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ولیعهد عربستان برای امضای توافقنامههایی به ارزش  100میلیارد دالر به انگلیس رفت

اعالم وضعیت اضطراری در سریالنکا

دیدار سلطنتی بن سلمان زیر آوار اعتراضات مردمی

در پــی افزایــش حمالت و خشــونتها علیه مســلمانان
ســریالنکا و پیدا شدن جسد ســوخته یک مرد مسلمان،
دولت این کشور با اعالم وضعیت اضطراری ،منع آمد و
شد برقرار کرد.

نما

گاردین با انتقاد از دولت انگلیس در دعوت از ولیعهد عربستان پهن کردن فرش قرمز زیر پای بن سلمان را شرمآور دانست

Reuters

قسمت

48
بو کشیدن پول

مایـکل وولـف  /مترجم:مهوش غالمی

همسایگان

پوتین :فقط در واکنش به حمله از
تسلیحاتهستهایاستفادهمیکنیم

والدیمیــر پوتیــن رئیسجمهــوری روســیه روز
چهارشــنبه با اشاره بهسخنان پیشــین خود مبنی بر
اســتفاده از تســلیحات هســتهای ،گفت که کشورش
تنها در واکنش به حمله نظامی از تسلیحات هستهای استفاده میکند.
بهگــزارش «ایران» به نقل از خبرگزاری اســپوتنیک ،پوتین در ادامه افزود:
«از آنجایی که این مسأله اهمیت زیادی دارد ،باید صریحاً موضعم را روشن
کنم تا مردم از آن مطلع شوند .برنامه ما درباره استفاده از تسلیحات هستهای
این اســت که تنها در واکنش و برای دفاع از خود از آن اســتفاده کنیم .ما تنها
زمانی تصمیم میگیریم از تسلیحات هستهای استفاده کنیم که نظام هوایی
مــا نه فقط پرتاب موشــکها را به ثبت برســانند بلکه زمــان اصابت و پرتاب
آنها به اراضی روســیه را نیز مشخص کنند» .رئیسجمهوری روسیه در ادامه
ســخنانش صریحاً به این مورد اشــاره کرد که برعکس امریکا ،روســیه هرگز از
سالح هسته ای علیه کشورهای دیگر استفاده نکرده است .او افزود« :نخست
اینکه ما هرگز آغازگر جنگ هستهای نبودهایم و نخستین موشک هستهای را
امریکا ســاخت .دوم اینکه ما هرگز از هیچ سالح هستهای استفاده نکردهایم،
این کار را امریکا انجام داده و آن هم علیه کشور ژاپن».
پیش از این ماریا زاخارووا سخنگوی وزیر خارجه روسیه هم به این موضوع
اشاره کرده بود و گفته بود« :هیچ مشخص نیست که چرا آلمان و دیگر کشورها
هنوز متوجه رویکرد خطرناک امریکا برای استفاده از سالح هسته ای نشدهاند.
رویکردی که به واشــنگتن اجازه میدهد تا در هر شــرایط فوقالعادهای حتی
به غیر از ســناریوهای نظامی از تســلیحات هســتهای اســتفاده کنــد .پذیرفتن
نقش آن بهعنوان تضمینکننده امنیت جهانی با اجرای یک حمله هستهای
علیه تمام کسانی که از نظر امریکا متخاصم هستند ،همخوانی ندارد .ایاالت
متحده امریکا با محق دانستن خود برای انجام حملهای هستهای پیشدستانه
از جمله با کالهکهای هستهای ضعیفشده ،شرایط خطرناکی برای استفاده
از موشک و جنگ هستهای هنگام یک درگیری کمتنش ایجاد کرده است».

برش

ëëمقابله عربستان با حرکتهای خودجوش انگلیسیها
«کافی است در خیابانهای اصلی لندن قدم بزنید تا ببینید این شهر چه شباهتی به ریاض پایتخت عربستان
پیدا کرده است» .این جمله را یکی از شهروندان بریتانیا میگوید و اشارهاش به انواع بیلبوردهای خوشامدگویی
دولت انگلیس به ولیعهد عربستان است .سفر محمد بن سلمان به لندن یکی از معدود اتفاقاتی بود که شکاف
میان دولت و مردم انگلیس را نمایان کرد و با اعتراض های گسترده مردمی روبهرو شد .به گزارش «ایران» به
نقل از پایگاه خبری میدلایستآی ،در واکنش به این اعتراضات ،یک شرکت عربستانی ( )AEI Saudiسراسر
لندن را با بنرهای خوشامدگویی پوشانده است و با پرداخت پول به رانندگان تاکسی از آنها خواسته عکس بن
سلمان را حمل کنند ،اما با وجود هزینهای هنگفت باز هم صدای معترضان راهش را به میان رسانههای جهان
باز کرده و این اقدام با انتقاد کاربران شبکههای اجتماعی و معترضان مواجه شده است.

پالکاردهایــی میگوینــد کــه «بریتانیا نباید
بــه یــک جانی جنگی اجــازه ورود به کشــور
را بدهــد» .آنهــا روی ماشــینهای خــود
پالکاردهــا و پوســترهای اعتراضــی نصــب
کردهانــد و در مقابــل اماکــن مهمــی چون
خانــه پارلمــان و دفتــر نخســتوزیر توقف
کردهاند ،اما با وجود این انگلیس همچنان
به سیاســتهای حمایتی خود از عربستان
ادامــه میدهــد تا به شــکاف میان خــود با
مردم دامن بزند.
بهگــزارش «ایــران» ،امیلــی تورنبــری
روزنامهنــگار و نماینــده حــزب کارگــر در
مجلــس عــوام انگلیــس در مقالــه ای در
گاردین نوشــت« :آنها به بیمــاری دیفتری
بیمــاری خفگــی میگوینــد .والدیــن بایــد
شــاهد این باشند که کودکانشــان رفتهرفته
در استنشــاق اکســیژن عاجــز میشــوند و

امریکا به  10هزار معارض سوری حقوق میدهد

پنتاگون سال  2019شمار حقوق بگیران خود در سوریه را به  65هزار نفر میرساند

گــروه جهــان  /پنتاگــون (وزارت دفــاع
امریــکا) اخیــراً ســندی را ارائــه کــرده کــه
نشان میدهد این نهاد امریکایی ماهانه
حقوقــی بیــن  200تــا  400دالر بــه  10هزار
معارضسوریپرداختمیکند.
به گزارش «ایران» به نقل از «راشا تودی»،
در بودجهای که برای ســال  2018پنتاگون
تعییــن شــده ،شــمار افــراد حقوقبگیــر
معــارض ســوری  10هــزار نفــر اعــام اما
تأکید شدهاســت پنتاگون در نظــر دارد در
پایان سال  2018شمار این حقوقبگیران
را افزایــش داده و به  65هزار نفر برســاند.
بنا بر اطالعات ارائه شــده 30 ،هزار نفر از
این افراد ،همان کسانی هستند که در حال
حاضــر در مبارزه با داعش فعال هســتند
و در عملیــات علیــه این گروه تروریســتی
فعالیت میکننــد و  35هزار نفر نیز برای
محافظت و نگهبانی از مناطق آزاد شده از
دســت داعش که عمدتاً در شمال سوریه
هستند ،اســتخدام خواهند شــد .بهدلیل
مــکان جغرافیایــی ایــن مناطــق بــرآورد
میشــود اغلــب کســانی که به اســتخدام
امریکا درمیآیند ،کردهای ســاکن شمال
سوریه باشــند.در این ســند ادعا شده این
حقــوق بهخاطر حضــور فعال ایــن افراد
در مبارزه با داعش تعیین شدهاست .این
سنددرحالیمنتشرشدهاستکهپنتاگون
سال گذشته خبر داده بود درصدد تشکیل
ارتشــی جدید متشــکل از نیروهای بومی
ســوری اســت .مطابق سند منتشــر شده،
پنتاگون تأکید کردهاست پرداخت حقوق

به معارضان ســوری در جهت منافع این
کشور است زیرا اگر این نیروها به مقابله با
داعش تضعیف شده نروند ،خطر احیای
این گروه تروریستی وجود دارد.
امریــکا در حالــی تصمیــم بــه پرداخــت
حقوق برای معارضان سوری گرفتهاست
که پیشــتر رجب طیب اردوغــان از امریکا
خواسته بود ،دست از حمایت از کردهای
شــمال ســوریه بــردارد .رئیسجمهوری
ترکیه همچنیــن تأکید کرده بــود ،حضور
مســتقیم نیروهــای نظامــی امریــکا در
سوریه میتواند نشان دهنده ستیزهجویی
امریکا در برابر ایران ،ترکیه و روسیه باشد
امــا همانطور که روســیه ،ســوریه و ترکیه
معتقدنــد ،امریکا کــه همواره از پوشــش
ظاهریمبارزهباتروریسماستفادهمیکند
تا منافع خود را در ســوریه برآورده ســازد،
اکنــون نیز در پی دســتیابی به منافع خود
اســت .امریــکا هرچنــد در تــاش اســت
از طریــق تقویــت مخالفــان اســد ،مانــع
قدرتگیــری روســیه و ایــران در ســوریه
شــود اما خود نیز معترف است ،برکناری
اســد چیزی نیســت که بتواند به ســادگی
رخ دهد .در همین ارتباط دیروز ایســنا به
نقل از ســایت شبکه روســیا الیوم گزارش
داد ،دن کوتس ،رئیس سازمان اطالعات
امریــکا اعالم کرد ،مخالفان ســوریه دیگر
قادر به براندازی نظام بشــار اسد نیستند
و بــا توانمنــدی نظامــی ارتش ســوریه که
هــر روز هم ادامــه دارد ،غلبه بر نیروهای
نظامــی ســوریه برای مخالفان ســختتر

هشدار مقامهای امریکایی نسبت به افزایش نفوذ چین

دو مقام ارشد امریکایی نسبت به تقویت جایگاه و نفوذ بینالمللی چین در سراسر
جهــان بخصوص در آفریقا اظهار نگرانی کرده و این امر را عاملی در تهدید نفوذ
امریکا توصیف کردند .به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز ،روز گذشته دن
کوتس ،مدیر اطالعات ملی امریکا در جلسه مجلس سنا با موضوع «تهدیدهای
جهانی» با اشــاره به هزینه هشــت میلیارد دالری چین در  68کشــور برای تحکیم
جایگاه ژئواستراتژیک خود گفت این کشور در حال صرف «میزان پولی هنگفت»
بــرای تقویــت جایــگاه و نفــوذ بینالمللــی خود اســت کــه این امــر مایــه نگرانی
همســایگان این کشــور آســیایی و تهدید حوزه نفوذ امریکا شــده اســت .در همین
حال ژنرال توماس والدهاوسر ،فرمانده ارشد ارتش امریکا در آفریقا نیز در جریان
نشســت کمیته خدمات مســلحانه مجلس نمایندگان امریکا نسبت به گسترش
حــوزه نفوذ چیــن در آفریقا اظهار نگرانی کرده و گفــت اگر چین محدودیتهایی
را بر اســتفاده از بنــدر «دورالی» اعمال کند ،این اقدام میتواند تأثیر چشــمگیری
بر تأمین مجدد پایگاه امریکا در جیبوتی و توانایی کشتیهای نیروی دریایی برای
سوختگیری مجدد در اینجا داشته باشد.

شــده اســت .دن کوتــس در گزارشــی کــه
در ســایت کمیتــه امــور نیروهای مســلح
مجلــس ســنای امریــکا منتشــر شــده،
آورده اســت مخالفان مسلح سوریه طی
هفــت ســال جنــگ و درگیری مســلحانه
تواناییهای خود را از دست دادهاند و دیگر
قادر به براندازی نظام سوریه نیستند .این
در حالی است که رئیس اداره اطالعات در
پنتاگون نیز اعالم کرد ،مخالفان سوریه از
هم پراکنده هســتند و بعید است بتوانند
قدرت خود را بازیابند.
ëëفرانســه خواهان پایان عملیات عفرین
است
در حالی که نبردها در غوطه شرقی ادامه
دارد و بــا تبدیــل ســاکنان ایــن منطقه به
ســپر انســانی تروریســتها ،نگرانیهای
حقوق بشری فراوانی درباره این شهر بروز
کردهاست،درعفریننیزنبردهابینترکیه
و ارتــش آزاد از یک ســو و کردهای عفرین
و ارتــش ســوریه از دیگــر ســو ادامــه دارد.
دیــروز وزیــر خارجه فرانســه در بازگشــت

به مــرز خفگی میرســند اما هیــچ کاری از
دستشانبرنمیآید.شکرخداواکسیناسیون
در بســیاری از نقــاط جهــان راه مقابلــهای
مطمئــن بــا این بیمــاری اســت،اما نــه در
یمــن .نــه در ســال گذشــته .صدهــا کودک
بــه این بیمــاری مبتــا شــدهاند و دهها تن
در وخیمتریــن اوضاع از دنیــا رفتهاند تا به
صدهایمنیدیگریبپیوندندکهبراثروبادر
تاریخ معاصر ما فوت شــدهاند .و تمام این
آمار را با تعداد کشتهشــدگان بمبارانهای
خانهها ،خیابانها ،عروسیها و عزاها جمع
بزنید .هرچه به دست آمد ،میشود ارزش
جان آدمی طی ســه سال گذشته در جنگ
یمن .اکنــون معمار مداخله عربســتان در
یمــن ،شــاهزاده بــن ســلمان ،در بریتانیــا
اســت و زیر پایش فرش قرمز گستراندهاند
انگار که نلســون ماندال وارد انگلیس شــده

اســت .ایــن مــرد ،عامــل ممنوعیــت ورود
غــذا و کمکهــای انســانی به یمن اســت،
همان کســی کــه قوانین بینالمللــی را زیر
پایش گذاشــت تا گرسنگی و بیماری مردم
و غیرنظامیــان را تبدیــل بــه ابــزار جنگی و
سیاسیخودشکند».
بهگــزارش «ایــران» به نقل از فایننشــال
تایمز ،قرار است طی این دیدار ،مقامهای دو
کشورتوافقنامههاییراامضاکنندکهارزشآن
بیشاز 100میلیارددالراست.درهمینراستا
پروفســور پائول راجرز استاد دپارتمان صلح
دانشــگاه بدفورد میگویــد« :دولت انگلیس
بخوبی میداند که دوســتی با عربســتان چه
منافعی برای آن دارد و صادرات اســلحه را با
چه رونقــی روبهرو میکند و وقتی پای پول به
میانمیآید،حقوقبشراهمیتخودرابرای
دولتانگلیسازدستمیدهد.

سفر 2مقام کرهجنوبی به واشنگتن
با پیامی از «کیم جونگ اون»

CBC

استرس شدید از اجزای فعالیتهای تجاری فرصت طلبانه است .اما برخی از انواع
این استرس بهتر از بقیه است .موقعیتی که بنن در معرض آن قرارداشت شامل
کنترل درگیریها ،موارد ناخوشایند و ناامیدیهای نسبی بود – در عمل مدیریت و
بردن سود اندک از سرمایهای که رو به تحلیل میرفت .این یعنی زندگی در حاشیه
افرادی که زندگی به مراتب بهتری دارند .بنن همچنان تالش میکرد سود کالنی
به جیب بزند اما هیچگاه نقطه مناسب و مؤثر برای بهدست آوردن این پول کالن
را نیافت .اســترس مفرط در هنگام بازی مخصوص افراد لجباز و خودســر اســت.
همچنین انگیزش مخصوص لجبازها – ترکیب برابر نارضایتی شخصی ،رنجش
عمومــی و غریزه قماربازها – قویتر از همیشــه بنن را تحریک میکرد .بخشــی از
زمینــه این انگیزش لجبــازی در ترکیب خانوادگــی کاتولیک ایرلنــدی او ،مدارس
کاتولیک و سه ازدواج ناموفق و طالق ناخوشایند بود (روزنامه نگاران بخش اعظم
تقصیرات را به اثرات بازمانده از طالق همسر دومش نسبت میدهند).
در زمانــی نــه چندان دور ،بنن چهرهای مدرن شــناخته میشــد ،یک ضدقهرمان
رمانتیــک ،یک نظامی ســابق و فــردی که از طبقه کارگر خود را باال کشــیده ،تالش
کرده تا بعد از ازدواجهای متعدد و شغلهای مختلف پیشرفت کند و موفق شود
اما هیچگاه نتوانست در دنیای تشکیالت دولتی آسایشی بیابد ،میخواست بخشی
از آن باشد و در عین حال تمایل داشت آن را زیر و رو کند – شخصیتی شبیه ریچارد
فــورد ،یــا جان آپدایک یــا هاری کروز .ماجــرای یک مرد امریکایــی .اما حاال چنین
ماجراهایی از یک خط سیاســی گذشته بودند .ماجرای مرد امریکایی یک داستان
راستگراســت .بنن مدلهای خود را در مبارزان سیاســی نظیر لی آتواتر ،راجر آیلز،
کارل راو مییافت .همه آنها شخصیتهای امریکایی بزرگی بودند که با سازگاری و
مدرنیته در جنگ بودند و از نقض کردن معقوالت لیبرالی لذت میبردند.
نکته دیگر این است که بنن هر قدر هم باهوش و زرنگ و حتی جذاب بوده باشد،
هر قدر هم که از خصلت «مرد بودن» خود تحســین کرده باشــد ،اما لزوماً مردی
دوست داشتنی نبوده است .چندین دهه سرمایهگذار حریص بودن بدون داشتن
داستان موفقیت رضایت بخش باعث نمیشود از جنبه ناخوشایند زرنگ بازیها
و کلکهای یک کالهبردار کاســته شــود .یکی از رقبــای او در صحنه فعالیتهای
رســانهای محافظه کارضمن تصدیق هوش بنن و جاه طلبی ایدههایش درعین
حال متذکر شــد« :او آدمی پست و دغلکار است که نمیتواند به دیگران اهمیت
توجوی ســاحی
دهد .چشــمانش جــوری در اطراف میگردد که گویی در جســ 
است تا با آن تو سر شما بزند یا سوراخ سوراختان کند».
رسانههایمحافظهکارنهتنهابرایخشم،لجبازیوجنبهکاتولیکیاومناسببودند
بلکه موانع آســانتری هم برای ورود به آنها داشــتند – برعکس ورود به رســانههای
لیبرال که سلسله مراتبی از نوع شرکتی دارند به مراتب سختتر بود .عالوه بر این
رسانههایمحافظهکارباداشتنکتاب(کهاغلبدرفهرستپرفروشترین هاست)،
ویدئو و دیگر محصوالتی که از طریق راههای فروش مستقیم قابل دسترس است و
میتواند کانالهای توزیع گرانتر را دور بزند ،در رده بازار بسیار سود آور قرار میگیرد.
اوایل دهه 2000بنن به یکی از تهیهکنندگان رسانهها و کتابهای محافظه کار تبدیل
شــد .شــریک او در این کار دیوید بوسی ،از راســتگرایان افراطی بود .بوسی نویسنده
جزوات سیاسی و بازرس کمیته کنگره در پرونده مرتبط با خانواده کلینتون ،موسوم
به وایت واتر بود .او بعداً بهعنوان معاون ســتاد انتخاباتی ترامپ به بنن پیوســت.
بنن در جریان نمایش یکی از مســتندهای بنن-بوســی به نام «در برابر شــیطان»
(که در مورد آن بهعنوان جنگ صلیبی رونالد ریگان برای نابود کردن مستبدترین
و فاســدترین نظامهای سیاسی دنیا تبلیغ شــد) با آندره برایتبارت بنیانگذار شبکه
خبری برایتبارت ،مالقات کرد که این مالقات به برقراری ارتباط با مردی منجر شد
که فرصت نهایی را برای بنن فراهم کرد :رابرت مرسر.

گــروهجهــان /مراســم مجلــل اســتقبال
از ولیعهــد عربســتان روز چهارشــنبه بــا
برنامهریزیهــای ســلطنتی بــرای دیــدار
بــا ملکــه الیزابــت و خانــوادهاش و دیگــر
مقامهــای انگلیس آغاز شــد امــا هیاهوی
اعتراضــی مــردم ایــن نمایــش را از رونــق
انداخت .طی تاریخ ،همواره دیدار دو مقام
سلطنتی و تماشای آداب و مناسکش برای
مــردم جالب بوده اســت ،اما هــر قاعدهای
مثال نقضی هم دارد .پیش از آغاز سفر بن
سلمان به انگلیس ،خبرها حاکی از این بود
که مردم در اقدامــی خودجوش در تدارک
تظاهــرات اعتراضآمیــز بــه حضــور او در
کشورشانهستند.
بهگــزارش «ایران» به نقل از خبرگزاری
رویتــرز ،هــر دو کشــور این دیــدار را فرصتی
برایتقویتوگسترشروابطشانمیدانند:
بریتانیــا بــ ه دنبــال متحدی اســت که پس
از خــروج از اتحادیــه اروپــا با آن داد و ســتد
تجاری داشــته باشــد و عربســتان سعودی
هم به سرمایهگذارانی نیاز دارد که موجبات
اصالحات داخلیاش را فراهم کند ،اما طی
مالقات محمد بن ســلمان ولیعهد جوان
ی نخستوزیر انگلیس،
عربســتان با ترزا م 
معترضــان بــه مداخلهها و سیاســتهای
هــر دو کشــور در جنــگ یمــن که براســاس
برآوردها باعث کشــته شــدن  10هــزار نفر و
به خطر افتادن جان  8.3میلیون نفر شده،
اعتراض کردند .بن ســلمان و نخستوزیر
انگلیــس در دفتــر میدربــاره «شــورای
همکاری استراتژیک انگلیس-عربستان»
صحبت کردند و خبر از آغاز این شورا که قرار
است به عربســتان کمک کند تا اصالحات
اقتصــادیاش را بســط بدهد دادنــد .البته
بنا بــه گفته دو طــرف این همــکاری صرفاً
به حوزههای اقتصادی مربوط نمیشــود و
حوزههای فرهنگی ،دفاعی و امنیتی قلمرو
آل سعود را هم در بر میگیرد.
بوریس جانســون وزیر خارجه انگلیس
کــه بارهــا از برنامههــای اصالحاتــی ایــن
ولیعهد  32ساله تمجید کردهاست و دیروز
نیز برای همصدایی با او مدعی شد ،شلیک
موشکهایایرانیبهعربستانبایدمتوقف
شــود ،روز  28فوریــه در روزنامــهای نوشــته
بود که پادشاهی عربستان لیاقت حمایت
و همراهــی بریتانیا را دارد .در همین راســتا

ســخنگوی ترزا مینیز به گزارشگران گفت:
«این دیدار باعث گشــودن فصل تازهای در
روابــط دوجانبه میان این کشــور میشــود،
تمرکــز دو طــرف بر همــکاریای اســت که
باعــث بهره بردن آنها از منافع بســیار زیاد
میشــود ».به احتمال فراوان یکی از منافع
ی این اســت کــه آل ســعود را
مــورد نظــر م 
متقاعــد کنــد ســهام بزرگتریــن شــرکت
نفتی عربســتان در بازار سهام لندن عرضه
شــود .برخــی منابــع خصوصــی در دولت
بریتانیا میگویند که مقامهای این کشور از
اینکه شــاهزاده  32ساله عربستان ،بریتانیا
را بهعنــوان نخســتین ســفر اروپایــیاش
درکســوت ولیعهــدی انتخاب کرده بســیار
خوشحالند.
ی و ولیعهد عربســتان،
پیش از دیدار م 
دفتر نخســتوزیر انگلیس اعالم کرده بود
ط گرایی،
که مباحثی چون تروریســم ،افــرا 
بحران انســانی یمــن و مســائل منطقهای
همچون عراق و ســوریه از محورهای مهم
توگــو در ایــن نشســت اســت.
مــورد گف 
سخنگوی ترزا میگفت که نخستوزیر در
دیــدار با ولیعهــد ســعودی نگرانی عمیق
خــود را از وضعیــت انســانی در یمــن ابراز
کرد .او با اشاره به اقدامات اخیر انجام شده
توســط عربســتان دربــاره بحــران یمــن بر
اهمیــت دسترســی کامل و بیقید و شــرط
کمکهــای انســانی و تجــاری از جملــه
ی همچنین
بازگشــایی بنــادر تأکید کــرد .م 
به ولیعهــد گفت که انگلیــس اتهامات در
خصــوص نقــض قوانین انســان دوســتانه
بینالمللی در یمــن را به طور جدی دنبال
کــرده و بــر لــزوم تضمین تحقیق ســریع و
کامل در این خصوص تأکید داشت.
ëëگاردین :پهن کردن فرش قرمز زیر پای بن
سلمانشرمآوراست
بهگزارش «ایــران» بهنقل از خبرگزاری
الجزیــره ،در قلمــرو پادشــاهی عربســتان،
پشــت پــرده اصالحــات اخیــر ،از جملــه
برداشــتن ممنوعیــت رانندگــی زنــان و
صــدور مجــوز برگــزاری کنســرت و تعدیل
محدودیتهای ســینما ،کسی نیست بجز
محمد بن ســلمان .بــا وجود ایــن ،فعاالن
حقــوق مدنــی میگوینــد کــه عربســتان
ســعودی یکــی از کشــورهایی اســت کــه
ســابقه هولناکــی در حقوق بشــر دارد و این

اصالحــات بــرای ســرپوش گذاشــتن روی
محدودیتهای اجتماعی دیگر اســت .روز
سهشــنبه جرمــی کوبین رهبر حــزب کارگر
انگلســتان بــه خیــل فعاالنــی پیوســت که
صریحاً خواســتار توقف فروش اســلحه به
عربستان شدهاند و در بیانیههای متعددی
که منتشر کردهاند ،نوشتهاند« :بریتانیا باید
هرچه ســریعتر دســت از فروش اسلحه به
عربستان بردارد ،زیرا این تسلیحات باعث
اســتمرار وضعیت دشوار کشــور جنگزده
و بحرانــی یمــن میشــود» .آنها همچنین
ی موضعــی
خواســتار ایــن شــدهاند کــه مــ 
صریح و شــفاف در برابر نقض حقوق بشر
رو به گسترش در عربستان بگیرد .کارولین
لوکاس ،رهبر ســابق حــزب گرینپارتی روز
سهشــنبه در توئیتر خود نوشــت« :آیا زمان
آن نرســیده کــه فرش قرمزهــا را از زیر پای
دیکتاتورهــا و خودرأیهــا برداریــم؟» بــه
گزارش «ایــران» به نقل از گاردیــن ،با آغاز
جنــگ عربســتان در یمن در مــارس 2015
تا کنون ،بیش از  10هزار نفر کشــته شــدهاند
و ایــن کشــور درگیــر بحرانی شــده کــه جان
میلیونهــا نفر بــ ه دلیل بیمــاری و قحطی
در معــرض خطــر اســت .کارخانههــای
تسلیحاتیانگلیسبزرگترینتأمینکننده
عربستان سعودی است و حتی خود دولت
بریتانیــا هم تأیید کرده کــه میلیاردها پوند
طی سه ســال گذشــته به عربستان اسلحه
فروختهاست.فعاالناجتماعیاورامعمار
اصلی جنگ یمن میداننــد ،جنگی که به
زعم سازمان ملل «بدترین بحران انسانی
جهان» اســت .براســاس گزارش گروه ضد
تجــارت اســلحه ،یکــی از گروههــای اصلی
مخالف با سفر بن سلمان به لندن که نقش
مهمی در ســازماندهی اعتراضات مردمی
داشــت ،بریتانیا  4.6میلیارد پوند طی ســه
سال گذشــته به عربســتان اسلحه فروخته
است .پس از انتشار گزارشهای افشاگرایانه
از داد و ســتد تسلیحاتی میان این دو کشور،
مردم انگلیس از هر فرصتی برای اعتراض
بــه ایــن سیاســتهای دولتشــان اســتفاده
کردهانــد .تشــکیل گروههــا و فراخوانهــای
مختلــف ،برگــزاری تظاهــرات اعتراضــی،
ایجــاد جنبشهــای آنالیــن در شــبکههای
اجتماعــی و ...از جمله این تالشهاســت.
معترضــان انگلیســی ،با در دســت گرفتن
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از تــور خاورمیانــهایاش در گزارشــی بــه
کمیته امور خارجه پارلمان فرانسه تأکید
کرد ،پاریس بارها از ترکیه خواســته اســت
عملیــات در عفریــن را متوقــف کنــد .به
گزارش ایســنا ،به نقــل از روزنامه القدس
العربــی ،ژان ایــو لودریــان گفــت :تمرکــز
بینالمللیدرحالحاضردربارهسوریهبر
اجرای آتشبس در غوطه شرقی متمرکز
اســت امــا نمیتــوان اوضــاع در منطقــه
عفرین را هم نادیده گرفت .وی تأکید کرد:
برقــراری آتشبــس به خاطر کل ســوریه
الزم اســت .مــا در روزهــای آینــده دربــاره
مسأله غوطه شرقی گردهم خواهیم آمد
اما آتشبــس در تمامی مناطق از جمله
عفریــن اجــرا خواهد شــد .ایــن در حالی
اســت که مسئوالن کرد ســوری در عفرین
با اشــاره به تشــدید حمالت ارتش ترکیه
برخالف قطعنامه شورای امنیت سازمان
ملل متحد ،خواستار کمک مردم و اقلیم
کردستان عراق به مجروحان و مردم شهر
عفرینشدند.

اسرائیل و میانمار در فهرست کودک کش ها قرار می گیرند

ائتــاف بینالمللــی حقوق کــودکان در مناطق جنگــی برای نخســتین بار در
ســالجاری میالدی از دبیرکل ســازمان ملل خواســت تا نام ارتش اسرائیل را
بهدلیل کشــتار و نقض حقوق کودکان فلســطینی در فهرست سیاه قرار دهد.
ایــن ائتالف همچنین خواســتار قرارگیری ارتشهای میانمار و افغانســتان در
این فهرست شده است .بهگزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس،
روز گذشــته نهاد غیردولتی دیدهبان حقوق کودکان و درگیریهای مسلحانه،
با اشــاره به آمارهای ســازمان ملل در کشته و زخمی شدن کودکان فلسطینی
توســط ســربازان اســرائیلی و حمالت  ،2017برای نخســتین بار در سالجاری
میالدی خواســتار قرار گرفتن نام ارتش اســرائیل در فهرست سیاه شد .در این
گزارش به میانمار نیز اشاره شده و گزارشهایی از کشته ،سوزانده شدن و ضرب
و شتم کودکان مسلمان روهینگیایی توسط ارتش میانمار نقل شده است .این
ائتالف در عین حال از «آنتونیو گوترش» دبیرکل ســازمان ملل خواسته تا نام
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و نیروهای شبه نظامی حامی دولت را که
مسئول کشتن و تجاوز به کودکان است در فهرست سیاه بیفزاید.

گروهجهان /دو مقام کرهجنوبی که با «کیم جونگ اون» دیدار داشتند امروز با نامهای
از رهبر کره شمالی برای مقامات امریکایی راهی واشنگتن میشوند تا نتایج این دیدار
تاریخیرابادولتترامپدرمیانبگذارند.ترامپازپیشنهادپیونگیانگبرایانجام
مذاکرات استقبال کرده و در عین حال هشدار داده در صورت شکست مذاکرات ،اقدام
نظامی همچنان روی میز است .بهگزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز« ،چانگ
ایویی-یونگ» رئیس دفتر امنیت ملی کر ه جنوبی که ارتباطات نزدیکی با واشنگتن
دارد و همچنین «سوئه هون» ،رئیس سرویس اطالعات ملی این کشور که روز دوشنبه
هفته جاری به پیونگ یانگ سفر کرده و با «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی دیدار
کرده بودند ،راهی واشــنگتن شــدند .چانگ اعالم کرده که حامل پیامی از سوی رهبر
کرهشمالیبرایمقاماتامریکاییاستامامشخصنکردهاینپیامچیست.هرچند
که روز سهشنبه اعالم شد پیونگ یانگ آمادگی خود را برای دیدار و مذاکره مستقیم
با امریکا اعالم کردهاست و از همین رو تصور میشود پیامی که «چانگ» از آن سخن
گفتههمینمسألهباشد.بهگفتهاینمقامکرهجنوبی،پیونگیانگتأکیدکرده،هنگام
برگزاری مذاکرات با جامعه بینالمللی آزمایش هستهای یا موشکی انجام نخواهد
داد .در همین حال روز گذشته وزارت خارجه امریکا اعالم کرد واشنگتن و سئول طی
روزهای آتی دیداری برای گفتوگو درباره کره شمالی خواهند داشت .هنوز جزئیات
این ســفر تأیید نشده و مشخص نیست که این دو مقام کر ه جنوبی با دونالد ترامپ،
رئیسجمهوریامریکادیدارخواهندکردیاخیر.فرستادگانکرهجنوبیدرحالیبرای
اعالمنتایجدیدارشانبارهبرکرهشمالیبهواشنگتنسفرکردندکهروزگذشتهترامپ
با استقبال از پیشنهاد پیونگ یانگ برای انجام مذاکرات هستهای ،آن را گامی مثبت
خوانده و تأکید کرد ،نباید اجازه دهیم این وضعیت بدتر شود .ترامپ دیدار تاریخی
بــا کیــم جونــگ اون را منتفی ندانســته و افزود« :راهی بســیار طوالنی با کره شــمالی
پیمودهایم .باید کاری انجام شــود» .وی در عین حال هشــدار داد در صورت شکست
مذاکرات ،اقدام نظامی همچنان روی میز است .به گزارش اسپوتنیک ،در همین حال
«مایک پنس» معاون رئیسجمهوری امریکا نیز اعالم کرد ،تا زمانی که کرهشمالی
اقداماتــی جدی بــرای متوقف کــردن برنامه هســتهای خود انجام ندهد ،واشــنگتن
تغییری در مواضع خود به عمل نخواهد آورد.
ëëواکنشهابهتوافقکمسابقهدوکره
توافقتاریخیوکمسابقهدوکرهدرخصوصدیداررهبرکرهشمالیورئیسجمهوری
کره جنوبی ،با واکنشهای متعددی همراه بود .آنتونیو گوترش ،دبیرکل سازمان ملل
نیــز پیشــرفتهای اخیر در روند مذاکــرات را دلگرمکننده خواند .ســوئد نیز از ترامپ
خواست تا برای مذاکرات آتی واشنگتن  -پیونگ یانگ کمک کند .روسیه بر آمادگی
توگوها میــان دو کره تأکید کرد .چین نیز اعالم کرد
کشــورش برای کمک به آغاز گف 
این اقدام میتواند در برقراری صلح و تأمین امنیت شبه جزیره بسیار اثرگذار باشد.
ژاپن هم تأکید کرد به اجرای سیاســت اعمال فشــار حداکثری بر پیونگیانگ ادامه
خواهد داد .خبرها همچنین حاکی اســت ،واشــنگتن روز گذشــته پیونــگ یانگ را به
ترور شیمیایی «کیم جونگ نام» برادر ناتنی رهبر این کشور متهم کرده و تحریمهای
تازهای را علیه این کشور وضع کرد.
 ëëرئیسجمهوریسابقامریکامعتقداستهرج ومرج
کنونــی در کاخ ســفید باعث میشــود تا دولت او بســیار
دو خط خبر
خوب به نظر برسد!
 ëëلنــدن اعــام کــرد ،اگر روســیه در حمله به جاســوس
ســابق انگلیــس دســت داشــته باشــد ،سیاســتمداران
انگلیســی احتماالً در مراسم جام جهانی  2018در کشور
روسیهشرکتنخواهندکرد.
 ëëرئیس ستاد امور اسرا و آزادگان فلسطینی گفت که نیروهای ارتش رژیم اشغالگر
قدس از سال ۱۹۶۷تاکنون ۱۵هزار بانوی فلسطینی را بازداشت کردهاند.

