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و تکرار زیادهخواهیهای متجاوزان
دانسته و بر توقف حمالت زمینی و
هوایی و لغو محاصره شش ساله یمن
به عنوان اولین گام به سوی آتشبس
دراینکشورتأکیدکردهاست.
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تسلیمدوحهیاشکستریاض
«فیصل بن فرحان بن عبدا ...آل سعود» وزیر
امــور خارجه عربستان ســعــودی ،وارد دوحه
پایتخت قطر شد و با «محمد بن عبدالرحمن آل
ثانی » وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرد.
این دومین سفر وزیــر خارجه سعودی به قطر
در  50روز اخیر است .وی پیش از این در اوایل
مــارس گذشته نیز به قطر سفر کــرده بود.این
سفرها در شرایطی انجام میشود که عربستان
سعودی از ژوئن  2017تا ژانویه  2021روابط
دیپلماتیک خود را با قطر قطع کرده و این کشور
را تحت محاصره قرار داده بود و حتی در سال
 2017خبرهایی درب ــاره تصمیم عربستان
برای حمله به قطر منتشر شده بود.پنجم ژانویه
 ،2021در نشست شــورای همکاری خلیج
«العال» عربستان ،توافق مصالحه
فارس در شهر ُ
میان قطر و دیگر کشورهای این شورا از جمله
عربستان بــرای پایان دادن به تنش به امضا
رسید.قطر در حالی توافق العال را امضا کرده
بود که هیچ یک از شــروط  13گانه عربستان
بــرای لغو تحریمهای دوحــه از جمله تعطیلی
شبکه الجزیره ،کاهش روابط با ایران و بستن
پایگاه هــای ترکیه در قطر را اجــرایــی نکرده
اســت .ایــن سفرهای سیاسی در گــام نخست
بیانگر اذعــان تلویحی عربستان به نادرست
بودن سیاستی است که از سال  2017به بعد
علیه قطر در پیش گرفته بود .به عبارت دیگر،
آل سعود در صدد است روابط با دوحه را بهبود
بخشد و به همین دلیل نیز ملک سلمان ،پادشاه
عربستان از شیخ تمیم ،امیر قطر برای سفر به
ریاض دعوت کرده است.به نظر میرسد ،عامل
اصلی در چرخش سیاست عربستان در قبال
قطر ،این است که ریاض به افزایش مشکالت
در سیاست خارجی خود اذعــان دارد و تالش
می کند از میزان این مشکالت که بر وضعیت
این کشور در منطقه نیز اثر میگذارد ،بکاهد.
نکته دیگر این است که سفر فیصل بن فرحان
به قطر با سفر «محمدجواد ظریف» وزیر امور
خارجه کشورمان به دوحه همزمان شده بود.
شاید سفر فیصل بن فرحان به قطر بیارتباط
با سفر ظریف نباشد .قطر یکی از کشورهایی
در منطقه است که در سیاست خارجی خود بر
میانجیگری در بحرا نهای منطقهای تمرکز
دارد .از این رو ،میتوان گفت با توجه به شرایطی
که اکنون عربستان به ویژه به دلیل فشارهای
حقوق بشری دولت آمریکا با آن مواجه است،
گفت وگو دربــاره روابط تهران و ریاض یکی از
اهداف سفر بن فرحان به دوحه بود.
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تداوم اعتراضات برضد کودتا در شهر یانگون
میانمار /خبرگزاری فرانسه
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اعتراضات به کشته شدن یک سیاه پوست دیگر
با شلیک پلیس آمریکا در شهر الیزابت در ایالت
کارولینای شمالی آمریکا /رویترز

کارتون روز

▪چراییچرخشریاض

تغییرلحن ولیعهد

بنسلمان:ایرانکشوریهمسایهاستوامیدواریمبتوانیمرابطهخوبیباآنداشتهباشیم،انصارا...آتشبسرا
بپذیردتامذاکرهکنیم

مجاور -اواخر فروردین بود که نشریه
فایننشالتایمزدرگزارشی مدعیشده
بودکه مذاکراتمستقیمبینمقامهای
ارشدایرانوعربستاندرپایتختعراق
آغاز شده است .موضوعی که با تایید
وزارتخارجهکشورماننیزهمراهشد
وسعیدخطیبزادهسخنگویدستگاه
دیپلماسی کشورمان در واکنش به
این گــزارش ،همان موقع گفته بود:
« ما گزارشهای رسانهای را دیدیم .در
این باره گاهی نقلقولهای متضادی
منتشر شده است ایران از گفت وگو با
عربستان سعودی استقبال میکند
و این مسئله به نفع مــردم دو کشور و
صلح و ثبات منطقهای است ».حاال اما
سخناناخیربنسلمانباشبکهخبری
العربیه حکایت از تغییر رویکرد جدی
ریاض در تعامالت خود با تهران دارد،
ولیعهد عربستان با بیان این که این
کشور در  90درصد مسائل با آمریکا
همنظر است و ایــاالت متحده شریک
راهــبــردی ریــاض بــه شمار مــیرود،
خواستارروابطباایرانشدواظهارکرد:
«خواستارروابطخوبباایرانهستیم.
مشکلمارفتارمنفیایراناستومادر
حال کار با کشورهای منطقه و جهان
بــرای یافتن راه حل هستیم » .البته

بنسلمان در ادامــه گزافهگوییهای
خودگفتهمشکلمارویکردمنفیایران
است و ما با کشورهای منطقه و دنیا
برایایجادراهحلهمکاریمیکنیم.
▪ادبیاتنرموبیسابقهدرقبال
انصارا...

بــن ســلــمــان همچنین بــا ادبــیــات
بـــی ســـابـــقـــهای دربـــــــاره جنبش
انصارا ...یمن موضع گرفت و گفت
که«حوثیها» خلق و منش عربی و
یمنی دارند.او بار دیگر بر طرح دولت
سعودی برای پایان درگیریها تأکید
کردوازجنبشانصارا...یمنخواست
تارودررویتمامیگروههاوجریانات
یمنی پشت میز مذاکره بنشیند تا
به گفته وی حقوق تمامی یمنیها و
منافعمنطقهحاصلشود.دولتصنعا
تأکیدکردهاستتازمانلغومحاصره
همهجانبهوجداسازیمسائلانسانی
و بشردوستانه با پروندههای نظامی
و سیاسی تــن بــه مــذاکــره نخواهد
داد.ولیعهد سعودی با ادبیاتی که
تاکنون سابقه نداشت تالش کرد از
راه دیپلماسی وارد شود و گفت که
«حوثیها»خویومنشیمنیوعربی
دارندوامیدواراستتاپیشازاولویت

آمریکادرموضعیجانبدارانهگزارشاخیردیدهبانحقوقبشرمبنیبرارتکابجنایت
جنگیعلیهفلسطینیهاوسیاستتبعیضنژادیرژیمصهیونیستیراردکرد

در حالی که طی یک هفته اخیر قدس اشغالی و
به طور مشخص مناطق اطــراف مسجداالقصی
صحنه درگــیــری فلسطینیهای ساکن قدس
با نظامیان رژیــم صهیونیستی به دلیل تضییع
حقوقآنهاست،دیدهبانحقوقبشردرگزارشی
مفصل و منحصر به فــرد در چند دهــه گذشته،
مستندات قابل توجهی را دربــاره جنایات رژیم
صهیونیستی منتشر کرد؛ گزارشی که در آن بر
اســاس مصادیق حقوقی ،رژیــم صهیونیستی را
واجد مشخصههای یک «رژیــم آپارتاید» قلمداد
کرده و از نهادهای بینالمللی خواستار رسیدگی
بهاینجنایاتوتحریممقاماتاینرژیمشدهاست.
بااینحال،آمریکادرموضعیجانبدارانهبهگزارش
اخیر دیدهبان حقوق بشر مبنی بر ارتکاب جنایت
جنگیعلیهفلسطینیهاوسیاستتبعیضنژادی
رژیم صهیونیستی واکنش نشان داده و آن را رد
کرد«.جن ساکی» سخنگوی کاخ سفید در یک
کنفرانسمطبوعاتیمدعیشد":دیدهبانحقوق
بشر در گزارش خود گفته که مقامات اسرائیلی دو
جنایتعلیهبشریتیعنیآپارتایدوآزارواذیترادر
حق فلسطینیان مرتکب شدهاند .این اصطالح،
یعنی آپارتاید که این سازمان در بیانیه خود به کار
برده است ،دیدگاه ما را منعکس نمیکند".وی با
تاکید بر این که واشنگتن هرگز چنین توصیفی
را درباره اسرائیل به کار نمیبرد ،گفت" :درباره
این که آیا اقدامات اسرائیل آپارتاید محسوب
میشودیاخیر،بایدبگویمکهنگرشدولتآمریکا،

آمریکاتعدادکارکنانسفارتخوددر
افغانستانراکاهشمیدهد

خادم -وزارت امور خارجه آمریکا با صدور
یک دستورالعمل جدید اعالم کرده است
کــه تــعــداد زیـــادی از کــارکــنــان خــود را از
افغانستانخارجمیکند.بهاینترتیب،همه
کارکنان سفارت در کابل دستور دارند که
افغانستان را ترک کنند ،مگر آن که وظایف
آن ها ایجاب کند که در افغانستان حضور
داشته باشند .مقامات آمریکایی به طور
صریحتعدادکارکنانیکهافغانستانراترک
خواهند کرد اعالم نکرده است .وزارت امور

چنین چیزی نیست".دفاع تمام قد واشنگتن از
اقدامات ضد بشری رژیــم صهیونیستی و حتی
انکار اعمال آپارتاید علیه فلسطینی ها نشانگر
ماهیتروابطآمریکاواسرائیلوتعهدواشنگتنبه
حمایت از رژیم صهیونیستی تحت هر شرایطی و
بهصورتبیقیدوشرطاست.بهرغماینکهگفته
میشدکهدولتبایدنبهمالحظاتحقوقبشری
توجه ویژه ای دارد ،اما مشخص است که درباره
اقدامات ضد انسانی اسرائیل علیه فلسطینی ها
این مالحظات اصال مد نظر قرار نمی گیرد .در
حالی که اسرائیل با توجه به گزارش های سازمان
هاونهادهایحقوقبشریازجملهشورایحقوق
بشر سازمان ملل از بزرگ ترین ناقضان حقوق
بشر در جهان است.دیده بان حقوق بشر که یک
نهاد غیردولتی و بینالمللی مستقر در نیویورک
است ،با انتشار یک گزارش 213صفحهای ،رژیم
صهیونیستی را رژیمی آپارتاید توصیف کرد و از
دیــوان بینالمللی کیفری ،محاکمه «مسئوالن
اسرائیلی»راخواستارشد.بهگفتهدیدهبانحقوق
بشر ،بعد از چند دهه هشدارهای مکرر دربــاره
احتمال منجر شدن سیطره اسرائیل بر زندگی
فلسطینیان به رژیم آپارتاید ،اکنون دیگر از این
آستانهعبورشدهووضعیتجاریوضعیتآپارتاید
است«.عمرشکیر»مدیربخشاسرائیلوفلسطین
دیده بان حقوق بشر با اشاره به آپارتاید اسرائیل
می گوید" :این صریح ترین یافتهای است که دیده
بان حقوق بشر دربــاره رفتار  30ساله اسرائیل
خارجه آمریکا معموال در مــوارد اضطراری
کارکنان «غیرضروری» و خانواده های آن ها
را از کشورهای دیگر خارج می کند اما این
بار در اقدامی کم سابقه دستور خروج همه
کارمندانی را که «وظایف آن ها می تواند
در جاهای دیگر انجام شــود» صــادر کرده
است .در این زمینه ،آنتونی بلینکن ،وزیر
امورخارجهآمریکاگفتهاست،بیشاز۳۰۰
هزارنیرویامنیتیافغانستانطیسالهای
حضور آمریکا آموزش دیدهاند و این نیروها
اکنونبرایتأمینامنیتمبارزهمیکنند.او
امادربارهامکانایجادخالءدرافغانستاندر
صورت خروج نیروهای آمریکایی و احتمال
آغاز جنگ داخلی جدید در این کشور گفت:
«بدونتردیداینیکسناریویممکناست».
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وا لاســتــریــت ژورنـــال تصویری را در صفحه
نخست خود منتشر کــرده که افسران نیروی
دریایی اندونزی را نشان میدهد که در حال
انداختن گل به دریا به یاد 53خدمه کشته شده
زیردریایی این کشور هستند .ارتش اندونزی روز
شنبه اعالم کرده بود که زیردریایی این کشور که
در آبهای نزدیک جزیره بالی ناپدید شده بود،
در عمق850متری به سه تکه تقسیم شده است
و همه خدمه آن کشته شدهاند.

توئیت روز

عبدالملک العجری عضو هیئت ملی مذاکره
کنندهدولتنجاتملییمندرنخستینواکنش
رسمی صنعا بــه اظــهــارات محمد بــن سلمان
ولیعهد عربستان:بن سلمان گفته است که هیچ
کشوریاجازهحضورهیچنیرویشبهنظامیرادر
مرزهایشنمیدهد،این،سخنخوبیاستامادر
مقابلهیچکشورینمیتواندحضورنظامییک
کشوربیگانهرادرخاکخودبپذیرد.دربارهمرزها
نیزبایدگفتکهاینمسئلهباتوافقنامههایامضا
شده بین دو کشور تنظیم می شود و این معادله
مناسب ترین راه فراهم کردن زمینه برای صلح
باعربستانوبرقراریصلحوثباتدریمناست.

فلسطین

ترسصهیونیستهاازتشدید
حمالتسایبری

دفاع تمام قد بایدن ازآپارتاید رژیم صهیونیستی

واشنگتنازچهمیترسد؟

پایگاه اینترنتی روزنامه القدس العربی با اشاره
بــه قیام جــوانــان فلسطینی در قــدس در ماه
مبارک رمضان و ایستادگی آن ها در برابر رژیم
صهیونیستی ،کاریکاتوری با عنوان «سیلی
رمضان» منتشر کرد.

قــرار دادن هر چیزی ،منافع خود و
منافع یمن را مد نظر قرار دهند.این
ادبیاتبنسلمانبهرغماینکهدرون
خوداتهامزنیهمیشگیعلیهجنبش
انصارا...رادارد،امابالحنششسال
گذشتهویمتفاوتاست،بهطوریکه
وی هموارهانصارا...را «شبهنظامیان
وابسته به ای ــران» خطاب میکرد.
او ســپــس مــدعــی شــد کــه نگرانی
عربستان ســعــودی از قدرتیابی
انــصــارا ...یمن امــری طبیعی است
و افــزود« :هیچ کشوری نمیپذیرد
کــه در مــرزهــایــش شبهنظامیان یا
یک سازمان مسلح فعالیت داشته
باشند».محمد بــن سلمان سپس
گفت که طرح دولــت سعودی برای
آتشبسوارائهکمکهایاقتصادی،
مشروط به حضور «حوثیها» در میز
مذاکره است .او اشارهای به چیستی
و ماهیت کمکهای اقتصادی نکرد.
عربستان سعودی دو ماه پیش و در
اواخر ششمین سال تجاوز نظامی به
یمن،ابتکارعملیراپیشنهادکردکه
به ادعای ریاض به دنبال تحقق صلح
دریمناست.بااینحال،دولتنجات
ملییمنکهانصارا...نیزجزئیازاین
دولتاست،اینطرحراغیرواقعبینانه

یکی از مهم ترین دالیلی که باعث
تغییر رویکرد سعودی در برابر تهران
شده شکست های متعدد آن ها در
پرونده های منطقه بوده است و باید
گفت که محقق نشدن اهداف ادعایی
ائتالف متجاوز به یمن در این سال از
یک طرف و رسوایی سران سعودی
به دلیل ایــن جنگ که بــزرگ ترین
فاجعه را رقــم زده ،ریــاض را مجبور
کردهاستکهازدرصلحسخنبگوید.
در همین زمینه و در توضیح دالیل
تغییر رویکرد ریاض در برابر تهران،
مرکز مطالعات سیاسی و راهبردی
«الموسوعة» الجزایر در بخشی از
گزارشی می نویسد «:شاید نخستین
دلیل این موضوع ،حمله های فزاینده
وموفقیتآمیزجنبشانصارا...یمنبه
تاسیسات صنعت نفت و گاز عربستان
و زیرساخت های این کشور در بنادر،
فرودگاه ها ،مراکز تامین سوخت و
 ...است .این موضوع خشم مردمی
را در عربستان به دنبال داشته و آن
ها خواستار انتقال فــوری به سوی
ابزارهای دیپلماتیک هستند .دومین
دلیل هم این است که نهاد سیاسی
سعودی به خوبی این موضوع را درک
می کند که تکیه بر موضوع «ایــران
هراسی» دیگر اهمیت خود را در میان
کشورهای عربی از دست داده است.
این موضوع را پیش از هر چیزی در
تغییر گفتمان اتحادیه عرب درباره
ایران می توان مشاهده کرد که بسیار
انعطافپذیرترشدهاست».الموسوعه
همچنین یــاد آور مــی شـــود «:یکی
دیگر از دالیــل این است که از زمان
ریاست جمهوری بایدن در آمریکا او
درباره مسائل منطقه ای با حساسیت
بــرخــورد مــی کند .در دوره بایدن
ائتالف حمله به یمن به سردمداری
عربستان ضعیف تر و قــراردادهــای
صادرات سالح به عربستان تعلیق و

دولت او خواستار فاش سازی گزارش
های سری مربوط به قتل خاشقچی
شده اســت .رویکرد کلی واشنگتن
در قــبــال ســعــودی هــا تغییر کــرده
اســت ».از سوی دیگر برخی دیگر از
تحلیل گران معتقدند که گفت و گوی
ایران و عربستان ،فضای مناسبی را
برایحلبسیاریازمسائلمنطقهای
فراهم می کند و در سایه معادله خروج
آمریکا از افغانستان و عراق فضا برای
مــذاکــرات فــراهــم تــر مــی شــود و در
نتیجه آن ،تفاهم هایی درباره منطقه
حاصل خواهد شد .به گزارش ایرنا ،
در همین زمینه رای الیوم در گزارشی
می نویسد«:اظهارات مقامات ایران و
عربستان درباره آمادگی برای گفت
و گو تاکتیک سیاسی نیست .این
اظــهــارات نشان می دهــد بسیاری
از اختالفات آن ها درب ــاره مسائل
منطقه و بحران ها در حال پایان یافتن
اســت .نزدیک است بحران در یمن
و سوریه پایان یابد .در پرونده لبنان
هر دو طــرف ایــرانــی و سعودی این
موضوع را درک می کنند که انفجار
اوضــاع به سود هیچ طرفی نیست و
باید بــرای جلوگیری از پیامدهای
آن گفت و گو کنند .تحول مهمی که
سبب می شود ایــران و عربستان به
گفت و گو و همکاری فراگیر منطقه
ای روی آورنــد کاهش توجه آمریکا
به منطقه اســت .دربــاره این متغیر
دو طرف به این نتیجه رسیده اند که
دخالت مستقیم آمریکا در مشرق
عربی و به ویژه منطقه خلیج فارس
در دوره های مختلف به دوری ایران
و عربستان منجر شده و عکس این
موضوع هم درســت است و کاهش
نفوذ آمریکا سبب نزدیکی تهران و
ریاض می شود ».در این بین اما نباید
از اهمیت مذاکرات وین غافل شد.
بی شک سعودی در تعامالت خود
با تهران کامال همگام با واشنگتن
حرکت می کند و حاال سعودی با نیم
نگاهی که به وین دارد این احتمال
توافق ایــران و آمریکا را جدی تلقی
کرده است و بنا دارد رویه خود را از
سال  2016تغییر دهد و با همسایه
شمالیخودرابطهبهتریبرقرارکند.
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به آن رسیده است".طبق قوانین بینالمللی به
ویژه اساسنامه رم که دیوان بین المللی کیفری بر
اساسآنتشکیلشده،آپارتایدجنایتعلیهبشریت
محسوب میشود .اقدامات اسرائیل در چند دهه
گذشتهعلیهفلسطینیهابهویژهدرمناطقاشغالی
 1967همواره مبتنی بر جداسازی قومی بوده و
تالش مستمری از سوی رژیم صهیونیستی برای
محصورکردنفلسطینیهاازطریقاحداثدیوار
حایلدربخشهایزیادیازکرانهباختریصورت
گرفتهاست.
▪ اقداماتضدحقوقبشریاسرائیل

بنا بر گــزارش دیده بان حقوق بشر ،مقامهای
صهیونیست در درون فلسطین اشغالی که
حدود یک نهم ساکنانش را فلسطینیان تشکیل
میدهند و همچنین در اراضــی اشغال شده
 1967درتالشبرایحداکثرسازیاراضیبرای
یهودیان و استقرار فلسطینیان در مراکز بسیار
پرجمعیتومحدودجغرافیاییبودهاند.همچنین
رژیم صهیونیستی به صورت سیستماتیک علیه

فلسطینیان اقدامات تبعیض آمیز انجام میدهد
و این موضوع در اراضــی اشغالی شامل کرانه
باختری به شدیدترین وجه جریان دارد.البته
اقدامات ضد انسانی رژیــم صهیونیستی علیه
فلسطینی ها منحصر به آپارتاید نیست ،بلکه این
رژیم به صورت مستمر به غصب اراضی آن ها در
مناطق مختلف کرانه باختری به منظور توسعه
شهرک سازی و استقرار شمار هر چه بیشتری از
صهیونیست ها می پردازد.ضمن این که اسرائیل
بهطورمستمراقدامبهحمالتوحشیانهعلیهنوار
غزه وکشتار فلسطینی ها و نابودی زیر ساخت ها
و منازل آن ها کرده و از سال  2007تاکنون این
منطقه پرجمعیت فلسطینی را تحت محاصره
همه جانبه قرار داده است.این اقدام اسرائیل
مصداق آشکار جنایت علیه بشریت است .با این
حال واشنگتن بی اعتنا به این جنایات اسرائیل
همچنان بر حمایت همه جانبه از آن اصرار ورزیده
و حتی در این زمینه در سال  2018از شورای
حقوق بشر سازمان ملل به دلیل انتقاد از رژیم
صهیونیستی خارج شد.

سامانه ملی سایبری رژیــم صهیونیستی اعالم
کرد« :هر ساله به مناسبت روز جهانی قدس در
پایان ماه رمضان و تقارن با روز ملی اورشلیم در
اسرائیل ،تالش عناصر ضد اسرائیلی برای انجام
اقداماتهماهنگدرفضایسایبریعلیهاسرائیل
پیشبینیمیشود».بهنوشتهصفحهعبرینورنیوز
اینمجموعهمیگوید«:انتظارمیروداینفعالیت
امسال حوالی هفتم ماه مه و به منظور تالش برای
پخش پیامهای تبلیغاتی جهت تخریب وبسایت
و توزیع پیامها و همچنین حمالتی بــرای تولید
پژواک عمومی انجام شود».سال گذشته در این
روز ،هزاران وبسایت در سرزمینهای اشغالی
به طور همزمان با حمله به یک شرکت میزبان وب
تخریب شدند .تخمین زده میشود که امسال نیز
حمالتی صورت گیرد که نه تنها به وبسایتها،
بلکه آسیب جــدی بــه سیستمهای اطالعاتی
سازمانها در اسرائیل وارد شود.عالوه بر هشدار
و توصیههای صــادر شده از سوی شبکه ملی به
سازمانها ،این شبکه به تازگی برنامه جدیدی را
برای تقویت حمایت از شرکتهای میزبان وب با
اعطای عالمت سبز که استانداردهای یکسانی
برای حفاظت از طریق ایجاد انگیزه رقابتی است،
تولید و توزیع کرده است.همچنین ،این امکان
برایشرکتهایذخیرهسازنیزتوسعهدادهشدهو
امکانتشخیصسریعوجودبدافزارهایوبیقابل
دسترسی در اینترنت را فراهم میکند ،بنابراین
یک سازمان میتواند آن ها را قبل از فعال شدن
توسط مهاجمان حذف و از خسارت جلوگیری
کند.سامانهملیسایبریبارهابهسازمانهادرباره
آسیبپذیریهایواقعیرایجهشداردادهوازآنها
خواستهبهروزرسانیامنیتیمربوطراانجامدهند.

