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پیشخوان

س�خنرانی س�االنه اوباما در کنگره  State of The Unionواکنشهای متفاوتی را در رس�انههای
آمری�کا برانگیخت .روزنامه نیویورکتایمز با اش�اره به این س�خنرانی رئیسجمه�ور آمریکا ،آن را
جاهطلبانه دانسته است.
به نوش�ته نیویورکتایمز اوباما در این س�خنرانی تالش کرد به سود طبقه متوسط در آمریکا سخن
بگوی�د و به همین دلیل موضوع افزایش مالیات ثروتمندان را مطرح کرد .با این حال نیویورکتایمز
در س�رمقاله خود به انتقاد از س�خنرانی اوباما پرداخت« .اوباما آنچنان جاهطلبانه سخنرانی کرد که
انگار این دموکراتها بودند که در انتخابات اخیر کنگره به پیروزی رسیدهاند».

گـــــــــــزارش

نطق مقتدرانه درمجلس مخالفان

اوباما خطاب به اعضای کنگره:
من انتخاباتی پیش رو ندارم پس وتو خواهم کرد

خبــر دیپلماسی

الریجانی :ایران آماده همکاری
برای آرامشمنطقه است

عل��ی الریجانی رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی که برای ش��رکت در دهمین
اجالس اتحادیه مجالس عضو س��ازمان همکاریهای اس�لامی به ترکیه س��فر
کرده اس��ت در دیدارهای مختلف با همتایان خود بر آمادگی جمهوری اسالمی
ایران برای همکاری در جهت ایجاد آرامش در منطقه تاکید کرد .رئیس مجلس
ش��ورای اسالمی در دیدار با نایبرئیس مجلس مغرب با اشاره به این موضوع
گفت« :یکی از مسائل مهمی که در این اجالس باید به آن توجه شود ،موضوع
محکومیت همهجانبه توهین به پیامبر اس�لام(ص) از س��وی همه کش��ورهای
اسالمی اس��ت و پیام این کنفرانس میتواند نش��ان از اتحاد مسلمانان در برابر
این گونه رفتارها باش��د ».الریجانی همچنین در این دیدار تاکید کرد« :مش��کل
تروریسم در منطقه باید با همکاری کشورهای اسالمی رفع شود ،اگر برخی از
کش��ورهای غربی مشکالت را تشدید نکنند بنابراین ورود آنها مساله تروریسم
را حل نمیکند ».رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی همچنین با روسای مجالس
عم��ان ،کویت و نایبرئیس مجلس یمن دی��دار و در جمع نخبگان ایرانی در
استانبول سخنرانی کرد.
عکس روز

باز گشایی  3روزه مرز رفح بین غزه و مصر

| عکس| zuma :

آگهی مزایده عمومی (حراج)

شهرداری گلوگاه بندپی (نوبت اول)
ش��هرداری گلوگاه بندپی در نظر دارد 2دس��تگاه ماش��ینآالت به شرح ذیل را از
طری��ق مزایده عمومی با حراج به فروش برس��اند .متقاضی��ان میتوانند از تاریخ
درج آگهی جهت بازدید خودروها و دریافت اسناد مزایده به امور مالی شهرداری
گلوگاه بندپی تا مورخ 93/11/14مراجعه نمایند.
-1بیل بکهو لودرکابین دار مدل -2 TDL130کامیونت آمیکو مدل87
مصطفی حسنپور ،شهردار گلوگاه بندپی
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ظریف از روابط با لندن م یگوید

ارش جــــــهان

گز

انگلیس هم مانند بقیه
محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه کشورمان
در بازگش��ت از افغانس��تان در جمع خبرنگاران
گف��ت« :ما آمادگی داریم با س��فارت انگلیس در
تهران همانند سایر سفارتخانهها رفتار کنیم و توقع
داریم دولت لندن هم با سفارت ایران همانند سایر
سفارتخانهها برخورد کند».
او در پاس��خ به این س��وال که آیا امسال احتمال
بازگشایی سفارتخانههای ایران و انگلیس وجود
دارد ،اظهار داش��ت« :ما تصمیم��ی برای برقراری
مجدد روابط میان دو کشور گرفتهایم و بازگشایی
س��فارتخانهها جدا از مسائل سیاسی نیازمند یک
روند فنی ،اداری و تفاهمهایی است».
او مهمترین مس��ائل درباره افغانس��تان ،همسایه
ش��رقی ایران را یکی مساله امنیت ملی و حضور
طالبان در این کشور که عامل کشتار دیپلماتهای
ایرانی بوده اس��ت و دیگری مساله ترانزیت مواد
مخدر و کنترل مرزها عنوان و ابراز امیدواری کرد
با توجه به پیشرفتهایی که در این زمینه بهدست

آمده است بهزودی این مسائل به کلی حل شوند.
اظهارات ظریف درباره س��فارت انگلستان دیروز
در حال��ی ص��ورت گرفت ک��ه روزنام��ه تایمز
انگلس��تان در گزارش��ی به نقل از مناب��ع آگاه در
دولت این کشور ،ترزا می ،وزیر کشور بریتانیا را
متهم به کارشکنی در بازگشایی سفارت این کشور
در تهران ک��رد .این روزنامه با بی��ان اینکه می از
بازگشایی بخش خدمات ویزای سفارت انگلیس
در تهران که خواس��ته کلیدی ایران اس��ت امتناع
میکند ،افزود« :وزیر کشور انگلیس گفته است تا

زمانی که چهار هزار ایرانی ( که فاقد ویزای اقامت
هستند) به کشورشان بازگردانده نشوند ،اقدامی در
این زمینه صورت نخواهد گرفت».
روزنام��ه تایمز همچنین ادعا کرد« :این چهارهزار
ایرانی ش��امل افراد جویای پناهندگی و کس��انی
اس��ت که ویزای آنها طی س��الهای اخیر خاتمه
یافته اس��ت و تهران نی��ز از بازگرداندن این افراد
امتناع میکند ».چنین ادعایی با توجه به رویههای
بینالمللی ک��ه تعیینتکلیف پناهجوی��ان و افراد
بدون ویزا را به کش��وری ک��ه افراد در آن حضور
دارند محول کرده است ،چندان قابل اتکا نیست و
چنین موضعگیری بیشتر به یک بهانهتراشی برای
مقاومت در مقابل خواسته دولت انگلیس شباهت
دارد.طرح بازگشایی سفارتهای دو کشور توسط
ویلیام هیگ ،وزیر امور خارجه سابق انگلستان در
سال  2011آغاز ش��د اما همچنان به دلیل پارهای
از مسائل که موضع می یکی از آنهاست به نتیجه
قطعی نرسیده است.

گزارش تحلیلی فرهیختگان از وقایع روزهای اخیر در یمن

بنبست ریاض درصنعا

مازیار آقازاده| کاخ ریاستجمهوری یمن
در صنعا از بعد از ظهر روز سهش��نبه به
کنترل حوثیها در آمد و «عبد ربه منصور
هادی» رئیسجمه��ور یمن در صنعا در
حصر خانگی اس��ت .نخستوزیر یمن
نی��ز در حص��ر خانگی اس��ت و دولت
این کش��ور در آستانه سقوط قرار گرفته
است.روز گذشته خبرهای ضد و نقیضی
نی��ز درباره احتمال فرار منصور هادی از
یمن منتشر شد .براساس این گزارشها
نیروهای حوثی به منزل منصور هادی در
نزدیکی کاخ ریاستجمهوری رفتهاند و
او را داخ��ل خان��ه نیافتهاند .این خبر به
تایید مراجع رسمی در یمن نرسیده است.
گزارشهای رسیده از یمن حاکی است
گروه انصاراهلل (یا همان حوثیها) کنترل
بسیاری از مناطق حساس شهر یمن را به
دس��ت گرفته است و ارتش یمن نیز در
وضعیت بالتکلیفی به سر میبرد .از روز
سهشنبه کشتیها و ناوهای جنگی آمریکا
نی��ز در کنار س��واحل یم��ن در جوالن
بودند تا در ص��ورت لزوم و باال گرفتن
جنگ داخلی دیپلماتها و ش��هروندان
آمریکایی ساکن در یمن را از این کشور
خارج کنند .باال گرفتن تنش در یمن پس
از گذش��ت چند ماه از امضای توافقنامه
آش��تی ملی بین حوثیه��ا و دولت عبد
رب��ه منصور ه��ادی ،نش��ان میدهد که
ظاهرا راهکار تفاهم سیاس��ی و تقسیم
قدرت در یمن به شکس��ت انجامیده و
منصور هادی نتوانس��ته اس��ت بهعنوان
گزین��ه مورد حمایت عربس��تان پس از

عزل «علی عبداهلل صالح» رئیسجمهور
مخلوع یمن از قدرت ،اوضاع این کشور
را س��امان دهد .یمن نیز در سال 2011
در پی موج خیزش برخی کش��ورهای
عرب��ی در جهت اصالحات و تقس��یم
قدرت ،متاثر از تحوالت بهار عربی شد
و علی عب��داهلل صالح پس از س��ه دهه
ریاس��تجمهوری مجبور شد از قدرت
کنارهگیری کند .بسیاری از ناظران در آن
روزهای انتقال قدرت ،بر این باور بودند
که دولت عربس��تان س��عودی توانست
انقالب یمن را با کمترین هزینه مدیریت
کند و با جایگزینی عبد ربه منصور هادی
(معاون اول علی عبداهلل صالح) به جای
او اوضاع را تحت کنترل خود در آورد.
اما پس از برکن��اری صالح از قدرت ،او
بهطور کامل از سیاست کنارهگیری نکرد
و ارتب��اط نزدیک خ��ود را با فرماندهان
ارشد ارتش از سویی و حزب کنگره از
سوی دیگر حفظ کرد .از سوی دیگر در
س��ه سال گذش��ته پس از خلع صالح از
قدرت ،اوضاع در یمن جنوبی بار دیگر
ناآرام شد و «علی سالم البیض»  75ساله
رئیسجمهور س��ابق یمن جنوبی که به
صورت تبعی��د در لبنان زندگی میکند،
با تاسیس شبکه تلویزیونی و فعالیتهای
سیاس��ی وارد عرصه ش��د و بار دیگر با
تحریک جنوبیها برای برداش��تن علم
استقالل س��از جدایی دوباره یمن به دو
بخ��ش جنوبی و ش��مالی را کوک کرد.
ضلع دیگر پیچیدگی معادله بیثباتی در
یمن حضور شبهنظامیان القاعده و گروه

«القاع��ده در جزیره العرب» اس��ت که
ظاهرا با اس��تفاده از خأل قدرت در یمن
این کشور را پایگاه خوبی برای استقرار
خود یافته و نفع این گروه تروریس��تی
ادامه وضعیت بیثباتی در یمن اس��ت،
چ��ون این گ��روه بهخوب��ی میداند در
ص��ورت بازگش��ت ثب��ات ب��ه یمن و
تشکیل دولتی مورد توافق همه ،عرصه
برای فعالیته��ای این گ��روه در یمن
تنگتر خواهد ش��د و دولت آینده یمن
برای کسب بیشترحمایت جامعه جهانی
فشارها و حمالت خود را علیه فعالیت
القاعده در یمن متمرکز خواهد کرد.

دست خالی عربستان

به نظر میرس��د در اوضاع کنونی یمن
س��ه نیروی اصلی تعیینکننده آینده این
کشور است که سعودیها در هیچیک از
این سه نیرو نفوذ قابل مالحظهای ندارند
و میتوان گفت کارتهای بازی آنها در
مواجهه با همس��ایه مهم جنوبیش��ان،
سوخته است .نخستین و مهمترین نیروی
سیاسی -نظامی کنونی یمن حوثیها به
رهبری عبدالمالک الحوثی هستند که از
اقلیت  40درصدی زیدیهای یمناند و
میانه خوبی با سعودیها ندارند .دومین
نیروی سیاس��ی ح��زب کنگره و بخش
بزرگ��ی از فرماندهان ارتش اس��ت که
به نظر میرسد نفوذ علی عبداهلل صالح
در این حزب و ارتش دستکم در یک
س��ال گذشته عیانتر از پیش شده است
و صالح پس از برکناری خود از قدرت

میانه خوبی با عربس��تان ندارد و دولت
ری��اض را عامل عزل خ��ود از قدرت
میداند .و درنهایت علی س��الم البیض،
رهب��ر جدای��ی خواهان جن��وب یمن
س��ومین نیروی مهم است .هیچ کدام از
این نیروها میانه خوبی با دولت ریاض
ندارند و به دلیل همین نگرانی است که
وزرای خارجه کشورهای عضو شورای
همکاری خلیجفارس دیروز (چهارشنبه)
همگی با هواپیماهای شخصی خود وارد
پایگاه هوایی ریاض عربس��تان شدند و
به نوش��ته روزنامه عکاظ عربس��تان در
همان پایگاه یک نشس��ت اضطراری با
وزیر امور خارجه یمن تش��کیل دادند
تا درباره اوضاع یمن تبادل نظر و چاره
جویی کنند .عربس��تان سعودی و دیگر
متح��دان عرب این کش��ور از تحوالت
جاری در یم��ن و قدرتیابی حوثیها
در این کشور احساس شکست میکنند.
س��عودیها برای مقابله ب��ا حوثیها دو
راه��کار دارن��د :باید به ق��درت ارتش
یم��ن تکیه کنند ،که ب��ا توجه به وقایع
یک س��ال اخیر ثابت ش��د بس��یاری از
فرمانده��ان بلندمرتبه ارتش همچنان به
علی عبداهلل صالح وفادار ماندهاند ،گزینه
دیگر استفاده از نیروی القاعده است که
به هیچ وجه با منافع راهبردی سعودیها
همخوانی ندارد؛ در نتیجه آینده یمن تا
حدود زیادی به یک توافق سیاسی بین
حوثیها و حزب کنگره مردمی یمن به
ریاست علی عبداهلل صالح بستگی دارد
که این حزب در نوامبر س��ال گذش��ته
میالدی در تصمیمی که به گمان غالب
ناظران دس��ت نامرئی صالح در پش��ت
آن دیده میش��د ،عبد ربه منصور هادی
یعنی گزینه مورد حمایت عربستان را از
دبیرکلی خود خلع کرد .به نظر میرسد
علی عبداهلل صالح هم برای گرفتن انتقام
ش��خصی از عربستان و منصور هادی و
هم برای اثبات این نکته به کش��ورهای
عرب��ی که هن��وز فرمان ارت��ش یمن تا
حدود زیادی به دس��ت اوست ،از سال
گذش��ته در یک ائتالف نانوش��ته علیه
دولت تحت حمایت عربستان در یمن
فعالیت ک��رد و این اق��دام او تا حدود
زی��ادی فضا را برای گ��روه انصاراهلل و
حوثیها ب��رای نمایش قدرت در صنعا
مهیاتر کرد.

هیاتهای آمریکا و کوبا دور یک میز

آغاز مذاکرات تاریخی در هاوانا
فرهیختگان| دیروز و برای نخستینبار طی بیش
از پنج دهه هیاتهای بلندپایه دیپلماتیک آمریکا
و کوبا در هاوانا دیدار کردند تا موانع پیش روی
عادیسازی روابط دو کش��ور را مورد بررسی
قرار دهند .هیات آمریکایی را که دیپلماتها و
تعدادی از سناتورهای دموکرات تشکیل میدهند
س��ه روز قبل وارد کوبا شدند و قرار است این
مذاکرات متمرکز بر موضوعات مهاجرت و نیز
عادیسازی روابط دو کشور باشد.
ای��ن مذاک��رات در حال��ی دیروز آغاز ش��ده
اس��ت که س��اعاتی قبل از آن ب��اراک اوباما در
س��خنرانی س��االنه خود در کنگره با اش��اره به
سیاس��ت اعمال تحریم علیه کوبا که طی بیش
از پنج دهه گذشته بینتیجه بوده است خواستار
کمک جمهوریخواهان و دموکراتهای کنگره

اخـ

ـــــبار جـــــهان

حملهای بدون تلفات
در تلآویو

پل مشرف به کاخ ریاستجمهوری در کنترل سربازان گارد ریاستجمهوری یمن(رویترز)

محمدرضا احمدینیا| باراک اوباما ،رئیسجمهوری ایاالت متحده آمریکا ،روز سهشنبه
به وقت واشنگتن نطق دورهای خود برای کنگره این کشور را ایراد کرد که به نظر
طونش��ان تمام عیار برای مجلسیها و سناتورهایی بود که قرار
اکثر ناظران یک خ 
اس��ت دو س��ال آینده را به رهبری جمهوریخواهان قانونگذاری کنند .رسانههای
محلی و بینالمللی مانند س��یانان ،رویترز و واشنگتنپست نیز در برداشتهای
مجزایی به تحلیل صحبتهای اوباما در کنگره پرداختند و آن را ناشی از مواضع تند
جمهوریخواهان پیش از آغاز به کار دانستند.
اوبام��ا در س��خنرانی خ��ود گف��ت« :خ��وب میدانم که س��تاد انتخابات��ی برای
ریاستجمهوری ندارم ،چون قبال دوبار در آن برنده شدهام ».او در ادامه به نمایندگان
حاضر در مجلس و سنا پیشنهاد کرد که «صفحه خود را ورق بزنند» تا از جنگ و
بازسازی به فصلی تازه نقلمکان کنند .وی همچنین قبل از آنکه لحن خود را کامال
تند و صدایش را بلند کند ،با لحنی نسبتا آرامتر وعده داد« :این فرصتی تازه است،
ش��اید بتوانیم بر این دیوار کجی که سنت برای ما باقیگذاشته است ،غلبه کنیم و
صفحات تازهای به تاریخ آمریکا بیفزاییم».
او درباره طرحها و سیاس��تهای مختلف خود ابتدا یک هش��دار کلی خطاب به
نمایندگانی که اغلب جمهوریخواه هستند ،داد و گفت هر قانونی را که با اهداف
و استراتژیهای اصلی دولتش در تعارض باشد ،بیتردید وتو خواهد کرد .سپس
به دفاع از سیاس��تهای اقتصادی که هدف آن ارتقای سطح زندگی طبقه متوسط
آمریکاس��ت پرداخ��ت و این طبقه زحمتکش کش��ور را «مردم جامان��ده» در راه
سرمایهداری نامید که باید به قافله رسانده شوند .براساس تحلیل کارشناسان ،اتکاء
اوباما به موفقیت دولتش در بازسازی بزرگترین اقتصاد جهان است که وقتی شش
سال قبل آن را تحویل گرفت از بیکاری ،تورم و رکود رنج میبرد ،اما امروز سطح
بیکاری در آن به رقم امیدوارکننده  5/6درصد رسیده است .طرح اقتصادی اوباما قرار
است با افزایش مالیات ثروتمندان ،تا  10سال آینده  320میلیارد دالر درآمد کسب
کرده و آن را صرف خدمات اجتماعی و اش��تغالزایی کند .به گزارش رویترز این
بخش از سخنان اوباما با واکنش میت رامنی ،کاندیدای بالقوه حزب جمهوریخواه در
انتخابات ریاستجمهوری  ،2016روبهرو شد که در صفحه فیسبوک خود مدعی
ش��د« :اوباما قصد دارد ش��کافهایی را که در جامعه ایجاد کردهاست ،عمیقتر و
جامعه آمریکا را دوپاره کند .او بهجای اینکه پلی برای اتحاد دو حزب ببندد ،پلی به
ناکجاآباد بسته است ».اوباما بهطور مشخص از قانون بیمه درمانی ،رفع تحریمها و
احیای روابط با کوبا ،قانون مالیاتها و وضع تحریم علیه ایران در حین برگزاری
مذاکرات هس��تهای با این کش��ور بهعنوان خط قرمز خود ن��ام برد؛ او پیش از
ن به میز کارش برس��د ،همانجا
ای��ن نیز گفته بود ه��ر مصوبهای با این مضامی 
بدون امضا باقیخواهد ماند .این خطکشیها در حالی از سوی رئیسجمهوری
آمریکا برای نمایندگان کنگره تعیین میش��ود که اوباما در بخش سیاستهای
خود طی ش��ش سال گذش��ته با انتقادات جدی روبهروست و تالشی که وی
ب��رای موجه جلوه دادن نحوه مبارزه با داعش در کنگره داش��ت نیز بیانگر این
واقعیت اس��ت که این چند نمونه باقیمانده ،تنها دس��تاوردهایی هستند که او
پس از بازنشس��تگی میتواند به آنها افتخار کند .براس��اس یک سنت نانوشته،
روس��ای جمهوری سابق آمریکا از صحنه سیاست خداحافظی میکنند و دیگر
در انتخابات حضور نخواهند یافت ،البته این سنت استثناهایی نیز داشته است.
اما یادآوری اوباما به تمام شدن دوران ستادهای انتخاباتیاش ،دلیلیاست بر این
مدعا که وی قصد کنارهگیری از صحنه سیاسی آمریکا را دارد .اوباما در پایان از
نمایندگان هر دو حزب خواست تا برای مقابله با تسلط بیشتر چین بر اقتصاد
جهان ،به او اجازه ویژه برای عقد قراردادهای اقتصادی اعطا کنند.

پنجشنبه  2بهمن 1393

جــــــــــهان

w w w . F a r h e e k h t e g a n . i r

برای عادیسازی روابط دو کشور
و لغو تحریمهای کوبا ش��د .با این
حال کوباییها نگاه متفاوتی به این
مذاکرات دارن��د .یکی از مقامهای
این کش��ور که در مذاکره با آمریکا حضور دارد
تاکی��د میکند که مهمترین نکت��ه برای هیات
کوبایی این است که نام کوبا از لیست کشورهای
حامی تروریسم حذف شود.
خروج کوبا از فهرس��ت تروریس��م یک شرط
اصلی محسوب نمیشود اما مقامهای این کشور
به دنبال اعمال فش��ار بر آمریکا برای این اقدام
هستند .این مقام کوبایی میگوید« :ما نمیتوانیم
تا زمانی که کوبا در این فهرس��ت است ،برای
ازسرگیری و عادیسازی روابط با آمریکا متقاعد
ش��ویم .ما از بررسی مجدد برای خروج از این

فهرست که به دس��تور اوباما صورت میگیرد
اس��تقبال میکنیم اما نمیدانیم این مس��اله چه
زمان اتفاق میافتد ».دولتمردان آمریکایی هنوز
اظهارنظری نسبت به اینکه چه زمان قرار است
کوبا از لیست سیاه تروریسم کنار گذاشته شود،
نداشتهاند.
وزارت امور خارجه آمریکا ،دولت کوبا را به دلیل
حمایتازگروههایجداییطلبازجملهحمایت
از گروه باس��ک اسپانیا «اتا» و چریکهای مسلح
انقالبی کلمبیا «فارک» در لیست کشورهای حامی
تروریسم قرار داده است.

فرهیختگان| س��ه روز پ��س از حمله
اس��رائیل ب��ه بلندیهای ج��والن و
شهادت شش فرمانده مقاومت ،دیروز
جوان��ی فلس��طینی به اتوبوس��ی در
تلآویو حمله کرد و با چاقو تعدادی
از مسافران آن را مجروح کرد .در این
حمله که کشتهای بر جا نگذاشت12 ،
نفر زخمی ش��دند که گفته میش��ود
حال سه نفر وخیم است .فرد مهاجم
س��پس از اتوبوس پیاده شد و شش
نفر دیگر را نیز در مسیر خود زخمی
کرد و درنهایت توسط نیروهای امنیتی
رژیم صهیونیستی بازداشت شد .پلیس
رژیم صهیونیستی اعالم کرده که این
جوان فلسطینی به صورت غیرقانونی
در تلآویو ساکن بوده است .حماس
از این اقدام استقبال کرده است.

 6ماه حبس برای نبیل رجب
دادگاه��ی در بحرین با صدور حکم
نبیل رجب ،فعال حقوق بش��ری را
به اته��ام اهانت به نهاده��ای دولتی
به ش��شماه زندان محکوم کرد .نبیل
رجب پیش��تر در صفحه ش��خصی
خود در توییتر نوش��ته بود« :بسیاری
از جوانان بحرینی که به سازمانهای
تروریستی مثل داعش میپیوندند در
نهاده��ای امنیتی و نظام��ی پرورش
یافتهاند که ایدئولوژی س��ازمانهای
تروریس��تی را در پی��ش دارند ».این
فعال بحرینی ک��ه از ابتدای ماه اکتبر
گذش��ته به اتهام اهان��ت به نهادهای
دولتی و مقامات بحرینی بازداش��ت
بود با پرداخت جریمه نقدی به مبلغ
 531دالر آزاد ش��د .دیدهبان حقوق
بش��ر هم در بیانی��های اع�لام کرد:
«همپیمانان بحرین ازجمله انگلیس،
آلمان ،فرانس��ه و دیگر کش��ورهای
اروپای��ی باید به صورت رس��می از
دولت بحرین بخواهند اتهامات وارده
ب��ه نبیل رج��ب را پس بگی��رد ».در
هفتههای اخیر اقدام حکومت بحرین
در برخ��ورد با چهرههای ش��ناخته
ش��ده مخالفان با اعتراض در داخل
و خارج بحرین روبهرو ش��ده است.
دیروز گذشته نیز اعالم شد شیخ علی
سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین
هفته آینده محاکمه خواهد شد.

الوروف:
جنگ سرد رخ نمیدهد
فرهیخت��گان| روس��یه ادعاه��ای اخیر
اوکراین مبنیبر اعزام نظامیان روسی و
تس��لیحات به داخل خاک اوکراین را
تکذیب کرد .دیروز سرگئی الوروف
اع�لام کرد هی��چ مدرک و ش��اهدی
درباره این ادعای کییف وجود ندارد.
الوروف با اش��اره به برگزاری نشستی
در مورد اوکراین در آلمان که با حضور
وزرای امور خارجه آلمان ،فرانس��ه و
روس��یه از دیروز آغاز شده است ابراز
امی��دواری کرد که مذاک��رات در این
نشس��ت درنهایت منجر به برقراری
آتشب��س در ش��رق اوکرای��ن میان
دول��ت و ش��بهنظامیان جداییطلب
حام��ی روس��یه ش��ود .در روزهای
اخی��ر و پ��س از کنت��رل ف��رودگاه
شهر دونتس��ک در ش��رق اوکراین،
درگیریهای شدیدی میان دوطرف
روی داده است .الوروف همزمان با
برگزاری نشست اوکراین در آلمان به
انتقاد از تحریمهای غرب علیه روسیه
پرداخت و جو پرتنش میان دو طرف
را حاص��ل رویکرد غرب دانس��ت.
پیام باراک اوباما در کنگره نش��ان داد
که فلس��فه آمریکا بر ی��ک محور و
یک قی��اس متمرکز اس��ت .اینکه ما
نف��ر اولیم و همه باید با این فلس��فه
موافقت کنند .این با واقعیات امروزی
مطابقت ن��دارد .آمری��کا در آرزوی
تسلط بر جهان اس��ت .به اعتقاد من
این گرایش رو به نابودی است اما تغییر
ممکن است .کامال مشخص است که
این موضع نمیتواند دائما بماند».
او اف��زود« :رواب��ط میان مس��کو و
واشنگتن از س��ال  2014بهشدت بد
شده است .قطع روابط با ناتو انتخاب
روسیه نیست .ناتو در متوقف کردن
هم��کاری نظامی و مدنی با روس��یه
تصمیمگیری کامال سیاسی انجام داد
اما روس��یه اجازه وقوع جنگ س��رد
دیگری نخواهد داد».

