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گزارش
برگزاری دادگاه دختر شاه سعودی در پاریس

شاکی مصری :بنتسلمان با من
مثل سگ رفتار کرد!

نخستین جلسه محاکمه تنها دختر پادشاه
س��عودی که در غیاب او در پاریس برگزار شد،
ابعاد رسوایی آلس��عود را بزرگتر کرد .دادگاه
بررسی اتهامات «حصه بنسلمان بنعبدالعزیز»
مربوط به سال  2016در حالی صبح سهشنبه
در پایتخت فرانس��ه برگزار شد که وکیل او با
مطرح ک��ردن ادعایی کودکان��ه ،دلیل غیبت
م��وکل خ��ود در جلس��ه را ارس��ال احضاریه
دادگستری فرانسه به خانه شخصی او نزدیک
خیابان ش��انزهلیزه پاریس و نه آدرس رسمی
خاندان سلطنتی سعودی در ریاض عنوان کرد.
پرونده محاکمه خواهر بزرگتر بنسلمان،
ولیعهد جنایتکار سعودی بر اساس شکایت یک
تعمیرکار مصری -فرانس��وی از او و محافظش
به علت عملیات خشونتآمیز مسلحانه و ربودن
او و وس��ایلش مفتوح شده اس��ت .به گزارش
ی ایبیسی ،طبق اطالعات دادخواست
تارنما 
این اتهام ،اش��رف عید ،لولهکش مصریتبار به
پلیس فرانس��ه اعالم کرده وقتی ب��رای انجام
عملیات بازسازی اقامتگاه سلمان بنعبدالعزیز،
پادشاه سعودی که در منطقه فوش پاریس بود،
وارد آن میشود برای انجام کار خود نیاز داشته
تا از آن مکان عکس بگیرد .اما حصه بنسلمان
گمان میکند میخواه��د از او عکس بگیرد و
آن را به روزنامهها بفروش��د .اشرف گفته است:
«حص��ه در این زمان نگهبان��ش را صدا کرد و
نگهبان هم با ضربه به صورت من زد و با توهین
و تهدید با سالح موبایلم را شکست».
این تعمیرکار داخلی س��اختمان در جلسه
دادگاه نیز اعالم کرد که دختر  43ساله پادشاه
سعودی مانند یک سگ با او رفتار کرده و گفته
اس��ت« :بزودی خواهی فهمید چگونه با یک
شاهزاده و خانواده پادشاهی برخورد کنی».
او همچنین ماجرای اق��دام محافظ مزبور
برای مجب��ور کردن خود به بوس��یدن پاهای
دختر ش��اه س��عودی را تعریف ک��رد .امانوئل
موین ،وکیل بنتسلمان تحقیقات دادستانی
درباره این شکایت را بر مبنای دروغ دانست و
شاهزاده س��عودی را انسانی مهربان و متواضع
خواند که قربانی ادعاهای دروغین شده است.
ای��ن ادعا در حالی مطرح ش��ده که رس��انهها
مملو از اخب��ار جنایتهای آلس��عود و برادر
بنتس��لمان بویژه درباره قت��ل فجیع جمال
خاشقجی ،روزنامهنگار منتقد واشنگتنپست در
کنسولگری عربستان در استانبول هستند .در
دفاعیه حصه بنتس��لمان که در دادگاه قرائت
شد ،آمده است که او ضمن رد این اتهامات ادعا
کرده مرد مصری وارد اتاق شده و تالش کرده
از او عک��س بگیرد .پ��س از آن بود که نگهبان
آمد و تالش کرد تا جلوی کار او را بگیرد ،حتی
از او خواست تا خودش موبایل را تحویل دهد.
همچنین وکیل رانی سعیده ،محافظ حصه نیز
این اتهام��ات را رد و تاکید کرد که ش��اهزاده
سعودی هرگز از نگهبان خود نخواسته در رابطه
با فردی از خشونت استفاده کند .اما دادستان
ای��ن پرونده ب��ا رد دفاعیههای بنتس��لمان و
محافظش اعالم کرد با توجه به شواهد حضور
هر دوی آنها در متن ماجرای اعمال خشونت،
توهین و ربایش اشرف عید ،شهروند فرانسوی
مبرهن است.
دادس��تانی فرانسه نخس��تینبار تحقیقات
رس��می خود در رابطه با این رسوایی آلسعود
را  3روز پ��س از واقعه آغاز و در  29س��پتامبر
 2016بن��ت س��لمان را دس��تگیر ک��رد .این
ش��اهزاده هیچگونه مصونی��ت دیپلماتیک در
رابطه با آنچه در ش��کایت آمده بود نداش��ت و
همین امر سبب بحران در وزارت خارجه فرانسه
میش��د .اما آنچه فس��اد دولت و دادگستری
فرانس��ه را عیان میکند ،آزادی متهم سعودی
تنها  2س��اعت و نیم بعد از دستگیری توسط
دادس��تانی پاریس بود .در همین راستا قاضی
فرانس��وی که دستور دس��تگیری حصه را در
سال  2017داد ،خاطرنشان کرد که این رفتار
خاصی که با شاهزاده عربستانی در آزاد کردن او
شد ،موجب شد تا گمان کند از قانون هم باالتر
است .سرانجام پاییز همان سال حکم بینالمللی
بازداشت حصه صادر شد که از آن زمان به بعد
او نه دیگر به فرانسه بازگشته و نه حتی از ترس
بازداش��ت توس��ط اینترپل ،از خاک عربستان
خارج شده است ،البته این نخستینبار نیست
که خانواده پادش��اهی عربس��تان در فرانسه با
مشکالت حقوقی مواجه میشوند .سال 2013
دادگاه فرانسه دستور مصادره اموال شاهزاده مها
السدیری ،همسر نایف بن عبدالعزیز وزیر کشور
سابق عربستان را صادر کرده بود .علت این امر
عدم پرداخت صورت حساب هتل این شاهزاده
بود که به حدود  6میلیون یورور میرسید.

وطن امروز

سفیر انگلیس در آمریکا در پی افشای ایمیلهایش به لندن،تحت فشارهای دیپلماتیک واشنگتن مجبور به استعفا شد

تاوان گزارش علیه ترامپ

گ�روه بینالمل�ل :رئیسجمه��ور آمری��کا
تالشهای بیوقفهای را برای خروج انگلیس
از اتحادیه اروپایی در دستور کار خود داشته
اس��ت .او ب��ا «نایجل فراژ» رهب��ر مخالفان
اتحادیه اروپایی ک��ه رنگ انتخاباتیاش هم
بنفش ب��ود ،دیدارهای متعددی را انجام داد
تا نشان دهد تا چه اندازه به یک فاالنژیست
ایمان دارد .دونالد ترامپ که با فراژ به جایی
نرسید ،به ساختار حزب محافظهکار انگلیس
با تیکهپرانی به نخستوزیر این کشور «ترزا
می»حمله ک��رد و در مقابل ،به حمایت از
بوریس جانس��ون پرداخت .ماجراجوییهای
ک ایمیل وارد مرحله
ترامپ در انگلیس با ی 
جدیدی ش��د ک��ه در نهایت ه��م منجر به
اس��تعفای سفیر انگلیس در آمریکا شد .این
استعفای دستوری نش��ان میدهد انگلیس
تا چه اندازه زیر فش��ارهای آمریکا س��ر خم
میکن��د و دولت ای��ن کش��ور نمیتواند از
مواضع آش��کار و پنهان خود در روابط خارجیاش
دفاع کند ،چرا که ترامپ بیثبات قادر است تمام
مناس��بات را در روابط خارجی این کش��ور به هم
بریزد .در همین راس��تانخس��ت وزیر انگلیس در
واکنش به استعفای «کیم داروش» سفیر بریتانیا در
آمریکا گفت :از این مساله متاسف هستم که سفیر
بریتانیا در ایاالت متحده احساس کرده است باید
از این س��مت استعفا کند .ترزا می در ادامه افزود:
مقامهای رسمی باید قادر باشند مشورت کامل و
رک و صریح بدهند .به نظر میرس��د حمایتهای
ترزا میاز س��فیر انگلی��س در آمریکا چندان هم
نتیجه بخش نبوده است .در همین حال اما جرمی
کوربی��ن ،رهبر حزب کارگر نیز ش��یوه برخورد با
س��فیر را «فراتر از ناعادالن��ه» و «غلط» خواند و
گف��ت« :این فرد خدمات خوب و قابل ستایش��ی
داشته اس��ت .تمام پارلمان باید با تاسف این فرد

که مجبور به اس��تعفا شده است ،شریک باشند».
پس از افشای پیامهای محرمانه کیم داروش ،سفیر
انگلیس در آمریکا مبنی بر انتقاد ش��دید از دونالد
ترام��پ و دولت وی ،رئیسجمهور آمریکا هرگونه
تم��اس ب��ا وی را قطع کرده ب��ود .اطالعات فاش
شده نش��ان میدهد داروش در تماسهای تلفنی
به دولت انگلیس هش��دار داده ریاست جمهوری
ترام��پ ممکن اس��ت ب��ا بیآبرویی پای��ان یابد و
تنشهای کاخ س��فید را به «چاقوکشی» تشبیه
کرده است .یک منبع دولتی انگلیس در مصاحبه
با س��یانان تایید کرد یادداشتهای منتشره که
مربوط به س��ال  ۲۰۱۷تاکنون میش��ود ،معتبر
است .پیامهای محرمانه درز پیدا کرده که توسط
روزنامه دیلیمیل منتشر شده ،نشان میدهد کیم
داروش با ارسال پیامهایی محرمانه ،دونالد ترامپ
و دولتش را بیمنطق ارزیابی کرده و سیاستهای

رابینسون :هیچ آیندهای در انگلیس ندارم!

اسالمستیز معروف انگلیسی به ترامپ التماس میکند
انگلیس تامی رابینسون ،شهروند انگلیسی
ک��ه فعالیتهای اسالمس��تیزانه
فراوان��ی در پرون��دهاش دارد ،میگوی��د دیگر هیچ
آین��دهای در انگلی��س ندارد .وی آش��کارا به دونالد
ترام��پ ،رئیسجمهور آمریکا التم��اس کرد به این
کشور پناهنده ش��ود .هفته گذش��ته دادگاهی در
انگلیس رابینس��ون را به جرم زیر پا گذاشتن قانون
«ممنوعیت گ��زارش پی��ش از رای دادگاه» مجرم
ش��ناخت که میتواند تا  ۲س��ال زن��دان برایش در
پی داش��ته باشد .به دنبال این رای ،رابینسون اعالم
کرد از ت��رس جانش نمیتواند به زن��دان برود و از
رئیسجمهور آمریکا میخواهد به او پناهندگی اعطا
کند .رابینسون در یک وبسایت معروف اعالم کرد:
«به دونالد ترامپ التماس میکنم ،به دولت آمریکا
التماس میکنم ،پرونده من را ببینند .من به خروج
از این کشور (انگلیس) نیاز دارم ،زیرا نیروهای کثیفی
در کار هس��تند .این یک تقاضای مستقیم از سوی
خانواده من اس��ت .رابینس��ون در ادامه تاکید کرد
«هیچ آیندهای» در انگلیس ندارد ،زیرا این کش��ور
ب��ا آغ��از تحویل س��امانه پیش��رفته اس400
به ترکیه ،جن��گ لفظی بین آنکارا و واش��نگتن
به حادترین ش��کل ممک��ن در آمده اس��ت .روز
سهش��نبه بود که روزنامه ترکیهای «خبر» از ورود
نخستین محموله قطعات سامانه موشکی پدافندی
«تریومف» موس��وم به اس 400س��اخت کارخانه
«آلماز لنینگراد» از روسیه به ترکیه خبر داد .دیروز
نیز رئیسجمهور ترکیه رس��یدن این محموله به
کشورش را تایید کرد .به گزارش ینی شفق ،رجب
طیباردوغان دیروز اعالم کرد کشورش هر زمان
که الزم باشد ،در استفاده از سامانه دفاع هوایی اس
 400تردید نخواهد کرد .او در هواپیمای اختصاصی
ریاستجمهوری ترکیه در راه بازگشت از سفرش
به بوسنی و هرزگوین به خبرنگاران گفت« :خرید
س��امانه اس  400توس��ط ترکیه از روسیه قطعی
است و هیچ عاملی نمیتواند ترکیه را از این خرید
منصرف کند .ما این حق را داریم که هر زمان الزم
باشد از سامانه اس  400استفاده کنیم .سامانه اس
 400یک س��امانه دفاع هوایی است و هر زمان به
ما تهاجمی ش��ود ،در استفاده از آن به خود تردید
راه نمیدهیم .درس��ت به همین دلیل است که ما
چنین سرمایهگذاری را انجام داده ایم» .او همچنین
درباره تولید مشترک این سامانه با روسها گفت:
«درباره تولید مشترک ،ما مشکلی با روسیه نداریم.
در همان ابتدای گفتوگوهایمان با رئیسجمهور
پوتین ،در این زمینه به توافق رس��یدیم .امیدوارم
تولید مش��ترک را آغاز کنیم .در حال حاضر هیچ
مشکلی وجود ندارد اما آنهایی که خواستار متوقف
شدن خرید اس 400هستند ،همچنان خیاالتی را
در س��رمیپرورانند».اردوغان پیشتر در نشست
خبری پی��ش از عزیمت به بوس��نی و هرزگوین
جهت ش��رکت در نشست همکاری اروپای شرقی
اعالم کرده بود روند بارگیری و انتقال قطعات این

افول کرده اس��ت و دولت تالش میکند او را ساکت
کند .رابینس��ون که نام واقعیاش «استفان یاکسلی
لنون» اس��ت ،موس��س یک گروه نژادپرس��تی در
انگلی��س با نام «اتحاد دفاع انگلیس��ی» اس��ت که
س��الها گردهمایی و تجمعاتی علیه مسلمانان در
این کشور تش��کیل میداد .فعالیتهای او به حدی
افراطگرایانه و اسالمستیزانه بود که در ماه فوریه سال
جاری میالدی شبکههای اجتماعی چون فیسبوک
و اینس��تاگرام ،حساب کاربری وی را به دلیل اشاعه
مطالب اسالمهراس��انه مس��دود کردند .توئیتر نیز
س��ال گذشته حساب او را مس��دود کرده و پیشتر
نیز یوتیوب ویدئوهای او را برداش��ته بود .رابینسون
مدعی بود گروهی که او تش��کیل داده ،یک حرکت
اجتماعی است که با افراطگرایان مبارزه میکند اما
بسیاری معتقدند برنامههای «اتحاد دفاع انگلیسی»،
اسالمهراس��انه و بر ضد مسلمانان است .رابینسون
در تبلیغاتش خود را بخشی از جنبشی بینالمللی
میدانست که منجر به انتخاب افرادی چون دونالد
ترامپ به ریاستجمهوری آمریکا شده است.

وی در قب��ال ای��ران را پر از ه��رج و مرج توصیف
ک��رده اس��ت .او در ای��ن پیامها دونال��د ترامپ را
فردی بیمنطق ،متزلزل و بیکفایت دانسته است.
رئیسجمهور آمریکا نیز با انتشار  2پیام در توئیتر
خطاب به کیم داروش نوش��ت« :سفیر گیجی که
انگلیس به آمریکا تحمیل کرده ،کسی نیست که
ما از بودن وی خوشحال باشیم .او آدم خیلی احمق
و نادانی اس��ت» .داروش در نام��های که به وزارت
خارجه انگلیس داده اس��ت به توهینهای دونالد
ترامپ اشاره کرده و گفته با این شرایط غیرممکن
اس��ت که بتوانم به انجام وظایفم ادامه دهم .حاال
باید منتظر بود و دید مناسبات دو سوی آتالنتیک
به کدام س��و میرود اما مساله مهم در حال حاضر
این است که انگلیس فشارهای شدیدی را از سوی
آمریکا تحمل میکند و قادر نیست موضعگیریای
بر اس��اس واقعیتها در سیاستهای اعالمی خود

حضور نیروهای ویژه در برلین

بحران امنیتی آلمان را تهدید میکند
اس��تقرار دائم��ی نیروه��ای
آلمان
وی��ژه ض��د خراب��کاری و ضد
تروریس��ت پلیس آلم��ان در برلین ،وحش��ت
دول��ت ف��درال این کش��ور از ب��روز ناامنی را
عیان کرد .به گزارش س��خنگوی پلیس فدرال
آلم��ان در برنامهای زنده در ش��بکه ایآردی،
تعداد نیروهای ویژه موس��وم به «جیاسجی
 )GSG9( »9در برلی��ن با تاس��یس یک مقر
جدی��د یکس��وم افزایش خواه��د یافت و این
واح��د عملیاتی -ت��کاوری نقش اصل��ی را در
خنث��ی کردن حم�لات تروریس��تی احتمالی
برعهده خواهد داشت .این واحد ویژه پلیس به
صورت کلی برای مقابله با حمالت تروریس��تی
ک��ه در آن از م��واد ش��یمیایی ،بیولوژیک��ی،
م��واد رادیواکتیو یا مواد هس��تهای اس��تفاده
ش��ده اس��ت آموزش دیدهاند .نیروه��ای ویژه
موس��وم به  GSG9در تهدیدات تروریس��تی،
گروگانگیریه��ا و جرائ��م س��ازمان یافته به
طور متوس��ط  50بار در س��ال مورد استفاده

اوجگیری جنگ لفظی آنکارا و واشنگتن همزمان با آغاز تحویل سامانه اس400

ترکیه :آمریکا مواظب گامهایش باشد!

سامانه پدافندی زمین به هوا با هواپیما آغاز شده
و ادام��ه دارد .به گفته او وزارت دفاع ملی و س��تاد
کل نیروهای مس��لح ترکیه در ح��ال برنامهریزی
درباره محل استقرار این سامانه هستند .به گزارش
ش��ینهوا ،رئیسجمهور ترکیه گفت« :برنامههای
ج��ا نمایی آن و اینکه در کدام ش��هرها مس��تقر
باش��د توس��ط س��تاد کل نیروهای مسلح ترکیه
دنبال میش��ود» .محل اس��تقرار اس 400از آن
جهت حساسیتبرانگیز است که این سامانه اسما

داشته باشد .در سیاستهای پنهانی انگلیس
برداش��ت از رفتار ترامپ و دیگر افراد کابینه
موقت او کامال مش��هود اس��ت .گاردین در
همین رابطه مینویسد :سایمون مکدونالد،
رئیس س��رویس دیپلماتیک وزارت خارجه
انگلیس استعفای کیم داروش ،سفیر انگلیس
در آمری��کا را پذیرف��ت .گاردین ب��ه نقل از
مکدونالد نوشت :در پاسخ به نامه استعفای
داروش و از جان��ب س��رویس دیپلماتی��ک
با تاس��ف عمیق شخصی ،اس��تعفای وی را
میپذیریم .وی در ادامه گفت :نخست وزیر،
وزی��ر خارجه و تمام اعض��ای دولت در کنار
شما ایستادهاند .ما هدف یک افشای شرورانه
اطالعات قرار گرفتهایم .ش��ما فقط کار خود
را انجام دادهاید .من درک میکنم که ش��ما
میخواهی��د این فش��ار را از روی خانواده و
همکارانتان در س��فارت بردارید .از اینکه به
دیگران بیش��تر از خودت��ان فکر میکنید از
ش��ما تقدیر میکنم .روزنامه گاردین نوشته است،
در متن اس��تعفانامه داروش آمده است« :از زمان
درز اس��ناد رسمی از س��فارت انگلیس در آمریکا
ح��رف و حدیثه��ای زیادی درباره پس��ت من و
ادامه حضور من به عنوان سفیر مطرح شده است.
من به این سخنان خاتمه میدهم .شرایط کنونی،
ایفای نقش��م را آنطور که دوست دارم غیر ممکن
میکند» .حاال باید دید دو سوی آتالنتیک و پسر
عموهای آنگلوساکس��ونی تا چه اندازه بحران در
رواب��ط دوجانبه خود را میپذیرند .مس��الهای که
نباید از نظر دور داش��ت آن اس��ت که انگلیس در
حال حاضر ب��دون اتحادیه اروپایی و بدون آمریکا
قادر نیست حیات سیاسی بینالمللی خود را حفظ
کند و به دنبال یافتن راهی است که ترامپ و دولت
بیثبات او آن را بپذیرند ،به همین جهت حاضر به
هر کاری برای خوشخدمتی به دولت آمریکاست.

پدافندی است اما میتواند در صورت لزوم به عنوان
یک عامل رصد راداری و آفندی موثر تا شعاع 500
کیلومتری عمل کند .آمریکا و متحدانش نگرانند
نکند محل نصب  2یگان اس 400نزدیک پایگاه
هوایی اینجرلیک ،پایگاه اصلی ناتو در خاک ترکیه
یا در سواحل جنوب و جنوب غربی فالت آناتولی،
نزدیک پایگاههای انگلیسی ناتو در قبرس و یونان
باش��د .دس��امبر  ۲۰۱۷ترکیه اعالم کرد قرارداد
خرید  2فروند س��امانه اس ۴۰۰از روس��یه را به

پازل
هند هم تا  2025صاحب اس  400میشود

به نظر میرسد آمریکاییها عالوه بر ناکامی در منصرف کردن ترکیه از خرید سامانههای دفاعی از روسیه،
در مقابل عزم مشابه یک شریک مهم دیگر خود در آسیا نیز وا دادهاند .در ماههای اخیر مقامات آمریکایی
ادعا کردهاند واشنگتن آماده فروش تجهیزات جنگی مانند سامانه موشکی تاد ،پاتریوت و جنگندههای
اف ۳۵به هند است ،البته شرط آمریکاییها برای دستیابی هند به این تجهیزات و فناوریها ،لغو قرارداد
خرید سامانه موشکی اس  ۴۰۰با روسیه عنوان شده است .بهرغم هشدارهای چند باره مقامات واشنگتن
از جمله مایک پمپئو در س�فر اخیرش به دهلی نو در اینباره که خرید اس ۴۰0روابط دفاعی آمریکا با
هند را در معرض خطر قرار خواهد داد اما این کشور مصمم است روی آمریکاییها را زمین بیندازد .یک
دیپلمات هندی اخیرا به روزنامه هندوس�تانتایمز گفته بود کش�ورش به هر شکل شده سامانه پدافند
موشکی اس 400را از روسیه دریافت میکند ،حتی اگر الزم باشد از آمریکا مجوز معافیت از قانون تحریم
کاتسا را دریافت کند .در همین رابطه یک مقام شرکت دولتی «روستخ» که طرف قرارداد دهلینو است،
اعالم کرد هند بخش قابلتوجهی از مبلغ خرید سامانه اس ۴۰۰را در سال  2019پرداخت میکند و کل این
سامانه حداکثر تا پایان سال  ۲۰۲۵به این کشور تحویل خواهد شد .همچنین «والدیمیر دروژوف» معاون
رئیس سرویس فدرال در همکاری نظامی و فنی اعالم کرد تحویل این سامانه احتماال در سال  ۲۰۲۰آغاز
میشود و تا سال  ۲۰۲۵تکمیل خواهد شد .هند و روسیه اکتبر گذشته ،قراردادی به ارزش  5/43میلیارد
دالر برای سامانه اس ۴۰۰امضا کردند و مقامات نیروی هوایی هند قرار است در سال جاری به روسیه بروند
تا کار با آن را یاد بگیرند .آمریکاییها هم تهدید کردهاند در صورتی که دهلینو از خرید اس ۴۰۰منصرف
شود ،جنگندههای اف ۳۵خود را به این کشور جنوب آسیا نمیدهند.

ق��رار میگیرند .ای��ن تنها یگان وی��ژه پلیس
فدرال آلمان اس��ت که میتوان��د در خارج نیز
مورد استفاده قرار گیرد .مقر اصلی این نیروها
همچنان در ش��هر بن ،پایتخت پیشین آلمان
غربی خواهد بود .هنوز تعداد کل این نیروهای
ی��گان جدید برلین مش��خص نش��ده و پلیس
ف��درال آلمان هم از اعتراف به اینکه اس��تقرار
نیروه��ای ویژه جدید در پایتخت به خطرات و
تهدی��دات اجتماعی کنونی ارتباط دارد ،طفره
م��یرود .ام��ا در عم��ل آلمان با ای��ن اقدام به
تحوالت امنیتی س��الهای اخیر واکنش نشان
داده است .بس��یاری از حمالت تروریستی در
سراس��ر اروپا معم��وال در پایتختهای اروپایی
اتفاق افتادهاند .از طرفی حمالت تروریستی در
فرانسه این مساله را آشکار کرد که پلیس باید
برای سناریوهایی آماده باشد که در آن چندین
تروریست مس��لح در مکانهای مختلف دست
به حمالت تروریس��تی میزنند و ممکن است
این حمالت چندین روز ادامه داشته باشد.
ارزش  2میلیارد دالر نهایی کرده است .بر اساس
مفاد قرارداد ۴۵ ،درصد هزینه را ترکیه به صورت
نقد میپردازد و  ۵۵درصد آن را روسیه به صورت
وام ب��ه ترکیه تقبل میکند .جالب اینکه با وجود
تهدیدات مستمر واشنگتن مبنی بر تحریم آنکارا
طی  2س��ال اخیر که روند خرید اس 400توسط
ترکیه علنی ش��ده اس��ت اما گویا رئیسجمهور
آمریکا چندان هم نگران استقرار سامانه اس 400
در خاک ترکیه نیس��ت .رئیسجمهور ترکیه در
نشست خبری روز سهشنبه خود اطمینان خاطر
داد دونالد ترامپ در نشست اخیر سران گروه 20
در ژاپن به او گفته است هیچگونه مجازاتی علیه
ترکیه ب��ه این علت اعمال نخواهد ک��رد .این در
حالی اس��ت که خود ترامپ قبال هشدار داده بود
به محض ورود اولین محموله از این سامانه پدافند
موشکی روسی به خاک ترکیه ،تحریمهای سختی
را بر آنکارا اعمال میکند .وزارتخانههای خارجه و
جنگ آمریکا نیز بارها هشدار داده بودند اگر ترکیه
به پیش��برد قرارداد اس 400ادامه دهد ،از برنامه
تحویل جنگندههای اف  35کنار گذاشته میشود
و مابقی هواپیماهای خریداری شده را نیز تحویل
نمیگیرد .این تهدید به مرحله عملیاتی هم رسید
و ماه گذاش��ته دوره آموزش اف  35برای خلبانان
ترک در ایاالت متحده متوقف ش��د .اما دیروز در
اوج جنگ لفظی آنکارا و واشنگتن ،وزارت خارجه
ترکیه به آمریکا هش��دار داد از برداشتن گامهای
اش��تباهی که منجر ب��ه زیان رس��اندن به روابط
دوجانبه میش��ود پرهیز کند .ای��ن وزارتخانه در
واکنش به تهدیدات همتای آمریکاییاش درباره
خری��د اس  400در بیانیهای اع�لام کرد« :طرف
آمریکایی را به پرهیز از برداشتن گامهای اشتباهی
که ب��ه روابط  2کش��ور زیان میرس��اند دعوت
میکنیم».

شماره 7 2762
چهارگوشه

چین :دشمنی آمریکا احمقانه است

با افزای��ش تنشه��ای توأمان تج��اری و
راهب��ردی بین پکن و واش��نگتن ،معاون وزیر
خارج��ه چین در اج�لاس صل��ح جهانی در
پایتخت این کش��ور ،اقدام آمری��کا در تبدیل
کردن چین به عنوان یک دش��من برای خود
را احمقانه و خطرناک توصیف کرد .به گزارش
س��یانان ،لی یوچن��گ گفت« :ع��دم توازن
اقتصادی ،دوقطبیسازی بین فقیر و غنی ،کهنه
ش��دن زیرساختها؛ همگی دالیل خاص خود
را دارد اما چین مقصر آنها نیس��ت .شما نباید
چی��ن را به عنوان یک قربانی تلقی کنید .این
احمقانه است که چین را به عنوان یک دشمن
تصور کرد و انج��ام این کار عواقب فاجعهباری
به همراه خواهد داشت» .این اظهارات پس از
آن مطرح شد که آمریکا از توافق  2/2میلیارد
دالری فروش تس��لیحات به تای��وان خبر داد.
آمری��کا اعالم کرده این توافق ش��امل تحویل
 250فروند موش��ک اس��تینگر و  108فروند
تانک آبراهام اس��ت .دیروز وزارت خارجه چین
خواستار لغو هرچه س��ریعتر این توافق شد و
آن را نشانه دخالت آمریکا در امور داخلی و زیر
سوال بردن حق حاکمیت چین و منافع امنیتی
پکن تلقی کرد.

پاکستان اینترنت 5جی دارد
آمریکا ندارد

سازمان ارتباطات و تنظیم مقررات رادیویی
پاکستان مجوز سرویسدهی اینترنت  5جی را
صادر کرد تا ش��هروندان عادی نیز بتوانند طی
روزهای آتی از اینترنت نس��ل جدید استفاده
کنند .به گزارش تسنیم به نقل از روزنامه دیلی
پاکستان ،سازمان مزبور چندی قبلی سرویس
 5جی را به صورت آزمایشی و محدود در چند
منطقه اعمال کرده ب��ود و پس از موفقیت در
این دوره آزمایشی ،مجوز استفاده آن در حجم
گس��ترده را صادر کرده است .به گفته سازمان
ارتباطات پاکستان ،مجوز اخیر در راستای ایجاد
انقالب فناوری اطالعات در این کش��ور صادر
شده و ش��رکتهای دارای مجوز میتوانند به
کارب��ران خود پرس��رعتترین اینترنت جهان
را ارائ��ه کنند که دس��ت کم  5برابر س��ریعتر
از اینترن��ت عمومی در ایاالت متحده اس��ت.
آمریکاییها نسبت به گسترش فناوری اینترنت
 5جی که در انحصار چینیهاس��ت در جهان
بیمناکند ،چرا که هیچ پاسخی برای آن ندارند.
گفته میشود در بین کش��ورهای غربی فقط
فرانسه نسخه پایلوت و محدود اینترنت  5جی
را در اختیار دارد و آمریکاییها به طور کامل از
نسل پنجم شبکه اینترنت جا ماندهاند.

تلفات سنگین ائتالف سعودی
در جنوب عربستان

روز گذشته یک موشک یمنی با اصابت دقیق
به تجم��ع مزدوران س��عودی در «بقع» واقع در
استان نجران در جنوب عربستان تلفاتی سنگین
روی دس��ت ائتالف متجاوز گذاشت .به گزارش
شبکه المسیره ،در این رویداد بر اثر انفجار موشک
مزبور با  14هزار ترکش در محل تجمع  ۵تیپ از
مزدوران ائتالف ۴۵ ،تن کشته و صدها تن دیگر
از نیروهای س��عودی زخمی ش��دند .سخنگوی
ارتش یمن این حمله را یک اقدام پیشدس��تانه
اع�لام کرد و گفت« :ای��ن  ۵تیپ برای حملهای
گسترده در مناطق مرزی تجمع کرده بودند که
طی یک عملیات اطالعاتی شناسایی و هدف قرار
گرفتند .از این عملیات فیلمبرداری شده که در
زمان مناسب پخش خواهد شد».

فراخوان انقالب مردم عربستان

یکی از بارزترین شخصیتهای مخالف رژیم
سعودی خواهان قیام مردم حجاز علیه حکومت
محمد بنسلمان ،ولیعهد جنایتکار عربستان شد.
«سعد الفقیه» در گفتوگو با روزنامه االستقالل،
با اش��اره به اینکه بنسلمان مسؤول اصلی قتل
فجیع جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان
در استانبول ترکیه بوده ،گفت« :تعداد مخالفان به
هزاران نفر رسیده است» .او خواستار به کارگیری
رس��انهها و ش��بکههای اجتماعی و روابط اقشار
مختلف جامعه و قبایل و نفوذ به ارتش و گارد ملی
و نیروهای امنیتی و نهادهای حس��اس در داخل
عربستان برای تحقق هدف مورد نظر شد .الفقیه
گف��ت« :امیدواریم رژیم با ی��ک انقالب مردمی
مسالمتآمیز و منظم س��رنگون شود .مخالفان
خارجی بدون پاسخ مثبت مردم به آنها در داخل
نمیتوانند رژیم را سرنگون کنند» .این شخصیت
برجس��ته مخالف از ربایش و قتل سازمان یافته
مخالفان توسط بنسلمان خبر داد .او وقوع کودتا
در درون خاندان آلسعود را بعید دانست .الفقیه
همچنین از شکس��ت طرح چش��مانداز 2030
بنسلمان برای متنوع کردن منابع درآمدی رژیم
س��عودی خبر داد و با اشاره به محرومیت مردم
عربستان از منابع و ثروتهای هنگفت این کشور
گف��ت« :ولیعهد بر درآمد داخلی چنگ انداخته
اس��ت و درآمدهای خصوصی را از طریق اعمال
مالی��ات و باالبردن قیمت خدمات و س��وخت و
مصادره امالک ثروتمندان به سرقت برده است».

