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پناهجویان در ایتالیا :ما تروریست نیستیم

دولــت ایتالیــا پــس از وقایــع تروریســتی اخیــر در
نما
اســپانیا ،سیاســت ســختگیرانهتری را در قبــال
پناهجویــان اتخــاذ کــرده که بــا واکنــش پناهجویان
روبــهرو شــد .مهاجــران میگوینــد :مــا تروریســت
نیستیم .پلیس در این درگیریها در رم دو نفر را بازداشت کرد.

Reuters

اگر دونالد ترامپ در گذشته نزديك با اعضاي ارشد
فراسو
حــزب دموكــرات ميجنگيــد 7 ،مــاه پس از شــروع
زمامدارياش در كاخ سفيد به جان «همحزبي»هاي
آرون بليك
خود افتاده اســت تا پلهاي پشــت ســرش را بيشاز
مترجم:وصالروحاني
پيــش خــراب كنــد .طــي روزهــاي اخيــر توئيتهاي
ترامپ در قبال ســاير زبدههــاي حزب جمهوريخواه
شــدت گرفته و او مشــغول كوبيدن وتسويه حســاب با آنان است .توئيتهاي
پنجشنبه گذشته وي خطاب به ميچ مك كانل ،رهبر اكثريت مجلس سنا و پل
رايان ،سخنگوي مجلس نمايندگان بود و او اولي را متهم به مقابله ناكافي با
ك اوباما (موسوم به اوباماكر) كرد و رها
برنامه حفظ بهداشــت و سالمتي بارا 
كردن مسأله ديون كالن دولت را اتهام بزرگ نفر دوم برشمرد .پيشتر روزنامه
پرنفوذ نيويورك تايمز گزارش داده بود كه روابط ترامپ با رهبر اكثريت ســنا
تيره شــده اســت اما مك كانل از تأييد اين اخبار خــودداري كرده بود .با اينكه
ترامــپ از همان زمان فراخــوان انتخاباتياش با اعضــاي حزب خودش هم
درگير شده بود اما تالقي جديد او با نامبردگان نشانگر اين است كه يا كنگره بر
برنامههاي جديد او مهر تأييد خواهد زد يا وي توپخانه كالمياش را بيمهارتر
از گذشــته به سوي اين نهاد قانونگذاري و بخصوص زبدگان «جمهوريخواه»
آن خواهد گرفت.
ترامپ با حمالتي از همين دست و اعمال يك «سياست خارجي» مخدوش
میزان محبوبيتاش را نزد مردم امريكا به حداقل رســانده اما بهرغم جنگ
درون حزبــياش آمار مأخــوذه و گزارشها حاكي از آن اســت كه درون حزب
جمهوريخواه هنوز اكثريت آرا با اوست و اعضاي اين حزب ترجيح ميدهند با
حفظ وي در كاخ سفيد قدرت را به حزب رقيب واگذار نكنند .يك نظرسنجي
در روز گذشــته (جمعــه) نشــان داد  53درصــد اعضاي حــزب جمهوريخواه
بخصوص در اياالت صاحب درجه دوم اهميت در امريكا معتقدند حمايت
از نماينده مستقرشان در كاخ سفيد بايد بيش از آني شود كه تاكنون مشاهده
شده است.
از سوي ديگر در سرشاخه حزب دموكرات نيز بين روشهاي مبارزه با ترامپ
اتفــاق نظر وجود ندارد و برني ســندرز ســاز اختصاصي خــودش را ميزند .با
چنيــن وضعي تنها مســألهاي كه ممكن اســت موجــب بركنــاري زودهنگام
ترامپ از پست رياستجمهوري شود ،افشاي هرچه بيشتر روابط او با روسها
در ماههــاي منتهي به انتخابات رياســتجمهوري امريكا اســت .ارتباطي كه
برخي دادستانان امريكا ميگويند نقش بارزي در پيروزي ترامپ برابر هيالري
كلينتــون ايفا كرد .عــدهاي ميگويند با وجود اين اطمينان كاذب ترامپ نبايد
اينگونــه بــه بزرگان حزب خود بتــازد و اضافه بر مك كانــل و رايان ،دين هيلر
و جف فليك را نيز كه ســناتورهايي از اياالت نوادا و آريزونا هســتند بكوبد زيرا
اگر ماجراي «روس گيت» او جدي و در مجلس اســتيضاح شود ،تك حاميان
قدرتمند خود را هم در راه حفظ و ابقايش دركاخ ســفيد از دست خواهد داد.
بخصوص كه يك نظرسنجي تازه ديگر نشان داده كه  66درصد از كساني كه
پاييز ســال پيش با آراي خود ترامپ را به ســوي كاخ سفيد هل دادند ،اكنون از
كرده خود پشيماناند.

ازدواج امنیتی دختر هندو
با مرد مسلمان

منبع /Al Jazeera News :مترجم :شقایق امیری

سازمان ملل به «کاخ سفید» درباره افزایش تلفات غیرنظامیان سوری در بمبارانها هشدار داد
گروه جهــان /شــرایط انســانی در رقه،
شــهری در کشــور ســوریه که  4ســال پیش
به تصرف گروه تروریســتی داعش درآمد
و امــروز آمــاج حمــات هوایــی ائتــاف
بینالمللی ضدداعــش به رهبری امریکا
قرار گرفته ،بحرانی است و روزی نیست که
غیرنظامیان این شهر که حتی شانس فرار
هم ندارند ،هدف حمــات هوایی امریکا
یا خمپارههای کــور نیروهای کردی حزب
دموکراتیــک ســوریه کــه تحــت حمایــت
امریکا هستند ،قرار نگیرند و کشته نشوند.
ســازمان عفــو بینالملل و ســازمان ملل
متحد که پیشبینی میکننــد ،در روزهای
آینــده و بــا نزدیــک شــدن بــه فــاز نهایی
عملیات نظامی ائتالف امریکایی در رقه،
بــر شــدت حمــات و درگیریهــا افــزوده
خواهــد شــد و در نتیجــه تعــداد قربانیان
غیرنظامــی نیــز افزایــش خواهــد یافت،
نســبت به بروز یک فاجعه انسانی در رقه
هشــدار داده و از همــه طرفهــای درگیــر
در ایــن شــهر خواســتند ،با توقــف موقتی
حمالت ،امــکان خروج امن غیرنظامیان
از رقــه را فراهــم کنند .بــه گزارش«ایران»
به نقل از ســازمان رســانهای «اِیــروارز» که
حمــات هوایــی ائتــاف تحــت رهبــری
امریــکا در عراق و ســوریه را رصد میکند،
از ماه ژوئن تاکنون (دو ماه و نیم گذشــته)
کــه عملیــات ضدداعــش امریــکا در رقه
آغــاز شــده  725غیرنظامــی در جریــان
حمالت ائتالف کشــته شــدهاند .ســازمان
ناظر حقوق بشر در سوریه نیز که یک گروه
نظارتی مســتقر در لندن اســت ،میگوید
تنها در فاصله زمانی 14تا 22آگوست168
غیرنظامیدرحمالتهواییامریکاکشته
شدهاند.
ëëمحاصره20هزارغیرنظامیدررقه
به گــزارش «ایــران» به نقل از ســایت
شــبکه خبــری الجزیره قطــر ،بیــش از 20
هــزار غیرنظامــی در حــال حاضــر در رقه
محاصره شــدهاند و امکان فرار از حمالت
هوایــی و زمینی گروههــای مختلف درگیر
در ایــن شــهر را ندارنــد .یــک مقام ارشــد
ســازمان ملل متحد در این باره میگوید،
این  20هزار غیرنظامی باید اجازه داشــته
باشند بدون ترس از حمالت هوایی از این

نیمنگاه

ëëازماهژوئنتاکنون(دوماهونیمگذشته)کهعملیاتضدداعشامریکادررقهآغازشده 725غیرنظامیدرجریانحمالتائتالفکشتهشدهاند
ëëمشــاور ارشد نماینده ویژه سازمان ملل در سوریه پیشنهاد داد ،برای کاســتن از آالم مردم رقه راهکاری که ایران ،روسیه ،ترکیه و سوریه در حلب اجرایی کردند
وباتعیینمناطقامنامکانخروجایمنغیرنظامیانراازاینشهرفراهمآوردند،دررقهنیزاجراییشود
ëëنیروهای داعش که در بادیه ســوریه در محاصره ارتش ســوریه هســتند و در القلمون نیز شکســتهای ســنگینی را متحمل شــده و از حزباهلل لبنان تقاضای
آتش بس کرده است

شهر فرار کنند .اما این اتفاق رخ نمیدهد
و حتی غیرنظامیانی که با زحمت بســیار
خود را به رود فرات میرسانند تا از طریق
این رود و با قایق از شــهر فرار کنند ،هدف
حمــات هوایــی ائتــاف قــرار میگیرند.
بــه گــزارش ســایت خبــری – تحلیلــی
«دموکراسی ناو» ،در تاریخ  5ژوئن ائتالف
تحت رهبری امریــکا به غیرنظامیانی که
در حاشــیه رود فــرات منتظــر قایق بودند
تا از شــهر فــرار کننــد حمله هوایــی کرد و
در این حمله 21نفر کشــته شدند .ائتالف
بینالمللــی ضدداعــش تأییــد میکنــد
کــه بین  4تــا  6ژوئن  35حملــه هوایی در
حاشــیه و داخــل رود فــرات داشــته و در
جریــان این حمــات  68قایــق را منهدم
کــرده اســت .اعترافی که نشــان میدهد،
 20هــزار غیرنظامــی حاضــر در رقه حتی
شــانس فرار از این شــهر پر از آتــش و دود
و فاقــد نیازهــای اولیــه زندگی اعــم از آب
آشــامیدنی ،غــذا و دارو را ندارنــد .ایــن در
حالی اســت کــه ســازمان ملــل میگوید،
قایقهای روی فرات نباید هدف حمالت
هواییقراربگیرند.

ëëرقه نیازمنــد اجرایی شــدن ابتکار عمل
مناطقامن
راشــاتودی نیــز گــزارش کردهاســت،
شــرایط انســانی در رقه در حــال وخیمتر
شــدن اســت و در چنــد روز اخیر بســیاری
از ســازمانهای حقوق بشــری و رســانهها
از افزایــش تلفات انســانی در رقه گزارش
دادهانــد .به گزارش «ایران» به نقل از این
منبع ،سازمان ملل «نگرانی عمیق» خود
را از گزارشهایــی کــه دربــاره رقه منتشــر
میشــود ،اعالم کرد و از تمــام طرفهای
درگیر در این شهر خواست از غیرنظامیان
و زیرساختهای متعلق به غیرنظامیان
حفاظت کنند .جان ایگلند ،مشــاور ارشد
نماینده ویژه ســازمان ملل در ســوریه نیز
توگــوی کوتــاه
روز پنجشــنبه در یــک گف 
خبری در ژنو پیشــنهاد داد ،برای کاســتن
از آالم مــردم رقــه راهــکاری کــه ایــران،
روســیه ،ترکیه و ســوریه در حلــب اجرایی
کردنــد و بــا تعییــن مناطــق امــن امکان
خــروج ایمــن غیرنظامیان را از این شــهر
فراهــم آوردنــد ،در رقه نیز اجرایی شــود.
با وجــود این او معتقــد اســت ،اوضاع در

رقــه پیچیدهتــر از حلــب اســت زیــرا گروه
تروریســتی داعش حاضر نیســت با هیچ
طرفــی وارد مذاکره شــود و بر ســر تعیین
مناطق امن به توافق برسد .ائتالف تحت
رهبری امریکا نیز حاضر نیســت از شدت
حمالت خود که این روزها بشدت افزایش
یافته ،بکاهد زیرا معتقد اســت کاســتن از
شــدت حمالت به تروریستهای داعش
امکان بازسازی نظامی میدهد .در چنین
شرایطی بیشترین قربانیان ،غیرنظامیان
خواهنــد بــود که از یک ســو ممکن اســت
بهعنوان سپر انســانی داعش جانشان به
خطر بیفتد و از ســوی دیگر ممکن اســت
هــدف حمــات هوایی امریــکا و حمالت
خمپارهایکورکردهاوعربهایسوریهکه
تحتحمایتامریکاهستند،قراربگیرند.
ëëاذعانمقامامریکا
بهافزایشتلفاتغیرنظامیانرقه
اگرچــه از مــاه ژوئن تاکنون کــه ائتالف
بینالمللــی ضدداعــش و گروههــای کرد
و عــرب تحت حمایــت امریکا وارد شــهر
رقه شــدهاند ،حدود  ۶۰درصد این شهر از
تروریســتهای داعش پس گرفته شــده و

دو شرط«علی عبداهلل صالح» برای مذاکره با ریاض
عربستان سعودی در فهرست سیاه ناقضین حقوق کودکان قرار میگیرد

گروه جهــان /بیــش از  2ســال از آغاز
عملیــات نظامــی ائتالف به ســرکردگی
عربســتان ســعودی بــه یمــن میگذرد.
عملیاتــی کــه در کارنامــه خــود کشــتار
بســیاری از غیرنظامیــان ازجمله مردم
بیگنــاه یمــن را ثبــت کرده اســت .پس
از افزایــش فشــارهای افــکار عمومی در
سراســر جهان علیه ریــاض ،ایمیلهای
افشاشده سفیر امارات نشان داد ،محمد
بن ســلمان ،ولیعهد عربســتان در حال
اتخاذ تصمیماتی بــرای خروج از جنگ
یمــن اســت .در همین راســتا نیز رئیس
جمهوری مخلوع یمن با در نظر گرفتن
دو شــرط بــرای مقامــات آل ســعود،
پیشــنهاد مذاکره با عربستان سعودی را
مطرح کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری
اســپوتنیک« ،علــی عبــداهلل صالــح»
رئیس جمهوری ســابق یمــن که تمایل
دارد یکبــار دیگــر قــدرت خــود در کاخ
ریاســت جمهــوری یمــن را بازیابــد،
درنشســت دفتــر سیاســی حــزب کنگره
ملــی اعالم کــرد مــا آمادهایم بــا هدف
پایان عملیات نظامی ائتالف علیه یمن
با عربستان سعودی در چارچوبی که به
نفع هر دو کشــور باشــد مذاکــره کنیم تا
همــان گونه که در ســال  1970به تفاهم
رســیدیم این بــار نیز به تفاهم برســیم.
وی شروط تعیین شده را لغو قطعنامه
 ۲۲۱۶و همچنین خارج کردن یمن از بند
 ۷منشــور ســازمان ملل اعالم کــرده و از
سازمان ملل خواست تا تصمیمی قاطع
بــرای توقــف جنــگ علیــه کشــور جنگ
زده یمــن بگیــرد .علــی عبــداهلل صالح
همچنین با رد هرگونه ارتباط میان یمن
و ایران تأکید کــرد که یمن خطری برای
همســایگانش یا دیگر کشــورها به شمار
نمیآیــد و در ایــن خصــوص ســازمان
ملــل بایــد کمیتــهای بــرای تحقیــق در
خصــوص این ادعاها تشــکیل دهد .وی
با متهم کردن «عبدربه منصور هادی»،
رئیس جمهوری مســتعفی به خیانت و
همکاری با نیروهــای ائتالف عربی ضد
یمن به سرکردگی عربستان برای تجزیه
کشورش تأکید کرد ،ما آمادهایم تا دهها
هزار نیروی جدید به جبهههای درگیری
اعــزام کنیم .همزمــان با ایــن اظهارات

اکنون 5منطقه این شهر در تصرف داعش
است اما این اتفاق باعث نمیشود ،کشته
شــدن غیرنظامیــان در جریــان حمــات
هوایــی امریــکا و حمــات خمپــارهای
متحدانشتوجیهشود.امامقاماتنظامی
امریکا همواره درصدد توجیه این مســأله
هستندوباطرحادعاهایینظیراینکهتمام
تــاش خــود را برای بــه حداقل رســاندن
تلفات غیرنظامی به کار میگیرند یا کشته
شــدن غیرنظامیــان در جریــان حمــات
هوایی گریزناپذیر اســت ،میکوشــند از بار
مسئولیت خود بکاهند .استیون تاونسند،
فرمانــده نیروهای ائتــاف امریکایی یکی
از کســانی اســت کــه بــه افزایــش حمالت
هوایــی امریــکا در رقه علیه داعش اشــاره
کرد و گفت :منطقی اســت که تصور کنیم
تلفات غیرنظامیان اندکی افزایش یابد اما
من درخواست دارم که طرفهای مدعی،
اطالعات موثقی ارائه کنند .جیمز ماتیس،
وزیر دفاع امریکا نیز گفت :ما طرف خوب
هســتیم و مردم بیگناه حاضر در میادین
نبــرد تفاوت مــا را میداننــد .او پیشــتر در
واکنش به گزارشهای سازمانهای حقوق

خبر

Reuters

ماجــرای ازدواج یک دختر  24ســاله هنــدو با یک
مرد مســلمان تبدیل به یکی از مسائل امنیتی این
روزهــای هند شــده اســت« .آکهیال» که مســلمان
شــده و ترجیح میدهد با نام اســامیاش یعنی «هدیه» شــناخته شود9 ،
ماه پیش با «شــیفان جهــان» ازدواج کرد .پدر «هدیه» کــه مخالف ازدواج
آنها بود ،این پیوند را به اطالع دادگاهی رساند و مدعی شد «شیفان» عقل
دخترش را دزدیده تا او را مســلمان کند و به ســوریه ببــرد .ادعایی که هیچ
مدرکــی برای آن در دســت ندارد .دادگاه نیــز در رأی ابتدایی خود حکم به
طــاق آنها داد و «هدیــه» را مجبور کرد به خانه پــدرش بازگردد .اما هفته
پیــش بعــد از اعتراضهــای جنبشهای زنــان و فعاالن حقوق بشــر اعالم
حکــم دادگاه اســتیناف را بــه تعویــق انداخت تا بررســی بیشــتری روی آن
انجام شود.
«هدیــه» کــه دانشــجوی پزشــکی اســت ،اندکــی بیــش از یــک ســال قبــل
با«شــیفان» آشــنا شــد و خیلی زود هر دوی آنها تصمیم مشــترکی گرفتند
و در آخریــن مــاه ســال  2016پــس از اینکه «هدیه» مســلمان شــد ،ازدواج
کردنــد« .هدیــه» با توجه به اتهامی که پدرش به «شــیفان» زده ،در دادگاه
تأکیــد کرد که خودش و با میل شــخصی و در انتخابی بــر مبنای عقل دین
اســام را بهعنــوان مذهب خود انتخاب کرده و اقــدام او ارتباطی با داعش
ندارد .حاالدادگاه باید تصمیم بگیرد آیا به سخنان او اعتماد کند یا نه.
پرونــده «هدیــه» اکنــون بــه چیــزی فراتر از یــک پرونــده معمولــی دادگاه
خانــواده تبدیــل شدهاســت .برخــی قضــات دادگاه و هندوهــای افراطــی
معتقدند ،مســلمانان سالهاســت از حربه ازدواج بــرای کاهش جمعیت
هندوهــا اســتفاده میکنند و با جــذب دختران هندو و مســلمان کردن آنها
قصــد دارنــد ،انــدک انــدک تعــداد مســلمانان را در هند بیشــتر کننــد .اما
حداقــل درمــورد پرونــده «هدیه» هیــچ مدرکی کــه چنین چیــزی را اثبات
کند ،وجود ندارد« .کاویتا کریشــنان» ســخنگوی جمعیت زنان پیشرو هند،
از «هدیه» حمایت میکند .او میگوید« :مســأله فقط آزادی انتخاب هدیه
نیســت آنها او را به لحــاظ فیزیکی نیز در خانه پــدرش زندانی کردهاند .به
او اجــازه نمیدهنــد از خانه خارج شــود یــا حتی با خبرنــگاران دیدار کند».
اما از دیگر ســو «ســینجای هگده» یکی از وکالی دادگاه عالی هند میگوید:
«مســأله پرونده هدیه یک مســأله امنیتی شدهاست .آنها آن را یک پرونده
تروریســتی میدانند ».در واقع مقامات دادگاه بشــدت نگران صدور حکم
برای این پرونده هســتند .آنها از ســویی مدرکی علیه «شــیفان» ندارند و از
ســوی دیگر نگران آن هســتند هرگونه حکمی که به نفع این مرد مســلمان
باشد ،باعث خشم هندوهای افراطی شود .عالوه بر اینها دادگاه عالی هند،
نهادهای حقوق بشری و جمعیت زنان پیشرو را هم مقابل خود میبیند.

صدای پای امریکا در فاجعه انسانی «رقه»
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گزارش

جهـــــان

iran-newspaper

بشــری درباره شــمار باالی کشــته شدگان
حمــات هوایی ائتالف امریکایی در عراق
و ســوریه ،صراحتــاً اعــام کــرده بــود ،این
مسأله گریزناپذیر است و نمیتوان جلوی
آن را گرفــت .اوایــل مــاه جــاری میــادی
ائتالف امریکایــی ضدداعــش اذعان کرد
کــه از ســال  2014تاکنــون  ۶۲۴غیرنظامی
در عــراق و ســوریه در جریــان حمــات
هوایی ائتالف کشته شــدهاند اما گروههای
حقوقبشــری آمــار واقعی را بســیار باالتر
از ایــن رقــم میداننــد .آنهــا بــا اســتناد به
اظهارات شــاهدان عینــی که میگویند هر
روز در همسایگیشــان خانهای در جریان
حمله هوایی ائتالف خراب میشــود ،این
رامیگویند.
بــه گزارش خبرگزاری رســمی ســوریه
(ســانا) ،وزارت خارجــه ســوریه بــا ارســال
نامههایی به شورای امنیت خواهان اقدام
فوری این شورا برای توقف حمالت ائتالف
بینالمللــی امریکا علیــه غیرنظامیان در
این کشــور شــد .در این نامهها تأکید شــده
اســت :ائتــاف بینالمللــی روز سهشــنبه
مناطق مسکونی در شهر رقه را مورد هدف
قــرار داد که در جریــان آن  78غیرنظامی
بــه کشــته و دهها تن دیگــر از جملــه زنان
و کــودکان مجــروح شــدند و به دنبــال آن
خرابیهــای بســیار زیــادی بر جــای ماند.
این در حالی اســت که شکستهای پیاپی
گروه تروریستی داعش و آزادی موصل در
عــراق و آزادی قریب الوقوع تلعفر باعث
شده این گروه تروریستی با چنگ و دندان
در حفظ مقرهای خود در رقه تالش کند و
در این راه ابایی از اســتفاده از غیرنظامیان
رقه بهعنوان سپر انسانی نداشته باشد .در
حال حاضــر نیروهای داعــش در «بادیه»
ســوریه نیز در محاصره ارتش ســوریه قرار
دارنــد .در مناطــق مرزی ســوریه و لبنان از
جملــه القلمون نیــز این گروه تروریســتی
شکســتهای ســنگینی را متحمــل شــده
و از حــزباهلل لبنــان تقاضــای آتــش بس
کرده اســت .داعش پیشــتر نیز در اقدامی
بیســابقه از ارتــش لبنــان تقاضــای آتش
بس کرده بود که ارتش لبنان پذیرفتن این
درخواســت را مشــروط به آزادی سربازان
لبنانی اسیر در چنگال داعش کرده بود.

نخستوزیر سابق تایلند
تحت تعقیب قرار گرفت

دادگاه عالــی تایلند حضور نداشــتن نخســتوزیر ســابق این
کشــور را در جلســه دادگاه به منظور دریافت حکم اتهاماتش
موجه ندانســته و با توقیف وثیقه گرو گذاشته شده وی دستور
تعقیــب خانم شــیناواترا را صادر کرد .به گــزارش ایرنا ،پــس از برکناری «یینگلوک
شیناواترا» ،نخستوزیر سابق تایلند در پی کودتای ژنرالها به رهبری «پرایوت چان
اوچا» ،نخستوزیر کنونی در سال ،2014دادگاه عالی تایلند وی را برای دریافت حکم
اتهاماتشبخصوصدرطرحیارانهبرنجکهگفتهمیشودمیلیاردهادالرهزینهبرای
دولت داشت ،احضار کرد که در پی حضور نداشتن وی دادگاه دستور تعقیب وی را
صادر کرد .این در حالی اســت که وکیل خانم شــیناواترا به قاضی اعالم کرده موکل
وی به دلیل مشکلی که در گوش خود داشته ،قادر به حضور در این جلسه نبوده اما
قاضی دادگاه عالی تایلند با انتشــار بیانیهای با تأکید بر اینکه خانم شــیناواترا بیمار
نیســت ،اعالم کرد ما تصور میکنیــم وی یا فرار کرده یا قصد پنهان شــدن دارد .در
پی اظهارنظر قاضی پرونده درباره احتمال خروج خانم شیناواترا از کشور ،وکیل وی
گفت مطمئن نیست که آیا وی همچنان در تایلند حضور دارد .این در حالی است که
رئیسپلیسمهاجرتتایلنداعالمکردهخانمیینگلوکهمچناندرتایلنداست.

کوشنر با نتانیاهو و عباس دیدار کرد

شطرنج «صالح» برای بازگشت به قدرت

یادداشت

عربســتان سعودی در طول دو ســالی که از حمالت خود علیه مردم بیدفاع یمن
آغاز کرده تالش داشته تا از طریق ایجاد شکاف میان جریانهای همسو با حوثیها،
جبهه انصارهلل را تضعیف کند .از طرفی تجربه حاکمیت  33ساله «علی عبداهلل
صالح» رئیس جمهوری مخلوع یمن با عربســتان ســعودی یک تجربه شکســت
حسن هانی زاده
خــورده به شــمار میرود؛ چــرا که ریاض در طــول این مدت بــه صورتی تاکتیکی با
کارشناس خاورمیانه
جریان کنفرانس عمومی یمن به ریاست علی عبداهلل صالح رفتار میکرد بههمین
دلیل در طول چهار دهه گذشته روابط رئیس جمهوری مخلوع یمن با عربستان همراه با فراز و نشیبهای
فراوانی بوده است .به گونهای که از سال  2005تا سال  2011علی عبداهلل در کنار رژیم آل سعود علیه جنبش
حوثیهای یمن قرار داشت .در طول این مدت نیز عبداهلل صالح به تحریک رژیم آل سعود  6بار به مراکز
فرهنگی و اجتماعی حوثیها حمله کرده و هزاران نفر از شیعیان حوثی را به شهادت رساند .این در حالی
است که عربستان در سال  2011حمایت خود را از رئیس جمهوری مخلوع یمن قطع کرده و در سرنگونی
دیکتاتوری ســابق یمن نقش مؤثری را ایفا کرد .پس از ســقوط علی عبداهلل صالح ،وی بهصورت تاکتیکی
و بــرای تقابــل با ریــاض در کنار جنبش انصاراهلل قــرار گرفت .پس از آنکه انصــاراهلل بهعنوان یک جنبش
تأثیرگذار توانست قابلیتهای میدانی و تاکتیکی خود را بروز دهد ،عربستان تالش کرد تا جنبش کنفرانس
عمومی یمن را از انصاراهلل جدا کند .در همین راستا نیز پیشبینی میشود ریاض قطعاً شرایط اعالم شده
از ســوی عبــداهلل صالح را خواهد پذیرفت اما پس از مدتی حمایت خــود را از وی قطع خواهد کرد .چرا که
عربستان سعودی در چنین شرایطی تالش دارد تا جبهه انصاراهلل را از داخل دچار فروپاشی کرده و شرایط
سیاســی یمن را به دوران پیش از ســقوط علی عبداهلل صالح بازگرداند .همچنین شرایط کنونی عربستان
پس از گذشت  29ماه از تجاوز وحشیانه ریاض به یمن به گونهای است که رژیم آل سعود بهیک بنبست
نظامی رسیده و مقامات کنونی آل سعود راهی جز پیوستن به واقعیتهای میدانی یمن نخواهند داشت.

شــهر صنعا نیز شــاهد تجمع گسترده
حامیــان علی عبــداهلل صالح بــود که
به بهانه جشــن سی و پنجمین سالروز
تأســیس حزب «کنگره مردمی یمن»
درمیدان السبعین صنعا گرد آمدند.
ëëدرج نام عربســتان در فهرست سیاه
ناقضینحقوقکودکان
در پــی حملــه هوایــی عربســتان

ســعودی بــه یــک هتــل در نزدیکــی
صنعا و کشته شــدن دهها غیرنظامی
از جملــه چنــد کــودک« ،آنتونیــو
گوتــرش» ،دبیــرکل ســازمان ملــل
تصمیــم گرفت در خصوص درج نام
ائتالف متجاوز عربســتان در فهرست
ســیاه ناقضیــن حقــوق کــودکان
تصمیمگیــری کند .وی تأکید کرد این

تصمیــم بــه دور از اعمال فشــارهای
داخلی ســازمان ملــل یا خــارج از آن
گرفتــه خواهــد شــد تــا درخصــوص
درخواســت بــرای درج نــام ائتــاف
عربســتان در فهرســت ســیاه کشورها
و نهادهایــی کــه حقوق کــودکان را در
درگیریها زیرپا میگذارند تصمیمی
اساسی اتخاذ شود.

داماد و مشــاور ارشــد دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا با مقامات
توگو کــرد تا زمینه از ســرگیری
صهیونیســتی و فلســطینی دیــدار و گف 
مذاکرات سازش را که از سال  2014به حالت تعلیق درآمده  ،فراهم آید.
به گزارش ایسنا ،جارد کوشنر سفر خود را با دیدار با بنیامین نتانیاهو در
تل آویو آغاز و اعالم کرد دولت امریکا خواهان دســتیابی به راه حلی که
زمینه ســاز سازش برای تمامی مردم این منطقه باشد ،است .بنیامین
نتانیاهــو هــم تصریح کــرد :باید دید چطــور میتوانیم صلــح و ثبات و
امنیت و پیشــرفت را در منطقه پیش ببریم؟ مــن فکر میکنم ،این کار
شــدنی اســت .به گزارش مرکز اطالعرسانی فلسطین ،محمود عباس
رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین هم در دیداری جداگانه با کوشنر
تصریــح کــرد :هیــأت امریکا برای تحقــق صلح تالش میکنــد و ما نیز
تالش میکنیم و میدانیم که این مســأله ســخت و پیچیده اســت ،اما
در برابر تالشهای همراه با حســن نیت ،غیرممکــن وجود ندارد .خبر
دیگر اینکه سفارت تشکیالت خودگردان فلسطین در قاهره اعالم کرد،
مراجع مصری تصمیم به بازگشایی گذرگاه رفح به مناسبت عید قربان
گرفتهاند .مصر از جمعه شــب گذشــته گذرگاه رفح را پــس از چهار روز
فعالیت و خروج تنها 4درصد از افرادی که نامشان را در فهرست۳۰هزار
نفره افراد خواهان سفر به خارج ثبت کرده بودند ،بست.

 دولــت میانمــار اعالم کــرد در درگیریها بین پلیس
و مســلمانان روهینگیا در اســتان راخین میانمــار که از
دو خط خبر
پنجشنبه شب آغاز شد 32 ،نفر کشته شدند.
 گروه تکفیری داعش از طریق شبکه اجتماعی تلگرام
و بــه زبــان ایتالیایی از عوامل خود خواســت تا به ایتالیا
حملهکنند.
 داعش ویدئوی تبلیغاتی جدیدی منتشر کرد که در آن یک پسر بچه  ۱۰ساله
که پسر یکی از سربازان سابق امریکاست ،دونالد ترامپ را تهدید میکند .شبکه
خبری ســی.ان.ان نیز در گزارشــی از یک ایمیل جدید پرده برداشته که از تالش
تیم انتخاباتی ترامپ برای تماس با پوتین حکایت دارد.
 آلســتر برت ،معاون وزیر خارجه انگلیس در امور خاورمیانه و شــمال آفریقا،
اخوانالمســلمین مصــر را به مخفی کــردن اقدامات خــود در انگلیس متهم و
تأکید کرد که کشورش اقدامات این گروه را کنترل میکند.

