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قیامیمانی
در واکنش به عملیات پهپادی یمن به فرودگاه دوبی

انصاراهلل :امارات بزودی با حقایقی
غیرقابل تکذیب روبهرو میشود

گ�روه بینالملل :در واکنش به اق��دام امارات در
تکذیب و سانسور عملیات موفق پهپادی ارتش
یمن علیه فرودگاه بینالمللی دوبی ،سخنگوی
جنبش انصاراهلل تأکید کرد این کشور بزودی با
حقایقی مواجه خواهد شد که دیگر نمیتواند آن
را تکذیب کند .محمد عبدالسلم با انتشار پستی
در فیسبوک با انتشار خبر حمله پهپادی موفق
به فرودگاه بینالمللی دوبی اظهار داشت :پس از
روشن شدن حقایق درباره حمله پهپاد «صماد
 »3ب��ه فرودگاه ابوظبی ک��ه رژیم امارات تالش
کرد آن را س��اختگی و تصادفی نش��ان دهد ،به
اذن اله��ی بزودی خود را مقابل حقایقی خواهد
دید که بسختی بتواند کسی را درباره آن گمراه
کند یا بتواند آن را تکذیب کند .در همین راستا،
حمی��د رزق از اعضای انص��اراهلل و مدیر بخش
سیاسی ش��بکه المس��یره یمن در گفتوگو با
خبرگزاری تس��نیم یادآور شد حمله پهپادهای
یمن��ی ب��ه ف��رودگاه دوبی نش��ان داد حمالت
نیروهای یمنی به دش��من دقی��ق و زمانبندی
شده است و با گذش��ت زمان بر شدت و قدرت
آن افزوده میش��ود .رزق با اش��اره به پاسخهای
موش��کی انصاراهلل به نیروهای ائتالف متجاوز از
جمل��ه رژیمهای امارات و س��عودی طی جنگ
یمن ،گفت :حمله پهپاد یمنی به فرودگاه دوبی
دقیقا یک ماه بعد از حمله به فرودگاه ابوظبی به
واس��طه پهپاد «صماد  »3انجام شده است .باید
توجه داشت که فرودگاه ابوظبی در فاصله 1200
کیلومتری خاک یمن واقع شده است در حالی
که فرودگاه دوبی در فاصله  1600کیلومتری قرار
دارد و این بدان معنی اس��ت که ش��عاع پروازی
پهپاد «صماد »3بیشتر از گمانهزنیهای پیشین
کارشناسان است .این نکته نیز قابل توجه است
که ف��رودگاه دوبی در حالی ه��دف حمله قرار
گرف��ت که اماراتیها برای پیش��گیری از حمله
مجدد پهپادهای یمنی تدابیر امنیتی زیادی را
اتخاذ کردهاند .این کارشناس یمنی به بررسی آثار
این حمله بر کشورهای متجاوز پرداخت و گفت:
اینگونه عملیات ارتش و کمیتههای مردمی یمن
تبعات مختلفی برای دش��من در پی دارد ،برای
نمونه هدف قرار گرفتن فرودگاه دوبی تاثیر منفی
بر روحیه کشورهای شرکتکننده در جنگ علیه
یم��ن دارد .همچنین حمله ب��ه دوبی به عنوان
یک ش��هر تجاری و مهمتری��ن مرکز اقتصادی
کش��ورهای به اصطالح ائت�لاف عربی و منطقه
تاثیر مستقیمی بر وضعیت اقتصادی این کشورها
خواهد داشت .وی خاطرنشان کرد اماراتیها در
حمله ماه گذشته به فرودگاه ابوظبی ،وقوع حادثه
را به طور کامل نفی نکردند و اعالم کردند میان
خودروهای حمل بار تصادف رخ داده است .آنها
به طور حتم هدف قرار گرفتن فرودگاه دوبی را
کامال انکار خواهند کرد که البته انکارشان هیچ
چیز را تغییر نخواهد داد.
کارزار شام

دیدار هیأت نظامی -امنیتی
آمریکا با مرد امنیتی اسد

آمریکاییها به موازات تهدیدها برای بمباران
س��وریه ،گامهایی را برای مالیمک��ردن روابط با
دمشق برمیدارند .در همین راستا ،اواخر ماه ژوئن
گذشته یک هیأت نظامی -امنیتی آمریکایی به
دمش��ق سفر کرده و با علی مملوک ،رئیس دفتر
امنیت ملی س��وریه دیدار کرده است .بر حسب
اطالعاتی که روزنامه االخبار به دست آورده است،
طرفین در جریان این دیدار ابعاد مختلف بحران و
پیامدهای منطقهای آن را بررسی کردند و طرف
آمریکایی پیش��نهاد و مطالبات��ی را برای طرف
سوری مطرح کرد .پیشنهاد طرف آمریکایی این
بود که آمریکا آماده است سربازان خود را به طور
کامل از خاک سوریه از جمله پایگاه التنف و منطقه
شرق فرات بر اساس مقدمات امنیتی خارج کند تا
ارتش سوریه و روسیه بر آن نظارت داشته باشند.
در مقابل ،دمشق نیز باید این مطالبات آمریکا را
برآورده کند :نخست؛ خروج کامل ایران از جنوب
سوریه ،دوم؛ ضمانت مکتوب برای دریافت سهم
شرکتهای آمریکایی از بخش نفت مناطق شرقی
س��وریه .س��وم؛ ارائه اطالعات کامل از گروههای
تروریس��تی و اعضای آن توسط طرف سوری به
آمریکاییها .در این دیدار مملوک نیز پاسخ طرف
آمریکایی را اینچنین داده اس��ت« :اوال ،شما در
سوریه نیروی اشغالگر هستید .به زور و بدون اجازه
وارد خاک ما شدهاید و میتوانید به همان صورت
خارج شوید .ثانیا ،سوریه کشور بیریشهای نیست،
بلکه بخشی از یک محور گسترده است .موضع ما
در برابر رابطه با ایران مش��خص است و بشار اسد
در چند سخنرانی و مناس��بت آن را تکرار کرده
و مضمون آن ،این اس��ت ک��ه روابط ما با تهران،
حزباهلل و نیروهای همپیمانی که در کنار ارتش
سوریه با تروریستها جنگیدهاند ،روابط محکمی
است و این پیشنهاد ،ائتالفهای ثابت ما را تغییر
نمیدهد .ثالثا ،اولویت ما پس از جنگ ،همکاری با
کشورهای دوست و همپیمانی است که علیه ملت
سوریه توطئه نکردهاند و نمیتوانیم به شرکتهای
وابس��ته به کشورهایی تسهیالت بدهیم که با ما
جنگیده و هنوز میجنگند.

وطن امروز

ی علیه دمشق میگریزد
ترامپ از پرونده رسواییهای اخالقی به ماجراجوی 

پدافند سوریه در آمادهباش کامل

گ�روه بینالمل�ل :مثلث ش��یطانی غ��رب یعنی
آمریکا ،انگلیس و فرانس��ه ،با اش��ک تمس��اح و با
خش��می ریاکارانه یک بار دیگر سناریوی تکراری
و ادعای استفاده از جنگافزارهای شیمیایی علیه
غیرنظامیان در سوریه را مطرح و تهدید میکنند
در صورت اقدام ارتش س��وریه به چنین حملهای،
این کشور را بمباران خواهند کرد .در سایه تشدید
تهدیدهای تروئیکای غربی مبنی بر حمله موشکی
به سوریه ،نیروی هوایی و پدافند هوایی سوریه به
حالت آمادهباش کامل درآمده اس��ت .طبق اعالم
مناب��ع نظامی ،فرماندهی نظامی س��وریه به همه
یگانهای موشکی دس��تور داده است تا در حالت
آمادهباش کامل قرار بگیرند و آخرین آموزشهای
ارائه شده برای این یگانها این است که با هرگونه
اقدام خصمانه دش��منان به طور ج��دی و قاطع و
مس��تقیم مقابله کنند ،ب��دون اینکه منتظر هیچ
دس��توری باش��ند .مقامهای آمریکایی که معموالً
هنگام پیشرویهای ارتش سوریه علیه تروریستها
ادعاه��ای احتم��ال حمل��ه ش��یمیایی را مطرح
میکنن��د به مقامهای روس��یه گفتهاند در صورت
استفاده ارتش سوریه از سالحهای شیمیایی برای
بازپسگی��ری یکی از آخرین مناطق تحت کنترل
شورشیان از سالحهای شیمیایی ،واشنگتن آماده
انجام یک حمله نظامی قوی علیه س��وریه خواهد
بود .این موضع را جان بولتون ،مش��اور امنیت ملی
آمریکا هفته گذش��ته در جریان س��فر به روسیه
اعالم کرد و مدعی ش��د« :اگر رژیم سوریه از سالح
شیمیایی اس��تفاده کند ،ما بشدت واکنش نشان
خواهی��م داد و آنها واقعا باید به این مس��أله دوباره
فک��ر کنند» .اتخاذ این مواضع از س��وی بولتون بر
نشست وی با همتای روس��یاش در ژنو نیز سایه
افکند و این نشس��ت بدون صدور بیانیه مشترک
پایان یافت .با این حال ،س��رگئی ریابکوف ،معاون
وزیر خارجه روس��یه به واش��نگتن درباره اقدامات
تحریکآمیز جدید در سوریه هشدار داده و گفت:
«ما بار دیگر شاهد وخامت جدید اوضاع هستیم و
دوباره از س��وی واشنگتن تهدیداتی میشنویم که
اینبار به طور علنی اعالم میشوند ولی این مسأله
مانع آن نمیشود که ما در ادامه خط مشی نابودی
کامل آخرین پایگاههای تروریستی در خاک سوریه
و تبدیل آن به کشوری دارای زندگی عادی ،از عزم

خاورمیانه ب��ا توقف عرضه عمومی س��هام
ش��رکت نفتی آرامکو که یکی از
جاهطلبانهترین طرحهای محمد بنسلمان برای
نمایش اصالحات اقتصادی در عربستان محسوب
میش��د ،بار دیگر شکاف حاکمیتی و کانونهای
ضد و نقیض قدرت در ریاض آشکار شد.
دی��روز  3منب��ع مطل��ع دربار عربس��تان به
خبرگزاری رویترز گفتند همه برنامههای اعالمی
ولیعهد مربوط به عرضه سهام بزرگترین شرکت
تولیدکننده نفت جهان که بویژه طی روزهای اخیر
در بوق و کرنا شده بود ،طبق نظر شخص سلمان،
شاه سعودی لغو شده است.
این در حالی بود که کابینه عربستان به ریاست
بنسلمان تاکید کرده بود واگذاری  5درصد سهام
آرامک��و در بازار بورس به ارزش  100میلیارد دالر
که از  2س��ال پیش در راس��تای طرح اصالحات
اقتصادی مطرح شده بود بزودی تحقق مییابد.
خالد الفالح ،وزیر انرژی عربستان نیز هفته پیش
اعالم کرد آرامکو برای ورود به بازار بورس ،منتظر
لحظهای ایدهآل است ،اگر چه تاریخ جدیدی برای
این اتفاق اعالم نکرد.
در این صورت ارزش کل سهام آرامکو حدود
 2هزار میلیارد دالر ارزش پیدا میکرد حال آنکه
آخرین برآورد ش��بکه بلومبرگ در س��ال جاری
ارزش سهام این شرکت را بسیار کمتر از رقم مورد
ادعای بن س��لمان یعنی  1/2تریلیارد دالر نشان
میدهد .ح��اال هم منابع مطلع کاخ روضهالخریم
فاش میکنند که ش��اه  82ساله پس از مشورت
با اعضای خانواده س��لطنتی ،مس��ؤوالن بانکی و
مقامات بلندپایه نفتی ،از جمله مدیرعامل سابق
آرامکو که ظاهرا طی ماه رمضان انجام شده ،بر آن
شده افسار ولیعهد جاهطلبش را بکشد و از عرضه
عمومی اولیه سهام آن جلوگیری کند.
اما از آنجایی که همه میدانند سلمان به دلیل
ابتال به آلزایمر ش��دید عمال استقالل رای خود را
از دست داده اس��ت ،این پرسش مطرح میشود
که چه منبع قدرت داخلی یا خارجی دیگری در
ریاض وجود دارد که دستکم موقتا توانسته پدر
زبانبس��ته را از کنترل پسری که او را به ماشین
امضای خود تبدیل کرده بود ،خارج کند؟
طبق گزارشهای چند رسانه بینالمللی ،برخی
نزدیکان پادش��اه هش��دار دادهاند عرضه عمومی
س��هام آرامکو به جای کمک به عربستان ،به این
کشور ضربه خواهد زد و دلیل اصلی آن نیز افشای
رازهای تاریک نحوه اداره این غول نفتی و جزئیات
مالی آن است.
بر این اس��اس سلمان به عنوان رئیس رسمی
حکومت عربستان س��عودی و مالک اصلی سهام
آرامکو ،اواخر ماه ژوئن (اوایل تیرماه گذش��ته) در

راسخ خود دست برداریم» .البته روسیه سناریوهای
مختلف��ی برای چنین حملهای را بررس��ی کرده و
امکان مقابله با آنها را در نظر گرفته اس��ت .وزارت
دفاع روسیه نیز از اعزام  2کشتی جنگی به دریای
مدیترانه و برای تقوی��ت مواضع نظامی خود خبر
داد .دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع روس��یه یکشنبه
اعالم کرد  2ناوچه به نامهای آدمیرال گریگورویچ
و آدمیرال اس��ن متعلق به ناوگان دریای سیاه این
کشور عازم مدیترانه ش��دهاند تا مواضع روسیه در
منطقه تقویت ش��ود .همچنین ب��ه دنبال افزایش
تنشها میان غرب و روسیه بر سر سوریه و مسائل
مربوط ب��ه ادلب ،ناوگان نظامی -دریایی روس��یه
با اس��تقرار قدرتمندترین گروه کش��تیهای خود

در دریای مدیترانه ،خ��ود را برای مقابله با هر نوع
مناقشه نظامی احتمالی در منطقه آماده کرده است.
منابع خبری وزارت دفاع روسیه اعالم کردند در ماه
آگوست حدود  10کشتی جنگی و  2زیردریایی به
گروه کشتیهای روسیه در دریای مدیترانه اضافه
شدهاند .این بزرگترین گروه کشتیهای روسیه در
منطقه در کل طول اجرای عملیات نظامی در خاک
س��وریه اس��ت .در حال حاضر در دریای مدیترانه
کشتیهایی از ناوگان دریای شمال ،ناوگان دریای
بالتیک و ناوگان دریای س��یاه روسیه حضور دارند.
ترکیب گروه کشتیهای روسیه در دریای مدیترانه
شامل ناو موشکانداز «مارشال اوستینوف» ،چند
فروند کش��تی ب��زرگ ضدزیردریایی 2 ،کش��تی

توقف عرضه عمومی سهام آرامکو نماد شکست بزرگ طرحهای ولیعهد جاهطلب سعودی

افسار بنسلمان در دست کیست؟

پیامی دستور لغو برنامه عرضه سهام آرامکو را صادر
ک��رده و اگرچ��ه اداره روند عرضه عمومی اولیه را
به ولیعهد و کمیتهای ش��امل وزیران انرژی ،مالی
و اقتص��اد واگذار کرده اما با همین مکانیزم عمال
از پسرش درباره تصمیمگیری نهایی سلب اختیار
کرده اس��ت .به گفته یکی از منابع «وقتی شاه نه
بگوید ،دیگر جایی برای مخالفت باقی نمیماند».
اما پرس��ش دیگری که مطرح میشود این است
که چرا بهرغم این «نه» قاطع شاه بهزعم نزدیکان
دربار ،بنسلمان و تیم مدیریتی عربستان تا همین
هفته موضوع واگذاری س��هام آرامکو را در بوق و
کرنا کرده بودند؟
برای س��ر در آوردن از دوگانگی قدرت ظاهرا
مطلقه در ریاض باید از اس��رار پشت پرده آرامکو
مطلع بود .ش��رکتی که بر اس��اس اسناد بیشمار
در حقیقت یک پوسته بومی از تشکیالتی بسیار
بزرگتر تحت کنترل همان بنیانگذاران آمریکایی
آن در قرن بیستم یعنی مالکان شرکت استاندارد
اویل کالیفرنیای سابق یا غول نفتی و گازی فعلی
آمریکا به نام شورون است که تا  70درصد سهام
واقع��ی آرامکو را به صورت مس��تقیم یا از طریق
منجمد کردن درآمدهای مس��تقیم دالری آن در
صندوق ذخیره فدرال ایاالت متحده در ید کنترل
خود دارند.
اگرچه در ظاهر قوانین موجود عربستان اجازه
دخالت مستقیم شرکتهای خارجی در عملیات
توس��عه و اکتشاف نفت آرامکو یا خرید سهام آن
توس��ط بیگانگان را نمیدهد ام��ا نفس طراحی
س��ازوکاری مبهم و تو در تو به نام ش��ورای عالی
نفت و منابع معدنی ( )SCPMAعربستان از سال
 2000به این س��و به حکم فه��د که ذیل فرمان
پادش��اه ناظر بر فعالیتهای غ��ول نفتی معرفی
ش��ده اس��ت ،تناقضهای عمیق موج��ود درباره

کنترلکننده واقعی منابع فسیلی عربستان را برمال
میکند.
به همی��ن دلیل ورود مس��تقیم س��لمان به
ماجرایی که مستقیما با منافع کارتلهای انرژی
راکفلر و روتشیلد مربوط است حکایت از آن دارد
که نه فقط آرامکو ،بلکه خود تاج و تخت پادش��اه
هم بر اس��اس مکانیزمهای پش��تپرده در وهله
اول در گ��روگان اربابان آمریکایی آلس��عود بوده
و بنس��لمان با وجود ژس��ت هم��هکاره بودن در
جزیرهالعرب مترسکی بیش نیست.
دس��ت ولیعهد سعودی چنان از کنترل سهام
آرامکو دور اس��ت که کابین��ه او در عمل به جای
خصوصیس��ازی ج��دی آرامکو ،توج��ه خود را
معطوف به خريداري س��هم ش��ركت س��عودی
بیس��یک اینداس��تریز کرده كه غول پتروشيمي
عربستان است اما در مقیاسی بسیار کوچکتر از
غول نفتی اصلی.
به عبارت دیگر این کارتلهای صهیونیس��تی
هستند که با دستان پدر افسار پسر را کشیدهاند
تا مبادا با جاهطلبیهایش ،اس��رار یک س��دهای
غارتکنندگان طالی سیاه جزیرهالعرب را از پرده
برون نیندازد.
این هم��ان چیزی ب��ود که منتق��دان رژیم
ریاض ب��ا آگاهی از واقعیتهای س��اختار اعمال
قدرت بیگانگان بر پادش��اهی سعودی پیشبینی
کرده بودند؛ از آن جمله محمد المس��عری ،استاد
دانشگاه و دبیرکل حزب تجدد اسالمی در لندن.
او بار دیگر در گفتوگو با شبکه الجزیره یادآوری
کرد پذیرهنویسی سهام شرکت آرامکو یک دروغ
است .او گفت« :باید این شرکت و داراییهای آن را
بشناسیم .بخشی از داراییهای این شرکت متعلق
به شاهزادگان است .این مس��أله در همه دورهها
وجود داشته است .ضمن اینکه این شرکت جعبه

گش��تزنی و یک کشتی موشکانداز کوچک است.
این گ��روه با وجود  2زیردریایی قدرتمند روس��ی
تقویت ش��ده و تانکر بزرگ دریایی ناوگان دریای
س��یاه هم به منظور تامین لجس��تیکی این گروه
ب��ه دریای مدیترانه اعزام ش��ده اس��ت .به عقیده
کارشناس��ان نظامی ،این گروه ب��زرگ دریایی به
منظور حمایت از عملیات تهاجمی ارتش سوریه در
استان ادلب که تنها منطقهای در خاک سوریه است
که بخش اعظم آن همچنان تحت کنترل گروههای
مس��لح غیرقانونی قرار دارد ،در دری��ای مدیترانه
مس��تقر ش��دهاند .به گفته کارشناس��ان ،روسیه
خواس��تار تضمین ثبات در منطقه اس��ت و اجازه
نخواهد داد بار دیگر جنگ گستردهای در سوریه از
سر گرفته شود .وزارت دفاع روسیه ،آمریکا ،انگلیس
و فرانسه را به زمینهسازی برای حمله علیه سوریه و
با بهانه استفاده نیروهای دولتی این کشور از سالح
ی است که
شیمیایی متهم کرده است .این در حال 
طبق اسناد و ش��واهد ،گروههای شورشی مستقر
در اس��تان ادلب با عناصر سازمان بدنام موسوم به
«کالهسفیدها» و س��ازمان اطالعات انگلیس برای
ی��ک اقدام تحریکآمیز ش��یمیایی با هدف متهم
کردن دمش��ق به انجام حمله با مواد سمی دست
به کار شدهاند.
■■آن سوی تهدیدهای واشنگتن علیه سوریه

برخی ناظران با اشاره به تهدید آشکار آمریکا به
حمله مجدد به سوریه ،امکان مقابله جدی روسیه با
هر نوع اقدام تحریکآمیز از سوی آمریکا را منتفی
نمیدانند .آنها میگویند دولت ترامپ تنها به اتخاذ
تحریمهای اقتصادی علیه روس��یه بسنده نخواهد
کرد و اینبار سعی میکند روسیه را در زمین سوریه
بیاعتبار و آن را از منافعش در این کش��ور محروم
کند .مهمتری��ن انگیزه رئیسجمهوری آمریکا نیز
از این اقدامات و مجازاتها این اس��ت که با اتخاذ
ژس��ت ضدروسی بتواند خود را از زیر بار اتهامهای
وارده به نقش روسیه در انتخابات ریاستجمهوری
سال  2016برهاند که به پیروزی مشکوک ترامپ
انجامید .افزون بر این اتهام ،سلس��له افش��اگریها
درباره رسوایی اخالقی ترامپ ،وی و دولتش را زیر
فشارهای ش��دیدی قرار داده است و از اینرو ،کاخ
سفید در تالش است با یک ماجراجویی جدید در
سوریه ،این رسوایی را تحتالشعاع قرار دهد.
سیاه بسته رژیم سعودی است و دسترسی به آن
امکان ندارد».
این مخالف رژیم ریاض تا آنجا که یک لندننشین
امکانش را داشته ،ابهام درباره مالکیت آرامکو را پر
رنگ کرده اس��ت .به گفته او استقراض عربستان از
بانکهای بینالمللی به نام صن��دوق ذخیره ارزی
به اندازه کافی گویای ش��اخصهای منفی اقتصاد
دس��تپرورده بنس��لمان اس��ت« .درخواست وام
خارجی به معنای آن است که عربستان اموالش را
آتش زده و نیازمند کمک شده است .در زمان ملک
عبداهلل و اواخر دوران حکومت ملک فهد ،عربستان
سعودي به س��ود زیادی دست پیدا کرد و صندوق
ذخی��ره خود را پر کرد اما این اموال به باد رفته که
بخشی از آن در جنگ یمن سوخته است».
حتی در حوال��ی دایره قدرت تلآویو که رژیم
ریاض برای نزدیکی ب��ه آن خود را به آب و آتش
میزند نیز مهمترین روزنامه اپوزیسیون اسرائیلیها
یعنی هاآرتص ،س��راب اصالحات خیالی ولیعهد
خام سعودی را عریان میکند.
این نش��ریه در مقالهای به قلم دیوید روزنبرگ
توقف عرضه سهام آرامکو را نماد تمام عیار نقصها و
مشکالت کمپین اصالحات بنسلمان میداند که بر
ماهیت چشمانداز ادعایی  ۲۰۳۰سایه انداخته است.
روزنبرگ مینویس��د« :ولیعهد عربس��تان 2
مش��کل دارد؛ اول اینکه میخواه��د در زمانی از
ای��ن کمپین اصالح��ات حمایت مال��ی کند که
قیمت نفت کاهش یافته و کشور با کسری بودجه
مواجه است» .نویسنده به عنوان دومین مشکل به
مجموعهای از افتضاحاتی که بنسلمان ظرف کمتر
از  4س��ال باال آورده؛ از پرونده حقوقبشری سیاه
عربستان و قطع روابط با کانادا به دلیل انتقاد از این
وضعیت تا بازداشت سعد حریری نخستوزیر لبنان
برای  2هفته ،کمپین علیه قطر ،جنگ خونین در
یمن و بازداشت فلهای شاهزادگان اشاره میکند
که همه این مس��ائل به سرمایهگذاران خارجی و
عربستانی میفهماند چیز زیادی در عربستان تغییر
نکرده است؛ برای همین نمیتوانند تصور کنند که
قانونی وجود دارد و سرمایهگذاریهایش��ان امن
خواهد بود.
در نهایت ریچارد سگال ،تحلیلگر ارشد شرکت
بریتانیای��ی معتبر مانوالی��ف در زمینه مدیریت
دارایی ،آب پاکی درباره کلیت پروس��ه اصالحات
عربس��تان را روی دستان بنسلمان ریخته و در
گفتوگو با رویترز پروس��های را ک��ه او در پیش
گرفته از منظر بینالمللی منفی ارزیابی میکند.
تصور کنید که یک ژست بینالمللی مثبت تنها
هدفی بود که بنس��لمان از راه انداختن بلبشوی
اصالحات در سر داشت و حاال هم در داخل ناتوان
نشان میدهد و هم در خارج.
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چهارگوشه

دست رد سوریه به سینه سعودی

روزنام��ه لبنانی االخبار ف��اش کرد خالد
الحمیدان ،رئیس شورای امنیت ملی عربستان
ط��ی تماس تلفنی با س��رتیپ علی مملوک،
رئیس دفتر ش��ورای امنیت ملی س��وریه بر
پیش��نهادی مبتنی ب��ر قطع روابط س��وریه
با ای��ران در قبال حمایت مالی عربس��تان از
عملیات بازس��ازی این کشور تاکید کرده که
علی مملوک در پاسخ به این پیشنهاد همان
پاسخی را داده اس��ت که به هیات آمریکایی
داده بود .او گفته س��وریه جزئی از یک محور
گسترده بوده و ائتالف آن با همپیمانانش ثابت
و استوار است .همچنین در این تماس تلفنی
رئیس شورای امنیت ملی عربستان از مملوک
خواس��ته با یکدیگر دیدار کنند .این سومین
تماس عربستان با س��وریه از آغاز بحران این
کشور است.

آنکارا :به رفتار کابویی آمریکا
پاسخ میدهیم

کنگره آمری��کا به ترکیه پیش��نهاد داده
اس��ت قرارداد خرید س��امانه موش��کی اس
 ۴۰۰از روسیه را لغو کند تا آمریکا در تعلیق
تحویل جنگندهه��ای اف  ۳۵بازنگری کند.
در واکنش به این پیش��نهاد طرف آمریکایی،
وزی��ر خارجه ترکی��ه گفته اس��ت ترکیه به
س��امانه اس  ۴۰۰روسیه نیاز دارد و این یک
گزینه نیست ،بلکه یک ضرورت است .مولود
چاووش اوغلو با اش��اره به ارتباط کشورش با
آمریکا ،اروپا و ناتو گفت :ارتباط ما با روس��یه
جایگزی��ن ارتباطمان با کش��ورهای اروپایی
و آمریکا نیس��ت ،ترکیه به دنب��ال برقراری
تعادل در سیاس��ت خارجه خود اس��ت .وی
افزود :اگر واشنگتن بخواهد همانند آنچه در
فیلمهای «کابویی» میبینیم بگوید «من هر
کار بخواهم انجام میدهم» ،واکنشی به این
رفتار وجود خواهد داشت.

اعتراضات ضد صهیونیستی در یونان

گروه��ی از معترض��ان به جنای��ات رژیم
صهیونیس��تی ،روز گذش��ته در اعت��راض به
همکاریهای نظامی و اقتصادی دوجانبه یونان
با رژیم صهیونیستی و نیز تصمیم آمریکا برای
انتقال س��فارتخانه خود به شهر اشغالی قدس،
مقابل س��اختمان وزارت امور خارجه یونان در
مرکز آتن تجمع کردند .طرفداران گروه رابیکون
با ورود به محوطه وزارت خارجه یونان ،کیسهای
حاوی پرچم فلس��طین و نیز تصاویر شهدای
فلس��طینی را مقاب��ل ورودی ای��ن وزارتخانه
گذاش��تند که همزمان با انتقال س��فارتخانه
آمریکا به قدس ،در تیراندازی نظامیان اسرائیلی
جان باختن��د .این اعت��راض مردمی در حالی
برگزار میش��ود که یونان و رژيم صهيونيستي
با گسترش مناس��بات دوجانبه ،رزمایشهای
نظامی مش��ترک منظمی با هم��کاری آمریکا
برگزارمیکنند.

نامه هشدارآمیز کرهشمالی
به آمریکا

با گذش��ت چند هفته از نشس��ت تاریخی
رهبران آمریکا و کرهشمالی در سنگاپور ،روند
مذاکرات طرفین به بنبس��ت رس��یده است.
مقامهای کرهش��مالی طی نام��های به آمریکا
هشدار دادهاند گفتوگوهای خلع سالح اتمی
باز هم در معرض خطر اس��ت و ممکن اس��ت
با شکس��ت مواجه ش��ود .تلویزیون سیانان
به نق��ل از منابعی گ��زارش داد نامه مقامهای
کرهش��مالی به مای��ک پمپئو ،وزی��ر خارجه
آمریکا تحویل داده شده است .این نامه تاکید
دارد حکومت کرهش��مالی احس��اس میکند
نمیتوان فرآیند گفتوگو را به پیش برد ،چرا
ک��ه آمریکا هنوز آماده برآورده کردن انتظارات
کرهش��مالی و برداش��تن گام به سوی امضای
معاهده صلح نیست .به نوشته واشنگتنپست،
تصمیم به لغو سفر مایک پمپئو به پیونگیانگ
پس از آن اتخاذ ش��ده که کاخ س��فید نامهای
«س��تیزهجویانه» از ی��ک مقام ارش��د دولت
کرهشمالی دریافت کرده است.

عربستان به جنایت جنگی متهم شد

کمیس��یون حقوق بشر س��ازمان ملل در
ژنو ،عربستانسعودی و متحدانش را متهم به
اعم��ال جنایت علیه بش��ریت و قتلعام مردم
یمن کرد و و خواستار محاکمه آنان شد .رئیس
گروه کارشناسان س��ازمان ملل روز گذشته با
ارائه گزارش��ی اعالم کرد همه حمالت هوایی
ائتالف؛ تجمعات مختل��ف مردم غیرنظامی از
جمله عروسی ،عزاداری و بازار و همچنین مراکز
پزشکی را هدف قرار داده است .در این گزارش
با اشاره به اینکه در یمن جنایات جنگی انجام
میشود ،آمده است :از ماه مارس  2015بیش
از  6هزار و  600غیرنظامی کشته و بیش از 10
هزار تن مجروح شدهاند .بر اساس این گزارش،
آمار واقعی کشتهش��دگان به طور قطعی بیش
از این است.

