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اروپا
وزیر اقتصاد فرانسه:

سال سیاهی در انتظارمان است

گ�روه بینالملل :وزیر اقتصاد فرانسه میگوید
اگر جنبش جلیقهزردها در این کش��ور ادامه
داشته باشد ،سال سیاهی در انتظار اقتصاد این
کشور خواهد بود .این در حالی است که پیش
از ای��ن گزارشها از نارضایتی  75درصد مردم
فرانسه در سال  2019از رئیس جمهور مکرون
حکایت میکن��د .یورونیوز در همین رابطه به
نقل از رونو لومر ،وزیر اقتصاد فرانسه مینویسد
 2ماه پس از آغاز این جنبش برای سومین بار
نسبت به گسترش این بحران هشدار داده بود
ولی توجهی به این مساله نشد .او میگوید این
بحران  0/1درصد نرخ رشد اقتصادی کشور در
 3ماهه پایانی سال  2019را کاهش میدهد.
برونو لومر در گفتوگو با شبکه رادیویی «اروپ
آ» گفت که جنب��ش جلیقهزردها باید هرچه
سریعتر پایان بگیرد ،در غیر این صورت فرانسه
س��ال س��یاهی را در عرصه تجارت بینالملل
میگذران��د .بانک مرکزی فرانس��ه و اینس��ه،
مهمترین موسس��ه نظرس��نجی این کش��ور
اعالم کردهاند قیام مردم فرانسه در ماه نوامبر
و دسامبر ش��اخصهای اصلی رشد اقتصادی
در این کش��ور در سال  2018را  1/5درصد با
کاهش مواجه کرد .در همین رابطه اما صنایع و
شرکتهای بزرگ فرانسوی وضع بهتری ندارند
به طوری که به گفته مقامات ارش��د ش��رکت
هواپیمایی ایرفرانس ،قیامها و اعتراضات اخیری
ک��ه در فرانس��ه و برخی دیگر از کش��ورهای
اروپایی به وجود آمد و به جنبش جلیقهزردها
معروف ش��د ،رشد این ش��رکت را به چالش
ت اما این شرکت هواپیمایی بزرگ
نکشیده اس 
با وجود رش��د ترافیک هوای��ی و حجم باالی
سفرهای انجام شده ،متحمل ضرر و زیانهای
هنگفتی شده است و بر اساس گزارش رویترز،
تاثیر منف��ی آن بر درآمدزای��ی ایرفرانس ۱۷
میلیون دالر معادل  ۱۵میلیون یورو بوده است.
نباید از نظر دور داش��ت ک��ه ضمن زیانهای
اقتصادی در فرانسه ،این کشور در حال حاضر
با چالش افزایش روزافزون خش��ونتها روبهرو
است به طوری که با توجه به آنکه حق تیر به
س��وی معترضان در فرانسه بیشتر از یک قرن
است که ممنوع ش��ده اما سخنان لوک فری،
وزیر پیشین آموزشوپرورش فرانسه در دوران
نیکوال سارکوزی ،جامعه این کشور را دچار یک
شوک کرده اس��ت .لوک فری در گفتوگو با
رادیو کالسیک فرانسه سهشنبه پس از انتقاد
شدید به جلیقهزردها اعالم کرد« :باید یک بار
برای همیشه به نیروهای پلیس حق تیر داده
شود تا دیگر ش��اهد خشونت معترضان علیه
نیروهای پلیس نباشیم» .اعتراضات مدنی در
این کش��ور اروپایی همچنی��ن کار را به جای
کش��انده که وزیر کش��ور فرانسه میگوید 60
درصد از دوربینهای ترافیکی توسط جنبش
جلیقهزردها از کار افتاده اس��ت .این در حالی
است که خشونتهای میتواند امروز در نهمین
ش��نبه اعتراضی از نوامبر وارد فضای جدیدی
شود.
شام

تماس کردها با دمشق
در سایه خروج آمریکا

گ�روه بینالملل :آمریکا طی چن��د روز اخیر
خروج تعدادی از تجهیزات خود از س��وریه را
آغاز کرده اس��ت .سخنگوی ائتالف آمریکایی
مدع��ی مبارزه ب��ا داعش با اع�لام اینکه این
روند خروج از جمعه (روز گذش��ته) به صورت
رس��می آغاز ش��ده ،اظهار داشت :برای حفظ
امنیت عملی��ات ،ما از زمان یا محل تحرکات
نیروهای نظامی خود س��خن نخواهیم گفت.
یک مس��ؤول در پنتاگون نیز روز گذشته در
گفتوگو با خبرگزاری فرانس��ه ،اظهار داشت
خروج تجهیزات نشانگر آغاز خروج آمریکا از
ی است که جدول
س��وریه اس��ت .این در حال 
زمانی از سوی دولت ترامپ برای عقبنشینی
 2هزار سرباز آمریکایی هنوز مشخص نیست.
در همی��ن ح��ال ،وزارت خارجه روس��یه در
اولین واکنش به اعالم آغ��از خروج نیروهای
آمریکایی از س��وریه ،تأکید ک��رد باید ارتش
س��وریه کنترل مناطقی را ک��ه آمریکاییها
از آنج��ا خارج میش��وند ،در دس��ت بگیرد.
سخنگوی این وزارتخانه یادآور شد الزم است
در سایه خروج آمریکا ،مذاکراتی میان کردها
و دمش��ق برگزار شود .در همین راستا معاون
وزیر خارجه س��وریه از برقراری تماس رسمی
دمش��ق با کردها در شمال شرق سوریه خبر
داد و بار دیگر از گروههای سیاس��ی خواست
تا در گفتوگوی خود و دولت سوریه یکرنگ
باشند .محافل سیاس��ی سوری نیز معتقدند
ب��رای ایجاد تفاهم در این منطقه ،جایگزینی
برای این کانالها وجود ندارد .مخالفان سوری
معتقدند اقدامات مثبتی که در این تماسها
انجام میشود برای مقابله با چالشهای شمال
شرق سوریه و مقابله با خطرات تهدیدکننده
این منطقه اس��ت و کردها نیز چارهای ندارند
جز اینکه با طرحهای دولت سوریه هماهنگ
شوند.

وطن امروز

گزارش

تعطیلی دولت آمریکا وارد روز بیستو دوم شد

ترامپ:بهآنهاگفتم
بایبای!

گروه بینالملل :دونالد ترامپ جلسه با رئیس کنگره
آمریکا «نانسی پلوسی» را ترک کرد تا بحران دیگری
را در مناسبات احزاب سیاسی و دیوانساالری قدرت
در آمریکا کلید بزند .ترام��پ یا به قول دموکراتها
«مرد ش��رور» این روزهای کاخ س��فید ،بیش از هر
چیز آمریکا به به اصل خویش یعنی غرب وحش��ی
بازگردانده اس��ت .در غرب وحش��ی پول و اس��لحه
کرد و حاال
زمینداران بود که همه چیز را تعیین می 
ب��ا آنکه از دیدگاه ترامپ و حت��ی اعضای دموکرات
کرده اما محتوا همان است.
کنگره و سنا ابزارها تغییر 
درگیری ترامپ و اعضای کنگره مس��الهای اس��ت
که بعد از شکس��ت جمهوریخواه��ان در انتخابات
کنگ��ره انتظار آن میرفت .ش��وک شکس��ت برای
ترامپ ب��ه اندازهای بوده که او عمال قادر نیس��ت با
مرور هر روزه آمارهای اقتصادی ،ش��رایط را به سود
خود بچرخاند .حتی خروج ادوات نظامی آمریکایی
از س��وریه که از روز گذش��ته آغاز شده است هم در
صدر اخبار نتوانست دعوای دیوار مرزی میان پلوسی
و ترامپ را تحتالشعاع خود قرار دهد .دونالد ترامپ،
رئیسجمهوری ایاالت متحده آمریکا در حالی عازم
مرز جنوبی کشورش با مکزیک میشود که نشست
ت را
چهارش��نبه خود با نمایندگان ح��زب دموکرا 
نیم��هکاره رها کرد .ترامپ روز چهارش��نبه  ۱۹دی
برای گفتوگو درباره بحران سیاس��ی بر سر بودجه
احداث دیوار مرزی با رهبران حزب دموکرات مالقات
داش��ت اما در میانه گفتوگو با عصبانیت جلسه را
ترک کرد .او بالفاصله پس از این جلس��ه در توئیتر
خود نوش��ت« :همین االن جلسه با چاک [شومر] و
ف کنی محض
نانسی [پلوسی] را ترک کردم .وقت تل 

خاورمیانه گ�روه بینالملل :ی��گان پهپادی
ارتش و کمیتههای مردمی یمن
 2روز پیش محل رژه نظامی مزدوران سعودی در
پایگاه العند در اس��تان لح��ج واقع در جنوب یمن
را هدف قرار داد ک��ه بر اثر آن بیش از 150مزدور
س��عودی کش��ته و زخم��ی ش��دند .ای��ن حمله
پیشدستانه نیروی هوایی یمن با استفاده از پهپاد
شناس��ایی انفجاری موسوم به «قاصف کا »2پس
از عملیات شناس��ایی دقیق و جمعآوری اطالعات
درباره مرحله اول از دوره آموزشی  2019مزدوران
ائتالف س��عودی در پایگاه العند اجرا ش��د .در پی
این عملیات ،عبداهلل النخعی رئیس ستاد مشترک
دولت مستعفی یمن ،صالح الزندانی معاون رئیس
ستاد مشترک ارتش دولت مستعفی،احمد الترکی
استاندار لحج ،صالح طماح سرتیپ سازمان اطالعات
و سرتیپ فاضل حسن فرمانده منطقه چهارم نظامی
کشته و محمد صالح رئیس دستگاه اطالعات و ثابت
جواس از فرماندهان نظامی دولت مستعفی مجروح
ش��دند .چند فرمانده بلندپایه نظامی وابس��ته به
ائتالف متجاوز سعودی نیز در میان کشتهشدگان
هس��تند .طبق این گزارش ،پایگاه العند در اختیار
امارات بوده است و این کشور از این پایگاه کنترل
اوضاع سیاس��ی و نظامی در استانهای جنوبی را
در اختیار دارد .اینکه این پهپاد از رادارهای ائتالف
عرب��ی در منطقهای عبور کند که به طور کامل در
اش��غال نیروهای ائتالف و همپیمانانش در جنوب
یمن اس��ت و با دقت تمام به هدفش اصابت کند
بدون آنکه رهگیری یا منهدم ش��ود ،تأییدکننده
حالت ضع��ف و ناتوانی این ائتالف متجاوز اس��ت
که ماهانه بیش از  9میلی��ارد دالر در جنگ یمن
گروهبینالملل:دامنه تظاهراتهای
آفریقا
گس��ترده مردم��ی در س��ودان
ک��ه از هفتهها پی��ش در اعتراض به کمب��ود نان و
سیاستهای دولت آغاز شده ،گسترش یافته است.
مقامه��ای دولتی اعالم کردهاند تاکنون  21نفر و از
جمله  2نظامی کش��ته شدهاند ،این در حالیاست
که مخالفان دولت ،شمار کشتهها را حدود  42نفر
اعالم کردهاند .عمرالبشیر ،رئیسجمهوری سودان
که از س��ال  1989و در پی یک کودتا قدرت را در
دست دارد ،سرویسهای اطالعاتی و سفارتخانههای
بیگان��ه را بدون اینکه نامی از آنها ببرد ،به دس��ت
داش��تن در اعتراضات و بحرانآفرینی برای سودان
متهم کرد .البش��یر ،چهارش��نبه طی اظهاراتی در
جمع هوادارانش در خارطوم گفته است« :برخی در
پ��ی اجرای طرحها و برنامههای طرفهای خارجی
هس��تند اما همه باید بدانند هیچ جایگزینی برای

بود» .وی با توصیف این موقعیت افزود« :بهشان گفتم
بایبای!» چاک شومر ،رهبر دموکراتها در مجلس
سنا و نانسی پلوسی ،رئیس مجلس نمایندگان آمریکا
از حزب دموکرات در این جلسه حاضر بودند .شومر
پس از این جلسه نیمهتمام درباره رفتار ترامپ گفت:
«ما یک بار دیگر شاهد رفتاری آنی از او بودیم ،چون
به خواس��تهاش نرسید» .به گفته او رئیسجمهوری
آمریکا هنگامی جلسه را ترک کرد که خانم پلوسی به
او گفت کنگره بودجه احداث دیوار مرزی را تصویب
نخواهد کرد.

■■ 22روز تعطیلی دولت فدرال آمریکا؛ چه کسی
پاسخ میدهد؟

گفتوگوها میان دموکراتها و رئیسجمهوری
آمریکا در حالی دوب��اره بینتیجه ماند که تعطیلی
بخشهایی از دولت فدرال وارد بیس��تمین و دومین
روز خود ش��ده اس��ت و امروز رکورد طوالنیترین
تعطیلی تاریخ دولت آمریکا را خواهد زد .حدود ۸۰۰
هزار تن از کارمن��دان وزارتخانههای مختلف دولت
آمریکا از روز  ۲۲دس��امبر سر کار نرفتهاند و در پی
آن حقوق ابتدای ماه ژانویه خود را هم هنوز دریافت
نکردهاند .اخت�لاف اصلی میان رهب��ران دموکرات
کنگره و دونالد ترامپ بر س��ر بودج��ه 5/7میلیارد
دالری احداث دیوار مکزیک است که ترامپ میگوید
بدون تصویب آن حاضر نیست الیحه بودجه را امضا
کن��د .در همین حال دونالد ترامپ اکنون قصد دارد
در چارچوب سفری از پیش برنامهریزی شده به مرز
جنوبی آمریکا با مکزیک در ایالت تگزاس برود تا بار
دیگر از طرح احداث دیوار دفاع کند .او پیش از این با
اندکی انعطاف در برابر مخالفان ،پذیرفته بود به جای

روسیه :بیبیسی حامی داعش است

دیوار بتنی ،ی��ک دیوار فوالدی در مرز نصب کند تا
به این ترتیب آمریکا را از هجوم مهاجران حفظ و به
تعبیر خودش از «امنیت و منافع ملی» کشورش دفاع
کند .ترامپ سهشنبهشب گذشته در یک سخنرانی
که به طور زنده از شبکههای تلویزیونی آمریکا پخش
شد ،ضمن تالش برای متحد کردن هموطنانش در
اجرای پروژه دیوار مرزی ،گفت مهاجران غیرقانونی
«خ��ون آمریکاییها را خواهند ریخ��ت» .این رفتار
مهاجرستیز ترامپ ریشههای جامعهشناسانهای دارد
به طوری که رئیسجمهوری آمریکا کش��ورش را به
خشونت علیه مهاجران دعوت میکند ،جامعهای که
با وجود مهاجران شکل گرفته ،اکنون رئیسجمهوری
دارد که همبستگی علیه مهاجران را تبلیغ میکند.

■■رئیسجمه�ور آمریکا ب�ه اجلاس اقتصادی
داووس نمیرود

انشقاق در جبهه غرب به علت مشکالت داخلی
کشورهای غربی امری مش��هود است به طوری که
مقامات فرانس��وی به طور بیسابقهای پس از جنگ
دوم جهانی برای نخس��تینبار ایتالیا را به دخالت در
ام��ور خود متهم میکنند .این رفتارهای بیس��ابقه
در میان رهب��ران غربی چالشهای جدیدی را برای
جبهه غرب ایجاد خواهد کرد که تاثیر مستقیم آن
بر کشورهای کوچکی چون مقدونیه خواهد بود که
آرزوی ستارههای ناتو را در سر میپرورانند .در میان

انصاراهلل قلب جغرافیای نیروهای ائتالف متجاوز در یمن را هدف قرار داد

کشت ه و زخمی شدن  150مزدور سعودی
در حمله پهپادی به پایگاه العند

هزینه و دهها میلیارد دالر صرف خرید تسلیحات
میکند .بعد از این حمله ،س��رتیپ خلبان عبداهلل
الجعفری ،سخنگوی نیروی هوایی انصاراهلل یمن در
صنعا با خبرگزاری اسپوتنیک روسیه مصاحبه کرد
و گفت :این هواپیمای بدون سرنشین را نیروهای
مس��لح یمن (کمیتهه��ای مردمی و انص��اراهلل) با
تجربه و دانش کامال یمنی س��اختهاند .پیام پهپاد
یمنی از نظر سخنگوی انصاراهلل این بود که «ائتالف
سعودی با یافتههای اطالعاتی خود گمان میکرد
یمن کشوری مستهلکشده از جنگها و نزاعهای
داخلی اس��ت که جنگ با آن  24س��اعت بیشتر
طول نخواهد کشید اما باید بدانند یمن امروز دیگر
یمن دیروز نیست .سرتیپ خلبان یمنی این را هم
گفت :جهان بداند که ما از هیچ کش��وری س�لاح
نمیگیریم ...ذخیره استراتژیک نظامی زیادی داریم.
ما هیچ فناوری خارجی را از جای دیگر نگرفتهایم
و هرکس میگوید سالحمان را از خارج میگیریم
هدفی جز کشتار مردم یمن ندارد .در واقع ،تحوالت
یمن بیانگر گذار محور مقاومت این کشور به مرحله
بازدارندگی جدید و موثر تهاجمی به اهداف سعودی
و مزدورانش است .روند تحوالت یمن نشان میدهد
که معادالت رژیم متجاوز س��عودی بههم خورده
و نهتنها نیروهای س��عودی متحمل شکستهای
استراتژیک در برابر مردم یمن شدهاند ،بلکه ضربات
وارده به حامیان و عوامل آنها موجب ش��ده اس��ت

آثار شکس��ت برای آنان بیش از پیش نمایان شود.
ام��ا آنچه در کنار روند جن��گ در جبهههای نبرد
قابل توجه اس��ت قدرت پهپادی و موشکی ارتش
و کمیتههای مردمی یمن اس��ت که روز به روز بر
توان آن افزوده میشود .یمنیها در زمینه تقویت
توان موش��کی پیش��رفتهای قابل مالحظهای به
دس��ت آوردهاند .در حالیکه قبال دقت موشکها
و پهپادها کمتر بود اما هماکنون عملیات موشکی
و پهپادی دقیقتر ش��ده و اصابت به هدف با دقت
باال انجام میش��ود .آنچه میتوان گفت این است
که هر اندازه جنگ یمن ادامه پیدا کند از س��ویی
تلفات متجاوزان بیشتر میش��ود و آنها در باتالق
یمن بیش��تر فرو میروند و از سوی دیگر ارتش و
کمیتههای مردمی یمن در تولید بومی سالحهای
راهبردیتر توانمندتر میش��ود .از سوی دیگر ،این
حملهپهپادیغافلگیرکنندهیمنیهاحاملاینپیام
برای ائتالف متجاوز سعودی و مزدورانش است که
در صورتیکه به سمت صلح گام برندارند و به نقض
آتشبس ادامه دهند و به تجاوزات خود علیه مردم
یمن پایان ندهند عاقبت س��ختی در انتظارش��ان
خواهد بود .در همین حال ،روز پنجش��نبه منابع
خبری از تش��دید بمباران مناطق مختلف یمن و
نقض گس��ترده آتشبس در الحدیده (غرب یمن)
از سوی ائتالف متجاوز سعودی خبر دادند .محمد
عل��ی الحوثی ،رئیس کمیته عالی انقالبی یمن در

افزایش شمار کشتههای اعتراضات سودان به بیش از  40نفر

سعودیها عمرالبشیر را نمیخواهند

گفتوگوی ملی و انتخابات نیس��ت و مردم سودان
از طری��ق انتخابات تصمیم میگیرند چه کس��ی
مس��ؤولیت اداره امور را در دس��ت داش��ته باشد».
البته این اظهارات عمرالبش��یر درباره تالش برخی
طرفهای خارجی برای س��رنگونی دولت وی بیجا
نیست .در همین رابطه ،اسامه نقلی ،سفیر عربستان
در مصر و نماینده این کشور در اتحادیه عرب چندی
پیش درباره تحوالت سودان گفته که ملک سلمان
توجه ویژهای به خواس��تههای مردم سودان دارد و
شکیبایی آنها را در دوران سختی که به سر میبرند،
میستاید .عربستان از نزدیک تحوالت سودان را که
ناشی از بحران اقتصادی در این کشور است ،دنبال
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میکند اما اهمیتی نمیدهد چه کس��ی عهدهدار
امور در این کش��ور اس��ت ،برای عربستان کرامت
ش��هروندان و تحقق خواستههای آنها و همچنین
ثبات سودان مهم است ،مقامهای سودانی نیز نباید
دست به خش��ونت مفرط ضد تظاهراتکنندگان
بزنند ،آنها باید به خواستههای مردم احترام بگذارند
و آزادی اندیشه و بیان را تضمین کنند .بسیاری از
تحلیلگران میگویند سعودیها درباره دولت سودان
قدر ناشناسند و در بحران کنونی در سودان ،از دولت
عمرالبشیر حمایت نمیکنند و این در حالی است
که نظام حاکم بر سودان خدمات زیادی به عربستان
ک��رده اس��ت ،خدماتی ک��ه خود س��عودیها هم

اعتراضات خروش��ان عمومی در کشورهای اروپایی
و دعوای سیاس��ی آمریکا ،اجالس اقتصادی داووس
بدون حضور ترامپ برگزار خواهد شد .ترامپ گفته
اس��ت در این اجالس ش��رکت نخواهد کرد و علت
آن مشکالت دیواری اس��ت که دارد! نانسی پلوسی
اما گفته است ترامپی که تهدید میکند از وضعیت
اضطراری برای بودجه دیوار استفاده خواهد کرد ،قادر
نیست این اقدام را انجام دهد .در این مساله  2تفسیر از
بودجه اضطراری وجود دارد؛ یا پلوسی اشتباه میکند
یا ترامپ قوانین آمریکا را به اندازه کافی نمیداد .اعالم
وضعیت اضطراری مل��ی در آمریکا ضربه بزرگی به
اقتصاد این کش��ور خواهد زد و ترامپ با این مهم از
دیدگاه برخی کارشناسان میتواند به دموکراتهای
ت��ازه وارد کنگره ضربهای ج��دی وارد کند ،چرا که
آنها عامل س��قوط بورس و ناامنی در آمریکا معرفی
میشوند .در همین حال با آنکه ترامپ در گفتوگو
با رسانه افراطی فاکس گفته است قانون درباره اعالم
وضعیت اضطراری ملی ،اش��ارات مشخصی دارد اما
دموکراتهای کنگ��ره هم بعید نمیدانند بتوانند با
توجه به رفتارهای آنی رئیسجمهوری آمریکا از این
به هم ریختگی برای زیر س��وال بردن سیاستهای
او استفاده کنند؛ سیاستهایی که ضمن تنش میان
آمریکا و متحدان سیاسی و اقتصادیاش ،چالشهایی
جدی را درون این کشور ایجاد کرده است.

اینب��اره روز گذش��ته تأکید کرد ائت�لاف متجاوز
س��عودی حمالت خ��ود را در جبهههای مختلف
تشدید کرده و نقض آتشبس در الحدیده همچنان
ادامه دارد .وی با اش��اره به اینکه محاصره و تحریم
هوایی ،پرداخت نش��دن حقوقها و تعلل در آزادی
اس��را همچنان ادامه دارد و آیا مارتین گریفیتس،
نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن از اینها اطالع
دارد ،گفت :ما از ابتدا خواس��تار آتشبس شدهایم
و اکنون ت��وپ در زمین متج��اوزان و همپیمانان
آنهاست .رئیس کمیته عالی انقالبی یمن افزود :ما
به توافق سوئد پایبند هستیم و سازمان ملل متحد و
نماینده این سازمان باید به طرف مقابل برای اجرای
این توافق فش��ار بیاورند و از سیاستهای دوگانه
اجتناب کنند .گفتنی است ،متجاوزان و مزدوران
آنها از زمان اجرایی ش��دن توافق سوئد تاکنون با
تجاوزات بیوقفه خود به الحدیده و مناطق مختلف
آن ،آتشبس به دس��ت آمده بر اساس این توافق و
قطعنامه  2451شورای امنیت سازمان ملل را نقض
میکنند .این در حالیاست که مارتین گریفیتس،
روز گذش��ته ط��ی اظهاراتی از عملی��ات پهپادی
موفقیتآمیز یمنیه��ا در پایگاه العند ابراز نگرانی
کرده است .نکته جالب توجه آن است که نماینده
س��ازمان ملل و دیگر مدعیان ت�لاش برای پایان
بحران یمن ،هنگام حمالت وحشیانه جنگندههای
متجاوزان س��عودی به زنان و ک��ودکان بیدفاع و
گرسنه یمنی ،اغلب س��کوت اختیار میکنند اما
زمانی که انقالبیون یمنی در پاس��خ به بخش��ی از
تجاوزات ائتالف سعودی ،با امکانات محدود خود به
تفنگداران (و نه غیرنظامیان بیدفاع) حمله میبرند،
طرفین را به «خویشتنداری» فرامیخوانند!
پیشبینی آن را نمیکردند .روزنامه «السودان الیوم»
درباره برخی خدمات البش��یر به عربستان نوشت،
س��ودان روابط خود را با ایران قطع کرد و همسنگر
س��عودیها ش��د و حتی به صورت علنی به ایران
حمله کرد ،هزاران سرباز برای کمک به عربستان به
جنگ یمن اعزام کرد و این در حالی بود که بخش
زیادی از مردم این کشور مخالف اعزام فرزندانشان
به این جنگ بودند .البش��یر به خاطر س��عودیها
خواسته مردم خود را در این باره نادیده گرفت و به
عربستان کمک کرد اما سعودیها قدرشناس نبودند
و به وعدههای خود در قبال س��ودان عمل نکردند.
این منبع در ادامه نوش��ت ،با ناسپاسی سعودیها،
طرفداران عربستان در سودان که در گذشته مخالف
هرگونه انتقادی از عربستان و سیاستهای آن بودند،
در تنگنا قرار گرفتهاند و اکنون پاسخی برای مقابله با
منتقدان خود ندارند.

نهاد ناظر بر رسانهها در فدراسیون روسیه،
بن��گاه خبرپراکنی س��لطنتی بریتانی��ا را به
حمایت از گروه تروریستی داعش متهم کرد.
«روس��کامنادزور» در اطالعیهای آورده است:
«اطالعاتی در پایگاه اینترنتی بیبیس��ی به
زبان روسی وجود دارد که در واقع دستورالعمل
سازمانهای تروریستی ازجمله بخشهایی از
س��خنان ابوبکر البغ��دادی ،س��رکرده گروه
تروریس��تی داع��ش محس��وب میش��ود؛
کارشناس��ان ما به دقت در حال بررس��ی این
اطالعاتهستند».
این سازمان روسی مسؤول رصد ارتباطات
جمع��ی همچنی��ن در نام��های به ش��رکت
«بریتیش تلوی��ژن» که برنامههای تلویزیونی
بیبیس��ی را در روسیه پخش میکند مهلت
داده ت��ا ثابت کنند قوانین رس��انهای کش��ور
میزبان را زیر پا نگذاشته است.
اگرچ��ه ای��ن نخس��تینبار نیس��ت ک��ه
ش��بکههای داخلی و خارجی بیبیس��ی به
حمایت از تروریس��تهای تکفیری -که این
شبکه آنها را بسادگی «ستیزهجو» یا «مبارز»
قلمداد میکند نه تروریست -متهم به حمایت
از داعش ،جبههالنصره و شاخه اصلی القاعده
میش��وند اما در این م��ورد خاص پای جنگ
رس��انهای میان روسها و انگلیس��یها نیز در
میان است به طوری که «روسکامنادزور» نیز
در بیانیهاش به آن اذعان داش��ته اس��ت .تنها
چند روز پس از اینکه نهاد بریتانیایی ناظر بر
رسانه بشدت شبکه آرتی (راشاتودی) متعلق
به روسیه را تحت فشار قرار داد و از احتمال لغو
فعالیت دفتر آن و همچنین پخش برنامههایش
در بریتانیا سخن گفت ،همتای روسی «آفکام»
یعنی س��ازمان نظارت ب��ر ارتباطات جمعی
روسیه اعالم کرد که تحقیقات درباره عملکرد
بخش روسی بیبیسی آغاز میشود .در بیانیه
«روس��کامنادزور» نیز مشخصا اشاره شده که
تصمیم مزبور در واکنش به اقدامات س��ازمان
تنظیم مقررات رسانهای و ارتباطات انگلیس
گرفته ش��ده که نمایندگی شبکه راشاتودی
و خبرگزاری اس��پوتنیک را به نقض مقررات
بریتانیا متهم کرده اس��ت .البته کمتر کسی
اس��ت از این موضوع بیخبر باشد که پس از
تحریم ش��بکه پرستیوی در سپهر رسانهای
غرب ،آرتی یا راشاتودی تنها رسانه مهم شرقی
اس��ت که زاویه نگاه رسانههای شرکتی غرب
همچون س��یانان و بیبیسی را در پوشش
اخبار به چالش کشیده و با نگاه مستقل خود
به مس��ائل جهان به رقیب سرسخت دستگاه
تبلیغاتی آنگلوساکس��ونها تبدیل شده و به
همی��ن دلیل آمریکا و انگلیس با آنکه خود را
صاحبان دموکراس��ی و مدعی آزادی رسانهها
میدانند بش��دت نس��بت به افش��اگریهای
این ش��بکه روسی حساس ش��دهاند .تهدید
راشاتودی توسط حاکمیت انگلیس از  2سال
پیش آغاز شد و خردادماه گذشته بود که چند
نماینده ح��زب حاکم محافظهکار در مجلس
ی خواستار اعمال
عوام بریتانیا از دولت ترزا م 
محدودیت علیه راشاتودی یا لغو مجوز پخش
این شبکه در جزیره شدند.
همزمان ماریا زاخارووا ،س��خنگوی وزارت
خارجه روس��یه اعالم کرده بود که در مقابل
عملکرد بیبیس��ی در کشور خود را زیر نظر
دارند.
خبر

مالزی به ورزشکاران صهیونیست
مجوز ورود نمیدهد

قرار اس��ت مس��ابقات قهرمانی پاراشنای
جه��ان  2019در روزهای س��وم تا چهاردهم
مرداد  1398در ش��هر کوچین مالزی برگزار
شود .ماهاتیر محمد ،نخس��توزیر مالزی در
اظهارات��ی در ای��ن زمینه با تاکی��د دوباره بر
سیاست مالزی در حمایت از مردم فلسطین
گفت :بر اس��اس این سیاس��ت ،مالزی مجوز
ورود ورزشکاران اسرائیلی برای حضور در این
مسابقات را صادر نمیکند .وی تاکید کرد :اگر
آنها تصمیم به شرکت در این مسابقات بگیرند
اشتباه خواهند کرد .ما به آنها اجازه نمیدهیم
وارد مالزی شوند و اگر آنها بیایند این یک جرم
است.
ماهاتیر محمد در عین حال گفت :ممکن
است آنها بخواهند حق میزبانی این مسابقات
را از مالزی س��لب کنند .اظهارات نخستوزیر
مالزی پس از آن مطرح شد که برخی رسانهها
گزارشهایی درباره اعمال فشار صهیونیستها
بر مالزی برای دریافت ویزای ورود ورزشکاران
این رژیم به این کش��ور به منظور شرکت در
مسابقات پاراش��نای جهانی  2019را مطرح
کرده بودند.

