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تحلیلروز
صابرگل عنبری

تلآویودرتدارکیکجنگ؟
بنیامین نتانیاهو به شکلی غیر منتظره سفری چند ساعته به
بروکسل برای دیدار با مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا داشت
که دفتر نتانیاهو در بیانیهای آن را "مهم" و "فوری" خواند .این
"اهمیت" و "فوریت" با رســانهای نشــدن این دیدار از قبل ،به
همراه نبردن هیچ خبرنــگار و روزنامهنــگاری طبق معمول و
ماهیتتیمهمراهنتانیاهوتقویتشد.دفترنتانیاهواعالمکرد
کهویدرایندیداردربارهتحوالتجبههشمالی،حضورایران
در منطقه از جمله در لبنان ،ســوریه و عــراق بحث و گفت وگو
کرده است .گفت وگوهایی از این جنس بسیار میان مقامات
آمریکایی و اسرائیلی انجام شده و خواهد شد ،اما پرسش این
جاســت در این حوزهها چه پیش آمده که نتانیاهو "فوری" بار
ســفر بســته و به دیدار مایک پمپئو رفته اســت .حضور یوسی
کوهین رئیس موساد ،مائیر بن شــبات رئیس شورای امنیت
ملی و ژنرال آوی بالوت منشی نظامی نتانیاهو در این سفر به
آن ماهیتی امنیتی و نظامی میدهد و نکته مهم هم این است
که احتماال نخســت وزیــر اســرائیل در این دیــدار "اطالعات
امنیتی جدیدی" را بــا وزیر خارجه آمریکا در میان گذاشــته و
بر مبنای آنها از "تصمیمــات مقتضی" خبــر داده و خواهان
حمايتبينالمللیآمریکاشدهاست .دورازذهننیستکهاین
تصمیمحملهاحتمالیتلآویوبهحزبا...درلبنانیااهدافی
در آن باشــد .چند هفتهای است که رســانههای اسرائیلی به
ویژه تحلیل گران مســائل امنیتی و نظامی روی لبنان تمرکز
کرده اند و خطر جبهه شمالی را گوشــزد میکنند .به تازگی
هم منابع امنیتی اسرائیلی از "انتقال اسلحه ایرانی از طریق
فرودگاه رفیق حریری بیروت" به حزب ا ...سخن گفته اند؛ تا
جایی که برخی حمله به این فرودگاه را منتفی ندانســتند.در
اینمیان،رونبنیشایتحلیلگرروزنامهدستراستییدیعوت
احرونوتدیدارنتانیاهوباپمپئوراباسفرایهوداولمرتنخست
وزیر ســابق به آمریکا در ســال  2007و دیدار بــا جورج بوش
مقایســه کرد که حمله هوایی به تاسیسات هســتهای سوریه
در دیر الزور را به دنبال داشت .از این رو ،بن یشای پیشبینی
میکندکهاحتماالنتانیاهوخودرابرایعملیاتنظامیعلیه
حزب ا ...آماده میکند .حزب ا ...لبنان هم جمعه گذشته در
واکنش به تهدیدات اسرائیل با انتشــار فیلمی به زبان عبری
با عنوان "اگر گســتاخی کنید پشــیمان خواهید شــد" مراکز
حساس اسرائیلی را نشان داد که در صورت عملی شدن این
تهدیدات به آنها حمله میشود .ناگفته نماند که در ماههای
اخیرنظامیاناسرائیلیتمریناتنظامیمتعددیدرچارچوب
سناریوی احتمالی جنگ با حزب ا ...در جبهه شمالی انجام
دادهاند.بهگفتهمنابعی،درهفتههایگذشتهدولتنتانیاهو
از طریق فرانسه دولت لبنان را تهدید کرده بود که اگر ساخت
کارخانههای تولید موشک و انتقال ســاح به حزب ا ...ادامه
یابد به این کشور حمله خواهد کرد .این تنشها در حالی باال
گرفته است که در روزهای گذشته حمالت اسرائیل به سوریه
بعد از حادثه سرنگونی جنگنده روسی در سپتامبر گذشته از
سرگرفتهشدوسامانهموشکیاس 300روسیههمواکنشی
نشــان نداد .همچنان که نگارنده قبال هم در روزهای پرتنش
در نوار غزه بیان کرد ،یکی از دالیل عمده عدم وقوع جنگ در
اینمنطقهتمرکزبرایرانواهمیتزیادتحوالتجبههشمالی
(لبنان و سوریه) اســت .بنیامین نتانیاهو که پس از استعفای
لیبرمن بــا تاکید بــر "حساســیت بــاالی وضعیــت امنیتی" و
"تحوالت مهم پیشرو" توانســت احزاب راســت را به ماندن در
کابینهقانعکندومانعفروپاشیآنشود،اکنونباکیفرخواست
احتمالی دادستانی اسرائیل مواجه است .در این وضعیت اگر
دست به حملهای علیه لبنان بزند و اهداف آن محقق نشود ،با
این اتهام در داخــل مواجه خواهد بود که بــرای امنیتی کردن
اوضاع و نجات خود از پیگیری قضایی دســت به این اقدام زده
است .حال این ســوال به صورت جدی مطرح است که آیا سفر
نتانیاهوبهبروکسلجنگیبهدنبالدارد؟بههرحال،اگرهمدر
آیندهنزدیکچنینجنگیرخندهد،چهبساتداومروندتصاعدی
تنشهــا در دو جبهه لبنان و ســوریه ،وقــوع آن را در آیندهای نه
چندان دور اجتناب ناپذیر کند .در پایان ذکر این نکته ضروری
است که اگر جنگی هم اتفاق بیفتد به نظر می رسد منحصر به
حمالتهواییباشدوبعیداستباعملیاتزمینیهمراهشود.

اندیشکدهروز
ترامپ؛بحران زدا یا بحران زا؟
«ریچــارد هــاس» کارشــناس اندیشــکده روابــط خارجی
آمریکا در توئیتی از سیاست خارجی «دونالد ترامپ» رئیس
جمهور آمریکا انتقاد کرد و نوشــت  :ترامپ خــود در ایجاد
احساس بحران نقش دارد و در عین حال مدعی است که به
دلیل نقش اش در رفع بحران ها شایسته تقدیر است .این
کارشناس مسائل بین الملل در این توئیت نوشت :سیاست
خارجی ترامپ الگویی خاص دارد که ما درباره کره شمالی،
قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) و اکنون درباره
چین شاهد آن هستیم.وی در ادامه این توئیت آورده است:
او (ترامپ) خود احساس بحران را ایجاد می کند ،مصالحه
و ادعای موفقیت می کند و می گوید به خاطر این که بحران
ها را رفع کرده اســت سزاوار تقدیر اســت؛ بحران هایی که
خود به وجود آورده است.

روسیه در سال  ۲۰۱۹بیش از ۴۰۰۰
مانور برگزار می کند
وزیر دفاع روسیه تاکید کرد :این وزارتخانه در نظر دارد
در سال ۲۰۱۹بیش از چهار هزار مانور نظامی و حدود
هشت هزار و  500مانور تمرینی آموزشی برگزار کند.
به گزارش اسپوتنیک ،سرگئی شــویگو ،با بیان این که
سال ۲۰۱۹بسیارپرکارخواهدبودافزود:بیشازچهار
هزار مانور در ابعاد متفاوت و حدود هشــت هزار و500
تمرین نظامی آموزشــی در برنامه گنجانده شده است.
تمرکز این برنامهها روی استفاده از تجربیات حاصل از
استقرارنیروهادردرگیریهایمسلحانهمدرنوآموزش
فرماندهان بــرای مدیریــت اثرگذار
است.شویگوهمچنینتاکیدکرد:
وزارت دفاع روسیه به نظارتهای
اعــام نشــده از نیروهــا ،بــه ویــژه
بررسی وضعیت آمادگی آن
ل آینده ادامه
ها در سا 
خواهدداد.

ارتــش رژیم صهیونیســتی با متهــم کردن مقاومــت لبنان
به حفــر تونــل در مناطــق شــمالی فلســطین اشــغالی ،از
آغاز عملیاتــی برای تخریــب آن هــا خبــر داد .دور از ذهن
نیســت که بنیامین نتانیاهو(بی بــی) به ایــن بهانه به یک
ماجراجویــی بــزرگ دســت بزنــد و بــا راه انــدازی جنگی
دوباره علیه غزه یا لبنان و حتی ســوریه فضا را امنیتی کند
و ایــن گونه بر روند رســیدگی بــه پرونده های فســاد مالی
خود کــه ایــن روزها دوبــاره رســانه ای شــده اســت ،تاثیر
بگذارد .البته در جنگهای پیشین اســرائیل با گروههای
مقاومت چه در غزه و چه در لبنان نیز ارتش اسرائیل در برابر
عملیاتهایی که آن ها با استفاده از تونل طرحریزی کرده
بودند ،بسیار آســیبپذیر شــد و همین موضوع باعث شده
رژیم صهیونیستی بخش ویژهای را در ارتش ایجاد کند که به
شکل ویژه به مقابله با تونلها میپردازد.به نوشته «جروزالم
پست»،ارتشصهیونیستیباادعایاینکهجنبشمقاومت
حزبا ...از مناطق جنوبی لبنان ،تونلهایی را زیر مناطق
شمالی فلسطین اشغالی وارتفاعات جوالن حفر کرده ،از
آغاز عملیات موسوم به «سپر شــمالی» خبر داد .سرهنگ
«رونــن مانلیس» ســخنگوی ارتــش رژیم صهیونیســتی با
اعالم خبر آغاز این عملیات ،مدعی شد« :حفر این تونلها،
نقض فاحش حاکمیت اســرائیل اســت» .گرچه اســرائیل
اعالم کــرده این عملیــات ،یــک عملیات هجومی نیســت
اما احتمــال این که یک اشــتباه یــا ماجراجویــی نظامیان
اســرائیلی باعث آغــاز یک درگیری گســترده با حــزبا...
شــود ،وجود دارد به ویژه آن که هدف اصلــی این عملیات
کم سابقه از میان برداشــتن تونلهای متعلق به حزبا...
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موگرینی :نگران حاکمیت
«قانون جنگل»در جهانم

عملیات ارتش رژیم صهیونیستی برای تخریب تونل های ادعایی حزب ا ...آغاز شد

دوباره بویجنگ

در مرز با سرزمینهای اشغالی اعالم شده است.اسرائیل
مدعی اســت که حزبا ...ایــن تونلها را با هــدف اجرای
عملیاتهای غافلگیر کننــده علیه آن ها حفر کرده اســت

و بــه همین دلیل عملیات ســپر شــمالی را در سراســر مرز
موســوم به «خط آبی» اجــرا میکند.این عملیات از ســوی
سرهنگ «یوئل استریک» فرمانده نیروهای شمالی ارتش

اســرائیل هدایت می شــود و شــامل یگانهای مهندســی
رزم ،اطالعاتــی و نیروهــای اداره توســعه تســلیحاتی و
زیرساختهای فناوری وزارت جنگ این رژیم است.ارتش
صهیونیســتی برخی مناطق نزدیک به فنسهای امنیتی
در مرز لبنان (کــه محل عملیات اســت) از جمله «المطلة»
را منطقــه ممنــوع نظامــی اعالم کــرده و همچنیــن تعداد
نظامیــان حاضــر در فرماندهی شــمالی را بــرای مقابله با
هرگونه درگیری احتمالی افزایش داده اســت.مانلیس با
ادعای این که دولت لبنان مســئول هر اتفاقی است که در
خاک این کشور رخ میدهد ،افزود« :حفر این تونلها نشان
میدهد نیروهای مسلح لبنان قادر به مهار آن چه در جنوب
این کشور رخ میدهد ،نیستند» .وی در ادامه ادعاهای خود
با تروریستی خواندن حزبا ،...گفت« :حزبا ...که در پس
حفر این تونلهاست ،به فعالیت خود با حمایت ایران ادامه
میدهد تا عملیاتهای تروریستی راعلیه اسرائیلیها اجرا
کند» .دفتر نخســتوزیری رژیم صهیونیســتی نیز با متهم
کردن حزبا ...لبنان بــه نقض قطعنامه  1701شــورای
امنیت سازمان ملل ،مدعی شد که این جنبش از روستاها
و مناطق غیرنظامی جنوب لبنان به عنوان پوششــی برای
حفر این تونلها استفاده کرده و با این کار جان شهروندان
لبنانی را به خطر انداخته است .این در حالی است که منابع
خبری فاش کردند ،بنیامین نتانیاهو  ،نخست وزیر اسرائیل
در دیدار اخیر خــود با مایک پمپئو  ،وزیــر خارجه آمریکا در
بروکسل پیامی را به وی داده مبنی بر این که «فعالیتهای
حزبا ...را متوقف کنید و اال اسرائیل خود حزبا ...لبنان
را متوقف خواهد کرد».

پس از قتل خاشقچی ،یمنی ها از گیوتین بن سلمان رهایی می یابند؟

بیمها وامیدهای مذاکرات صلح در سوئد

دولت فرانسه افزایش مالیات سوخت و قیمت برق و گاز را تعلیق کرد

پرچم سفید ماکرون مقابلجلیقهزرد ها

شریفی-ورود اعتراضات «جلیقه زردها» به هفته چهارم آمــدن اســتاندارد زندگــی در فرانســه و کاهــش
که با افزایش خشونت و خرابکاری و کشته شدن چهار تن دستمزدهاســت«.آدام نوزیتر» در گزارش دوم دسامبر
همراه بود ،آن قدر برای امانوئل ماکرون ،هزینه ساز شده خود چنیــن مینویســد :در ســبد خرید «فلوریــان دوو»
بود که او ناگزیر به عقبنشینی و باال آوردن«پرچم سفید» فقط یک بسته سوسیس شش دالری به چشم میخورد
به نشانه تسلیم شد .ادوارد فیلیپ ،نخست وزیر فرانسه ،که آن هم با تخفیفی که در مرکز خرید ارائه شــده به این
دیروز اعــام کرد که دولــت افزایش مالیات بر ســوخت قیمت عرضه شده است .این کل خرید گوشت این هفته
در این کشــور را کــه از دالیــل اصلی آغــاز اعتراضهای و ماه گذشته فلوریان اســت .او میگوید :زندگی در این
خشــونتبار بــود ،تعلیــق میکنــد .فیلیــپ در نطقــی شرایط چگونه است وقتی از یکسو پولت تمام شده و از
تلویزیونــی گفت کــه دولت بــرای جلوگیــری از وخامت سوی دیگر ،موعد پرداخت مبلغ چکی فرا میرسد که به
بیشــتر اوضاع و «به نشــانه دلجویــی» تصمیم بــه تعلیق یک چالش ماهانه تبدیل شده است .همین مسئله برای
شش ماهه افزایش مالیات سوخت گرفته است .تصمیم بســیاری دیگر در شــهر «گــرت» ( )Guéretهــم صادق
تازه دولــت عصر دوشــنبه پــس از دیــدار بــا نمایندگان است .این وضعیت «دوو» را عصبانی کرده است .همین
جلیقه زردها و در جریان یک نشست فوقالعاده بحران وضعیت بود کــه باعث شــد روز شــنبه  ۱۰آذرماه ۲۵۰
در کاخ الیــزه بــه ریاســت امانوئــل ماکــرون و بــا حضور مایل را طی کند تا بــه تظاهرات در پاریس ملحق شــود.
 10وزیر کابینه او اتخاذ شــده اســت .همچنین گزارش گزارش نیویورکتایمز میافزاید :تظاهرات جلیقهزردها
شــده که دولت تصمیــم گرفتــه دیدارهایی ســهماهه با بخشــی از خشــم و نارضایتــی انباشتهشــده در میــان
جنبش اعتراضی داشــته باشــد تا فضای تفاهم و آشتی تودههای کارگر اســت که از افزایــش نابرابریهایی که
پدید آید .افزایش مالیات ســوخت که قرار بود از ابتدای زندگیشان را دچار فرسایش کرده به تنگ آمدهاند .این
ســال  ۲۰۱۹اعمــال شــود ،جرقــه اعتراضهایــی بود اعتراضات که با اتکا به رســانههای اجتماعی و سازمان
که در شــهرهای مختلف فرانســه به ناآرامی و خشــونت دهی اندک شروع شد ،از مناطق روستایی فقیر به سوی
منطقه «سن» حرکت کرده و نادیده
کشیده شــد.اما این همه امتیازی
گرفتن آن اکنون غیرممکن شــده
نبود که ماکرون بــه معترضان داد.
اســت .در مناطــق فقیرتــر پاریس
ادوارد فیلیپ ،نخست وزیر فرانسه،
مــردم میپرســند« :وقتی بیســتم
عالوه بــر اعــام خبر تعلیق شــش
نیویورک تایمز :دلیل
ماه نشــده پول مان تمام میشــود
ماهه افزایش مالیات سوخت ،گفت
که افزایــش قیمــت بــرق و گاز هم اعتراضات ،پایین آمدن
چه کنیم؟ وقتی چیزی در یخچال
نمانــده و نمیتوانیــم پول بــرق را
معلــق میشــود.همچنین هزینــه
استاندارد زندگی
بدهیم چه کنیم؟ امــروز باید کدام
معاینــه فنی خودروها نیــز افزایش
در فرانسه و کاهش
وعده غذایی را حذف کنم؟ چگونه
نمی یابد.
دستمزدهاست
به همســرم بگویم که این هفته هم
چیــزی نداریــم؟» وضعیــت خانــم
▪وقــتــی جلیقه زردهــــا کــوتــاه
«دوو» و هــزاران نفــر مثل او چنیــن اســت .کار به جایی
نمی آیند
با آن که جنبــش خودجــوش جلیقهزردهــا از ابتــدا برای رســیده که برخی شهروندان فرانســوی میگویند از آن
اعتــراض بــه افزایــش مالیــات بر ســوخت آغــاز شــد ،اما جا که نمی تواننــد پــول گاز را بپردازنــد ،چوبهایی را
خواســتههای آن ها همچنان نامشــخص و پرشمار است .که جمع کردهاند میســوزانند تا خود و خانوادهشان را
به گزارش یورونیوز« ،بنژامن کوشــی» ،یکی از چهرههای گرم کنند .در فرانســه این روزها چیزی معروف شــده با
معروفاینجنبشدربارهتصمیمجدیددولتبهخبرگزاری عنوان «فرانسه دیگر» که اشاره دارد به وضعیت مردمی
فرانسه میگوید که این تصمیم کافی نیست .به گفته این کــه بهخاطــر کاهــش اســتاندارد زندگی دچــار مضیقه
چهره معترض ،دولــت باید درباره «اصــاح وضعیت کلی شدهاند« .فبریک ژراردین» ۴۶ ،ساله که کارمند سابق
مالیاتها»« ،توزیــع دیگرگونه ثــروت» و «برگزاری دایمی یک شرکت فرش بود و اکنون در پی نگهداری حیوانات
همهپرسی درباره موضوعات مهم اجتماعی» در سیاست خانگی دیگران اســت ،میگوید« :ما با استرس زندگی
خود بازنگری کند .پایگاه اینترنتــی رادیو «فرانس انفو» با میکنیم .آخر هر ماه میگوییم خب ،این ماه چه چیزی
انتشار فهرستی از خواســتههای جلیقهزردها که تاکنون را بایــد از چرخــه خوردنیهــای مــان کنــار بگذاریم؟»
مطرح شده ،مینویسد که این خواستهها فزاینده هستند اگرچه تصویری که در قرن بیســتم از شــهر «گرت» ارائه
وشمارآنهااکنونبه ۴۸موردرسیدهاست.بهنوشتهاین شــده بود ،شــهری ضدیهودی بود اما این شهر اکنون به
رسانه ،برخی از این مطالبات با هم در تناقض هستند .در نماد واپسگرایی تبدیل شده است.برخی از معترضان
اینمیان،یکیازشخصیتهایسیاسیبرجستهفرانسهبه جلیقه زردی که از ساکنان همان شهر هستند را میتوان
ناماریکدروئهکهبهجنبشجلیقهزردهاپیوسته،خواستار در کنار خیابانها مشــاهده کرد که این کارهــا را انجام
شدتبخشیدنبهاعتراضهادرروزشنبهآیندهشدهاست .میدهند :راننده کامیون و اتوبوس ،پرســتار ،خانهدار،
او گفته اســت عقبنشــینی در برابر دولتی که محبوبیت خدمتــکار نیمهوقــت ،کارگــر ســاختمانی و « . ...دوو»
خود را از دست داده جایز نیست .محبوبیت رئیس جمهور میگوید :پســر  ۹ســالهام هرگز به ســفر نرفته و ۱۳۰۰
و نخســت وزیر فرانســه در روزهای اخیر به شــدت کاهش یورو از مجموع حقوق  ۱۴۰۰یوروییام بالفاصله خرج
یافته است .بر اساس آخرین نظرسنجی مؤسسه «ایفوپ» هزینهها و قبوض میشــود .او و معترضان دیگر مانند او
فرانســه ،محبوبیت امانوئل ماکرون با  6درصد کاهش به در زیر باران و گلوالی شــبها خیابانهــا را میبندند.
 ۲۳درصد و محبوبیت ادوارد فیلیپ با  ۱۰درصد کاهش آن ها ماکــرون را خطاب قرار میدهنــد و میگویند« :تو
به ۲۶درصد رسیده است .همزمان« ،مارین لوپن» ،رهبر با ثروتمندان و علیه مردم هستی ».تظاهرات اخیر ،تازه
راستهای افراطی فرانســه در توئیتی نوشــت که تعلیق واردها و بــه اصطالح «تظاهرات اولی»هایی نیز داشــته
افزایش مالیات ســوخت کافی نیســت و این برنامه باید به اســت؛ کســانی که برای بار اول به تظاهــرات آمدهاند و
ترسشان ریخته است .برخی معترضان هم میگویند با
طورکامللغوشود.
حقوق  ۱۲۰۰یوروییمان دیگر نمیتوانیم بنزین بزنیم.
باک خودروهای مان خالی است همانطور که جیبمان
▪ریشههای عمیق و اجتماعی اعتراضات
نیویورکتایمــز در گزارشــی مینویســد :اعتراضــات خالی اســت« :دیگر آه در بســاط نداریم تا قبوضمان را
ریشــههای اجتماعــی دارد و دلیــل آن پاییــن پرداخت کنیم».

مذاکراتصلحیمندرحالیقراراست امروز دراستکهلم
پایتخت سوئد برگزار شود که تا پیش از قضیه قتل "جمال
خاشــقچی"  ،ریاض بــه انحای مختلــف با مذاکــره و صلح
دریمنمخالفتمیکرد.حدودچهارسالاستکهائتالف
عربی به رهبری عربســتان ســعودی و با همکاری آمریکا،
به بهانه بازگرداندن عبــد ربه منصور هادی رئیس جمهور
مستعفی و فراری یمن به قدرت ،حمالت سنگین زمینی،
هوایــی و دریایی بــه فقیرترین کشــور عربی را در دســتور
کارخود قرار داده و به شیوه ای غیر انسانی این کشور را از
زمین ،هوا و دریا به شدت محاصره اقتصادی کرده است.
این فجایع وحشــتناک و آمارهای تکان دهنده که دســت
پخت ولیعهد جوان ســعودی و ائتالف تحت رهبری وی با
همکاریآمریکاست،درحالیدرقرن 21بهوقوعپیوسته
کهشنیدنآنهابیشتربهداستانهایجناییتخیلیشبیه
استتاواقعیت.حاالپساز
روشدنجنایتسعودیدر
قضیه قتل خاشقچی دنیا
به خود آمده است و این بار
برای توقــف جنایت ریاض
دریمنآستینهاراباالزده
اند تا ملــت این کشــور را از
زیر تیــغ گیوتین محمد بن
ســلمان ولیعهد ســعودی
برهانند.بنابرگفته"محمد
البخیتی" یکی از رهبران
انصارا ،...هیئت ملی یمن
برایمشارکتدرمذاکرات
صلحیمنبانظارتسازمان
ملل متحد دیروز قرار بود با
هواپیمــای کویتی صنعا را
به مقصد ســوئد ترک کند.
عربستان که تا پیش از این
از پذیرش شــروط انصارا ...در خصوص انتقال مجروحان
برای درمان بــه خارج از یمــن مخالفت کرده بــود ،این بار
به خاطر تحت فشــار بودن از سوی کشــورهای جهان و به
این دلیل که در نشست اخیر  20کشور بزرگ صنعتی در
آرژانتین بی اعتنایی سران کشورها به ولیعهد سعودی به
وضوح به نمایش در آمد ،ناچار شــد این شــروط را بپذیرد.
عضو ارشد انصارا ...اعالم کرد که هواپیمای سازمان ملل
 50نفر از زخمی هــای جنگ یمن را با هدف مــداوا از این
کشور به مسقط ،پایتخت عمان منتقل خواهد کرد.گفته
میشوداینافرادبهدرخواستمارتینگریفیت،فرستاده
ویژهسازمانمللبایکفروندهواپیمایاجارهایسازمان
که وارد فرودگاه بین المللی صنعا شــده بود به همراه سه
پزشــک یمنی و یک پزشک ســازمان ملل رهسپار مسقط
شده اند .این اقدام برای اعتمادســازی پیش از مذاکرات
در سوئد صورت گرفته اســت.به دنبال فشارهای جهانی
بهویژهاروپابرولیعهدسعودیپسازواقعهقتلخاشقچی،
سرانجام عربستان سعودی با خواســته های انصارا ...در
خصوصبازگشاییفرودگاهصنعا،حلپروندهاسراواعزام

شــماری از زخمی های جنگ به خــارج از یمن بــه عنوان
اقدامات الزم برای اعتمادســازی میان طرف های درگیر
پیشازمذاکراتسوئدموافقتکردهاست.درهمینحال،
ایراندرآستانهگفتوگوهاییمنی-یمنیدرسوئدتحت
نظارتسازمانمللمتحد،ضمناستقبالواعالمحمایت
از این گفتوگوها ،تمامی طرفهای یمنی را به مشارکت
سازندهومسئوالنهدرگفتوگوهایاستکهلمدعوتکردو
ازآنهاخواستبابرداشتنگامهایاعتمادساز،زمینهالزم
رابرایدستیابیبهیکتفاهمجامعفراهمکنندتادردورنج
ومحاصرهظالمانهمردمیمنپایانیابد.ترزامینخستوزیر
انگلیسنیزکهدربارهنتایجشرکتدراجالسگروه 20در
آرژانتیندرمجلسعوامسخنرانیمیکرد،اظهارکردکه
دردیداربامحمدبنسلمانولیعهدعربستانبرلزومپایان
درگیریها در یمن تأکید و خاطرنشــان کرده است رابطه
لندنباریاضمانعنمیشودکه
این کشــور درباره طرح نگرانی
خود با طرف سعودی مالحظه
کند" .می" گفت :ابتدا اهمیت
تحقیقاتکامل،شفافومعقول
دربــاره ماجرای قتــل هولناک
جمال خاشقچی را مورد تأکید
قرار دادم و اعالم کردم آنهایی
که مســئول این حادثه هستند
بایــد مجازات شــوند.درهمین
حال با توجه به هشــدار محمد
علیالحوثیرئیسکمیتهعالی
انقالبیمن،درخصوصزمزمه
هایی مبنی بر پیششرطهای
ی برای مذاکرات
ائتالف سعود 
"اســتکهلم" بــه نظر می رســد
ریــاض به رغــم فشــارهای بین
المللــی بــه ایــن آســانی خیال
دست برداشتن از کشتار ملت یمن را ندارد.رئیس کمیته
عالی انقالب یمن در آســتانه مذاکرات سوئد خاطرنشان
کرد :معتقدم فرســتاده ویژه ســازمان ملل بــه یمن پس از
بررسی شکستهای حاصل شده در مذاکرات دورههای
پیــش ،درک میکند که هرگونه شــروطی کــه متجاوزان
آمریکایی ،سعودی ،اماراتی و دیگر همپیمانان شان طرح
کنند ،صرفا مانعتراشی است که در گذشته نیز تجربه آن
وجود داشته و موجب شکســت کلیه مذاکرات در آن زمان
شــده اســت .تکرار این شــروط نیز صرفا ناکام گذاشــتن
تالشهایفرستادهویژهسازمانمللبرایبرقراریصلح
خواهد بود.در همین حال اگر چه برخی تحلیل ها حاکی
استکهدورنمایمذاکراتصلحیمنبهدلیلفشارجهانی
بهویژهمتحدانغربیبرعربستانسعودیبرایپایانجنگ
یمن نتیجهبخــش خواهد بــود ،ولی برخــی تحلیل گران
معتقدند حمایت بی محابای دونالد ترامپ رئیس جمهور
آمریکاازولیعهدسعودیوزیادهخواهیهایریاض،نتیجه
بخش بودن مذاکرات صلح یمن در سوئد را تا حد زیادی با
اماواگرهاییمواجهوچشماندازآنراغبارآلودکردهاست.

خبرمتفاوت

میلیاردر نیجریه ای ،داماد جدید ترامپ؟!
تیفانی،دخترکوچکدونالدترامپدرتابستانسالگذشته
و در زمان تعطیالت تابســتانی اش در یونان ،با یک میلیاردر
نیجریهاینامزدکردهاست.بهگزارشنشریهاستاندارد،دختر
کوچک رئیس جمهور آمریکا که دانشــجوی حقوق دانشگاه
جورجتاون اســت ،در بهار سال گذشته از نامزد پیشین خود،
راس مکانیک ،جدا شده بود .تیفانی ترامپ هماکنون با یک
جوان نیجریهای میلیاردر به نام «مایکل بولوس» نامزد کرده
اســت .اما مشــخص نیســت که آیا دونالد ترامپ با این اقدام
دخترش موافق بــوده و آن را تأییــد کرده یا خیــر ،زیرا ترامپ
پیشتر در اظهارنظری جنجالآفرین ،کشورهای آفریقایی را
«کشــورهای چاه توالت» توصیف کرده بود .به نظر می رســد
رابطه دختر ترامپ و این جوان ثروتمنــد نیجریهای آن چنان
جدی شــده اســت که بولوس به همراه دختــر رئیس جمهور
آمریکا در مراســم جشــن شــکرگزاری در تفرجگاه شخصی
ترامپ در مار-آ-الگوی فلوریدا حاضر شد .مایکل بولوس در
الگوس ،پایتخت پیشین نیجریه بزرگ شــده است و اصالت
خانواده وی به لبنان بازمی گــردد ،آن ها مالک یک مجموعه
اقتصادیچندینمیلیارددالریدرزمینهتجارتوسایلنقلیه،
تجهیزات،فروشوساختوسازهستند؛ویژگیکهباعثمی
شودوییکدامادمناسببرایدونالدترامپثروتمندباشد.

اظهارنظرروز
اشرفابوالهول:

نتانیاهوفضاراجنگیکردهاست
کسانیکهاموراسرائیلرادنبالمیکنندبهآسانیمیتوانند
مالحظهکنندکهبنیامیننتانیاهو،نخستوزیراسرائیلموفق
شداینکشورراواردفضایجنگکندبدوناینکهماهیتاین
جنگ را روشن کند و بگوید تل آویو به کدام سو موشک هایش
را شــلیک می کند .فضا به گونه ای شده اســت که بسیاری از
وقوعجنگیدرآیندهصحبتمیکنندومیگویندکهبسیاری
از اسرائیلی ها اکنون دغدغه جنگ پیدا کرده اند و درگیر این
موضوع شــده اند .این فضا از زمانی به وجــود آمد که بنیامین
نتانیاهو برگــزاری انتخابات زودهنــگام را رد کــرد و خودش
منصبوزارتدفاعرابهجایآویگدورلیبرمنبرعهدهگرفت.
او تالش کرد روشن کند که االن وقت مناسبی برای برگزاری
انتخابات نیســت ،به این دلیل که کشــور عبری بــه ادعای او
خود را آماده یک حادثه امنیتی بــزرگ می کند .اظهار نظری
که بسیاری از اســرائیلی ها از آن به وقوع جنگی قریب الوقوع
تفســیر کردند .با وجود این که لیبرمن حدود ســه هفته پیش
در اعتراض به پذیرش نتانیاهو برای بازگشــت به توافق آتش
بس با جنبش حماس از سمت خود استعفا کرد اما بسیاری از
گمانهزنیهادربارهرفتارخصمانهآیندهاسرائیلحکایتازآن
دارد که جنگی در قبال نوار غزه نزدیک اســت ،به گونه ای که
بسیاری انتظار دارند موشک های اسرائیل در زمانی که هیچ
کسانتظارشرانداشتهباشدناگهانبهسمترهبرانحماس
نشانهروند .باتوجهبهعملیاتشدیدیکهدرنوارغزهانجامشد
و واکنشی که حماس به این تهدیدها نشان داد و شهرک های
اطراف آن را هدف گرفت ،بســیاری انتظار دارند که اسرائیل
ماشینبزرگجنگیخودرابهسمتلبناننیزبهحرکتدرآورد
و حزب ا ...را که بــزرگ ترین خطر برای امنیت اســرائیل می
داند،هدفقراردهد؛بااینکهدرخاکسوریهمتحملضربات
سختیشدهاست.گروهسومینیزانتظاردارندکهحملهپیش
رومتوجهایرانباشد،اماطرفداراناینایدهبسیارکمهستند
زیرابیشترتحلیلگرانبراینباورندکههرگونهعملیاتنظامی
علیهتهرانبایدبامشارکتآمریکاباشدواکنونبعیداستکه
آمریکا به چنین جنگی تن دهد .آمریکایــی ها همچنان روی
تحریمهایاقتصادیجدیدخودعلیهتهرانحسابکردهاندو
میگویندکهگستردهترینتحریمهادرطولتاریخراعلیهایران
اعمال کرده اند .بنابراین بیشتر گمانه زنی ها متوجه جنگی
علیهغزهولبناناست،البتهنوارغزهاحتمالبیشتریداردکه
درمعرضیکجنگگستردهقراربگیرد.

افشایبرنامهریزی ۷سالهدخترحاکمدبی
برایفرار
دوستان شاهزاده اماراتی که هنگام فرار پس از محاصره
کشتیاشتوسطکماندوهاناپدیدشدهاست،اعالمکردند
کهاوبرایایننقشهفرارناکامهفتسالبرنامهریزیکرده
بود.گاردین در گزارشــی نوشــت :شــاهزاده لطیفه بنت
محمدآلمکتوم،دخترحاکمدبی،بزرگترینشیخنشین
اماراتمتحدهعربیبرایاولینباردرسال ۲۰۱۱بهالوه
ژوبر یک تاجر فرانســوی و مامور جاسوس پیشین فرانسه
ایمیل زده و برای فرارش درخواست کمک کرده بود.وی
افزود:معموالصحبتهایآنهادربارهزندگیعجیبدر
قفسسلطنتیبودهاماگاهیهمدربارهنقشهفرارصحبت
میکردند که در همین زمینه او یک بار گفته است حدود
 ۴۰۰هزاردالرپولجمعکردهاست.اودرسال۲۰۱۴
با تینا یاوهیانن ،مربی فنالندی ورزشهای رزمی آشنا
شــد .این مربی اعــام کرد که به مــرور زمان بــه یکی از
دوستانصمیمیشاهزادهتبدیلشدهونقشکلیدیدر
فرارویداشتهاست.برهمیناساسچندینبارباتاجر
فرانسویدربارهنقشهفراردیداروگفتوگوکردهاست.
روز ۱۱مارس ۲۰۱۸ویدئویی ۴۰دقیقهایازدختری
باتیشرتآبیدرکنجاتاقیسفیدباپردهایشیریرنگ
منتشــر شــد که میگفت شــاید ایــن آخریــن ویدئویی
باشد که از خودش میگیرد.حاال هیچ سرنخی درباره
این شــاهزاده در دســت نیست.شیخ
محمد آل مکتوم ،نخستوزیر
و نایب رئیــس امارات متحده
عربــی و حاکــم دبــی از ۱۲
سالپیشکهبرکرسیقدرت
نشسته،هموارهتالشکرده
تصویریرویاییازدبی
نشاندهد.
CMYK

