخته است.
■■سفر به عربستان با گذرنامه اسرائیلی

ی��ک پایگاه خبری رژیم صهیونیس��تی فاش
کرد عربس��تان در راس��تای عادیس��ازی روابط
با رژیم صهیونیس��تی بزودی این امکان را برای
صهیونیس��تها فراهم خواهد کرد تا با گذرنامه
این رژیم به عربستان سفر کنند.
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دیدار سیدحسن نصراهلل
با وزیر خارجه لبنان

وزیر خارجه لبنان و رئیس جریان آزاد ملی
جمعهش��ب به دیدار دبیرکل ح��زباهلل رفت
و طرفین در این دیدار درباره مبحث تش��کیل
دولت جدید و باز کردن گرههای موجود در این
زمینه گفتوگو کردند.
سیدحس��ن نص��راهلل و جبران باس��یل بر
ض��رورت تقویت وحدت ملی و عدم کش��یده
شدن کش��ور به تنشهای فرقهای یا مذهبی
تأکی��د کردند .همچنین در این دی��دار درباره
وضعیت منطق�� ه و اهمیت تقویت ثبات لبنان
در مقابل تحوالت منطقهای بحث و تبادل نظر
شد .این دیدار در حالی انجام شد که این روزها
از مس��أله «حضور سنیهای مستقل در دولت
جدید» به عنوان گره اصلی در تش��کیل دولت
باهلل میگوید باید
جدید لبنان یاد میشود .حز 
به نتایج انتخابات احترام گذاشت و سنیهای
مس��تقل از جریان المس��تقبل حق حضور در
دولت را دارند.

آخرین وضعیت جسمی شیخ قاسم

عالمه سیدعبداهلل الغریفی ،از علمای ارشد
شیعیان در بحرین در سخنانی در مسجد امام
صادق(ع) در منطقه القفول در منامه گفت که
وضعیت جسمانی آیتاهلل عیسی قاسم ،رهبر
معنوی انقالب بحرین به سمت بهبودی کامل
پیش میرود اما همچنان به دعا نیاز دارد.
آیتاهلل عیسی قاسم که در پی تحمل بیش
از  2سال محاصره نظامی توسط رژیم آلخلیفه
دچار وخامت شدید اوضاع جسمانی و سالمت
شده اس��ت مردادماه امسال به بیمارستانی در
لندن منتقل شد و در آنجا تحت عمل جراحی
موفقیتآمیزی ق��رار گرف��ت .منابع بحرینی
ش��هریورماه تصاویری از حضور آیتاهلل عیسی
قاسم در مجلس عزای امام حسین(ع) در اول
محرم در حسینیهای در لندن منتشر کردند.

بریگزیت در بنبست

در ادامه تالشها برای دس��تیابی به توافق
برای خ��روج بریتانیا از اتحادی��ه اروپایی ،یک
روزنامه انگلیسی نوشت که تنی چند از وزرای
این کش��ور طرح دومی را ب��رای بریگزیت به
نخستوزیر ارائه دادهاند.
ب��ه نوش��ته روزنام��ه س��ان ،در این طرح
پیش��نهاد شده که لندن تا س��ال  2021حق
عضویت خود در اتحادی��ه اروپایی را پرداخت
و از قوانی��ن اتحادی��ه اروپایی هم پیروی کند،
ضمن اینکه از خروج سریع از اتحادیه اروپایی
در م��ارس  2019که مش��کالت فراوانی ایجاد
خواهد ک��رد ،خودداری کن��د .در این صورت
لندن میتواند با بروکس��ل وارد مذاکره ش��ود
و رون��د تواف��ق جدید درب��اره تج��ارت آزاد و
خودداری از پرداخت  49میلیارد دالری که باید
به منظور جدای��ی از اتحادیه اروپایی پرداخت
شود ،آس��انتر میش��ود .با گذشت یک سال
و نیم از مذاکرات میان لندن و بروکس��ل ،این
احتمال وجود دارد که انگلستان بدون حصول
توافق بریگزیت از اتحادیه اروپایی جدا ش��ود.
 2طرف در مسأله مرز ایرلندشمالی و جمهوری
ایرلند برای جلوگیری از ایجاد مرز سخت هنوز
به توافق نرسیدهاند و ترس از بازگشت تنش در
این منطقه وجود دارد.

جنایت جدید آمریکا
علیه غیرنظامیان در سوریه

ائت�لاف آمریکایی مدعی مب��ارزه با داعش
کش��تار دیگری را در ش��رق س��وریه رقم زد.
خبرگزاری رسمی سوریه (س��انا) گزارش داد
جنگندههای ائتالف آمریکایی ،جمعه شهرک
هجین واقع در  110کیلومتری ش��رق ش��هر
دیرالزور را هدف حمالت خود قرار دادند .منابع
محلی به س��انا گفتند جنگندههای آمریکایی
منازل غیرنظامیان را به صورت گسترده بمباران
کردن��د و در جری��ان این حمالت دس��تکم
26غیرنظامی جان خود را از دس��ت دادند که
برخی از آنها زنان و کودکان بودند.
همچنی��ن در جریان حمالت مذکور دهها
نفر نیز زخمی و خس��ارات زی��ادی به منازل
س��اکنان این منطقه وارد ش��د .منابع محلی
میگویند به خاطر س��ختی بیرون کش��یدن
افراد زخمی از زیر آوارها و وضعیت نامس��اعد
بس��یاری از آنان ،احتماال بر تعداد افراد کشته
افزوده خواهد ش��د .به گفته این منابع ،ائتالف
آمری��کا «به بهان��ه حمله به تروریس��تهای
داعش منازل غیرنظامیان را بمباران میکند...
و تجاوز مستمر ائتالف باعث آوارگی و مهاجرت
[اجباری] صدها غیرنظامی ش��ده است که به
خاطر تخریب منازلشان ،بیخانمان شدهاند».
کش��تار غیرنظامیان هجین تنه��ا  4روز پس
از بمباران منطقه «الس��وق الجدی��د» در این
ش��هرک توس��ط ائتالف آمری��کا روی داد .در
جریان حمالت اخی��ر آمریکا به هجین که با
بمبهای ممنوعه فس��فری سفید انجام شد،
شمار زیادی از غیرنظامیان مصدوم و برخی از
مغازهها و منازل نیز به آتش کشیده شد.

