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خاورميانه

وطن امروز

بزرگترین قرارداد و توافق تسلیحاتی تاریخ به ارزش نیم تریلیارد دالر بین آمریکا و عربستان امضا شد
کاسبی ترامپ در ریاض

آمریکا به دنبال تأمین امنیت اسرائیل

عبدالب�اری عط�وان :ارق��ام
قرارداده��ای کالن نظام��ی
و س��رمایهگذاری ک��ه بی��ن
مقامهای سعودی و آمریکایی
ب��ه امض��ا رس��یده ،چن��ان
باالس��ت که هر انس��انی با ش��نیدن آن دچار
س��رگیجه میش��ود و پس از شنیدن اظهارات
ع��ادل الجبیر ،وزیر خارجه عربستانس��عودی
و رکس تیلرس��ون ،همت��ای آمریکایی وی در
کنفرانس مطبوعاتی مشترک که شنبه برگزار
ش��د این س��رگیجه تبدیل به میگرن ش��دید
میشود ،بویژه بندهایی که متعلق به «رویکرد
راهبردی» مشترک  2کشور در منطقه و خاصه
بندهایی که درباره ایران ،یمن و س��وریه است.
قراردادهای نظامی  2کشور بالغ بر  460میلیارد
دالر اس��ت ک��ه  110میلیارد دالر آن ش��امل
منظومه موشکهای تاد ضدموشک و سکوهای
دریایی و مهمات و بمبهای هوش��مند بوده و
باقی آن یعنی  350میلیارد دالر قرار اس��ت در
طول  10س��ال آینده اجرایی شود و غیر از آن
معامالت و س��رمایهگذاریهای مالی سعودی
در طرحهای زیربنایی آمریکاس��ت .بله! دیدار
ترامپ از عربستان دیداری تاریخی است و البته
قراردادهای آن «سوپر تاریخی» و بیسابقه است
و اگ��ر این قراردادها نظام��ی و ارقام آن ،برتری
نظامی عربستان را در خاورمیانه تحقق نبخشد
و احتکار اسرائیل را درباره سالحهای پیشرفته
نش��کند ،معنی آن این اس��ت که این سالحها
بیتاثیر و بیفایدهاند .این تجهیزات و تسلیحات
نظامی هیچگاه به سوی اسرائیل نشانه نخواهد
رفت و هیچگاه برای آزادسازی مسجداالقصی و
ش��هر قدس به کار نمیرود ،بلکه این سالحها
و تجهیزات تنها برای حمله به کشورهای دیگر
منطقه اس��ت .مهمترین رویکرد این کنفرانس
مطبوعاتی رویکرد نظامی و رویارویی مستقیم
بود ،با ش��روط و خواستههای عاجزانه و پست
آن .عادل الجبیر بسیار دوستدار مسائل مربوط
به اسرائیل بود و در سخنان خود گفت کشورش
بر همکاری خود با آمریکا برای تحقق صلح بین
اسرائیل و فلسطین ادامه میدهد .خطرناکترین
اظهارات الجبیر در قالب همان دیدگاه راهبردی
مش��ترک آنها با آمریکا این اس��ت که وی ادعا
کرد ایران از گروههایی مانند حزباهلل حمایت
میکند و از موسس��ان آن است و باید پیش از
هرگونه گفتوگوی مشترک به حمایت از این
گروهه��ا پایان دهد .هدف اصل��ی وزیر خارجه
عربس��تان حزباهلل است و نه گروههایی مانند
القاعده و طالبان ،چرا که عربستانسعودی خود
از طالب��ان حمایت کرده و باره��ا بدان اعتراف
ک��رده و این گ��روه در دوحه قطر س��فارتخانه
دارد و ب��ر مذاکرات این گروه با نمایندگان کاخ
سفید نظارت دارد .دیدگاه استراتژیک مشترک
آمریکا و عربستان بر از بین بردن هرگونه تهدید
احتمالی علیه اس��رائیل بویژه از سوی حزباهلل
و دیگر جنبشهای مقاومت است و تسلیحاتی
که عربس��تان به آن دست مییابد برای تحقق
این هدف است و علت عدم حضور میشل عون،
رئیسجمهوری لبنان در ریاض و نشستهای
عرب��ی -آمریکای��ی نیز همین موضوع اس��ت.
منطقه در ح��ال حاضر در برابر یک پیماننامه
جدید است که هدف آن تشکیل «ناتوی عربی»
اس��ت که سران عربس��تان به خواست آمریکا
س��عی در تش��کیل آن دارند و ای��ن هدف (در
اصل) مبارزه با ایران و حزباهلل و شعلهور کردن
فیتیله جنگ طایفهای در منطقه و جهان اسالم
است ،همانطور که ناتو برای رویارویی با شوروی
و همپیمانان آن تشکیل شد و بعید نیست که
ای��ن میثاق جدید صریحا زمینهای برای الحاق
رژیم اس��رائیل به این پیماننام��ه در کنار این
کشورها باشد و چه بس��ا طبق آن ،اسرائیل از
س��ران اصلی این میثاق جدید باشد .داعش و
جبههالنصره هدف تشکیل ناتوی عربی نیست،
زیرا نابودی این گروهها نیاز به عقد قراردادهایی
بالغ بر نزدیک به  500میلیارد دالر ندارد و این
گروههای تروریستی موشک ،جنگنده ،قایقهای
نظام��ی و زیردریایی در اختی��ار ندارند .هدف
ناتوی عربی تا االن مقابله با ایران ،عراق و سوریه
و روس��یه در صورت لزوم است که در سوریه با
آمریکا دچار اختالفها و تنشهای بسیار بوده
است .ثروتهای سعودی در خدمت طرحهای
آمریکا برای فراهم کردن زمینه حمایت و ثبات
اسرائیل در دهههای آینده است و نیز این ثروت
اقتصاد آمریکا را نجات داده و سرمایههای الزم
ب��رای زیرس��اختهای این کش��ور و کار برای
نیروهای آمریکا را فراهم کرده و چهره مردمی
از دس��ت رفته ترام��پ را ب��ه او بازمیگرداند.
این عملک��رد آمریکا تحتالحمایگی جدید در
جزیرهالعرب اس��ت که هم��ه ثروتهای آبی و
خاکی و زیرزمینی آن را در دهههای آینده برای
تقویت و تغدیه این س��لطهگری و قیمومت به
کار میگیرد .لحظه بسیار مصیبتباری است که
باعث نگرانی ،اضطراب و حتی ترس از آنچه در
آینده قرار است روی دهد ،میشود.

ترامپ علیه صلح شمشیر کشید
رئیسجمهور آمریکا خطاب به سران عرب :همه کمک کنند تا ایران منزوی شود

ترامپ در یک نمایش تهوعآور در ریاض به همراه
دهها دیکتاتور عربی و به میزبانی سعودی ،مفاهیمی
چون صلح جهانی و دموکراس��ی را به سخره گرفت.
رئیسجمهور آمریکا روز شنبه در نخستین روز ورود
خود به عربس��تان پس از امضای بزرگترین قرارداد
نظامی تاریخ با ش��اه سعودی به احمقانهترین شکل
ممک��ن به رقص شمش��یر عربی در کن��ار او و دیگر
اعضای خاندان پادش��اهی پرداخت .به گفته «ش��ان
اسپایسر» سخنگوی کاخ سفید ،قرارداد تسلیحاتی
مزبور به ارزش  110میلی��ارد دالر بزرگترین برگه
قرارداد نظامی تاریخ بین  2طرف خارجی اس��ت اما
برپایه توافقات انجام شده حجم پولی که رژیم ریاض
طی  10سال آتی بابت خریدها و سرمایهگذاریهای
نظامی به طرف آمریکایی میپردازد به نیم تریلیارد
( 500میلیارد) دالر خواهد رسید که معادل یکسوم
درآمد نفتی پیشبینی شده سعودیها طی دهه آتی
خواهد بود.
او در مراسمی که رکس تیلرسون ،وزیر خارجه
و ویلبر راس ،وزیر تجارت ایاالت متحده نیز در آن
حضور داشتند با سلمان بن عبدالعزیز ،شاه سعودی
بر سر یک میز نشست و عالوه بر قرارداد تسلیحاتی
مزبور توافقنام��های به ارزش  250میلیارد دالر به
امضا رس��اند .لحظاتی بعد نیز ع��ادل الجبیر ،وزیر
خارجه عربستان از گسترش همکاریهای نظامی
دوجانبه واش��نگتن و ریاض طی  10س��ال آتی تا
سطح  380میلیارد دالر خبر داد .این در حالی است
که آمریکا عمال بخش عمده درآمد نفت سعودی را
از طریق ذخیره ساالنه صدها میلیارد دالر آلسعود
در بانکهایش صاحب میشود .این در حالی است
که گفته میش��ود بر پایه توافقات دیروز عربستان
س��رمایهگذاریهایی به ارزش  50تا  100میلیارد
دالر نیز در صنایع موش��کی و هوایی آمریکا انجام
خواهد داد .ترامپ پس از امضای قرارداد تسلیحاتی
آن را روزی بزرگ برای س��رمایهگذاری در آمریکا
خواند که صدها میلیارد دالر را همراه ش��غلهای
بس��یار برای صنای��ع نظامی این کش��ور به همراه
میآورد .لحظاتی بعد تیلرس��ون در یک نشس��ت
مطبوعاتی مش��ترک با همتای سعودیاش انگیزه
اصلی بزرگترین قرارداد نظامی تاریخ را حمایت از
س��عودیها در مقابل قدرت ایران دانست و ضمن
تکرار ادعاهای منطقهای ریاض ،از ایران خواس��ت
آزمایشهای موشکیاش را متوقف کند.
■■تشویق سعودی به جنایت علیه غیرنظامیان

اما یک سناتور دموکرات آمریکایی قرارداد سنگین
تسلیحاتی آمریکایی -سعودی را یک ایده وحشتناک
از س��وی کاخ سفید توصیف کرده است که نتیجهای
جز کشتار بیشتر غیرنظامیان در خاورمیانه بویژه در
یمن به دنبال نخواهد داش��ت .به عب��ارت دیگر این
حمایت تسلیحاتی بزرگ تشویق آلسعود به جنایت
هرچه بیش��تر علیه غیرنظامیان جهان اسالم است.
کریس مورفی ،از اعضای کمیته روابط خارجی س��نا
در مقالهای در هافینگتونپست ،با انتقاد از این توافق
نظامی و حساب کردن ترامپ روی حکومت عربستان
که وخیمترین وضعیت حقوقبشر را دارد ،اعالم کرد
ترامپ حتی اوباما را که از فروش مهمات هدایتشونده
نشست ریاض که در آن تشکیل «ناتوی عربی-
اسالمی -سنی» با هدف مقابله با محور مقاومت
بویژه نفوذ ایران در منطقه ،اعالم خواهد ش��د ،با
واکنشه��ای برخی جریانها و ش��خصیتهای
سیاس��ی در ع��راق ،لبن��ان و یمن همراه ش��ده
اس��ت .در همین راستا ،مقتدا صدر ،رهبر جریان
ص��در عراق ،در بیانی��های اعالم ک��رد« :اعراب و
مسلمانان و کش��ورهای اسالمی نباید زیر پرچم
آمریکا و تحت رهبری ترام��پ گرد آیند؛ آمریکا
کشوری اعتدالگرا نیس��ت بلکه اشغالگر است و
کشور شرارت نمیتواند منبع اعتدال باشد» .صدر
افزود« :به همه کشورهای اسالمی و عربی توصیه
میکنم که به سمت آمریکا و برنامههایش کشیده
رژیم بدوی بحرین پس از بارها تعویق اعالم حکم
آیتاهلل شیخ عیسی قاسم ،رهبر شیعیان این کشور،
یکشنبه باالخره حکم او را اعالم کرد .دولت بحرین
جمعآوری وجوهات دینی از مردم در دفتر آیتاهلل
ش��یخ عیسی قاسم را که یکی از شعائر دینی است،
پولشویی دانسته است .در این حکم دادگاه ،آیتاهلل
عیسی قاس��م و حس��ین القصاب و میرزا الدرازی،
مس��ؤوالن دفت��ر وی به یک س��ال حبس تعلیقی
و پرداخت  100هزار دینار جریمه محکوم ش��دند.
همچنین براس��اس این حکم ،همه اموال متعلق به
حسابهای شیخ عیس��ی (که مربوط به وجوهات
مردمی و خُ مس اس��ت) به مبلغ  3میلیون دینار و
 2مِلک مصادره میش��ود .دادستانی بحرین مدعی
شد اموال مصادره شده تحت نظر وزارتخانه و کمیته
شرعی ویژه صرف اعمال خیریه و انسانی در مناطق
مرتبط با قضیه خواهد شد .طبق این گزارش ،مبلغ
وجوهات خمس مصادره شده  ۳میلیون و ۳۶۷هزار
و  ۳۰۱دینار بحرینی به اضافه داراییهای وابس��ته
ش��امل  2ساختمان است .مقامهای رژیم آلخلیفه
تابعیت آیتاهلل عیس��ی قاس��م را نیز در  ۲۰ژوئن
 ۲۰۱۶سلب کردند و از آن تاریخ مقامهای امنیتی،
مب��ادی ورودی منطقه الدراز را بس��ته و س��اکنان

■■بنیان ناتوی عربی

پازل
رابرت فیسک 50 :دیکتاتور دور ترامپ از انتخابات دموکراتیک ایران وحشت دارند

تحلیلگر برجسته مسائل بینالمللی در یادداشتی در ایندیپندنت برگزاری انتخابات آزاد در ایران را تحسین
کرده و نوش�ته  ۵۰دیکتاتوری که با ترامپ دیدار کردهاند جرأت برگ�زاری چنین انتخاباتی را ندارند« .رابرت
فیسک» ،تحلیلگر برجسته انگلیسی معتقد اس�ت هیچ یک از  50دیکتاتوری که در ریاض با رئیسجمهور
آمریکا دیدار کردند جرأت برگزاری انتخاباتی دموکراتیک مانند ایران را ندارند .او روز شنبه در یادداشتی برای
روزنامه ایندیپندنت با اشاره به هراس سعودیها از برگزاری انتخاباتی آزاد در ایران،گردهمایی رهبران عربی
حاشیه خلیج فارس در ریاض برای مالقات با ترامپ را «گردهمایی دیکتاتورها و مستبدهای جانی» خواند .به
نوشته وی غیر از لبنان ،تونس و پاکستان تمامی دیگر کشورهای حاضر در نشست ریاض دموکراسی را جوک،
فکاهی یا مفهومی بیربط میدانند .فیسک همچنین میزان مشارکت انبوه و70درصدی مردم ایران در انتخابات
ریاستجمهوری را با مشارکت  58درصدی مردم آمریکا در انتخابات  2016مقایسه کرد.

دقی��ق به عربس��تان خ��ودداری میکرد پشتس��ر قوا را در منطقه حفظ کند .دولت آمریکا باید قرارداد
گذاشته است« :با فروش هر چه بیشتر این تسلیحات تس��لیحاتی  ۱۱۰میلیارد دالری با عربستان را با این
هدایتشونده دقیق به سعودیها ،غیرنظامیان کشته رژیم هماهنگ میکرد .به گزارش تایمز اسرائیل« ،یوال
خواهند ش��د ،زیرا اس��تراتژی عربستان سعودی این اشتاینیتز» با انتقاد از دولت ترامپ بابت امضای توافق
است که یمنیها را بکشد تا فشار و نفوذ خود را پای تسلیحاتی اخیر با عربستان گفت« :عربستان سعودی
میز مذاکره افزایش دهد و آنها (سعودیها) نمیتوانند کشوری متخاصم است و ما باید اطمینان حاصل کنیم
بدون تسلیحاتی که ما در حال فروش به آنها هستیم ،حاشیه برتری نظامی اسرائیل در منطقه حفظ میشود.
این کار را انجام دهند» .به نوشته مورفی ،سعودیها دولت ترامپ باید پیش از امضای این قرارداد با تلآویو
این تسلیحات آمریکایی را نه در جنگ علیه اهداف در درباره آن مشورت میکرد .صدها میلیارد دالر قرارداد
نظر گرفته ش��دهای مانند داعش در سوریه و عراق یا تس��لیحاتی چیزی است که باید به ما از قبل توضیح
القاعده بلکه برای تشدید جنگ نیابتی در منطقه به داده شود» .البته پیش از او «ییزرائیل کاتز» دیگر وزیر
کار خواهند برد .او همچنین با معرفی جرد کوش��نر ،صهیونیس��ت گفته بود سفر رئیسجمهور آمریکا به
داماد ترامپ به عنوان دالل ق��رارداد  110میلیاردی عربستان جبهه ضدایرانی در منطقه را تقویت میکند
تسلیحاتی با عربستان ادامه داد« :بله! این پول عربستان و فرصتی برای ارتقای همکاریهای منطقهای اسرائیلی
فراه��م میکن��د« :ب��رای
است اما ما نباید صرفا تصور
مقابله با ای��ران ،باید ائتالف
کنیم مس��یر رس��یدن به
منطقهای با رهبری آمریکا
امنیت جهانی ،گس��ترش
تش��کیل ش��ود .همزمان،
هرچ��ه بیش��تر و بیش��تر
حاشیه برتری نظامی کیفی
تسلیحات اس��ت» .چنین
اس��رائیل نی��ز بای��د حفظ
قرارداد نظامی بزرگی قطعا
ش��ود» .ای��ن در حال��ی
با هدف برپا ساختن رقابت
تسلیحاتی در خاورمیانه به دهها هزار یمنی روز شنبه در صنعا پایتخت است که بس��یاری از منابع
نفع کمپانیهای آمریکایی این کشور بعد از نهایی شدن قرارداد چند صد دیپلماتی��ک و رس��انههای
آمریکای��ی و اروپایی حضور
و اروپایی صورت میگیرد
میلیارد دالری فروش تسلیحات آمریکا به
چنانکه دی��روز وزیر انرژی عربستان دست به تظاهرات زده و آمریکا را در ترام��پ در ری��اض را ب��ه
منزله اعالن تشکیل ناتوی
رژیم صهیونیس��تی اعالم
جنایات سعودی در یمن شریک دانستند.
عربیدانستهاند.
کرد واش��نگتن باید توازن
واکنش محور مقاومت به دیدار سران عرب با ترامپ

حزباهلل :نشست ریاض هرگز ما را نمیترساند
نشوند؛ آمریکا به فکر منافع مردم منطقه نیست».
هاشم صفیالدین ،رئیس شورای اجرایی حزباهلل
لبن��ان نیز با تأکید بر اینکه نشس��ت آمریکایی-
عربی در عربس��تان ،ضعف آمری��کا و متحدانش
را آش��کار میکند ،متذکر شد که این نشستها
«مقاوم��ت» را نمیترس��اند و این محور مقاومت
است که در نهایت پیروز خواهد شد .صفیالدین
گفت« :نشست ترامپ و رؤسای کشورهای عرب
و مس��لمان در عربس��تان این واقعیت را آش��کار

میکند که آمریکا رئیسجمهوری دیوانه دارد که
میخواهد بر مشکالت داخلی کشورش سرپوش
بگذارد و با دالرهای میلیاردی عربستان دستاورد
کس��ب کند .این گواه ضعف و ناتوانی آمریکاست
که دیگر قادر به پیشبرد طرحهای خود در عراق،
سوریه ،فلسطین و کل منطقه نیست همچنانکه
توان محاصره جمهوری اسالمی ایران ،رویارویی با
حزباهلل و مقاومت ،پایان دادن به بحران سوریه و
نابودی قدرت مردمی به پاخاسته در عراق یا یمن

آیتاهلل شیخ عیسی قاسم به یک سال حبس محکوم شد

اعالن جنگ آلخلیفه به مردم بحرین
منطقه برای رفتوآمد به محل
زندگیشان باید از مراکز ایست
بازرسی عبور کنند .دادستانی
کل نی��ز رای صادره از س��وی
دادگاه در زمین��ه جمعآوری
پ��ول از راه غیرقانونی را تایید
کرد .بر این اس��اس ،نیروهای امنیتی بحرین پیش
از جلسه محاکمه شیخ عیسی قاسم در سراسر این
کشور به حالت آمادهباش درآمده و عالوه بر آن صدها
تن از نیروهای عربستان سعودی نیز از طریق گذرگاه
ملک فهد وارد بحرین شده بودند.

■■اعتراض بحرینیها به حکم شیخ عیسی قاسم

همزمان با ص��دور حک��م دادگاه علیه آیتاهلل
عیسی قاسم ،ائتالف جوانان  14فوریه بحرین اعالم
کرد این حکم ظالمانه و جنایت علیه دین و عقیده
است .در بیانیه این گروه آمده است« :ملت بحرین
برای مقابله با این حک��م جائرانه همه حرکتهای
انقالبی را تشدید خواهد کرد تا این نظام فاسد بفهمد

که مرتکب جنایت علیه دین و
عقیده ش��ده اس��ت .جمعیت
مل��ی -اس�لامی «الوف��اق»،
بزرگتری��ن جمعیت معارض
بحرین ،مردم این کش��ور را به
ابراز خشم و اعتراض نسبت به
صدور حکم علیه آیتاهلل عیسی قاسم فراخواند .در
بیانیه الوفاق آمده است :مردم بحرین امروز باید برای
ادای تکلیف ش��رعی دفاع از شیخ عیسی قاسم به
سمت الدراز حرکت کنند و رژیم حاکم باید بداند که
ما وارد مرحله جدیدی از انقالب خود شدهایم و در
صورتی که از جنایت بزرگی که در حق شیعیان کرده
است عقبنش��ینی نکند خواهان تعیین سرنوشت
خود هستیم .جنبش آزادیها و دموکراسی (حق)
نیز اعالم کرد هدف از حکم ظالمانه رژیم آلخلیفه
درباره ش��یخ عیسی قاسم ،رهبر شیعیان بحرین و
کشورهای حاشیه خلیجفارس سیاسیکاری است
که از س��وی یک دادگاه غیررس��می صادر ش��ده

دی��روز ترامپ در نشس��ت مش��ترک س��ران
کشورهای ش��ورای همکاری خلیجفارس با آمریکا
ش��رکت کرده و توافقی برای ایج��اد مرکز مبارزه
با تروریس��م و تندروی بین آمریکا و  7عضو شورا
به امضا رس��ید .پس از نشست سران کمپدیوید
در سال  ۲۰۱۵و نشس��ت سران ریاض در ،۲۰۱۶
این س��ومین نشست سران کشورهای عربی حوزه
خلیج فارس با آمریکا بود .ریاس��ت این نشست را
رئیسجمهوری آمریکا و پادشاه عربستان برعهده
داشتند و تمیم بن حمد آلثانی ،امیر قطر و صباح
االحمد الجابرالصباح ،امیر کویت و حمدبن عیسی
آلخلیفه ،پادشاه بحرین و محمد بن زاید آلنهیان،
ولیعهد ابوظبی و فهد بن محمود آلسعید ،معاون
نخست وزیر عمان در آن حاضر بودند .موضوعاتی
چ��ون دخالتهای ایران در منطق��ه ،بحران یمن،
همکاری امنیتی ،بحران لیبی و مبارزه با تروریسم
جزو دستورکارهای این نشست محسوب میشد.
س��پس توافقنامه تاسیس مرکز مبارزه با تروریسم
در حضور ترامپ و سلمان توسط محمد بن نایف،
ولیعهد عربس��تان و رکس تیلرسون ،وزیر خارجه
آمریکا امضا شد.
■■دشمن مسلمانان در جمع رهبران مسلمان

همچنی��ن ترامپ عص��ر دی��روز در جمع 55
رهبر عربی و مسلمان حاضر در ریاض حاضر شد.
س��خنرانی رئیسجمهور آمریکا در نشست سران
کش��ورهای عربی و اس�لامی درحالی بود او خود
را بارها به عنوان دش��من بزرگ مسلمانان مطرح
کرده اس��ت ،ثانیا سخنرانی او با محوریت مبارزه با
گروههای تندرو در این نشس��ت در حالی صورت
گرفت که تقریبا تمام گروههای تروریس��تی آسیا،
آفریقا و اروپا عالوه بر حمایت پش��تپرده توس��ط
آمریکا از س��وی چند تن از رهبران حاضر حمایت
علنی میشوند .ترامپ در این نشست ایران را به این
بهانه که خواستار نابودی رژیم اشغالگر قدس است
مس��ؤول بیثباتی در منطقه خواند و گفت« :همه
باید کمک کنند تا ایران منزوی شود».
■■خفت ترامپ در ریاض

ترام��پ در بدو ورودش به ری��اض تا کمر جلوی
س��لمان خم ش��د تا مدال افتخاری س��عودی را به
گردنش بیندازد ،حال آنکه  2س��ال پیش او اوباما را
درست بهخاطر دریافت همین مدال مالمت کرده و او
را «مزدور شاه عربستان و نه رهبر جهان آزاد خوانده
بود ».سال  2012نیز اوباما را متهم کرده بود برای شاه
سعودی صدای گاو در میآورد .حال ترامپ همه این
خفتهای خودخوانده را مقابل سعودیها که آنها را
همین  6ماه پیش گاو شیرده آمریکا مینامید متحمل
ش��ده است .نکته دیگری که در سفر عربستان مورد
انتقاد رس��انههای منطقهای ق��رار گرفت این بود که
ترامپ  2سال پیش میشل اوباما ،همسر رئیسجمهور
قبلی آمریکا را بهخاطر رعایت نکردن ش��ئونات یک
کشور مسلمان مثل عربستان و سر نکردن حجاب در
دیدار با پادشاه و مقامات سعودی مالمت کرده بود اما
همسر و دختر خودش در دیدار اخیر با آلسعود بدون
حجاب ظاهر شدند.
را ندارد» .عبدالملک الحوثی ،رئیس شورای انقالبی
انصاراهلل یمن نیز در پیامی به شرکتکنندگان در
تظاهرات گس��ترده مردمی در مخالفت با س��فر
دونالد ترامپ به عربستان تاکید کرد ،سفر ترامپ و
آنچه اجالس «سران اسالمی -آمریکایی» خوانده
میشود ،در جهت خدمت به برنامههای آمریکا و
اسرائیل در راستای نابودی کشورهای عربی بعد از
تضعیف و تقسیم آنهاست .عبدالملک الحوثی در
این پیام گفت :نقش عربستان و امارات تامین مالی
این توطئهها و سپس تالش برای نابودی آنها بعد
از فقیر کردن آن  2کشور است .این شیوه ترامپ
است که بعد از دوشیدن گاو شیرده اقدام به ذبح
آن میکند.
اس��ت .جنبش حق ضمن محکوم ک��ردن دادگاه
رژیم آلخلیفه ،حکم صادره در حق آیتاهلل ش��یخ
قاسم را سیاسی و ظالمانه خواند .این جنبش تداوم
حمله به شیخ عیسی قاسم بزرگترین مظهر ملی
و دینی را حاکی از دس��ت داش��تن رژیم آلخلیفه
در برنامهه��ای منطقهای که از قبل برای آن هزینه
کرده ،دانس��ت .جنب��ش حق با تاکی��د بر وحدت
م��ردم بحرین ،ض��رورت اعالم آمادگ��ی عمومی و
حضور قوی در میدانها را خاطرنش��ان کرد .مردم
خشمگین بحرین نیز در اعتراض به حکم صادر شده
درباره شیخ عیس��ی قاسم ،روز یکشنبه کفنپوش
به خیابانها آمدند و برای دفاع از رهبرش��ان اعالم
آمادگی کردند .ساکنان منطقه الدراز ،محل سکونت
آیتاهلل عیس��ی قاس��م در اعتراض به ص��دور این
حکم تظاهرات کرده و شعارهایی علیه این حکم و
مخالفت با آن س��ر دادند .طبق گزارش رسانههای
بحرینی ،در ش��ب محاکمه آیتاهلل عیس��ی قاسم
که به قرائت حکم ایش��ان اختصاص دارد شهرهای
مختلف بحرین شاهد تظاهرات کفنپوشان بحرینی
با درخواس��ت برای توقف ظلم دین��ی و طایفهای
آلخلیفه در حق شیعیان این کشور به عنوان قشر
اصلی تشکیلدهنده ملت بحرین بود.
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النجباء :آخرین میخ بر تابوت آلخلیفه

س��خنگوی جنبش النجباء عراق
صدور حکم علیه آیتاهلل عیس��ی
قاس��م را بهمنزله کوبیدن آخرین میخ بر تابوت
رژی��م م��زدور آلخلیفه دانس��ت .سیدهاش��م
الموس��وی گفت« :این دادگاه تروریس��تی باید
پیش از محاکمه ش��خصیتهای اصلی کش��ور
که قانون اساس��ی بحرین را نوشتهاند ،وابستگی
حقیقی خود به بحرین را اثبات کند .هدف قرار
دادن مرجعیت ،بهمنزله هدف قرار دادن عظمت
امت اسالمی اس��ت و رژیم شر آلخلیفه باید از
خطرات این کار خطرناک خود آگاه باشد .سکوت
در قبال این حکم ظالمانه ،موجب میشود رژیم
شر آلخلیفه تصمیمات طایفهای بیشتری علیه
پیروان اهل بیت در بحرین بگیرد».

بازگشت اردوغان به حزبش

رجب طیباردوغان ،رئیسجمهور
ترکیه بار دیگر به ریاس��ت حزب
حاکم عدالت و توس��عه برگزیده شد .این اقدام
به منزله اجرایی ش��دن یکی از تغییرات کلیدی
پیشبینی ش��ده در قانون اساس��ی جدید این
کشور است .اردوغان بعد از آنکه آگوست 2014
به عنوان رئیسجمهور انتخاب شد در چارچوب
قانون اساسی ارتباط خود با این حزب اسالمگرا-
محافظهکار را به صورت رسمی قطع کرد .وی در
همین حال اوایل مه توانست در چارچوب اصالح
قانون اساسی به عضویت دوباره این حزب درآید
که سال  2001آن را تاسیس کرد.

 4کشته در درگیری کشمیر هند

درگیریه��ای مس��لحانه می��ان
س��ربازان هندی و شبهنظامیان در
منطقه کشمیر تحت کنترل هند به کشته شدن
 4تن ازجمله  2نظامی هند منجر ش��د .یکی از
سخنگویان ارتش هند گفت این افراد در جریان
عملیات نظامی روز ش��نبه در بخش نائوگام در
منطقه ک��وپوارا واقع در حدود  120کیلومتری
س��رینگر ،مرکز کشمیر ،کش��ته شدند .منطقه
کش��میر تحت کنترل هند یکی از نظامیترین
مناطق جهان محسوب میشود که بیش از 500
هزار سرباز هندی برای سرکوب اعتراضها در آنجا
مستقر هستند .دهلینو و اسالمآباد هر دو مدعی
کنترل کامل بر کشمیر هستند.

شکست شبکه اطالعاتی آمریکا
در چین

مقامات آمریکایی مدعی هس��تند
دولت چین در یک دوره  2س��اله
بین  18تا  20تن از مخبران س��ازمان اطالعات
مرکزی آمریکا را کشته یا زندانی کرده است2 .
مقام آمریکایی در گفتوگویی با نیویورکتایمز
اع�لام کردن��د ی��ک درز اطالعات��ی در فاصله
س��الهای  2010تا  2012موج��ب زندانی یا
کش��ته شدن عواملی ش��ده که با سیا همکاری
داش��تهاند .در نتیجه این اق��دام نظاممند پکن،
فعالیت این ش��بکه جاسوسی در چین متوقف
و برچی��ده ش��ده اس��ت .در پی این شکس��ت،
مأموران پلیس فدرال آمریکا (افبیآی) و س��یا
عملیاتی مشترک به نام «گورکن عسلخوار» را
با هدف روشن شدن این موضوع در شمال ایالت
ویرجینیا آغاز کردند .براساس نتایج این تحقیق،
ظاهرا ً هک ش��دن سیس��تم مخابراتی سیا یا لو
رفتن اطالعات از سوی یک عامل نفوذی عامل
شکست این برنامه بوده است .سال پیش بود که
یکی از کارکنان افبیآی به دلیل دادن اطالعات
حساس فناوری به پکن مقصر شناخته شد.
قاره سیاه

اشک شوق دختران آزاد شده
نیجریهای

دختران نیجریهای آزاد ش��ده از چنگ گروه
تروریس��تی بوکوحرام برای نخس��تینبار پس از
 3س��ال ب��ا والدین خ��ود دیدار کردند .مراس��م
دی��دار  82دخت��ر مدرس��های اه��ل چیبوک با
خانوادههایش��ان در آبوجا ،پایتخت نیجریه مملو
از صحنههای احساسبرانگیز بود .بسیاری از آنها
وقتی والدینش��ان را دیدند از شوق بر زمین زانو
زده و گریستند .سپس جمعیت حاضر به شادی و
شکرگزاری پرداختند .سال 2014گروه تروریستی
بوکوحرام که همپیم��ان داعش و تحت حمایت
آمریکا و ش��رکای عرب و ترکش ق��رار دارد 276
دختر محصل مسلمان و مسیحی را از مدرسهای
در منطقه چیبوک در شمال شرق نیجریه ربود.
 82تن از آنها که در مراس��م اخیر حضور داشتند
ی آزاد
 2هفته پیش در ازای رهایی  5رهبر تکفیر 
شده بودند و دولت آبوجا در تالش برای آزادسازی
 113گروگان باقیمانده است.

