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پیشنهاد کاری سخت

بعد از اینکه در اوت  2005وزارت دادگستری دولت بوش را ترک کردم ،در بخش
خصوصی مشــغول بهکار شدم .با شش ســر عائله و پنج بچهای که همه آنها به
فاصله دو ســال ،دوســال به سن کالج میرسیدند و همچنین پانزده سال زندگی
با حقوق دولتی که چیزی از آن برای پسانداز باقی نمیماند ،زمان آن فرارسیده
بود که کمی پول جمع کنم .پنج سال بهعنوان وکیل ارشد – مشاور اصلی حقوقی
– در شــرکت پیمانــکاری دفاعــی «الکهیــد مارتین» کار کردم و ســه ســال هم در
خدمت شــرکت ســرمایهگذاری «بریج واتر» و شــرکا بــودم .در اوایل ســال 2013
این شــرکت را ترک کردم و بهعنوان مدرس به دانشــکده حقوق دانشگاه کلمبیا
پیوستم .در این دانشگاه تمرکزم روی مسائل امنیت ملی بود و تدریس را همیشه
فعالیتیعمیقاًرضایتبخشمیدانستم.
در ماه مارس همان سال« ،اریک هولدر» ،دادستان کل ،بهصورت غیرمنتظرهای
ی ای مصاحبه
تلفن کرد و از من پرسید آیا آمادگی دارم برای تصدی ریاست اف ب 
رسیدن من به پســت مدیریت اف بیای نداد ولی گفت
شــوم .او تضمینی برای
ِ
کــه اگــر من بهطور جدی برای این پســت مطــرح نبودم ،او شــخصاً به من تلفن
نمیکرد .تعجب کردم .شــاید اســم من بهدلیل مواضع بســیار سرسختانهام در
مقابل وفاداریهای حزبی و قبیلهای معمول در واشنگتن ،مطرح شده بود ،چرا
که باورش ســخت بود که یک (رئیس جمهوری) دموکرات ،کســی را برای چنین
لف
ُپست مهمی (ریاست اف ب 
ی ای) انتخاب کند ،در حالی که این فرد توسط َس ِ
ُ
جمهوریخواه او قبالً در یک پست سیاسی منصوب شده بود .اسم من همچنین
بهطور رســمی بهعنوان یکی از کمککنندگان مالی به مبارزات انتخاباتی رقیب
سیاسی رئیس جمهوری اوباما ،ثبت و اعالم شده بود .من نسبت به این پیشنهاد
بیتفــاوت بــودم ،چرا که چنین ســمت مهمیبــرای خانواده من آثــار و عواقب
زیادی داشت که تحمل آن سخت بود .من به او نگفتم چرا چنین عقیدهای دارم،
اما همسرم ،پاتریس ،مشغول تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد بود و بهعنوان
مشــاور در یک کلینیک بهداشــت روانی در «بریج پورت» نیز کار میکرد .یکی از
بچهها سال آخر دبیرستان بود و من و پاتریس همچنین سرپرستی چند کودک
دیگر را نیز برعهده گرفته بودیم که در خانه ما زندگی میکردند و همچنان نسبت
به آنها تعهداتی داشتیم .هولدر از من خواست که راجع به پیشنهادش فکر کنم.
بــه او گفتــم که امشــب در موردش فکر میکنــم ،ولی جواب مــن احتماالً منفی
خواهد بود .وقتی صبح روز بعد از خواب بیدار شدم ،پاتریس در اتاق نبود ،رفتم
طبقه پایین و دیدم که در آشپزخانه سرگرم کار با لپ تاپ است .پاتریس در حال
جستوجوی خانههای فروشی در منطقه «واشنگتن دی سی» بود.
پرسیدم« :چه میکنی؟»
گفت« :من تو را از وقتی که نوزده سال بیشتر نداشتی میشناسم .این چیزی است
ش داری و برای آن ساخته شدهای .پس برو و نهایت تالشت را بکن».
که تو دوست 
پاتریــس مکثی کرد و افــزود« :اما به هر حال آنها تو را انتخاب نخواهند کرد ،ولی
تالش که ضرر ندارد».

Sputnik

پاریس در آتش خشم
نما

تظاهــرات صدهــا نفــر از شــهروندان پاریــس علیــه
سیاســت ریاضــت اقتصــادی و برنامههــای اصالحــی
امانوئل مکرون ،رئیسجمهوری فرانسه با ورود پلیس
به صحنه به خشونت کشیده شد.

خاشقجی ...و نقابی که از چهرهها افتاد

شقایق امیری
خبرنگار

گلوباندمیل(کانادا):

دیلیمیل(بریتانیا):

اطالعــات جدیــدی بهدســت آمــده
کــه نشــان میدهــد ،نیروهایــی کــه از
ســوی پــل کاگامــه ،هدایت میشــدند،
در نسلکشــی  1994روانــدا دســت
داشــتهاند ،چیــزی کــه کاگامــه در
 23سال گذشته همواره آن را رد میکرد.

الپائیس(اسپانیا):

دولت کاتالونیــا با توجه به اختالف
نظرهایــی که بین دو حــزب اصلی
کــه بر حســب اتفــاق هــر دو حامی
جدایی از اسپانیا هستند ،با چالشی
جدی مواجه شــده که ممکن است
به بهای حیات دولت تمام شود.

ی از ایــن
مطابــق دســتور تــرزا مــ 
پس معلمهای انگلیسی موظف
هستند دانشآموزان را از  4سالگی
زیــر نظــر داشــته و ســامت روانی
آنهــا را تأیید کنند تا در بزرگســالی
برای جامعه خطرساز نباشند.

برگریزان کابینه ترامپ

بااستعفاینیکیهیلیازنمایندگیامریکادرسازمانملل،فهرستاخراجیهاواستعفاهایکابینهترامپبه 24نفررسید
فرحناز دهقی
خبرنگار

ســال  ،2017پس از پیروزی در انتخابات
ریاســتجمهوری با گنگ (دار و دســته)
خــود وارد کاخ ســفید شــد امــا هــر چــه
بیشــتر گذشــت ،درخــت کابینــه او دچار
برگریزان بیشــتری شــد .طی حدود دو
ســال ،حلقــه اطرافیــان دونالــد ترامــپ
مــدام در حــال انبســاط و انقبــاض بوده
اســت و اســتعفای نیکی هیلــی نماینده
امریکا در سازمان ملل ،تنها یکی از دهها
مورد آن است .ریاستجمهوری ترامپ
با ویژگیهای متعــددی یادآوری خواهد
شــد ،اســتعفاها و اخراجهــای متعــدد
یکــی از مهمتریــن ایــن ویژگیهاســت.
ســتاره ســابق برنامههــای تلویزیونــی
آنقــدر در اخــراج و اســتخدام کارکنانش
ســریع و بیمالحظــه عمــل میکنــد
کــه برخی ناظــران بــه طعنــه میگویند
شرکتکنندگانبرنامهتلویزیونیکارآموز
(کــه او مجریاش بوده) کمتر از کابینه او
تغییرمیکردند.
نیکی هیلی فرماندار سابق کارولینای
جنوبی ،یکی از دوســتان نزدیک ترامپ،
از بــدو ورود او بــه کاخ ســفید کار خــود را
در ســازمانملل بهعنــوان ســفیر امریکا
آغــاز کرد و طی فعالیت خود این کشــور
را از شــورای حقــوق بشــر بیــرون آورد؛
سازمانی که در وصفش گفته بود بهدلیل
«تعصبــات سیاســی» تبدیل بــه چاهی
ســیاه شــده اســت .او در ســازمان ملــل
بارهــا علیــه کشــورهای دیگر ســخنرانی
کــرد و هجمهها علیه ترامــپ را افزایش
داد .بهگزارش ســیانان ،اما حاال او پس
از دو ســال فعالیت میخواهــد از دولت
ترامپ جدا شود؛ در حالی که چشمانداز
سیاســیاش روشــنتر از قبل شده است.
ایــن اتفــاق بــرای کمتــر چهــرهای کــه از
کابینه رئیسجمهوری که خود در آستانه
ســقوط اســت ،روی داده اســت .او از تیم
ترامــپ جــدا شــده اما کمتــر کســی باور
کرده که عمر سیاسیاش به پایان رسیده
اســت .ترامــپ سهشــنبه عصــر در اتــاق
بیضی از هیلی تمجیدهایی کرد که شاید

بتواند در آینــدهای نه چندان دور ،آنها را
در بنرهایی بر سر در کمپهای تبلیغاتی
او دیــد .او دربــاره هیلــی گفــت« :نیکــی
بــرای من شــخص ویــژهای اســت .او در
کارش فوقالعاده بوده است .شخصیت
بینظیری هم دارد .امیدوارم با ظرفیتی
تازه به تیم من برگردد» .در همین حال،
هیلــی بــا لبخنــد پهنــی روی لــب ،کنــار
رئیسجمهــوری نشســته بــود و احتماالً
در فکــر ایــن بود کــه ســخاوت ترامپ در
تعریف و تمجیــد از او در آینده چقدر به
کارش خواهــد آمد؛ فقط باید کمی صبر
کند .در روزهای آینده شاید زوایای تاریک
استعفای هیلی روشنتر هم شود.
بــرای جانشــینی او گزینههــای
متعــددی وجــود دارد .از ایوانــکا ترامپ
گرفتــه تا کانیه وســت ،رپــر امریکایی .در
مــورد ایوانــکا ،دختــر عزیز و نورچشــمی
دونالــد ،ترامــپ اعــام کــرد بــا وجــود
آنکــه فکر میکند ،ایوانــکا بهترین گزینه
بــرای این کرســی اســت و میتواند مثل
دینامیتــی در ســازمان ملــل باشــد امــا
میترســد اگر چنیــن تصمیمــی بگیرد،
متهم به «خویشاوندپرســتی» شــود! به
جــز ایــن دو نفر  5نــام دیگر نیــز مطرح
شده است .ریچارد گرنل سفیر امریکا در
آلمــان ،کلــی آیوت حقوقدان برجســته،
جان هانســتمن ســفیر امریکا در روســیه
و هــدر نائورت ســخنگوی وزارت خارجه
امریــکا نیز در میــان گزینههای احتمالی
این پســت اســت .اما در این میان ظاهراً
شــانس دینا پاول ،مسئول اجرایی بانک
گلدمن ســاکس و معاون ســابق مشــاور
امنیــت ملی امریــکا در امــور راهبردی از
بقیه بیشتر است.
ëëخزانکابینه
هیلــی تازهتریــن شــخصی اســت که
از کابینــه ترامــپ خــارج شــده اســت.
بهگزارش گاردین ،پیش از این طی کمتر
از  2سال 40 ،نفر یا از کابینه ترامپ خارج
شــدهاند ،یا به تیم او پیوستهاند .اتفاقی
کــه نــه تنهــا در امریکا بلکه در سیاســت
جهــان بیهمتاســت .دان مــکگان
مشــاور ارشــد کاخ ســفید کــه بهعنــوان
وکیل ترامپ در طی کمپ تبلیغاتیاش

استعفا دادگان:
کیتی والش ،مایکل فلین ،والتر شــاب ،مایکل دابکه ،شان اسپایســر ،رین پریباس ،آنتونی اسکاراموچی،
اســتیو بنن ،سباستین گورکا ،تام پرایس ،اماروســا منیگالت ،دکتر برندا فیتس جرالد ،راب پارتر ،هوپ
هیکس ،گری کوهن ،اچ آر مک مستر ،تام بسرت ،اسکات پروت و نیکی هیلی

اخراج شدگان:
پریت بارارا -سالی یتس -جیمز کومی -رکس تیلرسون -اندرو مک کابه

فعالیــت میکــرد ،تازهتریــن شــخصی
است که پیش از هیلی از تیم ترامپ جدا
شــد .ایــن اتفــاق پــس از آن روی داد که
نیویورکتایمز در گزارشی اعالم کرد او با
رابرت مولر بر سر پرونده مداخله روسیه
در انتخابــات ریاســتجمهوری امریــکا
بــه نفــع ترامــپ همــکاری کرده اســت.

اچ آر مکمســتر مشــاور امنیت ملی او،
دیوید شــالکین وزیر امور کهنه ســربازان
امریــکا ،جــان داد سرپرســت وکالی او،
رکس تیلرســون وزیر امور خارجه ،هوپ
هیکــس مدیــر ارتباطــات کاخ ســفید،
دیوید سورنسن نویسنده متون سخنرانی
کاخ ســفید ،اســتیو بنــن استراتژیســت

کاخ ســفید ،سباســتین گــورکا معــاون
دســتیار رئیسجمهــوری ،جیمــز کومی
رئیس افبــیآی و مایکل فلین مشــاور
امنیــت ملــی از جملــه برجســتهترین
چهرههــا و مقامهایــی هســتند کــه هــر
کــدام یا با اســتعفا یــا با اخراج از کرســی
خــود برخاســتهاند .در این میــان ،رفتن

یک قتل 15 ،مظنون و رؤیاهای تسلیحاتی که شاید بر باد رود
رسانههای ترکیه اسامی و تصاویر مظنونان به قتل جمال خاشقجی را منتشر کردند

گــروهجهــان /عربســتان  ،در حــال تاوان
دادن بــرای قتــل احتمالــی جمــال
خاشــقجی ،روزنامــه نــگار و منتقــد
عربســتانی اســت که رســانههای ترکیه و
بســیاری از ناظــران جهانــی دســتهای
محمد بــن ســلمان ،ولیعهد این کشــور
را در آن بــه خون آلــوده میبینند .ریاض
که در دو روز گذشــته در چالشــی ســخت
در حــوزه روابــط خارجی خود بــود و نگاه
ســنگین پرسشــجوی مقامــات جهــان
را تحمــل میکــرد ،اکنــون معاملههــای
تســلیحاتی خود را نیز بدلیل این قتل در
خطــر میبیننــد .ایــن در حالی اســت که
پلیــس ترکیه با انتشــار اســامی و تصاویر
 15شهروند عربستانی به عنوان مظنونان
ایــن پرونــده قتــل ،در حال گرهگشــایی از
معمای این پرونده است.
به گزارش روزنامه «ایندیپندنت» ،در
صبح روز ناپدید شدن جمال خاشقجی،
یعنــی دوم اکتبــر ،دوربیــن امنیتــی
کنسولگریعربستاندراستانبولبرداشته
شد و به کارکنان کنسولگری نیز گفته شد
میتواننــد زودتــر از زمــان همیشــگی به
خانه بروند .همان روز دو جت خصوصی
نیــز از مبــدأ ریــاض در فــرودگاه آتاتورک
استانبول به زمین نشست .جتها حامل
 15شــهروند عربســتانی بودند :مشــعل
ســعد البســتانی ،صالح محمد طبیقی،
نایــف حســن العریفــی ،محمــد ســعد
الظهرانــی ،منصــور عثمــان ابوحســین،
حالــد اعزالطیبــی ،عبدالعزیــز محمــد
الحوساوی ،ولید عبداهلل السحری ،ترکی
مشــرف الســحری ،ثائــر غالــب الحربی،

ماهــر عبدالعزیــز مطــرب ،فهر شــبیب
البلــوی،بــدر الفــی العتیبــی،مصطفی
محمد المدنی و سیف سعد القحطانی.
همگیآنهادرهتلپنجستارهمونپیکدر
نزدیکی ساختمان کنسولگری عربستان
اقامــت گزیدند و جتهای خصوصی که
حامل آنها بودند نیز ساعتی بعد فرودگاه
آتاتورک را ترک کردند .بعد از ظهر آن روز
خاشــقجی وارد ساختمانی شد که تقریباً
خالــی و نا ایمــن بود و در نزدیکــی آن در
هتل مونپیک نیز  15مرد به سر میبردند
کــه هر یــک پیشــینه عجیبی داشــتند اما
بــا جتهایــی مشــترک وارد اســتانبول
شــده بودند« .محمد ســعد الزهرانی» از
محافظان نزدیک بن سلمان و عضو گارد
محافظسلطنتیاست«.ماهرعبدالعزیز
مطرب» سرهنگ امنیتی است که پیش
از ایــن در ســفارت عربســتان در لنــدن
مستقر بوده ،نام «نایف حسن العریفی»
با حساب کاربری یک افسر نیروهای ویژه
عربســتان در فیسبوک مطابقــت دارد.
«منصــور عثمان ابوحســین» بر اســاس
مقالــهای در الشــرق االوســط یک افســر
ارتش در عربستان است« .وحید عبداهلل
الشــهری» افســر نیروهای هوایــی ارتش
عربســتان سعودی اســت و یک ماه قبل
از ولیعهــدی بن ســلمان ،از ســروانی به
سرگردی ارتق ا درجه پیدا کرده و از عناصر
نزدیک به مقامات سلطنتی است« .ثائر
غالب الحربی» است که برای دفاع از کاخ
بن ســلمان در برابر حمله ماه اکتبر سال
گذشــته ترفیع درجــه گرفت و ســرهنگ
شد« .صالح محمد الطبیقی» که رئیس

همسایگان

بخــش شــواهد قانونــی بخــش امنیــت
عمومی عربســتان ســعودی است نیز به
گفتــه یکــی از رســانههای ریاســت هیأت
 ۱۵نفــره را برعهده داشــته و بــه نوعی او
مســئول از بیــن بــردن هرگونه ســرنخ از
حادثه است.
به گــزارش روزنامه انگلیســی «دیلی
میــل» 15 ،مــرد پــس از ناپدیــد شــدن
خاشــقجی دیگر بــار ســوار هواپیماهایی
اختصاصی میشــوند و خاک ترکیه را به
دو مقصد مصر و امــارات ترک میکنند.
یکــی از آنهــا کــه گفتــه میشــود ،ســعد
القحطانی  45ســاله اســت ،برای خروج
از ترکیه از یک هواپیمای کالس اکونومی
اســتفاده میکنــد .بــه گــزارش روزنامــه
امریکایی «واشنگتن پســت» که مقاالت
جمــال خاشــقجی را منتشــر میکــرد،
همزمــان بــا انتشــار اســامی ایــن افــراد،
خدیجه چنگیز ،نامزد منتقد عربســتانی
ناپدیــد شــده ،در یادداشــتی بــرای ایــن
روزنامه از دونالد و مالنیا ترامپ خواست
کمک کنند تا زوایای پنهان ناپدید شــدن
نامزدش آشکار شود.

تیلرســون از وزارت خارجه برای ترامپ
هزینــه بیشــتری در بــر داشــت .پــس از
ف نظرهای میان تیلرسون و
آنکه اختال 
ترامپ در رسانهها آشکار شد ،ترامپ از
او خواست کابینهاش را ترک کند .مایک
پمپئو در میان انتقادات فراوان توانست
ســکاندار وزارت خارجه این کشــور شود
و آن تتمــه اکســیژنی را کــه در اتمســفر
هیلــی در ســازمان ملــل باقــی مانــده
بــود ،از بیــن ببرد .پمپئو بــا تصمیمها و
اظهارنظرهای افراطیاش ،هر بار هیلی
را در سازمان ملل با چالشی تازه روبهرو
میکرد.
ëëجایخالیاقلیتها
بــا رفتــن هیلــی از کابینــه ترامــپ،
حضــور کمرنــگ اقلیتهــا بیــش از
همیشــه بــه چشــم میخــورد .حضــور
نیکی هیلی بهعنــوان زنی از خانوادهای
مهاجر و هندی تبار ،ترامپ که بهعنوان
چهرهای ضد زن و نژادپرست در جهان
شناخته شده است ،تحت فشار بیشتری
قرار میگیرد .به گزارش واشنگتنپست،
بــا رفتــن هیلــی ،از مجمــوع  23رده
شــغلی کابینه ،تنها چهار رده در اختیار
اقلیتهــای نژادی و قومیتی قــرار دارد.
الین چائو وزیر حمل و نقل نیز در میان
پنــج زنــی اســت کــه در کابینــه ترامــپ
صاحــب کرســی اســت .در حالــی کــه
برخی ناظران میگویند خروج هیلی از
تیم ترامپ ،به انتخابــات میاندورهای
نوامبــر ارتبــاط دارد ،مانیگالــت نیومن
نوشــته اســت« :از دســت دادن هیلــی
در آســتانه انتخابات میتواند نشانهای
روشــن از فقــدان حضــور اقلیتهــا در
دولتش باشــد» .حــاال در کابینه ترامپ
تنهــا چائــو ،بــن کارســون وزیر توســعه
شهری ،الکس آکوســتا وزیر کار و الکس
آذر وزیــر خدمــات انســانی و بهداشــت
تحــت عنــوان اقلیتها مشــغول به کار
هســتند .ترامــپ کــه بارها علیــه زنان و
نژادهای اقلیت ،چه مســتقیم یا چه در
لفافه ،اضافهگویی کرده است ،میتواند
قبل از آنکه متوجه شود ،از نقطهضعف
حضــور کمرنــگ اقلیتهــا در دولتش
ضربهای کاری بخورد.

خروج پاکستان
از نیروهای ضد دزدان دریایی امریکا
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شــرکت او در همایش «ســعودی ،اشــتباهات گذشته و خطر
ادامه از
آینده» که در لندن برگزار شد ،مزید بر علت گردید.
صفحه اول
 )٤خاشــقجی ،هیــچ گاه خــود را «معارض» نمیپنداشــت و
همواره خویش را «مستقل اندیش» میدانست.
او حتی از دســتگیریهای شــاهزادگان ،بازرگانان و سعد حریری نخست وزیر لبنان
توسط بن سلمان و اقدامات او در آزادی رانندگی زنان بشدت حمایت میکرد.
امــا در عیــن حال با دســتگیری اقتصاددانــان و روحانیــون و تغییــرات اقتصادی و
بــا سیاســتهای خارجــی بن ســلمان بویــژه در رابطه با روابــط بحرانی بــا ترکیه و
عقبنشــینی کشــورش در حمایت از معارضان ســوری و برقراری روابط با سیسى
یکرد.
مخالفتم 
 )٥خاشــقجى همچنین از مخالفان روابط عربستان با رژیم صهیونیستی به شمار
مىرفــت و مخالفــت او بــا هرگونه نزدیکــی و رابطه ریاض با رژیم صهیونیســتی و
نگرانیاش از معامله قرن و تأکیدش بر اهمیت مســأله فلســطین بر شــکاف او با
رژیم سعودی افزود و از این رو محبوبیت نسبى و جایگاهى خاص میان جریانهاى
جهادى فلسطین و اخوانالمسلمین پیدا کرده بود .آخرین توئیتر او که در این رابطه
اســت ،خواندنى اســت« :لندن را ترک میکنم و فکر و ذهنم پیش فلسطین است.
در یک کنفرانس شــرکت کردم و با پژوهشــگران و فعاالنی از سرتاســر جهان آشــنا
شــدم که به عدالت مســأله فلسطین ایمان داشــتند.به رغم قدرت البی اسرائیلی
که هرگونه همبستگی با فلسطین را سرکوب میکند ،اما در اینجا صدای فلسطین
همچنان بلند است .در دنیای ما میخواهند فلسطین را حذف کنند تا خشم را در ما
فرونشانند ،اما فلسطین در قلب و وجدان هر شهروندی جای دارد؛ حتی اگر سکوت
پیشهکند».
 )٦خاشــقجی کــه اخیراً دفاعیــات و حمایتهــای کاســبکارانه و مبتــذل ترامپ از
زمامداران تازه کار عربســتان را برای کشــورش پرهزینه و سنگین میدانست ،شاید
تصور نمیکرد که خود نیز قربانی این حمایتها شود.
عمل مجرمانه ،خام و مفتضحانه «سر به نیست کردن» جمال خاشقجی و نادیده
گرفتــن خدمات چند دهه او به رژیم حاکم ســعودی به هر شــکلی که انجام شــده
باشــد ،رسوایی دیگری است که نظام سیاسی قبیلهای عربستان و دستگاه مذهبی
پشــتیبان او را بشدت و بیش از گذشــته با چالش روبهرو کرده است و افکار عمومی
جهــان را به ســمتی پیش برده که تعامل عربســتان بــا جهان وارد مرحلــه تازهای
خواهد شد؛ مرحلهای که میتواند بیش و پس از خاشقجی نامگذاری شود.
از ســویی دیگر ،این اقدام وحشــیانه بار دیگر معیارهای دوگانه و گزینشــی غرب را
نمایانتر خواهد کرد....
در ســالیان گذشــته و بویژه در سه سال اخیر ،دهها ربایش ،ترور و سربه نیست شدن
مخالفان آزادی و قطع کردن سرهای پاک با شمشیرهای زهرآگین کینه انجام شده
است که شهید مظلوم محمدباقر نمر یکی از آنها است.
امــا غــرب ریــاکار همــواره در ســکوتی خفتبار قــرار داشــت و هیچ نگفــت ،مرگ
خاشقجی بار دیگر نقاب از معیارهای دوگانه غرب کنار زد.
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ëëواردات تسلیحاتی عربستان در محاق
تبعــات انتشــار خبرهــای مربــوط به
ناپدیــد شــدن جمــال خاشــقجی بــرای
عربستان همچنان در حال افزایش است.
بعــد از چالشهایی که در روابط خارجی
این کشــور با برخــی کشــورهای اروپایی و
امریکا و کانادا بروز کرد ،دیروز پیر آنتونیو
بانزیــری ،رئیــس کمیتــه حقــوق بشــر
پارلمان اروپا نیز نه تنها از جامعه جهانی
برای قطع روابط خود با دولت ســعودی
در صورت تأیید دســت داشتن ریاض در
مرگ خاشــقچی دعوت کرد که با صدور
بیانیهای اعالم کرد :از کشورهای اتحادیه
اروپا و سایر کشورها میخواهم در صورت
دست داشتن دولت ریاض در مرگ این
روزنامه نــگار منتقد عربســتانی ،تمامی
روابط خود از جمله فروش ســاح به این
کشور را متوقف کنند.
رند پل ،یکی از ســناتورهای امریکا نیز
از ســایر همــکاران خود در ســنا خواســت
تــا با توجه بــه ماجرای به وجــود آمده در
خصوص «جمال خاشقجی» ،صادرات
تسلیحات به عربستان را متوقف کنند.

پونه مجلسی
خبرنگار

پاکستان دیگر در پروژه ضد دزدان دریایی «نیروی وظیفه مشترک» که در غرب
اقیانــوس هند فعال بود ،حضور ندارد .به گــزارش الجزیره ،منابعی آگاه اعالم
کردند این تصمیم از سوی پاکستان پس از آن گرفته شد که امریکا که ریاست این
پــروژه را برعهده دارد ،نپذیرفت هزینه ســوختگیری ناوها را بپردازد؛ تعهدی
کــه در توافقنامــه این پروژه ذکر شــده بوده اســت .مقامهــای نظامی میگویند
عدم حضور پاکســتان در این پروژه محســوس خواهد بود ،زیرا تجربه این کشور
در مقابلــه با دزدان دریایی چیزی اســت که بشــدت مورد نیاز اســت .همچنین
در صــورت عــدم حضــور قایقهای پاکســتانی مســئولیت گشــتزنی بــر عهده
کشتیهای امریکایی میافتد .از سال  2013تاکنون ،پاکستان بارها فرماندهی این
نیروها را بر عهده داشته و با دو کشتی در میان آبهای خلیج فارس ،اقیانوس
هند ،دریای سرخ و کانال سوئز گشتزنی کرده است.
در بیانیــهای کــه دراختیار الجزیره قرار گرفته اســت ،نیروهای دریایی مشــترک
که در بحرین دفتری دارند ،اعالم کردهاند دیگر کشــتیهای پاکســتانی در مانور
دریایی این نیروها حضور نخواهند داشــت .وندی ویتلی ،ســخنگوی این نیروها
در ایــن باره گفت« :اکنون پاکســتان ،کارکنان باتجربه و کارکشــته دریایی خود را
در اختیار این پروژه گذاشــته است؛ کســانی که در دریا بویژه اقیانوس هند بسیار
ماهرند و پیچ و خم آن را به خوبی میشناسند اما دیگر قرار نیست آنها بخشی
از ایــن نیروها باشــند؛ البته منظور این نیســت که همین امروز و فــردا این اتفاق
میافتد .ضمن آنکه ظرف  6ماه آینده گروه تازهای از کشورها ایجاد میشود».
■ رویتــرز :معــاون وزیر خارجه روســیه اعالم کــرد که در
دو خط حــال حاضر این کشــور شــاهد تالشهایی بــرای انتقال
خبــــر
تروریستهایی از ادلب به عراق است.
■ روسیا الیوم :جنبش انصاراهلل اعالم کرد ،روز چهارشنبه یک قایق جنگی
وابسته به ائتالف عربی را روبهروی سواحل یمن منهدم کرده است.
■ المیادیــن :معــاون دبیــرکل جمعیــت الوفــاق بحریــن اعــام کرد کــه این
جمعیــت بــا مشــارکت در انتخابــات پارلمانــی هرگــز در تحریــف واقعیــات
مشارکت نخواهد کرد.
■ گاردین :نخســتوزیر انگلیس اولین وزیر پیشگیری از خودکشی در جهان را
در دولت خود منصوب کرد تا شاید آمار خودکشی در این کشور را کاهش دهد.

