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تحلیل روز

اعترافبهشکست
نشستبحرین

دکترحامدرحیم پور

بیتجربگیهایدامادتاجرمسلک

آمریکا به شکست «نشست منامه» که به تازگی
در پایتخت بحرین برگزار شد ،اذعان کرد و علت
شکست آن را تالشهای تشکیالت خودگردان
فلسطینازطریقاعمالفشاربرتجاروشرکتهای
اقتصادیجهتبازداشتنازحضوردراین نشست
دانست.تشکیالت خــودگــردان گرچه اساسا
برای مهار خط مقاومت و با محاسبات غلط یاسر
عرفات شکل گرفت اما از زمانی که معامله قرن
تنهازمزمهایدربرخیرسانههابود،باآنمخالفت
کرد .این موضع تاکنون ادامــه داشته و بر شدت
آن نیز افــزوده شده اســت .محمود عباس با همه
مشی سازشکارانهاش ،از سال  2010به این سو،
متوجه شد که مسیر مذاکرات با منافع حداقلی
ملت فلسطین که نتیجه عملکرد عرفات بود هم
سازگار نیست بنابراین با ترک میز مذاکره ،در پی
تغییر شرایط حول این میز بود که البته نتیجهای
کسب نکرد.اینکه کوشنر بی تجربه نیز ،غیبت
تشکیالت خودگردان در نشست منامه را در ابتدا
بیاهمیتتوصیفکرداماحاالحتیتحققمعامله
قرن را مشروط به همراهی تشکیالت خودگردان
یباآمریکامیداند،
یعنیهمراهترینگروهفلسطین 
نشان دهنده ساده لوحی و بی تجربگی مجریان
طرح معامله قرن است.طرحی که دامــاد ترامپ
جلو می بــرد ،نخستین طرح بــرای حل! یکی از
پیچیدهترین مشکالت منطقه غرب آسیا نبوده و
آخرینآنهانیزنخواهدبود.اماباوجوداین،مدعای
اینطرحآنقدربزرگوریشهایاستکهبهطراحی
دقیقتروتوجهبیشتربهواقعیتهایمنطقهوموانع
روبه رو نیازمند است .با وجود این ،چنین توجهی
نه در سطح دولتها جهت اخذ همراهی آنها
و نه در سطح ملتها جهت کاهش واکنشهای
آنها ،چندان از سوی واشنگتن دیده نمیشود.
نمونه اش همین نشست بحرین بود که جدای از
غیبت تمامی هیئت های فلسطینی ،نمایندهای
از طرف دولت اسرائیل هم نیامده بود و به جز چند
تاجرومقامسابقدیگراینرژیم،شخصدیگریدر
منامهحاضرنشدهبود،بنابراینسادهلوحانه است
که درباره موفقیت طرحی حرف زد که طرفهای
اصلی آن برای بحث و گفتوگو حاضر نیستند و
اصو ًالراههربحثوگفتوگوییقطعشدهباشد.این
بیتوجهی به واقعیتهای منطقهای نیز ،میتواند
ناشی از دو عامل باشد؛ یا طراحان معامله قرن ،از
بیتجربگی،چنینطرحیراس ِردستگرفتهاندو
ادعایراهحلیجامعبرایقضیهفلسطیندارندیا
اینکه با انگیزههای مالی و اقتصادی ،درخصوص
واقعیتهای منطقه تغافل کردهاند .هرقدر عامل
محتمل اول ،نیازمند دادههای متقن است ،عامل
دوم را میتوان در عملکرد کسانی چون کوشنر که
مانند پدرزنش تاجر مسلک است ،مشاهده کرد.
کوشنر شرکت عمرانی و سرمایه گــذاری به نام
«کــادر»دارد .او فکر کرده با پول پاشی های شیوخ
عربمرتجعمیتواندمثالدرصحرایسینایمصر
یابیابانهایاردنشهرکهاییبرایفلسطینیان
بسازدوپولیبهجیببزند.

دامادترامپ:معاملهقرن،بدون
همراهیتشکیالتخودگردان
اتفاقنخواهدافتاد

دامــاد و مشاور رئیسجمهور آمریکا به صورت
تلویحی به شکست «نشست بحرین» یا همان
بخش اقتصادی طرح موسوم به «معامله قرن»
اعتراف کرد.معامله قرن ،طرح صلح پیشنهادی
آمریکا به فلسطین و رژیــم صهیونیستی است
که قرار است منازعه دو طرف حل و فصل شود

اما طرف فلسطینی اعــام کــرده که این طرح
حقوق فلسطینیها را نادیده گرفته است و آن را
قبول ندارد .روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» در
گزارشی نوشت که این اعتراف تلویحی کوشنر
درگفتوگویتلفنیویبابرخیروزنامهنگاران
عرب و صهیونیست دربــاره نشست اقتصادی

خواهربنسلمانامروزدرفرانسهبهصورتغیابیمحاکمهمیشود

شاهدخت چاقوکش سعودی

«حصه بنت سلمان» دختر پادشاه سعودی قرار
است امروز به صورت غیابی توسط دادگاهی در
فرانسه محاکمه شود.اتهام وی شامل دزدیدن
یک دستگاه تلفن همراه ،همدستی در خشونت
با چاقو و ضبط امــوال اســت .به نوشته «دیلی
تلگراف»،دلیل تشکیل پرونده برای او ،این است
که در سال  ۲۰۱۶به محافظ خود دستور داده
یک طراح دکوراسیون را به علت فیلم گرفتن از

ملکی که در پاریس خریداری کرده ،مورد ضرب
و شتم قرار دهد.بر اساس گزارشهای منتشر
شده در فرانسه« ،اشرف عید» طراح دکوراسیون
داخلی مصریاألصل دارای تابعیت فرانسوی به
پلیس گفت مشغول عکسبرداری از اتاقی بوده
که باید تزیین میشده ،اما بنت سلمان وی را به
تالش برای عکسبرداری مخفیانه و فروش آنها
بهرسانههامتهمکردهوبهمحافظشدستورداده
مسعود شجره رئیس
کمیته حقوق بشر
اسالمی لندن که
توانست برای اولین بار
پس از چهار سال با شیخ
زکزاکی دیدار کند،
گفت :گلوله هایی که در
حمله ارتش نیجریه به
شهر زاریا در سال 2015
به بدن شیخ زکزاکی
اصابت کرده اند ،باعث
وخامت حال ایشان
شده است.

فرزندشیخزکزاکی:تقریباهمهگزینههابرایحفظجانپدرمازدسترفتهاست

غربتمظلومانهشیخمقاومت

«محمد ابراهیم زکزاکی» فرزند شیخ «ابراهیم
زکزاکی» ،رهبر شیعیان نیجریه در یادداشتی
هشدار داده تقریب ًا همه گزینهها برای نجات
جــان پــدر ایشان از دســت رفته اســت .شیخ
ابراهیم زکزاکی رهبر جنبش اسالمی نیجریه
( )IMNاز دی ماه  ۲۰۱۵به این سو و به دنبال
ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
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تهاجم پلیس به اقامتگاه وی در ایالت «کادونا»
در شمال نیجریه در زندان است .دادگاه عالی
نیجریه در سال  ۲۰۱۶حکم آزادی فوری
زکزاکی را صــادر کــرده اما دولــت این کشور
تاکنون از پذیرش این موضوع سرباز زده است.
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

بحرین ص ــورت گرفته است.کوشنر در این
گفتوگو اعــام کــرده اســت :جمع بسیاری از
بازرگانان و نمایندگان شرکتهای جهانی
و افــراد دیگر میخواستند (در ایــن نشست)
حضور یابند ما از آن ها دعــوت نکردیم ،طرح
اقتصادیمیتوانستمحققشودامااینموضوع،
بــدون همراهی رهبری فلسطین (تشکیالت
خودگردان)اتفاقنمیافتد.مشاوررئیسجمهور
آمریکا تأکید کرد که  28میلیارد از  50میلیارد
دالریکهقراراستبهمعاملهقرناختصاصداده
شود در کرانه باختری و نوار غزه سرمایهگذاری
میشودامااینسرمایهگذاریهاانجامنمیشود
جز زمانی که تشکیالت خودگردان روش خود
را تغییر دهد.وی سپس مدعی شد ،در نشست
بحریننمایندگانیازکشورهایآفریقاییحضور
داشته و گفتهاند اگر فلسطینیها تمایلی به
این سرمایهگذاری ندارند آن ها (آفریقاییها)
از سرمایهگذاریهای ایــن چنینی استقبال

میکنند.مشاور رئیسجمهور آمریکا در پایان
گفت ،به رغم حمله بی سابقه فلسطینیها به
آمریکاییها ،درهــای کاخ سفید همچنان در
برابر فلسطینیها باز است.کوشنر در حالی
این اظهارات را مطرح کرده که پیشتر گفته بود
تحریمنشستاقتصادیمنامهازسویتشکیالت
خــودگــردان فلسطین اهمیتی ن ــدارد و مهم
مشارکت تعدادی از کشورهای منطقه است
«.محمود عباس» رئیس تشکیالت خودگردان
نهم خرداد نیز که در اردن میزبان فرستاده شاه
بحرینبود،تأکیدکردکهدرنشستیکهقراراست
در منامه برگزار شود ،شرکت نخواهد کرد و آن را
محکوم می کند .نشست منامه (چهارم و پنجم
تیر) که با اجماع طرفهای فلسطینی و بسیاری
از کشورهای اسالمی جهان «مردود» اعالم شد،
باعث شد تا گامها برای مقابله با طرح ادعایی
آمریکا برای مسئله فلسطین موسوم به معامله
قرنمحکمترشود.

است این طراح فرانسوی را کتک بزند.به گفته
این طراح دکوراسیون ،محافظ بنت سلمان وی
را به شدت کتک زده و او را مجبور کرده که زانو
بزند و پای این شاهزاده سعودی را ببوسد .وی
چندساعتیهمدراینساختمانگیرافتادهبوده
ودرنهایتتنهاپسازضبطوسایلش،بهاواجازه
دادهاندساختمانراترککند«.امانوئلموین»
وکیل فرانسوی بنت سلمان درخصوص
اتهامات موکل اش گفت «با اتهاماتی که
علیه او صورت گرفته مخالف است و او
(موکل اش) هرگز چنین سخنانی را
نگفته است» و به این دلیل که توسط

رسانهها در معرض انتقاد قرار گرفته ،آزرده شده
اســت.پــس از طــرح شکایت قانونی علیه بنت
سلمان ،پلیس فرانسه او را بازداشت کرد اما پس
از دو ساعت و نیم بدون بازجویی آزاد شد.حصه
همان روز فرانسه را ترک کرد و پس از آن نیز به
ایندلیلکهحکمجلببینالمللیبرای
اوصادرشده،ازعربستانسعودیخارج
نشده است.طراح مضروب از دادگــاه
درخــواســت ک ــرده بــه ایــن شــاهــزاده
عربستانی دستور دهد وسایل ضبط
شده او را پس دهد و  20هزار یورو
غرامتبپردازد.

شنبه یعنی ششم جوالی ۲۰۱۹با پدر و مادرم
مالقات کردم؛ همان طور که قبال نیز به صورت
عمومی اعالم شده است ،مقادیر بسیار زیاد ،
خطرناک و کشنده سرب و کادمیوم در خون
پدرم وجود دارد .بر همین اساس و در نتیجه
مشورت های متعدد با نخبگان ،بستری فوری
پدرم در یک بیمارستان مناسب و تخصصی با
تجهیزات الزم برای انجام فرایندهای درمانی
به منظور حفظ جان ایشان توصیه شــده اما
تقریبا یک ماه است که هیچ اقدامی در این
خصوص صورت نگرفته است.درباره مادرم
نیزکهمسائلمتعدددرمانیاومشخصواعالم
شده است ،هیچ کدام از توجهات و درمان های
توصیه شــده ،انجام نشده اســت .حمله های
شدید درد که سابقا ماهیانه رخ می داد ،اکنون
به صورت روزانه اتفاق می افتد و تاکنون هیچ
اقدامی برای درمان های اساسی الزم برای
این حمله ها صورت نگرفته است.اکنون بدتر
شدن اوضاع پدرم کامال مشهود است؛ دندان
های پدرم از حدود یک ماه قبل که قهوه ای
تیره شده بودند االن کامال سیاه شده اند و
پدرم اطالعاتی را درباره بدتر شدن حالش به

من داده است .چیزی که بیشتر مایه اضطراب
و نگرانی است این است که نشانههای ایشان
اکنون خیلی شبیه به حمله عصبی است که
ژانویه ســال  2018رخ داد (و منجر به فلج
شدن ایشان شد) .سابقا ایشان دردهای مزمن
متناوبی داشتند ولی اکنون دایم درد دارند.
هرچند نمی خواهم ناامید باشم ولی حس می
کنم که دیگر کار زیادی نمی توانم برای ایشان
انجام بدهم و تــاش هــای اندکی که انجام
دادیم ،به عمد خنثی شده یا به راحتی نادیده
گرفته شده اند .واقعیت این است که تالش
ایشان برای زنده ماندن تاکنون ،درحقیقت
یک معجزه است.بر اساس همه آن چیزی که
من طی هفته گذشته از متخصصان پزشکی
شنیدهام و با قلبی آکنده از درد میخواهم
بیان کنم این است که :در این شرایط ،تقریبا
همه گزینه ها برای حفظ جان ایشان عمال از
دست رفتهاند و هیچ چیزی که بشود به آن دل
بست وجود نــدارد! می شود گفت پدرم شیخ
ابراهیم زکزاکی را دارند میکشند« .یک قتل
هماکنوندرحالانجاموتقریباروبهپایاناست
و عامالن ،مصمم اند که این کار اتفاق بیفتد».

شکستحزبچپگرایحاکم
درانتخاباتپارلمانییونان

پیشخوان بین الملل

صدامجدیدما!
واشنگتن پست در یادداشتی «محمد بن سلمان»
را «صدام جدید» معرفی کرده و به دلیل نداشتن
جایگزینی برای مقابله با ایران ،حمایت آمریکا از
بن سلمان را مشروع دانسته است.

چهره روز

جانسون ؛همچنان بخت اول
نتیجه نظرسنجی منتشرشده در روزنامه تایمز
نشان میدهد که «بوریس جانسون» از حمایت
 ۷۴درصد اعضای حزب محافظه کار انگلیس
ب ــرای رســیــدن بــه نخست وزیـــری ایــن کشور
برخوردار است .این در حالی است که فقط ۲۶
درصــد اعضای این حزب از «جرمی هانت» به
عنوان رهبر آینده حزب حمایت میکنند.بوریس
جانسون وعده داده است که انگلیس حتی بدون
دستیابی به توافق با اتحادیه اروپــا در روز ۳۱
اکتبر ( ۹آبان) این اتحادیه را ترک خواهد کرد.

کارتون روز

روزنامه مشهور نیویورک تایمز با انتشار این
کاریکاتور اصالحات ظاهری ومضحک رژیم
سعودی به خصوص اعطای حق رانندگی به زنان
رابه باد تمسخر گرفت.

آقایبانکدار
نخستوزیرشد

درحالیکهیونانهنوزازفروپاشیاقتصادجهانی
درسال ۲۰۰۸کمرراستنکرده،فردیکهدانش
آموختههارواردوبانکداربودهباپیروزیحزبشدر
انتخابات پارلمانی ،نخست وزیر این کشور شد.
بنابهنتیجهاعالمشدهازسویوزارتکشوریونان
حزب لیبرال-محافظهکار «دموکراسی نو» به
رهبری«کریاکوسمیتسوتاکیس»موفقبهکسب
 39.8درصد آرا شده است .این در حالی است
کهحزبحاکمسوسیالیست«سیریزا»بهرهبری
«الکسیس سیپراس» تنها  31.5درصد آرا را به
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دست آورده است .با این نتیجه حزب دموکراسی
نوصاحباکثریتقاطعپارلمانیخواهدشدچرا
که براساس قانون به حزب برنده انتخابات 50
کرسیبیشترتعلقمیگیرد.میتسوتاکیس،رهبر
 ۵۱سالهاینحزبکهدیروزبهعنواننخستوزیر
سوگندخورد و قدرت را تحویل گرفت گفته است
«از امروز مبارزهای سخت ،اما زیبا ،آغاز خواهد
شد».به گزارش بی بی سی ،نخست وزیر جدید
که بانکدار بوده  ۵۱سال دارد و ژانویه ۲۰۱۶
به رهبری حزب «دموکراسی نو» دست یافته

اســت .او از یکی از قدیمیترین خانوادههای
سیاسی یونان اســت ،پــدرش کنستانتینوس،
نخستوزیر و خواهرش دورا باکویانیس در زمان
المپیک سال 2004آتن ،شهردار این شهر بوده
و بعداز آن نیز وزیر خارجه شده است .وعدههای
او خصوصیسازی بیشتر خــدمــات عمومی،
کاهش مالیات ،مقابله با مهاجرت و رویکردهای
ملیگرایانه است .او همچنین وعده داده است
با طلبکاران یونان مذاکره کند تا پول بیشتری در
اقتصاداینکشورسرمایهگذاریشود  .

توئیت روز

صفحه عربی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی با
انتشارتوئیتیتأکیدکردهکهوزیرخارجهاسرائیل
در سفر اخیر خود به ابوظبی پیشنهادکرده که
خط آهنی از کشورهای خلیج فارس و عربستان
به اردن و از آن جا به بندر حیفا کشیده شود.ادعا
شده این طرح باعث ایجاد خط بازرگانی منطقه
ای کوتاه و ارزان و امن می شود که اقتصاد این
کشورهاراتقویتخواهدکرد.تلآویودرسالهای
اخیر تالشهای فراوانی برای عادیسازی روابط
با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به کار گرفته
و صفوف خود را در مقابل دشمن مشترک «ایران»
مستحکم کرده است.

