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تحلیل روز
عبدالرحمن فتح الهی

مرد هزار چهره سیاست عراق؟!
به نظر می رســد که با کسب رای اعتماد وزیــران
پیشنهادی ســه وزارتــخــانــه مهم کــشــور ،دف ــاع و
دادگستری ،از شکل گیری بی ثباتی سیاسی و
امنیتی جدیدی در عراق جلوگیری شده است اما
این احتمال نیز وجود دارد که تعیین تکلیف نشدن
وزارتخانه آموزش و پرورش که قبل تر به دلیل ارتباط
برادر شیماء خلیل حیالی (وزیر آموزش و پرورش) با
داعش از سمت خود استعفا کرده بود دوباره جعبه
پاندورای رقابت ها و سهم خواهی های گــروه ها،
جریانات ،احزاب و شخصیت های عراق را باز کند.
چون به هر حال بر کسی پوشیده نیست که ائتالف و
اجماعکنونیبرسرتکمیلکابینه،اجماعوائتالفی
شکننده است که با کوچک ترین تغییر و جابه جایی
دروزنوجایگاهاحزابدردولت،امکانبرهمخوردن
کلکابینهعادلعبدالمهدیوجوددارد؛البتهحتیبا
تکمیلصددرصدیکابینههمنبایدایناحتمالرااز
نظردورداشتچراکهدرمسئلهتکمیلکابینهدولت
سهل انگاری شده و در حق وزیرانی که ناکارآمدی
و ناتوانی فنی و حقوقی آن ها به اثبات رسیده نیز
اصالحات وزارتی اتخاذ نشده است .همین مسئله
می تواند کانون اختالفات آینده جریان های عراقی
حاضردرکابینهباشد.دوماینکهبانگاهیبهعملکرد
عادل عبدالمهدی ،نخست وزیر عراق نیز نمی توان
ثبات عمل و رفتار الزمه را در وی مشاهده کرد ،آن
هم در شرایطی که بیش از هر زمان دیگری عراق به
نخستوزیریباقدرتعملوثباتقدمنیازمنداست.
در این زمینه بسیاری معتقد بودند که با حضور عادل
عبدالمهدی در سایه کوله باری از تجارب سال های
طوالنیفعالیتسیاسی،مسئولیتهایحکومتی،
خوشنامی خانواده اش ،برنامه های وی برای توسعه
اقتصادیومبارزهبافسادگسترده،زمینهبرایتحول
عراقفراهمشدهاست.امادرهشتماهگذشتهشاهد
آنهستیمکهعادلعبدالمهدیدربرابرسهمخواهی
ها و رقابت مخرب احزاب عراقی نتوانست مواضع
مقتدرانه ای را اتخاذ کند و با انعطاف وی که به نوعی
می تواند "فرصت طلبی سیاسی" نخست وزیر در
برابر جریانات عراقی هم تعبیر و قلمداد شود ،به طور
غیرمستقیمبهتکمیلنشدنکابینهخودکمککرد.
دراینزمینهبیثباتینگاهسیاسینخستوزیرعراق
بهقدریپررنگاستکهبرخیازعادلعبدالمهدی
بهدلیلتحوالتسیاسیمستمریکهدرطولحیات
سیاسی اش داشته است ،از او به عنوان "مرد هزار
چهره سیاست عراق" یاد می کنند؛ البته نه تنها در
طولحیاتسیاسی،بلکهعادلعبدالمهدیدرپست
هایحکومتیکهبعدازسقوطصدامحسیندردولت
هاینوینعراقداشتهنیزبحثبرانگیزظاهرشدکه
مواضع و رفتار او در هشت ماه گذشته نیز می تواند
تاییدیبراینادعاباشد.لذاباتمامیانتقاداتبهحق
یا احیانا ناحق درباره رئیس دولت های پیشین عراق
که جملگی از حزب الدعوه بودند ،اما نمی توان این
مهم را انکار کرد که ابراهیم جعفری ،نوری مالکی و
حیدرعبادیتوانستنددربرهههاییبامشخصبودن
صبغهسیاسی،تکلیفبسیاریازمسائلرامشخص
کنند ،چیزی که در نخست وزیر کنونی عراق یافت
نمیشودیابسیارکمرنگاست.چونبههرحالنگاه
فرصت طلبانه عادل عبدالمهدی سبب شده تا وی
در برخورد با هر حزب و جریانی ،مواضعی متفاوت
و گاه متناقض را مطرح کند.شاید از همین رو باشد
که جریان حکمت ملی به رهبری سید عمار حکیم،
رئیس کنونی هم پیمانی اصالح و عمران با صدور
بیانیهایاعالمکردکهگزینهمخالفتسیاسیدرقبال
دولت فدرال عراق را در پیش می گیرد و متعاقبش
نقش آفرینی ،فعالیت و عملکرد خود را در چارچوب
اپوزیسیون سیاسی پیگیری می کند که به نظر می
آیداین اقدام زنگ خطر را برای دیگر احزاب سیاسی
عراقی به منظور تکمیل کابینه به صدا در آورد.سوم
این که اگر چه با انسداد هشت ماهه سیاسی عراق
در تکمیل کابینه به واسطه رقابت احزاب و جریان
های این کشور ،در نهایت گروه ها با فرسایشی شدن
تقابالت به دنبال خروج از این بحران رفتند .ولی با
نگاهی به شرایط و تحوالت عراق و خروجی دولت به
نظر می رسد که همچنان در بر همان پاشنه قبل می
چرخد .موید این مسئله نیز بیانیه یک شنبه هفته
جاری فراکسیون هم پیمانی اصالح و عمران است
که یکی از دو فراکسیون بزرگ پارلمان عراق است
که 14ایراد کلی و اساسی را به دولت و کابینه عادل
عبدالمهدی در طــول هشت مــاه فعالیتش اعالم
کردند .حال باید دید در پس این شرایط دولت عادل
عبدالمهدی در فرصت باقی مانده پیش رو خواهد
توانستاهدافوبرنامههایخودرامحققکند؟!   

تکرارتراژدی «آیالن»
بهدستترامپ

زمانی که تصویر جسم
بی جان آیالن روی شنهای
ساحل ترکیه در رسانه ها
پخش شد ،بسیاری با هشتگ
«انسانیت به گل نشست»
به این ماجرا واکنش نشان
دادند .اما پس از آیالن صدها
مهاجریاپناهجویجنگ
زده در مدیترانه غرق شدند و
جنازه خونین و بادکرده شان
از آب صید شد .مدیترانه تنها
قتلگاه آن ها نبود ،دریای
کارائیب و رود «ریوگراند»
بسیاری از مهاجران را بلعیده
است.

عکسپیکرهایبیجانپناهجویالسالوادوریودختر 2سالهاشموجیازخشم

وانتقادرابرانگیختهاست .رسانههایآمریکاماجرا راازابتداتالحظهمرگهمراهبا
چاشنیانتقادازترامپتشریحکردهاند
نبی شریفی -جنوب آمریکا و در مرز مکزیک
رودی به طول بیش از سه هزار کیلومتر قرار دارد
که در آمریکا به نام «ریو گراند» یعنی رود بزرگ
شناخته می شود .اما شاید «ریو براوو» به معنای
رود وحشی ،نامی که مکزیکی ها برای این رود
مشترکانتخابکردهاند،ناممناسبتریباشد.
همانرودخانهایکهباجریانپرشدتخوددرروز
دوم تیرماه ،جان دختر خردسال السالوادوری و
پدرشراکهبهآمریکامهاجرتمیکردند،گرفت.
تصویری از این «والریا»ی دو ساله که شلوارکی
قرمز به پا دارد و جسم بی جانش پــدرش را به
آغوشکشیده،قلبهایبسیاریرابهدردآورده
است .بسیاری با دیدن این تصویر که پدر و دختر
مهاجرروبهصورتدرحاشیهرودخانه«ریوبراوو»
آرمیده اند ،به یاد عکس دلخراش ایالن کردی،
پناهجوی سه ساله سوری افتادند .کودکی که
موجهایناآراممدیترانه،قایقحاملاووخانواده
اشرادرهمکوبیدوجسمبیجانشرابهسواحل
ترکیهآوردهبود.تصویریمتعلقبهاوایلشهریور
 94کهایندیپندنتدربارهآننوشت«:اگرتصویر
این کودک موضع کشورهای اروپایی را در قبال
آوارگان تغییر ندهد ،پس چه چیزی آن را تغییر
میدهد؟» حاال با گذشت چهارسال و تکرار این
فاجعه،سیاناندرگزارشینوشت«:اینتصویر
که اجساد غرق شده این دو مهاجر السالوادوری
را نشان میدهد ،بر بحرانی که در مرز آمریکا و
مکزیک در جریان است ،تاکید دارد» براساس

این گزارش ،تصویر دختر مهاجر یادآور خطری
است که به خاطر سیاست های ضدمهاجرتی
دولــت دونالد ترامپ بسیاری از پناهجویان و
مهاجران با آن مواجه هستند .همچنین این
تصویر ،گویای تلفات انسانی ناشی از بحران در
مرزی است که با آمار انتزاعی و استداللهای
سیاسی درباره آن بحث میشود .زیرا بسیاری
از این مهاجران و کودکان شان پیش از رسیدن
به ساحل جان خود را از دست می دهند .آژانس
مهاجرت سازمان ملل متحد می گوید دستکم
 ۳۸۰مهاجر آمریکای التین در شش ماه نخست
سالجاریمیالدیجانشانراازدستدادهاند.
به گزارش این سازمان  ۱۴۴مهاجر در مکزیک
کشتهشدهاند ۱۴۳،نفردردریایکارائیبغرق
شد هاند ۶۶،نفر در مرز جنوبی مکزیک و ۲۷نفر
درآمریکایجنوبیجانشانراازدستدادهاند.
▪پدری که برای نجات فرزندش مرد

ماجرای خانواده السالوادوری از آن جا شروع می
شود که درخواست پناهندگی آن ها که مسیر
طوالنیوپرچالشیرابرایرسیدنبهآمریکاسپری
کرده بودند ،از سوی ماموران مرزی آمریکا رد می
شود .پس از این واقعه بود که آن ها تصمیم می
گیرند از عرض رودخانه ریوگراند برای ورود غیر
قانونیبهخاکآمریکاعبورکنند.بهگزارشدویچه
وله ،روزنامه مکزیکی «ال ژورنادا» که نخستین بار
اینعکستکاندهندهرامنتشرکردهاستبهنقل

از«تانیا»،مادردختربچهدوسالهوهمسر«اسکار»
پــدری که در رود «ریــوگــرانــد» در منطقه مرزی
مکزیکوآمریکاجانباختند،مینویسد«:آنهاروز
یک شنبه ،دوم تیر ( ۲۳ژوئن) تصمیم میگیرند
که از رود "ریوگراند" بگذرند .اسکار دخترشان
والریا را بر پشت خود نشانده و از رودخانه گذشته
و به خشکی رسیده بود و قصد داشــت که برای
کمک به همسرش برای گذر از رودخانه بازگردد،
اما ناگهان دختر در پی او مـیدود و به رودخانه
میافتد .پدر به قصد نجات او برمیگردد اما به
جای نجات فرزند ،خودش هم غرق میشود».
پلیس مرزی پس از چند ساعت جنازه آن دو را در
فاصله ۵۰۰متری پیدا کرده است .مادر اسکار به
خبرنگاران گفته است که پسر او به همراه همسر
و فرزند دوسالهشان روز سوم آوریل سال جاری
السالوادوررابهقصدایاالتمتحدهترککردهاند.
آن ها به مدت دو ماه در «تاپاچوال» ،منطقه مرزی
میانالسالوادوروگواتماالبهسربر دهاندوسپسبه
مکزیکرفتهاند.امااینهمهماجرایتلخمهاجران
پذیرفتهنشدهازسویآمریکانیست.بهگفتهپلیس
مرزی ایاالت متحده ،در سواحل رود «ریوگراند»
جنازههای یک مادر پناهجو و سه فرزند خردسال
اونیزپیداشدهاست.ازقرارمعلوم،آنها ازتشنگی
جانسپردهاند.

▪جنایت ترامپ علیه مهاجران

وقایعیکهذکرشد،تنهامشکالتمهاجرانیبود
که در راه رسیدن به آمریکا بودند .اما صدها نفر
از مهاجرانی که از مرز وارد آمریکا شده اند نیز با
چالشهایمخصوصخودروبهروهستند.برای
مثال ،یورونیوز دو روز پیش در گزارشی نوشت:
دستکم ۳۰۰کودکازاردوگاه«کلینت»کمپ
مخصوصمهاجراندرایالتتگزاسآمریکاخارج
شدند.اینکودکانحاالبهاردوگاهچادریدر«ال
پاسو» واقع در ایالت تگزاس منتقل شدند .الورا
مخرجی،مدیرمرکز«کلینیکحقوقمهاجران»
در دانشکده حقوق دانشگاه کلمبیا در توصیف
اینمرکزگفت«:لباسهایمادرانکمسنوسال
پرازلکههایشیرمادربود.هیچکدامازبچههابه
خمیردندانوصابوندسترسینداشتند...هیچ
وقتشرایطیبهاینبدیندیدهبودمبچههاکثیف
وگرسنهبودند.مامورانمرزبانیازهماناولکار
آنها را از سرپرستهایشان جدا کرده بودند».
شهروندانی از هندوراس ،السالوادور ،ونزوئال
و گواتماال اکثریت موج مهاجران مرز جنوبی
آمریکاراتشکیلمیدهند.ترامپطیهفتههای
گذشتهباتهدیدمکزیکبهاعمالتعرفههایمالی
شدید،اینکشوررابرآنداشتهتابرایکنترلموج
مهاجرانواسکانآنهادرمکزیکتالشکند.

رازفرار همسرحاکم دبی

ام ــارات متحده عربی همان گونه که از نــام آن
پیداست ،از بههم پیوستن چند امارت در جنوب
ساحل خلیج فارس تشکیل شده است؛ در بین
هفت امــارت ،دو امــارت ابوظبی و دبی به دلیل
گرایشها و سیاستهای متضاد ،همواره بر سر
بسط سیطره و قدرت خود در این کشور و خارج از
آن اختالف نظر داشته و دارند.جنگ علیه یمن
یکی از بارزترین موارد اختالف بین این دو امارت
رقیبازچندسالگذشتهاستکهبهدلیلتکروی
ولیعهدابوظبیوشکستسیاستهایاودریمن
و به تبع آن شکلگیری انتقادهایی علیه امارات از
سویمجامعبینالمللی،موجبشدهاستکهاین
سیاستها از سوی «محمد بن راشد آل مکتوم»،
حاکم دبی مورد انتقاد قرار گیرد آن هم در پشت
پرده و به دور از چشم رسانهها.در همین زمینه،
حساب کاربری «بوغانم» که به افشاگری علیه
مقامهای امارات در فضای توئیتر معروف است،
مدعی شد که «هیا بنت الحسین» ،زن حاکم دبی
کهخواهرشاهاردننیزهست،طیهفتههایاخیر
بهآلمانگریختهاست.اینکاربرافشاگرمدعیشد
که هیا در کودتای نافرجام علیه برادرش «عبدا...
دوم» ،دست داشته و شوهرش ،محمد بن راشد

وعدهروزهایروشنبرایمردمیمن
همزمانبابمبارانجیزانوابهاء،انصارا...وعدهرونماییازسالحهاییجدید
داد،ازموشکهایبالستیکوبالدارگرفتهتاکروزهاوپهپادهایپیشرفتهتر
پس از شروع تحوالت یمن ،بیشتر کارشناسان
این حوزه ،یگانه راه نجات و تغییر موازنه به منظور
برون رفت از بنبست محاصره و جنگ را تکیه بر
حمالت انبوه موشکی و پهپادی به عمق خاک
ائتالف متجاوز میدانستند ،اما درباره وجود این
توانمندی یا شکلگیری آن در کوتاه مدت نیز
تردید جدی داشتند .این انتظار اما در ماههای
ت گسترده،
اخیر پایان یافته و جهان شاهد عملیا 
هدفمندومؤثرانصارا...بهزیرساختهایحیاتی
عربستاناست.حتیدیروز،ازسوییقاصفهای

 k2ارتشیمنباردیگرمناطقنظامیدرفرودگاه
های جیزان و ابهاء را هدف قرار دادند واز سوی
دیگر با یک فروند موشک بالستیک کوتاهبرد نیز
مقر فرماندهی «مـــزدوران» ائتالف در اطــراف
جیزانرامنهدمکردند.همچنین«،یحییسریع»
سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعــام کــرد ،به
زودی از آخرین دستاوردهای صنایع جنگی این
کشور که شامل سالحهای مختلف و در رأس آن
ها موشکهای بالستیک،بالدار ،کروز و پهپاد
مـیشــود ،رونمایی خواهد شــد.وی همچنین
فاش کرد که یکی از سالحهایی که قــرار است
رونمایی شود تحولی مهم در تاریخ نظامی یمن

دولتانگلیسموقتافروشسالحبه
عربستانراممنوعکرد

یکدستصلح
یکدستخون
در پی رأی دادگاه انگلیس درباره غیرقانونی
بودنفروشسالحبهائتالفمتجاوزعربستان،
نشریه «مــیــدل ایــس ـتآی» گـــزارش داد که

چهره روز

سخنگویمالنیا،سخنگویکاخسفیدشد
استفانی گریشام  ،سخنگوی مالنیا ترامپ ،بانوی
اول آمریکا ،به عنوان سخنگوی کاخ سفید منصوب
میشود.اوجایگزینساراهاکبیسندرزشدهاست.
سندرزکهچندروزپیشخبرجداییاشازکاخسفید
علنیشد،طیدوسالگذشتهبارهاباخبرنگارانبر
سر اخبار مربوط به رئیس جمهور آمریکا و سخنان
جنجال برانگیز دونالد ترامپ دچار تنش شده بود.
رسانه های منتقد ترامپ بارها ســارا سندرز را به
حمایت «همه جانبه» از ترامپ حتی در هنگامی که
اظهارات او با مستندات همخوانی نداشت ،متهم
می کردند .خبر انتخاب استفانی گریشام به عنوان
سخنگویجدیدکاخسفیدرامالنیاترامپدرتوئیتر
منتشر کرد و نوشت« :ما به کسی بهتر از استفانی
نتوانستیمفکرکنیم»گریشاماز 2015همراهومورد
اعتمادمالنیابودهاست.اوقراراستازهفتهآیندهکار
خود را آغاز کند .با وجود این ،طی چند ماه گذشته
نقشسخنگویکاخسفیدبسیارکمرنگشدهواغلب
خبرهایاصلیراخودترامپبهخبرنگارانمیگویدو
جلساتروزانهکاخسفیدباخبرنگارانهمیکسالی
استکهدیگربهطورروزانهبرگزارنمیشود.

اظهار نظر روز

فهمی هويدی نويسنده و متفكر بزرگ عرب می
گوید:آنچهدربحرین(کنفرانسمنامه)میگذرد
مزایده فــروش وطن هاست.واهمه دارم بگویم
فاحشگی سیاسی مشروع شده است و شرف یک
جوانفلسطینیبیشترازرهبرانعرباست.

یکیاززنانحاکمدبیکهدخترشاهسابقاردناستبهآلمانگریخته؛علت
زناشوییاستیاکودتاعلیهشاهاردن؟!
برای این که رقیب او «محمد بنزاید» ،ولیعهد
ابوظبیمباداازاینقضیهسوءاستفادهکندواززن
او و شاه اردن باجخواهی کند ،زمینه را برای فرار
هیا فراهم کرده است .ولیعهد ابوظبی به دنبال
این بوده که از دست داشتن زن محمد بن راشد
در کودتای مذکور در راستای فشار به آن دو (شاه
اردن و حاکم دبی) ،برای موافقت با معامله قرن
آمریکا استفاده کند.حتی بعد از افشای کودتای
هیا علیه برادرش ،شاه اردن دستور داده است که
برخی از فرماندهان نظامی و امنیتی این کشور از
جملهرئیساستخباراتازسمتخودبرکنارشود
و سفیر امارات در امان و «مطر الشامسی» ،رئیس
سابق دستگاه امنیتی ابوظبی از اردن اخراج
شوند.بوغانممینویسدهیاازترسبرادرشملک
عبدا ...جرئت نکرده است به اردن برگردد .حتی
بن راشد پیشتر به زنش درباره همکاری با سه نفر
در امــارت ابوظبی هشدار داده بود .با این حال
هیا به توصیههای همسرش توجهی نکرده بود و
مشاهدهیکیازاینسهنفردرقصراو(هیا)موجب
ناراحتیبنراشدشدهبود.اطالعاتیبهتازگیبه
بیروندرزپیداکردهمبنیبراینکهزنبنراشدبه
وسیله دفترش دست به اختالسهای مالی زده
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بحرین

ولی بعدها معلوم شد که بخشی از این اموال برای
اجــرای عملیات کودتا علیه بــرادرش بوده است
وپس از آن که شاه اردن از محمد بن راشد در این
بارهتوضیحخواسته،او(بنراشد)ازآنچهشنیده،
شوکه شده است .شوکه از این جهت که دستگاه
امنیتیدرابوظبیبازناوعلیهعبدا...دومتوطئه
کرده است.دستگاه امنیتی ابوظبی نیز برای این
کهنقششدرکودتاعلیهاردنافشانشود،داستان
اختالف زناشویی هیا با بن راشد را ساخته و حتی
شعری به سبک و سیاق شوهرش منتشر کرده
که در آن ،بن راشد همسرش را به خیانت متهم
میکند.بهگفتهابوغانم،بنزاید،بنراشدراتهدید

کرده است که اگر عملیات کودتا را افشا کند ،به
حسابپسراو"حمدانبنمحمدبنراشد"خواهد
رسید.ادعاهایاینافشاگراماراتیدرحالیاست
کهسایتافشاگر«اماراتلیکس»چندهفتهپیش
فاش کرد که زن محمد بن راشد و دو فرزندشان
(زایــد و جلیله) به کمک یک دیپلمات آلمانی از
امارات فرار کردهاند.این سایت مدعی شد که هیا
بنتالحسینبهمحضرسیدنبهآلمان،خواستار
پناهندگی سیاسی شده و درخواست طالق از بن
راشدرادادهاست.بااینحال،برلینبادرخواست
محمد بن راشد و محمد بن زاید برای بازگرداندن
هیامخالفتکردهاست.

به شمار م ـیرود و این سالح مراحل آزمایشی
را به صــورت موفق پشت سر گذاشته اســت.در
اثبات استیصال و وادادگی عربستان همین بس
که برگههای نظامی  -اقتصادی خود در برابر
عملیات منحصر به فرد موشکی-پهپادی را بی
اثر یافته و دست به دامان واسطهها برای توقف
حمالت شده است.سعودیها پیش از این
در برابر حمالت پراکنده موشکی انصارا،...
با سرعت و صراحت اعالم موضع کرده و
با غرور زیاد از موفقیت رصد و انهدام
مــوشـکهــا تــوســط سامانههای
پیشرفته پدافندی خــود خبر
میدادند ،اما به دلیل تأثیر
مشهود عملیات اخیر،
گستره وسیع و بی
وقفهبودنآن ،این
رویکردسعودیها
نــیــز کـــارایـــی خــود

را از دست داده اســت .عملیات منحصر به فرد
انصارا ...با تغییر ملموس موازنه ،توپ را به زمین
سعودیهاانداختهوبایدازمیانتخریبروزافزون
تأسیساتحیاتیخودوپایانجنگیکیراانتخاب
کنند ،اما به نظر میرسد ترس از تبعات سنگین
پذیرششکستوپایانبدوندستاوردجنگ،
سعودیها را بر سر دوراهی یک انتخاب
سخت ،سردرگم و مردد گذاشته است.
هر چند سران ابوظبی نیز از دور جدید
حمالتانصارا...تاکنوندرامان
بودهاند ،اما پرواضح است که
به دلیل سطح بــاالی آسیب
پذیری امــارات در مقایسه
با عربستان و مهآلود بودن
فضایسیاسی-اقتصادی
آنهاپسازوقوععملیات،
درفضاییازترسونگرانی
بیوقفهوکشندهبهسرمیبرند.

دولت لندن همکاریهای تسلیحاتی خود با
آغاز گران جنگ یمن را متوقف کرده است.
دادگــاه تجدیدنظر انگلیس هفته گذشته با
صدور حکمی که یک پیروزی چشمگیر برای
گروههای ضد جنگ محسوب میشود ،فروش
سالح به عربستان را غیرقانونی اعالم کرده بود
اما با این حال ،دولت انگلیس اعالم کرده که به
حکم دادگاه تجدید نظر اعتراض میکند.همه
درباره خباثت انگلیسیها شنیدهایم ،سران

کاخ باکینگهام و خانه شماره 10در طول تاریخ
 300سالگذشتهسببمرگدههامیلیوننفر
در جهان شده اند.روزنامه گاردین در گزارشی
درباره مشارکت انگلیس در جنگ علیه ملت
یمن و ابعاد مختلف آن نوشت :انگلیس نه تنها
سالح به عربستان فروخته ،بلکه به منظور
ارائه خدمات پس از فروش و حفظ و نگهداری
سالحها و هواپیماها هزاران نظامی انگلیسی
را نیز در اختیار ریاض قرار داده است.

آلخلیفه؛خائنبهآرمانقدس

بحرین:می خواهیم روابطی خوب با
اسرائیل داشته باشیم

همزمان با پایان نشست ضدفلسطینی منامه؛
«خالد بن احمد آل خلیفه» وزیر خارجه بحرین در
مصاحبه با چند رسانه صهیونیستی برای اولین
بار به صراحت از تصمیم این کشور برای برقراری
رابطه با رژیم صهیونیستی سخن گفته است.وی
در گفتوگو با پایگاه «تایمز اسرائیل» درباره رژیم
صهیونیستیگفتهاست«:مامعتقدیمکهاسرائیل
کشوری است که میماند و ما میخواهیم روابط
بهتری با آن داشته باشیم .میخواهیم با آن صلح
کنیم».وزیرخارجهبحریندرمصاحبهباکانال۱۰
تلویزیونرژیمصهیونیستیهمدرپاسخبهسوالی
درباره غیرمعمول بودن مصاحبه یک مقام عرب با
رسانههای اسرائیلی ،میگوید« :این اتفاق باید
مدتها پیش رخ میداد .صحبت کردن با کسانی
که با آنها اختالف داریــد ،همواره گامی است
که در نهایت به کاهش تنش منجر میشود ».وی
افزود« :ما همواره میخواستیم مناقشه عربی-
اسرائیلی یا مناقشه اسرائیلی-فلسطینی را
حل کنیم اما ما همواره با افراد مختلف از سراسر
جهان صحبت کــردهایــم ،جز صحبت مستقیم
با افکار عمومی اسرائیل از طریق رسانهها و
شبکههای تلویزیونی خودشان .فکر میکنم این
باید مدتها پیش اتفاق میافتاد و نمیخواستیم
االن هم که این نشست مهم را میزبانی میکنیم،
اینفرصتراازدستبدهیم».طیسالهایاخیر
گزارشهای متعددی از تماسهای پشت پرده
برخی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس
با رژیم صهیونیستی منتشر شده و حتی گفته
میشود که این کشورها روابط امنیتی نزدیکی
با یکدیگر برقرار کردهاند .در این میان ،بحرین
رویکردی علنیتر در پیش گرفته و از همین رو
نیز میزبانی از نشست اقتصادی فلسطین که گام
نخست رونمایی از طرح سازش موسوم به «معامله
قرن»است،بهاینکشورسپردهشدهبود.نشستی
که همه گروههای فلسطینی متفقالقول نهتنها
در آن شرکت نکردند ،بلکه با برگزاری آن نیز
مخالفت کردند.

