
اخبار

بینالملل12
| پنج شنبه | 23 شهریور 1396 |

| شماره 4562 |

وسیه یک موشک قاره پیما آزمایش کرد ر
روس��یه یک موش��ک قاره پیما از نوع »یارس« با کالهک 

آزمایشی تقسیم شونده آزمایش کرد.

به گزارش تاس، وزارت دفاع روس��یه اعالم کرد: موش��ک 
یارس از س��کوی زیرزمینی در پایگاه فضایی نظامی پلستسک 
در استان آرخانگلسک )ش��مال غرب( پرتاب شد.موشک قاره 
پیم��ا پس از پیمودن ح��دود ۱۰ هزار کیلومت��ر در محدوده 

نظامی »کورا« در شبه جزیره کامچاتکا به هدف فرضی اصابت 
کرد.

این موش��ک با ۲۳ متر طول، ۵۰ تن وزن و توان ۱۲ هزار 
کیلومت��ر برد می تواند تا 6 کاله��ک با مجموع قدرت تخریب 

۳۰۰ کیلوتن ماده منفج��ره را حمل کند. یارس یا ار.اس-۲۴ 
با کالهک های تقس��یم ش��ونده، بخش قاب��ل توجهی از توان 
موش��کی قاره پیمای روسیه را تش��کیل می دهد که رهگیری 
کالهک ها برای پدافند موشکی دشمن بسیار دشوار می شود.

متن اگهى دادخواستى خواهان خانم طاهره نقى اى فرزند باالخان با وكالت آقاى سيد على محمد ولى به 
طرفيت خواندگان خانم صديقه راجى فرزند شعبان و آقاى على اصغر راجى فرزند شعبان به خواسته مطالبه 
اجرت المثل جهت رويت نظريه كارشناس تعيين شده است.   به علت مجهول المكان بودن خواندگان و 
درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى مى شود تا خواندگان پس از نشر 
آگهى و اصالح مفاد آن به دادگاه و ضمن اعالم نشانى كامل خود و رويت نظريه كارشناس در اين شعبه 

280 حاضر گردد. 
 110/76717 منشى شعبه 280 دادگاه عمومى حقوقى خانواده تهران (مجتمع قضائى شهيد باهنر)

به آقاى سجاد خادمى قواقلو فرزند محمد على  ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم  آگهى 
خواهان آقاى سعيد ميرزايى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى سجاد خادمى قواقلو به خواسته 
مطالبه وجه مطرح به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609980242700420 شعبه 
114 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/08/06 
مدنى  دادرسى  آيين  قانون   73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  كه  تعيين   9:00 ساعت 
جرايد  از  يكى  در  نوبت  يك  مراتب  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المكان  مجهول  علت  به 
دادگاه  دفتر  به  آگهى  انتشار  تاريخ  از  پس  ماه  يك  ظرف  خوانده  تا  گردد  مى  آگهى  كثيراالنتشار 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
عمومى  دادگاه   114 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى   110/76713  
بلگورى  زاده  معصوم  –زهرا  تهران  باهنر  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى 

متن آگهى خواهان جمشيد خدابنده لو و جميله خدابنده لو دادخواستى به طرفيت خوانده على اصغر 
جهت  كه  نموده  تهران  شهرستان  عمومى  دادگاههاى  تقديم  المثل  اجرت  مطالبه  خواسته  به  داريانى 
رسيدگى به شعبه 119 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران واقع در تهران فلكه 
چهارم تهرانپارس مجتمع قضايى شهيد باهنر ارجاع و به شماره كالسه 960154 ثبت گرديده كه قرار 
ارجاع امر به كارشناس صادر گرديده است.   به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر اگهى و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود رونوشت نظريه كارشناس را دريافت و ظرف يك هفته از 

تاريخ رويت نفيا يا اثباتا هر گونه اظهارنظر خود را كتبا به دادگاه ارائه نمايد. 
دادگاه   119 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى   110/76706    
لويى  –داريوش  تهران  باهنر  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى 

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى سيد مسعود ميرآقاسى رودكى فرزند سيد محمد 
و خانم نازنين كالنى فرزند منصور خواهان آقاى فرشاد اكبرى آذر دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى سيد 
مسعود ميرآقاسى رودكى و خانم نازنين كالنى به خواسته اعتراض به عمليات اجرايى وفق مواد 146و147 
قانون اجراى احكام مدنى مطرح به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609980241600151 
شعبه 119 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/09/12 
ساعت 9:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 
گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
منشى    110/76700 
لويى –داريوش  تهران  باهنر  دادگاه حقوقى شعبه 119 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد 

آگهى مزايده به موجب اجرائيه شماره 95/00118 صادره از شعبه 270 مجتمع قضايى خانواده 2 تهران 
آقاى اميرعباس حيدرى فرزند على اكبر محكوم عليه پرونده اجرائى 270/96/ث ج36/خ2 محكوم است 
به پرداخت تعداد 786 عدد نيم سكه بهار آزادى از بايت مهريه و مبلغ 550/000 ريال از بابت هزينه 
دادرسى و مبلغ 2/500/000 ريال از بابت هزينه كارشناسى و مبلغ 600/000 ريال از بابت هزينه 
نشر آگهى مزايده به محكوم له خانم مليكا صفارى فرزند مهدى با وكالت خانم اكرم پروان و همچنين مبلغ 
202/500/000 ريال از بابت نيم عشر دولتى و مبلغ 135/000/000 ريال از بابت هزينه دادرسى به 
صندوق دولت كه در اين رايطه يك دستگاه خودرو سوارى پژو SD(TU5 26 به رنگ خاكسترى متاليك 
به شماره انتظامى ايران 838/66ب 92 كه متعلق به محكوم عليه بوده و در حال حاضر در نشانى: تهران 
ميدان سرو شهرك بام تهران برج مهستان يكم واحد 34 پاركينگ شماره 8 در اختيار حافظ آقاى مهدى 
ركنى مى باشد توقيف گرديد و پس از طى تشريفات قانونى و تكميل پرونده مراتب به كارشناس محترم 
جهت ارزيابى قيمت خودرو فوق ارجاع كه پس از بازديد به شرح ذيل اظهار نظر نموده است: ارزيابى و 
نظريه كارشناس: از يك دستگاه خودرو سوارى پژو SD(TU5 26 مدل 1389 به رنگ خاكسترى متاليك 
به شماره انتظامى ايران 838/66ب 92 و شماره موتور 13389035766 و شماره شاسى 303897 
و ساير مشخصات مطابق سند و بنام امير عباس حيدرى بازديد كه زوج پالك انتظامى نصب بود.   حك 
شماره هاى موتور و اتاق و شاسى مالحظه گرديد.   پالك مشخصات و پالك شماره هاى مربوطه مشهود 
بود.   موتور روشن و ظارها سالم و كم استهالك با كاركرد96090 مالحظه شد.   لوازم يدكى و زاپاس 
داشت.   آثار بازسازى و تعمير ناشى از حادثه رانندگى در قسمت جلو و جلو راست درب موتور(كاپوت) 
و جوانب خوردگى و زدگى مختصر با خط و خش ديده شد الستيك ها ايمن تجهيزات كاركرده استهالك 
متناسب با مدل و وضعيت قابل قبول مى باشدو با توجه به مراتب فوق و نوع وسيله و مدل و تيپ 
و سيستم( 600MGB/206AR) و وضع موجود با شرايط نگهدارى متعارف با سالمت فنى و فيزيكى 
قابل قبول و نرمال و با رعايت جميع جهات ديگر موثر در اين رابطه قيمت عادالنه روز خودرو نظر به مبلغ 
250/000/000 ريال معادل بيست و پنج ميليون تومان تعيين مى گردد كه مقرر گرديد در ازاى بخشى 
از محكوم به و هزينه هاى مربوط و نيم عشر پرونده در تاريخ 1396/7/18 از ساعت 11 الى 12 در دفتر 
اجراى احكام خانواده 2 تهران واقع در ميدان ونك طبقه دوم از طريق مزايده به فروش برسد طالبين مى 
توانند 5 روز قبل از مزايده از ساعت 10 الى 12 از خودرو مورد بحث در آدرس اعالم شده بازديد و و در 
وقت مقرر در جلسه مزايده شركت نمايند.    نحوه مزايده: مزايده خودور از پايه كارشناس شروع و كسى 
كه باالترين مبلغ را پيشنهاد نمايد برنده مزايده خواهد شد.   ده درصد از كل مبلغ پيشنهادى فى المجلس 
نقدا و يا طى چك بانكى معتبر از برنده اخذ و الباقى آن ظرف مدت حداكثر يك ماه دريافت خواهد شد.    در 
صورت انصراف برنده از مزايده ده درصد واريز شده به نفع دولت ضبط مى گردد.   كليه هزينه هاى نقل و 

انتقال مربوطه به خريدار طبق تعرفه به عهده خريدار (برنده مزايده) مى باشد. 
تهران  خانواده 2 ونك  خانواده مجتمع قضايى  احكام شعبه270  دادگاه  اجراى   110/76709 مدير 

متن اگهى دادخواستى خواهان خانم طاهره نقى اى فرزند باالخان با وكالت آقاى سيد على محمد ولى به 
طرفيت خواندگان خانم صديقه راجى فرزند شعبان و آقاى على اصغر راجى فرزند شعبان به خواسته مطالبه 
اجرت المثل جهت رويت نظريه كارشناس تعيين شده است.   به علت مجهول المكان بودن خواندگان و 
درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى مى شود تا خواندگان پس از نشر 
آگهى و اصالح مفاد آن به دادگاه و ضمن اعالم نشانى كامل خود و رويت نظريه كارشناس در اين شعبه 

280 حاضر گردد. 
 110/76717 منشى شعبه 280 دادگاه عمومى حقوقى خانواده تهران (مجتمع قضائى شهيد باهنر)

به آقاى سجاد خادمى قواقلو فرزند محمد على  ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم  آگهى 
خواهان آقاى سعيد ميرزايى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى سجاد خادمى قواقلو به خواسته 
مطالبه وجه مطرح به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609980242700420 شعبه 
114 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/08/06 
مدنى  دادرسى  آيين  قانون   73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  كه  تعيين   9:00 ساعت 
جرايد  از  يكى  در  نوبت  يك  مراتب  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المكان  مجهول  علت  به 
دادگاه  دفتر  به  آگهى  انتشار  تاريخ  از  پس  ماه  يك  ظرف  خوانده  تا  گردد  مى  آگهى  كثيراالنتشار 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
عمومى  دادگاه   114 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى   110/76713  
بلگورى  زاده  معصوم  –زهرا  تهران  باهنر  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى 

متن آگهى خواهان جمشيد خدابنده لو و جميله خدابنده لو دادخواستى به طرفيت خوانده على اصغر 
جهت  كه  نموده  تهران  شهرستان  عمومى  دادگاههاى  تقديم  المثل  اجرت  مطالبه  خواسته  به  داريانى 
رسيدگى به شعبه 119 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران واقع در تهران فلكه 
چهارم تهرانپارس مجتمع قضايى شهيد باهنر ارجاع و به شماره كالسه 960154 ثبت گرديده كه قرار 
ارجاع امر به كارشناس صادر گرديده است.   به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر اگهى و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود رونوشت نظريه كارشناس را دريافت و ظرف يك هفته از 

تاريخ رويت نفيا يا اثباتا هر گونه اظهارنظر خود را كتبا به دادگاه ارائه نمايد. 
دادگاه   119 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى   110/76706    
لويى  –داريوش  تهران  باهنر  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى 

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى سيد مسعود ميرآقاسى رودكى فرزند سيد محمد 
و خانم نازنين كالنى فرزند منصور خواهان آقاى فرشاد اكبرى آذر دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى سيد 
مسعود ميرآقاسى رودكى و خانم نازنين كالنى به خواسته اعتراض به عمليات اجرايى وفق مواد 146و147 
قانون اجراى احكام مدنى مطرح به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609980241600151 
شعبه 119 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/09/12 
ساعت 9:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 
گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
منشى    110/76700 
لويى –داريوش  تهران  باهنر  دادگاه حقوقى شعبه 119 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد 

آگهى مزايده به موجب اجرائيه شماره 95/00118 صادره از شعبه 270 مجتمع قضايى خانواده 2 تهران 
آقاى اميرعباس حيدرى فرزند على اكبر محكوم عليه پرونده اجرائى 270/96/ث ج36/خ2 محكوم است 
به پرداخت تعداد 786 عدد نيم سكه بهار آزادى از بايت مهريه و مبلغ 550/000 ريال از بابت هزينه 
دادرسى و مبلغ 2/500/000 ريال از بابت هزينه كارشناسى و مبلغ 600/000 ريال از بابت هزينه 
نشر آگهى مزايده به محكوم له خانم مليكا صفارى فرزند مهدى با وكالت خانم اكرم پروان و همچنين مبلغ 
202/500/000 ريال از بابت نيم عشر دولتى و مبلغ 135/000/000 ريال از بابت هزينه دادرسى به 
صندوق دولت كه در اين رايطه يك دستگاه خودرو سوارى پژو SD(TU5 26 به رنگ خاكسترى متاليك 
به شماره انتظامى ايران 838/66ب 92 كه متعلق به محكوم عليه بوده و در حال حاضر در نشانى: تهران 
ميدان سرو شهرك بام تهران برج مهستان يكم واحد 34 پاركينگ شماره 8 در اختيار حافظ آقاى مهدى 
ركنى مى باشد توقيف گرديد و پس از طى تشريفات قانونى و تكميل پرونده مراتب به كارشناس محترم 
جهت ارزيابى قيمت خودرو فوق ارجاع كه پس از بازديد به شرح ذيل اظهار نظر نموده است: ارزيابى و 
نظريه كارشناس: از يك دستگاه خودرو سوارى پژو SD(TU5 26 مدل 1389 به رنگ خاكسترى متاليك 
به شماره انتظامى ايران 838/66ب 92 و شماره موتور 13389035766 و شماره شاسى 303897 
و ساير مشخصات مطابق سند و بنام امير عباس حيدرى بازديد كه زوج پالك انتظامى نصب بود.   حك 
شماره هاى موتور و اتاق و شاسى مالحظه گرديد.   پالك مشخصات و پالك شماره هاى مربوطه مشهود 
بود.   موتور روشن و ظارها سالم و كم استهالك با كاركرد96090 مالحظه شد.   لوازم يدكى و زاپاس 
داشت.   آثار بازسازى و تعمير ناشى از حادثه رانندگى در قسمت جلو و جلو راست درب موتور(كاپوت) 
و جوانب خوردگى و زدگى مختصر با خط و خش ديده شد الستيك ها ايمن تجهيزات كاركرده استهالك 
متناسب با مدل و وضعيت قابل قبول مى باشدو با توجه به مراتب فوق و نوع وسيله و مدل و تيپ 
و سيستم( 600MGB/206AR) و وضع موجود با شرايط نگهدارى متعارف با سالمت فنى و فيزيكى 
قابل قبول و نرمال و با رعايت جميع جهات ديگر موثر در اين رابطه قيمت عادالنه روز خودرو نظر به مبلغ 
250/000/000 ريال معادل بيست و پنج ميليون تومان تعيين مى گردد كه مقرر گرديد در ازاى بخشى 
از محكوم به و هزينه هاى مربوط و نيم عشر پرونده در تاريخ 1396/7/18 از ساعت 11 الى 12 در دفتر 
اجراى احكام خانواده 2 تهران واقع در ميدان ونك طبقه دوم از طريق مزايده به فروش برسد طالبين مى 
توانند 5 روز قبل از مزايده از ساعت 10 الى 12 از خودرو مورد بحث در آدرس اعالم شده بازديد و و در 
وقت مقرر در جلسه مزايده شركت نمايند.    نحوه مزايده: مزايده خودور از پايه كارشناس شروع و كسى 
كه باالترين مبلغ را پيشنهاد نمايد برنده مزايده خواهد شد.   ده درصد از كل مبلغ پيشنهادى فى المجلس 
نقدا و يا طى چك بانكى معتبر از برنده اخذ و الباقى آن ظرف مدت حداكثر يك ماه دريافت خواهد شد.    در 
صورت انصراف برنده از مزايده ده درصد واريز شده به نفع دولت ضبط مى گردد.   كليه هزينه هاى نقل و 

انتقال مربوطه به خريدار طبق تعرفه به عهده خريدار (برنده مزايده) مى باشد. 
تهران  خانواده 2 ونك  خانواده مجتمع قضايى  احكام شعبه270  دادگاه  اجراى   110/76709 مدير 

آگهي ابالغ مالياتي
در اجراي ماده ٢٠٨ قانون مالياتهاي مستقيم بدينوسيله اوراق مالياتي مودي که آخرين نشاني آن در دسترس واحد مالياتي نمي باشد به شرح زير ابالغ مي گردد.

نام و نام خانوادگي : وحيد نجف پورحسابرس ارشد مالياتي ٥٥١٥٢٢ شهرستان بندر انزلي- روابط عمومي اداره کل امور مالياتي شهرستان رشت 

نوع اوراقعملکرداصل مالياتنوع شغلنام و نام خانوادگيرديف
شماره برگ تشخيص – برگ قطعي

نشاني اداره امور مالياتي
شماره برگ دعوت هيات حل اخالف مالياتي

اداره امور مالياتي بندرانزلي۳۸۴۰۵۳۷۱-۱۳۹۶/۰۶/۱۴برگ قطعي ( عملکرد )۶۷/۰۳۲/۷۹۶/۱۷۵۱۳۹۴بازرگانيبازرگاني تارا تجارت کلسپين۱

اداره امور مالياتي بندرانزلي۳۶۸۸۶۱۴۳-۱۳۹۶/۰۵/۱۰برگ قطعي ( عملکرد )۳/۳۴۴/۸۷۴/۸۳۲۱۳۹۳بازرگانيايمن ترخيص خزر۲

چاپ و تبليغات فرداد منطقه آزاد ۳
اداره امور مالياتي بندرانزلي۳۶۸۸۶۹۶۶-۱۳۹۶/۰۵/۱۰برگ قطعي ( عملکرد )۳۲/۱۹۷/۷۹۹۱۳۹۳خدماتيانزلي

اداره امور مالياتي بندرانزلي۳۶۸۸۶۶۷۲-۱۳۹۶/۰۵/۱۰برگ قطعي ( عملکرد )۳۵۵/۶۶۴/۹۸۳۱۳۹۳خدماتيدريادالن جاويد خزر ۴

اداره امور مالياتي بندرانزلي۳۲۶۷-۱۳۹۶/۰۶/۰۳برگ راي هيات ( عملکرد )۱۹۲/۹۴۳/۰۶۷۱۳۸۸خدماتيآريا کيفيت بندر کاسپين۵

 آسمان آبي اقيانوس آبي منطقه ۶
اداره امور مالياتي بندرانزلي۳۵۶۰۴۹۳۶-۱۳۹۶/۰۴/۲۰برگ دعوت به هيات ( عملکرد )۸۷/۵۶۰/۳۶۶۱۳۹۳بازرگانيآزاد انزلي

آسمان آبي اقيانوس آبي منطقه ۷
اداره امور مالياتي بندرانزلي۳۵۶۰۵۰۰۱-۱۳۹۶/۰۴/۲۰برگ دعوت به هيات ( حقوق )۶/۴۹۸/۲۵۹۱۳۹۳بازرگانيآزاد انزلي

اداره امور مالياتي بندرانزلي۲۲۶۷۸۸۷۳-۱۳۹۵/۰۱/۳۰برگ دعوت به هيات ( عملکرد )۶۷۲/۲۹۲۱۳۹۲بازرگانيتجارت گستر گلديس۸

اداره امور مالياتي بندرانزلي۳۰۲۵۵۱۹۸-۱۳۹۵/۱۰/۱۳برگ دعوت به هيات ( عملکرد )۲۸/۷۰۹/۵۲۷۱۳۹۲خدماتيمهراز بناي شمال۹

یکا علیه کره شمالی  ادعای آمر
اعضای مجل��س نمایندگان آمری��کا در واکنش به 
آزمایش��ات هس��ته ای کره شمالیف خواس��تار واکنش 

بسیار شدید واشنگتن علیه پیونگ یانگ شدند.
»اد روی��س« رئیس کمیته ام��ور خارجی مجلس 
نماین��دگان آمری��کا گفت: »معتقدم واکن��ش آمریکا و 
متحدانش باید بسیار شدید باش��د.« به نوشته رویترز، 
روی��س با بیان اینکه زمان جه��ت مقابله با بحران کره 
ش��مالی در حال از دست رفتن است، تاکید کرد: »باید 
از هر اهرم فشاری استفاده کنیم...تا بیشترین فشار را بر 
این رژیم س��رکش وارد آوریم.« وی همچنین افزود که 
واشنگتن برای افزایش فشار بر کره شمالی، به همکاری 

چین نیازی ندارند.

تخلیه کلیسایی در بارسلونا 
کلیسای »ساگرادا فامیلیا« در بارسلونا درپی توقف 

یک خودروی مشکوک در مقابل آن تخلیه شد.
به گ��زارش باش��گاه خبرنگاران، درپی پیدا ش��دن 
خودروی مش��کوکی مقابل  کلیس��ایی در »بارس��لونا« 
پلیس این منطقه را محاصره کرده و جوخه خنثی سازی 
بم��ب را اع��زام ک��رد. پلی��س کاتالونیا اع��الم کرد که 
کلیسای »ساگرادا فامیلیا« در بارسلونا و ساختمان های 
اطراف آن تخلیه شده و ماموران امنیتی مشغول بررسی 

خودوری ون که مقابل آن پارک شده، هستند.

یستی  ور  تهدیدات تر
در مرزهای کشورهای همسود

معاون س��تاد مرکزی نیروهای مس��لح روس��یه از 
افزای��ش تهدی��دات تروریس��تی در مرزه��ای جنوبی 
کشورهای مستقل مشترک المنافع )همسود( خبر داد.

به گزارش فارس، »سرگئی ایستراکف« معاون ستاد 
مرکزی نیروهای مسلح روسیه در پایان اجالس کمیته 
روس��ای ستادهای نیروهای مس��لح کشورهای همسود 
از افزای��ش تهدیدات تروریس��تی در مرزه��ای جنوبی 
این اتحادیه هش��دار داد. وی گف��ت: مطالعه و ارزیابی 
چالش های موجود و تهدیدات امنیتی کشورهای عضو 
اتحادیه همس��ود به وضوح نشان می دهد که خطرهای 
تروریس��تی هنوز حفظ و در مرزهای جنوبی کشورهای 

همسود حتی رو به افزایش است.

تأیید تشعشعات آزمایش هسته ای کره شمالی
کره جنوب��ی، تشعش��عات گاز رادیواکتیو آزمایش 

هسته ای اخیر پیونگ یانگ را تأیید کرد.
ش��بکه خبری العالم اع��الم کرد که ک��ره جنوبی، 
تشعشعات گاز رادیواکتیو آزمایش هسته ای اخیر پیونگ 
یانگ را تأیید کرده است.همچنین دولت های کره جنوبی 
و ژاپن یکشنبه گذشته از انجام آزمایش هسته ای جدید 
در کره ش��مالی خبر دادند.شش��مین آزمایش هسته ای 
خود را انجام داده است. همزمان شینزو آبه نخست وزیر 
ژاپن اعالم کرد آزمایش هس��ته ای جدید کره شمالی به 

طور مطلق غیر قابل پذیرش است.

متحد  ملل  کودکان  صندوق 
گـزارش ويژه

گروهبينالملل
حس��اب  در  »یونیس��ف« 
توئیت��ر  در  خ��ود  کارب��ری 
هشدار داد که ۳۸۰ هزار کودک یمنی زیر ۵ سال 
در معرض س��وء تغذیه شدید قرار داشته و با خطر 

مرگ مواجه هستند.
شمار کودکانی که در یمن با سوء تغذیه مواجه 
هستند، در حال افزایش است. طبق آمارهای سال 
۲۰۱۴ قبل از آغاز تهاجم عربستان به یمن؛ دراین 
کش��ور ۱6۰ هزار کودک یمنی دچار س��وء تغذیه 
بوده و در سال ۲۰۱۵ این تعداد به ۲۱۰ هزار و در 

سال ۲۰۱6 به ۳6۰ هزار نفر رسیده بود.
الزم به ذکر اس��ت، با توجه ب��ه ادامه تهاجم 
عربستان به کشور یمن میلیون ها نفر از مردم این 
کش��ور آواره شده و بالطبع به دلیل عدم دسترسی 
به آب آشامیدنی و عدم جمع آوری زباله ها، مردم 
این کش��ور هر روز نه تنه��ا در معرض خطر مبتال 
ب��ه بیماری مهلک وبا قرار دارند؛ بلکه کودکان نیز 
با س��وء تغذیه شدید مواجه شده اند. در این میان 
سفیر عربس��تان در سازمان ملل با تشکیل کمیته 
بین المللی بررس��ی موارد نقض حقوق بشر توسط 

ائتالف سعودی در یمن مخالفت کرد.
س��فیر عربس��تان سعودی در ش��ورای حقوق 
بش��ر س��ازمان ملل روز چهارش��نبه گفت اکنون 
زمان مناس��بی برای تحقیقات بین المللی مستقل 
درباره نقض حقوق بش��ر در یمن، که کمیساریای 
عالی حقوق بش��ر س��ازمان ملل درخواس��ت کرده 

است، نیست.
ای��ن اق��دام پ��س از آن ص��ورت می گیرد که 
س��ازمان دیدبان حقوق بش��ر اعالم ک��رد ائتالف 
سعودی در یمن مرتکب جنایت جنگی شده است؛ 
به طوری که در حمالت هوایی این ائتالف تنها در 

دو ماه گذشته ۳9 غیرنظامی جان خود را از دست 
داده اند که از این تعداد ۲6 نفر کودک بوده اند.این 
سازمان حقوق بشری در ادامه اعالم کرده است در 
۵ حمله هوایی، ۴ خانه و فروشگاه هدف قرار گرفته 
و س��بب کشته ش��دن غیرنظامیان شده است. این 

موضوع نقض قوانین جنگی به حساب می آید.
»س��ارا لیا ویتس��ون«، مدی��ر اجرایی بخش 
خاورمیان��ه دیدبان حقوق بش��ر در بیانیه ای اعالم 
ک��رد: وعده ه��ای تکراری ائتالف عرب��ی به انجام 

حم��الت هوای��ی ب��ه ش��کل قانونی، ک��ودکان را 
مستثنی نکرده است.

وی در ادامه افزود: این مسأله لزوم وارد کردن 
فوری نام ائتالف عربی در لیس��ت سیاه را به سبب 
نقض حقوق کودکان در درگیری های مس��لحانه 

نشان می دهد.
در تاریخ ۴ اوت، در حمله ائتالف س��عودی به 
خانه ای در صعده، 9 نفر از یک خانواده جان خود 
را از دس��ت دادند که از این تعداد 6 نفر کودکانی 

در س��نین ۳ تا ۱۲ س��ال بودند. س��ازمان دیدبان 
حقوق بشر همچنین گفته است سوم ژوئیه ۸ نفر 
از یک خانواده در اس��تان تعز، از جمله یک مادر و 
فرزندش که تنها ۸ سال داشته، کشته شدند. این 
سازمان با 9 نفر از افراد یک خانواده و نیز شاهدان 
عین��ی بر ۵ حمل��ه هوایی که در 9 ژوئن تا ۴ اوت 

انجام گرفته، مصاحبه هایی کرده است.
س��عودی،نیروهای  جنای��ات  ب��ه  پاس��خ  در 
ارت��ش یمن و انصاراهلل عملی��ات منحصر به فرد و 
غافلگیر کننده ای را در پایگاه شبه نظامیان ائتالف 
س��عودی در تعز واقع در غرب یمن انجام دادند و 
پایگاه های آنها در جنوب عربستان را هدف حمالت 
توپخانه ای و موش��کی قرار دادند. یگان موشکی و 
توپخانه ای ارتش یمن و کمیته های مردمی وابسته 
به انص��اراهلل در ادامه عملی��ات انتقام جویانه خود 
علیه ائتالف س��عودی، روز گذش��ته محل استقرار 
نظامیان س��عودی و تجهیزات آنها را در تعدادی از 
پایگاه های جازان و نجران واقع در جنوب عربستان 
هدف ق��رار دادند. منابع خبری یمن می  گویند که 
ی��گان توپخان��ه  ای ارتش یمن و انص��اراهلل مواضع 
نظامیان سعودی و تجهیزات نظامی آنها در پایگاه 
»الس��دیس« در نج��ران منه��دم و چندین فروند 
موش��ک کاتیوش��ا به پش��ت پایگاه الطلعه شلیک 
کردند.نیروه��ای ارتش یم��ن و انصاراهلل همچنین 
عملیات غافلگیرکننده ای را در پایگاه های مزدوران 
در غ��رب منطقه »موزع« در اس��تان تعز واقع در 

غرب یمن انجام دادند.
مناب��ع نظامی یم��ن در این باره م��ی گویند 
ک��ه نیروه��ای ارتش یم��ن و انص��اراهلل حمالت 
غافلگیر کنن��ده ای را به پایگاه  های ش��به نظامیان 
ائتالف سعودی در غرب منطقه موزع انجام دادند.

یک نش��ریه آلمانی در گزارش��ی با اش��اره به 

بحران حاکم در یمن نوش��ت که عربس��تان عامل 
اصلی وضعیت ناگوار موجود است و جامعه جهانی 
ه��م توجه چندانی به اوضاع کنونی ندارد. نش��ریه 
آلمانی اشپیگل در گزارش��ی اوضاع اسف بار مردم 
یمن را بررس��ی کرد و از آنچه در این کشور فقیر 

می گذرد به عنوان بدترین بحران یاد کرد.
 در ای��ن گزارش آمده اس��ت که 7 میلیون نفر 
را خطر گرسنگی تهدید می کند. ۳ میلیون تن هم 
آواره شده اند و 6۰۰ هزار نفر هم به بیماری وبا دچار 
شده اند. در یمن یک تراژدی در جریان است و مقصر 
اصلی این وضعیت هم عربس��تان سعودی است اما 

جهان خود را از این بحران دور نگه داشته است.
به گواه سازمان ملل متحد، هم اکنون بزرگترین 
فاجع��ه جهانی در یمن به وقوع پیوس��ته اس��ت. 
فاجعه ای که مانند بالی طبیعی بر سر مردم نیامده 
اس��ت بلکه به دست انس��انها ایجاد شده است. اما 
جه��ان این موضوع را نادیده می گیرد. اما نمی توان 
از اعداد و ارقام تکان دهنده چش��م پوش��ید: تقریبا 
۱۸ میلی��ون از ۲7 میلی��ون یمنی ب��ه کمک های 
بشردوستانه نیاز دارند و بیش از 7 میلیون تن هم 

در معرض خطر گرسنگی قرار دارند.
کش��ور  ای��ن  از  نف��ر  میلی��ون   ۳ از  بی��ش 
گریخته ان��د.۱۴.۵ میلیون تن ک��ه بیش از نیمی 
از جمعیت را ش��امل می شوند،  هیچ دسترسی به 
آب آش��امیدنی ندارند و نتیجه آن ش��یوع بدترین 
اپیدمی وبا ش��ده اس��ت. حدود 6۰۰ هزار نفر هم 
فقط  از آوریل گذشته به بیماری وبا دچار شده اند. 
دس��ت کم ۲ هزار یمنی هم تاکنون در پی بیماری 
جان باخته اند. یمن سالهاست که فقیرترین کشور 
ش��به جزیره عربستان اس��ت و از زمان آغاز جنگ 
میان حوثی ها و نیروهای دولتی در س��ال ۲۰۱۴، 

این وضعیت بدتر هم شده است.

۳۸۰ هزار کودک يمنی با سوء تغذيه شديد مواجه هستند

سعودی همچنان پیشگام کشتار 

تلخی ناتمام روزگارآوارگان 
روهینگیا 

یک مقام ارش��د کمیس��اریای عالی امور 
پناهندگان س��ازمان ملل با هشدار درباره حقـوق بشـر

وضعیت آوارگان روهینگی��ا گفت: »باید 
پاسخ مان )در امدادرسانی به مسلمانان روهینگیایی( را به طرز 

گسترده ای شدت بدهیم«.
 در ادام��ه هش��دارها درب��اره وضعی��ت ناگوار مس��لمانان 
روهینگی��ا در میانمار و متواری ش��دن آنه��ا به بنگالدش، یک 
سازمان  امدادی وابسته به سازمان ملل از لزوم شدت بخشیدن 

به عملیات امدادرسانی به آوارگان سخن گفته است.
طبق گفته دستیار کمیسر عالی امور مربوط به عملیات ها 
در کمیس��اریای عال��ی ام��ور پناهن��دگان س��ازمان ملل، طی 
هفته های اخیر و به دنبال تش��دید درگیری ها در ایالت راخین 
میانم��ار، حدود ۴۰۰ ه��زار مهاجر و پناهج��و روهینگیایی به 

بنگالدش وارد شده اند.
ب��ه گ��زارش رویترز، ای��ن مقام کمیس��اریای عال��ی امور 
پناهندگان س��ازمان ملل بر لزوم ش��دت بخشیدن به اقدامات 

امدادی برای آوارگان روهینگیایی تاکید کرده است.
در ای��ن میان رهب��ر دوفاکتوی میانمار ب��ا وجود انتقادات 
بین المللی درباره جنایات حکومتش علیه مسلمانان روهینگیا، 

در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل شرکت نمی کند.
س��و چی که به دلیل خش��ونت های حکومت میانمار علیه 
اقلیت مس��لمان روهینگیا مورد انتقادات شدید بین المللی قرار 
دارد در نشست آتی مجمع جهانی سازمان ملل حضور نخواهد 
داشت. بعد از حمالت ارتش میانمار به مسلمانان استان راخین 
و به آتش کش��یده شدن خانه های ساکنان، هزاران نفر کشته و 
صدها هزار نفر به بنگالدش گریخته اند. حکومت میانمار اجازه 
ورود خبرن��گاران و امداده��ای بین المللی را به اس��تان راخین 

نمی دهد.
در این میان آن س��انگ س��وچی که پس از سال ها حبس 
خانگی امروز ریاس��ت دولت میانمار را برعه��ده دارد، در قبال 
کشتار هزاران نفر از مردم کشورش ابتدا سکوت کرد و بعد هم 
مدعی ش��د این تصاویر که گویای درد و رنج مس��لمانان است، 

غیر واقعی است.
در حالی که کمتر از چهارهفته دیگر به اهدای جایزه صلح 
نوب��ل مانده، هزاران نفر در سراس��ر جهان ب��ا امضای طوماری 
خواس��تار بازپس گیری این جایزه از زنی هس��تند که روزگاری 

از نظر رسانه های غربی س��مبل مظلومیت بود و داستان حصر 
خانگ��ی اش آنچنان پررنگ مطرح می ش��د ک��ه جوایز متعدد 

بین المللی را از آن او کرد.
 آن سانگ س��وچی که پس از سال ها حبس خانگی امروز 
ریاس��ت دولت میانمار را برعهده دارد، در قبال کش��تار هزاران 
نفر از مردم کش��ورش ابتدا س��کوت کرد و بعد هم مدعی شد 
این تصاویر که گویای درد و رنج مس��لمانان اس��ت، غیر واقعی 
اس��ت. به رغم این اظهارات دردناک که موجب خشم نهادهای 
بشردوس��تانه هم شده، رئیس بنیاد نوبل واقع در اسلو می گوید 
که این نهاد برنامه ای برای پس گرفتن جایزه ش��ان از س��وچی 

ندارد.
»اولوج نولستاد«، رئیس بنیاد نوبل واقع در اسلو، پایتخت 
نروژ در گفت وگو با »فرهیختگان« گفت: »بازپس گیری جایزه 
از دریافت کنن��دگان آن، ن��ه خواس��ته آلفرد نوبل اس��ت و نه 

متناسب با قوانین کمیته صلح نوبل.«
او تاکی��د کرد: »غیرممکن اس��ت پ��س از اینکه جایزه ای 
از س��وی ای��ن کمیته ب��ه فردی اهدا ش��د، بت��وان آن را پس 
گرفت.«آنگ سان س��وچی، نماینده دولت میانمار که در میان 
جنایت ه��ای ظالمانه دولت بوداییان این روزها س��کوت کرده 
اس��ت و حتی مس��لمانان را در این جنایت های سیس��تماتیک 

مقصر جلوه می دهد، تا سال ۲۰۱۰ زنی شناخته شده نبود.
وی که برنده جایزه صلح نوبل هم هست از وقتی به شهرت 
بین المللی رسید که هیالری کلینتون، وزیر خارجه وقت آمریکا 
در سال ۲۰۱۱ طی یک سفر به برمه با او دیدار و تالش کرد از 

طریق برنامه های آمریکایی این کشور را متحول کند.
در آن هنگام آن سانگ سوچی تازه از حصر خانگی که دو 
دهه به آن محکوم شده بود، خالصی پیدا کرده بود. این حصر 
به دلیل رهبریت حزب اپوزیس��یونی که مخالف سیاس��ت های 

کشورش بود، برایش در نظر گرفته شد.
از همان ابتدای حصر آن سانگ سوچی، آمریکایی ها با وی 
در ارتب��اط بودند. در همین رابطه بیل ریچاردس��ون، نماینده 
کنگ��ره آمری��کا که ی��ک دموکرات اه��ل نیومکزیک��و بود، در 

سال های اولیه با او دیدار کرد.
می توان گفت این حصر برای آمریکایی ها بخش��ی از پازلی 
بود که توس��ط آن، سیاستمداران آمریکایی توانستند شرایط را 

برای ایجاد تغییر مطلوب خودشان در میانمار فراهم کنند.
در همین خصوص نیز آنها با ابزار رس��انه ای توانس��تند از 
آن س��انگ س��وچی چهره ای قهرمان، مبارز و مظلوم بس��ازند. 
از طرفی هم س��ازمان های بین المللی و نهادهای حقوق بشری 

مدام خواستار آزادی آن سانگ سوچی می شدند.

س��پتامبر«   ۱۵« جنب��ش 
خط عربس��تان در آس��تانه پانزدهم ســــر

م��اه کنونی می��الدی بیانیه ای 
درب��اره اهداف و اصول و ضوابط خود صادر کرد و در 
آن خواس��تار عضویت همه طیف ها و اقشار جامعه به 

این جنبش و مشارکت گسترده در راهپیمایی شد.
گروهی در فضای مجازی در عربستان تحت نام 
»جنبش ۱۵ ستامبر« متش��کل از فعاالن عربستانی 
و مخالفان آل س��عود در اواس��ط ماه گذشته میالدی 
فراخوانی برای آغاز اعتراض در این کش��ور در تاریخ 
۱۵ س��پتامبر )دو روز دیگر( صادر کرده و خواس��تار 

اعتراض مردمی شده  است.
»ح��راک ۱۵ س��بتمبر«، در قال��ب جنبش��ی 
اعتراضی و مس��المت آمیز و در راستای تالشی جدید 
برای انجام اعتراضات مردمی علیه خاندان آل سعود، 
در فاصله دو روز مانده به موعد تعیین شده، بیانیه ای 
ش��ش بندی صادر کرد که در ضمن تأکید بر تحقق 
خواسته های مردم، تأکید کرده که این جنبش شامل 

همه اقشار مردم می شود.
در ای��ن بیانیه آم��ده اس��ت: اول اینکه، جنبش 
۱۵ س��پتامبر به خواسته های همه اقش��ار جامعه از 
بیکاران و فقرا گرفته تا بی خانمان و بازداشت شدگان 
و کس��انی که حقوق مادی و معنوی آنها سلب شده 
اس��ت، توجه می کند. بنابراین ۱۵ سپتامبر جنبشی 

فراگیر است و منحصر به گروه خاصی نمی شود.
دوم اینک��ه، ای��ن جنبش نماین��ده هر هموطن 
غیوری است که حاکمیت وطنش را در آغوش حکام 
ام��ارات و مصر و کرامتش را زیر پاهای دونالد ترامپ 
می بیند. این جنبش متعلق به همه کس��انی اس��ت 
که نگران آینده کشورش��ان هس��تند و می بینند که 
ثروت ه��ای آن به جیب گروه کوچک��ی می رود و یا 
اینک��ه این ثروت ه��ا را به عنوان هدیه ب��ه آمریکا و 
عبدالفتاح السیس��ی رئیس جمهور مصر می بخشند و 
یا اینکه با آن قصرها را در مغرب می س��ازند و جزایر 
و قایق می خرند. این جنبش از آن کس��ی اس��ت که 
بر دی��ن خود غی��رت دارد و می بیند که مقدس��ات 
 دی��ن زیرپ��ا گذاش��ته می ش��ود و یا ب��ه آن اهانت 

م��ی ش��ود. تاکید ما بر این اس��ت ک��ه این جنبش 
اعتراضی نماینده همه این اقش��ار جامعه باشد تا در 

کنار هم و به شکل واحد حرکت کنند.
س��وم اینک��ه، جنبش ۱۵ س��پتامبر ب��ر اهداف 
و اص��ول کل��ی و ارزش ه��ای کالن تاکی��د دارد، اما 
جزئیات روشی که ش��رکت کنندگان فعالیت خود را 
در آن انج��ام می دهن��د، بر عهده خود آنهاس��ت؛ به 
ش��رط اینکه محتاطانه عمل کنند و افشاگری نکنند 
تا این افشاگری باعث شکست کاری که تعداد زیادی 

از فعاالن بر عهده آنها گذاشته اند، نشود.
چهارم اینکه، حضور در مکان هایی که از س��وی 
جنبش اعتراضی اعالم خواهد ش��د، برای گروه هایی 
که مکان های دیگر را انتخاب کردند، الزامی نیس��ت 
بلک��ه حت��ی ترجیح داده می ش��ود که تع��داد محل 
اس��تقرار فعاالن بیشتر باش��د تا نیروهای سرکوبگر 

دچار تشتت و سردرگمی شوند.
پنجم اینکه، درس��ت اس��ت که روز ۱۵ ستامبر 
موعد مقرر اس��ت، اما این برای هر گ��روه فعالی که 
می خواه��د و می تواند قبل از زمان مش��خص ش��ده 
حرک��ت کند، الزامی ندارد. شش��م اینک��ه، ضرورتی 
ن��دارد که حرکت فعاالن بعد از نماز جمعه باش��د و 
صبح تا نیمه های ش��ب می توان فعالیت کرد چراکه 

مهم هماهنگی و انسجام و تدبیر است.
همزمان با این اتفاقات، موج بازداشت روحانیون 
و فعاالن��ی که به نوعی در بحران رابطه عربس��تان با 
قطر، از دولت عربستان حمایت نکرده اند ادامه دارد.

خبر دیگر آنکه تعداد روحانیون و روشنفکران و 
نویسندگان بازداشت شده در حالی این روزها افزایش 
می یابد که فعاالن ش��بکه های اجتماعی آن را موجی 
از حمل��ه خاندان حاکمه آل س��عود علی��ه معارضان 

سیاسی می دانند.
 فعاالن ش��بکه های اجتماعی اع��الم کردند که 
عربس��تان اخیرا موجی از بازداش��ت رج��ال دینی و 
روش��نفکران و نویس��ندگان را آغاز کرده و س��ریال 
بازداش��ت ها پ��س از کن��ار زدن محمد ب��ن نایف از 
ولی عهدی و جایگزینی فرزند شاه سعودی ادامه پیدا 
کرده و حاال که همه جا صحبت از اتفاق قریب الوقوع 

شاه ش��دن محمد بن سلمان به جای پدر است، این 
سرکوبگری ها تشدید شده است.

خبرگ��زاری رویترز ب��ه نقل از منابع س��عودی 
گزارش داد که »س��لمان الع��وده«، »عوض القرنی« 
و »علی العمری« از جمله روحانیون و روش��نفکرانی 
هستند که اوایل هفته جاری به دستور مقامات ارشد 
عربس��تان دستگیر ش��دند.  »یحیی العسیر« رئیس 
سازمان حقوقی عربستان که مقر آن در لندن است، 
در ای��ن باره گف��ت: العوده، القرن��ی، فرحان الملکی 
و مصطفی حس��ن از جمله کس��انی که هس��تند در 
بازداشت آنها شکی نیس��ت و هنوز اطالعاتی درباره 

بقیه بازداشت شدگان در دست نیست.
این در شرایطی است که همزمان اختالفات بین 
اعضای ش��ورای همکاری خلیج فارس بویژه بین دو 
کشور عربس��تان و قطر افزایش پیدا کرد.فعاالن می 
گویند ک��ه العوده پس از آنکه در صفحه توئیتر خود 
گزارش��ی را در مورد این اختالفات منتش��ر و در آن 
ب��ه احتمال حل و فصل اختالف��ات بین قطر و دیگر 
کش��ورهای عربی اش��اره کرد، بازداش��ت شد. شاعر 
زیاد بن نحیت نیز پس از انتش��ار ویدئویی که در آن 
روزنامه نگاران را به دلیل سوء استفاده از اختالفات با 

قطر نکوهش و توهین کرده بود، دستگیر شد.
دولت عربس��تان روز سه شنبه هفته جاری اعالم 
کرد که نیروهای امنیتی این کش��ور طرح تروریستی 
داعش را که سعی در هدف قرار دادن دو مقر وزارت 
دف��اع این کش��ور در ریاض داش��تند، خنثی کردند. 
منابع سعودی تاکید کردند که تحقیقات اولیه نشان 
می دهد دو نفر از بازداشت شدگان هویت یمنی و دو 

نفر دیگر تبعه سعودی داشتند.
در ای��ن میان ده ه��ا نفر از فعاالن حقوق بش��ر 
ب��ا برگزاری تجمع��ی در پاریس، به س��فر محمد بن 
سلمان ولیعهد عربس��تان به پایتخت فرانسه اعتراض 
کردند.تجمع کنندگان از پرونده س��یاه عربس��تان در 
زمینه حقوق بش��ر انتقاد کردند و از مقامات فرانسوی 
خواستند از پذیرفتن ولیعهد سعودی خودداری کنند. 
شرکت کنندگان در این تجمع، پالکاردهایی در 
دست داشتند که در آن عربستان به عنوان گورستان 
حقوق بشر توصیف شده بود. این فعاالن حقوق بشر 
خواستار آزادی بازداشت ش��دگان سیاسی و فعاالن 

زندانی در عربستان شدند.  

فراخوان جنبش ۱۵سپتامبر علیه آل سعود

وپا  ناتو در سودای شینگن نظامی در ار
یکی از ژنرال های ناتو در مصاحبه ای اعالم کرد که این ائتالف 

در ظرفیت ه��ای نظامی خود ایجاد اصالحات کرده تا نیروهای چـــــالش
بیش��تری را هرچه سریعتر مس��تقر کند و برای آنکه بتواند با 

تحرکات نظامی روسیه مقابله کند، به "شینگن نظامی" در اروپا نیاز دارد.
 ژنرال "بن هاجز"، از اعضای ائتالف نظامی ناتو در مصاحبه ای با شبکه خبری 
دویچ��ه ول��ه گفت: والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روس��یه می تواند به س��رعت 
نیروهای نظامی خود را مس��تقر کند و این مس��اله مرا به فکر فرو برد که چرا ناتو 
نباید چنین قابلیتی را داش��ته باش��د. رزمایش های موس��وم به "زاپاد" روس��یه که 
هر چهار س��ال یکبار برگزار می شود، به مس��کو این قابلیت را داده تا رزمایش های 
س��ریعی را برگزار کند که این واکنش س��ریع را در حمله به شبه جزیره کریمه در 

۲۰۱۴ و همچنین حمله علیه گرجستان در ۲۰۰۸ شاهد بودیم.
وی ادام��ه داد: فکر می کنم اکث��ر مردم بابت کارهایی که م��ا انجام می دهیم، 
شگفت زده می شوند. ما به دنبال اصالح و نوسازی تمامی خودروها، رانندگان و همه 
کامیون ها هس��تیم. در بسیاری از کشورهای اروپایی صدور مجوز برای عبور و مرور 
وس��ایل نقلیه مربوط به ناتو چندین هفته زمان می برد. در آلمان هر یک از ایالت ها 
باید مجوز مخصوص خود را صادر کنند. اما با داشتن شینگن نظامی دیگر نیازی به 

چنین پروسه طوالنی نیست. ما می توانیم به سرعت کارها را انجام دهیم.
فرماندهی متحد عالی اروپا در ناتو موسوم به SACEUR که مدیریت اجرایی 
ارش��د نظامی در ائتالف ناتو محس��وب می شود قدرت اجرایی برای تسریع در روند 
اس��تقرار نیرو را دارد و این در صورتی است که تهدید به قدر کافی جدی باشد اما 
نمی تواند قوانین ملی را دور بزند و به عبارتی از "منطقه ش��ینگن نظامی" استفاده 

کند.


