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ظریف:
منتظر پاسخ آمریکایی هستیم

به گزارش خبرنما به نقل از گروه سیاسی خبرگزاری برنا، ظریف در 
مصاحبه ای با شبکه سی.بی.اس در پاسخ به این پرسش که »شما ایده 
مبادله زندانیان با آمریکا را مطرح کردید« اظهار داشت: خب، ما قبال این 
کار را کرده ایم. این امکان مهیا شد که برخی از ایرانی های زندانی یا تحت 

آزادی ]…[
به گزارش خبرنما به نقل از گروه سیاسی خبرگزاری برنا، ظریف در 
مصاحبه ای با شبکه سی.بی.اس در پاسخ به این پرسش که »شما ایده 
مبادله زندانیان با آمریکا را مطرح کردید« اظهار داشت: خب، ما قبال 
این کار را کرده ایم. این امکان مهیا شد که برخی از ایرانی های زندانی یا 
تحت آزادی مشروط در آمریکا را آزاد کنیم. ما آنها را از آن وضعیت خارج 
کرده و برخی از آمریکایی-ایرانی هایی را که در ایران در زندان بودند، آزاد 
کردیم. من فکر می کنم که دوباره می توان این کار را انجام داد. دولت 
قبلی ]آمریکا[ تالش می کرد در این کار داخل شود. دولت جدید در ابتدا 
عالقه نشان داد. ما در ماه سپتامبر پیشنهاد دادیم که آماده ایم و حاال 

نیز آماده ایم.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه »شما در ماه سپتامبر به 
دولت ترامپ پیشنهاد آغاز مذاکره را دادید« اظهار داشت: ما پاسخ دادیم 
– ما به پیشنهاد آنها که در واقع برای تعامل ارائه شده بود، پاسخ دادیم و 

منتظر یک پاسخ هستیم.
با این موضوع که »شما می خواهید چه  ظریف همچنین در رابطه 
کسانی از زندان های آمریکا آزاد شوند« گفت: تعدادی ایرانی به خاطر 
نقض تحریم ها در زندان های آمریکا هستند. شماری ایرانی در سراسر 

دنیا در زندان هستند.

 اروپا از خروج ترامپ از معاهده تجارت تسلیحاتی 
انتقاد کرد

اتحادیه اروپا هشدار داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اعالم 
خروج از معاهده تجارت تسلیحاتی مانع از مبارزه جهانی با قاچاق اسلحه 

می شود.
به گزارش یکشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، 'فدریکا موگرینی' 
رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا اظهار داشت: تصمیم آمریکا برای 
پس گرفتن امضای خود از این معاهده کمکی به تالش های کنونی برای 
ایجاد شفافیت در تجارت بین المللی سالح، جلوگیری از قاچاق اسلحه و 
مبارزه با انحراف از سالح های متعارف نمی کند. وی افزود: اتحادیه اروپا 
همچنان از همه کشورها به ویژه واردکنندگان و صادرکنندگان بزرگ سالح 

می خواهد بدون هیچ تعللی به معاهده تجارت تسلیحاتی محلق شوند.
ترامپ روز جمعه در انجمن ملی سالح آمریکا اعالم کرد که واشنگتن 
امضای خود را از معاهده تجارت تسلیحاتی پس می گیرد. باراک اوباما 
رئیس جمهوری پیشین آمریکا از این معاهده حمایت کرده بود اما سنا 
تاکنون آن را تصویب نکرده است. موگرینی گفته که اتحادیه اروپا این 
معاهده را که در پی قاعده مند کردن جریان سالح به مناقشه پرمناقشه 
است، عامل »کمک به تالش های بین المللی برای تضمین صلح، امنیت 
و ثبات می داند«. وی ادامه داد: همه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا به 
معاهده تجارت تسلیحاتی پیوسته اند و مصمم به پیگیری اهداف آن و 
تصویب و اجرای جهانی آن هستند. این معاهده که در دسامبر 2014 
اجرایی شد کشورهای عضو را ملزم می کند تا سوابق انتقال بین المللی 
تسلیحات را ثبت کرده و مانع از انتقال فرامرزی آن به نحوی شوند که در 

نقض حقوق بشر یا حمله به غیرنظامیان استفاده نشود.

توافق بر سر تشکیل شورای مشترک میان نظامیان و غیر 
نظامیان در سودان

یکی از رهبران مخالف سودانی از توافق معترضان با ارتش این کشور 
بر سر تشکیل یک شورای حکومتی مشترک میان نظامیان و غیر نظامیان 
خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، »احمد الربیع« 
یکی از رهبران مخالفان سودانی اعالم کرد که بعد از برگزاری مذاکرات 
میان رهبران مخالف و ارتش سودان، دو طرف بر سر تشکیل یک شورای 
حکومتی مشترک میان غیر نظامیان و نظامیان توافق کردند. وی در ادامه 
افزود: در حال حاضر گفتگوها بر سر تعیین تعداد نمایندگان نظامیان و 
غیر نظامیان در این شورا ادامه دارد. این توافق بعد از برگزاری نشست 
روز شنبه میان نمایندگان شورای نظامی انتقالی سودان و مخالفان این 
کشور در خصوص درخواستهای تظاهرات کنندگان به دست آمد. مردم 
سودان پیش از این اعتراض خود را نسبت به حاکمیت نظامیان بر این 

کشور اعالم کرده بودند.

روسیه ارسال پیام از اسد به نتانیاهو را تکذیب کرد
سفیر روسیه در لبنان هرگونه ارسال پیام از سوی بشار اسد رئیس 
جمهوری سوریه به نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سال های گذشته 

را تکذیب کرد.
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری ملی لبنان ، »الکساندر زاسپکین« 
سفیر روسیه در لبنان سخنان »ولید جنبالط« رئیس حزب سوسیالیست 
ترقی خواه به نقل از یک دیپلمات روسی درباره اینکه »بشار اسد« رئیس 
جمهوری سوریه پیامی را به »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر اسرائیل 
فرستاده است ، تکذیب کرد. وی افزود: روسیه از ابتدای بحران در سوریه 
اسد را رهبر ملت سوریه می داند. سفیر روسیه در لبنان تاکید کرد، این 
موضع همیشه در رسانه ها و در ارتباطات با کشورهای دیگر از سوی مسکو 
اعالم شده است. در روزهای اخیر با توجه به شکست های نظامی امریکا و 
رژیم صهیونیستی و عوامل آنها در منطقه برخی شایعات و اقدامات برای 
جبران این شکست ها افزایش یافته است. از دیدگاه کارشناسان سیاسی 
امریکا درباره رژیم صهیونیستی مانند به رسمیت  برخی تصمیم های 
شناختن حاکمیت این رژیم بر بلندی های اشغالی جوالن سوریه در همین 

راستا صورت می گیرد.

اخبار
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تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا، امر بی سابقه ای نیست

رمزگشایی از سفر غیرمعمولی ظریف به آمریکا

خروج رسمی ونزوئال از سازمان کشورهای آمریکایی

مادورو: از شر وزارت مستعمره آمریکا خالص شدیم

به نظر می رسد که تصمیم گیران جمهوری اسالمی ایران 
به این جمع بندی رسیده اند که این مقامات - مشخصا جان 
بولتون و مایک پومپئو - را دور بزنند و مستقیما باب گفتگو 

با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، را بگشایند.
جمهوری  خارجه  وزیر  ظریف،  جواد  محمد  فرارو- 
اسالمی ایران، در سفری به آمریکا، این کشور را به مذاکره 
بر سر زندانیان و تبادل آنان دعوت کرده است. او برای 
انجام این کار، تاکتیک حساسی را در پیش گرفته است که 

ریسک های قابل توجهی دارد.
طی  ظریف  گذشته،  چهارشنبه  فرارو،  گزارش  به 
سخنرانی در انجمن آسیایی در نیویورک، به طور علنی 
پیشنهاد تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا را مطرح کرد 
و خطاب به دولت آمریکا گفت: »بیایید تبادل کنیم. من 

آماده این کار هستم.«
ظریف گفته است که او از دو زندانی ایرانی در خارج از 
کشور - یکی در آلمان و دیگری در استرالیا - اطالع دارد 
که به جرم دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران زندانی 
شده اند و منتظر استرداد به آمریکا هستند. وزیر خارجه 
ایران با اشاره به این زندانیان، افزود: »همه این افرادی که 
در زندان هستند، آمریکا درخواست استرداد آن ها را داده 
است. من این پیشنهاد را االن روی میز می گذارم: آن ها 

را تبادل کنید.«
امر بی سابقه ای  آمریکا،  و  ایران  زندانیان میان  تبادل 
نیست. در سال 201۶، پس از امضای برنامه جامع اقدام 
زندانیان  از  تعدادی  آمریکا  و  ایران  )برجام(،  مشترک 
یکدیگر را آزاد کردند. پیشنهاد ظریف برای تبادل زندانیان 
و نیز رفتار او در سفر فعلی به آمریکا، توجه ناظران را به 
طور ویژه جلب کرد. برخی تحلیلگران معتقدند سفر فعلی 
ظریف به آمریکا با سفر های قبلی او به این کشور تفاوت 
نیویورک  در  دوره حضورش  در  ظریف  دارد.  معناداری 
سیگنال های آشکاری برای مذاکره با آمریکا ارسال کرده و 
مکررا از »میز مذاکره« و »داشتن اختیار« صحبت کرده 

است.
به گفته ظریف، ایران از شش ماه پیش پیشنهاد تبادل 
زندانیان را مطرح کرده، اما پاسخی نگرفته است. البته، 
به گفته وبگاه المانیتور، ظریف در این خصوص نامه ای 
از رابرت اُبراین، نماینده ویژه آمریکا در امور گروگان ها، 
ابراین  نامه  اینکه  بیان  با  ظریف  است.  کرده  دریافت 
یک طرفه است، تصریح کرد واشنگتن انتظار دارد که ایران 

اقداماتی یک جانبه انجام دهد.
دنبال  به  آمریکا  به  سفر  در  ظریف  که  است  واضح 
شرایط  اما  است.  کشور  این  با  مذاکرات  باب  گشودن 
فعلی در واشنگتن به گونه ای است که زمینه سازی برای 
مذاکرات، حتی از خود مذاکرات هم دشوارتر است. به 
موازات تشدید تحریم های نفتی، تقریبا هر روز، مقامات 
بلندپایه دولت دونالد ترامپ، خصوصا در وزارت خارجه 
و شورای امنیت ملی آمریکا، اظهارات تندی علیه نظام 

ایران بیان می کنند. از سوی دیگر، به نظر می رسد که 
تصمیم گیران جمهوری اسالمی ایران به این جمع بندی 
رسیده اند که این مقامات - مشخصا جان بولتون و مایک 
با دونالد  باب گفتگو  بزنند و مستقیما  را دور   - پومپئو 

ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، را بگشایند.
اندکی پیش از سفر به آمریکا، ظریف توئیت معناداری 
منتشر کرد. او ویدئوی کوتاهی از اظهارات مایک پومپئو، 
وزیر خارجه آمریکا، در دانشگاه »ای اند ام« منتشر کرد. 
پومپئو در این ویدئو می گوید »من رئیس سیا بودم؛ ما 
دروغ گفتیم، فریب دادیم و سرقت کردیم. ما دوره های 

آموزشی کاملی داشتیم.«
ظریف در توئیت خود نوشت: »مایک پومپئو، تو هنوز 
هم همین کار را در وزارت خارجه انجام می دهی. دونالد 
ترامپ، مراقب باش. تو علیه مداخالت احمقانه پرهزینه 
تبلیغ کرده ای. باند تبهکار جنگ طلب و قصاب ها، تیم 
بدنام "ب" برای چیزی بسیار فراتر از آنچه تو برای آن 

چانه می زنی، نقشه می کشند.«
»وایس«  فیلم  کرد  توصیه  ترامپ  به  سپس  ظریف 
را تماشا کند. این فیلم درباره دیک چنی، معاون جورج 
بوش پسر، است که میزان تاثیر چنی بر تصمیمات بوش 
مقصر  نوعی  به  چنی  فیلم،  این  در  می دهد.  نشان  را 
جنگ عراق شناخته شده است. بنابراین، ظریف به طرز 

واضحی بولتون و همفکران او را به اعمال نفوذ مخرب در 
تصمیمات ترامپ علیه ایران متهم می کند. پس ظریف 

چگونه و از چه راهی می خواهد با ترامپ مذاکره کند؟
شاید بتوان پاسخ این پرسش را از دیپلماسی عمومی 
ظریف در آمریکا استنباط کرد. ظریف، در اقدامی نادر، 
ترامپ نزدیک شده است.  به محافل رسانه ای محبوب 
او با برنامه »فاکس نیوز ساندی« کریس واالس، مجری 
برجسته شبکه فاکس نیوز، گفتگو کرده و گفته است 
اسرائیل،  آمریکا،  ملی  امنیت  مشاور  بولتون،  جان  که 
عربستان و امارات می خواهند آمریکا را به جنگ با ایران 
بکشانند. ولی ترامپ دنبال جنگ نیست. به گفته ظریف، 
ایران  در  رژیم«  »تغییر  دنبال  به  حداقل  طرف ها  این 

هستند.
روزنامه نگار  ریورا،  جرالدو  با  ظریف  این،  بر  عالوه 
آمریکایی طرفدار ترامپ، هم دیدار و گفتگو کرده است. 

ریورا عکسی از این دیدار را در توئیتر خود منتشر کرد.
بدهد.  سیگنال  ترامپ  به  می خواهد  ظریف  احتماال 
ترامپ شبکه فاکس نیوز را مشاهده می کند و مکررا اخبار 
آن را توئیت می کند. اما معلوم نیست که ظریف چگونه 
می خواهد بولتون و پومپئو را دور بزند. حتی اگر ظریف 
معنی  به  دیدار  این  کند،  دیدار  ترامپ  با  شود  موفق 
مذاکره نخواهد بود، بلکه مذاکرات واقعی برعهده پومپئو 

ظریف  که  افرادی  همان  یعنی  بود.  خواهد  بولتون  و 
آن ها را به جنگ افروزی متهم می کند. شاید ظریف به 
دنبال این است که به ترامپ پیام بدهد که در صورت 
برکناری بولتون و پومپئو در دوره دوم ریاست جمهوری 
خود، ایران آماده است که با ترامپ کنار بیاید. اگر این 
گمانه زنی درست باشد، دو نکته قابل طرح است: اوال 
هیچ تضمینی وجود ندارد که ترامپ، بولتون و پومپئو 
را هر دو برکنار کند. ثانیا، معلوم نیست به جای این 
دو، افراد میانه رو سرکار بیایند. هیچ بعید نیست روزی 
فردی مثل سناتور تام کاتن یا تد کروز جای بولتون و 
از این، در حال حاضر، میان  پومپئو را بگیرد. گذشته 
محافل جمهوریخواه آمریکا، هیچ شخصیت برجسته ای 
وجود ندارد که خواهان تنش زدایی با ایران باشد. به هر 
حال، ظریف رویکرد بسیار حساسی را در پیش گرفته 
است که ممکن است نتایج مخاطره آمیزی به بار بیاورد. 
واقعیت این است که بولتون و پومپئو، مقامات رسمی 
آمریکا هستند و در هرگونه مذاکره با ایران، نقش کلیدی 
خواهند داشت. مگر اینکه ظریف موفق شود ترامپ را 
نسبت به این دو بدبین کند و موجبات برکناری آن ها 
توسط ترامپ را فراهم کند. مطمئنا روز های حساسی در 
پیش است و باید منتظر ماند و دید که آیا جدیدترین 

ابتکار عمل ظریف موفق خواهد شد یا خیر.

در  حامیانش  جمع  در  حضور  با  مادورو  نیکوالس 
کاراکاس جدایی از یک نهاد منطقه ای کلیدی موسوم به 

سازمان کشورهای آمریکایی را مناسب توصیف کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، 
حامیان نیکوالس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئال شنبه در 
تجمعی در پایتخت این کشور آمریکای التین برای محکوم 
کردن سازمان کشورهای آمریکایی )اوای اس( ۳۵ عضوی 
که شورای آن اخیرا نماینده منتخب خوان گوآیدو، رهبر 
اپوزیسیون ونزوئال را به رسمیت شناخت، حاضر شدند. 

کشورهای اندکی علیه این قطعنامه رای دادند.

مادورو سال 201۷ روند دو ساالنه خروج از اوای اس را 
آغاز کرد اما امسال گوآیدو از گروه مذکور خواست تا این 
رهبر سوسیالیست را نادیده گرفته و در ازای آن گوستاوو 

تاره را به عنوان نماینده خودش بپذیرند.  
کشورهای  سازمان  عضو  کشورهای  اکثر  و  آمریکا 
موقت  "رئیس جمهوری  عنوان  به  را  گوآیدو  آمریکایی 
انتخاب  دارند  تاکید  و  به رسمیت می شناسند  ونزوئال" 
مجدد مادورو در سال گذشته میالدی قانونی نبوده است. 
مادورو می گوید اوای اس حاکمیت ملی ونزوئال را نقض 

کرده است.

از سوی گوآیدو برای  روز شنبه هم سفیران منصوب 
آمدند  گردهم  کلمبیا  در  منطقه  این  در  او  نمایندگی 
مادورو  بر  دیپلماتیک  فشار  افزایش  راه های  درباره  تا 
رایزنی کنند. خولیو بورگس، یکی از نمایندگان گوآیدو از 
تمایل آنها برای برگزاری مراسم مشابهی برای نمایندگان 

اپوزیسیون در اروپا در ماه مه خبر داد.
اپوزیسیون ونزوئال برای برگزاری راهپیمایی سراسری در 
اول مه که امید دارند از تسلط مادورو بر قدرتش بکاهد، 
آماده می شود. اپوزیسیون ونزوئال گرفتاری های اقتصادی 
و فساد و سوء مدیریت را حاصل اقدامات مادورو و هوگو 

چاوز، رهبر فقید ونزوئال می دانند.
رئیس جمهوری ونزوئال شنبه همچنین خروج کشورش از 
سازمان کشورهای آمریکایی را آزادی از "وزارت مستعمره 
خارجه  امور  وزیر  آریزا،  خورخه  کرد.  توصیف  آمریکا" 
ونزوئال هم گفت که کاراکاش دیگر رسما عضو اوای اس 

نیست.
مادورو در پیامی توییتری نوشت: ما از وزارت مستعمره 
به اصول  احترام  ابزار مداخله و همچنین عدم  آمریکا، 
دموکراتیک و قوانین بین المللی رها شدیم. سرزمین پدری 

بولیواری و مستقل ما به اوای اس "خداحافظ" گفت.

از ایران تا حزب اهلل و عراق
توهین های ناتمام وزیر خارجه بحرین

متشنج شدن روابط دیپلماتیک میان منامه و بغداد به دنبال توهین اخیر وزیر 
خارجه بحرین علیه مقتدی صدر بار دیگر نشان داد که »خالد بن احمد آل 

خلیفه« در این زمینه طالیه دار است.
خبرگزاری مهر، سرویس بین الملل - فاطمه صالحی: آخرین توئیت توهین آمیز 
وزیر خارجه بحرین باعث به وجود آمدن یک بحران دیپلماتیک میان منامه و 
بغداد شد. مقتدی صدر رهبر جریان صدر به تازگی با انتشار بیانیه ای در خصوص 
تحوالت منطقه خواهان برکناری سران ظالم رژیم آل خلیفه در بحرین شده بود. 
وزیر خارجه بحرین نیز با انتشار یک پست توهین آمیز علیه مقتدی صدر به این 

بیانیه واکنش نشان داد.
وزارت خارجه عراق نیز در واکنش به اظهارات وزیر خارجه بحرین درباره رهبر 
جریان صدر اعالم کرد: از بحرین می خواهیم به علت سخنان ناشایست وزیر 

خارجه این کشور درباره عراق معذرت خواهی کند.
وزارت خارجه عراق همچنین اعالم کرد در این کشور شخصیت های برجسته از 

آزادی بیان برخوردار هستند.
وزیر خارجه عراق نیز دستور احضار سفیر بحرین در بغداد را صادر کرد. در 
همین راستا، به دنبال اهانت وزیر خارجه بحرین به مقتدی صدر، طرفداران 

جریان صدر مقابل کنسولگری بحرین در نجف تجمع اعتراضی برگزار کردند.
همچنین قرار است روز یکشنبه ساعت 1۶ تجمع دیگری مقابل سفارت بحرین 

در بغداد برپا شود.
در همین ارتباط، ریاست مجلس عراق نیز از وزارت خارجه خواسته تا سفیر 
بحرین را احضار و مراتب اعتراض عراق به اظهارات وزیر خارجه را به وی تسلیم 
کند. گروه های مختلف عراقی از ائتالف فتح گرفته تا سائرون با اعالم مخالفت خود 

با توهین های وزیر خارجه بحرین، از مقتدی صدر حمایت کردند.
توهین های وزیر خارجه بحرین و انتشار پست های مسأله دار از سوی وی چیزی 
نیست که تازگی داشته باشد. خالد بن احمد آل خلیفه به نوعی در میان مقامات 
عربی طالیه دار انتشار پست های توئیتری توهین آمیز علیه مسئوالن کشورهای 

منطقه به ویژه کشورهای محور مقاومت است.
وزیر خارجه بحرین پیشتر به صورت پی در پی به نیروهای مردمی عراق یا همان 
حشد شعبی توهین کرده بود که این مسأله خشم نمایندگان پارلمان این کشور 
را نیز برانگیخت. این مقام بحرینی مدعی شده بود که نیروهای حشد شعبی که 
نقش بسیار مهمی درحفاظت از امنیت عراق در کنار نیروهای امنیتی این کشور 

ایفا می کنند تروریست هستند!

وی از این حد نیز فراتر رفته و پا را از گلیم خود فراتر برده و به سردار قاسم 
سلیمانی فرمانده سپاه قدس جمهوری اسالمی ایران نیز توهین کرده بود که این 
مسأله نیز با واکنش نمایندگان عراقی مواجه شده بود. خالد بن احمد آل خلیفه 
در حساب توئیتر خود نوشته بود: خداوند به مردم عراق کمک کند، آنان بین آتش 
تروریسم داعش و قاسم سلیمانی و نیروی بسیج طایفه ای )حشد الشعبی( لعنت 
شده او قرار گرفته اند.! سخنان وزیر خارجه بحرین در حالی مطرح می شود که 
ارتش و نیروهای مردمی عراق بارها در عملیات های مختلف علیه تروریست های 

تکفیری صف آرایی کردند و در آوردگاه های مختلف آنها را شکست دادند.
این مقام بحرینی در حال توهین های خود را روانه مسئوالن کشورهای منطقه 
که در محور مقاومت ایستاده اند می کند که منامه سابقه طوالنی در حمایت از 
تروریست ها تکفیری در کارنامه خود به ثبت رسانده است. کشورهای عربی حاشیه 
خلیج فارس میلیاردها دالر سالح و مهمات در اختیار تروریست های تکفیری قرار 
دادند تا عراق، سوریه، یمن و لبنان را تجزیه کنند درحالی که اقدامات جبهه 
مقاومت از عملیاتی شدن طرح آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس جلوگیری 
کرد. حضور سردار سلیمانی در عراق به عنوان مستشار نظامی باعث خنثی شدن 
نقشه های آمریکا و مزدوران تروریست آنها در راستای گسترش نفوذ داعش شده 
است. »حنان فتالوی« نماینده مجلس عراق، در پاسخ به این اظهارات توهین آمیز 
وزیرخارجه بحرین در توئیتر خود نوشت: ای خالد، لعنت شده کسی است که از 

داعش پشتیبانی و از آن دفاع می کند؛ نه کسی که با آن می جنگد.
وزیر خارجه بحرین، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان را نیز از 
توهین های خود بی نصیب نگذاشته و او را با الفاظی رکیک و به دور از ادب و 
اخالق خطاب قرار داده است. وزیر خارجه بحرین در اقدامی به دور از اخالق، 
شرع و عرف، سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان را با الفاظی بسیار 

توهین آمیز خطاب قرار داد.
خالد بن احمد آل خلیفه بارها با انتشار پست های توئیتری سخنان بسیار تندی 
را علیه کشورمان و مواضع مقتدرانه ایران در منطقه و جهان مطرح کرده است. 
وی حتی یک درگیری توئیتری با محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان نیز 
داشته است. ظریف با انتشار عکسی از ترامپ و مشاورانش در حساب کاربری 
خود در توئیتر، سیاست های آمریکا در منطقه را شکست خورده خواند. وزیر 
خارجه بحرین نیز در مقام حمایت از آمریکا و دونالد ترامپ رئیس جمهور این 
کشور برآمده و با انتشار تصویری از رئیس جمهور سابق ایران به ظریف پاسخ 

بی ادبانه ای داد.
مجیز گویی های وزیر خارجه بحرین تنها در حمایت از مقامات آمریکایی 
مطرح نشده بلکه وی به تازگی با انتشار یک پست توئیتری در حمایت از محمد 
بن سلمان ولی عهد عربستان موجی از تمسخر را در میان کاربران شبکه های 
اجتماعی برانگیخت. وزیر خارجه بحرین تصویری از ولیعهد سعودی بر فراز دیوار 
چین را منتشر کرد و زیر آن نوشت: چین دیوار خود را دارد و محمد )محمد بن 

سلمان( هم برای ما دیواری است!
مسئوالن  دیگر  کنار  در  بحرین  خارجه  وزیر  که  گفت  باید  صورت  هر  در 
کشورهای دیکتاتور عربی در حوزه خلیج فارس هر زمان که حرف و یا موضعی 
به مذاقشان خوش نیاید نه در مقام پاسخگویی به آن موضع از طریق منطقی 
بلکه در مقام توهین به طرف مقابل بر می آیند که این مسأله اگر چه در مقیاس 
کوچک اما بیانگر عمق سیاستهای این کشورها در قبال دیگر مسائل منطقه و نحوه 

برخورد و تعامل با آنها است.
جدای از این مسأله، باید به این نکته نیز دقت داشت که بحرین در سایه نبود 
آزادی بیان و حقوق بشر در این کشور و سرکوب هر نظر مخالف مواضع سران 
رژیم آل خلیفه عادت به شنیدن صدای مخالف هرچند از سوی مسئوالن و یا 
شخصیت های دیگر کشورها را نداشته و سریعاً در مقام توهین به نظرات مخالف 
خود بر می آیند چه بسا اگر این افراد در بحرین بودند توسط نیروهای امنیتی این 

کشور بازداشت و محاکمه می شدند.

روزنامه صبح ایران


