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تيلرسون دوباره دوره گرد شد

فرامرز اصغری

تيلرس��ون وزيرخارجه آمري��کا در س��فری دوره ای راهى 
خاورميانه ش��ده اس��ت. وی در اين سفر از مصر، اردن، كويت، 
لبنان، س��رزمين های اشغالى فلس��طين و تركيه ديدار خواهد 
داش��ت. حال اين سوال مطرح است كه اهداف وی از اين سفر 

چيست و چرا در مقطع كنونى اين سفر صورت مى گيرد؟
در ب��اب اهداف س��فر درب��اره هر حوزه ای اه��داف منافع 
متعددی مطرح اس��ت اما برخ��ى از اهداف به صورت كالن در 
تمام اين سفر پيگيری مى شود. بخشى از اهداف مقامات ارشد 

آمريکايى در دوره ترامپ شامل بازاريابى برای فروش تسليحات 
مى ش��ود. آمريکا در سراسر جهان سياست فروش تسليحات را 
به عنوان مولفه ای برای جبران كس��ری اقتصادی و نيز تحقق 

وعده های ترامپ به شركت های اسلحه سازی اجرا مى كند. 
نکت��ه ای ديگ��ر در س��فر تيلرس��ون برگرفت��ه از اهداف و 
خواسته های آمريکا در قبال مساله قدس است. ترامپ در حالى 
پايتختى قدس برای رژيم صهيونيس��تى را اعالم كرد كه مرحله 
بعدی تحركاتش س��وق دادن كش��ورهای عربى به پذيرش اين 
طرح و توسعه روابط با رژيم صهيونيستى است. آمريکا با ادعای 
اينکه به دنبال صلح خاورميانه است سعى دارد تا دور جديد روند 
س��ازش در منطقه را اجرايى سازد چنانکه برخى تحليلگران از 

اقدامات اخير آمريکا به عنوان معامله قرن ياد مى كنند. 
عربس��تان تقريبا پذيرنده اين روند ب��وده و اكنون آمريکا 
س��عى دارد ساير كش��ورهای عربى و تركيه را به پذيرش اين 
روند سوق دهد س��فر تيلرسون به سرزمين های اشغالى نيز از 

يک سو با هدف تاكيد بر حمايت همه جانبه ترامپ از اين رژيم 
اس��ت و از سوی ديگر نتايج سفر به كشورهای عربى را به اين 

رژيم منتقل مى سازد.
 از گذش��ته مرس��وم بوده كه طرح های صل��ح خاورميانه 
توس��ط صهيونيست ها نوش��ته، آمريکايى ها آن را چکش كاری 
كرده و كشورهای عربى اعالم و اجرايى مى كنند. تيلرسون قرار 
اس��ت اكنون طرح صهيونيست ها را به كشورهای عربى ارائه و 
س��پس نتيجه را به صهيونيس��ت ها منتقل تا در نهايت نسخه 
نهايى را كه همان دست كشيدن از مساله فلسطين و پذيرش 

سازش با اين رژيم است به كشورهای عربى ارائه دهد.
نکت��ه ديگر در س��فر دوره ای تيلرس��ون را مى ت��� وان در 
ناكامى های آمريکا در بهره گيری از تروريسم برای ايجاد بحران 
و مقابله با جبهه مقاومت جس��ت وجو كرد. آمريکا كه نتوانست 
سياس��ت بح��ران در خاورميانه را به ثمر رس��اند از مولفه های 
جديد و حتى اتحاديه های نوين منطقه ای عليه جبهه مقاومت 

بهره مى گيرد كه ش��امل رژيم صهيونيستى، برخى كشورهای 
عربى و تركيه مى شود.

 تجاوزات رژيم صهيونيس��تى به س��وريه، برخى تحركات 
تركي��ه در عفرين و نيز اقدامات س��عودی در ادامه حمايت از 
آنچه گروه های معارض س��وريه ناميده مى شود نمونه ای از اين 
تحركات است. جالب توجه آنکه آمريکا تالش دارد تا تمام اين 

اقدامات را در قالب مقابله با ايران عنوان سازد.
 آمريکا با اين تحركات از يک س��و سناريوی ايران هراسى 
را اجرا مى كند كه نتيج��ه آن همان تحريمهای پنهان خواهد 
بود از س��ويى ديگر آمريکا با اين ايران هراسى ادامه حضور در 
منطقه و تحريک كش��ورهای عربى و تركيه در سازش به رژيم 
صهيونيس��تى را توجيه مى كند. در مجموع مى توان گفت سفر 
تيلرس��ون برگرفته از مجموعه چالشها و اهداف پنهان و آشکار 
آمريکا در منطقه است كه محور آن را بحران سازی عليه امنيت 

و ثبات منطقه تشکيل مى دهد.

مترجم: حسين ارجلو2018/02/12كيوسك

س�فر از پيش اعالم نش�ده وزیر خارجه فرانسه به 
عراق/ جان ايو لودريان وزير خارجه فرانس��ه در سفری از 
پيش اعالم نش��ده، وارد بغداد پايتخت عراق شد. هدف از 
س��فر لودريان به عراق، گفت وگو با مقام��ات عراقى درباره 
بازسازی اين كشور و تضمين ثبات آن بعد از شکست گروه 
تروريس��تى داعش است. لودريان گفت: آمدم تا بر حمايت 
فرانسه از شما تاكيد كنم. ما هميشه در كنار شما خواهيم 
بود همانطور كه در ائتالف بين المللى عليه تکفيری ها حضور 

داشتيم و در بازسازی عراق نيز در كنار شما خواهيم بود.
هشدار ترامپ نس�بت به ادامه شهرک سازی رژیم 
صهيونيستى/ دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريکا از تل آويو 
خواس��ته است تا درباره ساخت ش��هرک در كرانه باختری 
رود اردن بس��يار مراقب و محتاط باش��د چراكه اين مساله 
فرصت الزم برای ادامه روند س��ازش را به ش��دت پيچيده 
كرده است. ترامپ گفت: شهرک سازی ها مساله ای است كه 
همواره دس��تيابى به صلح را به شدت پيچيده كرده است، 
بنابر اين من فکر مى كنم اس��رائيل بايد نسبت به ساخت و 
ساز شهرک ها بسيار مراقب و محتاط باشد. آمريکا در همين 
حال اعالم كرده به حمايت از اس��رائيل ادامه خواهد داد و 

خواستار سازش عربى با اين رژيم شده است 
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واش�نگتن  در کنار اسرائيل و عليه ایران مى ایستد/ 
جزورالم پس��ت در گزارشى از بيانيه يکى از سناتورهای ارشد 
آمريکاي��ى ضد اي��ران درخصوص س��رنگونى جنگنده های 
اس��رائيلى خبر داد. سناتور تِد كروز مدعى شده است كه در 
روزهای آخر هفته ايران يک »اقدام خصمانه بى سابقه آشکار را 
ضد دوست و متحد نزديک ما، اسرائيل، انجام داد«. اين سناتور 
آمريکايى در ادامه عنوان كرده اس��ت كه ايران با اس��تفاده از 
نيروهای نيابتى خود شامل حزب اهلل و حماس و با استفاده از 

منابع )تسليحات( ايرانى اسرائيل را هدف قرار مى دهد.
اسرائيل و آمریکا در سوریه براساس قانون جنگل 
عمل مى کنند/ "ويکتور موراخوفسکى" كارشناس مسائل 
نظامى و س��ردبير مجله »آرس��نال ميهنى« در گفت وگو 
با خبرگزاری »نووس��تى« تاكيد كرد اسرائيل و آمريکا با 
هدف قرار دادن اهداف مورد نظرشان در خاک سوريه، در 
حقيقت قوانين بين المللى را ناديده گرفته و تنها براساس 
قان��ون جنگل مبتنى بر اينکه »هر كس قدرت بيش��تری 
دارد، حق بيش��تری دارد«، عمل مى كنن��د. پيش از اين 
وزارت خارج��ه آمري��کا اعالم كرد كه اس��رائيل و اياالت 
متحده كامال حق دارند تا در برابر نيروهای دولتى سوريه و 
شبه نظاميان طرفدار دمشق و تهران، از خود دفاع كنند. 
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آنچه در ميانمار دیدم وحش�تناک ب�ود/ »بوريس 
جانسون« وزير خارجه انگليس گفت« شک دارد »آنگ سان 
سوچى« رهبر دوفاكتوی ميانمار تمام شرايط وحشتناكى 
را ك��ه برای آوارگان روهينگيا اتفاق افتاده، متوجه ش��ده 
باش��د. وزير خارجه انگليس در ادامه صحبت های خود به 
بى بى سى گفت »فکر نمى كنم سوچى، سوار بر يک بالگرد 
آنچه ما ديديم را ديده باش��د.« جانس��ون از خانم سوچى 
خواست با نمايندگان سازمان  ملل برای كمک به بازگشت 

آوارگان همکاری كند. 
افزایش رفتار تبعيض آميز عليه شيعيان افغانستان/ 
دفتر معاون رياس��ت اجرايى افغانستان با انتشار بيانيه ای 
از دي��دار »ج��ان بس« س��فير آمريکا در كاب��ل با محمد 
محق��ق خبر داد. محقق در اين دي��دار تصريح كرد مردم 
افغانستان به ويژه جامعه هزاره و اهل تشيع طرفدار صلح 
و دموكراسى است و در 16 سال اخير شيعيان افغانستان 
به دولت سازی، دموكراس��ى و فراگيری علم روی آوردند 
و اكنون نيز در حمايت از نظام اين كش��ور و دموكراس��ى 
جايگاه وي��ژه ای دارند. وی افزود با وج��ود حمايت مردم 
هزاره از دولت طى يک و نيم دهه گذش��ته توجه الزم به 

آن ها صورت نگرفته است.
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آنکارا و دمش�ق باید مذاکرات را از س�ربگيرند/ 
پس از آنکه مولود چ��اوش اوغلو اخيرا ادعا كرده تركيه 
تهديدی برای دولت س��وريه نيس��ت، "س��ركان توپال" 
نماينده حزب جمهوری خ��واه تركيه تاكيد كرد: مذاكره 
بين آنکارا و دمش��ق بايد هر چه س��ريع تر اتفاق بيفتد، 
چراكه تماس و ارتباط مستقيم بين تركيه و سوريه يک 
پيش ش��رط ساختاری و اساسى برای دستيابى به صلح و 
برقراری يک فضای دوستانه بين دو كشور همسايه است. 

آنکارا و دمشق بايد به مسير مذاكره بازگردند. 
نزدیک ش�دن دو کره باعث ش�کاف در روابط ما 
با س�ئول نمى ش�ود/ جيمز ماتيس، وزي��ر دفاع آمريکا 
نگرانى ها درباره نزديک ش��دن دو ك��ره به عنوان عاملى 
برای ش��کاف در روابط ميان واش��نگتن و س��ئول را رد 
ك��رد. ماتيس در گفت وگو با خبرنگاران در مس��ير پرواز 
به رم گفت: مى دانم ك��ه مردم نگران اختالف ميان كره 
جنوبى، به عبارت ديگر جمهوری كره و آمريکا هس��تند. 
هيچ شکافى در اين بين وجود ندارد. وی در ادامه گفت 
كه س��ونگ يونگ مو، وزير دفاع كره ش��مالى در مکالمه 
حضوری به او تاكيد كرده كه هيچ فاصله ای ميان آمريکا 

و كره جنوبى وجود ندارد.
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ترکي�ه: روزنامه مليت چ��اپ تركيه اعالم كرد كه 
مام��وران پليس ضد ترور تركيه 16 مظنون داعش��ى را 
در آنکارا دستگير كردند. با دستور دادستان كل آنکارا، 
ماموران پليس ضد ترور تركيه در عملياتى محرمانه و با 
محاصره چندين آدرس از پيش شناسايى شده، 16 نفر 
را در آنکارا به اتهام عضويت در گروه تروريستى داعش 
دس��تگير كردند. ادس��تان كل آنکارا قرار بازداشت 23 
نفر را صادر كرده اس��ت و به همين دليل عمليات برای 

دستگيری ساير مظنونان همچنان ادامه دارد.

پاکس�تان: پس از كشته ش��دن پنج سرباز و يک 
غيرنظامى توسط شبه نظاميان پاكستانى در منطقه جامو، 
هندوستان هش��دار حداكثری اعالم كرده است. دهلى نو 
اعالم كرده اس��ت كه گروه نظامى پاكس��تانى موسوم به 
"جيش محمد" دس��ت به اين حمله عليه پايگاه نظامى 
هند در منطقه جامو زده اس��ت كه در آن 3500 سرباز 
مستقر هستند. رئيس پليس جامو پس از اين حمله كه 
منجر به كش��ته شدن پنج س��رباز و يک غيرنظامى شد 

هشدار حداكثری در منطقه اعالم كرده است.

ليب�ى: رئيس پارلمان ليب��ى تركيه را به حمايت از 
تروريست ها در كشورش متهم كرد. عقيله صالح عيسى، 
رئيس پارلمان ليبى اعالم كرد: س��ازمان های تروريستى 
در پش��ت انفجاره��ای بنغازی هس��تند؛ متاس��فانه اين 
س��ازمان های تروريس��تى از سوی كش��ورهای خارجى 
از جمل��ه تركيه حمايت مى ش��وند. اين مق��ام ليبى در 
اظهارات��ش به انفجار م��اه ژانويه در نزديکى مس��جدی 
در بنغ��ازی اش��اره كرد كه ب��ر اثر انفج��ار دو خودروی 

بمب گذاری شده ۴0 نفر كشته و ۸0 نفر زخمى شدند.

انگليس: همزم��ان با افزاي��ش گمانه زنى ها درباره 
احتمال توافق مجدد ميان احزاب دمکراتيک وحدت طلب 
ايرلند و ش��ين فين )شاخه سياسى ارتش جمهوری خواه 
ايرلند(، »ترزا مى« نخس��ت وزير انگليس راهى بلفاست 
شد. يک سخنگوی دفتر نخست وزيری انگليس اعالم كرد 
كه در جريان اين سفر ترزا به همراه همتای ايرلندی اش 
»لئو وارادكار« با رهبران احزاب دمکراتيک وحدت طلب 
و ش��ين فين مالقات كرده و طرفين را به حصول هرچه 

سريع تر توافق سياسى تشويق خواهد كرد.

بوليوی: رئيس جمهوری بوليوی حضور مشکوک يک 
مقام نظامى آمريکا در ش��هری در كلمبيا با هدف حضور 
در مذاكرات نظامى را محکوم كرد. "كرت تيد" مقام ارشد 
فرمانده��ى جنوبى آمريکا در ش��هر توماكو كلمبيا حاضر 
شد تا در آنچه يک نشست مربوط به مقابله با تهديدهای 
امنيتى عنوان شد، شركت كند. در همين حال اوو مورالس 
در صفحه ش��خصى توئيترش عنوان كرد: هرگونه تهديد 
نظامى امپرياليستى عليه صلح در ونزوئال و منطقه ما بايد 

با استقالل و اتحاد مردم دمکراتيک ما ناكام بماند.

ع�راق: س��لمان الجميلى وزي��ر برنامه ريزی عراق 
اعالم كرد بازس��ازی و عبور از ش��رايط كنونى در عراق 
به ۸۸.2 ميليارد دالر اعتبار نياز دارد. وی در كنفرانس 
بين المللى بازسازی عراق گفته است از اين ميزان 22.9 

ميليارد دالر نياز كوتاه مدت و بقيه ميان مدت است. 
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در ادامه تنشها ميان آنکارا و 
گ�زارش آخر

گروه بين الملل
نخس��ت  معاون  واش��نگتن، 
وزير تركي��ه تهديد كرد اگر 
مناف��ع اي��ن كش��ور ايجاب كن��د، پاي��گاه هوايى 

اينجرليک را به روی آمريکايى ها خواهند بست.
 »فکری ايشيق« معاون نخست وزير تركيه گفت 
اگ��ر منافع طوالنى مدت تركيه ايج��اب كند، پايگاه 
هوايى »اينجرليک« را ب��ه روی نظاميان آمريکايى 
خواهند بست. ايشيق طى نشست خبری در پاسخ به 
سوالى درباره تنش های اخير بين تركيه و آمريکا بر 
سر حمايت از ُكردهای سوری گفت: اگر منافع ميان 
و بلند مدت بطلبد، تركي��ه از انجام دادن اين اقدام 
ابايى نخواهد داشت. به نوشته روزنامه »تركيه« وی 
پس از مواجه شدن با اصرار خبرنگاران درباره اينکه 
آيا بس��تن پايگاه هوايى اينجرليک در دس��تور كار 
دولت است، تاكيد كرد: »بعضى موضوعات خاص را 
نمى توان علنا بيان كرد اما مکانيزم های تصميم گيری 
همواره هر موضوعى را تحت بررسى خواهد داشت«. 
پاي��گاه هواي��ى اينجرليک در س��ال 195۴ و درپى 
توافق بين  آمريکا و تركيه جهت اس��تفاده مشترک 

نظامى تاسيس شد. 
حدود پن��ج هزار ني��روی آمريکاي��ى و يگان 
س��ى ونهم هواي��ى ارتش آمري��کا در اي��ن پايگاه 
حض��ور دارند. اين اظه��ارات در حالى اس��ت كه 
»هربرت مک مس��تر« برای بهبود تنش ها با تركيه 
به اس��تانبول سفر كرده است. همچنين قرار است 
»ركس تيلرس��ون« وزير خارج��ه آمريکا نيز طى 
چند روز آينده به تکيه س��فر كند. اياالت متحده 

ش��به نظاميان ُكرد را مهره موثری در نبرد با گروه 
تروريستى داعش و پاكسازی شمال سوريه از لوث 
اين عناصر دانسته و چندين ماه است كه با ارسال 

تسليحات، از آنها حمايت مى كند.
تركيه معتقد اس��ت شبه نظاميان ُكرد سوری، 
تفاوتى با ح��زب كارگران كردس��تان )پ.ک.ک( 
كه از نظر بين المللى تروريستى شناخته مى شود، 
نداش��ته و سالح های ارس��الى آمريکا در نهايت به 

سمت تركيه نشانه خواهد رفت. 
آن��کارا كه از چندين ماه قبل تهديد به اجرای 
عملي��ات نظام��ى جديد در ش��مال س��وريه عليه 
ش��به نظاميان ُك��رد در اين منطق��ه مى كرد، بعد 
از اع��الم تصميم آمريکا ب��رای ايجاد ارتش ُكردی 
30هزار نفری در س��وريه، مجاب به آغاز آن ش��د. 
تركي��ه، حمله به عفرين در حلب در ش��مال غرب 
سوريه را از 20 ژانويه آغاز كرد؛ زمانى كه با توپخانه 
مواضع نيروهای ُكرد در ريف حلب شمالى و غربى 
را هدف گرفت. ديروز »مولود چاووش اوغلو« وزير 
خارجه تركيه اع��الم كرد روابط دوجانبه با آمريکا 
در نقطه بس��يار حساسى قرار دارد به گونه ای كه يا 

بهبود مى يابند و يا به كلى قطع مى شوند. 
وی ب��ا بيان اينک��ه نظاميان آمري��کا به بهانه 
مب��ارزه با گروه تروريس��تى داع��ش، از يگان های 
مدافع خلق )ی.پ.گ( حمايت مى كند، افزود: اما 
آنه��ا حتى به مناطق تحت س��لطه داعش نزديک 
هم نش��ده اند. الزم به ذكر اس��ت مش��اور امنيت 
مل��ى آمريکا طى س��فر به تركيه جه��ت برطرف 
نم��ودن تنش ه��ای دوجانب��ه اخير با س��خنگوی 

رياست جمهوری اين كش��ور ديدار كرد. »هربرت 
مک مستر« مش��اور امنيت ملى آمريکا برای ديدار 
با مقامات دولت تركيه، به استانبول سفر كرد. اين 
در حالى اس��ت كه تحركات دو كش��ور در سوريه 

همچنان بحران ساز است. 
نيروهای همپيمان ارتش س��وريه موس��وم به 
»صيادان داعش« اعالم كردن��د كه حمالت اخير 
آمريکا به آنان درديرال��زور در حمايت از داعش و 

ُكردها بوده و از امروز ديگر اين دو گروه برای آنان 
هيچ تفاوتى نخواهند داشت. 19 بهمن ماه جاری 
ب��ود كه مناب��ع خبری از حمله ائت��الف آمريکا به 
نيروهای همپيمان ارتش سوريه در استان ديرالزور 
در ش��رق س��وريه خبر دادن��د. در جريان حمالت 
مذكور، بي��ش از 100 تن از نيروه��ای هم پيمان 

ارتش سوريه در شرق رود فرات كشته شدند.
خبر ديگر آنکه يک فرمانده ُكرد اعالم كرد كه 

برای مقابله با تركيه هيچ كمکى از سوی نهادهای 
بين المللى دريافت نمى كنند و فقط دمش��ق است 
كه از آنان حمايت لجس��تيکى و انس��ان دوستانه 
مى كند. در اي��ن ميان دولت تركيه با اضافه كردن 
نام رهبر حزب اتحاد دموكراتيک سوريه به ليست 
قرمز، برای دس��تگيری او جاي��زه ۴ ميليون ليری 
تعيين كرد. وزارت كش��ور تركيه اعالم كرد كه نام 
»صالح مسلم« رهبر حزب اتحاد دموكراتيک سوريه 

)پ.ی.د( را به ليست قرمز اضافه كرده است.
همچني��ن ارتش تركيه در بيانيه ای اعالم كرد 
تلفات نظاميان اين كشور در جريان عمليات شاخه 
زيتون به 31 كشته و 1۴3 زخمى افزايش يافت و 
همچنين 1369 شبه نظامى ُكرد نيز كشته شدند. 
در بيانيه ارتش تركيه آمده است كه با از بين رفتن 
103 تروريس��ت عضو گروه های داعش، يگان های 
مداف��ع خلق )ی.پ.گ( و حزب اتحاد دموكراتيک 
س��وريه )پ.ی.د( طى درگيری های ديروز ، تعداد 
شبه نظاميان ُكرد از پای درآمده از آغاز عمليات به 

1369 نفر رسيد. 
در اي��ن مي��ان مع��اون وزير خارجه س��وريه 
تأكي��د كرد كه هر كس��ى ك��ه به س��وريه تجاوز 
كند سرنوش��تش مثل جنگنده اس��رائيلى خواهد 
بود. فيصل مقداد، معاون وزير خارجه س��وريه در 
مراسمى در س��فارت ايران در دمشق به مناسبت 
س��ى و نهمين سالگرد انقالب اسالمى ايران گفت: 
دس��تاوردی كه ارتش سوريه با سرنگونى جنگنده 
اسرائيلى محقق كرد نشان دهنده بازگشت سوريه 
و تصميمش برای چيره شدن بر دشمنانش است.

ترکيه تهدید کرد پایگاه هوایى ناتو را به روی آمریکا مى بندد

خط و نشان اینجرلیکی 

نگاه فرانسه به عراق پسا داعش 
وزير خارجه فرانس��ه به منظور رايزنى با مقامات عراقى درباره 

خط مس��ئله بازس��ازی عراق، ديروز وارد بغداد ش��د در حالى كه س����ر
بس��ياری اين س��فر را تحرک فرانس��ه برای عراق پسا داعش 

مى دانند.
 »ژان ايو لودريان« وزير خارجه فرانسه در حالى وارد بغداد شد كه خبرگزاری 
فرانس��ه با انتش��ار اين خبر نوشت كه هدف از اين سفر، بررس��ى مسئله بازسازی 
عراق در مرحله پس��اداعش است. وزارت خارجه عراق نيز طى بيانيه ای از استقبال 
»ابراهيم الجعفری« وزير خارجه عراق از لودريان در فرودگاه بين المللى بغداد خبر 
داد. دفتر اطالع رس��انى »سليم الجبوری« رئيس پارلمان عراق نيز طى بيانيه ای از 
اس��تقبال او از وزير خارجه فرانس��ه خبر داد و اعالم كرد كه دو طرف درباره روابط 

دوجانبه و چالشهای فراروی عراق در مرحله آتى رايزنى كردند.
فرانس��ه يکى از اعضای ائت��الف بين المللى ضدداعش به رهبری آمريکاس��ت. 
اين ائتالف از س��ال 201۴ تش��کيل ش��ده و قرار بود از نيروهای عراقى در مبارزه 
عليه داعش پش��تيبانى هوايى كند. وزير خارجه فرانس��ه در س��فر به بغداد از سفر 

قريب الوقوع »ماكرون« به عراق خبر داد.
خب��ر ديگر از عراق آنک��ه مقامات آمريکايى مى گويند ك��ه ابوبکر البغدادی بر 
اثر حمالت هوايى زخمى ش��ده و به مدت 5 ماه كنترل اين گروه را از دس��ت داد. 
سى ان ان در گزارشى به نقل از چندين مقام مسئول آمريکايى اعالم كرد كه ابوبکر 
البغدادی، س��ركرده گروهک تروريس��تى داعش در حمالت هوايى ماه ِمى س��ال 
گذش��ته ميالدی زخمى شده است و كنترل اين گروه تروريستى را به مدت 5 ماه 
واگذار كرده بود. به نوشته سى ان ان، نهادهای اطالعاتى آمريکا با اطمينان بااليى به 
اين ارزيابى رسيده اند كه در هنگام اصابت موشک )حمله هوايى(، ابوبکر البغدادی 

در نزديکى رقه حضور داشته است.

شيوه خالقانه برای حمایت از آیت الله قاسم 
انقالبيون بحرين در راس��تای حمايت از آيت اهلل عيسى قاسم 

و نش��ان دادن خشم خود از اقدامات آل خليفه عليه وی شيوه حق�وق بش�ر
خالقانه ای به كار بردند.

در راس��تای سركوبگری رژيم آل خليفه بحرين، انقالبيون بحرين در حمايت از 
آيت اهلل عيس��ى قاسم با شيوه ای خالقانه دست به اعتراض زدند. انقالبيون بحرينى 
در اين راس��تا تصويری روی ديوار س��فارت رژيم بحرين در لندن انداختند. در اين 
تصوير كه با پرژكتور)ليزر( روی ديوار سفارت بحرين در انگليس انداخته شد آمده 

است» ظلم و آزار و اذيت رهبر ما، پايان شما را نزديکتر مى كند«.
الزم به ذكر اس��ت دادگاه های بحرين محاكمه بازداشتى های ميدان الفداء كه 
برخ��ى از آنه��ا به قيد وثيقه آزاد ش��ده اند را ب��ه تاخير انداخته و ب��ه بهانه انجام 

تحقيقات به 12 مارس )21 اسفند( موكول كردند.
محاكمه افراد آزاد ش��ده همچنان ادامه دارد، آنها پس از كش��تار »الدراز« در 
23 مه 2017 بازداش��ت ش��ده و در زمان بازداشتشان مورد تعرضاتى قرار گرفتند. 
مقامات بحرين به بهانه ادامه بازداشت 169 بازداشتى از هشت ماه پيش تاكنون و 
با وجود شکنجه و بدرفتاری با آنها از لحظه بازداشت شان در نزديکى منزل آيت اهلل 

عيسى قاسم، رهبر معنوی شيعيان بحرين اتهام هايى را به آنها وارد كرده اند.
 خب��ر ديگر آنکه خبرگ��زاری دولتى بحرين گزارش داد مقام های اين كش��ور 
دستور به جمع آوری بالغ بر 17 هزار نسخه از كتب درسى زبان انگليسى به خاطر 
اس��تفاده از نام خليج ف��ارس به زبان انگليس��ى )Persian Gulf( داده اند. وزارت 
آموزش اين كشور يک "تش��کيالت خارجى" را برای انتشار كتب درسى پايه سوم 
مدارس اين كش��ور به كار گرفته و براس��اس اين گزارش به اين شركت "محتوای 
صحيح برای گنجاندن در كتب از جمله نقشه خليج  عربى" داده است. اين اقدام در 

راستای ادعاهای ضدايرانى بحرين صورت گرفته است.

یکایی تقسيم وژه آمر مخالفت لبنان با پر
رئيس جمه��ور لبن��ان تحريک آفرينى های لفظ��ى اخير رژيم 

صهيونيس��تى را بى اهمي��ت خوان��د. از س��وی ديگ��ر برخى غ�رب آس�يا
رس��انه ها اعالم كردند بيروت پيش��نهاد آمريکا برای تقس��يم 
بلوک نفتى ش��ماره 9 با تل آويو را رد كرده؛ اين بلوک نفتى اخيراً بر حجم تنش ها 

ميان لبنان و رژيم صهيونيستى افزوده است.
 »ميش��ل عون« رئيس جمه��ور لبنان اعالم ك��رد، تحريک آفرينى لفظى رژيم 
صهيونيس��تى ب��رای لبنان مهم نيس��ت اما اگ��ر وارد فاز اجرايى ش��ود جنگ های 
جديدی آغاز خواهد ش��د. ميش��ل عون به ش��بکه مص��ری » ON live« گفت: 
اس��رائيل نبايد بر اراضى ما ديوار بس��ازد و بايد نزاع درباره نقاط مورد اختالف حل 
ش��ود. اسرائيل خودش را به دولتى نژادپرست تبديل كرده و راه حل های كنونى به 

صلح با ملت های عربى منجر نمى شود.
شبکه »الميادين« در همين راستا اعالم كرد ساترفيلد پيشنهاد داده برای حل 
اين نزاع، بلوک نفتى شماره 9 ميان لبنان و اسرائيل تقسيم شود بدين صورت كه 
دوسوم آن به لبنان و يک سوم آن به تل آويو داده شود اما بيروت اين پيشنهاد را رد 

كرده است. تيلرسون نيز پنجشنبه هفته جاری وارد لبنان مى شود 
در اي��ن ميان در اقدام��ى مداخله جويانه، وزارت خارج��ه آمريکا در ارتباط با 
سفر وزير خارجه اين كشور به منطقه از اقدامات حزب اهلل خارج از چارچوب دولت 
لبن��ان انتق��اد كرد. اين موضع گيری در ش��رايطى صورت مى گيرد كه قرار اس��ت، 
»ركس تيلرسون« وزير خارجه آمريکا در جريان سفر به منطقه به موضوع اقدامات 

حزب اهلل در منطقه بپردازد. 
در همي��ن حال معاون دبيركل حزب اهلل لبنان اعالم كرد ديگر آن دوران تمام 
شده كه رژيم صهيونيستى در هر نقطه ای كه مى خواست جوالن مى داد؛ اكنون هر 

تجاوز اين رژيم با پاسخ روبه رو خواهد شد. 


