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گزارش
مراکش رسم ًا از ائتالف سعودی علیه یمن
خارج شد

دلیل بروز تنش
در روابط رباط و ریاض

گ�روه بینالمل�ل :سیاس��تهای تهاجم��ی
عربستانس��عودی بار دیگر یک��ی از همپیمانان
این رژیم را آزرده کرده اس��ت .مقامهای سعودی
با اتخاذ سیاس��تهای منطق��های و بینالمللی
مداخلهجویانه ،امور را به جایی پیش بردهاند که
مراکش که تا پی��ش از این همپیمان راهبردی
عربستان بهش��مار میرفت ،سفیر خود از ریاض
را فراخواند .مصطفی المنصوری ،سفیر مراکش
در عربستانس��عودی ،روز جمعه اعالم کرد بعد
از گزارش شبکه تلویزیونی العربیه «علیه تمامیت
ارضی مراکش» به کشورش فراخوانده شده است.
وی بیان کرد بعد از این گزارش العربیه ،تغییراتی
در س��طح روابط رباط و ریاض ایجاد شده است.
از س��وی دیگر ،یک مق��ام دولت مراکش به این
خبرگزاری گفته است که این کشور مشارکت در
حمالت ائتالف تحت رهبری سعودیها در یمن
را نیز متوقف کرده و در نشستهای وزرای ائتالف
سعودی نیز ش��رکت نمیکند .خروج مراکش از
ائتالف تحت رهبری عربس��تان س��عودی علیه
یمن ،نتیجه تش��دید اختالفات میان  2کش��ور
پس از اظهارنظرهای مقامهای مراکش و واکنش
متقابل رژیم سعودی اس��ت .ناصر بوریطه ،وزیر
خارجه مراکش چند هفته پیش در گفتوگو با
شبکه خبری الجزیره قطر ،گفته بود تغییراتی در
وضع مشارکت این کشور در ائتالف تحت هدایت
ریاض به وجود آمده است .وی تصریح کرده بود
که رباط مالحظاتی جدی درباره سفر اخیر محمد
بنس��لمان ،ولیعهد سعودی به کشورهای عربی
داش��ته است .مراکش بر خالف دیگر کشورهای
عرب��ی ،از میزبانی بن س��لمان خ��ودداری کرد؛
اقدامی که به عقیده کارشناسان ،تحت تأثیر نقش
او در قتل جمال خاش��قجی ،روزنامهنگار منتقد
س��عودی بوده اس��ت .پس از این مصاحبه وزیر
خارجه مراکش با الجزیره ،تلویزیون دولتی العربیه
در عربس��تان سعودی ،مس��تندی در حمایت از
ادعای حمله مراکش به «صحرای غربی» منتشر
کرد؛ منطقهای که بر سر مالکیت آن اختالفهایی
وج��ود دارد .طبق این گزارش ،مراکش از ابتدای
جنگ ویرانگر رژیم سعودی و متحدانش به یمن،
در این ائتالف نظامی حضور داشت؛ اگرچه دولت
رباط اطالعات زیادی از میزان مش��ارکتش فاش
نکرده است .اختالفها و سردی روابط دو کشور
دالی��ل دیگری نیز دارد که کمکم آن را به نقطه
جوش رس��انده است و کش��وری که تفریحگاه
دائمی شاه سعودی بوده اکنون به دشمن شماره
یک عربستان تبدیل شده است.
■■همکاری مراکشی  -قطری

مراکش از نخس��تین کش��ورهایی بوده که
همزمان با اق��دام ائتالف چهارگانه (عربس��تان
س��عودی ،بحرین ،امارات و مصر) علیه قطر ،به
کمک دوحه ش��تافت و با ارائه برخی کمکها از
بار محاصره اقتصادی و سیاسی علیه آن کاست.
مراکش با این اقدام ،با توجه به سطح روابط آن با
عربستانسعودی و میزان سرمایهگذاریهایش در
این کشور ،در واقع مقامهای سعودی را به چالش
ی اس��ت که مراکش پیش از
طلبید .این در حال 
این ،بر اس��تقالل و بیطرفی خ��ود در هرگونه
اختالفات میان کشورهای عربی تأکید کرده است.
در اینباره روزنامه فرامنطقهای رایالیوم اخیرا در
گزارش��ی با عنوان «2018؛ سال دوری مراکش
از عربستان سعودی» ،نوشت« :مراکش در سال
 2018در اقدامی بیس��ابقه سیاس��ت دوری از
کشورهای عربی حاشیه خلیجفارس به خصوص
عربستانسعودی را آغاز کرد؛ اگر چه سعی کرد
روابط دوستانه با قطر را حفظ کند».
■■میزبانی جامجهانی2026

در جریان رایگیری برای میزبانی جامجهانی
 ،2026عربستانس��عودی به نفع آمریکا ،کانادا
و مکزیک رای داد و اخباری نیز درباره تش��ویق
دیگر کش��ورها توسط عربستان به رای ندادن به
مراکش منتشر شد .در این رایگیری مراکش با
 65رای در مقابل  134رای ،میزبانی جامجهانی
را از دست داد و متعاقب این امر ،کینه مراکشیها
از عربس��تان افزایش یافت .پادش��اه مراکش در
موضعگی��ری علی��ه این اقدام س��عودی ،با امیر
قط��ر تماس تلفنی برقرار و از او به نش��انه دادن
رای مثبت به مراکش تشکر کرد .از سوی دیگر،
ش��هروندان مراکش��ی در پی شکست  5بر صفر
عربس��تان مقابل روس��یه در این دوره از بازیها
بهانهای برای تمسخر عربس��تان و سرزنش این
کش��ور یافتند و حس��اب خود را با این کشور به
خاطر مخالف��ت با میزبانی جامجهانی توس��ط
مراکش تس��ویه کردند .در مقابل چنین مواضع
دولت مراکش ،ریاض نیز به اقدام علیه رباط روی
آورد .عربستان در ادامه اقدامات خصمانه خود ،از
جبهه پولیساریو در منازعه بر سر صحرای غربی
در مقابل دولت مراکش حمایت و در عین حال،
کمکهای مالی خود را به مراکش نیز قطع کرد.
شبکه العربیه به عنوان مهمترین رسانه عربستانی
که کام�ل ً
ا در جه��ت اهداف آلس��عود حرکت
میکند در برنام��های به موض��وع اختالفهای
جغرافیایی مراکش از جمل��ه در صحرای غربی
پرداخته است.

وطن امروز

جنون پلیس فرانسه علیه جلیقهزردها وارد هفته سیزدهم شد

هدیه مکرون به جلیقهزردها :کوری!

گروه بینالملل :زمانی که از پرستیژ فرانسوی سخن
به میان میآمد ،استعمار فرانسوی توانسته بود برای
خود آوازهای میان کشورهای آفریقایی و خاورمیانه
عربی ایجاد کند اما این پرس��تیژ اکنون جای خود
را به اصل خویش یعنی جنون و وحش��یگری داده
است به طوری که در سیزدهمین هفته اعتراضات
جلیقهزرده��ا ،پلی��س بار دیگر با وحش��یگری به
معترضان آسیب فیزیکیرساند .شلیک گلولههای
پالس��تیکی و اس��تفاده از س�لاحهای خاص که
چشمان معترضان را نش��انه رفته است ،به خاری
در چش��م امانوئل مکرون ،رئیسجمه��ور بانکدار
فرانسه مبدل شده است .گزارشها نشان میدهد
در نمادسازی جدید ،آنهایی که چشمانشان را در
اعتراضات از دست دادهاند با یکدیگر متحد شدهاند
و در تصاوی��ر گرافیکی از آنها ب��ه عنوان قهرمانان
مبارزه اس��تفاده میش��ود .مکرون هرگز فکرش را
هم نمیک��رد دولتی که وعده اقتصاد دیجیتالی را
به مردم فرانس��ه داده بود ،به یکی از خش��نترین
دولتهای معاصر فرانس��ه مبدل ش��ود که مجبور
اس��ت برای برای بقای خود چشم شهروندانش را
کور کند! آنطور که آمارهای رسمی میگوید تنها
ت��ا هفته یازدهم این اعتراض��ات ،یعنی تا  2هفته
پیش ،دستکم  ۱۷۰۰نفر بر اثر اقدامات خشونتبار
نیروهای پلیس زخمی و  11نفر هم کشته شدهاند.
البته پلیس مدعی است کشتهها مربوط به حوادث
جادهای ناشی از بستن راههاست و پلیس کسی را
نکشته است اما این ادعای پلیس مهم نیست! چرا
که در میان افکار عمومی فرانسه دولت این کشور
ی��ک دولت آدمکش و ناتوان ش��ناخته میش��ود.
همانطور که اشاره شد تکچشمها مانند اسبهای
تکش��اخ به رهبران معترض��ان جلیقه زرد مبدل
شدهاند .گزارشها نشان میدهد در این میان ،آمار
افرادی که از ناحیه گردن به باال هدف قرار گرفتهاند
آنقدر زیاد است که این برداشت را به وجود میآورد
که گویا نیروهای پلیس فرانس��ه عمدا اسلحههای
خود را به س��مت باالتنه معترضان هدف گرفته و

گلولههای پالس��تیکی و انفجاری خود را به سمت
آنها شلیک کردهاند؛ رفتاری که موجب شده تاکنون
نزدیک به  ۲۰نفر از معترضان یک چشم خود را از
دست دهند.
■■ژروم رودریگز کیست و چگونه آسیب دید؟

ژروم رودریگز یکی از رهبران ش��ناخته ش��ده
جلیقهزرده��ا در حال��ی ک��ه از یازدهمین هفته
اعترضات در پاریس فیلمب��رداری میکرد ،بر اثر
اصابت گلوله فلشبال بینایی یک چش��م خود را
از دس��ت داد .رودریگز خودش این خبر را پس از
رساندنش به بیمارستان از طریق شبکه اجتماعی
فیسبوک اعالم کرد .هیات نظارت بر رفتار پلیس
فرانس��ه به منظور رسیدگی به شکایتها تشکیل
جلسه داده است اما وزارت کشور فرانسه میگوید
غیر از اس��تفاده از فلشبال و گاز اشکآور ،سالح
دیگری برای برخورد با معترضان ندارد و اگر بخواهد
شیوههای برخورد را تغییر دهد ،تعداد بیشتری از
معترضان مجروح یا کشته میشوند .تاکنون 11نفر
از معترضان کش��ته ش��دهاند و حدود  20نفر هم
بینایی یک چش��م خود را از دس��ت دادهاند .این

نیکالس مادورو رئیسجمهور ونزوئال :اروپا «کر» است

گروه بینالملل :نیکالس مادورو،
ونزوئال
رئیسجمه��وری ونزوئال که این
روزها ش��رایط سختی را تجربه میکند ،خطاب به
م��ردم ونزوئال گفت :اروپا کر اس��ت و صدای ملت
ونزوئال را نمیشود .این در حالی است که رومانی هم
به جمع کش��ورهای اروپایی که دولت خود خوانده
ونزوئال را به رسمیت شناختهاند پیوسته است .البته
اتحادی��ه اروپایی با توجه به مخالفت ایتالیا و یونان
نتوانست بیانی ه مش��ترکی درباره حمایت از دولت
کودتا در ونزوئال صادر کند به همین جهت کشورهای
فوق تک تک مجبور ش��دند چنی��ن واکنشهایی
را نش��ان دهند .این در حالی اس��ت که مادورو به
خبرنگاران گفت :من پیش��نهاد برگزاری انتخابات
زودهن��گام را به مجلس ملی میدهم و آن را تأیید
خواهم کرد .همچنین دوست دارم که شاهد شرکت
مردم در رأیگیری مجلس جدید باشم؛ اقدامی که
به کش��ور کمک کرده و به ثبات میانجامد .ونزوئال
به دنبال اعالم ریاست جمهوری از سوی گوایدو به
عنوان مهره آمریکایی و به رس��میت شناختن او از
سوی واش��نگتن ،دچار بحران سیاسی شده است.

خاورمیانه گ�روه بینالمل�ل :پرون��ده ترور
«جمال خاشقجی» روزنامهنگار
منتقد «محمد بنس��لمان» ولیعهد سعودی بار
دیگر در کانون توجه رسانهها و محافل بینالمللی
گرفته و از حاش��یه به متن آمده اس��ت .روزنامه
نیویورکتایمز ،پنجشنبه به نقل از مقامهای مطلع
گزارش داد محمد بنسلمان در یک گفتوگوی
تلفنی که س��ال  2017انجام شده ،گفته که اگر
خاش��قجی به کش��ور بازنگردد و ب��ه انتقادش از
حکومت سعودی پایان ندهد ،با یک گلوله او را به
قتل خواهد رساند .این گفتوگو که سرویسهای
اطالعاتی آمریکا آن را شنود کردهاند ،سندی است
که نشان میدهد بنسلمان مدتها پیش از قتل
خاشقجی داخل کنسولگری سعودی در استانبول،
ترور او را به عنوان یک��ی از راههای وادار کردنش
به س��کوت بررسی کرده است .طبق گفتوگویی
که روی کاغذ نیز آمده ،زمانی که خاش��قجی در
ایاالت متحده اقامت داش��ته است ،بنسلمان به
«ترکی الدخیل» نویسنده و روزنامهنگار سعودی
نزدیک به دربار پادشاهی میگوید خاشقجی باید با
نیرنگ یا به زور به عربستان برگردانده شود و اگر
این کار انجام نش��ود ،او «با یک گلوله» کارش را
خواهد ساخت .تحلیلگران اطالعاتی آمریکا به این
جمعبندی رس��یدهاند که احتماالً منظور ولیعهد
س��عودی از این عبارت ،اجرای عین آن نبوده و او
آن را ب��ه عنوان اس��تعارهای به کار برده ،مبنی بر
اینکه حاضر اس��ت در صورت امتناع خاشقجی از
بازگشت به عربستان ،تا حد کشتن او پیش برود.
ن گفتوگو ،خاشقجی در
حدود  13ماه پس از ای 
سفارت کش��ورش در استانبول به قتل رسید .در
واق��ع ،اهمیت این گزارش در این اس��ت که مهر

مادورو همچنین از سکوت اتحادیه اروپایی در قبال
تحوالت کش��ورش انتقاد کرد و گفت :اروپا نسبت
به وقایع��ی که در ونزوئال رخ میدهد «کر» ش��ده
اس��ت .نباید از نظر دور داشت که آمریکا همانطور
که پیشبینی میشد س�لاحهای خود را در قالب
کمکهای انساندوستانه راهی ونزوئال کرده بود تا
در این کشور برای راهبرد یک جنگ شهری علیه
مردم و دولت مقدمات خود را آماده کند که توسط
نیروهای مردمی یافت شد و ضربه مهمی به راهبرد
خشونتآمیز واش��نگتن وارد کرد .نباید از نظر دور
داشت که نیکالس مادورو ،رئیسجمهوری ونزوئال
در س��خنرانی در میدان بولیوار در کاراکاس تاکید
کرد :باید مقامات دولت و مخالفان در جهت منافع
کشور پای میز مذاکره بنش��ینند .وی خاطرنشان
ک��رد که مخالفت با مذاکره یعنی انتخاب زور برای
حل بحران کشور .مادورو اظهار کرد ،دونالد ترامپ،
رئیسجمهوری آمریکا قصد دارد طرح مذاکراتی را
که اروگوئه و مکزیک با مساعدت کشورهای کارائیب
ی��ا کاری��کام ( )CARICOMب��رای حل بحران
کشورش پیشنهاد کردهاند ،تعطیل کند.

خش��ونت فزاینده منج��ر به اعت��راض دولتهای
همسایه فرانسه از جمله دولت راستگرای ایتالیا
شده است .درگیری لفظی رهبران فرانسه و ایتالیا
با یکدیگر باعث شده اس��ت طرفین سفرای خود
را فرا بخوانند تا برای نخس��تین بار پس از جنگ
دوم جهانی و تش��کیل اتحادی��ه اروپایی میان 2
کش��ور بزرگ اروپای غربی تنشی نمایان شود که
طرفین تا مرز قطع مناسبات پیش بروند .اقدامات
خش��ونتآمیز پلیس فرانسه و س��کوت نهادهای
حقوق بش��ری در حالی است که فرانسویها خود
را مدعی��ان اصل��ی حقوق بش��ر در جهان معرفی
میکنند اما قادر به حفظ امنیت ش��هروندان خود
نیستند .این کش��ور حتی درباره ونزوئال از دولت
قانونی مادرو مطالباتی را دارد که به شکل مضحکی
خود قادر نیس��ت در اروپ��ای غربی و در حالی که
دول��ت آمریکا (مانند ونزوئال) ب��ه مخالفان دولت
پول و سالح نمیدهد ،آنها را برآورده کند .نباید از
نظر دور داشت سهشنبه گذشته پارلمان فرانسه با
توصیف تظاهراتهای اخیر در این کشور به عنوان
«اعتراضات خشونتآمیز» ،طرحی را برای سرکوب

قتل دلخراش کودک  6ساله شیعه در مدینه

سعودی یک رسانه عربزبان با اشاره به
قتل فجیع کودک  ۶ساله شیعه
در مدینه ،از عربستان به عنوان سرزمین تکهتکه
کردن و ذبح نام برد .پایگاه اسراراالسبوع نوشت:
جنایت در اتوبان سلطان بن عبدالعزیز رخ داد؛
هنگامی که م��ادر زکریا الجابر از اهالی منطقه
االحس��ا در شرق عربستان که از جده به مدینه
آمده بود ،خودرویی را کرایه کرد تا برای زیارت
مرقد مطهر پیامبر برود .گفته میش��ود راننده
پس از اینکه متوجه ش��د مادر و کودک شیعه
هس��تند ،خ��ودرو را در نزدیک��ی قهوهخانهای
متوقف کرد و کودک را به زور از مادرش گرفت
و در حال��ی که مادر این کودک از کس��انی که
در محل بودند کمک میخواست ،این جنایتکار
شیش��ه یک مغازه را شکس��ته و با تکه شیشه
شکسته ش��ده گلوی کودک را مقابل چشمان
م��ادر برید و مادر بر اثر این صحنه دلخراش به
کما رفت .فرد جانی پس از این اقدام بازداشت
شده است.
اس��رار االس��بوع در گزارش خود به روایت

سازمان ملل دربار سعودی را متهم اصلی قتل خاشقجی اعالم کرد

ریاض :بنسلمان خط قرمز است!

تأییدی اس��ت بر گزارشهای پیش��ین سازمان
اطالعات آمریکا مبنی بر اینکه بنسلمان دستور
قتل خاشقجی را داده است .گزارش نیویورکتایمز
درس��ت در پایان مهلت کنگ��ره آمریکا به دولت
دونالد ترامپ منتش��ر شده اس��ت .اکتبر 2018
کمیته روابط خارجی مجلس س��نا ضرباالجل
 120روزهای ب��ه دولت ترامپ داده بود تا به طور
رس��می عامالن اصلی قتل خاشقجی را معرفی و
محکوم کند .این مهلت صبح جمعه به پایان رسید.
دولت آمریکا بعد از آنکه کنگره این کشور تحقیقات
درباره ترور خاشقجی را کلید زد ،در اقدامی برای
محافظت از بنسلمان در برابر انتقادها 17 ،مقام
س��عودی را تحریم کرد .نمایندگان ارشد مجلس
س��نا ،در پی این اقدام از ترامپ خواستند درباره
نقش بنس��لمان در ترور خاشقجی تحقیق کند.
آژان��س امنیت ملی آمریکا در چند ماه گذش��ته

معترضان موسوم به جلیقهزردها تصویب کرد .این
طرح بهرغ��م انتقاد گروههای مداف��ع آزادیهای
مدن��ی ،به لط��ف آنکه حزب «مک��رون» اکثریت
کرسیهای پارلمان را در اختیار دارد ،با  ۳۸۷رأی
موافق و  ۹۲رأی مخالف در مجلس سفالی فرانسه
به تصویب رسید .اکنون مجلس علیای فرانسه هم
باید درباره این طرح نظرش را ابراز کند .این طرح
ک��ه نام «مبارزه با آش��وبگران» ب��رای آن انتخاب
شده ،معترضان را از پوشاندن صورتهایشان منع
کرده و اختیارات پلیس را برای مقابله با معترضانی
که قصد اقدامات خش��ونتآمیز دارند ،گستردهتر
میکن��د .در همین حال از اواس��ط نوامبر 2018
ه��زاران نف��ر از مخالفان دولت فرانس��ه تظاهرات
ک��رده و دولت مکرون با طرحهایی چون آش��تی
ملی و برگزاری همهپرس��ی هم نتوانس��ته اس��ت
موج شدید خش��م عمومی را کاهش دهد .بحران
در فرانسه از جمله مسائلی است که طی  2دولت
گذش��ته از جمله چپ ،راست و اکنون میانه ادامه
داش��ته است و به نظر میرس��د ورود ماری لوپن
ب��ه کارزار این اعتراضات منج��ر به ارتقای جایگاه
جریان راس��ت افراطی در فرانس��ه شود .برخی بر
این باورند خشونت پلیس عامل اصلی این چالش
ملی بوده است ولی اقدامات مکرون هم در افزایش
خش��ونتهای عمومی در فرانس��ه بیتاثیر نبوده
است .این تظاهراتها عموما مسالمتآمیز بودهاند
که با دخالت پلیس به درگیریهای خیابانی تبدیل
شده است .دولت فرانسه قصد داشت در چارچوب
سیاست تشویق عمومی به استفاده از خودروهای
هیبریدی و کاهش خودروهای متکی به س��وخت
فسیلی ،از ابتدای س��ال آینده میالدی مالیات بر
س��وخت را افزایش دهد اما همین تصمیم جرقه
اعتراضات طبقه متوسط را زد .معترضان ،مکرون
را ک��ه پیش از این یک بانکدار ب��وده ،به حمایت
از طبق��ه ثروتمن��د مته��م ک��رده و میگویند او
سیاستهایی را دنبال میکند که بانکهای بزرگ
فرانسه از آن نفع میبرند.

گزارشهای اطالعاتی را درباره ارتباط بنس��لمان
با این قتل در اختیار سایر سازمانهای جاسوسی،
کاخ سفید و متحدان نزدیک آمریکا قرار داده است.
ی اس��ت که دولت ترامپ هنوز ولیعهد
این درحال 
سعودی را برای قتل خاشقجی مسؤول ندانسته و
حتی میکوشد نقش این شاهزاده را در این جنایت
فجیع کمرنگ جلوه دهد .از اینرو ،کنگره س��عی
دارد خود وارد عمل شود و مواضعی علیه عربستان
اتخاذ کند« .باب منندز» سناتور دموکرات و عضو
ارشد کمیته روابط خارجی سنا  3روز پیش طرح
جدیدی را برای منع فروش تسلیحات به عربستان
و وضع تحریم علیه این کشور ارائه داد 6 .نماینده
دیگر از هر دو حزب آمریکا نیز از این طرح حمایت
کردند.
■■دربار سعودی؛ متهم اصلی

همزم��ان با گ��زارش نیویورکتایمز« ،اگنس

وارون��ه رس��انههای س��عودی که کوش��یدند
جنایتکار وهابی را دارای اختالل روانی معرفی
کنند ،اش��اره کرده و آورده اس��ت :این روایت
رسانههای سعودی درحالی مطرح میشود که
با راننده بودن فرد جنایت��کار همخوانی ندارد،
زیرا به کسی که مشکل عقلی دارد ،گواهینامه
نمیدهن��د و ای��ن ثابت میکند ک��ه جانی در
صحت عقل مرتکب جنایت شده و انگیزه واقعی
این جنایت تفکرات وهابی -داعشی است .شیخ
کاظم عمری از علمای ش��یعه مدینه منوره بر
س��ر جنازه این کودک شهید مصیبت حضرت
علیاصغ��ر را خوان��د و خطاب ب��ه نمازگزاران
گف��ت« :خداوند درباره این مصیبت بزرگ اجر
عظیمی به شما بدهد .این کودک بیگناهی که
س��رش مظلومانه بریده ش��ده است ما را به یاد
طفل  6ماهه امام حسین علیهالسالم میاندازد.
ای��ن ک��ودک زکریا اس��ت که قربان��ی حرمله
دیگری شد .این جنایتکار سر کودک بیگناه را
بری��د در حالی که این ک��ودک جرمی مرتکب
نشده بود».

کاالمار» گزارشگر ویژه سازمان ملل برای بررسی
کشته شدن جمال خاشقجی در سفارت سعودی
در استانبول ،مس��ؤوالن این رژیم را به طراحی و
اجرای قتل جمال خاش��قجی متهم کرد .کاالرما
گفت اس��نادی در دس��ت دارد که ثابت میکند
«خاش��قجی قربانی یک اقدام خش��ن و عمدی»
ش��ده که «توس��ط نمایندگان حکومت سعودی
طراحی و اجرا ش��ده است» .او در گزارش خود از
مقامهای س��عودی به دلیل مانعتراشی در مسیر
تحقیقات درباره این قتل انتقاد و تأکید کرده است
س��عودیها تالشها برای روشن شدن حقایق را
«بش��دت تضعیف» کردهاند .در بخشی از گزارش
آمده است« :با کمال تأسف ،به بازپرسان ترکیهای،
وقت و دسترس��ی کافی داده نش��ده تا بررس��ی
حرف��های و موثری در صحنه ج��رم انجام داده و
به میزان استاندارد تحقیقات بینالمللی تفتیش
کنند .کاالمار این اظهارات را روز پنجش��نبه پس
از مس��افرت به ترکیه بیان کرد .کاالمار پایان ماه
ژانویه برای دیدار با مقامات مسؤول ترکیه به این
کشور سفر کرد و از جمله با «مولود چاوشاوغلو»
وزیر خارجه این کشور گفتوگو کرد .کاالمار رفتار
مأموران دیپلماتیک عربستانس��عودی را که به
گفته او از مصونیت حقوقی برای ارتکاب جنایت
سوءاستفاده میکنند ،محکوم کرد .بر اساس اعالم
سازمان ملل ،انتظار میرود کاالمار پس از تکمیل
تحقیقات ،پیگرد رسمی بینالمللی افراد دخیل در
این قتل را خواستار ش��ود .دولت ترکیه که برای
بررسی قتل خاش��قجی عزمی استوار نشان داده،
تصریح میکن��د تردیدی ندارد ش��خص محمد
بنسلمان ،ولیعهد بیپروای سعودی دستور قتل
این روزنامهنگار منتقد را صادر کرده است.

شماره 7 2654
چهارگوشه

نبیه بری :اقدام نفتی صهیونیستها
امنیت لبنان را به خطر میاندازد

نبیه بری ،رئیس پارلمان لبنان در جلسهای
اعالم کرد رژیم صهیونیس��تی به یک شرکت
مجوز بهرهبرداری از نف��ت و گاز در منطقهای
مورد منازعه را داده اس��ت .بری ادامه داد :این
موضوعی خطرناک اس��ت ،تجاوز به حاکمیت
لبنان به شمار میرود و ثروتهای نفتی و آبی ما
هدف قرار گرفته شده است .نمیتوان در اینباره
مسأله سکوت کرد و در دیدار با رئیسجمهور
ایتالیا (که به لبنان سفر کرده) و دیگر طرفهای
مربوط درباره آن صحبت خواهم کرد .مساحت
منطقه دریایی مورد منازعه میان لبنان و رژیم
صهیونیس��تی به  ۸۶۰کیلومتر مربع میرسد.
س��ال گذش��ته بر اثر افزایش تنشها میان 2
طرف ،برخی طرفهای بینالمللی میانجیگری
کردند و موضوع به صورت موقت آرام شد.

عمرانخان
امروز وارد امارات میشود

عمرانخ��ان در دور خاورمیانهای خود وارد
امارات عربی متحده خواهد شد .سفر عمرانخان
پاکستانی در حالی است که این کشور نیازمند
ج��ذب کمکهای خارجی برای ترمیم کس��ر
بودجه خود اس��ت .عمرانخان ،نخس��توزیر
پاکس��تان به دعوت رسمی مقامات اماراتی به
شیخنشین سفر میکند و عمده گفتوگوهای
طرفین ب��ا محور طالبان ،کمکه��ای مالی و
همکاریهای اقتص��ادی اس��توار خواهد بود.
وزارت خارجه پاکستان در همین حال عنوان
ک��رد عمران خان ،نخس��توزیر پاکس��تان با
دعوت محمد بنراش��د آلمکتوم ،نخستوزیر
امارات و حاکم دوبی برای شرکت در هفتمین
کنفرانس دولتها در تاری��خ  ۱۰فوریه ۲۰۱۹
س��فری یکروزه به امارات خواهد داشت .این
وزارتخانه همچنین گزارش داد نشست جهانی
دولته��ا با حضور بی��ش از  ۴هزار نفر از ۱۴۰
کش��ور فرصتی را برای بررسی شرایط فعلی و
آینده کش��ورها جهت بهبود وضعیت از طریق
اصالحات ،نوآوریها و تکنولوژی فراهم خواهد
کرد .مش��ارکت عمرانخ��ان در این کنفرانس
توج��ه جدی پاکس��تان ب��ه اعت��دال ،هوش
مصنوعی ،توسعه س��بز و نیز ابداع و توسعه را
نش��ان خواهد داد .نخس��توزیر پاکستان در
سخنرانی اصلی خود رویکرد جدی و شکوفای
پاکس��تان را اعالم کرده و از سرمایهگذاری در
بخشهای مختلف اقتصاد پاکس��تان حمایت
خواهد کرد .در این نشس��ت هیأت��ی از وزرای
خارج��ه ،دارای��ی و امور دریایی و نیز مش��اور
تجاری عمرانخان او را همراهی خواهند کرد.

برخورد 2قطار در کاتالونیا
یک کشته و دهها زخمی بر جا گذاشت

در برخ��ورد  2قط��ار مس��افری در منطقه
کاتالونیا واقع در شمال شرق اسپانیا دستکم
یک نفر جان باخت .بر این اس��اس حال  3نفر
از زخمیهای این س��انحه وخیم گزارش شده
اس��ت .این در حالی اس��ت که  ۱۶نفر دیگر از
زخمیهابهبیمارستانمنتقلشدهاند.همچنین
دس��تکم  ۷۵نفر به دلیل داش��تن زخمهای
سطحی تحت مداوای س��رپایی قرار گرفتند.
تصاویر منتشر شده از این سانحه از برخورد 2
قطار و وحشت و فرار مسافران حاضر در محل
حادثه حکای��ت دارد .علت این حادثه در حال
بررسی است و گفته میشود تحقیقات داخلی
در راهآهن اسپانیا برای بررسی این برخورد آغاز
شده است .مقامات رسمی راهآهن اسپانیا از ارائه
اظهارنظر مستقیم درباره این تصادف خودداری
کردهاند اما آنطور که مشخص است مسائل فنی
در این برخورد بیتاثیر نبوده است.

بیمها و امیدهای ترامپ
از دیدارش با کیم

به گفته ترامپ محل گفتوگوی آتی س��ران
کرهشمالیوآمریکاهانویخواهدبود.رئیسجمهور
آمریکا میگوید دیپلماتهای کشورش با همتایان
کرهای خود مالقاتهای بسیار سازندهای داشتهاند.
این گفتوگوها ب��ه گفته مقامات آمریکایی برای
دیدار اواخر فوریه ترامپ و کیم اس��ت .در همین
حال دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا جمعه
در پیامی توئیتری نوشت :نمایندگان من همین
االن کرهشمالی را پس از یک جلسه بسیار سازنده
ترک کردند و درباره تاریخ و زمان دومین نشست
با کیم جونگ اون توافق شد .این نشست در هانوی
ویتن��ام طی روزهای  ۲۷و  ۲۸فوریه انجام خواهد
شد .مش��تاق دیدار رئیس کیم و پیشرفت مساله
صلح هس��تم! این پیام ترام��پ در حالی عنوان
میش��ود که روند گفتوگوها میان کرهش��مالی
و آمری��کا در دوره نخس��ت تنها ب��ا یک نمایش
پرس��روصدا همراه بود و آمریکاییها نتوانس��تند
از نخس��تین دور گفتوگوهای خود با سران کره
شمالی نتیجهای بهدست آورند به همین جهت و
ضمن مقاومت پیونگیانگ ،واشنگتن مجبور شد
برای خروج از فش��ارهای بینالمللی و داخلی دور
جدیدی از گفتوگوها را ترتیب دهد.

