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کانادا: پ��س از انتخابات پارلمان��ی کانادا، یک حزب 
اس��تقالل طلب در ایالت »کبک« با افزایش چشمگیر 
کرس��ی هایش در پارلمان، پیروز بزرگ انتخابات لقب 
گرفته اس��ت. بلوک پارلمانی »کبکوا« که در ماه های 
گذش��ته با رهبری رئی��س جدیدش، »ی��وس فرانکو 
بالنشه« توانس��ته نظرات را به سمت خود جلب کند، 
در انتخاب��ات این هفته توانس��ته ۳۲ کرس��ی، یعنی 
تقریب��ا نیمی از کرس��ی های کب��ک را تصاحب کند. 
این در حالی اس��ت که در پارلم��ان کنونی این بلوک 
تنه��ا ۱۰ نماینده دارد. ترودو نخس��ت وزیر کانادا  و 
لیبرال ها هرچند بیشترین کرس��ی های پارلمان را به 
دست آورده اند، اما برای رسیدن به اکثریت الزم جهت 

تشکیل کابینه غیرائتالفی ۱۴ کرسی کم آوردند. 

ژاپ�ن: امپرات��ور جدید ژاپن پ��س از اینک��ه در ماه 
می س��لطنت خود را آغاز کرده بود، به طور رس��می 
تاجگذاری کرد. »ناروهیت��و« امپراتور کنونی ژاپن در 
یک جشن باشکوه رسما تاج گذاری کرد. این امپراتور 
۵۹ س��اله پ��س از اس��تعفای  »آکی هیت��و« پدرش، 

سلطنت خود را به طور رسمی آغاز کرد.

آمریکا: یک نظرس��نجی جدید نشان می دهد معاون 
رئیس جمهور پیشین آمریکا حدود ۱۰ درصد از دیگر 
رقب��ای دموکرات خود در انتخابات ریاس��ت جمهوری 
۲۰۲۰ این کشور پیش اس��ت. در بحبوحه کشمکش 
»دونال��د ترامپ« رئیس جمه��ور آمریکا ب��ا کنگره و 
اس��تیضاح در ماج��رای »اوکراین گی��ت«، از اردوگاه 
حزب دموک��رات خبر می رس��د ک��ه محبوبیت »جو 
بایدن« معاون رئیس جمهور پیش��ین این کش��ور در 

میان رأی دهنگان آمریکایی رو به افزایش است.

تون�س: رئیس جمهوری تونس در س��خنانی پیش از 
مراس��م ادای س��وگند به تالش برای مقابله با فساد و 
نابودی تمامی علل متعهد ش��د.قیس س��عید، رئیس 
جمهوری تونس با دس��ت خط خود در س��ند هیئت 
مبارزه با فساد نوشت: امروز مفتخر هستم که سخنان 
و گزارش ه��ای جدیدی را در مورد دس��تاوردها ارائه 
کن��م و در مورد هر دس��تاورد و یا درآمدی که نیاز به 

توضیح داشته باشد، گزارش تهیه خواهم کرد.

پاکس�تان: »سهیل محمود« معاون وزیر امور خارجه 
پاکستان اعالم کرد که اس��الم آباد مصمم به برقراری 
صلح و امنیت پایدار در افغانستان است. وی با شرکت 
در اجالس س��ه جانبه که با حض��ور نمایندگان چین، 
افغانس��تان و پاکستان در اسالم آباد برگزار شد، تأکید 
کرد: روابط تاریخی و جغرافیایی با افغانس��تان مقدمه 
برقراری روابط دوس��تانه با این کش��ور و تالش برای 

صلح است.

ذرهبین

گزارش نهایی تحقیقات اعتراض های عراق 
گزارش پایانی تحقیقات تظاهرات های اول اکتبر عراق 
منتش��ر و در آن تأکید ش��د که هیچ دس��تور رسمی 
از مس��ئوالن عالی رتب��ه ب��رای تیراندازی به س��مت 

تظاهرات کنندگان صادر نشده است.
ش��بکه خبری »العهد« عراق ضمن نقل این گزارش، 
خبر داد که در پ��ی این تظاهرات ها ۱۰۷ غیر نظامی 
کش��ته و س��ه هزار و ۴۵۸ غیر نظامی زخمی شدند. 
در این گزارش تأکید ش��ده اس��ت که علت تلفات در 
میان غیرنظامیان، اس��تفاده مفرط از زور و س��الح و 
ضعف فرماندهی و کنت��رل برخی فرماندهان و آمران 
ب��ود. نیروهای برخی از نهادهای حکومتی، به س��مت 
برخ��ی از تظاهرات کنندگان غی��ر منضبط، تیراندازی 
کردند. در گزارش نهایی تظاهرات عراق آمده است که 
»ضعف عملکرد برخی از نهادهای امنیتی باعث ش��د 

که اطالعات به دست فرماندهان و آمران نرسد«.
در ای��ن گ��زارش تأکی��د ش��ده اس��ت ک��ه برخی از 
خودروهای وابسته به وزارت دفاع و وزارت کشور عراق 
با اس��تفاده از بمب آهای آتش زا، در آتش س��وختند و 
برخ��ی از نهاده��ای حکومت��ی نیز توس��ط نیروهایی 
آتش زده ش��د که قصد داشتند اعتراضات را از مسیر 
مس��المت آمیز خود منحرف کند. هیچ دستور رسمی 
از س��وی مسئوالن عالی رتبه برای تیراندازی به سمت 
تظاهرات کنندگان صادر نش��ده و مراکز اطالع رسانی 
و ارتباط��ات نی��ز هی��چ اقدامی علیه ش��بکه هایی که 
تظاهرات را تحریک می کردند، انجام ندادند.با اش��اره 
ب��ه اینک��ه برخ��ی از تظاهرات کنن��دگان در »بابل«، 
مته��م به تروریس��م بودند، تأکید ش��د: »مس��ئوالنی 
که به اس��تفاده از خش��ونت علی��ه تظاهرات کنندگان 
تحریک کرده بودند، به دس��تگاه قضا معرفی شدند«.
در گ��زارش مذکور، فرمانده عملیات بغداد و معاونش، 
فرمان��ده لش��کر ۱۱، فرمانده لش��کر نخس��ت پلیس 
فدرال، فرمانده عملیات رافدین، رئیس پلیس و رئیس 
س��رویس اطالعات »ذی قار«، رئیس پلیس »واسط« 
و رؤسای س��رویس اطالعات و امنیت ملی این استان 

برکنار شدند.

نیمچهگزارش

انتقاد پکن از رویکرد دوگانه غرب 
س��خنگوی وزارت خارجه چین با انتقاد از »رویکرد دوگانه« کشورهای غربی در 
قبال اعتراضات در هنگ کنگ و اس��پانیا، گفت حقوق بش��ر به بهانه هایی برای 

مداخله کشورهای غربی در امور دیگران بدل شده است.
»هوا چانیینگ«  گفت کش��ورهای غربی حقوق بش��ر را به ابزاری برای مداخله 
در امور دیگران بدل کرده اند. به نوش��ته پای��گاه »چاینا دیلی«، چانیینگ که در 
یک نشس��ت خبری در پکن صحبت می کرد، در پاس��خ به سؤالی در مورد بی تفاوتی 
کش��ورهای غربی به اعتراضات گس��ترده در کاتالونیای اسپانیا و چند شهر انگلیس، این 
اعتراضات را مس��ائل داخلی مادرید و لندن خواند و گفت امیدوار اس��ت این مس��ائل به 
صورت مسالمت آمیز حل شود. وی با این وجود گفت تفاوت رویکرد کشورهای غربی در 
قبال آنچه در هنگ کنگ جاری است و اعتراضات در اروپا، نشان می دهد که »به اصطالح 
دموکراسی و حقوق بشر تنها توجیهی برای مداخله غرب در امور هنگ کنگ هستند.«

تحریم موضع مالزی را تغییر نمی دهد
»ماهاتیر محمد« نخس��ت وزیر مالزی، اعالم ک��رد : تحریم خرید روغن پالم از 
س��وی تجار هندی، تغییری در موضع انتق��ادی اش از اقدامات دهلی در قبال 

کشمیر ایجاد نمی کند.
 ماهاتی��ر در مقابل پارلمان مال��زی به خبرنگاران گفت: ما نظر خود را بیان می 
کنی��م و ن��ه از آن عدول می کنیم و نه آن را تغییر می دهیم. آنچه ما می گوییم 
این اس��ت که آیا همه نباید از قطعنامه های س��ازمان ملل پیروی کنند؟ در غیر این 
صورت، فایده سازمان ملل چیست؟ماهاتیر با بیان این نکته که مالزی تاثیر تحریم مورد 
مطالبه تجار هندی را بررس��ی خواهد کرد و راه هایی برای حل مساله پیدا خواهد کرد، 
افزود،  از آنجا که این امر مربوط به دولت هند نیست باید راهی برای ارتباط با این تجار 
پیدا کرد زیرا تجارت، جاده ای دو طرفه اس��ت و درگیر شدن در آنچه که جنگ تجاری 

محسوب می شود، بد است.

 برگزیت اتالف وقت و انرژی بود
رئیس کمیس��یون اروپا ط��ی اظهاراتی موضوع خروج انگلی��س از اتحادیه اروپا 

)برگزیت( را »اتالف وقت و انرژی« توصیف کرد.
ژان کلود یونکر، طی اظهاراتی برگزیت را »اتالف وقت و انرژی« توصیف کرد که 
او را به شدت فرسوده کرده است. یونکر در مجمع اتحادیه اروپا در استراسبورگ 
گفت نمی تواند زمان بیش��تری از دوره پنج س��اله اش را برای خدمت رس��انی به 
ش��هروندان اروپا صرف کن��د و فقط می تواند معامله برگزیت را که هفته گذش��ته با 
لندن به توافق رسید پس از تصویب پارلمان انگلیس، تصویب کند. او گفت: در حقیقت، 
این باعث ناراحتی من ش��د که بخش زی��ادی از دوره تصدی خود را به معامله برگزیت 
اختصاص دادم و فکر می کردم می توانستم بهتر از آن به مردم اروپا خدمت کنم و وقت 
و انرژی خود را ]برای برگزیت[ تلف نکنم. ما هر چه در توان داشتیم برای خروج با توافق 

انگلیس از اتحادیه اروپا انجام دادیم.

فرامرز اصغری

م��ارک اس��پر وزیر دف��اع آمری��کا در ریاض با »س��لمان بن 
عبدالعزیز« ش��اه س��عودی دیدار و گفت و گو ک��رد. حال این 
س��وال مطرح است که اهداف این س��فر چه بوده و اسپر چرا 
در ش��رایط کنونی راهی ریاض ش��ده اس��ت؟ آنچه از سوی 
مقامات دو کش��ور عنوان ش��ده آن اس��ت که مسائل امنیتی 

مشترک و ش��رایط منطقه و همکاری های واشنگتن و ریاض 
در خصوص آن از مهم ترین مس��ائل طرح شده در این دیدار 
صورت گرفته اس��ت. هر چند که این امور می تواند از اهداف 
این س��فر باش��د اما روند تحوالت منطقه نکات قابل توجهی 
دیگری را نیز آش��کار می سازد. نخست نوع رفتارها و مواضع 
ترامپ در قبال عربستان است چنانکه وی بار دیگر عربستان 
را کش��وری دانس��ته که تنها دارای پول اس��ت و باید هزینه 
تامی��ن امنیتش را پرداخت کند. ب��ا توجه به چنین مواضعی 
می ت��وان گفت که اس��پر ماموری��ت دارد تا در این س��فر به 
قول��ی چک هزین��ه کردهای آمریکا برای امنیت س��عودی را 
نقد نمای��د. دوم آنکه به رغم تم��ام حمایت های غرب، عمال 
س��عودی نتوانسته دس��تاوردی در جنگ یمن داشته باشد و 
با شکست های سنگینی مواجه شده است. بسیاری از ناظران 

سیاس��ی بر این عقیده اند ک��ه آمریکا و کش��ورهای اروپایی 
برآنند تا با اعمال فش��ار بر سعودی به این جنگ پایان دهند 
ت��ا بیش از این با حقارت شکس��ت در برابر اراده ملت یمن و 
نیز رسوایی های حقوق بشری در عرصه جهانی مواجه نشوند. 
آمری��کا ضمن تاکید بر حمایت از س��عودی ب��ه دنبال راهی 
برای فرار از بحران یمن اس��ت و سفر اسپر را می توان در این 
چارچوب ارزیابی کرد. س��وم آنکه تحوالت س��وریه از جمله 
خیانت آمریکا به کردها بار دیگر غیر قابل اعتماد بودن آمریکا 
را به متحدانش نش��ان داده است. بر این اساس می توان گفت 
که س��فر اسپر نوعی اطمینان دادن به سعودی مبنی بر ادامه 
حمایت آمریکا از این رژیم است و می توان آن را اقدامی برای 
توجیه خیانت آمریکا به کردها در س��وریه دانست البته نباید 
از نظر دور داش��ت که تقارن این س��فر با بحران های خیابانی 

در عراق و لبنان می توان هماهنگ سازی برنامه ها برای ادامه 
بحران سازی در این کشورها دانست. 

چهارم آنکه سفر اسپر پس از سفر پوتین رئیس جمهور روسیه 
به عربس��تان صورت می گیرد. س��فری که توافقات اقتصادی 
متعددی میان طرفین امضا ش��د. ب��ا توجه به رقابت آمریکا و 
روسیه در منطقه می توان گفت که اسپر به دنبال تاثیرگذاری 
بر توافقات روسیه و سعودی است تا همچنان نقش برتر آمریکا 
در سرکیسه کردن کشورهای عربی از جمله عربستان را حفظ 
نماید. به هر تقدیر می توان گفت آنچه در این س��فر روی داده 
برگرفته از اس��تمرار باج خواهی های آمریکا از س��عودی بوده 
که البته هراس دو کش��ور از شکس��ت های گسترده در یمن و 
س��وریه را نیز باید به آن افزود که وضعیت بحرانی برای آینده 

فعالیت های آنها در منطقه به همراه داشته است.  

یادداشت

همزمان با استمرار تجاوز ائتالف آمریکایی- سعودی به یمن، 
سازمان بین المللی آکسفام اعالم کرد که کمبود شدید آب 

آشامیدنی جان ۱۵ میلیون یمنی را تهدید می کند.
آکس��فام با اس��تناد به گزارش ها و بررسی های سازمان های 
امدادرسانی بین المللی، دلیل کمبود آب آشامیدنی در یمن 
را بحران سوخت در این کشور عنوان کرد.طبق این گزارش، 
از زمان افزایش قیمت س��وخت در دسامبر گذشته تاکنون، 
۱۱ میلیون یمنی ناگزیر به تأمین آب خود از شبکه های آب 
محلی ش��ده اند و چهار میلیون دیگر نیز به آب هایی وابسته 
هستند که توسط کامیون های حمل آب در اختیارشان قرار 
می گیرد.آکسفام در ادامه آورده است: طرح کاهش اجباری 
مصرف هم اکنون در سه شهر »إب«، »ذمار« و »المحویت« 
در حال اجرا اس��ت و ش��بکه های مرکزی آبرس��انی بسته 
ش��ده اند. آکس��فام نیز به دلیل باال بودن قیمت س��وخت، 
ناگزیر به قطع آبرس��انی به ملت یمن از طریق کامیون های 
خود ش��ده است.در همین راستا، محس��ن صدیقی، رئیس 
دفتر آکس��فام در یم��ن اعالم کرد: بحران س��وخت تمامی 
بخش های زندگی ملت یمن را تحت الشعاع قرار می دهد اما 
اهمیت آن بیشتر از کمبود آب برای میلیون ها یمنی نیست 

که برای زنده ماندن با قحطی و بیماری دس��ت و پنجه نرم 
می کنند. وی اف��زود، تمامی طرف ها بای��د به قید بندهای 
تحمیل ش��ده علیه واردکنندگان پای��ان دهند، طوری که 

امکان ورود بدون مانع سوخت به این کشور فراهم شود.
در این میان وزارت بهداش��ت یمن با صدور بیانیه ای سکوت 
جامعه جهانی در مقابل جنایت های رژیم سعودی علیه مردم 
این کش��ور را محکوم کرد. وزارت بهداش��ت یمن اعالم کرد: 
درحالی که رژیم س��عودی به کش��تار مردم یمن در مناطق 
مختل��ف مبادرت می ورزد و جنایت ه��ای اقتصادی آن نیز 
ج��ان هزاران یمنی را با خطر جدی مواجه س��اخته اس��ت، 
جامعه جهانی و س��ازمان ملل متحد س��کوت پیش��ه کرده 
اند. از س��وی دیگر سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت که 
جنگنده های ائتالف س��عودی ظرف ۱۲ ساعت، بیش از ۳۰ 
بار به چند استان مختلف یمن حمله کرده اند. وی تاکید کرد 
که ائتالف س��عودی حمله به جبهه های مرزی یمن را تا حد 
زیادی افزایش داده است، اما با این وجود شبه نظامیان ائتالف 
نتوانسته اند پیشروی کنند.  اعضای یک خانواده ۵ نفره یمنی 
در حمل��ه هوایی ائتالف س��عودی به یک خودرو در اس��تان 
صعده واقع در شمال این کشور جان خود را از دست دادند. 

هشدار سازمان بین المللی آکسفام
 کمبود آب جان ۱۵ میلیون یمنی را تهدید می کند

اعتراض ه��ای خیابان��ی در حال��ی وارد شش��مین روز خود 
ش��د که تحلیلگ��ران معتقدند در پش��ت پرده بس��یاری از 
حساب های کاربری اینترنتی که در تظاهرات فعلی لبنان به 
حزب اهلل حمله می کنند، ارتش اینترنتی سعودی موسوم به 

»مگس های سایبری« قرار دارند.
 با آنکه در گزارش های رسانه ای گفته می شود، آمریکا خواستار 
ادامه دولت فعلی لبنان با نخست وزیری »سعد الحریری« است 
اما عربستان به دلیل حضور نمایندگان حزب اهلل در این دولت 
و ع��دم مقابله الحریری با برخی اتفاقات از دولت لبنان راضی 
نیست و خواهان کنار رفتن الحریری است.روزنامه »االخبار« 
لبنان در گزارش��ی نوش��ت، با ورود تظاه��رات مردمی لبنان 
تالش هایی برای منحرف کردن این تحرکات از مس��یر اصلی 
در جریان اس��ت و هجمه هایی علیه حزب اهلل در بیش از یک 
منطقه دیده می ش��ود. در حالی که تجمع کنندگان در میدان 
»الش��هدا« بیروت، توازن میان ش��عارها را رعایت می کنند و 
گاهی علیه حزب اهلل و گاهی در حمایت از آن شعار می دهند و 
پرچم رژیم صهیونیستی را آتش می زنند برخی تجمعات دیگر 
بویژه تجمعات وابسته به حزب »القوات اللبنانیه« )به ریاست 
سمیر جعجع و بسیار نزدیک به سعودی( شروع به گفتن ناسزا 

علیه حزب اهلل کرده اند و حتی موضوع به آتش زدن پرچم این 
جنبش در شمال لبنان رسید اگرچه القوات با صدور بیانیه ای از 

این اقدام اعالم برائت و سعی کرد قضیه را جمع کند.
اقدام��ات مذکور منج��ر ب��ه نارضایتی هایی می��ان محافل 
حزب اهلل و محافل آن ش��ده است؛ همچنین اقدامات مشابه 
برخی تظاهرات کنندگان و ش��عار علی��ه »نبیه بری« رئیس 
جنبش امل حامیان این جنبش را نیز عصبانی کرده اس��ت. 
االخبار افزود، در همین ارتباط برخی از حامیان جنبش امل 
بر اس��اس عادت با موتورس��یکلت در مناطق بیروت دست 
به گش��ت زنی کردن��د و تعدادی از آنها س��عی کردند وارد 
میدان »ریاض الصلح« شوند که ارتش جلوی آنها را گرفت. 
حزب اهلل و امل فورا با صدور بیانیه هایی اعالم کردند ارتباطی 
با این اقدام موتورسواران ندارند و جنبش امل از حامیان خود 
درخواست کرد از تحرکات خود در سطح شهر بیروت دست 
بردارد. اما طرح نجات س��عد الحریری پس از جلسه بیش از 
سه س��اعته هیأت دولت تصویب شد تا ش��اید از اعتراضات 
کاسته شود؛ موضوع قابل توجه رفتار  شبکه سعودی العربیه 
س��عودی بود که پس از تصویب این طرح ش��روع به برخی 

شایعه پراکنی ها کرد و از اعالم حالت فوق العاده خبر داد.

همزمان با ششمین روز اعتراض های خیابانی آشکار شد 
دستهایی که وحدت لبنان را نشانه رفته اند 

نبرد ادلب جنگی برای 
یکسره کردن کار تروریسم 
ضمن تاکید بر مقابله  دمش��ق با هر متجاوزی، 
رئیس جمهور س��وریه پس از حضور در یکی از 
جبهه های نبرد در جنوب اس��تان ادلب، همتای 
ترکی��ه ای را ب��ه باد انتقاد گرف��ت و گفت، نبرد 
ادل��ب همچنان اساس��ی ترین نبرد ب��رای پایان 

دادن به آشوب و تروریسم در سوریه است.
»بشار اسد« رئیس جمهور سوریه پس از حضور 
در یک��ی از جبهه ه��ای نبرد در جنوب اس��تان 

ادل��ب، »رجب طیب اردوغان« همتای ترکیه ای 
را »دزد« توصیف و »نبرد ادلب«  را »اساسی ترین 
جن��گ برای یکس��ره کردن کار تروریس��م« در 
س��وریه قلمداد کرد. اس��د گف��ت:  اردوغان دزد 
اس��ت. )دیروز( کارخانه ها، گندم و نفت سوریه 
را دزدید و امروز مش��غول دزدیدن خاک سوریه 
است... همه سرزمین س��وریه یک اهمیت دارد 
اما ما طب��ق اولویت ها و وضعیت نظامی میدانی 
عمل می کنیم. اس��د با اش��اره به اهمیت استان 
ادلب گفت: ادلب برای آنان ]دشمن[ ایستگاهی 
پیش��اهنگ بود. چنی��ن ایس��تگاهی عموما در 
خ��ط مقدم اس��ت اما در چنی��ن وضعیت، نبرد 

در ش��رق و نبرد در غرب ب��رای پراکنده کردن 
]تمرک��ز و ق��درت[ ارتش عربی س��وریه بود. ما 
همچنان معتقدیم که نبرد ادلب، اساس��ی ترین 
نبرد برای پایان دادن به آش��وب و یکسره کردن 
کار تروریس��م در مناطق مختلف سوریه است«. 
بشار اسد همچنین گفت: هنگامی که در معرض 
تجاوز یا سرقت قرار می گیریم، باید با هم باشیم 
و میان خود هماهنگی کنیم. اما برخی سوری ها 
ای��ن کار را نکردن��د، بخص��وص در س��ال های 
نخس��ت جنگ... به آنان گفتی��م، روی خارج ]و 
خارجی ها[ حساب نکنید بلکه به ارتش، ملت و 
وطن تکیه کنید... و حاال هم روی آمریکا حساب 

باز کرده اند.
اس��د بدون ذکر صریح نام شبه نظامیان کرد در 
شمال و شمال شرق کش��ورش گفت: بعد آنکه 
چند سال اُلدورم بُلدورم و اِهّن و تُلپ که مبارزه 
خواهن��د کرد و دفاع خواهن��د کرد، حاال دیدیم 
که ترکیه چطور مناطق وس��یعی را اشغال کرد؛ 
مناطقی که طبق نقش��ه آمریکا می بایست تحت 
کنترل آنان می بود. رئیس جمهور سوریه توضیح 
داد »اولین اقدامی که ما از آغاز تجاوز در شمال 
]سوریه[ انجام ش��د، ارتباط با نیروهای سیاسی 
و نظامی مختلف میدانی بود. گفتیم حاضریم از 
هر گروهی که مقاومت کند، حمایت کنیم. این، 

تصمیمی سیاس��ی نیس��ت بلکه وظیفه ای طبق 
قانون اساس��ی و وظیفه ای ملی است. اگر چنین 
نمی کردی��م، شایس��ته ]زندگ��ی در این [ وطن 
نمی بودی��م«. در ای��ن میان ری��اض درار رئیس 
ش��ورای ُکردهای س��وریه موس��وم به »شورای 
دموکراتی��ک« پ��س از ناامید ش��دن از آمریکا، 
بر همکاری واقعی با دمش��ق برای دس��تیابی به 
تفاهمی که ثبات را برای کشورش��ان به ارمغان 
آورد تاکید کرد.سازمان پزشکان بدون مرز اعالم 
کرد از زمان آغاز عملیات نظامی ترکیه در شمال 
س��وریه، بیش از پنج هزار غیرنظامی س��وریه با 

عبور از مرز این کشور وارد عراق شدند. 

وزیر دفاع آمریکا با پادشاه عربستان دیدار کرد 

نقد کردن چک تحقیر سعودی ماموریت اسپر 
گزارش

»مارک اس��پر« وزیر دفاع آمریکا در حالی با ش��اه سعودی در 
ریاض دیدار و گفت و گو کرد که ترامپ در نگاهی تحقیر آمیز، 
ب��ار دیگر تاکید کرد که س��عودی جز پ��ول هیچ چیز دیگری 

ندارد و هزینه های حمایت آمریکا را باید بپردازد.
»م��ارک اس��پر« وزیر دف��اع آمریکا در ریاض با »س��لمان بن 
عبدالعزیز« ش��اه س��عودی دی��دار و گفت و گو کرد.به نوش��ته 
خبرگ��زاری رس��می س��عودی )واس( در این دی��دار »روابط 
دوس��تانه« عربس��تان س��عودی و آمری��کا و »همکاری ه��ای 
استراتژیک« دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.مسائل 
امنیتی مش��ترک و ش��رایط منطقه و همکاری های واشنگتن 
و ری��اض در خصوص آن از مهم ترین مس��ائل طرح ش��ده در 
ای��ن دیدار بود. »ابراهیم بن عبدالعزیز العس��اف« وزیر خارجه 
و »خال��د بن س��لمان« معاون وزیر دف��اع از حاضرین در این 

دیدار بودند.
این س��فر در حالی صورت گرف��ت که رئیس جمهور آمریکا در 
مصاحب��ه با ش��بکه فاکس نیوز بار دیگر ب��ا لحنی تحقیرآمیز 
خطاب به عربس��تان س��عودی گف��ت: »آنها به ج��ز پول، چیز 
دیگری ندارند«.  »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا در یک 
مصاحبه تازه ضمن تکرار ادعای دس��ت داشتن ایران در حمله 
به تاسیس��ات نفتی عربس��تان س��عودی، با افتخار از دستاورد 
دولتش در زمینه گرفتن پول از س��عودی ها سخن گفته است.

ترامپ در پاس��خ به ابراز ش��گفتی مجری فاک��س نیوز درباره 
»حمله نکردن به ایران« در پاس��خ به سرنگونی گلوبال هاوک 
اینطور جواب داد: »ما )با حمله نکردن به ایران( حس��ن نیت 
زی��ادی )برای آمریکا( درس��ت کرده ایم. آنه��ا )ایرانی ها( یک 
پهپاد را که کسی در آن نبود، ساقط کردند. حسن نیت زیادی 
درس��ت شده است. آنها عربستان سعودی را هدف قرار دادند. 
ما )آمریکا( به عربس��تان س��عودی نظامیانمان را فرستادیم«. 

رئیس جمه��ور آمریکا ب��رای توجیه دلیل اع��زام نظامیان این 
کش��ور به عربستان س��عودی، با افتخار از گرفتن پول در ازای 
اعزام نظامیان س��خن گفت و بار دیگر به عربس��تان سعودی 
توهین کرده است. ترامپ گفت: »عربستان سعودی دارد پول 
)اعزام نظامیان آمریکا را( پرداخت می کند. ش��ما می دانید که 
این موضوع هرگز قبال اتفاق نیافتاده بود. ما به آنها گفتیم که 
شما باید پولش را بدهید و آنها دارند پول می دهند. آنها به جز 

پول، چیز دیگری ندارند فقط پول نقد«. وی افزود: »آنها دارند 
پول می دهند و ما برخی از نظامیانمان را به آنجا فرس��تادیم و 

می خواهیم که از آنها به خوبی حفاظت کنیم«.
این مواضع در حالی مطرح ش��ده که در بحرین نشست امنیت 
دریایی برگزار ش��د که با واکنش های منفی همراه شد چنانکه 
س��ردبیر روزنامه فرامنطقه ای رای الیوم نشست امنیت دریایی 
منامه را که با مش��ارکت 6۰ کشور و به ریاست آمریکا به بهانه 

مقابل��ه با خطر ایران و نف��وذ آن در حال برگزاری اس��ت، بار 
دیگر موید اس��تمرار راهبرد آمریکا در باج گیری از کشورهای 
عربی حوزه خلیج فارس و به منظور نش��ان دادن رژیم اشغالگر 
صهیونیستی به عنوان محافظ اعراب دانست.به عقیده نویسنده 
مصیبت آنجاست که رژیم های حاکم بر کشورهای عربی حوزه 
خلیج فارس بارها و بارها تسلیم این باج گیری آمریکا می شوند 
و میزبانی این نوع کنفرانس های تحریک آمیز را در خاک خود 
پذیرا می شوند تا روند عادی سازی با رژیم صهیونیستی و ادغام 

آن در بافت سیاسی نظامی و اجتماعی منطقه سرعت گیرد.
رای الیوم نوش��ت: ما این اصرار آمریکا در شراکت رژیم سرکش 
اسرائیل در امنیت خلیج )فارس( را درک نمی کنیم در حالی که 
ن��ه از لحاظ جغرافیایی در همجواری آب های آن قرار دارد و نه 
یک نیروی دریایی مش��هوری دارد که بتواند محافظ کشتیرانی 
در آب های خلیج )فارس( باشد. بخصوص که اسرائیل از زمانی 
که یکی از ناوهایش با موشک حزب اهلل در جریان جنگ ۲۰۰6 
منهدم ش��د جرأت ورود به آب های منطقه ای لبنان را هم پیدا 
نکرد. نویس��نده در ادامه با اش��اره به تضاد در مواضع رژیم های 
عربی گف��ت: ما نم��ی دانیم چگونه کش��ورهای عرب��ی مانند 
عربستان سعودی ، امارات عربی متحده و بحرین در کنار رژیم 
اشغالگر اسرائیل در این کنفرانس شرکت می کنند در حالی که 
امروز واسطه هایی را برای بهبود روابط خود با ایران می فرستند  

و به دنبال حذف همه منابع تنش با ایران هستند.
عطوان تصریح کرد: دولت آمریکا در برابر سرنگونی پهپاد خود 
بر فراز تنگه هرمز و توقیف نفتکش انگلیسی در آب های خلیج 
)فارس( و حمالت یمنی ها به تاسیس��ات نفتی عربستان هیچ 
واکنش��ی نتوانست نش��ان بدهد و حتی از بیم حمله موشکی 
ایران و تکرار فاجعه »پرل هاربر« همه کشتی ها و ناوهای خود 

را بیش از یکصد کیلومتر از تنگه هرمز دور کرد.

ابعاد  یک سفر 


