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 ریاض: روابط قوی 
با آمریکا داریم

وزیر خارجه عربستان در مصاحبه ای ضمن 
قوی خواندن روابط کشورش با ایاالت متحده، 
دیدار مخفیانه محمد بن ســلمان با نتانیاهو را 
رد کرد. فیصــل بن فرحان، وزیــر امور خارجه 
عربستان در مصاحبه با فرانس ۲۴  که یکشنبه 
شب منتشر شد، تاکید کرد که روابط کشورش 
با ایاالت متحده قوی و تاریخی است. وی دیدار 
قریب الوقوع مقامات ارشــد ریاض و واشنگتن 
را بعید ندانســت. بــن فرحان اظهار داشــت: 
ما گفتگوهای قــوی با ایاالت متحــده داریم و 
اظهارات بســیار محکمی را در مــورد تقویت 
توانایی های عربســتان در دفاع از خود شــاهد 
بودیم. ما از تعهد ایاالت متحده برای محافظت 
از عربستان راضی هستند. بن فرحان در پاسخ 
به سوالی درباره اینکه آیا مقامات ارشد دو کشور 
خود را برای سفر به واشــنگتن یا ریاض آماده 
می کنند، گفت که روابط دو کشور طوالنی مدت 
و تاریخی اســت و دیدارهای دو جانبه نیز انجام 

شده است و ما انتظار داریم این روند ادامه یابد.
 در مورد دســتگیری های اخیر در اردن، نیز 
وزیر خارجه عربستان بار دیگر  برحمایت کامل 
ریاض از عبداهلل دوم، پادشاه اردن تاکید کرد و 
گفت: ما در حمایت از پادشاه و ملت اردن برای 
تأمین امنیت و ثبات در این کشور و منطقه ثابت 

قدم هستیم.
در خصوص پرونده ایران و مذاکرات هسته ای 
نیز فرحان با اشــاره به گفتگوهای وین، گفت 
که شــرکای ایاالت متحده و اروپا تمایل دارند 
نگرانی هــای مربوط به توانایی های موشــکی 
ایران و پشتیبانی از گروه های مسلح در منطقه 
را برطرف کنند. وی گفت: ما اطمینان داریم که 
جامعه بین المللی ســخت تالش خواهد کرد تا 
اطمینان حاصل کند که در نهایت کاستی های 
)توافق هسته ای( برطرف شــده و همچنین به 
فعالیت های بی ثبات کننده ایــران در منطقه 
خواهد پرداخت. وی وجود گفتگوی مســتقیم 
بین عربســتان و ایران را انکار کرد اما گفت: ما 
برای انجام گفتگوی مســتقیم یا غیرمستقیم 

آزاد هستیم.
فیصل بــن فرحان در مــورد جنگ در یمن 
با بیان اینکه پیشــنهاد آتش بس بــا انصاراهلل 
همچنان روی میز اســت، افزود: امیدواریم آنها 
منافع یمن را مقدم داشــته و برای حل و فصل 

صلح آمیز تالش کنند.

وزیر خارجه عربســتان با تاکیــد بر این که 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی تا پس 
از توافق صلح میان اسرائیل و فلسطینیان امکان 
پذیر نخواهد بود،  افزود: بــرای گرد هم آوردن 
فلسطینی ها و اســرائیلی ها دور میز مذاکرت 
تالش خواهیم کرد، طرح و پیشنهادی تاریخی 
برای یک عادی ســازی جامع با اســرائیل ارائه 
کردیم که از ســال ۲۰۰۲ در طرح صلح عربی 
گنجانده شــده اســت. او در ادامه گفت: ما به 
حمایت خــود از تالش ها جهت دســتیابی به 
راه حلی برای این درگیری به شکلی که جایگاه 
فلســطین و رفاه حال مردم آن تضمین شود و 
به برقراری امنیــت در منطقه کمک کند، ادامه 
خواهیم داد. بن فرحان در پاســخ به این سوال 
که آیا عربستان روابط خود با اسرائیل را پیش از 
رسیدن به توافقی با فلسطینی ها به حالت عادی 
درخواهد آورد و یا پس از آن، گفت: تالش هایی 
انجام خواهیم داد تا به این راه حل برسیم اما طرح 
صلح عربی روشن و مشخص است، عادی سازی 
برای صلح و ما با هم برای رسیدن به صلح تالش 
خواهیم کــرد و آرزو می کنیم ایــن امر محقق 
شــود. در مورد گزارش هایی مبنی بر مذاکرات 
مخفیانه بنیامین نتانیاهو، با محمد بن سلمان 
نیز اشــاره کرد و مدعی شد که چنین جلسه ای 

برگزار نشده است.
وی درنهایــت بــه پرونده حقوق بشــری 
عربستان اشــاره کرد و قتل جمال خاشقجی، 
روزنامه نــگار منتقد ســعودی را نفــرت انگیز 
توصیــف کــرد و مدعی شــد که کشــورش 
مکانیزم هایی را برای اطمینان از تکرار نشــدن 
چنیــن رخدادهایــی ایجاد کرده اســت. وی 
همچنین اظهارات ســعد الجابری، مقام سابق 
اطالعاتــی عربســتان مبنی بر اینکــه ریاض 
 در تــالش برای ربودن یا کشــتن وی اســت، 

رد کرد.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 اوضــاع و احــوال ایــن روزهای 
اســرائیل چندان مناســب نیست. 
یازدهم فروردین ماه بــود که نتایج 
نهایــی چهارمیــن دور از انتخابات 
کنست منتشر شد که پس از آن حرف 
و حدیث ها به اوج خود رسید. براساس 
نتایج پایانی انتخابات پارلمانی رژیم 
صهیونیســتی حــزب »لیکود« ۳۰ 
کرسی و حزب »آینده ای وجود دارد« 
۱۷ کرسی را از آِن خود کردند و مابقی 
احزاب ماننــد حزب شــاس، آبی و 
سفید و غیره از 9 تا ۴ کرسی را به خود 
اختصاص دادنــد. همین نتایج باعث 
شد تا مجدداً بحث بن بست سیاسی 
در سرزمین های اشغالی مطرح شود؛ 
چراکه هیچکدام از احزاب نتوانستند 
از مجموع ۱۲۰ کرســی کنســت، 
6۱ کرســی را برای تشــکیل دولت 
به دســت بیاورند و همیــن موضوع 
یک بالتکلیفی واضــح را پدید آورده 
اســت. اینکه چرا این دور از انتخابات 
زودهنگام که بــرای چهارمین بار در 
سرزمینی های اشغالی برگزار می شود، 

باز هم با ناکامی روبرو شد و هیچ برنده 
قاطعی نداشــت دالیل مهمی دارد 
که برخی از آنها به مســائل سیاسی و 
احزاب برمی گردد و بخشــی دیگر به 
رفتار بنیامین نتانیاهو مربوط است. 
در مورد مسائل سیاسی و احزاب باید 
توجه داشت که طی دو سال گذشته 
چهار بار انتخابات زودهنگام کنست 
توسط رژیم صهیونیستی برگزار شده 
و هر بار هم شــاهد یک آمــاِر تقریباً 
ثابت از میزان کرســی های کســب 

شده بودیم. 
به عنوان مثال حــزب لیکود که 
یــک جریان سیاســی منتســب به 
راســتگراهای افراطی اســرائیل به 
حساب می آید و رهبری او را بنیامین 
نتانیاهــو بــه عهــده دارد در چهار 
انتخاباتی که برگزار شــد حدود ۳۰ 
تا ۳۳ کرسی کســب کرده که نشان 
می دهد مقامات این حزب نتوانسته اند 
در طول این مدت تاثیر بســزایی بر 
افکار عمومی به نفع خــود بگذارند؛ 
چراکه اگر این حــزب و در رأس آن 
نتانیاهو می توانســتند سناریوهای 
روانــی خــود را پیش ببرنــد، بدون 
شک میزان کرسی های آنها افزایش 
پیدا می کــرد که نه تنهــا این اتفاق 

رخ نداد، بلکــه در دور چهارم حزب 
لیکود چیزی حدود ۲ تا ۳ کرســی از 
دست داد. از سوی دیگر باید متوجه 
بود که فرسایِش لیکود در طول چند 
ســال اخیر و وارد آمدن شوک های 
انتخاباتــی به این حــزب طی چهار 
انتخابات اخیر، به نوعی باعث شده تا 
این جریان دیگر به عنوان یک حزب 
جریان اصلی به حساب نیاید. درست 
اســت که لیکود همچنان بیشترین 
کرســی را در اختیار دارد، اما خیزش 
احزاب دوم، سوم و مابقی احزاب به ما 
نشان می دهد که لیکود ضعیف شده 
است. به عنوان مثال حزب »آینده ای 
وجود دارد« به رهبــری یائیر الپید 
که همزمــان رهبری اپوزیســیون 
رژیم صهیونیســتی را به عهده دارد 
۱۷ کرســی در دور چهارم انتخابات 
به دست آورد که همین موضوع یک 
تهدید جدی برای لیکــود و نتانیاهو 
به حســاب می آید و در ادامه احزاب 
کوچکتر هم با تغییر مختصر، میزان 

کرسی های خود را تغییر دادند. 
اصوالً زمانی که احزاب کوچکتر 
خیــزش می کننــد، تحلیلگران به 
این جمع بندی می رسند که احزاب 
بزرگتــر و جریان اصلی با مشــکل 

روبرو شده اند و نتوانسته اند همانند 
گذشــته کار خود را پیش ببرند. اما 
دلیل دوم که به نتانیاهو برمی گردد 
و به زعم بســیاری از کارشناســان 
اســرائیلی موجب بــه وجود آمدن 
بحران فعلی در سرزمین های اشغالی 
شده، تکروی او و راهبرد های غلطش 
در سیاســت داخلی و خارجی رژیم 

صهیونیستی است. 
تالش برای کنار زدن بنیامین 

در تاریــخ رژیــم صهیونیســتی 
ت  مــد ین  بیشــتر هــو  نیا نتا
نخســت وزیری را در کارنامــه خود 
ثبت کرده اســت که البتــه همین 

موضــوع زمینه های ایجاد فســاد را 
به وجود آورده است. ســند این ادعا 
را باید دادگاه روز گذشــته نتانیاهو 
دانست. روزنامه عبری زبان هاآرتص، 
روز گذشته )دوشنبه( اعالم کرد که 
جلســه محاکمه نخســت وزیر رژیم 
صهیونیســتی در پرونده ۴۰۰۰ که 
در آن نتانیاهو به دادن رشوه به مالک 
»ســایت عبــری زبان والــال« برای 
پوشش دهی رســانه ای در حمایت از 
وی و خانواده اش و انتقاد از دشمنان 
سیاسی اش متهم اســت، در دادگاه 
مرکزی قدس آغاز شد که گفته شده 
نتانیاهو در دادگاه حاضر بوده اســت. 
منابع رسانه ای تل آویو نقل کرده اند که 
لیئات بن آری، دادستان ویژه جرایم 
مالیاتی و اقتصادی رژیم صهیونیستی 
در آغاز جلسه محاکمه نتانیاهو اعالم 
کرده که نتانیاهــو از قدرت به صورت 
غیرقانونی در راســتای دستیابی به 
منافع خود از مالکان رسانه های اصلی 
بــرای تقویت مواضع شــخصی اش 
اســتفاده کرده اســت. فــارغ از این 
دادگاه ها که طی دو سال پیش بارها 
برگزار شــده، ما شــاهد آن هستیم 
که شــهروندان اســرائیل هفته های 
متمادی در مقابــل اقامتگاه نتانیاهو 
تجمع کردنــد که بخشــی از آن در 
اعتراض به مسائل اقتصادی و اشتغال 
بوده و بخشــی دیگر به سوء مدیریت 
کابینــه نتانیاهو برای مهــار پاندمی 

کرونا مربوط است. 
توجه داشته باشــید که تاکنون 
هیچ نخســت وزیری در اســرائیل تا 
به این حد مــورد انتقاد افکار عمومی 
قرار نداشته و تنها کســی که پس از 
اثبات فسادش راهی زندان شد، ایهود 
اولمرت، نخســت وزیر پیشــین این 
رژیم بود که نتانیاهو تمام تالشش را 
می کند تا به سرنوشت او دچار نشود. 
در همین راســتا اما احــزاب مخالف 
نتانیاهو در حال رایزنی برای تشکیل 
دولت هستند تا بتوانند او را از گردونه 
قدرت خارج کنند. بر این اساس دیروز 
یائیر الپید، رهبر اپوزیســیون رژیم 
صهیونیستی و رئیس حزب آینده ای 
وجود دارد اعالم کــرد که در مذاکره 
با نفتالی بنــت، رئیس حزب یمینا به 
توافق نسبی رسیده و ممکن است با 
وی »دولت تغییر« را تشکیل دهد. این 

توافق نسبی پس از آن اتفاق افتاد که 
نفتالی بنت قرار بود جمعه گذشته با 
بنیامین نتانیاهو در راستای تالش ها 
برای تشکیل دولت دیدار کند اما این 
دیدار بی نتیجه ماند. در همین راستا 
گدعون ساعر، رئیس حزب امید تازه 
اعالم کرده در دولت احتمالی بنیامین 
نتانیاهو مشــارکت نمی کند و به این 
ترتیب باید گفت که یک ائتالف جدی 

علیه نتانیاهو شکل گرفته است. 
از ســوی دیگر دیوید هورویتس، 
تحلیلگــر اســرائیلی در مقاله ای که 
در پایگاه تایمز اسرائیل منتشر کرده 
با اشــاره به اینکه حــزب لیکود در 
انتخابــات ۲۰۲۱ با از دســت دادن 
۲۸۵ هزار رای، فقط ۳۰ کرســی را 
به دســت آور، صریحا گفته است که 
رفتار رأی دهندگان اسرائیلی نشان 
می دهند کــه دیگر از بــازی موش و 
گربه خســته شــده اند؛ چراکه وی 
دودســتگی ها و تنش های داخلی را 
شــدت بخشــید و حتی با سناریوی 
واکسیناسیون عمومی هم نتوانست 
برای خود رأی جمع آوری کند و تنها 
راهی که پیش روی ســاختار قدرت 
اســرائیل مانده، حــذف او از گردونه 
قدرت اســت. این در حالیســت که 
براساس نظرسنجی شبکه ۱۲ رژیم 
صهیونیســتی، ۵۳ درصد از مردم در 
اراضی اشغالی معتقدند هیچ راه حلی 
برای برطرف شدن بن بست سیاسی 
رژیم صهیونیســتی پیدا نخواهد شد 
و به همین دلیل دولتی هم تشــکیل 
نمی شــود. ایــن بدان معنی اســت 
که احتمــاال باید منتظــر دور پنجم 

انتخابات باشیم!

رایزنی احزاب برای تشکیل »دولت تغییر« همزمان با محاکمه نخست وزیر اسرائیل؛ 

ائتالف سازی علیه بنیامین
براساس نظرسنجی شبکه 
۱۲ رژیم صهیونیستی، ۵۳ 

درصد از مردم در اراضی 
اشغالی معتقدند هیچ 

راه حلی برای برطرف شدن 
بن بست سیاسی رژیم 

صهیونیستی پیدا نخواهد 
شد و به همین دلیل دولتی 
هم تشکیل نمی شود و باید 

منتظر برگزاری انتخابات 
پنجم باشیم 

تاکنون هیچ نخست وزیری 
در اسرائیل تا به این حد 

مورد انتقاد افکار عمومی 
قرار نداشته و تنها کسی که 
پس از اثبات فسادش راهی 
زندان شد، ایهود اولمرت، 

نخست وزیر پیشین این 
رژیم بود که نتانیاهو تمام 

تالشش را می کند تا به 
سرنوشت او دچار نشود

تظاهرکنندگان در میانمار روز گذشته )دوشنبه( با بی اعتنایی به اقدامات ارتش در سرکوب راهپیمایی های اعتراضی، 
اعتراض هایی را برای احیای دولت آنگ سان سوچی و درخواست برای مخالفت های هماهنگ سراسری برگزار کردند. به 
گزارش رویترز، بر اساس اعالم فعاالن میانماری، در جریان اعتراضات و درگیری های اخیر معترضان با نیروهای امنیتی 
شش تن کشته شدند، چون پلیس و سربازان از زور برای متفرق کردن معترضان استفاده کرده و برخی از معترضان خواستار 
یک »انقالب بهاری« شــده اند. کمپین علیه خونتای میانمار و برکناری و دستگیری 
آنگ سان سوچی، رهبری دوفاکتوی میانمار شامل راهپیمایی های خیابانی، کمپین 
نافرمانی مدنی از جمله برگزاری اعتصاب و تجمعات سازمان دهی شده در رسانه های 
اجتماعی است که خونتا تالش کرده تا کنترل آن را با قطع اینترنت و خدمات داده ای 
موبایل ها به دست بگیرد. معترضان با پالکاردهایی از تصاویر سوچی خواستار مداخله 

بین المللی شده و در خیابان های مانداالی راهپیمایی کردند.

در پی وقوع ســیالب و رانــش زمیــن در اندونزی و تیمور شــرقی دســتکم ۷۱ تــن جان خود را از دســت 
دادند. به گزارش اســپوتنیک، بارش باران های ســیل آســا با خرابی های گســترده ای در این دو کشــور همراه 
 بوده و افزایش ســطح آب موجب ســرریز شــدن ســدها و به زیر آب رفتن هزاران واحد مســکونی شــده است. 
مناطقی که به دلیل وقوع ســیالب و رانش زمین دچار حادثه شــده اند به گســتردگی جزیره فلورس در شــرق 
اندونزی تا تیمور شــرقی اســت. بنابر اعالم مقامات اندونزی بیــش از ۴۰ نفر 
در این کشــور مفقود هســتند و احتمال افزایش تلفات این حادثه وجود دارد. 
ســخنگوی آژانس مدیریت بالیا در اندونــزی گفت: تاکنون دســتکم ۵۰ نفر 
فوت کرده اند اما ایــن رقم به طور قطــع تغییر خواهد کرد چــرا که حدود ۴۲ 
 نفر مفقود هستند. گفته شــده شرایط نامناســب جوی امدادرسانی را مشکل 

کرده است.

افزایش تلفات سیالب و رانش زمین در اندونزی و تیمور شرقیادامه اعتراضات در میانمار؛ بی اعتنا به عملیات سرکوب ارتش

ارتش و کمیته های مردمی یمن با حمالت متجاوزان 
ائتالف عربی در استان الضالع مقابله کردند. به گزارش 
المیادین، یک منبع یمنی گفت، نیروهای ائتالف عربی 
به سمت پایگاههای ارتش و کمیته های مردمی یمن 
در شمال اســتان الضالع واقع در جنوب یمن حرکت 
کردند اما با مقابله ارتــش و کمیته های مردمی روبرو 
شدند و نتوانستند پیشــرفتی حاصل کنند. به گفته 
این منبع، در اثــر این درگیری دهها تــن از نیروهای 
ائتالف عربی کشته و زخمی شــدند. همزمان، در پی 
حمالت توپخانــه ای ائتالف عربــی در منطقه مرزی 
منبه در شــمال یمن دو تن کشته و شــش تن دیگر 
زخمی شــدند. همچنین یک منبــع نظامی در یمن 
گفت، نیروهای ائتالف عربی طی ۲۴ ســاعت گذشته 
۱9۴ مرتبه آتش بس در استان حدیده را نقض کرده و با 
۵۳9 موشک و خمپاره انداز مناطق تحت کنترل ارتش 

و کمیته های مردمی یمــن را هدف گرفته اند. به گفته 
این منبع، هواپیماهای شناسایی این ائتالف دو منطقه 
الفــازه و التحیتا را در جنوب حدیده ســه مرتبه مورد 
حمله قرار دادند. منبع مذکور گفت، نیروهای ائتالف 
عربی در ادامه نقض آتش بس در حدیده، ۲۲ هواپیمای 
جاسوسی خود را به پرواز درآورده و استحکامات نظامی 

در جنوب حدیده ایجاد کردند.

ولیعهد سابق اردن که به دلیل تالش به همراه چند 
شــخصیت دیگر برای توطئه علیه پادشــاه در حبس 
خانگی به ســر می برد، در یک فایل صوتی اعالم کرد 
که به دستورات ارتش عمل نمی کند. به گزارش شبکه 
خبری روسیا الیوم، فایل صوتی از شاهزاده حمزه بن 
الحسین، ولیعهد سابق اردن و برادر ناتنی عبداهلل دوم، 
پادشاه اردن منتشر شده که در آن وی تأکید می کند 
که به دستورات ارتش برای توقف تماس با جهان خارج 
عمل نمی کند. یکشنبه دولت اردن اعالم کرد پرونده 
شاهزاده حمزه و چند شــخصیت دیگر که در توطئه 
علیه اردن دست دارند به دادگاه امنیتی دولت ارجاع 
داده می شــود. دولت اردن اعالم کرد که عبداهلل دوم 
ترجیح داده قبل از انتقال شاهزاده حمزه به دادگاه با او 
مستقیما صحبت کند. شاهزاده حمزه در فایل صوتی 
که در شــبکه های اجتماعی منتشر شــده، می گوید: 

نگهبانــان به طور کامل خارج شــدند. رئیس ســتاد 
تهدید می کند و من صدایش را ضبط کرده ام و آن را به 
آشنایانم در خارج و خانواده ام داده ام تا اگر اتفاقی برای 
من افتاد آن را داشته باشند. وی گفت: اکنون منتظرم 
که ببینم چه می کنند. هنوز صحت این فایل صوتی و 
تاریخ آن و چگونگی انتشارش در شبکه های اجتماعی 

تأیید نشده است.

ارتش یمن حمله ائتالف عربی به الضالع را ناکام گذاشتولیعهد سابق اردن: به دستورات عمل نمی کنم

خبرخبر


