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تحوالت جزیرهالعرب در پیچ تاریخی

پرچم یمانی

*دبیرکل جنبش تنظیم مستقبل العداله یمن

پارااروپا

بازداشت بیش از  100معترض
در سومین شنبه ناآرام پاریس

منتقدانسیاستهایاقتصادیدولتفرانسه
روز شنبه بار دیگر به خیابانهای پایتخت آمدند.
تصاویر و فیلمهای منتشر شده از این تظاهرات
حاک��ی از ای��ن اس��ت که پلیس ضدش��ورش
فرانسه با گاز اشکآور و ماشین آبپاش سعی
کرد معترضان موس��وم ب��ه «جلیقهزردها» را
متفرق کند و گفته میش��ود بیش از  100تن
بازداشت شدند .همچنین در جریان ناآرامیهای
دیروز «لوکاس الگر» خبرنگار ش��بکه خبری
راشاتودی در فرانسه هنگام پوشش تظاهرات،
هدف گلوله الستیکی قرار گرفت و زخمی شد.
تظاهراتهای اعتراض��ی در پاریس از هفدهم
نوامبر آغاز ش��ده اس��ت .رانندگان و شماری از
اتحادیههای بازرگانی و احزاب سیاسی از عوامل
محرک برای آغاز موج اعتراضها در این کشور
هس��تند .تظاهراتکنندگان ب��ه افزایش بهای
س��وخت و مالیاتها اعتراض دارند .با این حال
امانوئل مکرون ،رئیسجمهوری فرانسه همواره
بر موضع خود یعنی ادامه روند کنونی و اجرای
سیاس��تهای اقتصادی مورد نظر خود تاکید
دارد.
شورش جلیقهزردها از فرانسه به بلژیک رسید

تشنج در قلب اروپا

ض جلیقهزردها در فرانس��ه به
دامنه اعت��را 
بلژیک هم کشیده شده است .روز شنبه شماری
از بلژیکیها با تجمع در مرکز بروکسل خواستار
استعفای «شارل میشل» نخستوزیر شدند .آنها
شعار میدادند« :میش��ل استعفا کن» .برخی با
پرتاب سنگ و ترقه با پلیس درگیر شدند و پلیس
هم در مقابل از ماش��ین آبپاش و گاز اشکآور
اس��تفاده کرد .فضا به قدری ناآرام بود که ابری از
دود محل تظاهرات را فرا گرفته بود .بنا بر گزارش
روزنامه انگلیسی اکسپرس ،این ناآرامیها باعث
ش��د مقر اصلی کمیسیون اروپا به صورت موقت
تعطیل شود و تا زمانی که معترضان عبور کردند
به هیچ کسی اجازه ورود یا خروج از این ساختمان
داده نشد .صدها نفر از تظاهراتکنندگان که به
افزایش س��وخت و هزینهه��ای زندگی اعتراض
داشتند اماکن سیاسی در بروکسل را هدف قرار
داده بودند و برای کنترل آشوب ایجاد شده ،دهها
نفر از نیروهای پلیس باتون به دس��ت در محل
مستقر شده بودند.

تاریکخانه

ولیعهد سعودی نشست جی  20بوئنوسآیرس را دستخالی ترک کرد

حجتاالسلام سیدحسن
علی العماد* :ریش��ه مساله

یمن به کرب�لا بازمیگردد؛
واقع��های ک��ه مح��دود به
کشورهای عربی و غیرعربی
نب��وده و برای بش��ریت یک مس��اله تاریخی
اس��ت .اگر امام حس��ین(ع) قیام نمیکردند
بشریت و اسالم از بین میرفت؛ پیچ تاریخی
کربالی دوم ،قیام امام خمینی(ره) اس��ت که
امام تعبیرش��ان این بود اگ��ر امروز جمهوری
اس�لامی ایران نایستد و شکس��ت بخورد تا
سالها از اسالم سخنی شنیده نمیشود .قیام
امام خمینی(ره) سبب ماندگاری اسالم شده
اس��ت .اگر امام راحل ایس��تادگی نمیکردند
همه حکومتهای اسالمی از بین رفته بودند
و آمری��کا خیالش راحت بود اما ایش��ان قیام
کردند و میلیونها نفر در کشورهای مختلف
با تبلیغ��ات امام راحل و ب��هبرکت این قیام،
مس��لمان ش��دند .یمن کربالی امروز است.
بزرگتری��ن و مجهزترین کش��ورهای جهان
علیه یم��ن برخاس��تهاند 30 .ه��زار کودک
یمنی هر س��ال از دنیا میروند و رسماً اعالم
شده که بیش از  20میلیون محاصره و تحت
گرسنگی هستند .آلسعود در خط مقدم برای
رژیم صهیونیستی هستند .جنگ یمن؛ مساله
نفت ،بابالمندب یا گریه بر کودکان گرس��نه
نیست .عربستان سعودی حتی خاک یمن را
میخواهد بس��وزاند و نمیخواهد یمن زنده
ش��ود ،چرا ک��ه در این ص��ورت پرچم یمانی
برپا ش��ده و مقدمه ظهور خواهد شد .از نظر
انس��انهای مقاوم ،مردم یمن اهل ایستادگی
هستند .بزرگ و کوچک در مقاومت و جنگ
حضور دارند .در یمن کادر رسانهای قوی وجود
ندارد و مظلومیت را نمیتوان منتقل کرد.

وطن امروز

گ�روه بینالملل :نشس��ت س��ران
کش��ورهای گروه  20در آرژانتین،
کابوس محمد بنس��لمان ،ولیعهد
س��عودی را که ب��ه جنایات جنگی
در یمن و قت��ل روزنامهنگار منتقد
عربستان متهم اس��ت ،به واقعیت
تبدیل کرد و نشان داد این شاهزاده
با بدترین انزوای سیاسی در جامعه
جهانی مواجه است .با افتتاح اجالس
سران گروه  20در بوئنوسآیرس در
عصر جمع��ه که لغو دی��دار دونالد
ترام��پ و والدیمیر پوتی��ن و قتل
جمال خاشقجی ،روزنامهنگار منتقد
سعودی آن را تحتالشعاع قرار داده
ب��ود ،عمده نگاهه��ا متوجه حضور
ولیعهد س��عودی بود و دوربینهای
عکاس��ان روی تعام��ل و برخ��ورد
رهبران و مقامات جهان با او متمرکز
بود؛ کس��انی که از نح��وه برخورد
عربس��تان با پرونده قتل خاشقجی
عصبانیبودند.
بنسلمان در عکس رسمی موسوم به «عکس
خانوادگی» که با حضور سران کشورهای گروه ۲۰
و سایر شخصیتهای مهم گرفته میشود در گوشه
تصویر دیده میشود و با بیاعتنایی دیگران مواجه
شد ،به همین دلیل این حاکم دوفاکتوی سعودی
به سرعت بدون هیچ دست دادن و صحبتی با هیچ
یک از مقامات محل را ترک کرد .منابع خبری اظهار
کردند ،براساس پروتکل تنظیم شده آرژانتین عمدا
بنسلمان در گوشه تصویر قرار داده شده بود تا بقیه
رهبرانی که تمایلی به گرفت��ن عکس با او ندارند
در کنارش نباش��ند .ای��ن در حالی بود که محمد
بنس��لمان در نخستینتصویر رسمی که رهبران
ن کسی
ش��رکتکننده را نش��ان میداد نخستی 
بود که س��کوی مربوط ب��ه گرفتن عکس رهبران
ش��رکتکننده در اجالس را ترک کرد .همچنین
رس��انهها تصاویری از دیدار رهبران اندکی با او در
اج�لاس از جمله امانوئل مکرون ،رئیسجمهوری
فرانسه را منتشر کردند که آن هم حاوی پیام بسیار
ج��دی مکرون به او درباره یمن و خاش��قجی بود.
رجب طیب اردوغ��ان ،رئیسجمهوری ترکیه که
پایان آمریکا آخری��ن رئیسجمه��ور ایاالت
متحده در دوران جنگ س��رد با
لعن و نفرین ملتهای مسلمان بویژه عراقیها که
جنایات متعددی را علیه آنها مرتکب شده بود ،در
آخرین روز ماه نوامبر  2018آخرین نفس را کشید.
«جرج هربرت واکر بوش» روز جمعه در حالی
در  94سالگی در خانهاش در هوستون تگزاس مرد
که سالها از بیماری پارکینسون شدید رنج میبرد
و دستکم طی  6سال اخیر روی صندلی چرخدار
برقی مینشست .بسیاری او را شیطانصفتترین
و مخوفترین رئیسجمه��ور تاریخ ایاالت متحده
دانستهاند ،چرا که نهتنها از راس دستگاه جاسوسی
آمریکا به کاخ سفید رسید ،بلکه بنا به اسناد فراوان
به عنوان داماد «آلیس��تون کراول��ی» ،بدنامترین
شیطانپرست قرن بیستم موسوم به «دیو بزرگ»
نوه «پرس��کات بوش» رهبر معنوی «بوهمینها»
(مهمترین فرقه مخفی شیطانپرستی در آمریکای
شمالی)جایگاه پدربزرگش را حفظ کرده و راه نفرین
شده او را ادامه داد.
او در فاصل��ه س��الهای  1971ت��ا  1973در
زمان ریاستجمهوری «ریچارد نیکسون» نماینده
ایاالت متحده در سازمان ملل بود و بعد به سفارش
هن��ری کیس��ینجر ،وزیر خارجه صهیونیس��ت و
بانفوذ جمهوریخواهان طی س��الهای  1974تا
 1976میالدی س��فیر آمریکا در چین شد .سپس
در دورهای که به فصل تغییر س��اختار در سازمان
اطالعات مرکزی آمریکا مش��هور ش��د ،یعنی در
سالهای  1976و  1977به مدیریت سیا و تغییر
نسل در این سازمان پرداخت.
ج��رج بوش پدر ،تنها رئیسجمهور آمریکا بود
که پسرش نیز در زمان حیاتش به ریاستجمهوری
رس��ید و جالب اینکه ه��ر دو جنایت��کار جنگی
محسوب میشدند .او اگرچه همانند جیمی کارتر
و جرالد فورد ،اس�لاف دهه هشتادیاش ،تنها یک
دوره در ق��درت ماند اما در عین حال نزدیکترین
رئیسجمهور به کارتل راکفلرها و حکومت س��ایه
آمریکا و مقتدرترینش��ان ش��ناخته میش��ود .او
در تمام  8س��ال ریاس��تجمهوری دونالد ریگان،
نق��ش پدر معن��وی هر دو طیف سیاس��ی جدید
نومحافظهکاران و جنگطلبان (بازهای ش��کاری)
آمریکا را برعهده داشت که اوایل دهه  1990پس از
فروپاشی اتحاد شوروی با اتحادشان در قالب حزب
جمهوریخواه ،کاخ سفید و کنگره را قبضه کردند
و سپس زمینهس��از چندین حمله نظامی خونبار
آمری��کا و ناتو در سراس��ر دنیای تکقطبی طی 2
دهه پس از آن بویژه در عراق ( 3بار) ،بالکان ،پاناما،
افغانستان ،سومالی ،سوریه ،یمن و لیبی شدند.
چهلویکمین رئیسجمهور ایاالت متحده ماه
مارس  1991سه ماه پس از حمله به عراق ،در یک

تحقیربنسالخ

مورد توجه رسانهها بود کامال نسبت به بنسلمان
بیتوجه بود؛ به رغم اینکه بارها با او رودررو ش��د
و از کنار او گذش��ت اما هیچ توجهی به او نکرد و
ت تعجبها در زم��ان عبور اردوغان از
کامال عالم 
کنار بنس��لمان و بیتوجهیاش به او روی صورت
بنسلمان مش��خص بود .حتی بزرگترین حامی
بنس��لمان یعنی دونالد ترامپ هم تنها به نگاهی
به سمت او بسنده کرد و بنسلمان نیز به او لبخند
زد اما ترامپ بدون صحبت با بنس��لمان رد شد و
رفت .کاخ س��فید نیز روز جمعه اعالم کرد دونالد
ترامپ و بنسلمان با هم تعارفات معمول داشتند
و هی��چ بح��ث جدی انج��ام ندادند .تنها کس��ی
که با گرمی از بنس��لمان در نشس��ت س��ران در
بوئنوسآیرس استقبال کرد پوتین بود که با لبخند
و گش��ادهرویی با او دست داد .پوتین و بنسلمان
در جریان نشست نیز در کنار یکدیگر نشستند و
فارغ از جایگاه و اختالف س��نی و وزنه سیاسی که
هر کدام از کش��ورها دارند ،به گفتوگو با یکدیگر
پرداختند .به نظر میرسد دست دادن و استقبال
گرم رئیسجمهوری روسیه از بنسلمان در حاشیه

این نشست ،حاوی پیامی است مبنی بر اینکه پس
از ترام��پ گاودوش ،اینبار نوبت پوتین اس��ت که
آلسعود را بدوشد .گفته میشود والدیمیر پوتین
بزودی برای انجام یک دیدار رس��می به عربستان
سفر خواهد کرد ،لذا باید منتظر ماند و دید ولیعهد
سعودی که به خاطر جنگطلبی و خونریزی به
«صدامک» و «ارباب ارهها» شهره شده است ،چه
هزین��های را برای این دس��ت دادن گرم ،به طرف
روس��ی پرداخت خواه��د کرد ،البت��ه در این باره
برخی تحلیلگران معتقدند این دیدار به دلیل منافع
مشترکی که عربس��تان و روسیه در زمینه نفت و
اوپک دارند ،صورت گرفته است .اما در تالش برای
زدودن سایه جنایت قتل خاشقجی و جنگ یمن
بر اجالس گروه  ۲۰وزارت خارجه سعودی با انتشار
تصاویری در توئیتر سعی کرد نشان دهد بنسلمان
در این اجالس م��ورد توجه مقامات قرار گرفته و
تصاویری از بنسلمان با رئیسجمهوری فرانسه در
حاش��یه اجالس را منتشر کرد .خالصه اینکه باید
گفت ولیعهد سعودی نتوانست اهدافش از حضور
در نشس��ت بینالمللی بوئنوسآی��رس را محقق

مقتدرترین و شیطانیترین رئیسجمهور آمریکا در  94سالگی مرد

پایان پدر خاندان جنایتکار بوش

سخنرانی مش��هور نظریه قلدری آمریکا در جهان
تکقطبی پساش��وروی را بدین شکل مطرح کرد:
«موضوع تنها یک کشور کوچک نیست ،هدف ما
یک عقیده تازه است ،یک نظم نوین جهانی؛ نظمی
که در آن کشورهای مختلف تحت یک جنبش گرد
هم آمدهاند تا به آرزوهای جهانی بش��ریت ،یعنی
صل��ح و امنی��ت ،آزادی و حاکمیت قانون دس��ت
یابن��د» 17 .ژانویه  1991ارت��ش آمریکا در راس
ائتالفی بینالمللی متش��کل از  34کش��ور شامل
اعضای ناتو ،برخی کشورهای اروپایی و آفریقایی،
همپیمان��ان بریتانیا و شیخنش��ینهای حاش��یه
خلیجفارس به عراق حمله کرد.
عملی��ات نظام��ی توف��ان صحرا (جن��گ اول
خلیجفارس) که توسط آمریکا و متحدان نظامیاش
در همان سال به بهانه اشغال کویت توسط حکومت
بعثی صدام انجام ش��د ،نهتنها باعث کشتار بیش

از  200ه��زار تن از عراقیها ش��د ،بلکه با تحریک
دیکتاتور س��فاک بغداد به جنون و جنایت بیشتر
علیه مردم کشورش و تحریمهای متعاقب جنگ،
زمین��ه مرگ دهه��ا هزار عراق��ی دیگ��ر را بر اثر
گرسنگی ،بیماری و تسویهجمعی شیعیان انقالبی،
کردها و سنیهای مخالف پدید آورد.
جالب اینکه رئیسجمهور شیطانصفت وقت
آمریکا که پیش از حمله صدام به کویت ،از طریق
وزیر دفاعش دونالد رامسفلد به دیکتاتور بغداد چراغ
س��بز داده بود ،پس از ویران��ی عراق در جنگ اول
خلیجفارس نیز دوباره با صدام علیه ایران دس��ت
دوستی داد.
او اما حتی پیش از حمله به عراق ،جنگافروزی
را در پاناما آغاز کرده بود .او در دس��امبر  1989به
تفنگ��داران دریایی آمریکا دس��تور داد برای عزل
«مانوئل نوریگا» رئیسجمهور وقت پاناما که خود
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انتشار ارزیابی سیا این بار در والاستریت ژورنال

بنسلمان از سال پیش
دنبال قتل خاشقجی بود!

کن��د و خود را از تبعات قتل جمال
خاشقجی و جنگ خونین یمن دور
کند .نخس��تین دلیل این است که
سران کشورهای غربی بیش از آنکه
نگاهشان متوجه شخص بنسلمان
باش��د ،متوجه کش��ور عربس��تان
س��عودی بود و همچنان به چش��م
یک «گاو شیرده» به این کشور نگاه
میکنند ،بنابراین حتی خوش و بش
به ظاهر دوستانه نیز نمیتواند دلیلی
برای فراموش ک��ردن جنایتهای
بنسلمان باشد .دوم اینکه همزمان
ب��ا حض��ور ولیعه��د س��عودی در
آرژانتین ،س��ازمان دیدهبان حقوق
بش��ر در بیانیهای با عنوان «دست
عدالت کوتاه نیس��ت» ،از دادستان
کل آرژانتین خواس��ته است درباره
جنایتهای جنگی ائتالف سعودی
در جنگ علیه یمن که مس��تقیما
زیر نظر محمد بنسلمان قرار دارد،
تحقیقات انجام دهد.

■■ارباب ارهها امروز در الجزایر

پس از آنکه رسانههای سعودی از سفر محمد
بنسلمان به الجزایر در روز یکشنبه -امروز -خبر
دادند موجی از اعتراضات در این کشور به این سفر
ایجاد ش��ده اس��ت ولی مقامهای الجزایری بدون
توجه به خواسته جامعه مدنی ،از سفر این شاهزاده
اس��تقبال میکنند .طبق اعالم منابع رس��می در
الجزایر ،سفر بنسلمان به الجزایر  2روزه خواهد بود
و او در جریان این سفر ،با مسؤوالن ارشد الجزایری
و احتماال با عبدالعزیز بوتفلیقه ،رئیسجمهوری این
کشور دیدار خواهد کرد .به گفته این منابع ،اوضاع
کنونی در جهان عرب ،از جمله پروندههای یمن،
سوریه ،فلسطین و بحران خلیجفارس و نیز اوضاع
در لیبی و س��احل آفریق��ا از محورهای دیدارهای
بنس��لمان در الجزایر خواهد بود .ولیعهد سعودی
همچنین تقویت همکاری همهجانبه با الجزایر را
مورد بحث خواهد گذاش��ت .انتظار میرود اوضاع
بازار نفت در دستور کار مذاکرات دوجانبه سعودی
و الجزایر بویژه در سایه بیثباتی قیمتهای نفت در
بازار جهانی قرار بگیرد.
زمانی با کودتای س��یا (در دوران ریاست بوش در
مقر لنگلی) به قدرت رس��یده بود ،به این کش��ور
کوچ��ک آمریکای مرکزی حمله کنند .تنها هدف
این حمله که ظرف  4روز به اشغال کامل این کشور
کوچک به قیمت کش��ته شدن صدها نفر انجامید
و البته توسط مجمع عمومی سازمان ملل محکوم
شد ،کنترل کامل واشنگتن بر کانال پاناما و شبکه
قاچاق مواد مخدر بین جنوب و شمال قاره آمریکا
بود.
بوش پدر در س��ال  1992انتخابات را در حالی
ب��ه بیل کلینتون از حزب دموکرات واگذار کرد که
بهخاطر جنگافروزیهایش مشخصا مورد نفرت
افکار عمومی بینالمللی و اغلب آمریکاییها واقع
شده بود.
البته آوازه وحشیگری او پیشتر به ایران رسیده
بود؛ وقتی سوم جوالی  30( 1988تیرماه )1367
هواپیمای مسافری ایرباس ایران با  290سرنشین
شامل  66کودک بر فراز آبهای خلیجفارس توسط
موشکی که ناو جنگی «یواساس وینسنس» شلیک
کرده بود ،هدف قرار گرفت و تمام سرنشینانش به
شهادت رسیدند ،بوش پدر معاون اول ریگان بود.
اگرچه دولت وقت واشنگتن بعد از این حادثه،
سیاس��ت رس��میاش را بر روایتی مبنی بر عامل
«خطای انسانی» آن هم از طرف خلبان هواپیمای
ایرانی اس��توار کرده بود اما بوش پدر اصرار داشت
آمریکا از ایران بابت این جنایت عذرخواهی نخواهد
ک��رد و این موضوع را طی چند س��خنرانی پس از
حادثه نیز تکرار کرد.
مثال درس��ت یک ماه پس از جنایت آمریکایی
علیه ایرب��اس ایرانی ،مع��اون رئیسجمهور وقت
آمریکا عنادش را چنین آشکار کرد« :من هیچگاه از
طرف ایاالت متحده آمریکا عذرخواهی نخواهم کرد.
هیچوقت! اهمیتی ندارد حقایق چه باشد».
مرگ جرج بوش یک سال پس از مرگ دیوید
راکفلر ،پدرخوانده بزرگ صهیونیسم جهانی و کمتر
از  2ماه پس از درگذش��ت سناتور جان مککین،
پدر معنوی جنگطلب��ان آمریکا جمع مهمترین
ستونهای حزب جمهوریخواه در جهنم را جمعتر
کرده و اعتبار دونالد ترامپ در این حزب را بیشتر
کرد .ترامپی که به رغم ادای احترام ظاهریاش به
مرگ بوش پدر همواره از او انتقاد میکرد و حتی 2
سال پیش اعالم کرده بود خواندن کتاب «خانواده
جنایتکار بوش» به قلم جان هانت و راجر استون او را
بشدت تحت تاثیر قرار داده است .ترامپ این کتاب
را که در جریان کارزار انتخابات ریاس��تجمهوری
 2016علیه نامزدی جب بوش ،پس��ر جرج دابلیو
بوش به ابتکار روزنامه نیویورکتایمز منتش��ر و به
یکی از پرفروشترینهای آن سال بدل شد ،واجد
حقایقی سخت دانسته بود.

تنه��ا ی��ک روز پ��س از آنک��ه روزنام��ه
واشنگتنپس��ت در مقالهای نس��بت به نادیده
گرفته ش��دن قتل جمال خاشقجی توسط کاخ
سفید هش��دار داد ،س��ازمان اطالعات مرکزی
آمریکا بخش دیگری از یافتهه��ای خود درباره
دست داشتن ولیعهد سعودی در این جنایت را
به مطبوعات درز داد .مدیران س��یا این بار یک
روزنامهنگار آمریکایی سرشناس حوزه دیپلماسی
را ب��رای جدیدترین افش��اگریها درباره محمد
بنس��لمان در راس��تای تقابل درون حاکمیتی
موجود با رئیسجمه��ور ایاالت متحده انتخاب
کردند .بدین ترتیب «وارن پی اس��تروبل» دبیر
س��ابق بخش دیپلماتیک ش��رکت اطالعاتی-
رسانهای بزرگ کانادایی تامپسون رویترز ،شرکت
مادر خبرگزاری مش��هور رویترز در گزارشی که
در نخس��تین س��اعات روز ش��نبه اول دسامبر
روی تارنمای یک روزنامه س��ابقا حامی ترامپ
قرار گرف��ت ،اطالعاتی جدید درب��اره پیگیری
نزدیک قتل روزنامهنگار منتقد عربستانی توسط
ولیعهد سعودی منتشر کرد .در این گزارش وال
استریت ژورنال که استروبل مدعی شده مستند
به اطالعات ردیابی در ارزیابی محرمانه سازمان
سیا و همچنین دیگر اطالعات مخفیانهای است
که خ��ود گردآوردی کرده ،فاش ش��ده اس��ت:
«بنس��لمان در س��اعات پیش و پ��س از قتل
خاشقجی دس��تکم  11پیام را به نزدیکترین
مش��اور خود که بر تیم قاتل جمال خاش��قجی
نظارت داشت ،ارسال کرده است».
به نوشته او ،گزارشهای اطالعاتیای وجود
دارد ک��ه تصدی��ق میکند ولیعهد س��عودی از
آگوس��ت ( 2017مرداد  )1396به دس��تیاران
خود س��پرده بود اگر تالشهایش برای تشویق
خاش��قجی به بازگشت به عربستان موفق نبود،
«میتوانیم او را بیرون از عربس��تان فریب داده
و ترتیب کارها را بدهیم» .بدین ترتیب استروبل
ارزیاب��ی دس��تگاه اطالعاتی ای��االت متحده از
این س��خنان را «آغاز عملیات سعودیها علیه
خاش��قجی» دانس��ته و مینویس��د :س��ازمان
س��یا با «اطمینان متوس��ط تا باالی��ی» به این
نتیجه رس��یده که محمد بنسلمان« ،شخصا»
خاش��قجی» را «هدف گرفته و احتماال دستور
مرگ وی را داده است».
نخس��تین بار حدود  2هفته پیش بود که
روزنامه واشنگتنپست که روزنامهنگار مقتول
عربستانی ستوننویس��ش بود ،بخشهایی از
ارزیابی اطالعاتی س��ازمان س��یا درباره نقش
بنس��لمان در قتل او را منتشر کرد؛ گزارشی
که طبق اعالن رسمی دفتر لنگلی ،به استماع
دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا و سایر
مقامات کنگره نیز رسیده است .بر این اساس
رص��د پیامهای الکترونیک��ی و تماس تلفنی
میان محمد بنس��لمان و س��عود القحطانی،
مش��اور ویژهاش و مس��ؤول اجرایی تیم ترور
 15نفره خاش��قجی در کنسولگری سعودی
در اس��تانبول نش��ان میده��د او همزمان با
ش��کنجه و قتل روزنامهنگار مزبور در تماس
مستقیم با بنسلمان بوده است .ترامپ نخست
در س��خنانی با زیر س��وال بردن ارزیابی سیا
تالش کرد با عبارت مش��هور «ممکن اس��ت
که وی (بنس��لمان) چنین کاری کرده باشد
و ممکن اس��ت چنین نکرده باش��د» خود را
ب��ه آن راه بزند اما اواس��ط هفته گذش��ته در
مصاحبه مطبوعاتی جدیدی مجبور شد اصل
نتیجهگیری س��ازمانهای اطالعاتی را تایید
کن��د .برخ��ورد بیتفاوت او در قبال دوس��ت
صمیمیاش بنسلمان ،در اجالس اخیر جی
 20در بوئنوسآی��رس نی��ز حکایت از توجیه
شدن او توسط چپل ،رئیس سیا داشت.
مقاومت

خطونشان حزباهلل به صهیونیستها

حزباهلل لبنان با انتشار یک پیام ویدئویی که
جمعه منتشر شد به صهیونیستها هشدار داده
فکر حمله به لبنان را از سر بیرون کنند ،اگرنه
پشیمان خواهند شد .در این فایل ویدئویی که
عنوان «اگر گستاخی کنید پشیمان میشوید»
برای آن انتخاب ش��ده ،بخشهایی از سخنان
سیدحس��ن نصراهلل ،دبیرکل حزباهلل لبنان با
زیرنویس عبری منتشر شده است .سیدحسن
تأکید کرده ح��زباهلل هرگونه حمله به لبنان
را پاس��خ خواه��د داد .این فیل��م ،رزمندگان
حزباهلل لبنان را در حال نشانهگیری به سمت
اهداف رژیم صهیونیستی نشان میدهد .فیلم
همچنی��ن ح��اوی تصاوی��ری از برخی اماکن
حساس رژیم صهیونیستی مانند پاالیشگاهها،
پایگاههای نیروی هوایی ،مقر رآکتور هستهای
دیمونا و قرارگاه ارتش رژیم صهیونیس��تی در
تلآویو است.

