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غرب آس��يا همچنان كانون اصلى بحران در صحنه جهانى 
اس��ت بگونه اى كه بسيارى سرنوش��تى نامعلوم را براى منطقه 
در نظر مى گيرند. در این ميان زنجيره اى از اقدامات در عرصه  
منطقه در حال روى دادن اس��ت كه جاى تامل دارد كه محور 
آن را تحركات سعودى تشکيل مى دهد. عربستان در هفته هاى 
اخير مواضع ضد ایرانى بسيارى اتخاذ كرده و ایران را به عنوان 
عامل بحران هاى منطقه معرفى و خواس��تار اقدام جهانى عليه 

آن شده است. در اقدامى مغایر با تمام قوانين جهانى، سعودى 
س��عد حریرى نخس��ت وزیر لبنان را به ریاض دعوت و پس از 
وادارس��ازى آن به خواندن بيانيه استعفا زندانى ساخته است. 
ش��واهد امر نشان مى دهد كه عربستان حتى لبنان را به اقدام 
نظامى تهدید كرده اس��ت. عربستان همچنين به بحران سازى 
در حوزه عربى ادامه مى دهد كه اس��تمرار تحریم ها و فش��ارها 
بر قطر نمودى از این رفتار اس��ت. عربس��تان همچنين به رغم 
مخالفت هاى گس��ترده جهانى همچنان تج��اوز به یمن را در 
دس��تور كار دارد و طى روزهاى اخير ب��ر ميزان این تجاوزات 
افزوده بگونه اى كه س��ازمان ملل متحد رسما اعالم كرده این 
منطقه با فاجعه قرن مواجه اس��ت كه محور آن را نيز اقدامات 

و تجاوزات سعودى تشکيل مى دهد. 
نکته قابل توجه آنکه برخى خبرها حکایت از فشار سعودى 

به ابومازن رئيس تش��کيالت خودگردان فلسطين براى پذیرش 
یک��ى از دو گزینه اس��تعفا و یا س��ازش با رژیم صهيونيس��تى 
دارد. مجم��وع این تحركات در حال��ى صورت مى گيرد كه یک 
نقطه اش��تراک در آنها وجود دارد و آن نقش بن سلمان وليعهد 
سعودى اس��ت. روند تحوالت نش��ان مى دهد كه بن سلمان به 
دنبال رسيدن به تخت پادشاهى است و با سركوب شاهزادگان 
و نيز بحران سازى منطقه اى ضمن نمایش قدرت ظاهرى از خود 
سعى در رسيدن به تاج و تخت دارد. این فرآینده در حالى است 
كه یک اصل مهم در تمام آنها مش��اهده مى ش��ود و آن تحقق 
اهداف و خواس��ته هاى رژیم صهيونيستى براى بحران سازى در 

منطقه با محوریت اقدام عليه جبهه مقاومت است. 
رفتارهاى بن س��لمان نش��ان مى دهد كه وى بر این تصور 
اس��ت ك��ه براى رس��يدن به ت��اج و تخت بای��د رضایت غرب 

را جل��ب كن��د و در ای��ن راه نيز حركت در مس��ير جلب نظر 
صهيونيس��ت ها را درپيش گرفته اس��ت و گمان مى كند با این 
رویک��رد مى تواند غ��رب را به پذیرش پادش��اهى خود متقاعد 
س��ازد. حلقه تکميلى این طرح نيز اقدامات اقتصادى وى است 
كه در قالب س��اخت شهرک هاى پيشرفته و مدرن مى باشد كه 
به گفته محافل رس��انه اى بخش عمده اى از آن به شركت هاى 

غربى و صهيونيستى واگذار مى شود. 
در جم��ع بندى كل��ى از آنچه ذكر ش��د مى ت��وان گفت 
 تح��ركات س��عودى در منطق��ه هر چن��د كه در ظاه��ر براى 
قدرت یابى بن سلمان است اما در نهایت خواسته یا ناخواسته در 
چارچوب اهداف و سياس��ت هاى بحران ساز رژیم صهيونيستى 
در منطق��ه صورت مى گيرد كه از آن ب��ا عنوان خيانت جدید 

سعودى به جهان اسالم و البته فلسطين مى توان یاد كرد. 

مترجم: حسين ارجلو2017/11/11كيوسك

هکرهاتبليغاتداعشراازراديوسوئدپخشکردند
مالکان ایستگاه رادیویى "ميکس مگاپول" سوئد اعالم 
كردن��د كه هکرها روز جمعه با در اختيار گرفتن فركانس 
این ایس��تگاه رادیویى به م��دت 30 دقيقه تبليغات گروه 
تروریستى داعش را پخش كرده اند. این ایستگاه رادیویى 
یکى از بزرگترین شبکه هاى رادیویى سوئد به شمار مى رود 
كه روزانه حدود 1.4 ميليون شنونده دارد. به نظر مى رسد 
این حمله هکرى تنها شنوندگان برنامه هاى این رادیو در 

شهر مالمو در جنوب سوئد را هدف قرار داده است.
پيش�نهاد۱۵ميليوندالریآنکارابهواش�نگتن
ب�رایاس�تردادگولن/رس��انه هاى آمریکای��ى گزارش 
داده اند كه دولت تركيه به مایکل فلين، مشاور امنيت ملى 
پيشين ترامپ پيشنهاد داده بود در ازاى 15 ميليون دالر، 
فت��ح اهلل گولن، را از آمریکا بربایند و به تركيه بفرس��تند. 
فلي��ن، از نزدیکان ترامپ در رقابت ه��اى انتخاباتى، بعدا 
براى مدتى كوتاه در دولت دونالد ترامپ مش��اور امنيت 
ملى رئيس جمهورى آمریکا شد. شبکه خبرى ان بى سى و 
همين طور روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده اند كه 
مایک فلين و پسرش درباره این موضوع با فرستادگانى از 

دولت تركيه صحبت كرده اند.
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درصورتوقوعجنگهمهزيانخواهندديد
وزیر خارجه عراق گفت كه آثار و پيامدهاى هرگونه 
جنگى در منطقه، همه را دربر مى گيرد و نمى توان گفت 
كه تنه��ا برخى طرف ه��ا از این جنگ زی��ان مى بينند. 
ابراهي��م الجعفرى درباره بح��ران قطر نيز این موضوع را 
بسيار ناراحت كننده و اقدامى ناصواب خواند و بر ضرورت 
گفت وگو براى حل ای��ن بحران تأكيد كرد. وى ضرورت 
روى آوردن طرف ه��اى بح��ران در ش��وراى هم��کارى 

خليج فارس به گفت وگو را مورد تأكيد قرار داد.
کشتهش�دن۱0فردمس�لحدربمبارانصحرای
س�ينا/بالگرده��اى آپاچ��ى مص��ر مقر برخ��ى عناصر 
تروریستى در ش��هر شيخ زوید و یک خودرو را كه چند 
فرد مس��لح سرنش��ين آن بودند در منطقه جنوبى شيخ 
زوید بمب��اران كردن��د. در این حمله 4 فرد مس��لح در 
ش��هر ش��يخ زوید و 6 نفر دیگر در منطقه جنوب استان 
ش��مال سيناء كشته شدند. این افراد به دست داشتن در 
اجراى عمليات هاى تروریس��تى اخير در شهر نخل واقع 
در جنوب استان شمال س��يناء مظنون بودند. نيروهاى 
مس��لح موفق شدند 7 بمب دست ساز كه افراد مسلح در 

جاده كار گذاشته بودند، كشف و خنثى سازند.
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گفتوگویايستادهپوتينوترامپ
روس��اى جمهور روس��يه و آمریکا در مسير حركت به 
س��مت مراس��م گرفتن عکس یادگارى در پایان نشس��ت 
سران كشورهاى عضو سازمان همکارى هاى اقتصادى آسيا 
و اقيان��وس آرام، با یکدیگر گفت وگویى كوت��اه انجام دادند. 
در پایان این گفت وگو بيانيه مش��تركى از سوى دو طرف در 
مورد سوریه صادر شد. این سند توسط كارشناسان روسى و 
آمریکایى تهيه شده و مورد توافق "سرگئى الوروف" و "ركس 

تيلرسون" وزراى امور خارجه دو كشور قرار گرفته بود.
هش�دارضمنیوزيرخارجهامريکابهعربس�تان
س�عودیدرپ�یاس�تعفایحري�ری/موج بى س��ابقه 
بازداش��تى ها در عربس��تان س��عودى به بهانه مبارزه با 
فس��اد، »نگرانى« واش��نگتن را بعد از چند روز از اعالم 
حمای��ت كامل »دونالد ترام��پ« رئيس جمهورى آمریکا 
از ای��ن روند را برانگيخته اس��ت. تيلرس��ون درخصوص 
سرنوشت »س��عد الحریرى« نخست وزیر مستعفى لبنان 
نيز گفت كه »هيچ دليلى ندارد« كه ثابت كند الحریرى 
بر خالف ميلش در عربس��تان بازداش��ت شده است. وى 
اف��زود، ایاالت متحده از او مى خواهد به لبنان بازگردد و 

استعفاى خود را رسما اعالم كند.
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استعفاینمايندهاستراليابهدليلدوتابعيتیبودن
با استعفاى یک نماینده دیگر پارلمان استراليا به علت 
دوتابعيتى بودن، نخست وزیر استراليا با خطر از دست دادن 
اكثریت ش��کننده خ��ود در پارلمان روبه رو ش��ده و بحران 
سياس��ى این كش��ور وارد مرجله تازه اى ش��ده است. قانون 
اساسى استراليا مانع از آن شده است كه افراد با تابعيت دوگانه 
نماینده پارلمان شوند. دادگاه عالى استراليا نيز ماه گذشته با 
صدور حکمى اعالم كرده است كه 5 عضو دولت ائتالفى این 

كشور صالحيت الزم براى نمایندگى پارلمان را ندارند.
حضوربزرگترينناوجنگیژاپندرمانورنظامیبا
آمريکا/ژاپن اعالم كرده است كه یکى از دو ناو بالگردبر 
خ��ود را ك��ه بزرگترین ناو جنگى این كش��ور به ش��مار 
مى رود، به همراه دو فروند كشتى اسکورت براى شركت 
در مانور نظامى با س��ه فروند ن��او هواپيمابر آمریکایى به 
نزدیکى ش��به جزیره كره اعزام مى كن��د. نيروى دریایى 
ژاپن با انتش��ار بيانيه اى افزود: 3 فروند كش��تى جنگى 
ژاپن روز یکش��نبه همراه با ناوهاى هواپيمابر آمریکایى 
یو اس اس رونال��د ریگان، ی��واس اس نيميتز و یواس اس 
تئ��ودور روزول��ت در دریاى ژاپن و دریاى ش��رقى چين 

مانور مشترک انجام خواهند داد.
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پاکس�تان: پرویز مش��رف، رئيس جمهور و حاكم 
نظامى س��ابق پاكس��تان از تش��کيل ائتالف سياسى با 
مشاركت 23 حزب كه بيشتر آنها احزاب مذهبى هستند 
براى شركت در انتخابات سال 2018 خبر داد. وى كه از 
طریق كنفرانس ویدئویى با اعضاى حزبش)مس��لم ليگ 
براى تمام مردم پاكستان( تماس برقرار كرده بود تأكيد 
كرد: احزابى مانند ش��وراى اتحاد سنى و حزب مجلس 
وحدت مسلمين از اعضاى مهم ائتالفى هستند كه قرار 

است تشکيل شود.

تونس:رئيس جمهور تونس وضعيت فوق العاده در 
سراس��ر این كش��ور را به مدت 3 ماه دیگر تمدید كرد. 
»الباجى قاید السبسى« اعالم كرد كه وضعيت فوق العاده 
در این كشور از روز یکشنبه به مدت 3 ماه دیگر تمدید 
مى ش��ود. در بياني��ه صادره از ریاس��ت جمهورى تونس 
آمده اس��ت كه در این نشست اوضاع امنيتى در داخل، 

منطقه و در سطح بين الملل بررسى شد.

مصر:یک منبع امنيتى مصر از كشته شدن 10 فرد 
مس��لح در بمباران مقرهاى تروریست ها در استان شمال 
سيناء واقع در شمال شرقى این كشور خبر داد. بالگردهاى 
آپاچى مصر مقر برخى عناصر تروریستى در شهر شيخ زوید 
و یک خودرو را كه چند فرد مسلح سرنشين آن بودند در 

منطقه جنوبى شيخ زوید بمباران كردند.

افغانستان: مقامات محلى والیت غزنى افغانستان 
از كش��ته ش��دن 5 نيروى امنيتى این كشور در حمله 
طالبان به این والیت خبر دادند. مسئوالن محلى والیت 
غزنى افغانستان اعالم كردند كه درگيرى شدیدى ميان 
نيروهاى امنيتى و گروه طالبان در منطقه »شهباز« در 
مركز این والیت رخ داده است. به گفته این مقامات، در 

این درگيرى، 5 نظامى افغانستانى كشته شده اند.

قطر:احتماال تمرین مش��ترک نظامى ساالنه ميان 
كش��ور هاى عربى حاشيه خليج فارس و آمریکا امسال به 
علت بحران بين قطر و همس��ایگان برگزار نشود. ژنرال 
جف��رى هاریگي��ان، فرمانده عمليات هوای��ى آمریکا در 
منطقه غرب آسيا، روز جمعه هشدار داد تمرین مشترک 
نظامى ساالنه ميان كشور هاى عربى حاشيه خليج فارس 
و آمریکا امس��ال به علت بحران دیپلماتيک بين قطر و 
همس��ایگان این كشور قطعى نيس��ت و با خطر برگزار 

نشدن روبرو است.

س�ومالی:براساس گزارش��ى از ناظران تحریم هاى 
س��ازمان مل��ل، یک فرقه داع��ش در س��ومالى با انجام 
حمالتى به "پانتلند" و دریافت منابع مالى از س��وریه و 
عراق، طى سال گذشته رشد چشمگيرى داشته است. به 
گفته فرماندهى آمریکا در آفریقا، این فرقه كه به "شيخ 
عبدالقادر مومن" وفادار است، هفته گذشته در نخستين 
عمليات آمریکا عليه داعش در شاخ آفریقا هدف حمالت 
پهپادى آمریکا قرار گرفت. گروه ناظران سازمان ملل در 
س��ومالى اظهار كرد، این فرقه كه تخمين زده مى ش��ود 
در سال 2016 "بيش از چند ده تن عضو نداشته باشد، 
رشد چش��مگيرى در قدرتش داشته" و اكنون مى تواند 

"تا 200 مبارز" داشته باشد.

اذان ظهر

11:48

اذان مغرب

17:19

اذان صبح فردا

05:12

طلوع آفتاب فردا 

06:38

یک شنبه 21 آبان         1396  
سالهفدهم  

شماره4609 

 www.siasatrooz.ir  @vijeha_siasatrooz

صاحبامتياز: علي  یوسف پور
مديرمسئول: محمد پيرعلي

سردبير:محمد صفري
دبيرشورایسياستگذاری: حسن اخترى

دبيرتحريريه:مهدى رجبى
سياست:كتایون مافى

+سياست:مائده شيرپور
بينالملل:قاسم غفورى

سياستخارجه:هدى دهقان بذرافشان
اقتصاد:سارا عليارى - نسيم نجفى

جامعه:محسن رجبى
فرهنگوهنر:مهدى رجبى

سايت:سيد مهدى لنکرانى
ترجمه:حسين ارجلو 

عکاس:فرجاد جوالنى - امير مرشدزاده
 مديراجرايیوسازمانآگهيها:ابوالفضل بهمن آبادى88006969

چاپ: بامشادسبز 44545054 
نشاني: ميدان گلها، خيابان شهيد جهان آرا، كوچه بابک، 

پالک 16 
نمابر: 88007575  تلفن: 88013870-6 

شاپا:3947- 2008 کدپستي: 1438634871 

درپى عدم بازگشت نخست وزیر 
گ�زارشآخر

گروه بين الملل
مس��تعفى لبنان ب��ه بيروت، 
رئيس جمه��ورى این كش��ور 
ضمن هشدار به سعودى اعالم كرد اگر حریرى تا یک 
هفته دیگر به لبنان بازنگردد، از طریق شوراى امنيت 

براى بازگشت او اقدام خواهد كرد.
»ميشل عون« رئيس جمهورى لبنان تحركات 
خود درخصوص استعفاى »سعد الحریرى« و عدم 
بازگش��ت او به لبنان را در چند روز آینده افزایش 
خواهد داد. این روزنامه در گزارش نوش��ته اس��ت: 
اگر نخس��ت وزیر مس��تعفى به زودى به بيروت باز 
نگردد ميش��ل عون ش��کایتى را در این زمينه به 

شوراى امنيت ارائه خواهد داد.
روزنام��ه الجمهوری��ه ب��ه نقل از مناب��ع آگاه 
گزارش داد كه عون در دیدارهایى كه با هيأت هاى 
دیپلماتيک در بيروت داشته به آنها اطالع داده كه 
او تنها یک هفته دیگر صبر خواهد كرد تا حریرى 
به كشور بازگردد و اگر این اتفاق نيفتد او شکایتى 
به شوراى امنيت در این زمينه تقدیم خواهد كرد 
و تالش ه��اى بين المللى هم براى حمایت از لبنان 

در این زمينه وجود دارد. 
مناب��ع آگاه از داخل كاخ ریاس��ت جمهورى 
لبنان گزارش داده اند كه ميش��ل عون در دیدار با 
سفراى »گروه حاميان بين المللى لبنان« به صورت 
واضح اع��الم كرده بود كه ب��راى او خيلى عجيب 
اس��ت كه روز شنبه هفته گذشته سعد الحریرى با 
او به صورت تلفنى گفت وگو كرده و اعالم كرده كه 

نمى تواند وضعيت موجود را تحمل كند به همين 
دليل استعفاى خود را تقدیم كرده و طى دو یا سه 
روز در بيروت خواهد بود اما از آخرین گفت وگو تا 
كنون به كش��ور بازنگشته و با رئيس جمهورى هم 

هيچ تماسى نداشته است. 
رئيس جمهورى لبنان از شرایطى كه منجر به 
كناره گيرى حریرى شده ابراز نگرانى كرده و گفت 
كه لبن��ان از گروه حاميان بين المللى این كش��ور 
مى خواه��د كه همه ت��الش خود براى بازگش��ت 
حری��رى به لبن��ان را به كار بگيرن��د زیرا آنچه در 
حال رخ دادن اس��ت عزت لبن��ان و لبنانى را زیر 
سوال مى برد. یک روزنامه لبنانى به نقل از مقامات 
آگاه اعالم كرد اگر تکليف بازگش��ت نخس��ت وزیر 
مستعفى این كشور به زودى مشخص نشود، بيروت 
از طریق مجامع بين المللى وارد عمل خواهد ش��د. 
روزنامه »الجمهوریه« به نقل از مقامات آگاه اعالم 
كرد ميشل عون رئيس جمهور لبنان به هيأت هاى 
دیپلماتيک��ى كه با او دیدار كرده اند؛ گفته اس��ت 
بيش��تر از یک هفته براى روش��ن شدن سرنوشت 
سعد الحریرى نخست وزیر مستعفى و بازگشت وى 
به بيروت صبر نمى كند پيش از آنکه مجبور ش��ود 

این پرونده را به شوراى امنيت ببرد. 
همچني��ن »ركس تيلرس��ون«، وزی��ر خارجه 
آمریکا ضمن مطرح كردن ادعاهاى بى اساس عليه 
ایران، از »نيروهاى خارجى« خواست لبنان را ترک 
كنند. وزیر خارجه آلمان نيز در جریان گفت وگوى 
تلفنى با همتاى عربس��تانى خ��ود درباره وضعيت 

انس��انى در یم��ن و بى ثبات��ى در لبنان ب��ه دنبال 
استعفاى نخست وزیر این كشور ابراز نگرانى كرد. از 
سوى دیگر رئيس جمهور فرانسه در تماسى تلفنى 
با رئيس جمه��ور لبنان درباره تح��والت اخير این 

كشور پس از اس��تعفاى »سعد الحریرى« صحبت 
كرد. ماكرون در این تماس گفت فرانسه از وحدت، 
س��يادت، اس��تقالل و ثبات لبنان دف��اع مى كند. 
عربستان سعودى در ادامه بحران دیپلماتيک خود 

با لبنان، مدعى ش��د یکى از اتباعش در این كشور 
ربوده ش��ده است. سفارت عربس��تان در بيروت در 
این راس��تا ادع��ا كرد یک تبعه س��عودى در لبنان 
ربوده ش��ده اس��ت اما هيچ جزئياتى درباره هویت 

شخص ربوده شده ارائه نکرد.
خبرگ��زارى رس��مى عربس��تان گ��زارش داد: 
»س��فارت عربس��تان با مقامات امنيتى لبنان براى 
آزادى فورى و بى قيد و ش��رط شهروند ربوده شده 
در ارتباط اس��ت.« وزیر كشور لبنان در واكنش به 
ای��ن خبر در گفت وگ��و با خبرگزارى رس��مى این 
كشور اعالم كرد امنيت شهروندان و بازدیدكنندگان 

سعودى براى مقامات لبنان در اولویت قرار دارد.
وى ب��ا بيان اینکه مداخل��ه در امنيت و ثبات 
لبنان خط قرمز ماس��ت، افزود: »نيروهاى امنيتى 
لبنان براى دفع هرگونه تالشى براى سودجویى از 
شرایط سياس��ى اخير از طرف هر شخص و به هر 

دليلى در آماده باش به سر مى برند.«
  گفتنى است عربستان سعودى، كویت، امارات 
و بحری��ن ط��ى روزهاى اخير به ش��هروندان خود 
توصي��ه كردند كه به لبنان س��فر نکنن��د و آنانى 
كه در لبنان هس��تند نيز به كشور خود بازگردند. 
بحران دیپلماتيک اخير در روابط عربستان و لبنان 
از زمانى آغاز ش��د كه س��عد حریرى نخست وزیر 
مس��تعفى لبنان پس از س��فر به عربستان از مقام 
خود استعفا كرد. مقامات لبنانى معتقدند حریرى 
تحت فش��ار عربس��تان مجبور به اس��تعفا شده و 
اكنون در این كشور در اقامت اجبارى قرار دارد. 

مهلتيکهفتهایرئيسجمهورلبنانبرایبازگشتسعدحريری

»عون« خواستار توضیح سعودی شد

جنایات ناتمام سعودی در یمن
مناب��ع خب��رى از حمل��ه جنگنده ه��اى ائتالف س��عودى به 

خط ساختمان وزارت دفاع یمن در صنعا خبر دادند.س����ر
خبرگزارى فرانسه نوشت ساختمان وزارت دفاع یمن در 
دس��ت كم دو حمله هوایى جنگنده هاى ائتالف عربستان هدف حمله قرار گرفت. با 
توجه به اصابت موشک به ساختمان هاى هم جوار بيم آن مى رود كه این حمالت به 
كشته شدن غيرنظاميان منجر شده باشند. یک روزنامه نگار محلى به شبکه خبرى 
راش��اتودى گفت: »دو تا سه حمله به س��اختمان وزارت دفاع انجام شد.« او گفت 
گزارش های��ى وجود دارند مبنى بر اینکه یکى از موش��ک ها ب��ه منزلى در نزدیکى 

ساختمان اصابت كرده است. 
ای��ن روزنامه نگار گفت: »در آن خانه، خانواده زندگى مى كرد. تمام س��اختمان 
تخریب ش��د. احتمال زیادى دارد كه كل اعضاى خانواده كش��ته ش��ده باش��ند.« 
جنگنده هاى س��عودى دی��روز 2 قایق ماهيگي��رى را در جزیره »الب��وادى« بندر 
الحدیده بمباران كردند كه درپى آن 8 نفر از ماهيگيران یمنى كشته و 8 نفر دیگر 
نيز زخمى شدند. شبکه المسيره گزارش داد كه در این دو حمله هوایى، هشت نفر 
از ماهيگيران كشته و هشت نفر دیگر نيز زخمى شدند. خبر دیگر آنکه منابع یمنى 
مى گویند عربستان س��عودى براى بازگش��ت رئيس جمهور مستعفى یمن به شهر 
عدن از وى خواسته است در دولت مستعفى خود تغييرات گسترده اى ایجاد كند.

این منابع به شبکه الميادین اعالم كردند كه عربستان در واكنش به گزارش هاى 
منتشر شده درخصوص مخالفت این كشور با بازگشت منصور هادى به شهر عدن، به 
وى گفته است هر لحظه كه اراده كند مى تواند به این شهر برگردد. با این حال، به 
گفته این منابع رئيس جمهور مستعفى یمن با برگشتن خود به عدن مخالفت كرده و 
به مقامات سعودى گفته است كه قصد دارد به تعبير وى تا »آزادى همه استان هاى 
یمن« در ریاض، پایتخت عربس��تان باقى بماند. خبر دیگر آنکه رئيس شوراى عالى 
سياسى یمن پس از آنکه عربستان شایع كرده بود كه در حمله جنگنده هاى سعودى 

به حجه كشته شده است، از یک منطقه مسکونى در صنعا دیدن كرد.

یه توافق پوتين و ترامپ درخصوص سور
س��خنگوى كرملين اعالم كرد كه رؤس��اى جمه��ور آمریکا و 

روس��يه در حين نشس��ت كوتاه خود در ویتنام، بر تعهد خود چ�����الش
ب��ه حاكمي��ت و تمامي��ت ارضى س��وریه تأكي��د كردند و از 

طرفين درگير در سوریه خواستند تا در فرایند سياسى ژنو شركت كنند.
»دیميترى پسکوف« سخنگوى كرملين از توافق »والدیمير پوتين« رئيس جمهور 
روس��يه و »دونالد ترام��پ« رئيس جمهور آمریکا بر روى یک بيانيه مش��ترک براى 

موضوع سوریه خبر داد.
خبرگزارى اس��پوتنيک گزارش كرد كه پوتين و ترامپ در حين نشست كوتاه 
در حاش��يه اجالس »اپک«، بيک بيانيه مش��ترک درباره سوریه را مورد تأیيد قرار 
دادند. این س��ند توس��ط كارشناسان دو كش��ور آمریکا و روسيه تهيه شده است و 
مورد موافقت »سرگئى الوروف« وزیر امور خارجه روسيه و »ركس تيلرسون« وزیر 
امور خارجه آمریکا قرار گرفته اس��ت. »دیميترى پسکوف« سخنگوى كرملين روز 
ش��نبه )امروز( در گفت وگو با اس��پوتنيک اعالم كرد كه ای��ن بيانيه به طور خاص 
براى نشس��ت »دا نانگ« محل برگزارى اجالس اپک آماده شده است. طبق بيانيه 
مش��تركى كه بعد از نشس��ت پوتين و ترامپ صادر شد، رؤس��اى جمهور روسيه و 
آمریکا برتعهد خود به حاكميت و تماميت ارضى س��وریه تأكيد كردند و از طرفين 

درگير در سوریه درخواست كردند تا در فرایند سياسى ژنو شركت كنند.
رئيس جمه��ور آمری��کا در پ��رواز به س��مت »هان��وى«، ضمن تأیي��د دیدار با 
رئيس جمهور روس��يه گفت كه دموكرات ها مقصر جلوگيرى از گس��ترش روابط وى 
با »والدیمير پوتين« هستند. خبر دیگر از سوریه آنکه روزنامه البناء لبنان عزم جزم 
دولت س��وریه براى آغاز نبرد آزادس��ازى رقه از چنگ اشغالگران آمریکایى را ستود 
و نوش��ت: تا زمانى كه رقه به آغوش دولت س��وریه بازنگشته و اهالى آن از حقوق و 

خدمات دولتى برخوردار نيستند آزاد نشده است.
از س��وى دیگر یکى از مخالفان دولت س��وریه اعالم كرد، "كنفرانس مخالفان 

سوریه" 22 و 23 نوامبر )اول و دوم( در ریاض برگزار مى شود.

تظاهرات همبستگی با آیت الله عيسی قاسم
مردم بحرین در برخى نقاط این كش��ور به نشانه همبستگى 

با آیت اهلل عيس��ى قاسم رهبر ش��يعيان این كشور و زندانيان حق�وقبش�ر
سياسى تظاهرات كردند.

ساكنان دو شهرک »دمستان« و »كرزكان« با برگزارى تظاهراتى در خيابان هاى 
این شهرک، الستيک هاى خودروها را آتش زده و خيابان ها را مسدود كردند. شبکه 
14 فوریه گزارش داد كه تظاهرات هاى مش��ابهى نيز به نشانه همبستگى با آیت اهلل 

عيسى قاسم و زندانيان سياسى در شهركان، ابوصيبع و الشاخوره برگزار شد.
دولت بحرین با س��لب تابعيت و محاكمه آیت اهلل عيس��ى قاسم رهبر شيعيان 
و انقالبيون این كش��ور از ماه ژوئن س��ال گذش��ته ميالدى )خرداد 1395( منطقه 
الدراز محل سکونت این عالم برجسته جهان اسالم را به محاصره امنيتى در آورده 
و وى را در بازداشت خانگى قرار داده است. خبر دیگر آنکه وزارت كشور بحرین از 
وقوع انفجار در یکى از خطوط لوله نفت این كش��ور خبر داد. وزارت كشور بحرین 
گ��زارش داد كه انفجارى در یکى از خطوط لوله نفت در روس��تاى بورى در فاصله 
15 كيلومت��رى منام��ه رخ داد ك��ه البته تيم هاى اطفاء حری��ق آن را مهار كرده و 

آسيبى به كسى نرسيد. 
خبرگ��زارى رویترز ب��ا اعالم این خبر افزود كه هنوز علت این انفجار مش��خص 
نيست اما یک شاهد عينى گفته است كه آتش سوزى مهيبى را در محل وقوع انفجار 
مش��اهده كرده است. هنوز نش��ت نفت در اثر وقوع این آتش سوزى مشخص نيست. 
بحرین بخش عظيم نيازهاى نفتى خود را از ميدان ابوسعفه كه عربستان نيز در آن 
شراكت دارد، تأمين مى كند. نفت بحرین از طریق خط لوله هایى به طول 55 كيلومتر 
با ظرفيت روزانه 230 هزار بش��که نفت تأمين مى ش��ود و قرار است سال آینده خط 
لوله نفتى جدیدى با ظرفيت 350 هزار بشکه نفت در روز بين دو كشور ایجاد شود. 
الزم به ذكر اس��ت رژیم بحرین از این بحران ها به عنوان مولفه اى براى توجيه 
س��ركوب مردم اس��تفاده مى كن��د در حالى كه بس��يارى از این بحران ها س��اخته 

نيروهاى امنيتى و دولت مركزى بحرین است. 


