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فلسطین: از آغاز س��ال جاری میالدی تاکنون بیش 
از ۲۵۰۰ فلس��طینی توس��ط صهیونیس��تها بازداشت 
ش��ده اند. خبر دیگ��ر آنکه برخی رس��انه های خبری 
از برخاس��تن دود غلیظ از کارخان��ه ای در جنوب تل 
آویو خبر دادند که ویژه س��اخت س��الح های مختلف 
ارتش رژیم صهیونیس��تی است. خبر دیگر آنکه رژیم 
صهیونیستی سیس��تم راداری جدیدی را در مرزها با 

نوار غزه مستقر کرد.

پاکستان: دادگاه الهور از دولت مرکزی، دولت ایالتی 
و سازمان مبارزه با تروریسم پاکستان درخواست کرد 
با بررس��ی مجدد پرونده »حافظ س��عید« رهبر گروه 
تروریس��تی لشکر طیبه و سرپرس��ت جماعت الدعوه 
ظ��رف ۲ هفت��ه آینده نظر خ��ود را ب��رای تبرئه وی 
اع��الم کنند. در ابتدای ماه جاری میالدی بیش از ۲3 
پرون��ده علیه 13 عضو گ��روه جماعت الدعوه از جمله 

عبد الرحمن مکی و حافظ سعید تشکیل شد.

قطر: قطر بزرگ ترین پایگاه گارد س��احلی خود را  به 
طور رس��می افتتاح کرد. پایگاه دریایی الظعاین واقع 
در سمیس��مه در ساحل شرقی قطر در 3۰ کیلومتری 
شمال دوحه، پایتخت این کشور قرار دارد. این پایگاه 
با بیش از ۶۰۰ هزار متر مربع وسعت، عالوه بر نظارت 
ب��ر س��واحل و امدادرس��انی در دریا در نظ��ر دارد از 

تاسیسات نفتی دریایی قطر نیز محافظت کند.

عربس�تان: »س��فر الحوالی« مفتی عربستانی که در 
زندان به س��ر می برد در پاسخ به امان نامه بن سلمان 
برای او نوش��ته اس��ت که باید منتظ��ر عواقب وخیم 
اقداماتش باش��د. »مجتهد« افشاگر معروف عربستانی 
در صفحه توئیتر خود نوش��ت که مس��ئوالن سعودی 
اخی��را از »س��فر الحوال��ی« مفتی عربس��تانی که در 
بازداشت به سر می برد خواسته اند تا با نوشتن نامه ای 

عذرخواهی کرده و آزاد شود.

چین: وزارت خارجه چین در ادامه هش��دارهایش به 
واش��نگتن درباره تایوان، تهدید تحریم  ش��رکت های 
آمریکایی دخیل در فروش س��الح ب��ه تایوان را تکرار 
ک��رده است.س��خنگوی وزارت خارج��ه چین در یک 
هش��دار تند به آمریکا درباره تصمیم اخیر اعالمی این 
کشور برای فروش تسلیحات به تایوان تاکید کرده که 
ش��رکت های آمریکایی دخیل در فروش تسلیحات به 

تایوان را تحریم می کند.

ذرهبین

زندگی در خاموشی 
مهاج��ران غیرقانونی همزمان با حمل��ه ماموران اداره 
مهاج��رت و گمرک آمریکا به 1۰ ش��هر این کش��ور، 
در ح��ال ذخیره مواد غذایی هس��تند و قصد دارند با 
پرده های کشیده و چراغ های خاموش در خانه هایشان 

بمانند.
گ��روه "ائت��الف مهاجران" اظهار کرده اس��ت، پس از 
آنک��ه مام��وران اداره مهاجرت و گم��رک در نزدیکی 
ف��رودگاه بین المللی میامی دیده ش��ده اند، مهاجران 
در خانه هایش��ان پناه گرفته اند اما هیچ دستگیری ای 
گزارش نشده است. این گروه در فیسبوک نوشت: آنان 
م��واد غذایی ذخیره می کنند و قصد دارند با پرده های 
کشیده و چراغ خاموش در خانه هایشان بمانند. برخی 
هم به س��ر کار خود نمی روند و در خان��ه مانده اند.به 
گ��زارش روزنامه دیلی میل، "ش��بکه واکنش س��ریع 
کل��ورادو" که فعاالن مهاجرتی آن را تش��کیل داده اند 
نیز اظه��ار کرده ک��ه گزارش های تایید نش��ده ای از 

دستگیری سه تن در شهر دنور وجود دارد.
در همی��ن حال، ده ها کلیس��ا در ل��س آنجلس اعالم 
کرده ان��د که به خانواده های مهاج��ران پناه می دهند. 
به گفته یکی از مقامات آگاه از فعالیت های کلیس��اها، 
میزان مشارکت کلیساها به بیشترین حد خود رسیده 
که نشانگر خشم روز افزون از اقدامات دولت در زمینه 
مهار اس��ت. مت البنس، مدیر موقت اداره مهاجرت و 
گمرک به ش��بکه خبری فاکس نیوز گفت: ما در حال 
انجام اقداماتی علیه اش��خاص خاصی هستیم که باید 
در دادگاه مهاجرتی حاضر می شدند و قضات مهاجرتی 

حکم خروج آنان را صادر کرده اند.
البن��س اظهار کرد، این عملیات خانواده هایی را هدف 
قرار داده که به طور غیرقانونی وارد کشور شده و اکثراً 
در دادگاه رس��یدگی به مهاجرتش��ان حاضر نشده اند. 
فعاالن حقوق مهاجران ام��ا می گویند، این پناهجوها 
در بس��یاری از موارد اطالعیه تاری��خ برگزاری دادگاه 
خ��ود را دریافت نمی کنند.این عملیات علیه مهاجران 
از اواخر روز ش��نبه آغاز ش��ده و بیش��ترین تمرکز را 
در ش��یکاگو، ل��س آنجلس و میامی داش��ته اس��ت. 
بیل دبالس��یو، ش��هردار نیویورک که نامزد دموکرات 
انتخابات ۲۰۲۰ اس��ت، در خصوص ای��ن اقدام گفته 
اس��ت: این یک حرکت سیاسی از سوی ترامپ است. 
او ی��ک نهاد دولتی آمریکا را سیاس��ت زده کرده تا به 

پیروزی خود در انتخابات آینده کمک کند.

نیمچهگزارش

ادعای ترزا می علیه ترامپ 
»ترزا می« نخست وزیر انگلیس اظهارات نژادپرستانه »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا علیه چهار زن نماینده کنگره که بعنوان پناهجو وارد خاک آمریکا شده اند 
را محکوم و »کاماًل غیرقابل قبول« خواند.روزنامه انگلیسی »میرور« گزارش کرد، 
ترامپ در یک پیام توییتری نژادپرس��تانه نوش��ت که سیاس��تمداران »ترقی خواه 
دموک��رات« ک��ه از او انتقاد کرده اند باید به کشورهایش��ان بازگردند و به ترمیم این 
مکا ن های کاماًل از هم گس��یخته و آلوده به جرم کمک کنند. سخنگوی ترزا می تصریح 
کرد: »ترزا می معتقد است که توییت های ترامپ مبنی بر اینکه چهار زن کنگره به کشورهای 
»از هم گسیخته و آلوده به جرم« خود بازگردند، »کاماًل غیرقابل قبول است«. رئیس جمهور 
آمریکا در اظهاراتی نژادپرس��تانه در توییتر نوش��ت: »جالب است زنان دموکرات ترقی خواه 
کنگره را ببینید که اصالتاً از کشورهایی آمده اند که دولت هایشان فاجعه کامل و تمام عیار 

هستند، اکنون با صدای بلند به مردم آمریکا، می گویند که چطور دولت باید اداره شود«.

هزینه گلف بازی های ترامپ!
بررس��ی های اخیر نش��ان می دهد تاکنون ح��دود 1۰۵ میلی��ون دالر از جیب 
مالیات دهندگان آمریکایی برای گلف بازی های رئیس جمهور این کشور پرداخت 
ش��ده است. وبسایت روت گزارش داد: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا یکی 
از عاش��قان بازی گلف اس��ت. در واقع، بهتر است بگوییم او در کل دوره ریاست 
جمه��وری اش به بازی گلف مش��غول بوده و اگر فرصت کند به وظایف ریاس��ت 
جمهوری اش نیز می پردازد. جالب ترین نکته درباره عشق عمیق ترامپ به بازی گلف 
این است که او در این بازی تقلب هم می کند. جالب اینجاست که دونالد ترامپ در دوره 
ریاست جمهوری باراک اوباما، او را به دلیل گلف بازی مورد انتقاد قرار می داد. ترامپ در 
فوریه س��ال ۲۰1۶ اعالم کرده بود: من گلف بازی را دوس��ت دارم؛ اما اگر در کاخ سفید 
بودم، فکر نمی کنم دیگر می توانستم زمین گلفم در ایرشر جنوبی در اسکاتلند را ببینم. 

فکر نمی کنم دیگر می توانستم زمین گلفم در دورال فلوریدا را ببینم..

درخواست استولتنبرگ از مسکو 
دبیرکل ناتو با هش��دار درباره پیامدهای خروج از پیمان منع موش��ک های اتمی 

میان برد، از روسیه خواست تا این توافق را حفظ کند.
»ینس استولتنبرگ« دبیرکل سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( در مطلبی 
ب��رای روزنامه آلمانی »فرانکفورتر آلگماینه« از روس��یه خواس��ت تا پیمان منع 

موشک های اتمی میان برد )INF(  را حفظ کند و به این توافق پایبند بماند. 
در این مطلب ضمن اینکه از مس��کو خواس��ته شده است که از آخرین فرصت موجود 
استفاده کند، آمده است: »روسیه موشک های جدید اتمی میان برد تولید و مستقر کرده 
اس��ت. این سامانه موش��کی قابلیت حرکت دادن دارد و به راحتی می توان آن را مخفی 
کرد. شهرهایی از آلمان از جمله برلین، فرانکفورت و مونیخ هم در تیررس این موشک ها 
قرار دارند.«در همین حال اس��تولتنبرگ نوشته اس��ت: »ما درباره تحوالت در ارتباط با 

توافق INF که می تواند روز دوم آگوست )11 مرداد( منقضی شود، نگرانیم. «

فرامرز اصغری 

عربستان طی روزهای اخیر با تحرکات نظامی همراه بوده که محور 
آن را برگزاری رزمایش مشترک با آمریکا تشکیل می دهد. رزمایش 
مشترک  فرمانده غیور ۲۰1۹ ، با حضور نیروهای زمینی عربستان 
و آمریکا روز یکشنبه در مرکز تمرین اصلی شهرک نظامی "ملک 
خالد" در ش��مال عربستان آغاز ش��د و این رزمایش به مدت دو 

هفته ادامه خواهد داشت.سرتیپ صالح بن احمد الزهرانی، فرمانده 
منطقه ش��مالی عربستان به خبرگزاری رسمی این کشور )واس( 
خاطرنشان کرد: این رزمایش در امتداد تمرین های مشترک میان 
نیروهای زمینی دو کش��ور برگزار می شود. الزهرانی تصریح کرد: 
هدف از این رزمایش تقویت همکاری نظامی مش��ترک میان دو 
کش��ور و تبادل مهارت ها و مفاهیم و همچنین باال بردن س��طح 

آمادگی برای مقابله با تهدیدهای منطقه ای است.
ای��ن رزمایش در حالی صورت می گیرد که یک س��وال مطرح 
اس��ت و آن اینک��ه ای��ن رزمایش تا چ��ه می��زان برگرفته از 
توانایی های نظامی سعودی است؟ بررسی وضعیت سعودی در 
منطقه نشان می دهد که این کشور بویژه در جنگ یمن ناتوان 
ش��ده اس��ت چنانکه عملیات های پهپادی و موشکی یمنی ها 
زمینه ساز زمین گیر شدن سعودی شده چنانکه منابع خبری 

حتی ازد تعطیلی فرودگاه های س��عودی در ش��ب ها خبر می 
دهند. در همین حال س��عودی به دنبال میانجی برای فرار از 
بحران یمن است. نکته دیگر وضعیت بحرانی در روابط امارات 
و عربستان است. در همین چارچوب یک روزنامه عربی، ضمن 
اش��اره به طرح دولت های عربی خلیج فارس برای بدنام کردن 
معارضان و مس��ؤول دانستن آنها در بحران سیاسی سودان از 
طریق نقض بندهای توافق سیاس��ی اخی��ر، از اختالف امارات 
و عربس��تان بر س��ر رهبران شورای نظامی س��ودان خبر داد. 
عربس��تان ک��ه در آغاز تهاجم ب��ه یمن اعالم ک��رده بود کار 
انصاراهلل را در زمانی کوتاه یکسره می کند اکنون و در پی قصد 
امارات برای خروج از ائتالف متجاوز، تنها ش��ده و بیش تر وارد 
الک دفاعی ش��ده اس��ت. اختالفات راهبردی میان دو متحد 
بزرگ و مهم یعنی س��عودی و امارات کم کم آش��کار شد ، در 

زمانی که عربستان می خواهد عملیات ائتالف در منطقه ای در 
ش��مال یمن یعنی جایی که حمالت به فرودگاه ابها و جازان 
از آنج��ا انجام می گیرد، متمرکز ش��ود امارات قائل به اهمیت 

عملیات هجومی در جنوب یمن بویژه بندر عدن است. 
با توجه به این شرایط می توان گفت عربستان با برگزاری این 
رزمایش به دنبال پنهان سازی وضعیت بحرانی و نمایش اقتدار 
مصنوعی برای اهمیت زدایی از شکس��ت هایش در یمن است 
در حالی با این اقدام کم اهمیت بودن کاهش مشارکت امارات 
در یمن را نیز مورد توجه دارد. در اصل س��عودی که با بحران 
داخلی و خارجی مواجه است با رویکرد به چنین رزمایشی به 
دنبال قدرت نظامی ظاهری است حال آنکه حقیقت تحوالت 
ناکامی و بحران های ش��دید این کش��ور اس��ت ک��ه با چنین 

رزمایش هایی نیز نمی تواند بر آنها سرپوش گذارد. 

یادداشت

وزارت کش��ور فرانس��ه اعالم کرد، به  سب���ز دنبال آجش��ن ها در این کش��ور بعد از قاره 
صعود تی��م ملی فوتب��ال الجزایر به فینال ج��ام ملت های 
آفریقا، در مجموع ۲۸۲ نفر از فرانس��وی های الجزایری تبار 

بازداشت شدند.
 پایان یکی از بازی های نیمه نهایی جام ملت های آفریقا در 
مصر و پیروزی تیم فوتبال الجزایر بر نیجریه، عصر و ش��ب 
یکش��نبه خیابان های فرانسه را به صحنه درگیری نیروهای 

پلیس و امنیتی با حامیان این تیم بدل کرد.
وزارت کشور فرانسه اعالم کرد که در »آشوب ها« در فرانسه 
بعد از پی��روزی تیم الجزایر در نیم��ه نهایی جام ملت های 
آفریقا، در مجموع ۲۸۲ نفر بازداش��ت ش��دند. حامیان تیم 
فوتبال الجزایر دنبال صع��ود آن به فینال این رقابت ها، در 
خیابان های سراسر فرانسه به جشن و پایکوبی پرداختند اما 

این جشن ها به آشوب تبدیل شدند.
حامیان تیم الجزایر در فرانس��ه، بعد از پیروزی این تیم در 
بازی یک چهارم نهایی جام ملت های آفریقا در برابر ساحل 
عاج هم به خیابان ها آمده بودند. به گفته مقام های فرانسوی 
آنها به آشوب و آسیب زدن به مغازه ها در مرکز پاریس زده 
بودند.وزارت کشور فرانسه اعالم کرد که از مجموع ۲۸۲ نفر 
بازداشتی آشوب های روز گذشته، ۲۴۹ نفر به بازداشتگاه ها 
منتقل ش��دند. از شهر مون پلیه فرانسه هم خبر رسیده که 
یک حامی تیم الجزایر حین رانندگی و جشن گرفتن صعود 
آن ب��ه فین��ال، کنترل خودرو را از دس��ت داد و یک زن را 

کشت و فرزندش را شدیدا زخمی کرده است.
فرانسه که س��ابقه تاریخی در استعمار کشورهای آفریقایی 
و جنگ های خونین با جنبش های اس��تقالل طلبانه در این 
قاره دارد، موطن الجزایری تبارهای بسیاری است. عالوه بر 
این، فوتبالیس��ت های مطرح فرانسوی از قبیل »زین الدین 
زی��دان« که ب��ا این تیم در س��ال 1۹۹۸ برنده جام جهانی 

فوتبال شدند، الجزایری تبار هستند.
در همی��ن ح��ال در جریان اعتراضات در حاش��یه روز ملی 
فرانسه، پلیس دستکم 1۵۰ نفر از جمله رهبران معترضین 
را بازداش��ت کرده است. معترضان به سیاست های »امانوئل 
ماکرون« رئیس جمهور فرانسه به خیابان آمدند و استعفای 
او را خواس��تار ش��دند. پلیس ض��د ش��ورش در مواجهه با 

معترضان، ده ها نفر را دستگیر کرد. 
تعداد زیادی از معترضان پس از حضور گس��ترده نیروهای 
امنیت��ی، با حضور در خیابان ش��انزه لیزه تالش کردند تا با 
گذاشتن اش��یایی در خیابان، مسیر را مس��دود کنند. آنها 
همچنین اقدام به پرتاب س��نگ و بطری به س��مت پلیس 
کردند. پلیس در مقابل با گاز اش��ک آور س��عی در متفرق 
ک��ردن معترض��ان داش��ت. گزارش ها بدون اینک��ه به عدد 
دقیقی  از افراد آس��یب دیده اش��اره کند، از زخمی ش��دن 

ده ها نفر حکایت دارد.
 همچنین وزارت کش��ور فرانس��ه اعالم کرده اس��ت که در 
حاش��یه درگیری در چندین شهر فرانسه در حاشیه جشن 

الجزایر  هم تعدادی دستگیر شده اند.

سرکوب الجزایری ها در فرانسه به خاطر فوتبال 
گروه موس��وم به »دیدبان حقوق بشر  آس�یا س��وریه« اع��الم ک��رد ک��ه از منطقه غ�رب 
کردس��تان عراق، برای نوزدهمین بار، ۲۸۰ کامیون حامل 
س��الح و تجهیزات لجس��تیکی برای ش��به نظامیان ُکرد در 

شرق سوریه ارسال شد.
 روند ارس��ال تجهیزات نظامی و لجستیک از طرف ائتالف 
بین المللی موس��وم به ضد داعش به رهبری آمریکا به شرق 
س��وریه همچنان ادامه دارد. تاکنون بیش از هزار و هفتصد 
کامیون س��الح به ش��رق سوریه ارسال ش��ده و این منطقه 

توسط آمریکا در ماه های اخیر غرق سالح شده است. 
گروه موس��وم ب��ه »دیدبان حقوق بش��ر س��وریه« گزارش 
داد ک��ه این تجهیزات نظامی و لجس��تیک از ش��مال عراق 
)منطقه کردس��تان( وارد مناطق تحت تسلط شبه نظامیان 
ُکرد »نیروهای دموکراتیک س��وریه« ش��ده است. نیروهای 
دموکراتیک س��وریه شبه نظامیانی هستند که تحت حمایت 
آمریکا قرار دارند و بعضا، اعالم آمادگی کرده اند که با دولت 

سوریه وارد جنگ شوند.
در خص��وص اقدامات ضد حکومتی این ش��به نظامیان ُکرد، 
روزنامه االخبار لبنان امروز دوشنبه با انتشار نامه ای، از توطئه 
این عناصر با یک تاجر صهیونیس��ت برای غارت نفت سوریه 
خبر داد. دیدبان حقوق بش��ر س��وریه اع��الم کرد که حدود 
۲۸۰ کامیون حامل سالح و تجهیزات نظامی و لجستیکی از 

شمال عراق وارد مناطق شرق فرات شده است.
به گفته این گروه، دس��ت کم، طی 1۹ بار گذشته و از زمان 

تسلط ُکردها و نظامیان تروریست آمریکا بر شرق سوریه، تا 
کنون بیش از 173۰ کامیون سالح و تجهیزات لجستیکی و 
نظامی، توسط آمریکا به شبه نظامیان ُکرد ارسال شده است.

اخیرا مداخالت کش��ورهای غربی و عرب��ی در امور داخلی 
س��وریه و س��فر آنان به مناطق تحت تس��لط شبه نظامیان 
ُکرد افزایش یافته اس��ت. یک هیئت از س��وئد اواخر خرداد 
ماه گذش��ته وارد مناطق تحت تسلط نیروهای دموکراتیک 

سوریه شد و با نمایندگان احزاب ُکرد سوریه دیدار کرد.
 »سنحریب برصوم« رئیس مشترک حزب »االتحاد السریانی« 
اعالم کرد که در جریان این نشست، »مکانیزم توسعه فعالیت 
در ]مناطق تحت تس��لط شبه نظامیان ُکرد[ در شمال شرق 
س��وریه بررس��ی و برنامه های آتی برای ارائه کمک الزم« به 
ش��به نظامیان ُکرد و نهاد موس��وم به »خودمخت��اری ُکرد« 
بررسی ش��د. در راس��تای حمایت از تمایالت جدایی طلبانه 
شبه نظامیان ُکرد، »ثامر الس��بهان« وزیر مشاور سعودی در 
امور خلیج فارس، »جوئل رابین« معاون وزیر خارجه آمریکا 
و »ویلیام روباک« س��فیر سابق آمریکا در بحرین ۲3 خرداد 
ماه جاری وارد دیرالزور در شرق سوریه شدند. خبر دیگر آنکه 
تروریست های حاضر در غرب شهر حلب سوریه همچنان به 
حمالت خمپاره ای خود به این شهر ادامه می دهند که در پی 
این حمالت، 1۶ غیرنظامی کشته و زخمی شدند. همچنین 
خبرگزاری سانا از خرابکاری در یک خط لوله انتقال نفت این 
کش��ور خبر داده و آن را یک عملیات تروریستی برای ضربه 

زدن به بخش انرژی سوریه خوانده است.

شرق سوریه غرق سالح های آمریکایی 

دلخوشان به فرمانده غیور 2019 

گروه فرادید   ویژه در ادامه رس��وایی کشورهای گ�زارش 
غرب��ی مدعی حمای��ت از حقوق بش��ر و مبارزه با 
تروریس��م، ش��بکه الجزیره فاش کرد که سازمان 
اطالعات بحرین برای از بین بردن رهبران معارض 
در ای��ن کش��ور و همچنین انج��ام عملیات داخل 

خاک ایران با القاعده همکاری کرده است.
ش��بکه الجزیره از ی��ک طرح مخفیان��ه در زمینه 
همکاری س��ازمان اطالعات بحرین در سال ۲۰۰3 
با س��ازمان تروریس��تی القاعده برای ترور رهبران 
معارض در این کشور خبر داده است. براساس این 
گزارش، سازمان اطالعات بحرین یکی از سرکردگان 
القاعده را برای تشکیل یک هسته ترور برای از بین 

بردن معارضان این کشور اجیر کرده است.
براساس اسناد منتشر ش��ده از سوی الجزیره، سه 
مقام امنیتی این کشور نیز با مجوز مستقیم حمد 
بن عیس��ی پادش��اه بحرین در این طرح مشارکت 
داش��ته اند. لیس��ت ترور ش��امل رهبران سیاسی 
معارض��ان بحرین��ی و در راس آنه��ا عبدالوه��اب 
حسین بوده است. این گزارش می گوید که پادشاه 
بحری��ن با همکاری عربس��تان س��عودی ش��خصا 

مداخله کرده تا »محمد صالح« لیدر این تیم ترور 
به خدمت گرفته شود.

الجزی��ره در ادامه می گوید که پادش��اهی بحرین 
جری��ان گروه��ک انصار الفرق��ان را نیز به خدمت 
گرفته اس��ت تا به جاسوس��ی و عملیات در داخل 
خاک ایران مبادرت کند. اما نیروهای ایرانی »هشام 
البلوش��ی« را در سال ۲۰1۵ طی یک عملیات در 
جنوب ش��رق ایران کشتند. وزارت اطالعات ایران 
در اردیبهش��ت 13۹۴ اعالم کرد که هشام عزیزی 
معروف به ابوحفص البلوش��ی، فرمانده گروه انصار 
الفرقان و دو نفر از همراهانش در اس��تان سیستان 
و بلوچستان کشته شده اند.فضای سیاسی حاکم بر 
بحرین بر کس��ی پوشیده نیست،رژیم آل خلیفه از 
مدت ها پیش س��عی می کند با هدف دوام و بقای 

حکومت فاسد خود، این فضا را تغییر دهد.
 شبکه خبری الجزیره قطر در برنامه »ما خفی کان 
اعظ��م«، پرده از روابط رژیم آل خلیفه با س��ازمان 
تروریس��تی القاع��ده بر م��ی دارد و فاش می کند 
ک��ه حکومت بحرین، القاع��ده را برای فتنه افکنی 
بین ش��یعه و س��نی به خدمت گرفته اس��ت. این 
افش��اگری می تواند تکلیف کسانی را که هنوز هم 

نپذیرفته اند که این خاندان چه جنایاتی در حق 
ملت مظلوم بحرین کرده است، با خودشان روشن 
کند. ممکن است کسی از خود بپرسد چرا خاندان 
آل خلیفه دس��ت به دامان گروه های تروریستی، 
عناصر اطالعاتی ب��ر جای مانده از رژیم منحوس 
صدام، مزدوران پاکستانی و بنگالی و دیگر ملیت 
های آسیایی ش��ده و پس از اعطای تابعیت، آنها 
را در دستگاه جاسوسی و پلیس این کشور، علیه 

ملت خود به کار می گیرد؟
پاسخ همه این سوال ها فقط یک کلمه است؛ این 
خاندان هیچ اس��اس و ریش��ه ای در بحرین ندارد 
بلکه یک جس��م بیگانه اس��ت که ب��ه زور بر ملت 
بحرین تحمیل ش��ده اس��ت به همین دلیل هیچ 
فصل مش��ترکی با ملت بحرین ن��دارد و لذا از هر 
ش��یوه کثیفی برای ماندن در قدرت اس��تفاده می 

کند.
یکی از این ش��یوه های کثیف که به تازگی توسط 
ش��بکه خبری الجزیره در برنامه »ما خفي أعظم«، 
فاش ش��ده است، روابط س��ری سازمان جاسوسی 
بحرین با س��ازمان القاعده ب��رای حمله به رهبران 

مخالفان در این کشور است.

در این گزارش، اس��ناد و مدارکی ارائه شده است 
که برخی جدید هس��تند و برخی به س��ال ۲۰11 
برمی گردند. این اسناد حقیقت روابط این رژیم با 
مزدوران یادشده برای حمله به رهبران مخالف در 
بحری��ن را فاش می کند. در بخش��ی از این برنامه 
یکی از س��رکرده های القاعده به نام محمد صالح، 
می گوید: »ما در این جا ش��هادت خود را ثبت می 
کنیم تا از خود در مقابل س��ازمانی جاسوسی ملی 
بحری��ن اگر بخواهد م��ا را قربانی کند یا اتهامی را 
علیه ما ثبت کند، حفاظت کرده باش��یم«. وی به 
این برنامه گف��ت: »نیروهای امنیتی بحرین با من 
تماس گرفتند و گفتند پادشاه از من خواسته است 
ش��ر رافضی ها و ش��یعه ها را کم کن��م و رهبران 
مخالف از جمله عبد الوهاب حسین و سران شیعه 

را ترور کنم«.
صالح تش��ریح می کن��د که برای ترور اش��خاص 
تعیین شده، با برخی رهبران القاعده در عربستان 
برای وارد کردن س��الح، تماس برقرار می کند. اما 
در بازگش��ت روی پل بین ریاض و منامه دستگیر 
شده و مورد بازجویی قرار می گیرد. وی گفت که 
پس از آزادی از زندان عربس��تان، در بازگش��ت به 
بحرین، پادش��اه بحرین ش��خصاً از او استقبال می 
کن��د و ب��ه او وعده می دهد که ظلم��ی را که در 
زمان بازداش��ت در عربستان متحمل شده جبران 
می کند. ش��بکه الجزیره در این گزارش فاش می 
کند که حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین 
ش��خصا برای آزادی محمد صالح، سرکرده جوخه 

ترور، پا در میانی می کند.

رسوایی های جدید برای رژیم بحرین و مدعیان غربی مبارزه با تروریسم فاش شد

پیوندآلخلیفه
باالقاعدهبرایمسلمانکشی

موسسه عربستانی درباره سیاست منطقه ای 
ولیعهد این کشور هشدار داد

یشه بحران های سعودی بن سلمان ر
مطالعات��ی  موسس��ه  ی��ک  لش سعودی نسبت به سیاستهای چ�����ا
منطقه ای ولیعهد عربس��تان اب��راز نگرانی کرده و 
تاکید دارد اس��تمرار این روند بحران های بسیاری 

برای عربستان به همراه دارد.
 »موسس��ه بی��ن المللی مطالعات ایران« وابس��ته 
به خاندان پادش��اهی س��عودی ط��ی یک گزارش 
محرمان��ه تصری��ح ک��رد: ت��داوم مش��ی فعلی در 
سیاس��ت خارجی س��عودی می تواند این کشور را 
ب��ا چالش های جدی در ح��وزه منطقه ای و بین 

المللی مواجه کند.
دکتر »محمد صفر الس��لمی« رئیس این موسس��ه 
مطالعاتی که در پوشش سازمان غیرانتفاعی مستقل 
نسبت به جمع آوری اطالعات درباره ایران اقدام می 
کند در این گزارش تصریح کرده اس��ت که »محمد 
بن سلمان« باید در رویکردهای خود نسبت به ایران 
تجدی��د نظر کند. در این گزارش با تش��ریح ناکامی 
های سعودی در یمن، عراق و سوریه نسبت به شکل 
گیری احساس سرخوردگی و تحقیر در درون جامعه 
سعودی به دلیل صرف هزینه های هنگفت و ناکامی 
در تامی��ن اهداف، احس��اس نگرانی ش��ده و اعتبار 
خاندان سلمان و مشروعیت حاکمیت سعودی را در 

معرض لطمات جدی عنوان کرده است.
صفر السلمی در گزارش این مرکز که رتبه اول را در 

عربس��تان و رتبه نهم منطقه را در میان اندیشکده 
ه��ا دارد، تاکید ک��رده که تداوم این ش��رایط می 
تواند اعتبار س��عودی در کشورهای اسالمی را نیز 
به دلیل ضعف و شکست مستمر به شدت تضعیف 
کرده و ترکیه را جایگزین سعودی کند. در بخشی 
از این گزارش پیش��نهاد شده است که با توجه به 
عدم پشتیبانی کافی آمریکا از سعودی و مصلحت 
س��نجی و احتیاط این کش��ور در براب��ر ایران در 
حوادثی مانند س��اقط شدن پهپاد فوق پیشرفته و 
انفجار نفت کش ها، سعودی باید تالش کند تا به 
ایران نزدیک ش��ده و با راه های به ظاهر دوستانه 

مانع افزایش نفوذ منطقه ای ایران شود.
خب��ر دیگر از یمن آنکه متج��اوزان از گزینه جنگ 
اقتصادی علیه ملت یمن و س��کوت س��ازمان ملل 

استفاده می کنند زیرا این سکوت به نفع خزانه این 
سازمان است. متجاوزان به یمن همچنان از گزینه 
جنگ اقتصادی علیه ملت یمن اس��تفاده می کنند 
و در ای��ن زمینه از س��کوت جامعه بین الملل بهره 
می برن��د.  گف��ت: متجاوزان به یم��ن در کنار قتل 
و کش��تار روزان��ه مردم بیگناه، جن��گ اقتصادی را 
به عن��وان جنگی کارآمدت��ر از جنگ نظامی پیش 
می برند. این جنایتکاران از هر فرصتی برای فش��ار 
وارد ک��ردن به ملت یمن اس��تفاده می کنند. آن ها 
می خواهند با استفاده از سالح گرسنگی، مردم یمن 
را به تس��لیم و کرنش وادار کنن��د. یکی از اقدامات 
متجاوزان و در راس آن ها عربستان سعودی، کاهش 
ارزش ری��ال یم��ن بود که در این راه دس��ت به هر 
کاری زدن��د. از جمله این امور، انتقال بانک مرکزی 

یمن از صنعا به عدن و چاپ بدون پشتوانه پول بود. 
این موضوع باعث کاهش شدید ارزش پول ملی یمن 
و س��قوط عده زیادی از مردم این کشور به زیر خط 
فقر شد. متجاوزان همچنین ورود کشتی های حامل 
مواد غذایی و س��وخت به یمن را تحت نظارت خود 

گرفتند تا برگ برنده ای در دست داشته باشند.
خبر دیگ��ر آنکه ارتش و کمیته های مردمی یمن 
ط��ی عملیاتی در ش��هر م��رزی جی��زان ۵ عنصر 
مزدور سعودی را به هالکت رساندند. در این میان 
رزمایش مشترک " فرمانده غیور ۲۰1۹" با حضور 
نیروهای زمینی عربستان و آمریکا روز یکشنبه در 
مرکز تمرین اصلی شهرک نظامی "ملک خالد" در 
شمال عربس��تان آغاز شد و این رزمایش به مدت 

دو هفته ادامه خواهد داشت.


