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جنوب شرق آس��یا این روزها با بحرانی بزرگ به نام نسل 
کش��ی مسلمانان میانمار مواجه اس��ت چنانکه سازمان ملل از 
کشته شدن هزار نفر به دست ارتش میانمار و آواره شدن دهها 
هزار مسلمان در شرایطی بحرانی خبر داده است. این وضعیت 

بحرانی در حالی علیه مس��لمانان میانمار ادامه دارد که تکلف 
جهان��ی برای مقابله با آن امری ض��روری می نماید که نه تنها 
امت اس��ام بلکه همه جهانیان را در بر می گیرد. در کنار اصل 
بش��ر دوس��تی و انس��انیت که حکم می کند تا این نسل کشی 
پایان یافته و همگان برای امدادرسانی و حل بحران مسلمانان 
میانمار اقدام کنند چند نکته مهم قابل توجه اس��ت. طراحان 
ای��ن درگیری ها که ابزاری به نام ارت��ش میانمار این فاجعه را 
رقم زده اند یک اصل را پیگیری می کنند و آن ایجاد تقابل های 

فرقه ای و مذهبی در جهان است.
آنچه از سوی محافل رسانه ای و سیاسی غربی مورد تاکید 
اس��ت حمات بودائیان علیه مسلمانان اس��ت یعنی درگیری 
فرقه ای و دینی. این ادعا در حالی مطرح می ش��ود که از بیش 
از 80 درصد جمعیت بودایی میانمار تنها 5 درصد نگاه افراطی 
دارد لذا ادعای نقش بودائیان در این کشتار صرفا می تواند یک 

بهانه جویی و سناریو نویسی برای اهدافی بزرگ تر باشد. 

بررسی کارنامه نظام سلطه نشان می دهد که ایجاد جنگ 
مذهبی از راهبردهای آنها برای ناامن س��ازی جهان و استفاده 
از این ش��رایط برای فروش تس��لیحات، اش��غالگری و رسیدن 
به منافع اقتصادی گس��ترده اس��ت. این تئوری همواره با اصل 
جنگ ه��ای صلیبی و تقابل میان اس��ام و مس��یحیت صورت 
گرفته است که حادثه 11 سپتامبر نمود عینی این رفتار است. 
آنطور که تئوریس��ین های بزرگ غربی همچ��ون هانتینگتون 
مط��رح کرده اند جنگ تمدن ها مولف��ه نظام جهانی  در عصر 
حاضر اس��ت که محور آن را برتری پیوند اسام و کنفوسیوس 
تشکیل می دهد. یعنی به عبارتی مکاتب شرقی دنیای امروز و 
آینده بشریت را می سازند و جایگزینی برای نظام سرمایه داری 

شکست خورده هستند.
با توجه به اینکه نظام س��رمایه داری برای بقا به هر ابزاری 
چن��گ می زند ایجاد جنگ ها و تقابل ها میان تمدن های بزرگ 
جهانی از اهداف آنهاست چنانکه تروریسم ایجاد شده در غرب 

آسیا و آفریقا بخشی از این سیاست بوده است. 
س��رمایه داری به شدت از پیوند در شرق هراسی دارد چرا 
که احیای طرحی مانند جاده ابریشم که شرق آسیا را به غرب 
آسیا متصل می س��ازد و همگرایی این مناطق در حوزه امنیت 
یعنی از بین رفتن س��لطه امنیتی و اقتصادی س��رمایه داری بر 
جهان لذا برهم زدن روابط کش��ورهایی همچون ایران، چین، 
هند، پاکستان و اس��تمرار ناامنی در افغانستان را راهبرد خود 

قرار داده اند. 
با توجه به این ش��رایط می ت��وان گفت که مقابله با بحران 
انس��انی میانمار نه تنها وظیفه کش��ورهای اسامی بلکه تمام 
بش��ریت است چرا که از یک س��و مانع از ایجاد ابعاد جدیدی 
از تقابل مذهبی و دینی می ش��ود و از سوی دیگر برای مقابله 
با نظام س��رمایه داری به عنوان مطالبه ای جهانی و رسیدن به 
جایگزینی مناس��ب یعنی تمن اس��امی – کنفس��یوس امری 

ضروری می نماید. 

مترجم: حسين ارجلو2017/09/09كيوسك

کشففهرست۵هزارهدفاحتمالیدرشرق
آلمان

نش��ریه دی ولت اع��ام کرد که نیروه��ای امنیتی 
آلمان در جریان ی��ورش به خانه و محل کار دو مظنون 
تروریس��تی در ایالت مکلنبورگ ورپومرن در ش��رق این 
کش��ور، فهرس��ت هایی را کش��ف کرده اند که ش��امل 
اس��امی بیش از پنج هزار ه��دف احتمالی از جمله 100 
سیاستمدار بوده است.این نشریه آلمانی به نقل از منابع 
امنیتی افزود: یکی از مظنونان از ماموران س��ابق پلیس 
بوده که از کار تعلیق شده است و ظاهرا از رایانه دفترش 
ب��رای جس��تجوی آدرس و نش��انی مخالفان سیاس��ی 

استفاده کرده است.
مهمترینترسآلمانیهاازتروریس�ماس�ت:
نتایج بررس��ی و تحقیق س��الیانه موسسه بیمه "آر+وی" 
حاکی اس��ت که مهمتری��ن نگرانی ش��هروندان آلمانی 
در آس��تانه انتخابات ف��درال، ترس از تروریس��م، افراط 
گرایی سیاسی و تنش های اجتماعی به خاطر مهاجرت 
گس��ترده اتباع خارجی اس��ت. این در شرایطی است که 
نگرانی مردم آلمان نس��بت به شغل و اوضاع اقتصادی با 

کاهش چشمگیری روبرو شده است.
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اع�زامبی�شاز۲ه�زارنیرویهواب�ردارتش
آمریکابهافغانستان:

در حال��ی که قبل از این قرار بود حدود 1500 نیروی 
هوابرد به افغانس��تان اعزام شود اما مقام مسئول ارتش در 
پای��گاه نظامی آالس��کا از اعزام دو هزار نی��روی هوابرد به 
افغانس��تان خبر داده است. س��رهنگ »مارک کولبروک« 
در پایگاه مش��ترک نیروهای ارتش موسوم به »المندروف-

ریچاردس��ون« در مراس��می اعام کرد که دو هزار نیروی 
هوابرد ارتش از این پایگاه برای مدت 9 ماه به افغانس��تان 
اعزام می شوند.  این سرهنگ آمریکایی تصریح کرد که این 
نیروها مسئولیت آموزش و مشاوره نیروهای امنیتی افغان را 

خواهند داشت تا »هنر و علم جنگ« را به آن ها بیاموزند.
رهب�ران علی�ه »بن�ون« س�نگین اتهام�ات
جمهوریخواه:استیو بنون استراتژیست ارشد و سابق کاخ 
سفید در مصاحبه با شبکه س��ی بی اس نیوز تاکید کرد: 
رهب��ران جمهوریخواه کنگره تاش می کنند تا به اولویت 
ها و دس��تور کارهای مهم ترامپ ضربه بزنند. وی در ادامه 
تصریح کرد: این کاما روش��ن اس��ت که پل رایان رئیس 
کنگ��ره و میچ مک کانل رهبر اکثریت س��نا نمی خواهند 

اولویت های اقتصادی و پوپولیستی ترامپ اجرا شود. 
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هالک�ت۷تنازبرجس�تهترینس�رکردههای
داعشدرالحویجه:

یک منبع محلی در استان کرکوک گفت که هفت تن 
از برجسته ترین س��رکرده های گروه تروریستی داعش در 
پی حمله هوایی در مرکز شهرس��تان الحویجه به هاکت 

رسیده اند.
 این منبع گفت ک��ه جنگنده های ائتاف بین المللی 
موسوم به ضدداعش، مرکز تجمع شماری از سرکرده های 
گروه تروریستی داعش در مرکز شهرستان الحویجه واقع 
در 55 کیلومتری جنوب غرب کرکوک را بمباران کردند 
که بر اس��اس اطاعات اولیه، هفت تن از برجس��ته ترین 

سرکرده های داعش به هاکت رسیده اند.
آمادگیمالزیبرایاس�کانموقتمس�لمانان
روهینگی�ا:رئیس آژانس دریان��وردی مالزی اعام کرد 
گارد ساحلی مالزی مسلمانان روهینگیا را که از خشونت 
های میانمار فرار کرده اند، از مرزهای مالزی نمی رانند و 
این کشور آماده اس��ت تا به طور موقت به آنها پناه دهد. 
رئی��س آژانس دریانوردی مالزی افزود: احتماال طی هفته 
های آینده ش��اهد ورود قایق های بیش��تری از میانمار به 

آبهای مالزی خواهیم بود. 
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جنجالیتازهبرس�رتم�استلفنیامیرقطربا
بنسلمان

دقایق��ی پس از تماس تلفنی »ش��یخ تمیم بن حمد 
آل ثان��ی« امیر قطر با »س��لمان بن عبدالعزی��ز« ولیعهد 
عربس��تان سعودی، انتشار روایت های مختلف از محتوای 
ای��ن گفت وگو، جنجالی تازه می��ان دوحه و ریاض ایجاد 
ک��رد و هرگونه امید برای حل و فصل بحران میان قطر و 
چهار کشور تحریم کننده را از بین برد. تمیم بن حمد طی 
تماسی تلفنی با بن سلمان، از تمایلش برای رایزنی درباره 
درخواس��ت های چهار کشور) عربستان سعودی، بحرین، 
امارات متحده عربی و مصر( سخن گفته است و شاهزاده 

بن سلمان نیز با این درخواست موافق کرده است.
گوگلپلیهمنرمافزارهایایرانیراحذفکرد:
فروش��گاه مجازی نرم افزارهای اندرویدی گوگل پلی در 
تبعیت از تحریم های 22 س��اله دولت آمریکا علیه ایران، 
ن��رم افزارهای ایرانی را حذف کرد. به گفته تایلر کولیس، 
وکیل عضو موسس��ه حقوقی فراری اند اسوشیتس که در 
زمین��ه تحریم های آمریکا تخص��ص دارد، این تحریم ها 
عما تمامی معامات بین ایران و آمریکا »ش��امل عرضه 

کاال، فن آوری و خدمات« را شامل می شود.
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لیبی: به گزارش روس��یا الیوم، »محمد السنوسی« 
آخرین نوه ادریس السنوس��ی پادش��اه وق��ت لیبی در 
س��ال های 1951-1961 خود را برای تصدی ریاس��ت 
مرحل��ه انتقالی این کش��ور مطرح ک��رد. ملک محمد 
ادریس السنوس��ی اولی��ن و تنها پادش��اه لیبی بود که 
از س��ال 1951 تا 1961 میادی س��لطنت کرد و پس 
آن کودتایی به وس��یله چن��دی از فرماندهان نظامی با 
رهبری معمر قذافی صورت گرفت که نتیجه آن حذف 

حکومت پادشاهی بود.

مصر:به گزارش فارس، کنگره آمریکا قصد دارد تا 
سال آینده کمک به مصر را تا 300 میلیون دالر کاهش 
دهد. همچنین قطع کمک های اقتصادی تا 37 میلیون 
دالر هم در دستور کار قرار دارد. این در حالی است که 
پیشتر، دیده بان حقوق بش��ر در گزارشی 63 صفحه ای، 
دول��ت »عبدالفتاح السیس��ی« رئیس جمهور مصر را به 

شکنجه سازمان یافته زندانیان متهم کرد.

عربس�تان:بن��ا بر گ��زارش اس��پوتنیک، »یوری 
اوش��اکوف« مشاور رئیس جمهوری روس��یه در حاشیه 
اجاس اقتصادی ش��رق که در ش��هر والدیووس��توک 
روس��یه در حال برگزاری اس��ت اعام کرد، »س��لمان 
بن عبدالعزیز« پادش��اه عربستان قرار است اوایل اکتبر 
ب��ه منور انحام دیداری رس��می به روس��یه س��فر کند. 
اوش��اکوف با تأیید اظهارات قبلی »دیمیتری پسکوف« 
س��خنگوی کاخ کرملین تأکید کرد که این برنامه برای 

اوایل اکتبر برنامه ریزی شده است.

افغانس�تان:به گزارش فارس، جیمز ماتیس وزیر 
دف��اع آمریکا تایید اعزام 3 ه��زار و 500 نیروی نظامی 
دیگر این کش��ور به افغانس��تان را امضا ک��رد.  ماتیس 
تاییدیه ارس��ال 3 هزار و 500نیروی دیگر آمریکایی به 
افغانستان را بعد از دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور، 

امضا کرده است. 
ماه گذشته ترامپ گفته بود استراتژی جدید آمریکا 
در افغانس��تان ش��امل افزایش ش��مار نیروهای نظامی 

آمریکا در این کشور است. 

کوی�ت:ب��ه گزارش ایرنا،  ش��یخ »صب��اح احمد 
الصباح« امیر کویت برای دی��دار و گفت وگو با »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور آمریکا وارد کاخ سفید شد. ترامپ 
ابت��دا از نردی��ک و مثبت بودن روابط با کویت س��خن 
گف��ت و گفت که امی��ر کویت در منطق��ه خلیح فارس 
»کمک های بزرگی« به آمریکا کرده است.وی سپس به 
جنبه تجاری روابط واش��نگتن-کویت پرداخت و گفت 
که کویتی ها تاکنون »مقدار بس��یار زی��ادی تجهیزات 
نظام��ی از ما خری��داری ک��رده و امروز ه��م در مورد 

خریدهای بیشتر گفت وگو می کنیم.«

پاکس�تان:به گزارش خبرگزاری فرانس��ه، شاهد 
خاقان عباسی نخس��ت وزیر پاکستان پنجمین رئاکتور 
هسته ای این کشور را که با همکاری چین احداث شده 
اس��ت، افتتاح کرد. دولت پاکس��تان امیدوار است با راه 
اندازی رئاکتورهای هس��ته ای، به زودی به قطع مکرر 

برق در پاکستان پایان دهد.
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از  انتشار اخباری  با  همزمان 
گ�زارشآخر

گروه بين الملل
ه��زار   270 ش��دن  آواره 
ب��ه  میانم��اری  مس��لمان 
بنگادش و نیز سکوت کش��ورهای غربی در برابر 
فاجعه انس��انی حاکم بر این س��رزمین، گزارش ها 
نش��ان می دهد نظامیان و بوداییان افراطی میانمار 
در جنایتی جدید اجس��اد ساخی و سوزانده شده 
مس��لمانان را ب��ا ق��رار دادن در کیس��ه به داخل 

رودخانه ها رها می کنند.
این روزها میانمار به یکی از اصلی ترین کاون 
توجهات جهانی مبدل ش��ده اس��ت چنانکه یکی 
از مباح��ث مطرح در نشس��ت س��ازمان همکاری 
اس��امی در آس��تانه مباحث این کش��ور تشکیل 
می دهد در حالی که کشورهای غربی همچنان در 
برابر این نسل کشی راه سکوت در پیش گرفته اند. 
در ادامه همین فاجعه انس��انی نظامیان و بوداییان 
افراطی میانمار در جنایتی جدید اجس��اد ساخی 
و س��وزانده ش��ده مس��لمانان را با ق��رار دادن در 
کیس��ه  به داخل  رودخانه ه��ا  رها می کنند. طی 
دو هفته گذش��ته حدود 270 هزار مسلمان آواره 
روهینگیایی از خش��ونتها در میانمار به بنگادش 
 ف��رار ک��رده اند. گزارش��گر وی��ژه س��ازمان ملل 
می گوید: تخمین زده می ش��ود، بیش از یک هزار 
نفر در خش��ونت ها در ایالت راخین میانمار کشته 
ش��ده باش��ند. یانگی لی گف��ت: »احتمال می رود 
یک هزار نفر یا بیش��تر کشته شده باشند.«ارزیابی 
گزارشگر ویژه سازمان ملل دو برابر بیشتر از رقمی 
است که دولت میانمار اعام کرده است.یانگی لی 

افزود: »قربانیان عمدتا از روهینگیا هستند.«

در ای��ن میان آمریکا همچن��ان به حمایت از 
این کشتار ادامه می دهد چنانکه یک مقام مسئول 
آمریکای��ی اعام ک��رد که کش��ورش دولت "آنگ 
سانگ س��و چی"، نخست وزیر میانمار را به خاطر 
ارتکاب جنایت و خش��ونت علیه مسلمانان در این 
کشور مامت نمی کند اما برای حل بحران نیازمند 
همکاری اوس��ت.  "پاتریک مورفی"، مسئول امور 
جنوب ش��رق آس��یا در وزارت امور خارجه آمریکا 

گفت: "م��ا همچنان حمله های ص��ورت گرفته از 
هر طرف��ی را اعم از حمله ب��ه نیروهای امنیتی و 
حمل��ه به غی��ر نظامیان را محک��وم می کنیم، هر 
چند غیر نظامیان هم دس��ت ب��ه حمله می زنند". 
 خب��ر دیگر آنکه موسس��ه االزهر مصر  با انتش��ار 
بیانیه ای خش��ونت علیه مس��لمانان روهینگیا در 
میانم��ار را به ش��دت محکوم کرد و هش��دار داد 
چنین اقدامی، موجب تشویق افراد به روی آوردن 

به اقدامات تروریس��تی خواهد ش��د. در این بیانیه 
آمده اس��ت، االزهر تحرکات بشردوستانه در سطح 
عربی و اسامی و بین المللی را برای متوقف کردن 
کش��تاری که بهای آن را فقط شهروندان مسلمان 

در میانمار می پردازند، رهبری خواهد کرد. 
االزه��ر در ای��ن بیانی��ه از همه موسس��ات و 
س��ازمان های بی��ن المللی و جمعیت ه��ای مدافع 
حقوق بش��ر در جهان خواس��ت به وظیفه خود در 
زمینه اتخاذ تدابیر الزم ب��ه منظور تحقیق درباره 
این جرائم زش��ت و پیگرد عامان آنها و س��پردن 
آنه��ا ب��ه دادگاه های بی��ن المللی ب��رای محاکمه 
ش��دن به عنوان جنایتکار جنگی به علت وحش��ی 

گری هایشان، عمل کنند. 
االزهر اوایل امس��ال در تاش برای دستیابی 
ب��ه صلح در میانمار میزبان نمایندگان مس��لمانان 
روهینگی��ا و بودایی ه��ای میانمار ب��ود. در بیانیه 
االزه��ر تاکید ش��ده اس��ت همه باید این مس��ئله 
را مدنظر ق��رار دهند که چنی��ن جرائمی از قوی 
ترین عواملی اس��ت که افراد را ب��ه ارتکاب جرائم 
تروریس��تی تشویق می کند که همه انسان ها از آن 

رنج می برند. 
همچنین رئیس جمهور جمهوری چچن ضمن 
اعام حمایت کشورش از مسلمانان آواره روهینگیا، 
بر لزوم حمایت سیاس��ی از این اقلیت رانده ش��ده 

تاکید کرد. از س��وی دیگر مالزی گفت این کشور 
آم��اده پذی��رش و س��رپناه دادن ب��ه مس��لمانان 
روهینگی��ا اس��ت ک��ه از خش��ونت های حکومت 
میانمار فرار می کنند. از سوی دیگر انجمن جهان 
اسام در بیانیه ای، جنایات کنونی در روهینگیا را 
محکوم کرد و از جامعه بین الملل خواس��ت کاری 
انجام دهد. مردم بحرین در محکومیت جنایت های 
هولناک علیه اقلیت مسلمان روهینگیا در میانمار، 
تظاهرات گس��ترده ای را در ش��هر منام��ه برگزار 
کردن��د. وزیر امور خارجه قزاقس��تان از بررس��ی 
وضعیت میانمار در نشس��ت سازمان همکاری های 
اس��امی در ش��هر »آس��تانه« خبر داد. بوداییان 
قزاقستان و قرقیزستان با ارسال نامه ای سرگشاده 
به مقامات میانمار وقایع اخیر مربوط به مسلمانان 
روهینگا را در این کشور غیرانسانی توصیف کردند. 
هزاران نفر در سراسر آس��یا به خیابان ها آمدند تا 
رفتار بی رحمانه میانمار با مس��لمانان روهینگیا را 
محک��وم کنند.حتی جامع��ه بودایی داکا نیز  علیه 
رفتار خشونت آمیز دولت میانمار با روهینگیایی ها 

تظاهرات کردند.
 تدابی��ر امنیت��ی ب��رای حفظ امنی��ت معابد 
بودایی در داکا و دیگر مناطق افزایش یافته است. 
گروه های افراطی بودایی در میانمار به ایجاد تنفر 
نژادی علیه مس��لمانان روهینگیا متهم ش��ده اند.  
الزم به ذکر اس��ت تحت فشار افکار عمومی جهان 
پس از گذش��ت دو هفته از بحران اخیر و کش��ته 
ش��دن هزار بیگناه دولت میانمار مدعی شد قصد 
دارد برای مس��لمانان آواره روهینگیا اردوگاه هایی 

را احداث کند.

۲۷0هزارآوارهازمیانماربهبنگالدشگریختهاند

اجساد سالخی شده مسلمانان روهینگیا در رودخانه

زندانی��ان 2 زندان »الح��وض الجاف« و 
خط »الج��و« در بحرین در اعتراض به س��وء س����ر

رفت��ار و اقدامات س��رکوبگرانه نظامیان 
آل خلیفه علیه آنها، دست به اعتصاب غذای نامحدود زدند.

اعتصاب غذای نامحدود زندانی��ان بحرینی در اعتراض به 
س��وء رفتار و اقدامات س��رکوبگرانه نظامیان آل خلیفه صورت 
گرفته اس��ت. زندانیان بحرینی اعام کرده اند که تا زمان عدم 
توق��ف اقدامات غیرقانونی نظامی��ان آل خلیفه در زندان ها، به 

اعتصاب غذای خود ادامه می دهند.
گفتنی اس��ت، طبق آخری��ن گزارش ها رژی��م آل خلیفه 
زندانیان بحرینی را تحت ش��دیدترین شکنجه ها قرار می دهد 
در برخ��ی موارد نیز هتاکی های بی ش��رمانه ای را متوجه آنها 
می س��ازد. در این میان پنتاگون اعام کرد: وزارت امور خارجه 
آمریکا بسته های فروش تسلیحات به ارزش بیش از سه میلیارد 
و 800 میلیون دالر به بحرین را تصویب کرده اس��ت.  وزارت 
دف��اع آمریکا )پنتاگون( اعام ک��رد وزارت امور خارجه آمریکا 
بس��ته های فروش تس��لیحات به ارزش بیش از س��ه میلیارد و 
800 میلیون دالر به بحرین را که شامل جت های جنگنده اف 

16، موشک و قایق های گشتی می باشد، تصویب کرده است.
تصوی��ب این بس��ته های فروش تس��لیحات ب��ه بحرین با 
اطاع رس��انی وزارت امور خارجه به کنگره همزمان ش��د که 
س��ال گذشته به علت نگرانی ها در زمینه حقوق بشر از قرارداد 
تسلیحاتی مشابهی جلوگیری کرد. پنتاگون در بیانیه ای اعام 
کرد این بسته های تس��لیحاتی شامل 19 فروند جت جنگنده 
»اف 16 وی« ساخت ش��رکت الکهید مارتین است که ارزش 

آن بیش از دو میلیارد و 700 میلیون دالر است. 
در ای��ن بیانیه آمده اس��ت دیگر تس��لیحات و تجهیزاتی 
که قرار اس��ت به بحرین فروخته ش��ود شامل دو قایق گشتی 
35 متری مجهز به مسلس��ل ، 221 موشک ضد تانک ساخت 
شرکت رایتیون )از بزرگترین تولید کنندگان تجهیزات نظامی 
آمری��کا( و همچنین کمک به نوس��ازی ن��اوگان جت های اف 
16 بحرین اس��ت. دونالد ترامپ رئی��س جمهور آمریکا ماه مه 
اعام کرد روابط آمریکا با بحرین بهبود خواهد یافت. س��ازمان 
عفو بین الملل در گزارش��ی تحت عنوان »هیچ کس��ی قادر به 
حمایتش��ان نیست؛ یک سال از سرکوب معارضان در بحرین« 

به بخشی از نقض حقوق بشر توسط دولت بحرین پرداخت.

دراعتراضبهسوءرفتارنظامیانآلخلیفهصورتمیگیرد

اعتصابغذاینامحدودزندانیانبحرینی
رئی��س جمه��وری آمری��کا ب��ا ولیعهد 

عربس��تان تلفن��ی گفت وگو ک��رد که به چ�����الش
گفته بس��یاری از ناظران سیاسی بیانگر 
قوت گرفتن تغییرات در س��اختار سیاسی سعودی و پادشاهی 

بن سلمان است.
در تم��اس تلفنی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا با 
محمد بن س��لمان، ولیعهد عربس��تان روابط دوجانبه میان دو 
کش��ور و تحوالت منطقه و جهان مورد بررسی قرار گرفت. این 
دو مقام همچنین بر لزوم پایبندی تمامی کش��ورها به تعهدات 
خود در نشس��ت ریاض که هدف از آن "شکس��ت تروریسم و 

مبارزه با اندیشه های رادیکالی" بود، تاکید کردند.
در همی��ن ح��ال منابع خبری از گفت وگ��وی امیر قطر با 
ولیعهد عربس��تان خبر داده اند. خبرگ��زاری قطر گزارش داده 
نمایندگانی برای حل اختافات میان قطر و چهار کشور عربی 
تحریم کننده تعیین شده اند. خبرگزاری قطر اعام کرد »تمیم 
ب��ن حمد بن خلیفه آل ثانی«، امیر این کش��ور با »محمد بن 

سلمان«، ولیعهد عربستان تماس گرفته است. 
در ای��ن میان وزیر خارجه قطر اعام کرد که ش��روط 13 

گانه طرح ش��ده از سوی ریاض و همپیمانانش ناقض حاکمیت 
کش��ورش اس��ت و از نظر دوحه دیگر به تاریخ پیوس��ته است. 
امیر قطر در پاس��خ ب��ه تاش ترامپ ب��رای میانجیگری میان 
قطر و دیگر اعراب، تهدید آنها به اس��تفاده از گزینه نظامی در 
طی بحران را یادآورد ش��د و گفت که قبول درخواست 13گانه 
شورای همکاری، حاکمیت ملی قطر را مخدوش می کند. وزیر 
خارج��ه بحرین در واکنش به ورود هزاران س��رباز ترکیه ای به 
قطر به محض آغاز بحران بین دوحه و چند کش��ور عربی، این 

کشور را به تشدید تنش نظامی متهم کرد.
پادشاهی بن سلمان در حالی قوت گرفته است که  سازمان 
دیده بان حقوق بش��ر اعام کرد: اعض��ای  ائتاف تحت رهبری 
عربس��تان درصدد برآمده اند با خودداری از ارائه اطاعات درباره 
نق��ش خ��ود در حمات هوایی غیر قانون��ی در یمن، از عمل به 
تعهدات قانونی بین المللی طفره بروند. پایگاه اینترنتی س��ازمان 
دیده بان حقوق بش��ر نوشت:  این سازمان، سال 2017 با ارسال 
نامه ای به این ائتاف و اعضای فعلی و قبلی آن، از آنها خواست، 
آنطور که قوانین بین المللی ایجاب می کند، اطاعات مربوط به 

بررسی ها و یافته های خود را درباره تخلفات جنگی اعام کنند.

ترامپباولیعهدسعودیتماسگرفت
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