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قاسم  غفوری

افغانس��تان که چن��د دهه جنگ داخل��ی و حضور 
بیگان��گان را در کارنام��ه دارد دیروز بار دیگر کانون 
تح��والت جهان��ی ش��د. نشس��ت ژنو ب��ا محوریت 
»کنفران��س ۲۰۲۰ افغانس��تان« دیروز ب��ا میزبانی 
سوئیس آغاز  ش��د. در نشس��ت ۲۰۲۰ افغانستان، 
برنامه تعهدات مالی و حمایت  سیاس��ی کشورهای 
کمک کننده برای چهار سال آینده روشن می شود.  
نشست کش��ورهای کمک کننده برای حمایت مالی 
از افغانس��تان هر چهار سال یک بار برگزار می شود. 
پیش تر این نشس��ت ها در سال ۲۰۱۲ نیز در توکیو 
و در سال ۲۰۱۶ در بروکسل برگزار شد. در نشست 
بروکسل، کشورهای کمک کننده ۱۵.۲ میلیارد دالر 
ب��رای س��ال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ که س��االنه ۳.۸ 
درصد می ش��ود، تعهد دادند. حال این سوال مطرح 
است که چرا این نشست ها هرگز به نتیجه مطلوب 
نرسیده است چنانکه بر اساس گزارش های نهادهای 
بین المللی افغانس��تان در بدترین وضعیت امنیتی و 
اقتصادی به س��ر می برد؟ بخش��ی از بحران جاری 
در افغانس��تان ریشه در س��اختار درونی این کشور 
بوی��ژه حاکمیت س��اختار قومی و قبیل��ه ای در آن 
دارد. س��اختاری که به انحصار قدرت و عدم تقسیم 
صحی��ح قدرت منجر و نارضایت��ی جریان ها و اقوام 
قوم��ی و مذهبی را به همراه داش��ته ک��ه بر میزان 
بحران ها دامن زده است. وجود گروه های تروریستی 
همچ��ون القاع��ده و داعش و بخش��ی ا جریان های 
طالب��ان که رویکرد نظامی و جن��گ افروزانه دارند 
بعد دیگر بحران را تش��کیل می دهد. گروه هایی که 
البته زاده افغانستان نبوده بلکه هر کدام به بهانه ای 
از س��وی بیگانگان ایجاد ش��ده اند چنانکه به اذعان 
اسناد، القاعده در دوران حضور ارتش سرخ شوروی 
با حمایت آمریکا و انگلیس علیه شوروی ایجاد شد. 
در کنار مباحث داخلی یک اصل مهم مطرح است و 
آن نقش بازیگران فرامنطقه ای است. از سال ۲۰۰۱ 
نیروهای ائتالف به سرکردگی آمریکا و ناتو با ادعای 
مقابله با تروریس��م و اهداف ازادی و آینده روش��ن، 
اش��غال افغانس��تان را رقم زدند. اکنون ۱9 سال از 
آن روزگار می گذرد و افغانس��تان ب��ه هیچ کدام از 
این ادعاها دس��ت نیافته است. شاید بتوان گفت که 
افغانستان همچنان قربانی آن جمله بوش است که 
بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر در کنگره آمریکا از جنگ 
افغانس��تان با عنوان جنگ صلیبی ی��اد کرد. نکته 
قابل توجه آنکه نشس��ت های بازس��ازی و یا کمک 
اقتصادی به افغانس��تان توس��ط اش��غالگران صرف 
هزینه های اشغلگران شده است و اقدامی برای رفع 
مشکالت این کشور صورت نگرفته است. با توجه به 
ای��ن مولفه ها می توان گفت که راهکار پایان بحران 
افغانستان از یک سو بسیج سراسری مردم این کشور 
برای بازس��ازی و رفع محرومیت ها کشورشان است 
و از سوی دیگر نشست های بین المللی برای خروج 
اشغالگران باید باش��د چرا که تا زمانی که نیروهای 
بیگانه در این کشور حضور دارند افغانستان هرگز به 

ثبات و امنیت نخواهد رسید. 

گزارشیادداشت

در اقدامی که بخش��ی از انتقام خون ۷ هزار کودک یمنی 
و آغ��از راهی برای تغییر موازنه جنگ و شکس��تن صفوف 
ائتالف سعودی، سخنگوی نیروهای مسلح یمن از عملیات 
موشکی موفق علیه پاالیشگاه آرامکو در عربستان سعودی 
خب��ر داد و افزود، موش��ک »ق��دس ۲« در ای��ن عملیات 

استفاده شد.
 »یحیی سریع« سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعالم کرد، 
یگان موش��کی ارتش یمن موفق شد با موشک هدایت پذیر 
»ق��دس ۲« ایس��تگاه توزیع تأسیس��ات نفت��ی آرامکو در 

عربستان سعودی را هدف بگیرد.
وی در صفح��ه توییتر خود نوش��ت، این موش��ک ها اخیرا 
پس از پشت س��ر گذاش��تن آزمایش های عملی موفق در 
عمق عربس��تان س��عودی که هنوز اعالم نشده است، وارد 
فاز خدماتی ش��ده  اند.یحیی س��ریع افزود، موشک قدس ۲ 
با موفقیت به هدف برخورد کرده و خودروهای آتش نشانی 
و آمبوالنس ها به سوی مکان هدف گرفته شده شتافته اند.

وی تصریح کرد، این عملیات در پاس��خ ب��ه ادامه تجاوز و 
محاص��ره یمن و نیز وعده چند روز پیش نیروهای مس��لح 
یمن مبنی بر انجام عملیات گس��ترده در عمق عربس��تان 
س��عودی انجام ش��ده است.س��ریع ب��ار دیگ��ر خطاب به 
ش��هروندان و ش��رکت های خارج��ی عامل در عربس��تان 

س��عودی گفت، عملی��ات ارتش یمن ادام��ه دارد و توصیه 
می ش��ود که از تأسیسات حیاتی در عربستان سعودی دور 

شوند زیرا جزء بانک اهداف صنعاء هستند.
ش��رکت نفتی آرامکو مدعی شد که موشک ارتش یمن به 

هدف اصابت نکرده و تلفاتی در پی نداشته است.
عضو ش��ورای سیاس��ی جنبش انص��اراهلل از ورود به مرحله 
فروپاش��ی نیروهای ائتالف متجاوز خبر داد و افزود، منافعی 
ک��ه ابوظبی و ریاض از طریق س��ازش با تل آویو به دس��ت 
آورده اند در مقایس��ه با آنچه در یمن از دست داده  اند، ناچیز 
اس��ت. »محمد البخیتی« عضو ش��ورای سیاس��ی جنبش 
انصاراهلل یمن بر فروپاش��ی نیروهای ائتالف س��عودی تأکید 
کرد.وی ب��ه »المیادین« گفت: ما در ح��ال ورود به مرحله 
جدیدی که همان مرحله فروپاشی نیروهای نیروهای ائتالف 
متجاوز است، هستیم.البخیتی افزود: منافع امارات و عربستان 
سعودی از مسیر عادی سازی روابط )با رژیم صهیونیستی( در 

مقایسه با آنچه در یمن از دست داده  اند، بی ارزش است.
الزم به ذکر اس��ت با پیشروی های مس��تمر ارتش یمن در 
جبهه های مختلف نبرد آزادس��ازی مأرب از دست متحدان 
ائتالف سعودی، این ش��هر در یک قدمی آزادی قرار گرفته 
و شکاف ها و چنددس��تگی های عمیق در صفوف متجاوزان 
ایجاد شده است. استان »مأرب« در یمن که سرشار از منابع 

نفتی و گازی اس��ت و مهم تری��ن مرکز حضور حزب اخوانی 
»االصالح« -پیاده نظام دولت مستعفی عبدربه منصور هادی 
- در یک قدمی آزادس��ازی قرار گرفته اس��ت.پایگاه خبری 
»المشهد الیمنی« با انتشاری گزارشی از جدیدترین تحوالت 
نبرد در این اس��تان و پیشروی نیروهای ارتش و کمیته های 
مردمی یمن نوش��ت که در پی تلفات مس��تمر و س��نگین 
نیروهای متجاوز در جبهه های مأرب و نزدیک شدن آنها به 
زمان از دس��ت دادن این شهر، پایگا  ه های مختلف اینترنتی 
تصاویری از حضور ش��ماری از قهرمانان ارتش و کمیته های 
مردمی منتش��ر می کنند که در پایگاه نظامی اس��تراتژیک 
»ماس« در نزدیکی ش��هر مأرب مستقر ش��ده اند. نیروهای 
ارت��ش یمن پس از نبرد دو هفته ای، س��رانجام هفته پیش 
موفق ش��دند تس��لط خود بر این پایگاه نظامی استراتژیک 

ک��ه آخرین و مهمترین خطوط دفاعی ائتالف س��عودی در 
ش��هر مأرب به شمار می رفت، تحکیم بخشند و اکنون پس 
از پاکس��ازی آن از نیروهای متجاوز در آن مس��تقر شده اند.

در ادامه این گزارش آمده اس��ت که شبکه المیادین به نقل 
از »احمد العلیی« وزیر گردش��گری یمن اعالم کرده بود که 
پایگاه »ماس« در حال حاضر در دست نیروهای یمنی پس 

از نبرد با نیروهای هادی و حزب االصالح قرار دارد.
پای��گاه خبری یمن��ی »الصحافه« نیز تصاوی��ری از حضور 
نیروه��ای ارتش و کمیته های مردمی یم��ن در این پایگاه 
نظامی در منطقه »الجدعان« منتشر کرد که نشان می دهد 
ش��ماری از رزمن��دگان ارتش و کمیته ه��ای مردمی یمن 
مقاب��ل دروازه این پایگاه که ب��ا پرچم های جمهوری یمن 

مزین شده، ایستاده اند.

افشاگری مالکی از محور آمریکایی-اسرائیلی-سعودی 
رئیس ائتالف »دوله القانون« و نخس��ت وزیر پیشین عراق طی یادداشتی 
مشکل این کش��ور با محور آمریکایی، اسرائیلی و سعودی را یک مشکل 
راهبردی دانس��ت و نوشت که این محور، عمیقا حاکمیت عراق را هدف 
قرار داده است. »نوری المالکی« نوشت که مشکل عراق با محور آمریکایی 
- اس��رائیلی - سعودی یک مش��کل راهبردی مرتبط با پروژه استکباری و 
اس��تبدادی این محور اس��ت. پروژه ای که عمیقا حاکمیت عراق را هدف قرار 
می دهد.وی نوش��ت: مش��کل عراق با محور آمریکایی - اسرائیلی - سعودی یک 
مشکل استراتژیک مرتبط با پروژه استکباری استبدادی این محور است که عمیقا 
حاکمیت عراق را نش��انه گرفته است. ما یقین داشتیم که نبرد و مقاومت ما برای 
تحقق حاکمیت و استقالل تصمیم گیری در عراق، نیروهای بین المللی و منطقه ای 

و در رأس آنها واشنگتن، تل آویو، ریاض و آنکارا را علیه ما برمی انگیزاند. 

 آمریکا سوءاستفاده از مفهوم امنیت ملی را پایان دهد
وزارت خارج��ه چین از آمریکا خواس��ت سوءاس��تفاده از مفهوم امنیت 
ملی را پایان داده و از سرکوب و فشار آوردن به شرکت های خارجی به 

بهانه های نظامی، دست بردارد.
 تهیه پیش نویس لیس��ت تحریم ۸9 شرکت چینی برای تحریم توسط 
ایاالت متحده به بهانه ارتباط آنها با ارتش چین، با واکنش ش��دید پکن 
روبه رو شد.»ژائو لی جیان« سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به این خبر، 
مخالفت کش��ورش با بیانیه آمریکا مبنی بر ارتباطات شرکت های مذکور با ارتش 
چین و همچنین تصمیم واشنگتن به ممنوع کردن فروش فناوری به آنها را ابراز 
کرد. لی جیان در واکنش به خبر رویترز درباره مشاهده کردن پیش نویس لیست 
تحریم شرکت های چینی گفت ایاالت متحده باید گسترده کردن و سوءاستفاده 

از مفهوم امنیت ملی و همچنین سرکوب شرکت های خارجی را متوقف کند.

الجزایر در عمل، از سوریه حمایت می کند
وزیر خارجه الجزایر ضمن اعالم حمایت این کش��ور از سوریه، گفت که 
ملت س��وریه، باید سرنوشت خود را رقم بزنند و هیچ کشور خارجی در 

این مسئله مداخله نکند.
صبری بوقادم به دیدار س��فیر دمش��ق در این کشور رفت و درگذشت 
ولید المعلم وزیر خارجه فقید س��وریه را تسلیت گفت.بوقادم پس از این 
دیدار، به ش��بکه خبری المیادین گفت که از دس��ت رفتن دیپلمات مجرب 
و وزین��ی مانند ولید المعلم، فقط مختص س��وریه نیس��ت، بلک��ه جهان عرب و 
دیپلماس��ی عربی، دچار ضایعه فقدان وی ش��ده است. وی تأکید کرد که الجزایر 
در دشوارترین شرایط، در کنار سوریه بوده است و در عمل، در کنار سوریه باقی 
خواه��د ماند، نه فقط در گفتار.وزیر خارج��ه الجزایر درباره مداخالت خارجی در 

امور داخلی سوریه گفت: موضع الجزایر در این بار، قاطع و اصولی است. 

یمنی ها بخشی از انتقام خون هفت هزار کودک را از سعودی گرفتند

سوختن آرامکو در آتش
"قدس 2"

www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatroozفرادید سه شنبه  4 آذر 1399  شماره 5458 

 کشمیر: در ادامه تنش های مرزی هند و پاکستان 
در منطقه کش��میر، ۱۱ نفر زخمی شدند.مرزبانان 
هندی یک مراس��م عروس��ی در روس��تای مرزی 
جیجوت را با س��الح های س��نگین مورد هدف قرار 
دادند؛ در این تیراندازی ۱۱ غیر نظامی پاکس��تانی 

از جمله ۴ کودک به شدت زخمی شدند.

 لیبی: نمایندگان لیبیایی در »مغرب«، نشس��تی 
برگزار می کنند تا دو پارلمان در ش��رق و غرب لیبی 
ادغام ش��وند. وی که نخواس��ت نامش فاش شود، به 
خبرگزاری آناتولی گفت که این نشس��ت در ش��هر 
»طنجه« مغرب برگزار خواهد شد و ۷۵ نماینده از دو 
پارلمان مستقر در لیبی در آن حضور خواهند داشت.
این نماین��ده تصریح کرد، در این جلس��ه، مکانیزم 
نحوه ادغام دو پارلمان لیبی بررسی شده است، ولی 

توضیحات بیشتری در این زمینه ارائه کرد.

در یکی از مراکز نگه داری پناهجویان در این کشور از 
افراد حاضر خواسته می شود قراردادی امضا کنند که 
طبق آن نمی توانند درباره رفتاری که با آن ها صورت 

می گیرد اطالعاتی نشر دهند.
گفته می ش��ود مقامات مهاجرتی انگلی��س از پناهجویان 
خواس��ته اند پیش از ورود به کمپ��ی در منطقه »کنت«، 
ق��راردادی درخص��وص »قان��ون حف��ظ اس��ناد محرمانه 
رس��می« را امضا کنن��د. روزنامه »گاردین« در گزارش��ی 
در این باره نوش��ت، وزارت کش��ور انگلیس به تالش برای 
پنهان کاری درخص��وص وضعیت این کم��پ پناهجویان 
متهم ش��ده اس��ت که در آن بارها خبرهای��ی از اعتصاب 
غذا، اقدام به خودکش��ی و نا آرامی به گوش رسیده است.
در موافقت نام��ه ای که این پناهجوی��ان مجبور به امضای 
آن هس��تند و به رویت گاردین رسیده است، امضا کننده 
متعهد می شود هرگونه اطالعات درباره »دریافت کنندگان 
خدمات« در این کمپ را محرمانه بش��مارد. این در حالی 
است که قانون حفظ اسناد محرمانه رسمی انگلیس برای 
مس��ائل مربوط به امنیت ملی طراحی شده اند و نقض این 
قانون می تواند تحمل حبس را به دنبال داش��ته باشد.»بال 
س��انکی« مدیر انجمن اقدام برای نگه داری پناهجویان در 
این باره گفت:   »قانون حفظ اسناد محرمانه رسمی با هدف 

محافظت از اسرار دولتی و امنیت ملی طراحی شده است 
و نه برای رفتار دولت با افرادی که وارد خاک بریتانیا شده 
و به دنبال سرپناه هستند«.وی افزود: »زندانی کردن افراد 
در یک پادگان قدیمی به قدر کافی کاری نادرس��ت است. 
آن ها از نیازهای اولیه نیز بهره مند نیس��تند. گزارش هایی 
از خودآزاری، اقدام به خودکش��ی، شیوع ویروس کرونا و 
وجود خوابگاه های ش��لوغ و غیربهداشتی شنیده ایم. باید 
اطالعات بیش��تری درب��اره چنین رفتار س��هل انگارانه ای 
منتشر شود نه اینکه جلوی انتشار آن گرفته شود«.»سونیا 
لینی��گان« مدیر حقوقی انجمن اج��زای قوانین مهاجرتی 
نیز درخص��وص پنهان کاری وزارت کش��ور در این زمینه 
گفت: »غیر از این چه چیز دیگری می تواند باشد؟ این کار 
شیطانی است. در غیر این صورت چه دلیلی برای امضای 
توافق عدم افش��ا وجود دارد؟ وزارت کشور باید تمام توان 
خود را به کار گیرد تا س��ازمان های مختلف بتوانند به این 
افراد کمک کنند. چرا مانع از چنین اقدامی می ش��وند؟« 
به گفته این حق��وق دان، دولت انگلیس رفتار با پناجویان 
را از دول��ت اس��ترالیا کپی برداری کرده اس��ت. او در این 
خصوص گفت: »این هم حیله دیگری است که از استرالیا 
آموخته ان��د. آن ها )اس��ترالیایی ها( چنی��ن کارهایی را در 

جزایر نائورو و مانوس با پناهجویان انجام می دادند. 

نشس��ت ژنو با محوریت افغانس��تان دی��روز کار خود را با 
سخنرانی اش��رف غنی و دبیرکل س��ازمان ملل متحد به 
مدت دو روز آغاز کرد در حالی که بس��یاری تاکید دارند 
تنها راه پایان بحران افغانس��تان خروج اش��غالگران از این 

کشور است.
افغانس��تان از س��ال ۲۰۰۱ تاکن��ون در اش��غال نات��و و 
آمریکاس��ت که نتیجه آن نیز اس��تمرار بحران امنیتی و 
عدم بازس��ازی این کشور است که ش��رایطی سخت را به 
این کش��ور تحمیل کرده اس��ت.   نشست ژنو با محوریت 
»کنفرانس ۲۰۲۰ افغانس��تان«  با میزبانی س��وئیس آغاز 
شود. این نشست به صورت مش��ترک از سوی افغانستان، 

فنالند و سازمان ملل متحد تنظیم شده است.
در نشس��ت ۲۰۲۰ افغانس��تان، برنام��ه تعه��دات مالی و 
حمای��ت  سیاس��ی کش��ورهای کمک کننده ب��رای چهار 
س��ال آینده روش��ن می ش��ود، اما برخی از این کشورها، 
می��زان کمک های یک س��اله خود را نیز اع��الم می کنند. 
از افغانس��تان تنه��ا وزرای امور خارج��ه و دارایی در مقر 
برگزاری کنفرانس حضور می یابند و این نشس��ت از سوی 
وزرای امور خارجه افغانس��تان و فنالند رهبری می ش��ود. 
درنشست ژنو نمایند گان نزدیک به ۱۰۰ کشور و سازمان 
بین الملل��ی ب��ه صورت مج��ازی در این نشس��ت حضور 

خواهند داش��ت. نشس��ت کش��ورهای کمک کننده برای 
حمایت مالی از افغانس��تان هر چهار س��ال یک بار برگزار 
می ش��ود. پیش تر این نشس��ت ها در س��ال ۲۰۱۲ نیز در 
توکیو و در سال ۲۰۱۶ در بروکسل برگزار شد. در نشست 
بروکسل، کشورهای کمک کننده ۱۵.۲ میلیارد دالر برای 
سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ که ساالنه ۳.۸ درصد می شود، 
تعهد دادند. این نشست در حالی برگزار می شود که یک 
سازمان بین المللی با بیان اینکه از سال ۲۰۰۵ تاکنون به 
طور متوس��ط روزانه در افغانستان پنج کودک کشته و یا 
زخمی ش��ده ، این کشور را خطرناک ترین کشور دنیا برای 
کودکان دانست. س��ازمان بین المللی حمایت از کودکان، 
افغانستان را خطرناک ترین کشور در جهان برای کودکان 
خوان��د و اعالم کرد ک��ه از س��ال ۲۰۰۵ تاکنون بیش از 
۲۶ هزار کودک در افغانس��تان کشته و یا زخمی شده اند.

براساس گزارش سازمان بین المللی حمایت از کودکان، از 
س��ال ۲۰۰۵ تاکنون به طور متوسط روزانه در افغانستان 
پنج کودک کش��ته ش��ده و ی��ا زخمی شده اس��ت. خبر 
دیگر از افغانس��تان آنکه بعد از افش��ای گزارش محرمانه 
درباره جنایات دلخراش نیروهای ویژه ارتش اس��ترالیا در 
افغانس��تان علیه غیرنظامیان این کشور، تنها در سه هفته 

نه نظامی استرالیایی دست به خودکشی زدند.

حقوقبشررژیمسلطنتیهمچنانقربانیمیگیرد

اوضاع اسفناک کمپ پناهجویان در انگلیس
نشستژنوبامحوریت»افغانستان۲۰۲۰«برگزارشد

خروج اشغالگران تنها راه نجات

بن س��لمان در حالی در نئوم میزبان نتانیاهو نخست وزیر 
صهیونیس��ت ها و پومپئ��و وزیر خارجه امری��کا بود که این 
دیدار برگرفته از التماس های بن س��لمان به ورشکس��تان 
سیاس��ی برای رس��یدن به پادش��اهی تا پیش از تغییرات 
سیاسی در آمریکاست که با برگه خیانت به جهان اسالم و 

فلسطین صورت می گیرد.

این روزها در حالی صحبت از تغییر در س��اختار سیاس��ی 
آمریکاس��ت که نزدیک��ی دموکرات های آمری��کا به برخی 
ش��اهزادگان س��عودی نگرانی خاندان س��لمان را به همراه 
داش��ته اس��ت لذا آنها برآنند در هفته ه��ای باقی مانده از 
دول��ت ترامپ قدرت خ��ود را تثبیت نماین��د در حالی که 
بهای این جاه طلبی را خیانت به فلس��طین، جهان اسالم و 

کشورهای عربی قرار داده اند. 
آل س��عود هم��واره در تالش بوده تا آمری��کا را از خود راضی 
نگ��ه دارد. در دولت اوباما این هماهنگی با »محمد بن نایف« 
ولیعهد وقت س��عودی بود.ترامپ ابتدا بنا را بر کاهش روابط 
با س��عودی گذاشت تا آل س��عود را مجبور به باج دادن کند. 
ارتقاء جایگاه »بن س��لمان« ب��ه والیت عهدی و حذف گام به 
گام بن نایف و همراهان او از صحنه سیاسی عربستان، در کنار 
دعوت از ترامپ به ریاض و عقد قراردادهای نجومی تسلیحاتی 
با او، از جمله مهمترین اقدامات »ملک سلمان« در این راستا 
بود. بن نایف بعنوان مهمترین اپوزیس��یون داخلی بن سلمان، 
در حبس خانگی به س��ر برده و تقریبا تمام همراهان او یا به 

زندان افتادند یا به اشکال مختلف ترور شدند.  
ح��ال با پیروزی دموکرات ها و هم س��ویی آنه��ا با بن نایف، 
اخبار رس��یده حاکی اس��ت بن س��لمان ش��ب گذشته در 
ش��هر »نعوم« عربستان جلس��ه ای اضطراری و چند ساعته 
با پمپئو، نتانیاهو و مس��ئوالن موس��اد داش��ته تا بلکه در 
دقیق��ه نود راهی برای عب��ور از این بحران پی��دا کند. در 
همین چارچوب یکی از وزرای کابینه رژیم صهیونیس��تی 
با تایید دیدار نخس��ت وزیر این رژیم با ولی عهد س��عودی 
در خاک عربس��تان، این دیدار را حائز اهمیت بسیار باالیی 
دانس��ت.»یواف گاالنت« وزیر آموزش رژیم صهیونیس��تی 

خب��ر دیدار »بنیامی��ن نتانیاهو« نخس��ت وزیر این رژیم با 
»محمد بن س��لمان« ولی عهد عربستان س��عودی در شهر 
»نئوم« را تایید کرد. »س��امی ابوزهری« از رهبران ارش��د 
جنبش حماس فلس��طین به ش��بکه خبری الجزیره گفت 
که اطالعات مربوط به س��فر نتانیاهو به ریاض –در صورت 
واقعیت- خطرناک اس��ت.ابوزهری همچنین از عربس��تان 
س��عودی خواس��ت که درباره ای��ن رخ��داد توضیح دهد؛ 
رخدادی که به گفته وی، اهانت به امت اس��المی و تضییع 
حقوق فلس��طین است.بر این اساس، »مایک پومپئو« وزیر 
خارجه آمریکا  و »یوسی کوهن« رئیس سازمان جاسوسی 
رژیم صهیونیستی )موساد( نیز در این دیدار حضور داشته 
است.وبس��ایت عبری زب��ان »والال« نیز نوش��ت ک��ه دیدار 
نتانیاهو و بن س��لمان در ش��هر تازه تأس��یس »نئوم« و در 
حاشیه حضور ویدئوکنفرانسی عربستان سعودی در نشست 
»گروه ۲۰« انجام ش��ده است.این پایگاه خبری نوشت که 
نتانیاهو و کوهن برای اینکه س��فر خود را مخفی کنند، در 
هواپیمای اختصاصی »یودی اِنگل« تاجر اسرائیلی که برای 
ش��رکت در همایش تجاری به عربستان سعودی می رفت، 
حضور پیدا کردند. س��خنگوی جنبش انصاراهلل یمن س��فر 
»نتانیاهو« به عربستان سعودی را مقدمه عادی سازی کامل 

روابط ریاض با رژیم صهیونیستی دانست.

دیدارسهجانبهنتانیاهو،ولیعهدسعودیوپومپئودرعربستانبرگزارشد

التماس بن سلمان به ورشکستان سیاسی با برگه خیانت 


