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معاون دبیرکل سازمان ملل:
گرسنگیدریمنبیدادمیکند

معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه 
در نشست شــورای امنیت درباره وضعیت انسانی 
در یمن در نتیجه تداوم جنگ و محاصره صحبت و 
اظهارات تکان دهنده ای درباره گرسنگی 14 میلیون 

نفر مطرح کرد.
»مارک لوکاک« معاون دبیرکل سازمان ملل در 
امور بشردوستانه و امدادرسانی هشدار داد، به زودی 
نیمی از کل جمعیت یمن برای بقا محتاج به دریافت 

کمک های غذایی خارجی می شوند.
معاون »آنتونیو گوترش« در نشست روز سه شنبه 
)1 آبان( شورای امنیت ســازمان ملل هشدار داد: 
هم اکنون یک خطر واضح و قریب الوقوع در رابطه 
با بزرگ ترین قحطی در یمــن وجود دارد، خطری 
بسیار بزرگ تر از آنچه که متخصصان کمک های 
انسانی تاکنون در کل سابقه کاری و حرفه ای خود با 

آن مواجه شده اند.
به گفته او، به زودی 14 میلیون نفر از جمعیت ۲۸ 
میلیونی یمن در معرض قحطی قرار می گیرند و تنها 

راه بقای آنها کمک های غذایی خارجی خواهد بود.
معــاون دبیــرکل ســازمان ملل خطــاب به 
اعضای شــورای امنیت، قحطی جاری در یمن را 

»شوکه کننده« خواند.
به گفته او، سازمان ملل در شرایط جاری در حال 
ارائه کمک های انســانی به حدود هشت میلیون 
یمنی است اما بحران انسانی در این کشور به دلیل 
بحران اقتصــادی در یمن و تــداوم درگیری ها در 
بندر »الحدیده« تشدید شــده است. ۹۰ درصد از 
واردات مواد غذایی به یمن از طریق بندر الحدیده 

صورت می  گیرد.
معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه 
و امدادرسانی همچنین گفت: »فراتر از ارقام ارائه 
شده باید بگویم در حالی که بقای میلیون ها نفر از 
مردم )یمن( طی چند ســال تنها متکی به کمک  
غذایی)خارجی( بوده است اما کمکی که آنها دریافت 
می کنند تنها برای زنده ماندن کفاف می کند و آمارها 

در یمن به طرزی غیرقابل تحمل باال است«.
وی افزود: »سیستم های ایمنی بدن میلیون ها 
نفری که برای سال ها فقط به آنها اجازه بقا داده، حاال 
به معنای واقعی کلمه دارد فرو می پاشد و این موضوع 
تسلیم شــدن آنها به ویژه کودکان و سالمندان در 
برابر مرگ را ناشی از سوءتغذیه، وبا و دیگر بیماری ها 

محتمل تر می کند«.
لوکاک در این نشســت خواســته های خود را 
اینطور جمع بندی کرد: توقف درگیری ها، حفاظت 
از تامین کاالهای ضروری و مواد غذایی در سراسر 
یمن، کمک های اقتصادی بیشتر و سریع تر جامعه 
بین المللی به بانک مرکــزی یمن، افزایش کمک 
مالی در امور انسان دوســتانه و آغاز مذاکرات صلح 

بین طرف های درگیر در جنگ.
    

در درگیری های کرانه باختری رخ داد
شهادتجوانفلسطینی
بهدستصهیونیستها

در درگیری های بامداد چهارشنبه )۲ آبان( 
فلســطینیان با اشــغالگران صهیونیست در 
شهرک طمون در جنوب طوباس واقع در شمال 
کرانه باختری، یک نفر به شهادت رسیده و 11 

نفر دیگر زخمی شدند.
به نقل از مرکز اطالع رسانی فلسطین، منابع 
پزشــکی اعالم کردند، محمد محمود ســعد 
بشارات جوان ۲1 ساله فلسطینی از ناحیه سینه 
هدف گلوله نظامیان اسرائیلی قرار گرفت و به 
شهادت رسید. همچنین 11 نفر دیگر در این 

درگیری زخمی شدند.
شاهدان عینی تاکید کردند که اشغالگران 
صهیونیســت پس از حمله به شهرک طمون 
اقدام به تیراندازی پراکنده و بی هدف به سمت 
فلســطینیان کردند که در نتیجه چندین نفر 
زخمی شــده و به بیمارستان انتقال یافتند که 
یکی از مجروحان بر اثر شــدت جراحات وارده 

در بیمارستان به شهادت رسید.
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»در بیلبوردهــای ریــاض، 
تصاویر ملک ســلمان و پســرش 
محمد بن ســلمان پادشاه و ولیعهد 
عربستان همراه با هشتگ »یک صدا 
برای ملت« به چشــم می خورد؛ اما 
اعتبار این صدا به سبب قتل جمال 
خاشقجی و پاسخ ناشیانه حکومت 
عربســتان به خشــم و عصبانیت 
جهانیان از این اتفاق، تضعیف شده 

است.«
روزنامــه  فایننشــال تایمز در 
گزارشی درباره خدشــه دار شدن 
چهره محمد بن ســلمان، ولیعهد 
عربستان در اثر مناقشه ناپدید شدن 
و قتل جمال خاشــقجی، روزنامه  
نگار منتقد نشــریه واشنگتن پست 
نوشته اســت: »یک رایزن حکومت 
عربستان می گوید: این پادشاهی که 
ما می شناسیم، نیست. همکاران من 
به گریه افتادند و این بحران کشور را 

دچار تشتت کرده است.
بسیاری از عربســتانی ها نگران 
هســتند که کشــور آنها که مدت 
زیادی به عنوان پایگاه ثبات در نظر 
غربی ها مطرح بود، در حال  تبدیل 
شدن به یک کشــور مطرود مشابه 
با حکومت های لیبی و عراق ســابق 
باشــد. برای محمد بن سلمان قتل 
خاشــقجی تبدیل به شــدیدترین 
تهدید بــرای اعتمــاد عمومی به 

اصالحات او شده اســت. او از زمانی 
که در ســال ۲۰17 تبدیل به حاکم 
امور روزمره عربستان شد، اقدام به 
حذف رقبای سیاسی، کنترل کردن 
فرایند تصمیم گیری از طریق یک 
گروه کوچک از مشــاوران و تثبیت 
کردن کنترل نیروهــای امنیتی و 
نظامی در دستان خود کرده است. 
سیاست های او در تسهیل کار دولت 
زمانی بــه عنوان راهی بــه منظور 
کنار گذاشتن بروکراسی نگریسته 
می شــد؛ اما برخی عربســتانی ها 
اکنون مظنون هســتند به این که 
قدرت طلبــی محمد بن ســلمان 
شــرایط را برای اتفــاق فاجعه بار 

استانبول فراهم کرد.
یکی از مشــاوران گفت : مردم به 
این نتیجه  می رســند که او اکنون 
کشــور را در انحصار خودش گرفته 
اســت. این یک دولت موازی بدون 
نهادهای بیشتر است و همه وزیران 
باید منتظر تایید دربار ســلطنتی 

باشند.
عادل الجبیــر، وزیر امور خارجه 
عربستان روز یکشنبه  )۲۹ مهر( در 
مصاحبه ای گفت : محمد بن سلمان 
از عملیــات برای قتل خاشــقجی 

بی اطالع بوده است.
 یک مقام اظهار کــرد که به قتل 
رســیدن این خبرنگار و نویســنده 

می تواند منجر به تغییر پارادایم در 
عربستان و منجر شدن به تغییراتی 
مشــابه تغییرات رخ داده ناشــی از 
افشای دست داشتن 15 عربستانی 
در حمالت یازده ســپتامبر ۲۰۰1 

شود.
همچنان که حکومت عربستان 
از بابت محکومیت های بین المللی 
11 ســپتامبر به ســرگیجه دچار 
شــده بود، ریاض از طریق انتخابات 
مربوط به شــهرداری ها در ســال 
۲۰۰5 تــالش کرد تــا اصالحات 
دموکراتیک محــدودی را به اجرا 
در آورده و تامین مالی تروریســم را 

محدودتر کند.
این مقــام اظهار کــرد: اکنون 
نیــاز اســت برای پاســخ بــه این 
واکنش جهانی به افشــای کشــته 
شــدن یک خبرنگار از ســوی یک 
ـ خودســر یا  تیم از عربســتانی هاـ 
ـ یک شــروع مجدد  غیرخودســرـ 

دیگر صورت بگیرد.
رهبــران کشــورهای غربــی 
و مقام هــای شــرکت های بزرگ و 
تجاری از محمد بن سلمان به خاطر 
دست زدن به دســتور کاری برای 
اصالحات داخلی بــرای اهدافی از 
تنوع بخشــی اقتصــادی گرفته تا 
تضعیف قــدرت پلیــس مذهبی و 
اجازه بــه رانندگی زنــان تمجید 

کردند.
در کالج هــا و محل هــای کار 
در ریــاض جوانــان می گویند که 
همچنان از برنامه های بن سلمان  33 
ســاله برای لیبرال سازی اجتماعی 
حمایت می کنند اما پرسش مطرح 
شــده برای برخی از عربســتانی ها 
این اســت که آیا این تسلط آهنین 
ولیعهد عربســتان ارزش این تاوان 

باال را داشته است یا خیر.
کمتر کســی انتظار دارد که این 
شــاهزاده عربســتانی قدرت را به 
شکلی فراگیرتر تقسیم کند. اما هر 
گونه مدرکی از بابت دست داشتن 
او در این اتفاق می تواند جایگاه او را 
تضعیف کنــد. رایزنی که قبال به آن 
اشاره شــد، می گوید: دیگر دوستی 
بــرای او در خاندان ســلطنتی، در 
بخش خصوصی باقی  نمانده است و 

مقامات دولتی از او می ترسند. بعد از 
ناپدید شدن خاشقجی در تاریخ دوم 
اکتبر رسانه های اجتماعی عربستان 
پر از تئوری های توطئــه به ویژه  با 
محوریت دشمن منطقه ای عربستان 
یعنی قطر شد؛ تئوری هایی که هدف 
از این اتفاق را خدشه دار کردن وجهه 
جهانی ریاض می دانستند. عده ای 
حتی این صحبت را مطرح کرده اند: 
آنها نمی خواهند که ما موفق باشیم. 
تنها می خواهند ما نفت بفروشــیم، 

همین و بس!
اما برای عده ای دیگر مشــاهده 
تغییــر در گفتمان رســمی درباره 
این اتفاق ســوءظن هایی به وجود 
آورد. خانــدان ســلطنتی، کــه 
همچنان از بابت بازداشــت صدها 
تن از اعضایــش در جریان کمپین 
مبارزه با فساد محمد بن سلمان در  
هتل ریتزـ کارلتون در سال گذشته 
مستاصل است روز یکشنبه  نشستی 
را بنا به اعالم برخی افراد آگاه برگزار 
کرده است و گمانه زنی هایی مطرح 
شــده اســت مبنی بر این که نسل 
قدیمی تر شــاهزادگان احتماال به 
زودی در مناصــب جدیــدی قرار 
خواهند گرفت تا نوعــی تعادل در 

تصمیم گیری برقرار شود.
یک شــخص نزدیک بــه دربار 
ســلطنتی می گوید: جایگاه محمد 
بن سلمان همچنان محفوظ است، 
اما احتماال این تغییرات منجر به این 
خواهد شد که مشاوران او گسترش 
پیدا کرده و شامل مشاورانی مسن تر 

و عاقل تر شود.
خالد بن سلمان، سفیر عربستان 
در آمریــکا اخیرا از واشــنگتن فرا 
خوانده شد و پادشاه عربستان خالد 
الفیصل، معتمد ارشــد خود را برای 
رسیدگی به بحران خاشقجی مامور 

ساخته و اعزام کرده است.
برخی چهره های اپوزیســیون 
می گویند که فشارهای بین المللی 
در سرنوشت محمد بن سلمان نقش 
محوری ایفا خواهــد کرد حتی اگر 
که چند نفر به عنوان سپر بال از بابت 
قتل خاشــقجی محاکمه شده و به 

زندان بروند.
ناخرسندی سران تجاری غربی 
نیز از بابت این اتفاق آشــکار شده 
و تعداد زیــادی از آنهــا کنفرانس 
سرمایه گذاری موسوم به »داووس 

صحــرا« را کــه روز سه شــنبه 
 در شــهر ریــاض افتتــاح شــد، 

تحریم کردند.
تهدیدها علیه محمد بن سلمان 
و اصالحات نوپایــش در حالی که 
پادشــاهی عربســتان به ســختی 
برای خارج کــردن خــود از رکود 
اقتصــادی تــالش می کنــد، بــه 
بازارهای مالی نیز کشــیده شــد. 
نگرانی های سرمایه گذاران می تواند 
با توجه بــه این کــه اصالحات در 
عربســتان وابســتگی زیــادی به 
ســرمایه گذاری های خارجی دارد، 

به بحران تبدیل شود.
چنــد روز پیــش خارجی ها به 
میزان 1.1 میلیارد دالر از سهام خود 
را در بازار بورس عربستان موسوم به 
بازار »تداول« فروختند. این منجر 
به یکــی از بزرگتریــن خروج های 
ســرمایه در یک هفته  از این بازار از 
زمان ســال ۲۰15 که این بازار به 
روی خارجی ها گشایش یافت، شد.

منابــع آگاه گفتنــد اکنــون 
زنشســتگی و  صندوق هــای با
سرمایه گذاری دولتی بسیج شده اند 
تا به خرید سهام پرداخته و آسیب ها 

را کاهش دهند.
پرونــده خاشــقجی در پــی 
اقدامات منطقه ای احساسی محمد 
بن سلمان نظیر تحریم کردن قطر و 
همچنین راه انــدازی جنگ خونین 

در یمن رخ می دهد.
یــک بانکــدار منطقــه ای در 
کنفرانس ســرمایه گذاری مذکور 
گفت : چگونگــی فروختــن ریال 
عربســتان را در حــال  حاضر تصور 

کنید.
یک بانکدار دیگــر گفت : هر ماه 

بی ثباتی بیشتر می شود.

اعتماد خدشه دار شده مردم سعودی

عربستان دیگر عربستان سابق نیست

خبر

دبیر کل ناتو ضمن متهم کردن روســیه 
به نقض پیمان منع موشــک های هسته ای 
میان برد، گفت که آمریکا کامال بر طبق این 

پیمان عمل کرده است.
»ینس اســتولتنبرگ« دبیر کل سازمان 
پیمان آتالنتیک شــمالی )ناتــو( در زمینه 
مناقشــه ایجاد شــده در مورد پیمان منع 
موشک های هســته ای میان برد )INF ( در 
پی تصمیم آمریکا برای خروج از این توافق، 

جانب واشنگتن را گرفت.
بنابــر گــزارش خبرگــزاری رویتــرز، 
استولتنبرگ امروز چهارشــنبه در جریان 
کنفرانس خبری در پاســخ به  اینکه تصمیم 
آمریکا مبنی بر خروج از این پیمان را چگونه 
می بیند گفت: »ایاالت متحده کامال بر طبق 
پیمان منع موشک های هسته ای میانبرد در 
دهه 1۹۸۰ عمل می کند اما این )پیمان( در 
صورتی که روســیه به نقض آن ادامه بدهد، 

سودی نخواهد داشت.«
دبیر کل ســازمان ناتــو همچنین افزود: 
»همه کشــورهای هم پیمــان )عضو ناتو( 
معتقدند کــه آمریکا کامال هم راســتا با این 
پیمان عمل کرده و مشــکل رفتار روســیه 

است.«

ایــن موضع گیری در شــرایطی صورت 
می گیرد که »هایکو ماس« وزیر خارجه آلمان 
پیشــتر گفته بود که قصد دارد برای حفظ 
پیمان منع موشــک های هسته ای میان برد 
اقدام کند و امیدوار اســت که ناتــو در این 
زمینه به وی کمک کنــد. ماس در این مورد 
گفت: »این توافق برای منافع اروپا از اهمیت 
حیاتی برخوردار است و تا زمانی که شانسی 
برای نجات آن وجود داشــته باشد که بتوان 
توافق را حفظ کرد ما می خواهیم که از همه 
ابزارهای دیپلماتیک استفاده کنیم تا آن را 

حفظ کنیم.«
»دونالد ترامــپ« رئیس جمهور آمریکا 
شامگاه شنبه )۲۸ مهر( روســیه را به نقض 
»پیمان منع موشک های هسته ای میان برد« 
متهم و تهدید کرد کشــورش را از آن خارج 
می کند. وی گفت: »ما طرفی هســتیم که 
داخل توافق مانده ایم و آن را رعایت کرده ایم 
ولی روسیه، متأســفانه، از آن پیروی نکرده 
است. بنابراین، ما این توافق را خاتمه خواهیم 

داد و از آن خارج می شویم.«
رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد: »روسیه 
این توافق را نقض کرده اســت. آنها سال ها 
است که این توافق را نقض کرده اند. نمی دانم  

رئیس جمهور اوباما چرا در این مورد مذاکره 
نکرد یا از این توافق خارج نشــد. ما دیگر به 
آنها اجازه نخواهیم داد یک توافق هسته ای 
را نقض کنند و در شــرایطی که ما اجازه کار 
تســلیحاتی نداریم آنها برونــد و این کار را 

انجام دهند.«
این اقدام ترامپ واکنش های گســترده 
جهانی را به دنبال داشت »امانوئل ماکرون« 
رئیس جمهور فرانسه روز یکشنبه )۲۹ مهر( 
در گفت وگو با »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا بر اهمیت حفظ معاهده هســته ای 
دوران جنگ سرد تاکید کرد. وزارت خارجه 
چین روز دوشــنبه خروج آمریکا از »پیمان 
منع موشــک های هســته ای میان برد« را 
اقدامی اشتباه دانست. »یوشیهیده سوگا« 
دبیر کابینه ژاپن گفت توکیو تصمیم آمریکا 
برای خــروج از »پیمان منع موشــک های 
هســته ای میان برد« بــا روســیه را دنبال 

می کند.
»سرگئی ریابکوف« معاون وزیر خارجه 
روســیه هم گفت که این اقدام آمریکا گامی 
بسیار خطرناک است و اگر آمریکا به خروج 
یک جانبه از توافق ها ادامه دهد، روسیه دست 
به اقدامات تالفی جویانه خواهد زد که شامل 

اقدامات نظامی نیز می شود.
»پیمــان منع موشــک های هســته ای 
میان برد« ایاالت متحده آمریکا و روسیه را از 
تملک، تولید یا پرتاب آزمایشی موشک های 
کروز با برد بیــن 4۸۰ تا پنج هــزار و 5۰۰ 
کیلومتر منع می کند. روسیه تأکید کرده که 
تا زمان پایبندی آمریکا به این پیمان، پایبند 
می ماند، اما والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روسیه ســال گذشــته گفت هر اقدامی که 
آمریکا درباره این توافق انجام دهد، با حرکتی 

مشابه تالفی خواهد شد.
به عقیده برخی تحلیلگران هدف ترامپ 
از طرح این مســئله خروج از توافقی اســت 
که برای این کشــور ســودی ندارد. در واقع 
برد موشــک های میان برد روســیه صرفا تا 
اتحادیه اروپا می رسد و ربطی به آمریکا ندارد. 
این توافق زمانی انجام شــده بود که جنگ 

ســرد موجب رویارویی دو ابر قدرت آمریکا 
و روسیه شــده بود و حاال آمریکا می خواهد 
توان موشــکی خود را افزایــش دهد و این 
توافق جلوی این کشور را گرفته است. ترامپ 
همچنین در ادعای خود صحبت از چین کرده 
است و مدعی شــده که این کشور هم باید به 
چنین توافقی بپیونــدد. در واقع این اقدام را 
می توان به تنش های اخیر چین و آمریکا نیز 
مربوط دانســت. تنش هایی که به رویارویی 
آمریــکا و چین در دریای جنــوی چین نیز 
منجر شده است و تقابل کشتی های جنگی دو 
کشور را نیز در پی داشته است. جان بولتون، 
مشــاور امنیت ملی ترامپ روز سه شنبه )1 
آبان( در سفر به روسیه، دیدارهایی با مقامات 
روس داشــت و در این دیدارهــا بر موضع 
 آمریکا مبنــی بر خروج از توافق هســته ای

 تأکید کرد.

ناتو پشت آمریکا

روسیهناقضمعاهدههستهایبودهاست

برخی چهره های 
اپوزیسیون می گویند که 
فشارهای بین المللی در 

سرنوشت محمد بن سلمان 
نقش محوری ایفا خواهد 

کرد حتی اگر که چند نفر به 
عنوان سپر بال از بابت قتل 

خاشقجی محاکمه شده و به 
زندان بروند

کمتر کسی انتظار دارد که 
این شاهزاده عربستانی 

قدرت را به شکلی فراگیرتر 
تقسیم کند. اما هر گونه 

مدرکی از بابت دست 
داشتن او در این اتفاق 

می تواند جایگاه او را 
تضعیف کند


