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چهارگوشه

چرا مقتدا صدر طرفدارانش را
به آشوب میخواند؟

بحرانسازی یک تکروی مردد

تکرویها و سیاس��یبازیهای مقتدا صدر
رای باید عامل اصلی اغتشاشی خونین دانست
ک��ه روز جمعه در میدان التحریر بغداد رخ داد
و ب��ه مرگ  6نف��ر (از جمله  4تظاهرکننده) و
مجروحی��ت  320تن دیگ��ر انجامید و حتی
نزدی��ک ب��ود ناآرامیه��ا به ش��کل غیرقابل
جبرانی به منطقه س��بز پایتخت عراق بکشد.
این تظاهرات ش��تابزده و بیتناسب با واقعیات
سیاس��ی عراق و به دعوت جریان صدر با شعار
انحالل کمیته انتخابات انجام ش��د آن هم در
حالی که هنوز بیش از  14ماه تا زمان برگزاری
انتخابات در این کش��ور زمان باقی مانده است.
اگر چه مقتدا صدر ظاهرا سعی کرد طرفداران
خود را از خشونتهای خیابانی مبرا کند و آنها
را به خویشتنداری دعوت کند اما اقدام برخی
تظاهرکنن��دگان برای ورود ب��ه منطقه امن و
دیپلماتیک الخضرا(سبز) میتوانست حرکتی
از پیش برنامهریزی ش��ده باشد که در نهایت
این قائله با درخواست خود او از معترضان پایان
یافت .نکته عجیبتر آنکه این اغتشاشها پیش
از آغاز روند قانونی بررسی شرایط انتخابات در
پارلم��ان عراق انجام ش��ده آن هم در هنگامه
جنگ داخلی با تروریس��تها ک��ه توان اصلی
دستگاههای دولتی و حکومتی مصروف مبارزه
با داعش شده است .از سوی دیگر جریان صدر
سابقه خرابی در تجمعات و تظاهرات خیابانی
بیمنطق و حتی در مواردی یورش به پارلمان
عراق و دفتر نخستوزیری دارد که در بزنگاههای
مه��م حاکمیت بغ��داد را مقاب��ل توطئههای
خارجی تضعیف کرده اس��ت .در سایه همین
تکرویها و بیسیاستیهای رهبر جریان صدر
است که برخی شخصیتهای مطرح سیاسی از
آن جدا شدهاند .به گزارش مشرقنیوز ،روزنامه
االخبار لبن��ان به نقل از جدا ش��دگان از این
جمعیت مینویس��د تفرقه و پراکندگی زیادی
در این جریان وجود دارد و همین تفرقه است
که احتماال باعث میشود صدریها در بهترین
ش��رایط به  25کرس��ی در پارلمان دست پیدا
کنند .این به معنای بحرانسازی مقتدا صدر در
تقالی ترسیم آینده سیاسی مبهم خود و جریان
در حال انزوایش اس��ت .او برای باقی ماندن در
حاکمیت مردمس��االرانه عراق  2راهحل دارد:
یا به جناح ایاد عالوی ،معاون رئیسجمهور و
سیاستمدار کهنهکار شیعه اما بعثیگرا بپیوندد
یا به جناح اکثریت به رهبری نخستوزیر حیدر
العبادی .عالوی نخستوزیر دوران انتقالی پس
از اش��غال و رهبر ائتالف میهنی تمایل زیادی
برای بازگش��ت به ریاس��ت دولت دارد .او توان
مالی باالیی هم برای هزینه کردن در انتخابات
دارد که بخشی از آن را مدیون بیگانگانی مثل
سعودیهاست .از سوی دیگر العبادی نیز برای
باقی ماندن در پست نخس��توزیری نیازمند
متحدی قوی اس��ت ک��ه از اعتبار بخش قابل
توجهی از جامعه عراق برخوردار باش��د .عمار
حکیم ،رهب��ر مجلس اعالی ع��راق و جریان
متبوعش به دنبال بازگرداندن نخستوزیری به
نوری مالکی هستند و بخش گستردهای از افکار
عمومی شیعیان عراق و حشدالشعبی و نیروهای
مقاومت نیز این رویک��رد را تایید میکنند .از
آنجایی که صدریها پایگاه اجتماعی وسیعی
در میان شیعیان ندارند ،میتوان تصور کرد که
مقتدا بر سر دوراهی ائتالف با عالوی یا عبادی
در اقدامی ماجراجویانه به دنبال قدرتنمایی در
کف خیابان است .اینگونه رهبران جریان مزبور
میخواهند نشان دهند همچنان در میان بخش
گس��تردهای از مردم عراق اعتبار دارند و دولت
مس��تقر عبادی یا طیف اقلیت عالوی و حتی
بخشی از جناح سنی را به ائتالف با خود برای
انتخابات ترغیب کنند.

تبلیغ داعش برای «جانشین خلیفه»

انتش��ار خبرهایی درباره احتمال هالکت
ابوبکر بغدادی س��رکرده س��ازمان تروریستی
داعش ،ش��اخههای تبلیغاتی ای��ن گروه را به
جریانس��ازی درباره خلیفه جدید واداش��ته
اس��ت .به گزارش ش��بکه عراقی الس��ومریه،
یک منبع بومی در اس��تان نین��وا اعالم کرد
تروریس��تهای داعش در غرب موصل ،پس
از انتش��ار خبر احتمال م��رگ ابوبکر بغدادی
در حمل��ه هوایی ش��نبه گذش��ته به منطقه
قائم در غرب االنبار ،آش��کارا دچار سردرگمی
شدهاند ،بویژه که در این حمله هوایی شماری
از مهمترین س��رکردههای داعش نیز کش��ته
ش��دهاند .حال دس��تگاه تبلیغاتی داعش که
مستقیما از محافل اطالعاتی ترکیه و عربستان
خط میگیرد به س��رعت و برای نخستینبار،
آش��کارا از جانشین خلیفه س��خن میگوید.
تا پی��ش از این حتی در  2م��وردی که خبر
احتمال ه��دف قرار گرفتن البغدادی پیچیده
بود ،رس��انههای تکفیریها هیچگاه از چنین
عبارتی استفاده نمیکردند و این ممکن است
نشانه جدی بودن خبر مرگش باشد.
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مزدوران آلخلیفه به منازل شهروندان جزیره یورش میبرند

سرکوب انگلیسی بحرینیها!

با آنکه تظاهرات مسالمتآمیز بحرینیها
در ششمین س��الروز انقالبشان با سرکوب
گس��ترده از سوی مزدوران امنیتی آلخلیفه
همراه ش��د ولی انقالبیون ،صبح چهارشنبه
ب��ار دیگر ب��ه خیابانها آمده و با س��ر دادن
شعارهایی ،بر استمرار قیامشان تا تحقق تمام
اهداف تاکی��د کردند .منابع بحرینی گزارش
ی که صبح چهارشنبه تظاهراتی
دادند در حال 
در البالدالقدیم در حال برگزاری بود ،نیروهای
امنیتی ب��ا حمله به این ش��هرک ،به منازل
شهروندان یورش بردند .همچنین نیروهای
آلخلیفه با یورش به ش��هرک عالی ،اقدام به
برچیدن موانعی که شهروندان برای حمایت
از خود برابر نیروهای امنیتی در خیابانها قرار
داده بودند کردند .شبکه  14فوریه گزارش داد
جوانان انقالبی منطقه المصلی نیز نام حمد
بن عیس��ی را با هدف لگدمال شدن در کف
خیابان نوشتند .نیروهای امنیتی همچنین عصر روز
ت اعتراضآمیز در
سهشنبه به دنبال برگزاری تظاهرا 
سالروز انقالب بحرین ،یک جوان به نام «عباس علی
عون» را در سماهیج بازداشت کردند .همچنین یک
جوان دیگر به نام «حس��ن محمد علی» در منطقه
الدیه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد .نیروهای
آلخلیفه همچنین به شهرک ابوصیبع و الشاخوره
ی��ورش برده و موانعی که جوانان در خیابانها برای
حمایت از خود برابر نیروهای امنیتی قرار داده بودند
برچیدند .فعاالن سیاسی از زیر گرفتن مردم توسط
خودروهای نظامی در مناطق الدیه و الس��نابس و
تعقیب مردم و ش��لیک گلوله و گازهای اش��کآور
به س��وی آنها بویژه به 2ت��ن از تظاهراتکنندگان
از ناحیه چش��م خب��ر دادند .از س��وی دیگر مراکز
تجاری روستاها و مناطق مختلف این کشور که از
روز دوش��نبه در پاسخ به فراخوان اعتصاب عمومی
نیروهای انقالبی بویژه ائتالف  14فوریه دس��ت از
کار کش��یدند ،چهارشنبه برای سومین روز متوالی
ب��ه اعتصاب خود ادامه دادند .این در حالی اس��ت
ک��ه تلویزیون بحرین روز سهش��نبه که مصادف با
ششمین سالروز انقالب  14فوریه بود ،آهنگهای
ملی ب��رای انحراف افکار عمومی از اعتراضها علیه
رژیم آلخلیفه پخش میکرد.
■■زیر گرفتن یک کودک توسط مزدوران آلخلیفه

عوامل امنیتی رژیم بحرین با خودروی نظامی دو
دیفرانسیل خود ،یک کودک را در منطقه بنیجمره
تعقی��ب کردند و پ��س از آنکه با خ��ودرو او را زیر
دونالد ترامپ حتی در روزهایی که مس��ائلی
بس��یار جدیتر از نشس��تن دخت��رش ایوانکا بر
صندل��ی صدارت خود در اتاق بیضی دارد ،باز هم
از تک و تای تقابل با طیف گسترده مخالفانش در
آمریکا نیفتاده است حتی اگر این دشمنی پنهان و
مخوف در تاریکخانه اطالعاتی آمریکا باشد.
ترام��پ حتی پ��س از اس��تعفای مغز متفکر
امنیت��یاش ،مایکل فلین به خاط��ر اتهام ارتباط
خ��ارج از دای��ره حکومت ب��ا روسها ب��از هم با
درز اطالعاتی دس��تگاههای جاسوس��ی آمریکا و
افشاگریهای رسانهای متعاقب آن در این زمینه
دست به گریبان است.

■■ترامپ :آژانس امنیت و افبیآی در سیاست
دخالت نکنند

در واکن��ش به این دخالته��ا ترامپ در ادامه
توئیتهای خود علیه دس��تگاههای امنیتی این
بار به آژانس امنیت ملی آمریکا ( )NSAو پلیس
ف��درال حمله کرد .او دیروز در چند توئیت پیاپی
درباره جنجال رسانهای منتج به استعفای مایکل
فلین نوشت« :اطالعات [مربوط به موضوع فلین]
به صورت غیرقانونی توس��ط نهاد امنیتی (آژانس
امنیت مل��ی و افب��یآی) ب��ه نیویورکتایمز و
واشنگتنپس��ت ناکام داده میشود .درست مثل
روس��یه» .او چنی��ن ادامه داد« :رس��وایی واقعی
اینجاست که اطالعات طبقهبندی شده توسط نهاد
اطالعاتی مانند ش��کالت به بیرون درز پیدا کرده
اس��ت» .در توئیت بعدی ،رئیسجمهور آمریکا با
حمایت از خبرنگار شبکه بلومبرگ نوشت «:آژانس
امنی��ت ملی و افبیآی ...نباید در سیاس��تهای
ما مداخله کنند ...و این ش��رایطی بس��یار جدی
برای آمریکاست» .وی همچنین رسانههای مثل
سیانان را جعلی و توطئهگر خواند.
■■جنگ پنهان علنی سیا با ترامپ

شب همان روز (سهشنبه) که صبح آن مشاور
امنی��ت ملی ترامپ اس��تعفا داده ب��ود نیز مدیر
سرویس مخفی کاخ سفید به دلیل آنچه «دالیل
ش��خصی» خواند ،خود را بازنشس��ته اعالم کرد.
«جوزف کلنسی» یک بار در دولت اوباما بازنشسته
ش��ده بود اما بعد از آنک��ه چند حادثه امنیتی در
کاخ س��فید اتفاق افتاد ،بار دیگر به درخواس��ت
دولت قبل ،به مدیریت سرویس مخفی منصوب
ش��د .او در بیانیهای خطاب ب��ه کارکنان آژانس

■■ق�درت گرفت�ن دادگاهه�ای نظام�ی
آلخلیفه

گرفتند ،او را بازداش��ت کردند .رئیس بنیاد حقوق
بش��ر بحرین با اعالم این خبر تاکید کرد کودک در
این حادثه بش��دت آس��یب دیده و نظام حاکم در
قبال س�لامت این کودک ،مسؤول است .طبق این
گزارش ،نظامیان آلخلیفه این کودک را در جریان
تظاهرات گسترده مردمی در منطقه بنیجمره که
همزمان در دیگر ش��هرهای بحرین نیز برگزار شد،
بازداشت کردند.

■■دالی�ل نگران�ی غ�رب از پی�روزی انقلاب
بحرینیها

ب��ه اعتق��اد کارشناس��ان و ناظران سیاس��ی،
رژی��م آلخلیفه در نتیجه حمای��ت آمریکا و رژیم
اس��تعمارگر انگلیس ،علیه خواسته اکثریت مردم
بحرین ایستادگی و سرکوب علمای دینی ،مخالفان
و فعاالن سیاسی را تشدید میکند .یوسف الحوری،
فعال حقوقبش��ر بحرینی میگوید درباره سکوت
مجام��ع بینالمللی بوی��ژه آمری��کا و انگلیس در
قبال جنایتهای آلخلیفه گف��ت« :در واقع برای
کش��ورهایی نظیر آمریکا و انگلیس و در کل تمام
کشورهای سرمایهداری ،موضوع اقتصاد در اولویت
قرار دارد .آنها میدانند در صورتی که در کنار ملت
بحرین قرار بگیرند نفوذ خود را در میان کشورهای
خلیجفارس از دس��ت میدهند .کامال آشکار است
ملت بحرین در صورتی که پیروز شود اجازه نخواهد
داد پایگاههای آمریکا و انگلیس در این کشور باقی
بماند و این دو کش��ور بخوب��ی میدانند با پیروزی
انقالب بحرین چه بسا باید از کل منطقه خلیجفارس

خارج ش��وند به همین دلیل است که واشنگتن و
لندن در کنار ملت بحرین قرار نمیگیرند .در همین
راس��تا ،شیخ عبداهلل الدقاق ،عالم برجسته بحرینی
تأکید کرد :یک تیم امنیتی انگلیسی به فرماندهی
یک افسر انگلیسی پرونده امنیتی بحرین را مدیریت
میکنند و در روزهای اخیر ش��اهد حضور افسران
انگلیس��ی در منطقه بنیجمره و همراهیش��ان با
مزدوران آلخلیفه بودیم .این نیروها تحت اش��راف
افسران انگلیسی به منازل مردم یورش میبرند .وی
با بیان اینکه همکاری امنیتی آلخلیفه با انگلیسیها
بر کسی پوشیده نیست ،یادآوری کرد متن بازجویی
تمام زندانیها به انگلیسی ترجمه شده و به بخش
ویژه افس��ران انگلیسی در دس��تگاه امنیتی ارسال
میشود.
■■تظاهرات مقابل سفارت بحرین در لندن

تع��دادی از ش��هروندان بحرینی مقیم لندن به
مناس��بت سالروز انقالب بحرین مقابل سفارت این
کشور در لندن تجمع کرده و شعارهای انقالبی سر
دادند .تجمعکنندگان همچنین تصاویر ش��هدای
بحری��ن و جوانانی که اخیرا توس��ط دولت بحرین
اعدام شدند ،در دست داشتند.

■■انفجار در ستره

وزارت کش��ور بحرین سهشنبهشب در صفحه
توئیتر خود نوشت بر اثر وقوع انفجار تروریستی در
منطقه ستره  2نفر از شهروندان زخمی شدند .برخی
منابع خبری نی��ز از انهدام یک خودروی پلیس در
جریان این انفجار خبر دادند.

قطع ارتباط روسی کاخسفید توسط سازمان سیا

ترامپ :اطالعات و افبیآی در سیاست دخالت نکنند
تحت مدیریتش ،ضمن اعالم
بازنشس��تگی گفت از ترامپ
حمایت میکند اما به دالیل
شخصی تصمیم گرفته دیگر
در این س��مت باق��ی نماند.
سرویس مخفی وظیفه تأمین
امنیت کاخ س��فید را بر عهده دارد و مدیریت آن
از س��متهای حساس در آمریکا به شمار میآید
طوری که نمیتوان استعفای کلینسی را بیارتباط
با فش��ارهای دس��تگاههای اطالعاتی بر ترامپ و
اطرافیانش دانست .دومین استعفای امنیتی دولت
ترامپ در کمتر از  24ساعت حکایت از یک جنگ
حقیقی در پس پرده میان کاخ س��فید و سازمان
س��یا به نمایندگی از دستگاه اطالعاتی مخوف و
عریض و طویل این کش��ور دارد .بنابراین میتوان
پیشبینی کرد با دخالت مستقیم سیا و فضاسازی
رس��انهها موج کنارهگیریها و حتی اخراجها در
دولت جدید ادامه خواهد یافت.
روزنامه نیویورکتایمز روز س هش��نبه با انتشار
گزارش��ی به نقل از « 4مقام فعلی و سابق ایاالت
متحده» اعالم کرد اعضای س��تاد ترامپ در یک
سال منتهی به پیروزی این تاجر نیویورکی امالک
و مستغالت در انتخابات ریاستجمهوری نوامبر
گذشته ،مکررا ً با مقامهای اطالعاتی روسیه تماس
گرفتهاند 3 .تن از افشاگران همچنین هک کردن
ایمیلهای کمیته ملی حزب دموکرات را به قصد
ایجاد اخالل در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا
تایید کرده و مدعی ش��دهاند دس��تگاه اطالعاتی
ارتباطات میان اعضای س��تاد ترامپ و مس��کو را
قطع کرده اس��ت .با این ح��ال نیویورکتایمز به
نحوی مبهم مدعی اس��ت تحقیقات در این باره
کماکان ادام��ه دارد .در این گ��زارش به ماهیت
تماسها اش��ارهای نش��ده اس��ت و تنها نام «پال
جان منافورت» که س��ال گذشته برای چند ماه
ریاست ستاد انتخاباتی ترامپ را برعهده داشت به
میان آمده اس��ت .او قویا تماس آگاهانه با افسران
اطالعات��ی روس را رد کرده اس��ت .منافورت که
پیشتر مشاور انتخاباتی ستاد جرالد فورد ،رونالد

ریگان ،ج��ورج هربرت واکر
ب��وش ،ب��اب دول ،ج��ورج
دابلیو بوش و جان مککین
نیز بوده اس��ت ،س��ابقه ارائه
مشاوره سیاسی در کشورهای
روسیه و اوکراین را در پرونده
خود دارد .از زمان ورود ترامپ به کارزار انتخابات
ریاس��تجمهوری ،تعدادی از افراد باس��ابقه که
به حلق��ه اصلی نزدیکان او وارد ش��دهاند ،پس از
چندی استعفا کردهاند و همیشه نیز پای نهادهای
اطالعاتی در میان بوده است .شاید مهمترین مورد
پیش از انتخابات به استعفای خود «پل مانافورت»
بازمیگردد .او که از زمان ریگان تجربه مش��اوره
تبلیغاتی برای نامزدهای پیروز را در کارنامه خود
داشت ،بناگاه پس از جلسه توجیه امنیتی ترامپ،
اس��تعفا کرد .خیلیها او را به خاطر روابط بسیار
نزدیکی که با یک سازمان حامی روسیه در اوکراین
طی سالیان گذشته داش��ت ،تخطئه میکنند و
حتی چند تن از نمایندگان جمهوریخواه مجلس
خواستار بازجویی از او شدند.
■■ قطع ارتباط روسی ترامپ؟

در همین ح��ال «کامرس��انت» ،پرتیراژترین
روزنامه روسیه دیروز در واکنش به استعفای مایکل
فلین اعالم کرد امیدواری کرملین به لغو تحریمها
توسط ترامپ از بین رفته است .این روزنامه حذف
این عضو مهم تیم رهبری جدید کاخ سفید آن هم
پس از انکار اولیه ارتباط با سفیر روسیه توسط تیم
ترامپ را یک شکست بزرگ برای او قلمداد کرد.
به نوشته کامرس��انت ،کنار گذاشته شدن مشاور
امنیت ملی ترامپ برای روس��یه هم عواقب بدی
در پی خواهد داشت .فلین یکی از وفادارترین افراد
دولت ترامپ در رابطه با روس��یه بود ،ضمن اینکه
برکناری او میتواند با تغییرات اساسی در ترکیب
شورای امنیت ملی آمریکا همراه باشد که ممکن
اس��ت نتیجه چندان خوبی برای روسیه نداشته
باشد ،خاصه آنکه مسکو پس از اخراج سفیر و 35
تن از سفرایش هنوز هیچ نماینده رسمی در آمریکا
ندارد تا در مواقع لزوم با کاخ سفید ارتباط بگیرد.

معاون دبی��رکل جنبش الوفاق بحرین در
بیانیهای ش��دیداللحن علی��ه آلخلیفه تداوم
سرکوب منتقدان و تضییع حقوق شهروندان
در این کشور را محکوم کرد .حسین الدیهی بر
ضرورت تداوم اعتراضات مسالمتآمیز و تالش
برای مذاکرات با نظارت سازمان ملل متحد و
همچنین برگزاری همهپرس��ی در این زمینه
تاکید کرد .معاون دبیرکل الوفاق با بیان اینکه
موفقیت فرآیند سیاس��ی در بحرین نیازمند
کنار گذاشتن گروههای تنشزا و بحرانآفرین
در بدنه رژیم حاکم است ،افزود :رژیم آلخلیفه
طی  6س��ال گذش��ته تمام حقوق سیاسی،
مدنی ،اخالقی ،دینی و مذهبی مردمی را که
خواستار آزادی و مطالب مشروع خود هستند،
نقض کرده است .الدیهی با تمجید از مقاومت
و فداکاری مردم به رهبری ش��یخ عیس��ی قاس��م،
رهبر برجس��ته شیعیان بحرین اعالم کرد :تحرکات
سیاس��ی مردم بحرین وارد مرحله سرنوشتسازی
شده است .وی حمایتهای مالی و سیاسی حامیان
رژیم آلخلیفه و فضاس��ازی رسانهای آنان را اقدامی
«بیثمر» توصیف کرد و گفت :مقاومت مسالمتآمیز
م��ردم ،چهره واقعی رژیم س��فاک آلخلیفه را فاش
کرد .از س��وی دیگر ،مرکز حقوق بش��ر بحرین روز
چهارشنبه در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی
توئیتر نوشت :بزودی دادگاههای نظامی قدرت خود
را گس��ترش خواهند داد .این منبع تاکید کرد :این
اقدام رژیم آلخلیفه با هدف کسب مجوز قانونی برای
تعقیب قضایی شهروندان صورت گرفته است.

■■ 6سال بیعدالتی مستمر در بحرین

همزم��ان با افزای��ش اعمال خش��ونتها علیه
معترض��ان در بحرین ،لین معل��وف ،معاونت دفتر
بیروت عفو بینالملل نسبت به فاجعه قریبالوقوع
حقوق بشری در این کشور عربی هشدار داده است.
این نهاد حقوق بشری سهشنبه همزمان با تظاهرات
سراس��ری مردم بحرین در گرامیداش��ت ششمین
سالگرد خیزش مردمی سال  2011هشدار خود را
اعالم کرد .وی گفت« :بحرین در مقطع حساسی قرار
دارد .در  2ماه اول  2017شاهد تشدید نگرانکننده
اقدامات سرکوبگرانه و خودسرانه نیروهای امنیتی و
همچنین نخستین اعدامها از زمان آغاز قیام 2011
بودهایم 6 .س��ال گذش��ت اما عدالت همچنان در
بحرین وجود ندارد».
تیم دیپلماتیک واشنگتن در مسکو نیز به خاطر
وابستگیشان به دموکراتها برای ارتباط گرفتن
مطمئننیستند.
■■حکمی دیگر علیه ترامپ

در جدیدترین ضربه قانون��ی به دولت ترامپ
دادگاه ایالت��ی ویرجینیا هم علیه حکم جنجالی
ضدمهاجرت��ی او رای داد .پ��س از رای قاض��ی
فدرال ایالت واش��نگتن در تعلیق فرمان اجرایی
رئیسجمهور آمریکا ،حال قاضی ایالت ویرجینیا
نیز به طور موقت اجرای این فرمان ضدمهاجرتی
را مبنی بر منع ورود ش��هروندان  7کشور عمدتا
مسلمان لغو کرد.
■■کاخ سفید تعهدی به راهحل صلح فلسطین
ندارد

نخس��توزیر رژیم صهیونیستی در نخستین
دیدار با یکی از مقامات ارشد دولت جدید آمریکا،
در واش��نگتن با «رکس تیلرس��ون» وزیر خارجه
ترام��پ دیدار ک��رد .طبق بیانی��ه توئیتری دفتر
نخس��توزیری رژیم اس��رائیل ،بنیامین نتانیاهو
که دوش��نبه وارد واشنگتن ش��ده بود ،سهشنبه
با تیلرس��ون دیدار کرد که هیچیک از طرفین به
جزئیات بیش��تری از این دیدار اش��اره نکردهاند.
نتانیاهو تنها در صفحه ش��بکه مج��ازی خود به
ذکر این نکته بسنده کرده است« :مالقاتی عالی با
رکس تیلرسون ،وزیر خارجه آمریکا داشتم .اتحاد
و ائتالف آمریکا -اسرائیل همیشه قوی بوده است
و قرار اس��ت قویتر هم ش��ود» .او قرار بود دیروز
با دونالد ترامپ در کاخ سفید دیدار داشته باشد؛
دیداری که بسیاری از رسانههای صهیونیستی و
غربی محور اصلی آن را ایران و موضوع فلسطین
دانستهاند .این در حالی است که در آستانه دیدار
با نتانیاهو ،یک مقام کاخ س��فید اعالم کرده بود
رئیسجمهور آمریکا الزام��ا تعهدی به راهحل دو
دولت درباره بحران فلسطین ندارد.
به گفته این مقام بلندپایه که خواست نامش
فاش نشود ،آمریکا دیگر دنبال دیکته کردن شرایط
خود برای حلوفصل نهایی بحران فلسطین نیست
اما از آنچه دو طرف بر س��ر آن به توافق برس��ند،
حمایت خواهد کرد .او با زیر سوال بردن راهحل دو
دولت گفت« :هدف ،صلح است؛ چه از این طریق
به دست بیاید یا از طریق دیگری که خواست دو
طرف باشد».

موگرینی :قدرت رهبری آمریکا
رو به زوال است

ت خارجی
رئیس ایتالیایی سیاس 
اتحادی��ه اروپایی ضمن هش��دار
درباره کاهش قدرت آمریکا گفت هرگز تاکنون
به این حد ای��االت متحده را چندقطبی ندیده
بوده اس��ت .فدریکا موگرینی به روزنامه آلمانی
«ول��ت» گفت« :م��ن هرگز تاکن��ون آمریکا را
تا این حد قطبی ش��ده ندیده بودم؛ کش��وری
که از بحرانها آس��یب دیده است .کشوری که
میخواهد نق��ش رهبری در جه��ان ایفا کند،
باید در درون قوی و منس��جم باشد» .به گفته
موگرینی ،وقتی بزرگترین دموکراس��ی جهان
دچار چنین تنشهایی میشود به بیثباتی دیگر
نقاط جهان میانجامد .او ادامه داد« :ما در روابط
اروپا و آمریکا وارد مرحله جدیدی میش��ویم و
باید هر مساله را مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم
در چه مواردی با هم اتفاقنظر داریم».

سرنگونی هواپیمای جنگی سعودی

ی��ک فروند هواپیم��ای جنگنده
س��عودی در اس��تان م��ارب ب��ه
دس��ت نیروهای دفاع هوایی یمن س��رنگون
ش��د .بر این اس��اس ،منابع نظام��ی و محلی
یمنی چهارشنبهشب گزارش کردند جنگنده
بمبافکن حامل موش��ک دش��من در منطقه
المنین در جنوب ش��هر مارب س��رنگون شده
اس��ت .منابع آگاه اعالم کردند نیروهای مزدور
سعودی با ایجاد کمربند امنیتی در اطراف محل
سقوط هواپیما مانع نزدیک شدن افراد به الشه
آن شدند و هواپیماهای دشمن در ارتفاع پایین
در آس��مان ش��هر مارب به پرواز درآمدند .در
تحولی دیگر ،واحد موشکی ارتش و کمیتههای
مردم��ی یمن بامداد چهارش��نبه ی��ک فروند
موش��ک از نوع «زل��زال  »2را به محل تجمع
مزدوران سعودی در استان تعز شلیک کرد ،در
این حمله موشکی دهها تن از مزدوران سعودی
کشته و زخمی شدند.

هشدار روسیه
درباره بحران انسانی در یمن

معاون وزیر خارجه روسیه ضمن
انتق��اد از عملکرد س��ازمان ملل
درباره تجاوز به یمن اعالم کرد برخی کشورهای
غربی به اندازهای که به مساله انسانی در سوریه
توجه دارن��د ،به یمن توجه ندارن��د« .گنادی
گاتیلوف» در کنفرانس ساالنه باشگاه «الگوی
بینالمللی سازمان ملل» در مسکو ،تاکید کرد
خطری که یمن را تهدید میکند ،کمتر از آن
چیزی که سوریه ش��اهد آن است ،نیست .به
گزارش شبکه المس��یره ،او با فاجعه خواندن
اوضاع یمن ،بحران انسانی این کشور را شامل
 ۸۰درصد از یمنیها دانس��ت .او گفت« :یمن
در حال تجربه کردن مبارزه با تروریس��م است
و بحران داخلی و فاجعه انس��انی در این کشور
بسیار خطرناک است».
جزیره مروارید

شایعه تبعید شیخ قاسم به ترکیه

پس از س��لب تابعیت آیتاهلل شیخ عیسی
قاسم ،اکنون برنامه بعدی پادشاه بحرین تبعید
وی به ترکیه است .وبگاه پانوراما الشرقاالوسط
در گزارش��ی اعالم کرد رژیم آلخلیفه با سلب
تابعیت آیتاهلل شیخ عیسی قاسم ،رهبر معنوی
انقالبیون بحرینی آتش زیرخاکس��تر را دوباره
برافروخ��ت و با مطرح ش��دن احتمال تبعید
ایشان ،مردم بحرین این روزها با پوشیدن کفن
در حمایت از رهبر خود به خیابانها ریختهاند.
براس��اس این گزارش ،پادشاه بحرین به دنبال
کش��وری اس�لامی اس��ت که تعداد شیعیان
آن کم باش��د و امکانات رس��انهای ،اقتصادی و
سیاس��ی در آن فراهم نباش��د و بتواند در آنجا
همه تحرکات شیخ عیسی قاسم را کنترل کند.
پانوراما تاکید کرد بهترین گزینه برای بحرین،
ترکیه اس��ت ،زیرا در آن کش��ور همه شرایط
مورد نظ��ر آلخلیفه وجود دارد و این کش��ور
روابط مس��تحکمی با آمریکا و رژیم اس��رائیل
دارد؛ ب��ه همین دلیل پادش��اه بحرین با رجب
طیب اردوغان به این نتیجه رس��یدند ش��یخ
عیسی قاسم به ترکیه تبعید شود .پیش از این
نیز أمجد طه ،افس��ر دستگاه اطالعاتی بحرین
در صفحه توئیتر خود نوش��ت آیتاهلل عیسی
قاس��م بزودی از بحرین تبعید خواهد شد .این
افس��ر اطالعاتی بحرین قبل از این خبر نیز 3
روز مانده به اع��دام  3جوان به نامهای عباس
السمیع ،سامی المشیمع و علی السنکیس ،خبر
اجرای حکم آنها را در صفحه توئیتر خود منتشر
کرده بود.

