
 چهار هفته تالش بی نتیجه برای مهار اعتراضات 
اقتصادی در فرانسه باعث شده است کاخ الیزه 
دست به فرافکنی بزند و دوباره داستان اقدامات 
سایبری روس   ها و اقدام آنها برای بی ثبات سازی 
اروپا به میان آمده است. یک روزنامه انگلیسی 
مدعی سازماندهی اعتراضات اقتصادی از طریق 
کاربران روسی شبکه های اجتماعی شد و همزمان 
هم یک روزنامه فرانسوی از بررسی این موضوع از 
سوی نهادهای امنیتی این کشور خبر داد. به این 
ترتیب دموکراسی مدعیانه فرانسوی هم استعداد 
خودش را در مطرح کردن تئوری توطئه روسي 
برای ایجاد خفقان و سرکوب مخالفان نشان داد. 
به گزارش روزنامه فرانسوی لوپاریزین، سرویس  امنیتی 
فرانسه )SGDSN( امکان نقش داشتن دست    هایی از 
خارج از کشور در قالب شبکه های اجتماعی به منظور 
ش��کل دهی به اعتراضات جلیقه زرد   ها را در دس��ت 
بررسی دارد.  به نوشته این روزنامه این نهاد که تحت 
نظر »ادوارد فیلیپ « نخست وزیر این کشور قرار دارد، 
هم اکنون با سایر سرویس های اطالعاتی فرانسه و به 
ویژه ISB هماهنگ است تا به امکان مداخله خارجی از 
راه شبکه های اجتماعی رسیدگی شود کند.  تحقیقات 
متوجه حساب های ویژه و نیز فعالیت های مشکوک 
سایت هاس��ت که خودس��رانه اطالعات و تفاسیر را 
منتشر می کنند.  همچنین روزنامه انگلیسی »تایمز « 
روز     شنبه مدعی شده بود که صد   ها حساب کاربری 
مربوط به ش��بکه های اجتماعی در روس��یه تالش 
کرده اند تظاهرات در فرانسه را س��ازماندهی کنند. 
با این حال یک منبع فرانس��وی درباره این موضوع 
ابراز تردید و اعالم کرد که هیچ مدرکی در این زمینه 

وجود ندارد.  
روز     ش��نبه معترض��ان اقتص��ادی موس��وم ب��ه 
»جلیقه زردها« در فرانس��ه با وجود عقب نش��ینی 
»امانوئل ماکرون« رئیس جمهور این کشور از طرح 
افزایش مالیات بر سوخت برای چهارمین هفته به 

خیابان   ها ریختند که نتیج��ه آن تظاهراتی با بیش 
از هزار و 700 بازداش��تی  و صد   ه��ا زخمی و البته 
یک کشته بود تا مجموع کشته های این چهار هفته 
به پنج نفر برس��د.  دولت فرانس��ه از چندی پیش 
اعالم کرده بود که در چارچوب سیاس��ت تش��ویق 
عمومی به استفاده از خودروهای هیبریدی و کاهش 
خودروهای متکی به سوخت فسیلی، باید از ابتدای 
سال آینده میالدی مالیات بر هر لیتر گازوییل را 6/5 
و هر لیتر بنزین 2/9 سنت افزایش دهد؛ سیاستی که 
مخصوصاً طبقه متوسط رو به پایین ساکن حاشیه 
شهرهای بزرگ را که در ضعف وسایط حمل و نقل 
عمومی به خودروهای ش��خصی دیزل خود متکی 
هستند، به شدت تحت فشار اقتصادی قرار می دهد 
و همین امر جرقه اعتراضات سراس��ری را روش��ن 
کرد.  »جلیقه زرده��ا« از ۱7 نوامبر علیه باالرفتن 
قیمت بنزین در فرانس��ه اعتراضات خود را ش��روع 
کرده اند. اگرچه عموماً تظاهرات های گس��ترده در 

کل فرانسه ، با در گیری با پلیس ، آتش زدن ماشین ها ، 
شکستن شیشه های مغازه   ها و بانک   ها همراه است 
اما این دور از اعتراضات به رغم آنکه در مقایس��ه با 
اعتراضات گذش��ته میلیونی سندیکاهای کارگری 
از حیث تعداد معترضان قابل توجه نیس��ت و مثاًل 
تنه��ا در روز    ش��نبه در کل فرانس��ه ۱35 هزار نفر 
در آن ش��رکت کرده اند اما از حی��ث پراکندگی با 
مشارکت مردم حدود 400شهر و همینطور از نظر 
ش��دت تقابل معترضان و پلیس چنان بوده اس��ت 
که توانسته ضرری 3میلیاردی به اقتصاد این کشور 
بزند و از زبان برونو لومیر ، وزیر دارایی فرانس��ه این 
اعتراضات »فاجعه بار « خوانده شده است.  گرچه به 
نظر می رسد دولت فرانسه عقب نشینی بی سابقه ای با 
ابتدا تعلیق و سپس لغو قانون افزایش مالیات سوخت 
انجام داده باشد و از این نظر خطر بزرگی کرده باشد 
و حتی حاضر به مذاکره ب��ا رهبران جنبش جلیقه 
زرد   ها ش��ده باش��د اما با توجه به اینکه در چند روز 

گذشته هم تحرکاتی همزمان از سوی دانش آموزان 
دبیرستانی در اعتراض به سیاس��ت های آموزشی 
شکل گرفت که با سرکوب شدید پلیس روبه رو شده 
و تصاویر منتشر شده چهره دموکراسی فرانسوی را 
مخدوش تر از گذش��ته کرد، این عقب نشینی حتی 
دیر هنگام بود. در چنین شرایطی بعد از چهار هفته 
زد و خورد، نخست وزیر فرانسه روز یک   شنبه سعی 
کرد چهره ای نرم تر از فرانسه ارائه کند و بگوید: زمان 
گفت وگو فرا رسیده است تا دوباره وحدت ملی را با 
کمک یکدیگر بازگردانیم و گفت وگو   ها با معترضان 
صلح جو باید ادامه یابد. هیچ مالیاتی آنقدر اهمیت 
ندارد که اتحاد ملی م��ا را تهدید کند.  همچنین به 
گفته فیلیپ قرار است ماکرون امروز دو   شنبه صحبت 
کند و پیشنهادات و تدابیری را برای کل ملت فرانسه 

خواهد داشت تا وحدت آنها را دوباره بازیابد. 
 لودریان: ترامپ دخالت نکند

»ژان ایو لودریان « وزیر خارجه فرانسه روز یک   شنبه 
به اظهارات »دونالد ترامپ« رئیس جمهور امریکا در 
زمینه اعتراضات »جلیقه زردها« واکنش نشان داد 
و گفت که رئیس جمهور امریکا نباید در امور داخلی 
فرانسه مداخله کند.  رئیس جمهور امریکا روز شنبه 
درباره اعتراض های »جلیقه زردها« اظهارنظر کرد 
و این موضوع را به توافق بین المللی پاریس درباره 
مقابله با تغیی��رات اقلیمی مرتبط دانس��ت.  وی با 
انتشار پیامی در توئیتر نوشت: »توافق ]آب و هوایی[ 
پاریس آنقدر   ها هم برای پاری��س خوب کار نکرده 
است. در سراسر فرانس��ه اعتراض  و شورش  است. 
مردم فرانس��ه نمی خواهند مقادیر هنگفت پول را 
اغلب به کشورهای جهان سوم بدهند تا شاید آنها 
از محیط زیس��ت حفاظت کنند. آنه��ا ]معترضان 
فرانسوی[ شعار می دهند » ما ترامپ را می خواهیم«  
»من عاشق فرانسه هستم.« این دومین بار بود که 
ترامپ در طول یک هفته گذشته درباره اعتراض    ها 

در فرانسه موضع گیری کرد. 

88498444سرويسبينالملل

| روزنامهجوان| شماره5536 دوش��نبه19آذر1397| 2ربي��عالثان��ي1440|

»توهم روسيه« در اعتراضات فرانسه

گفت�ه  هرچن�د    گزارش  یک
می ش�ود نتانیاهو 
عملیات »سپرشمالی« در امتداد مرزهای جنوبی 
لبنان را برای انحراف توجه      ها از فس�اد داخلی و 
شکست در نواره غزه آغاز کرده اما خود رهبران 
صهیونیستی اذعان دارند شکست از حماس لکه 
ننگی است که با این عملیات های انحرافی پاک 

نخواهد شد.
آویگ��دور لیبرم��ن، وزی��ر جنگ مس��تعفی رژیم 
صهیونیس��تی در مصاحب��ه ای از دولت اس��رائیل 
خواست به جای تمرکز بر عملیات »سپر شمالی « 
به اقدامات حماس در نوار غزه واکنش نش��ان دهد. 
این عملیات چند روزی است که شروع شده و هدف 
آن شناسایی و تخریب تونل های منتسب به حزب اهلل 
است که از لبنان به شمال س��رزمین های اشغالی 
می رسد. اما ناظران و تحلیلگران معتقدند هدف اصلی 
عملیات انحراف افکار عمومی از مش��کالت داخلی 
نتانیاهو به ویژه شکست از مقاومت فلسطینی در نوار 
غزه است؛ مسئله ای که حتی انتقاد سیاستمداران 
صهیونیستی را در پی داشته است. لیبرمن در ادامه 
با به انتقاد گرفتن بنیامین نتانیاهو، نخس��ت وزیر و 
فرماندهی ارتش این رژیم گفت: »بارش شدید باران 

دو روز اخیر هرگز نمی تواند ننگ و عار بر جای مانده 
از شکست مان در برابر حماس را بشوید و پاک کند.« 
 اشاره لیبرمن به شکست اخیر نظامیان اسرائیلی در 
نوار غزه است که بر اثر آن لیبرمن از کابینه نتانیاهو 
استعفا داد و در نتیجه کابینه رژیم صهیونیستی در 

وضعیت شکننده قرار گرفت. 
لیبرمن در ادام��ه گفت: فعالیت در ش��مال انفعال 
در جن��وب را توجیه نمی کند. آنچه در ش��مال رخ 
می دهد یک اقدام مهندس��ی است نه یک عملیات 
نظامی. ضرورتی ندارد که یکی بر دیگری ارجحیت 
داشته باشد. می توان هر دو را کنار هم داشت. ادعای 
لیبرمن برای داش��تن دو جبهه همزمان در حالی 
است که خیلی از ناظران با اش��اره به نبرد اخیر غزه 
معتقدند تل آویو ق��ادر نبود تنه��ا در مقابل جبهه 
جنوبی به موفقیت دس��ت یابد و اگر جبهه شمالی 
توسط حزب اهلل فعال ش��ود که به مراتب قوی تر از 
حماس اس��ت رژیم صهیونیس��تی به سختی قادر 
خواهد بود در دو جبهه همزمان وارد نبرد شود. در 
همین حال، بنیامین نتانیاهو روز یک     شنبه همزمان 
با ادامه عملیات »سپر شمالی« در مرز لبنان گفت که 
نفعی در ورود درگیری با فلسطینیان در مرز غزه و 

کرانه باختری ندارد. 

 تمامی اسرائیل در تیررس حزب اهلل
معاون دبیرکل حزب اهلل بازدارندگی مقاومت لبنان 
را عامل عدم  تجاوز رژیم صهیونیستی به این کشور 
دانست و تأکید کرد که هیچ  نقطه  ای در سرزمین های 
اشغالی از تیررس موشک های حزب اهلل خارج نیست.   
شیخ نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان در 
گفت وگو با روزنامه ایرانی عرب زبان الوفاق با اشاره به 
تالش های رژیم صهیونیستی برای هدف قرار دادن 
مقاومت در غزه و لبنان به وی��ژه در جنگ اخیر غزه 
تأکید کرد که مقاومت فلسطین موفق شد معادله 
جدیدی را ترس��یم کند که ان شاء اهلل استمرار پیدا 
خواهد کرد و این ش��رایط باعث آرامش و آسایش 
بیشتر نوار غزه شده و آن را در برابر اتفاقات مختلف 
حفظ خواهد ک��رد. وی ادامه داد که قب��ل از وقوع 
عملیات غزه و موفقیت گروه های مقاومت فلسطین، 
دشمن صهیونیستی هیچ محاسبه ای در خصوص 
عملیات نظامی ضد لبنان نداش��ت، چرا که از سال 
2006 در برابر قدرت مقاومت اسالمی لبنان دچار 
بازدارندگی شده است. وی تأکید کرد که امروز جبهه 
داخلی رژیم صهیونیس��تی تا تل آویو پایتخت این 
رژیم در صورت بروز جنگ در معرض تهدید قرار دارد 
و هیچ نقطه ای در سرزمین های اشغالی وجود ندارد 

که خارج از تیررس موشک های حزب اهلل باشد. شیخ 
قاسم افزود که صهیونیست      ها در مناقشه های خود 
چنین سطحی از تهدید را تحمل نمی کنند، به همین 
علت انگیزه ای برای جنگ در لبنان ندارند، چرا که 
قواعد بازدارنده ای که حزب اهلل در برابر اسرائیل ایجاد 
کرده، اقدام پیش دس��تانه رژیم صهیونیستی برای 
آغاز جنگ ضد لبنان را با مش��کالت زیادی مواجه 

کرده است. 
 رسوایی بزرگ برای سپر شمالی

برخی رس��انه های اس��رائیلی از گم شدن دو قبضه 
اسلحه سربازان ارتش رژیم صهیونیستی در مرزهای 
شمالی اراضی اش��غالی با لبنان در جریان عملیات 

» سپر شمال « خبر دادند. 
به نوشته روزنامه مستقل رأی الیوم، به نظر می رسد 
رژیم صهیونیس��تی به دلیل ناپدید شدن دو قبضه 
سالح اتوماتیک سوار بر خودروهای زرهی نیروهای 
اسرائیلی مس��تقر در مرزهای جنوبی لبنان با یک 
رسوایی بزرگ مواجه شده است، سالح های مفقود 
شده از مدل » اف ان ام آژ « است و حال سؤال این است 
که این مسلسل      ها اکنون کجا هستند و چه کسانی 
آنها را ربوده اند؟ این اسلحه      ها با غفلت دستگاه های 
کنترل و رصد اسرائیل که از حدود یک هفته قبل در 
باال     ترین درجه آماده باش در مرزهای لبنان مستقر 
هستند، به سرقت رفته است، حاال اگر این اسلحه      ها 
در ضاحیه جنوبی بیروت )زی��ر نظر حزب اهلل( پیدا 
شود، چه خواهد شد؟ برخی رسانه های عبری زبان 
جزئیات این موضوع را افش��ا و اعالم کردند، این دو 
قبضه سالح ارتش اسرائیل در مرزهای شمالی اراضی 
اشغالی با لبنان به سرقت رفته اند. یک سایت عبری 
زبان نیز با اش��اره به این اتفاق به نق��ل از یک منبع 
نظامی اعالم کرد، این اتف��اق از نظر امنیتی و نیز از 
منظر امنیت شخصی س��ربازان به شدت خطرناک 

است و تحقیقات در این رابطه در حال انجام است. 
به احتمال قوی، نیروهای حزب اهلل که در طول چند 
روز گذش��ته در این مرز     ها از نزدی��ک از چهره های 
سربازان اس��رائیلی و ش��ماره خودروهای زرهی و 
تجهیزات نظامی شان عکس و تصویر گرفته اند، وارد 
اراضی اشغالی فلسطین شده و در پیامی شدیداللحن 
و آشکار برای رژیم صهیونیس��تی و اهانتی عامدانه 
نسبت به این رژیم، سالح های سربازان اسرائیلی را 

برداشته اند. 
در پی انتشار خبر مفقود شدن دو مسلسل مذکور 
از روی تجهیزات نظامی اس��رائیل این حادثه مورد 
تمسخر فعاالن در شبکه های اجتماعی در لبنان و 
کشورهای عربی قرار گرفت. این موضوع به صورت 
هشتگ در شبکه های اجتماعی همراه با اظهارات 

تمسخر  آمیز علیه اسرائیل و ارتش انتشار یافت. 

  گزارش  2

   خبر

دورنماي سياسي جنگ تجاري امريکا و چين
س��ابرینا منگ وانژو، مدیر مالی ش��رکت بزرگ تلفن هوآوی و فرزند 
بنیانگذار این شرکت، روز       شنبه اول دسامبر در مسیر خود از هنگ کنگ 
به مکزیک توقف��ی در ونکوور کانادا داش��ت ام��ا در همان جا مقامات 
کانادایی او را دس��تگیر کردند چون امریکایی      ها از کانادا درخواس��ت 
دستگیری او را کرده بودند. این ماجرا چند روزی مسکوت گذاشته شد تا 
اینکه دادگاه او روز جمعه گذشته موضوع را علنی کرد و معلوم شد که او 
به دلیل نقض تحریم های امریکایی علیه ایران دستگیر شده است. جان 
گیب گیرسلی، دادستان کانادایی، مدعی شده که خانم وانژو شخصاً به 
امریکا اطالع داده بود که هوآوی شرکت تابعه اسکای کام را فروخته اما 
این شرکت صوری بوده و تنها به عنوان پوششی برای نقض تحریم های 
ایران مورد استفاده قرار گرفته است. حاال خانم منگ منتظر حکم دادگاه 
در روز دو     شنبه برای قرار وثیقه است اما اگر این دادگاه در نهایت حکم به 
محکومیت او بدهد، کانادا او را طبق قرارداد استرداد مجرمین به امریکا 

خواهد داد و شاید آنجا تا سه دهه در زندان به سر ببرد. 
بیانیه وزارت خارجه چین در روز هش��تم دس��امبر به روشنی داللت 
بر خشم این کشور از اقدام کانادا داش��ت که بازداشت خانم منگ را با 
الفاظی مثل »بسیار کثیف«، »نادیده گرفتن قانون«، »غیرمنطقی « و 
»نقض حقوق او « توصیف کرده و لی یوچنگ، معاون وزیر خارجه چین، 
کانادا را تهدیده کرده که »فوراً منگ را آزاد کند وگرنه کانادا بایس��تی 
مسئولیت کامل تبعات جدی ایجاد شده را بپذیرد.«  شاید به نظر برسد 
که چینی      ها این موضوع را از منظر دفاع از حقوق منگ دنبال می کنند 
اما تهدید یوچنگ به خوبی نشان می دهد که آنها مسئله را فراتر از یک 
پرونده حقوقی ساده و بر مبنای حمله تازه ای از امریکا علیه چین ارزیابی 
می کنند. این ارزیابی با همزمان بودن دستگیری منگ در کانادا با دیدار 
شی جین پینگ و دونالد ترامپ، رؤس��ای جمهور چین و امریکا، قابل 
توجیه است. هرچند که گفته می شود در این دیدار توافقی برای ایجاد 
آتش بس در جنگ تجاری بین دو کشور به دست آمده اما باید گفت که 
بازداشت منگ اولین کارشکنی دولت امریکا در این توافق است. هرچند 
که جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، گفته که هیچ انگیزه سیاسی در 
بازداش��ت منگ وانژو وجود ندارد و از طرف دیگر، ادعا شده که ترامپ 
خبری از دستگیری منگ وانژو نداش��ته اما باید گفت که هیچ کدام از 
این عذر و بهانه      ها برای چینی      ها قابل قبول نیس��ت و به قول جان مک 
الکلین، قائم مقام پیشین سازمان سیا، چین به این سادگی چنین حرفی 
را قبول نمی کند و بازداشت منگ را اقدامی عامدانه و از پیش طراحی 

شده برای افزایش فشار بر خود ارزیابی می کند. 
تجربه مش��ابه در مورد ZTE، بزرگ ترین رقیب چینی هوآوی، نش��ان 
می دهد که امری��کا به بهانه نقض تحریم      ها به دنبال فش��ار بر غول های 
تکنولوژی چین و اعمال کنترل ب��ر آنها اس��ت. ZTE در آن پرونده به 
مصالحه ای با امریکا بر س��ر اتهام نقض تحریم ایران و ارسال تجهیزات 
مخابراتی به کره شمالی رسید آن هم با پرداخت بیش از یک میلیارد دالر 
جریمه و قبول تغییر هیئت مدیره و مدی��ران اجرایی خود. حاال امریکا 
می خواهد همین برنامه را در مورد هوآوی اجرا کند و این به معنای جنگ 
تجاری با چین اما در زمینه ای متفاوت با افزایش تعرفه  بر کاال     ها است که با 
دستکاری در مدیریت شرکت های بزرگ چینی انجام می شود. به همین 
جهت هم انتظار می رود چین چاره ای جز عمل مقابله به مثل نداش��ته 
باشد تا از دست اندازی امریکایی      ها به چینش مدیریت شرکت های خود 
جلوگیری کند. به نظر می رسد که برخی از شرکت های امریکایی از همین 
حاال دست به اقدامات احتیاطی زده اند و برای مثال، الکلین از یادداشت 
داخلی یک شرکت تراشه سازی امریکایی می گوید که به کارمندان خود 
هشدار داده تا »در حال حاضر به چین سفر نکنند. « در واقع، چین سابقه 
دست زدن به چنین اقداماتی دارد چنان که در ماه اکتبر مانع خروج مدیر 
یو بی اس از چین شد و مقامات این بانک بزرگ سوئیسی هم از پیگیری 
موضوع خودداری کردند. آماندا دبوسک، رئیس بخش تجارت بین الملل 
در شرکت حقوقی دچرت ال ال پی، مطمئن از تالفی چین است و می گوید: 
»بگذارید ببینیم چه کسی مجوز برای کار نخواهد گرفت یا اینکه کدام 
مدیر امریکایی بازداش��ت می ش��ود. « در این صورت، باید دید که صبر 
چینی ها چگونه لبریز شده و چه مقام ارشد تجاری یا شرکت امریکایی 

قربانی بعدی جنگ تجاری بین دو غول بزرگ اقتصادی خواهد شد. 
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 تقالی خانم نخست وزیر برای بهتر کردن توافق برگزیت
 ترزا می  قصد دارد رأی گیری روز سه     شنبه پارلمان درباره طرح برگزیتش 
را به تعویق انداخته و به بروکسل برود و خواستار بهتر کردن شرایط این 
توافق شود.  روزنامه ساندی تایمز انگلیسی به نقل از »وزرا و دستیاران « 
نوشت که آنها انتظار دارند ترزا می، نخست وزیر این کشور اعالم کند که 
می خواهد این رای گیری به تعویق بیفتد. یکی از انگیزه های وی از این 
اقدام این است که او ظاهرا شکست توافق برگزیتش در این رای گیری را 
قطعی دانسته و وزرای دولتش نیز اظهار نگرانی کرده اند که این شکست 
ممکن است آنقدر سنگین باشد که باعث سقوط دولت وی شود. به نوشته 
ساندی تایمز، ترزا می طی چند روز آتی به بروکسل رفته و برای آخرین بار 
از اتحادیه اروپا خواهد خواست تا شرایط مربوط به توافق خروج بریتانیا از 
اتحادیه اروپا را بهبود بخشد. قانونگذاران انگلیسی در هفته های گذشته 
بار    ها هشدار داده اند که تنها در صورت بهتر شدن شرایط این توافق از 

آن حمایت خواهند کرد. 

 تفاوت هدر ناوئرت با سایر سفرای کارآزموده سازمان ملل
هدر ناوئرت، سخنگوی وزارت خارجه امریکا از سوی دولت این کشور 
به عنوان سفیر جدید در سازمان ملل انتخاب شده و قرار است به زودی 
جای نیکی هیلی را بگیرد. اما او س��ابقه چندانی در سیاست خارجی 
و نحوه عملکرد در عرصه بین المللی ندارد.  روزنامه واش��نگتن پست 
نوش��ت: با وجود آنکه هدر ناوئرت برای دو س��ال در سمت سخنگوی 
وزارت خارجه امریکا فعالیت داش��ته، اما برای به دست گرفتن یکی از 
مهم  ترین پست های دیپلماسی امریکایی که همان سفیر این کشور در 
سازمان ملل است، آمادگی الزم را ندارد و یک انتخاب ناجور و عجیب 
به نظر می رسد. برخالف تمامی سفرای سابق امریکا در سازمان ملل، 
ناوئرت هیچ پیشینه چش��مگیری در امور خارجی یا دولتی ندارد؛ به 
جایش، او به عنوان خبرنگار و گوینده از ۱996 و بیش��تر برای شبکه 
خبری فاکس نیوز کار کرده و بیشتر به خاطر برنامه » فاکس و دوستان « 
که مورد عالقه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکاست، شهرت دارد. 
دنیل بنجامین، هماهنگ کننده مقابله با تروریسم وزارت خارجه امریکا 
در دوران ریاس��ت جمهوری باراک اوباما در مطلب��ی توئیتری درباره 
انتخاب ناوئرت می نویسد: تا به حال کسی چون هدر ناوئرت را که هیچ 
سابقه ای در امور سیاسی و خارجی ندارد، در چنین سمتی نداشته ایم. 

 پاکستان و چین رزمایش مشترک نظامی برگزار می کنند
نیروهای ارتش چین برای ش��رکت در رزمایش مش��ترک با نظامیان 

پاکستانی موسوم به »جنگجو ششم 20۱8 « وارد این کشور شدند. 
 به گزارش ف��ارس ، نیروهای ارت��ش چین برای ش��رکت در رزمایش 
مشترک با نظامیان پاکس��تانی موس��وم به »جنگجو ششم 20۱8« 
 وارد این کشور ش��دند. هدف از این رزمایش نحوه مبارزه با تروریسم 
است که تا س��ه هفته آینده در پاکس��تان ادامه خواهد داشت. چندی 
پیش رزمایش هوایی مشترک پاکس��تان و چین موسوم به »شاهین 
7 « با هدف ارتقای توان نظامی و صلح و ثبات منطقه آغاز شد. در این 
رزمایش هوایی ، جنگنده    ها و بمب افکن    ها و سیستم های واکنش سریع 
و هواپیماهای آواکس نیروی هوایی ارتش چین توان دفاعی خود را به 

نمایش گذاشتند. 

»سیگنال اشتباه « امریکا همزمان با نشست سوئد
فضای خاکستری مذاکرات يمن در استکهلم

با وجود زمزمه    هایی که در مورد کاهش حمایت امریکا از عربستان 
در یمن به گوش می رس�د، یک مقام وزارت خارجه امریکا دیروز 
به صراح�ت گفت امری�کا به حمای�ت از ائت�الف س�عودی ادامه 
خواه�د داد و چنین موضوعی یک »س�یگنال اش�تباه « اس�ت. 
به گزارش »جوان«، مذاکرات صلح یمن در اس��تکهلم، روز گذشته با 
دس��تیابی به توافق نسبی بر سر تبادل اس��را، ظاهراً یک گام به پیش 
رفت ولی در سایر مسائل به خصوص نحوه اداره الحدیده و همچنین 
بازگشایی فرودگاه صنعا به سختی پیش می رود. یک منبع در دولت 
مستعفی منصور هادی که خواسته نامش فاش نشود، گفته که  شش 
موضوع مورد اختالف شامل آزادی اسرا و زندانیان هر دو طرف ، تسهیل 
ورود کمک های انسانی به متضررین ، اوضاع نظامی در شهر الحدیده، 
محاصره شهر »تعز« )جنوب غرب یمن( به دس��ت انصاراهلل، مسائل 
اقتصادی به خصوص بانک مرکزی و ازس��رگیری پرواز    ها در فرودگاه 
بین المللی صنعا، روی میز مذاکره است. مارتین گریفیتس، فرستاده 
ویژه سازمان ملل با ابراز امیدواری از پیشرفت گفت وگو های یمنی از 
روحیه مثبت طرف های مذاکره کننده در سوئد قدردانی کرده و با ابراز 
امیدواری از اینکه در طول این دوره گفت وگو     ها پیشرفت حاصل شود، 
گفته است: »ما بر خویشتنداری طرفین تأکید داریم و آنها را به اجرای 
تعهدات دعوت می کنیم. « الکمالی، عضو هیئت اعزامی نمایندگی دولت 
مستعفی یمن هم گفته که دو طرف درباره پرونده تبادل تمامی اسرا 
توافق کرده اند. با این حال، ابراهیم الدیلمی، عضو دفتر سیاسی جنبش 
انصاراهلل یمن توافق درباره پرونده اسرا را تنها توافق انجام شده تاکنون 
دانس��ته و گفته که هیچ توافق دیگری میان دو طرف صورت نگرفته 
است. یک منبع یمنی هم که از شش پرونده روی میز مذاکرات سخن 
گفته بود، تأکید کرده در ارتباط با اوضاع نظامی در شهر »الحدیده« 

)غرب یمن( پیچیدگی وجود دارد. 
عاله بر این مس��ئله، وضع فرودگاه بین المللی صنعا و محاصره ش��هر 
»تعز« )جنوب غرب یمن( به دست انصار اهلل نیز جزو محور    هایی است 
که توافقی بر سر آنها به دست نیامده است. در مورد گشایش فرودگاه 
بین المللی صنعا، دیروز برخی منابع در مذاکرات بحث    هایی را مطرح 
کردند که موضع انصاراهلل درباره آن مشخص نشده است. خالد الیمانی، 
وزیر خارجه دولت مستعفی یمن در گفت وگو با خبرگزاری فرانسه در 
حاشیه مذاکرات صلح گفته که ما آماده گشایش فرودگاه صنعا هستیم 
اما رویکرد ما این اس��ت که فرودگاه اصلی و بین المللی یمن در عدن 
باش��د و فرودگاه های دیگر یمن، به فرودگاه داخلی تبدیل شوند. وی 
در ادامه افزود: اگر طرف مقابل )انص��اراهلل( قبول کند وارد این تجربه 
حاکمیتی شود هواپیما    ها می توانند به عدن بیایند و به صنعا، الحدیده یا 
فرودگاه های دیگر بروند و به عدن بازگردند و به خارج بروند. ما معتقدیم 
» این رویکرد از منافع ملت یمن حمایت و از منافع تمامی شهروندان 

یمنی دفاع می کند و میان آنها فرقی وجود ندارد.« 
 سیگنال امریکایی در گرماگرم مذاکرات

آنچه بیش از هر چیز دیگری فضای مذاکرات را تحت تأثیر قرار داد، 
موضع تیموتی لندرکینگ، از مقامات وزارت خارجه امریکا است که 
گفته بحث    هایی که درباره قطع حمایت امریکا از ائتالف عربس��تان 
مطرح شده  »پیامی اشتباهی« اس��ت. پیش از این اواخر اکتبر، وزیر 
دفاع امریکا طی س��خنرانی در یک اندیش��کده امریکایی صلح گفته 
بود : »جنگ یمن باید پایان یابد. ما باید جنگ را با مصالحه جایگزین 
کنیم...  زمان متوقف کردن جنگ فرا رس��یده است. « جیمز ماتیس 
گفته بود که امریکا خواستار برقراری آتش بس در یمن، طی 30 روز 
آینده و انجام مذاکرات صلح بین طرف های یمنی است، موضعی که 
برخی منابع آن را اولتیماتوم به عربس��تان تلقی کردند و با فاصله ای 
چند هفته ای، مذاکرات صلح استکهلم آغاز شد. با این حال، »تیموتی 
لندرکینگ«، معاون رئیس بخش خلیج فارس در وزارت خارجه امریکا 
دیروز در سمیناری در ابوظبی با موضوع » یمن بعد از جنگ: رویارویی 
با چالش صلح و بازس��ازی « گفت: » فش��ار    هایی در این زمینه وجود 
دارد...  تا یا از این درگیری خارج شویم یا از حمایت مان از ائتالف دست 
برداریم. در دولت به شدت با این رویکرد مخالفت می شود. « وی افزود: 
»به باور ما حمایت از ائتالف به رهبری عربستان ضروری است. عدم 
حمایت از این ائتالف پیام اشتباهی را خواهد فرستاد.«  او گفته که در 
آینده یمن نباید از ناحیه ایران هیچ تهدیدی برای عربستان سعودی 

و امارات عربی متحده وجود داشته باشد. 

انتقاد کم سابقه وزیر خارجه سابق رژیم صهیونیستي از نتانیاهو

ليبرمن: ننگ شکست از غزه با »سپر شمالی« پاک نمي شود

سيدرحيمالری

سايه سنگين اختالفات
 بر شورای همکاری خليج فارس 

سي ونهمین نشست شورای همکاری خلیج فارس در سایه اختالف 
شدید چهار کشور عربی با قطر و بحران ناشی از قتل جمال خاشقجی 
در حالی در ریاض برگزار شد که س�ران قطر و عمان در آن حاضر 
نشدند؛ چیزی که اختالفات بین اعراب را بیش از پیش نمایان کرد. 
به گزارش شبکه الجزیره، ملک سلمان، شاه سعودی در افتتاحیه این 
نشست که در آن امیر قطر حضور ندارد، درباره مسائل مختلف منطقه 
از جمله بحران سوریه و یمن و فلسطین س��خنرانی کرد. او در ابتدای 
سخنرانی درباره بحران سوریه و مسئله تروریسم در این کشور گفت که 
بحران سوریه باید از راه سیاسی حل شود. سلمان در ادامه به بحران یمن 
اشاره کرد و مدعی شد:»کشورهای عضو ائتالف عربی به دنبال نجات 
ملت یمن هستند!« شاه سعودی در بخش دیگری از اظهاراتش، ایران 
را به تهدیدی برای کش��ورهای منطقه متهم کرد و مدعی شد:»ایران 
همچنان یک نوع خطر و تهدید برای تعدادی از کش��ور   ها محس��وب 
می ش��ود«. عربس��تان به همراه متحدینش، بحرین و امارات، ایران را 
متهم می کنند که با تحریک شیعیان در این کشورهای جنوبی خلیج 
فارس در تالش است این کشور   ها را بی ثبات کند. نشست دیروز شورای 
همکاری خلیج فارس که اولین نشست پس از قتل جمال خاشقجی، 
روزنامه نگار منتقد سعودی بود، درحالی برگزار شد که سلطان قابوس، 
پادشاه عمان و تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر در آن حضور نداشتند. 
امیر قطر به رغم دعوت رسمی سعودی، به ریاض نرفت و تنها یک وزیر 
را به عربس��تان اعزام کرد. حضور نیافتن امیر قطر در ریاض با واکنش 
فوری شیخ خالد بن احمد آل خلیفه، وزیر خارجه بحرین روبه رو شد 
که در توئیتی، تصمیم قطری    ها را برای فرستادن وزیر خارجه به جای 
امیر به باد انتقاد گرفت. این نشست تناقض هایی را در سیاست عربستان 
آشکار کرده است؛ عربستان قطر را محاصره و روابطش را با دوحه قطع 
کرده اما این کش��ور را به نشست ش��ورا دعوت می کند. عربستان در 
شرایطی از قطر برای این نشست دعوت کرده که رسانه های این کشور 
همچنان در حال حمله به قطر هستند و این کشور را حامی گروه های 
تروریستی توصیف می کنند. روز یک   شنبه ویدئویی در شبکه اجتماعی 
توئیتر منتشر شد که در آن ش��ماری از دانش آموزان سعودی مشغول 
فراگیری اطالعاتی از کش��ورهای منطقه مثل ایران و قطر هستند. به 
گزارش روزنامه االخبار، در این ویدئو دیده می ش��ود که دو دانش آموز 
مشغول توضیح عکس نوشته    هایی درباره ایران، گروه اخوان المسلمین، 
قطر و برخی امور دیگر در منطقه هس��تند. یکی از دانش آموزان برای 
دیگران، عکس نوش��ته ای درباره ایران را توضیح می دهد که روی آن 
نوشته شده »منبع اول تروریسم جهانی« و در ادامه قطر را حامی گروه 
اخوان المس��لمین معرفی و آن را نیز حامی تروریسم معرفی و شبکه 

الجزیره را خبیث توصیف می کند. 

دولت ه�ای عرب�ی یک ب�ه یک ب�ه انح�ای مختل�ف در حال 
عادی س�ازی مناس�بات ب�ا دول�ت س�وریه هس�تند. در 
تازه    تری�ن تح�ول، ی�ک نماین�ده پارلم�ان لبن�ان گفته که 
ام�ارات قص�د دارد س�فارت خ�ود را در دمش�ق بگش�اید. 
اواسط اکتبر بود که وزیر اطالع رسانی اردن از توافق با سوریه برای 
بازگشایی مرز جابر- نصیب با سوریه پس از دو سال تعطیلی خبر داد. 
این مرز ساعت 8 صبح روز دو   شنبه 23 مهر به وقت محلی بازگشایی 
شد و چندین خودرو با پالک اردن از مرز گذشتند و وارد خاک سوریه 
شدند. مدتی بعد هیئتی از اعضای پارلمان اردن با همتایان خود در 
دمشق دیدار کردند؛ هیئتی که گفته شد حامل پیام دوستانه ای از 

پادشاه اردن به بشار اسد بود که بشار اسد در پاسخ به این پیام اعالم 
کرد به آینده چشم دوخته است و به گذشته نگاه نمی کند. دیروز هم 
»ایمن الصفدی « وزیر خارجه اردن با اشاره به »شرایط میدانی« در 
سوریه بر ضرورت بازگشت آوارگان سوری ساکن اردوگاه »الرکبان « 
به دیار خود به عن��وان تنها راه ح��ل این بحران تأکی��د کرد. حاال 
»عبدالرحیم مراد « نماینده پارلمان لبنان هم در گفت وگو با شبکه 
المیادین گفته که مسئوالن اماراتی رسماً ابالغ کرده اند که این کشور 
قصد دارد روابط دیپلماتیک خود را با سوریه از سر گرفته و سفارتخانه 
خود را در دمشق بازگشایی کند. وی در ادامه افزود: امارات بازگشت 
سوریه به اتحادیه عرب را تأیید می کند و این اقدام امارات در راستای 

هماهنگی با عربستان صورت می گیرد. مراد تأکید کرد: محمد بن 
سلمان، ولیعهد عربستان در قبال از سر گیری روابط میان سوریه و 
عربستان از خود واکنش منفی نش��ان نداده است و من این مسئله 
را در نشست گذشته با وی در عربستان احساس کردم. پیش از این 
اوایل آذرماه برخی منابع آگاه عربی گفته بودند که امارات برای شروع 
روابط دیپلماتیک در نخستین گام با سوریه تبادالت تجاری با دمشق 
را از سر می گیرد. همان موقع، تلویزیون »روسیا الیوم« گزارش کرد 
که گفت وگو میان دو طرف انجام ش��ده و گروهی از دیپلمات های 
سوری در امارات حضور پیدا کرده اند. چند روز بعد، االهرام نوشت 

زمان بازگشت سوریه به اتحادیه عرب فرارسیده است

امارات هم به سوريه برگشت


