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نقش جدید برای مهره سوخته 
علی تتماج 

تروریسم همواره مولفه ای در دستان غرب برای بحران سازی 
در جهان بوده و هست. اگر چه داعش در غرب آسیا با شكست 
مواجه شد اما حامیانشان نتوانسته اند تغییر موازنه قوایي که در 
منطقه به هم ریخته اس��ت را تحمل کنند از طرفي نمي توانند 
به دیگر گروه های تروریس��تي خود همچ��ون ارتش آزاد، جبهه 
النصره و... رجوع کنند زیرا توان دفاع از خود در افكار عمومي را 

بیش از این نخواهند داشت. به همین دلیل به دنبال حفظ نسبي 
داعش در دیگر کشورها برآمده اند. از طرفي دیگر داعش نیز که 
طي چند سال گذش��ته نیروهاي قابل توجه ای را آموزش داده، 

نمي خواهد با شكست در سوریه و عراق، بی سرزمین بماند. 
افغانس��تان و لیبي از جمله کشورهایي هستند که براي این 
گروه ضد انس��اني در نظر گرفته شده اس��ت. در آخرین روزهایي 
که داعش در حال شكس��ت نهایي بود، چند خبر در دنیا منتشر 
شد مبني بر اینكه آمریكا بخش هایي از داعش را حمایت کرده و 
اجازه داده از مناطق خطرناك خارج شوند. اگرچه آمریكا به سرعت 
این خب��ر را تكذیب کرد اما یك ماه بعد از آنكه گروهي از داعش 
در افغانس��تان نمایان شدند، انتقال سالح از طریق هلیكوپترهاي 
ناش��ناس براي این گروه وضعیت را روشن می کند که فراري های 

تحت حمایت داعش به کجا گریخته اند. افغانستان سال ها است که 
با پیمان امنیتي ایجاد شده با آمریكا زیر نفوذ این کشور است. 

همزمان در برخي از خبرها آمد که روسیه قصد دارد بار دیگر 
به افغانستان بازگردد. این خبري بود که بیش از همه از واشنگتن 
مخابره می ش��د. زیرا آنها ترس داش��تند که این کشور به همراه 
دیگ��ر متحدانش همچ��ون ایران و چین، مناف��ع اش را در خطر 
بیندازند. به هر جهت این سه کشور از نزدیك ترین همسایه های 
افغانس��تان هستند که طي چند سال گذشته به طور جدي و نه 
اعالني و نمایشي با تروریسم مبارزه کرده اند. ضمن اینكه با حضور 

داعش در افغانستان بیش از همه ضرر خواهند دید. 
با انتقال داعش به افغانس��تان این امید در آمریكا و متحدانش 
زنده می ماند که نیروي س��ازمان یافته آنها طي چند سال گذشته 

کامال از بین نرفته است. از طرفي دیگر نیز می تواند رقباي واشنگتن 
را با بحران مواجه کند. شمال غربي چین مستعد پرورش تحرکات 
این چنیني هست. در حالي که روسیه نگران نفوذ داعش،  افراطي ها 
و تكفیري ها در حوزه آسیاي مرکزي هستند به هر حال طي چند 
س��ال اخیر پنج هزار نیرو از روس��یه و این منطقه به جنگ داعش 
رفته اند. در حالي که عربس��تان س��عودي با زمینه سازي آمریكا و 
اسراییل در این مناطق عالقه دارد که نفوذ کند. این شرایط موجب 
شده تا کشورهای منطقه با دغدغه های امنیتی جدیدی مواجه شده 
که نمود آن را در اقدامات پاکستان می توان مشاهده کرد که رسما 
بر پایان همكاری با آمریكا سخن گفته است. پاکستان تاکید دارد که 
تحرکات  آمریكا زمینه ساز تهدیدات امنیتی علیه این کشور شده و 

آمریكا باید به رفتارهای بحران ساز خود در منطقه پایان دهد. 

مترجم: حسين ارجلو2018/01/07كیوسك

ارتباط و همکاری ما و آمریکا تمام شده است
»خواج��ه آصف« وزیر امورخارج��ه گفت: ائتالف ضد 
تروریس��تی پاکس��تان و آمریكا با ممانعت ترامپ از ارسال 
کمك ه��ای مالی و نظامی این کش��ور به پاکس��تان پایان 
خواه��د یاف��ت. وی اف��زود: همراهی با آمری��كا در جنگ 
افغانس��تان اش��تباهی بس��یار بزرگ بود که ما مرتكب آن 
شدیم و به همین دلیل کشورمان درگیر حمالت تروریستی 
فراوانی شد. وی تاکید کرد: ما اینك هیچ ائتالف و اتحادی با 
آمریكا نداریم، زیرا کاخ سفید علیه ما مواضعی اتخاذ کرد که 

هیچ گاه دو کشور متحد نباید نسبت به هم داشته باشند.
مایلم با رهبر کره شمالی گفت وگو داشته باشم

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریكا گفت: کامال مایل 
هستم تا با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی گفت وگوی 
تلفنی داش��ته باشم. وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که 
نتیجه گفت وگوهای کره جنوبی و کره شمالی، تحوالتی 
مثبتی درپی داشته باشد. کره شمالی موافقت خود را با 
برگزاری مذاکرات رسمی با کره جنوبی اعالم کرده است. 
این مذاکرات که قرار است سه شنبه هفته جاری در یك 
روس��تای مرزی انجام شود، نخس��تین گفت وگوهای دو 

کشور در بیش از دو سال اخیر به شمار می رود. 

وز
 نی

ال
شن

ترن
این

پیشنهاد عربستان برای پایتخت فلسطین
»نیویورك تایمز« فاش کرد که دولت مصر برای پایان 
دادن به بحران اخیر قدس و فلس��طین پیشنهاد داده است 
که به جای شهر قدس، رام اهلل به عنوان پایتخت فلسطین 
انتخاب ش��ود. دس��تورالعمل هایی از طرف افسر اطالعاتی 
مصر به اصحاب رس��انه و خبرنگاران در مورد پرونده قدس 
فاش ش��ده اس��ت که به موجب آن، مصر و همچنین سایر 
کشورهای عربی در نقش کشورهایی که تصمیم ترامپ در 
انتقال سفارت آمریكا از تل آویو به قدس و انتخاب این شهر 
به عنوان پایتخت اسرائیل را محكوم می کنند، ظاهر شوند.
گورباچف خواستار حل اختالفات پیمان هسته ای شد

میخائی��ل گورباچ��ف رئیس جمهور اتح��اد جماهیر 
شوروی سابق از روسای جمهور روسیه و آمریكا خواست 
تا شخصا برای حل و فصل اختالفات موجود بر سر پیمان 
نیروهای هسته ای میان برد، تعامل و همكاری کنند. این 
پیمان توس��ط گورباچف و رونالد ری��گان رئیس جمهور 
پیش��ین آمریكا به امضا رسیده و از ابتدای ژوئن 1988 
میالدی رس��ما اجرایی شده اس��ت. این پیمان توسعه و 
استقرار و آزمایش موشك های بالستیك میان برد 1000 

تا 5500 کیلومتری را ممنوع اعالم کرده است.
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افزایش حمالت راکتی به سرزمین های اشغالی
در حال��ی که هف��ت روز از س��ال 2018 می گذرد، 
رژیم صهیونیس��تی آماری از حمالت راکتی و موشكی به 
س��رزمین های اشغالی در س��ال 2017 ارائه کرده است. 
ارتش رژیم صهیونیستی، اعالم کرد تعداد حمالت راکتی 
به این رژیم در س��ال گذش��ته افزایش یافته است. طبق 
گفته ارتش رژیم صهیونیستی در سال 2017 در مجموع 
35 راکت به سرزمین های اشغالی شلیك شد. بنابر گفته 
ارتش این رژیم، در سال 2016 تعداد حمالت راکتی 15 

حمله بود و سال 2015 هم 21 بار راکت شلیك شد.
بازداشت رهبر جدایی طلبان کامرون در نیجریه

جولی��وس آیوك تاب��ه رهبر جنب��ش جدایی طلبان 
کامرون به همراه دستیارانش در پایتخت نیجریه بازداشت 
شد. تابه به همراه 6 نفر از دستیارانش در هتل محل اقامت 
خود در نیجریه بازداش��ت شد. یك مقام نیجریه ای گفت 
تابه و دس��تیارانش روز جمعه جلس��ه ای را دیگر اعضای 
جنش جدایی طلب کامرون در هتل ترتیب داده بودند که 
بازداشت شدند. روابط دوجانبه بین نیجریه و کامرون درپی 
درگیری جدایی طلبان با ارتش این کش��ور و آواره ش��دن 

هزاران نفر به سمت نیجریه، دچار تیرگی شده است.
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هشدار یعلون درباره پیامدهای اعدام فلسطینیان
وزیر جنگ س��ابق رژیم صهیونیستی مخالفت خود با 
تصویب قانون اعدام فلس��طینیان در پارلمان را اعالم کرد. 
موش��ه یعلون گفت: بهای گزافی بابت این مصوبه خواهیم 
پرداخت و ابزارهایی مثل تحریم ها را به جامعه بین المللی 
تقدیم خواهیم کرد که مش��روعیت ما را زیر سوال می برد. 
این طرح سیاس��ی است نه حقوقی. بهتر است به نیروهای 
امنیتی گوش دهیم.  کنست، در بررسی اولیه خود، با قانونی 
موافقت کرد که اجازه اعمال مجازات اعدام فلسطینیانی را 

که دست به عملیات علیه اسرائیلی ها زده اند، می دهد.
ارتش ترکیه برای حمله به عفرین آماده می شود

ارتش ترکیه، کار س��اخت درمانگاه های صحرایی در 
مرزهای مشترك این کشور با سوریه را به عنوان بخشی 
از مقدمات عملیات نظامی علیه گروه های ُکرد در منطقه 
عفرین آغاز کرد. یك منبع امنیتی گفت که ارتش ترکیه 
این درمانگاه های صحرایی را در منطقه "کوملو" از توابع 
استان "ختای"، تاس��یس کرده است. بنابر این گزارش، 
این منب��ع آگاه افزود: ارتش ترکیه خ��ود را برای انجام 
عملیاتی نظامی در منطقه ای که بین استان ادلب و شهر 

عفرین سوریه واقع است، آماده می کند.
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تشویق به قتل!
ماهورا کيهانی

از تبعی��ض ن��ژادی در اراض��ی تح��ت حاکمی��ت 
صهیونیست ها گفتیم و اینكه ساکنان سرزمین اشغالی 
با درجه یهودیت احترام های متفاوتی دریافت می کنند 
و اجازه فعالیت متفاوت براس��اس خلوص ژن های خود 
دارند اما حاال با پدیده ای دیگر آش��نا می شویم تشویق 
صهیونیس��ت های داخل سرزمین اش��غالی به کشتن و 
قتل دیگر مردمی که در این اراضی روزگار می گذرانند 

علی الخصوص فلسطینی ها.
در خبرها همین چند روز قبل افش��ا شد که رژیم 
صهیونیستی به جنایتكاران سرزمین اشغالی که به سبب 
کشتار فلس��طینی ها به زندان افتاده اند، حقوق هنگفت 
ماهان��ه پرداخ��ت می کن��د! در همین زمینه »عیس��ی 
قراق��ع« رئیس کمیته امور اس��یران فلس��طینی فاش 
کرد که رژیم صهیونیس��تی ب��ه »عامی بوبر« به صورت 
ماهانه حقوق می پردازد. این ش��خص، در س��ال 1990 
به 7 کارگر فلس��طینی که در منطقه ای نزدیك تل آویو 
منتظر کارفرمایان اسرائیلی خود بودند، تیراندازی کرد 
و به این جرم ب��ه زندان افتاد. قراقع تاکید کرد که این 
شخص، درپی بخشودگی مدت محكومیتش که حبس 

ابد بود، ماه آینده از زندان آزاد خواهد شد. 
رئیس کمیته امور اسیران فلسطینی همچنین گفت: 
بوب��ر در زندان، زندگی مرفهی داش��ت به طوری که در 
زندان ازدواج کرد، در زندان صاحب فرزند شد و چندین 
بار ب��ه او اجازه داده ش��د که به خانه اش ب��رود. قراقع 
در ادامه تصریح کرد: اس��رائیل عالوه بر پشتیبانی مالی 
شهرك نشینان تروریست و سازمان های تندروی آن ها، 
به حمای��ت اجتماعی و حقوقی از آنان می پردازد و این 
کار را از طریق سازمان هایی دارای مجوز نظیر »انجمن 
حنینو« و »انجمن دس��ت راس��ت« و دیگر س��ازمان ها 
انجام می دهد. رئیس کمیته امور اس��یران فلس��طینی 
البته تاکید دارد که اسرائیل، بزرگ ترین حامی رسمی 
تروریسم در خاورمیانه است اما چنین حمایت آشكاری 
از قتل و تشویق ساکنان اراضی اشغالی به کشتار دیگر 
ادیان و نژادها خود جنایت آش��كاری اس��ت که سكوت 
جهان در قبال آن به شرمی عجیب مبدل شده و تاریخ 

درباره چنین کشتاری قضاوت خواهد کرد.
آنچه اکنون باید پرس��ید این است که کجا هستند 
مدعیان حقوق بش��ری که دائما با عناوین حقوق بشری 
سعی دارند به کشورهایی که از دیكتاتوری و دخالت های 
به اصطالح ابرقدرت ها س��ر می زنند فشار آورده و حقوق 
بش��ر را چماقی بر سرش��ان کنند؟! کجاین��د آنهایی که 
مدع��ی آزادی ش��هروندان و مدعی اجراکننده منش��ور 
حقوق بین الملل هس��تند که نژادپرس��تی و درجه بندی 
افراد و س��اکنین س��رزمین ها را براس��اس مذهب و نژاد 
تقبیح می کنند؟ آیا کشورهای به اصطالح جهان سومی 
بیشتر در این زمینه جنایت کرده اند یا اسرائیل و امریكا؟! 
مدعیان حقوق بشر دقیقا کجا هستند و چرا به آمارهای 
رسمی تش��ویق به قتل واکنش نش��ان نمی دهند و این 

رفتار وحشیانه را محكوم نمی کنند؟!
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آمیز  راهپیمای��ی مس��المت 
گ�زارش آخر

گروه بين الملل
نیجری��ه در اعالم  ش��یعیان 
ابراهیم  با ش��یخ  همبستگی 
زکزاکی رهبر جنبش اسالمی نیجریه دیروز نیز در 
ش��هرهای کانو و زاریا برگزار ش��د و آنان خواستار 

آزادی شیخ زکزاکی و همسر ایشان شدند.
یك عضو ارشد حرکت اسالمی نیجریه ضمن 
هش��دار نسبت به احتمال قتل ش��یخ زکزاکی در 
زندان توس��ط حكومت این کشور، به تبیین موانع 
آزادی ایش��ان از زندان و لزوم ایفای نقش دستگاه 

قضایی ایران در این زمینه پرداخت.
ش��یعیان نیجریه 24 آب��ان 1394 در اقدامی 
نمادین مراس��م راهپیمایی اربعین را برگزار کردند 
ک��ه هدف حمله قرار گرفتن��د. نیروهای نیجریه با 
گلوله های جنگی و گاز اش��ك آور عزاداران ش��یعه 
را هدف ق��رار دادند که حدود 100 کش��ته به جا 
گذاش��ت. نیروهای نیجریه ای ی��ك روز بعد نیز به 
خانۀ زکزاکی حمله و وی و همس��رش را دستگیر 
کردند. گفته می شود در این حمله کسانی که قصد 
داش��تند از زکزاکی و همس��رش حفاظت کنند به 
قتل رس��یدند. حدود 350 عضو جنبش شیعه در 

نیجریه در این درگیری ها کشته شدند. 
شیخ زکزاکی نیز در این حمله به شدت آسیب 
دی��د و گفته می ش��ود خانۀ وی توس��ط نیروهای 
ارتش ویران شد. پس از گذشت دو سال از حبس 
ش��یخ زکزاکی در زندان های حكوم��ت نیجریه و 
علیرغ��م رای دادگاه این کش��ور مبن��ی بر آزادی 
ایش��ان، باز هم ش��اهد ادامه زندانی ش��دن رهبر 
حرکت اس��المی نیجریه هس��تیم. دکت��ر ابراهیم 
س��لیمان در ابتدا درباره وضعیت س��المتی رهبر 

حرک��ت اس��المی نیجریه تصریح ک��رد: همانگونه 
که مس��تحضرید دولت نیجریه بارها با درخواست 
حرکت اس��المی نیجریه و خانواده ش��یخ زکزاکی 
مبنی بر اعزام شیخ به خارج به دلیل وخامت حال 

ایشان مخالفت کرده است.
 البته الحمدهلل ش��یخ زکزاکی در پناه خداوند 
هستند و دعا می کنیم که خداوند همچنان همراه 
ایش��ان باش��د. وی در ادامه به تبیین توطئه های 

دول��ت نیجری��ه علیه رهب��ر حرکت اس��المی در 
این کش��ور پرداخت و تاکید ک��رد: احتمال تالش 
برای به شهادت رس��اندن و کشتن تدریجی شیخ 
زکزاکی وجود دارد و به دلیل اینكه ایش��ان ادامه 
دهنده راه انبیا هس��تند، ش��هادت ش��یخ محتمل 
اس��ت. ما از خداوند می خواهیم که شیخ زکزاکی 
را از این بالی عظیم ب��ه دور دارند. وی همچنین 
به اس��تقالل یا وابس��تگی دادگاه محاکمه ش��یخ 

زکزاکی به دولت نیجریه اش��اره کرد و گفت: طبق 
مشاهدات ما دادگاه نیجریه بی طرف است و طبق 
وظای��ف قانونی به ایفای نق��ش خود می پردازد اما 
آنها قدرت اجرای احكام را ندارند. محمدو بوهاری 

مانع اصلی عدم آزادی شیخ زکزاکی است. 
زی��را وی به اجرای قان��ون توجهی ندارد. وی 
همچنی��ن در رابطه با فعالیت و تالش های اعضای 
حرکت اس��المی نیجریه برای آزادی شیخ زکزاکی 
نیز بیان داش��ت: کمیته ای به ن��ام »کمیته آزادی 
ش��یخ زکزاک��ی« با مدیری��ت ش��یخ عبدالرحمن 
ابوبكری��وال تش��كیل ش��ده و نق��ش گس��ترده ای 
درپیگیری آزادی ش��یخ دارد؛ برگزاری تظاهرات و 
راهپیمایی در ش��هر ابوجا و دیگر شهرهای بزرگ 
نیجری��ه و همچنین برگزاری کنفرانس مطبوعاتی 
و طرح پرونده ش��یخ در چندی��ن دادگاه از جمله 
فعالیت ه��ای آن اس��ت. برنامه ه��ای ثابت حرکت 
اس��المی مانند راهپیمایی روز قدس و روز عاشورا 
و اربعی��ن و غیره نیز هیچ زمانی متوقف نش��ده و 

ادامه دارد.
خب��ر دیگ��ر از نیجریه آنكه ارت��ش نیجریه از 
تسلیم شدن نزدیك به یك هزار نفر از عناصر گروه 
تروریس��تی بوکوحرام خبر داد. س��خنگوی ارتش 
نیجریه اعالم کرد که در عملیات ارتش این کش��ور 
در ایالت »بورنو« واقع در ش��مال شرقی نیجریه در 

منطقه مونگونو حدود 700 جنگجوی وابس��ته به 
گروه تروریستی بوکوحرام خود را تسلیم کرده اند. 

ب��ه گفته این مقام ارتش��ی 250 تروریس��ت 
هم در منطقه دریاچه چاد تس��لیم ارتش شده اند. 
مقامات سیاسی و نظامی نیجریه پیش تر نیز بارها 
از تسلیم ش��دن تروریس��ت های بوکوحرام سخن 
گفت��ه بودن��د. ب��رای ارزیابی صحت و س��قم این 
اطالعات، هی��چ منبعی غیر از مناب��ع خود ارتش 
نیجریه در دست نیست. طبق گفته مقامات ارتش 
نیجریه زمان تسلیم شدن تروریست های بوکوحرام 
اعالم نشده است. سخنگوی ارتش نیجریه پیش تر 
از آزادی 700 نف��ر از گروگان ه��ای غیرنظام��ی 
شورشیان بوکوحرام به دست نظامیان نیجریه خبر 
داده بود. ای��ن افراد درپی عملی��ات موفقیت آمیز 
علی��ه بوکوحرام در منطقه دریاچه چاد از دس��ت 

شورشیان آزاد شدند.
بوکوحرام نام رس��می گروهی افراطی و مسلح 
در نیجریه اس��ت که در سال 2009 فعالیت خود 
را بر مبنای مخالفت با آموزش به س��بك غربی در 
کشورهای آفریقایی آغاز کرد. این گروه تروریستی 
باره��ا علیه نیروه��ای امنیتی و سیاس��ی نیجریه 
عملیات تروریستی انجام دادند و روستاها، مدارس 

و کلیساها را آتش زده و ویران کرده است.
شبه نظامیان این گروه تروریستی تاکنون دست 
به گروگان گیری ها و سوءقصدهای خونین متعددی 
زده و بی��ش از 20 ه��زار نفر را به قتل رس��انده  و 
میلیون ها نفر را ه��م آواره کرده اند. این گروه نفوذ 
خود را ب��ه کش��ورهای نیجر، کام��رون و چاد نیز 
گسترش داده است. دولت نیجریه خواستار ائتالف 

جامعه جهانی در مقابله با بوکوحرام شده است.

تظاهرکنندگان خواستار آزادی رهبر جنبش اسالمی شدند

همبستگی مردم نیجریه با شیخ زکزاکی

ششمين هفته تظاهرات سرنگونی نتانياهو 
هزاران نفر در تل آویو و چند ش��هر دیگر فلسطین اشغالی در 

خط اعتراض به فساد کابینه رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند.س����ر
ح��دود 2ه��زار نفر از س��اکنین تل آویو ش��امگاه ش��نبه 
در اعتراض به فس��اد دولتی »بنیامین نتانیاهو« نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی و 
کابینه اش برای شش��مین هفته پیاپی به خیابان های این شهر آمده و تظاهرات کرد.  
س��اکنین شهرهای حیفا، کرکور و العفوله نیز تظاهراتی را در اعتراض به پرونده های 
فس��اد مالی نتانیاهو برگزار کردند. تظاهرات کنندگان با حمل پالکاردهایی با نوشته 
 )Prime Minister به جای کلمه نخست وزیر Crime Minister( »ُجرم وزیر«
خواس��تار استعفای نتانیاهو از این سمت و تمام اعضای فاسد کابینه او شدند. حزب 
»لیكود« )حزب نتانیاهو و حاکم بر کابینه رژیم صهیونیس��تی( اما با صدور بیانیه ای 
ضمن محكوم کردن این تظاهرات، مدعی شد جریان چپ گرای سیاسی در اسرائیل، 
مشغول تفرقه افكنی و دو نیم کردن صهیونیست ها است. کارگران شهرداری قدس با 
آغاز اعتصاب سراسری، همه خدمات از جمله جمع آوری زباله ها را متوقف کردند. در 
این میان ارتش رژیم صهیونیستی اعالم کرده که حمالت راکتی و موشكی به اراضی 

اشغالی در سال 2017 در قیاس با سال قبل از آن، افزایش یافته است. 
از س��وی دیگر دولت مصر با انتشار بیانیه ای گزارش روزنامه »نیویورك تایمز« 
مبن��ی بر اینك��ه قاهره به صورت تلویحی با تصمی��م »دونالد ترامپ« درباره قدس 
موافقت کرده، رد کرد. خبر دیگر آنكه رس��انه های اس��رائیلی اعالم کردند در سال 
2017 ، 99 عملیات مقاومتی از س��وی فلس��طینی ها انجام شده است که طی آن 

20 صهیونیست کشته شده اند.
فعاالن در پایگاه های شبكه های اجتماعی تصاویری از خیابان های شهر آیندهوون 
واقع در  جنوب شرقی هلند منتشر کردند که اسامی شهرك ها و شهرهای فلسطینی 
بر روی آنها گذاشته شده است. یكی از فعاالن در تویتر نوشت: این شهر هلندی این 

کار را به منظور اعالم همبستگی با فلسطین و ملت آن انجام داده است.

افشاگری مجتهد درباره بازداشت شاهزادگان معترض سعودی
افش��اگر مس��ائل پش��ت پرده خاندان آل س��عود اعالم کرد 

ولیعهد س��عودی شماری از شاهزادگان را به دلیل اعتراض به چ�����الش
شیوه برخورد با شاهزادگان زندانی، بازداشت کرده است.

وزارت دادگستری عربستان سعودی مدعی شد 11 شاهزاده درپی اعتراض به 
تدابیر ریاضتی که مزایای آنان را تحت تأثیر قرار داده اس��ت، دستگیر شده اند و به 

اتهام اخالل در نظم عمومی محاکمه می شوند.
 رس��انه وابس��ته به دولت عربستان س��عودی، ش��نبه اعالم کرده بود که این 
شاهزاده ها پس از تجمع نزدیك قصر الحكم، کاخ تاریخی ریاض، به نشانه اعتراض 
ب��ه تصمیم دولت برای متوق��ف کردن پرداخت قبوض آب و برق آن ها بازداش��ت 
شدند. وزارت دادگستری عربستان در حالی این ادعا را مطرح می کند که به نوشته 
پایگاه اینترنتی النش��ره لبنان، ولیعهد سعودی ش��ماری از شاهزادگان را به دلیل 

اعتراض به شیوه برخورد با شاهزادگان بازداشت شده قبلی، بازداشت کرده است.
بنابر اعالم این منبع، مجتهد، وبالگ نویس و فعال رس��انه ای مشهور سعودی، 
گفت: »شمار زیادی از شاهزادگان سعودی به دالیل متعدد قصد اعتراض کردند، از 
جمله اعتراض به اینكه با ش��اهزادگان بازداشتی در زندان با ضرب و شتم و توهین 
برخورد می شود، زیر فشار رسانه ای قرار دارند و به آنان تهمت فساد زده می شود و 
وجهه آنان مخدوش می شود، به صورت علنی ابهتشان شكسته می شود و این امور 

باعث سقوط کل بنیان خاندان آل سعود می شود«. 
سعود الموجب، وزیر دادگستری عربستان، مدعی شد این شاهزاده ها همچنین 
بابت محكوم ش��دن یكی از پسرعموهایش��ان به مرگ که سال 2016 به جرم قتل 

اعدام شد، غرامت می خواستند.
مجته��د افزود: »بن س��لمان حتی اج��ازه نداد این اعتبار نصیب ش��اهزادگان 
معترض شود که آنان به رفتار سرکوبگرانه ولیعهد در قبال برخی از اعضای خاندان 

پادشاهی اعتراض کرده اند.

جان باختن 2۴۷ هزار کودک یمنی در محاصره 
اعضای ش��ورای عال��ی سیاس��ی »انصاراهلل« یمن و تش��كل 

»احزاب اللقاء المش��ترك« در نشست خبری مشترك درباره حق�وق بش�ر
جنایات ائتالف س��عودی اعالم کرد ک��ه 247 هزار کودك به 

دلیل سوء تغذیه در یمن جان باخته اند.
 ش��ورای عالی سیاس��ی »انصاراهلل« یمن و تش��كل »احزاب اللقاء المشترك« 
امروز یكشنبه در بیانیه ای مش��ترك آماری از نتیجه حمالت عربستان سعودی به 
مناطق غیرنظامی در کشورش��ان اعالم کردند. براساس این بیانیه، ائتالف سعودی 
بیش از 75 انبار مواد غذایی را تخریب کرده اس��ت و بیش از 247 هزار کودك به 
دلیل س��وء تغذیه در یمن که ناش��ی از محاصره عربستان بر این کشور است،  جان 
باخته اند.  در بیانیه آمده است که کشتارها و جنایات ائتالف سعودی در آینده بی 
پاس��خ نخواهد بود و مرتكبان آن مجازات خواهند ش��د. انصاراهلل و اللقاء المشترك 
تاکید کردند که جنایات ائتالف س��عودی با پش��تیبانی آمریكا، اسرائیل و انگلیس 
صورت می گیرد. تش��كل احزاب اللقاء المشترك در سال 2003 و به عنوان یكی از 

تشكل های مخالف دولت یمن در دوره علی عبداهلل صالح تاسیس شد. 
احزاب اللقاء المشترك در عملیات انتقال قدرت از علی عبداهلل صالح به عبدربه 
منصور هادی نقش بس��زایی ایفا کرده بود. خبر دیگر از یمن از آنكه کنگره حزب 
مردمی یمن که علی عبداهلل صالح رئیس جمهور اسبق یمن ریاست آن را بر عهده 

داشت، »صادق ابو راس« را به عنوان گزینه جایگزین انتخاب کرده است. 
در این میان ائتالف متجاوز عربس��تان در ادامه سلسله حمالت خود به مناطق 
مس��كونی و غیر نظامی یمن بار دیگر یك بازار محلی در ش��مال این کشور را هدف 
قرار داد. در جریان حمالت جنگنده های ائتالف متجاوز عربستان به یك بازار محلی 
در منطقه »ُمنبه« واقع در غرب اس��تان صعده در ش��مال یمن دست کم 2 کودك 
مجروح شدند. در جریان عملیات نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن در برابر 

متجاوزان سعودی، دست کم 6 نظامی سعودی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند.


