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بوس�نی: دیوان عالی هلند، رای��ی را که دولت وقت 
این کش��ور را "تا حدودی" مسئول مرگ 350 نفر از 
مسلمان بوسنیایی دانس��ته بود، مورد تائید قرار داده 
اس��ت. در ماه ژوئیه س��ال ۱۹۹5 صرب های بوسنی، 
ش��هر سربرنیتسا را تحت کنترل خود گرفته و ۸000 
مرد و پسر مس��لمان را به قتل رساندند.آن زمان این 
ش��هر از سوی سازمان ملل متحد "منطقه امن" اعالم 
ش��ده بود و نیروهای پاسدار صلح هلندی هم مسئول 

حفاظت از این منطقه بودند.

اندون�زی: مع��اون وزیر خارجه اندونزی در نشس��ت 
فوق العاده س��ازمان همکاری اس��المی در عربس��تان 
س��عودی، ضم��ن محک��وم ک��ردن اقدام��ات رژی��م 
صهیونیس��تی در بیت المق��دس، تحری��م کااله��ای 
اس��رائیلی را خواستار شد.  یک مقام ارشد اندونزی در 
نشست سازمان همکاری اسالمی که در جده عربستان 
سعودی برگزار شد، بر لزوم اعمال فشارهای اقتصادی 
علیه تل آوی��و به منظور مقابله ب��ا اقدامات غیرقانونی 
صهیونیس��ت ها در قبال بیت المقدس و فلس��طینیان 

تاکید کرده است.

هند: رس��انه های هند نوش��تند این کش��ور و روسیه 
در مراح��ل پایانی امض��ای یک ق��رارداد ارایه خدمات 
تدارکاتی هس��تند که همکاری ها میان ارتش های 2 
کشور را تسهیل خواهد کرد. نشریه "اکونومیک تایمز" 
به نق��ل از یک مقام هن��د نوش��ت: توافقنامه حمایت 
متقابل تدارکاتی )ای آر ال اس( که گام مهم عملی در 
روابط 2 کشور به شمار می رود، احتمال دارد در جریان 
دیدار ماه س��پتامبر نارندرا مودی نخس��ت وزیر هند با  
والدیمیر پوتین رییس جمهوری روس��یه در حاش��یه 

اجالس اقتصادی شرق در این کشور امضا شود.

ذرهبین

حل موضوع آوارگان فلسطینی در لبنان 
پس از اعتراض های اخیر درباره وضعیت »کارگران غیرقانونی« در لبنان، رئیس 
پارلمان این کش��ور اعالم کرد، وزیر کار دس��تورات الزم برای تسریع در صدور 

مجوز کار برای آوارگان فلسطینی را صادر کرده و این بحث دیگر تمام است.
»نبیه بری« اعالم کرد، موضوع تصمیم گیری درباره آوارگان فلسطینی در لبنان 
و مش��کالت پیش آمده اخیر تمام شده اس��ت و وضعیت به حالت قبل برخواهد 
گش��ت. »کمیل ابوس��لیمان« وزیر کار لبنان یک ماه به صاحبان مش��اغل در لبنان 
فرص��ت داد تا تکلیف کارگران غیرقانون��ی خود را تعیین کنند؛ مهلتی که در نهم ژوئیه 
به پایان رس��ید و اقدامات وزارت کار برای روش��ن ش��دن تکلیف این کارگران در دهم 
ژوئیه آغاز ش��د. گروه های فلس��طینی، آن را اجرای طرح »معامله قرن« آمریکا دانستند 
و گفتند، هم زمان با تالش برخی طرف ها برای حذف حق بازگشت آوارگان فلسطین به 

کشورشان، وزیر کار دولت سعد الحریری، وضعیت را بر آنان سخت کرده است. 

هشدار ترکیه به ناتو 
وزی��ر دفاع ترکیه در واکنش به اخراج این کش��ور از پ��روژه تولید جنگنده های 
آمریکای��ی اف 35 اعالم کرد که این تصمیم واش��نگتن فاق��د توجیه بوده و به 

روابط دوجانبه و روابط ترکیه با ناتو آسیب خواهد زد.
 »خلوص��ی آکار«، به آمریکا توصیه کرد که از برداش��تن گام هایی که به روابط 
دوجانبه بین آنکارا و واش��نگتن صدمه می زن��د، اجتناب کند. خبرگزاری آناتولی 
ترکی��ه به نقل از آکار نوش��ت که »اقدام آمریکا در اخراج ترکی��ه از پروژه تولید اف 
35 ب��ر پیمان آتالنتیک ش��مالی )ناتو( به ویژه به بخش جنوب��ی آن تاثیر منفی خواهد 
گذاش��ت«. وزیر دفاع ترکیه این اقدام آمریکا را یکجانبه و غیرعادالنه خواند و گفت که 
این تصمیم آمریکا فاقد توجیه اس��ت. وزارت دفاع آمریکا رس��ما اعالم کرد که ترکیه را 
از پروژه تولید جنگنده های اف 35 کنار گذاشته است. سامانه پدافند موشکی اس ۴00 

روسیه جزو یکی از بهترین سامانه های دفاعی در دنیا است. 

تعطیالت تابستانی ملک سلمان 
پادشاه س��عودی بر خالف معمول که برای گذراندن تعطیالت تابستانی خود به 
خارج از کش��ور س��فر می کرد پس از جنجال و طوفان انتقادها از عربس��تان به 
دلیل قتل خاشقچی، تصمیم گرفت این تعطیالت را در شهر ویژه نیوم در شمال 

غرب عربستان بگذراند.
 س��لمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان س��عودی تصمیم گرفته است برای گذراندن 
تعطیالت و استراحت به شهر درحال احداث »نیوم« در شمال غرب این کشور برود که به 
گفته مقامات این کشور می خواهد به یکی از قطب های علمی، فن آوری،گردشگری در جهان 
بدل شود. شاه سعودی در سال 20۱5 تعطیالت تابستانی خود را در جنوب فرانسه سپری کرد و 
قرار بود سه هفته آنجا اقامت داشته باشد، اما پس از اینکه یکصد و پنجاه نفر از ساکنان منطقه ای 
که کاخ ملک س��لمان در آنجا بود به مسدود شدن سواحل عمومی مقابل کاخ وی، یادداشت 

اعتراضی تنظیم کردند، پادشاه سعودی، فرانسه را به مقصد »طنجه« مغرب ترک کرد.

علی تتماج

بحرین هنوز مدت زیادی از برگزاری نشس��ت شکست خورده 
معامله قرن با محوریت خیانت کش��ورهای عربی به فلسطین 
تحت لوای برنامه های اقتص��ادی نمی گذرد که منابع خبری 
از اق��دام جدی��د این رژیم در قبال منطق��ه گزارش می دهند. 
وزارت خارج��ه بحری��ن در بیانیه ای اعالم کرد که این کش��ور 

آماده میزبانی نشست مربوط به امنیت کشتیرانی و هوانوردی با 
همکاری آمریکا و لهستان و مشارکت بیش از ۶0 کشور است.

از زم��ان حمله ب��ه دو نفتک��ش در دریای عم��ان، آمریکا با 
ادعای دست داش��تن ایران در این حمالت از کشورهای هم 
پیمان خود خواسته است که ائتالفی نظامی برای حفاظت از 
کشتیهای تجاری در خلیج فارس تشکیل دهند. این تحرکات 
در حال��ی صورت م��ی گیرد که دولت آمری��کا ایجاد ائتالفی 
دریایی برای »حراست از آزادی تردد« در خلیج فارس و تنگه 

هرمز را اولین بار چند هفته پیش مطرح کرد
مجم��وع اقدامات مذکور از س��وی بحری��ن و آمریکا در حالی 
صورت می گیرد چند نکته در باب آن قابل توجه است. نخست 
آنکه بحرین در حالی محور مذاکرات س��ازش و نیز اقدام برای 

نظامی کردن منطقه ش��ده اس��ت که این کش��ور با مشارکت 
گس��ترده در جنگ یمن و حمایت از تروریس��م در س��وریه و 
عراق مخل امنیت جهان اس��ت. در همی��ن حال بحرینی که 
برای س��رکوب مردم کش��ورش حت��ی به القاع��ده روی آورد 
قطعا نمی تواند ادعای امنیت جهان را داش��ته باشد.  دوم آنکه 
ادعای نشست در حالی مطرح می شود که بسیاری از کشورها 
رس��ما از عدم مشارکت در طرح آمریکا گفته اند چنانکه حتی 
کش��ورهایی همچون ژاپن و هند ک��ه روابط نزدیکی با آمریکا 
دارند از پذیرش آن خودداری کرده اند. آمریکا حتی در ناتو نیز 
نتوانس��ته متحدانی برای این ط��رح بیابد چنانکه پس از آنکه 
وزیر دفاع آمریکا رسما اعالم کرد که ناتو حاضر به اقدام علیه 
ایران نیست و با آمریکا همراهی نمی کند، کاثرین ویلبارگر، از 

مقام های ارشد پنتاگون که در روزهای گذشته متحدان آمریکا 
در ناتو را در جریان طرح واشنگتن قرار داده گفت: »این طرح، 
ائتالف علیه ایران نیست. اگر شما قرار باشد با ایران وارد تقابل 

نظامی شوید از این ساختار استفاده ای نخواهد شد.« 
در جم��ع بندی نهایی از آنچه ذکر ش��د می ت��وان گفت که 
بحرین با توهم برخوردار شدن از حمایت های آمریکا همچنان 
نقش پیش ران سیاست های س��عودی و آمریکا را در منطقه 
ایفا می کند که برگزاری نشست هایی همچون معامله قرن و 
حراست کشتیرانی از آن جمله اقدامات است حال آنکه روند 
تحوالت نشان می دهد این نشست ها نه تنها دستاوردی برای 
این کشور نداشته بلکه زمینه ساز انزوای بیشتر آن در منطقه 

و جهان به عنوان مهره ای سعودی و آمریکایی شده است. 

یادداشت

ین و تکرار توهماتش بحر
 

عربستان برای رهایی از شکست هایش در منطقه دست به دامان آمریکا شد
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گروه فرادید  ویژه سعودی که در عرصه داخلی گ�زارش 
و منطق��ه با بحران های گس��ترده ای مواجه ش��ده 
اکنون دس��ت به دامان آمریکا شده و سعی داد با 
آوردن نظامی آمریکا به منطقه بر شکس��ت هایش 

سرپوش و راهی برای فرار از این وضعیت بیابد.
 بخش��ی از بحران س��عودی در یمن اس��ت بویژه 
پس از اع��الم خ��روج نیروهای امارات��ی. روزنامه 
نیوی��ورک تایمز به نقل از ش��ماری از دیپلمات ها 
نوشت محمد بن سلمان ولیعهد سعودی به تماس 
هایش با دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
ادام��ه می دهد تا به وی در جبران عقب نش��ینی 
ام��ارات از یم��ن کمک کن��د. در ای��ن میان یک 

پایگاه خب��ری عربی از تالش رژیم صهیونیس��تی 
برای اع��زام نیرو و تجهیزات جنگی به عربس��تان 
س��عودی در چارچوب ی��ک توافقنامه نظامی خبر 
داد. التماس های س��عودی که ترام��پ آن را گاو 
ش��یرده می نامد به آمریکا زمانی آشکارتر می شود 
که رس��انه های آمریکایی به نق��ل از مقام های این 
کشور نوش��ته اند که واشنگتن قصد دارد به زودی 
صده��ا نیروی نظامی را در ی��ک پایگاه نظامی در 
عربستان سعودی مستقر کند. این اقدام در حالی 
صورت می گی��رد که وزارت بهداش��ت یمن اعالم 
کرده جنگی که ائتالف س��عودي علیه یمن به راه 
انداخته موجب ش��ده اس��ت تا دهها هزار کودک 

یمنی به بیماری های روانی مبتال شوند.

بعد دیگر چالش س��عودی در لبنان اس��ت آنجا که 
سعودی برای رسیدن به اهدافش اقدام علیه حزب 
اهلل را از آمریکا مطالبه می کند. در همین چارچوب 
پومپئ��و وزیر خارجه آمریکا ب��ا اتهام زنی مجدد به 
حزب اهلل لبنان و جمهوری اس��المی ایران، تصمیم 
آرژانتین برای تروریس��تی اعالم کردن حزب اهلل را 
س��تود.  همزمان با س��فر پومپئو به بوینس آیرس، 
دولت آرژانتین حزب اهلل لبنان را سازمانی تروریستی 
اعالم و دارایی های احتمالی این گروه را مسدود کرد.  
دقایق��ی پس از آنکه اعالم ش��د دولت آرژانتین نام 
حزب اهلل لبنان را در فهرس��ت گروه های تروریستی 
قرار داده، رژیم صهیونیستی از این تصمیم استقبال 
کرد. بعد دیگر اقدام س��عودی در قبال سوریه است 

ک��ه تحرکات نظامی آمریکا را می ت��وان اقدامی در 
این عرصه دانست.  »ماریا زاخاروا« سخنگوی وزارت 
خارجه روس��یه اعالم کرد که آمریکایی ها در حال 
جایگزین کردن نیروهای خود در سوریه با نیروهای 
مزدور هستند و تعداد مزدوران واشنگتن در سوریه 

از ۴000 نفر فراتر رفته است.
در ح��وزه عراق نیز که س��عودی ب��ا بحران مواجه 
اعم��ال  از  آمری��کا  داری  خزان��ه  وزارت  اس��ت، 
تحریم های��ی علیه ۴ تن از مقام��ات نظامی عراق 
خبر داد و مدعی ش��د که این اف��راد در ارتباط با 
ای��ران هس��تند. همچنین »مایک پن��س« معاون 
رئیس جمه��ور آمریکا از تحری��م دو نفر از رهبران 

»الحشد الشعبی« خبر داد 

اما بعد دیگر اقدامات س��عودی در قالب خیانت به 
فلس��طین اس��ت که با طراحی آمریکایی ها توسط 
بحری��ن صورت می گی��رد. در اقدام��ی قابل تامل  
وزیر خارجه بحرین در راس��تای سیاست  کشورش 
برای پیش��برد روند عادی س��ازی رواب��ط با رژیم 
صهیونیس��تی پس از دیدار با همتای صهیونیست 
خود در واش��نگتن بر نیاز اش��غالگران به آرامش و 
همکاری قریب الوقوع با آنها تاکید کرد. از س��وی 
دیگر در چارچوب سیاست تقابلی سعودی- آمریکا 
علیه ایران  وزارت خارجه بحرین در بیانیه ای اعالم 
کرد که این کشور آماده میزبانی نشست مربوط به 
امنیت کشتیرانی و هوانوردی با همکاری آمریکا و 

لهستان و مشارکت بیش از ۶0 کشور است


