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حال ناخوش حقوق بشر 

ماهورا کیهانی

وهشگر پژ

 نقض حقوق بش��ر در عربس��تان موضوع جدیدی 
نیس��ت. با این حال توجه رس��انه ها ب��ه ویژه در غرب 
نسبت به نقض حقوق بشر در عربستان بسیار محدود و 
در واقع همراه با سیاست نادیده انگاری است. به عنوان 
مثال در سال 2010 شرکت کنندگان در تظاهراتی که 
توسط زنان علیه محدودیت رانندگی برگزار شده بود، 
توسط نیروهای امنیتی عربستان تهدید به بازداشت و 
ش��کنجه شدند. این اعتراضات پس از شکل گیری یک 
کمپین عمومی شکل گرفت و بالفاصله مقامات امنیتی 
معترضان را تهدید به بازداش��ت و شکنجه کردند. این 

تهدید به لغو اعتراضات بعدی منجر شد.
س��عودی ها ش��یخ نمر باقر نمر روحان��ی بلندپایه 
شیعیان عربس��تان را به جرم فراخوانی اعتراضات علیه 
حکوم��ت در س��ال 2011 و 2012 دس��تگیر و زندانی 
کرد. ش��یخ باقر نمر به وجود تبعیض علیه ش��هروندان 
عربس��تان، محرومیت شیعیان عربستان از دسترسی به 
خدمات عمومی و عدم اشتغال شیعیان در مشاغل دولتی 
عربستان اعتراض داشت و سرانجام دولت عربستان این 
فقیه شیعه را در روز چهارشنبه 1۵ اکتبر 201۵ به دلیل 
اقدام علیه امنیت ملی و محاربه، به اعدام با شمشیر و به 
صلیب کش��یده ش��دن در انظار عمومی محکوم و در 2 
ژانویه 201۶ اعدام کرد. اعدام وی سبب واکنش گسترده 

منفی در منطقه و سازمان های مستقل بین المللی شد.
ب��ه این مث��ال می توان مواردی چ��ون ممنوعیت 
هرگون��ه اجتم��اع در اماکن عمومی؛ اخ��راج همزمان 

388 هزار کارگر خارجی، را اضافه کرد.

حقوق بشر سعودی

انصراف امیر قطر
»حس��ام زکی« معاون دبیرکل اتحادیه عرب در امور رسانه ای گفته که »شیخ 
تمیم بن حمد آل ثانی« امیر قطر در اجالس روز یکش��نبه س��ران این اتحادیه در 

عربستان، شرکت نخواهد داشت. 
زکی به ش��بکه تلویزیونی »سی بی س��ی« مصر گفته که ب��ه جای امیر قطر، 
»س��یف بن مقدم البوعینین« نماینده این کش��ور در اتحادیه عرب در این نشست 
ش��رکت خواهد کرد. »لولو راشد« س��خنگوی وزارت خارجه قطر هفته گذشته اعالم 
کرده بود که کش��ورش به این نشست دعوت شده است و قطعا در آن شرکت خواهد کرد 

اما نگفته بود این حضور در چه سطحی خواهد بود. 
روزنام��ه ال��رای کویت اخیرا به نقل از منابع دیپلماتیک نوش��ته بود که ش��یخ تمیم 
بن حمد آل ثانی ریاست هیات کشورش را در این نشست برعهده خواهد داشت اما مقامات 

رسمی قطر تاکنون در این خصوص اظهارنظر رسمی نکرده اند.

چالش
تأیید حکم حبس ابد رهبر اخوان المسلمین

دادگاه عالی مصر حکم حبس ابد »محمد بدیع« رهبر اخوان المسلمین و 2 
تن دیگر از مسئوالن برجسته این گروه را تأیید کرد. 

دادگاه عالی مصر که باالترین دادگاه جنایی این کش��ور محس��وب می شود 
اعتراض ارائه ش��ده نسبت به حکم دادگاه بدوی را درخصوص این افراد رد کرد. 
در جری��ان پرونده موس��وم به تحصن س��ال 2013 در حمایت از محمد مرس��ی 
رئیس جمهور س��ابق مصر، محمد بدیع و 2 تن دیگر از رهبران اخوان المس��لمین به 

حبس ابد محکوم شدند.
پیشتر دادگاه مصر حکم اعدام را در حق این افراد صادر کرده بود که بعد از اعتراض 
به این حکم، به حبس ابد تقلیل یافت. این در حالی اس��ت که السیسی به تازگی دوباره 
به ریاست جمهوری مصر رسیده و از شرایط موجود برای حذرف مخالفان بهره می گیرد 

که بخش عمده ای از آن نیز شامل اقدامات علیه جریان اخوان المسلمین می شود. 

سرخط
نامه پسر جمال عبدالناصر به بشار اسد

»عبدالحکیم« پسر »جمال عبدالناصر« رئیس جمهوری پیشین مصر با ارسال 
نامه ای برای »بش��ار اس��د« رئیس جمهوری س��وریه، تجاوز نظامی به این کشور را 
محکوم و تاکید کرد سوریه قلب تپنده جهان عرب است و گورستان استعمارگران 

و متجاوزان می شود. 
عبدالحکیم، تجاوز سه گانه آمریکا، انگلیس و فرانسه به سوریه را یادآور تجاوز سه گانه 
رژیم صهیونیستی، فرانسه و انگلیس به مصر در سال 19۵۶ دانست و گفت: آن زمان مصر در 
مقابل متجاوزان ایستاد و سوریه اعالم کرد دمشق، در کنار قاهره می ایستد و البته مصر، گورستان 

استعمار با آن چهره زشتش شد و سوریه نیز گورستان استعمارگران و متجاوزان خواهد بود. 
وی افزود: استعمار نوین تصور می کند با ایادی و مزدوران خائنش در کشورهای عربی 
می توان��د اراده خود را بر ما تحمیل کند اما ما در مصر، س��رزمین جمال عبدالناصر اعالم 

می کنیم، قاهره در کنار دمشق می ایستد.

غرب آسیا

ویژه گروه فرادید 7 ائت��الف آمریکای��ی در حالی گ�زارش 
ادعای پیروزی در حمله موش��کی به سوریه را سر 
می دهد که واکنش های جهانی واهی بودن این ادعا 
را نشان می دهد چنانکه جهانیان خواستار مجازات 

این متجاوزان شدند. 
جنب��ش ابت��کار عربي مب��ارزه با فاشیس��م و 
انجمن مهاجران سوري مقیم آلمان این تظاهرات 
را برگزار کردند تا حمایت خود را از دولت س��وریه 
اعالم و دخالت های نظامي را در س��وریه محکوم و 
رد کنند. نیروهای انقالبی بحرین با صدور بیانیه ای 
تجاوز نظامي موش��کی آمریکا، فرانس��ه و انگلیس 
به س��وریه را محکوم و اع��الم کردند این تجاوزات 
پیامدهای خطیری در سطح منطقه خواهد داشت 

که آمریکا مسئول عواقب منفی آن است.
نیروهای انقالب��ی بحرین همچنین اعالم کردند 
این تعدی و تجاوز، دشمنِی آشکاری با کشوری عربی 
- اس��المی و ناقض آشکار قوانین بین المللی ا ست که 
بیانگر ناتوانی جامعه بین الملل و شورای امنیت در دفع 
تهدیدهای آش��کار و ظالمانه دولت آمریکا اس��ت که 
مشغول قلدری و تروریسم دولتی سازمان یافته است و 

موازین و قوانین بین المللی را به سخره گرفته است.
مردم تونس با تجمع در خیابان اصلي پایتخت 
تونس تجاوز آمریکا، فرانسه و انگلیس به سوریه را 
محکوم و با ارتش سوریه اعالم همبستگي کردند. 
تجمع کنندگان از دولتمردان تونس��ي خواس��تند 
بار دیگر روابط دیپلماتیک با دولت س��وریه برقرار 
کنن��د. در این تجمع مردم تونس پرچم س��وریه، 
تونس و حزب اهلل را به اهتزار در آوردند و تصاویري 
از بشار اسد در دست داشتند. شیخ احمد بدرالدین 
حس��ون مفتی اعظم س��وریه در دیدار با هیاتی از 
انگلیس گفته اس��ت، دولت هایی ک��ه مردم ما را 

بمباران کردند بویی از انسانیت نبرده اند. 
ش��یخ احمد بدرالدین حس��ون در دی��دار با 
هیاتی انگلیس��ی متش��کل از ش��ماری از اعضای 

مجل��س اعیان، اس��قف ها، کش��یش ها و روزنامه 
ن��گاران خاطرنش��ان ک��رده، مردم انگلی��س باید 
واقعیت مش��کالت و مصایب مردم س��وریه که به 
واسطه تروریس��م و سیاست های حمایتی از آن ها 

به وجود آمده، آگاه شوند.
وی ب��ا بیان اینکه س��وریه به لح��اظ دینی و 
تاریخ��ی از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت، گفته، 
س��وریه نقش مهمی در نش��ر رس��الت های ادیان 
آسمانی داشته اس��ت. مفتی اعظم سوریه خطاب 
به هیات انگلیس��ی خاطرنشان کرده، شما زندگی 
مردم س��وریه را دیدید و امیدواریم که مشاهدات 
خود را ب��ه دولت هایتان منتق��ل کنید و از آن ها 

بخواهید به جای نفرت، بذر محبت بکارند.
کش��ورهای آرژانتین، برزی��ل و پرو در جریان 
برگزاری نشست منطقه ای کشورهای قاره آمریکا، 
در مورد تش��دید حمالت نظامی به سوریه هشدار 
دادند. با وجود آنکه »جاستین ترودو« نخست وزیر 
کانادا در حاش��یه یک نشس��ت منطقه ای در شهر 
»لیم��ا« پایتخت پ��رو، از حم��الت هوایی ائتالف 
واش��نگتن- لندن- پاریس علیه س��وریه حمایت 
کرد؛ کش��ورهای آرژانتین، برزی��ل و پرو در مورد 
تش��دید حمالت نظامی علیه سوریه هشدار دادند. 
گفتنی اس��ت که جاس��تین ترودو و شماری دیگر 
از رهبران کش��ورهای واقع در نیمکره غربی جهان 
)قاره آمریکا( در نشستی منطقه ای در پرو، کاربرد 
ادعایی تسلیحات ش��یمیایی علیه غیرنظامیان در 

شهر دوما در سوریه را قاطعانه محکوم کردند.
»گاوین ویلیامسون«، وزیر دفاع انگلیس مدعی 
ش��د حمله فرانس��ه، انگلیس و آمریکا به سوریه با 
هدف خنثی کردن برنامه های اس��تراتژیک روسیه 
در س��وریه صورت نگرفته اس��ت. ویلیامس��ون در 
مصاحبه با روزنامه س��اندی تایمز ادعا کرد: »اقدام 
هماهنگی که م��ا در حال حاض��ر انجام می دهیم 
محدود و متناسب است. این اقدام در مورد مداخله 
در جن��گ داخل��ی، تغییر رژیم و ی��ا خنثی کردن 

اهداف استراتژیک روسیه در سوریه نیست.«
س��ران س��ه کش��ور آمریکا، انگلیس و فرانسه 
در تماس ه��ای تلفن��ی حمله مش��ترک خ��ود به 
س��وریه را بررس��ی کردند. تماس تلفن��ی امانوئل 
ماکرون رئیس جمهوری فرانس��ه ب��ا دونالد ترامپ 
رئیس جمه��وری آمریکا و »ترزا می« نخس��ت وزیر 
انگلیس س��اعاتی پس از حمله مشترک سه کشور 
به س��وریه انجام شد. کاخ الیزه در بیانیه کوتاهی با 
اشاره به تماس تلفنی ماکرون با ترامپ و ترزا  اعالم 
کرد: اکنون شورای امنیت سازمان ملل باید بار دیگر 
با یکپارچگی ابتکار را در زمینه مس��ائل سیاس��ی، 

شیمیایی و انسانی در سوریه در دست بگیرد.
در این میان فرماندهی کل ارتش س��وریه در 
بیانی��ه ای تأکید کرد که حمله آمریکا و متحدانش 

به س��وریه مانع از مقابله با تروریسم در این کشور 
نش��ده و امروز غوطه ش��رقی کام��اًل از لوث وجود 

تروریست ها پاک شده است.
 فرماندهی کل ارتش س��وریه س��اعاتی پس از 
حمله موش��کی آمریکا، فرانسه و انگلیس به نقاطی 
از این کش��ور، بیانیه ای صادر کرد و ضمن تأکید بر 
ادامه مسیر مبارزه با تروریست ها، از پاکسازی کامل 
منطقه مهم غوطه شرقی از لوث وجود تروریست ها 
خبر داد. در این بیانی��ه آمده که همزمان با مقابله 
پدافند هوایی سوریه با حمله مشترک آمریکا، فرانسه 
و انگلیس به مناطقی در سوریه، یگان های نیروهای 
مسلح و نیروهای مردمی با حمایت متحدان دمشق، 
شهرک های غوطه شرقی دمشق را به صورت کامل 

از لوث تروریست ها پاک کردند.

در این بیانیه آمده اس��ت که، ش��هر »دوما«، 
آخرین مقر تروریس��ت ها در غوطه ش��رقی از لوث 
وجود آن ها پاکسازی ش��ده و یگان های مهندسی 
کار مین روبی و خنثی س��ازی بمب ها در این شهر 
را با هدف تأمین امنیت آن و بازگشت اهالی منطقه 
به خانه و کاش��انه های خود شروع کرده اند. ارتش 
تأکید کرد که اخراج تروریست ها از دوما در نتیجه 
حمایت مردم سوریه از ارتش عربی این کشور بود.

مع��اون رئیس جمهور آمریکا ب��ا متهم کردن 
دولت س��وریه به اس��تفاده از س��الح ش��یمیایی، 
مدعی ش��د ایران و روس��یه مس��ئول این حمالت 
هستند. مایک پنس« معاون رئیس جمهور آمریکا 
مدعی ش��د ایران و روس��یه که از دولت س��وریه 
حمایت می کنند، مس��ئول حم��الت ادعایی علیه 
غیرنظامی��ان هس��تند. پن��س طی س��خنرانی در 
پایتخت پرو، با اش��اره به عملیات مشترک آمریکا، 
فرانسه و انگلیس علیه س��وریه به دستور »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور آمری��کا، گفت: »این حمله 

برای ازبین بردن توان شیمیایی دولت اسد بود«.
در این میان رس��انه های مقاومت وقوع هرگونه 
حمل��ه هوایی ب��ه پایگاه نظام��ی در جنوب حلب را 
تکذیب کرده و این ش��ایعات را در راستای باال بردن 
روحیه تروریس��ت ها و معارضان اعالم کردند. شبکه 
»المیادین« و رسانه »االعالم الحربی« به نقل از منابع 
محلی وقوع هرگونه حمله هوایی به پایگاه نظامی در 

»جبل عزان« جنوب حلب را تکذیب کردند.
پیش��تر گزارش��اتی مبنی بر حمل��ه جنگنده 
ناش��ناس به یک پایگاه نظام��ی و انبار مهمات در 
»جبل عزان« واقع در جنوب حلب در رس��انه های 
بین المللی منتشر شده بود. رسانه های سعودی نیز 
مدعی ش��ده بودن��د که تعداد زی��ادی از نیروهای 
حامی دولت س��وریه در این حمله کشته و زخمی 
ش��دند. روزنامه »جروزالم پست« حتی نوشت که 
برخی گزارش��ات از آن حکای��ت دارد که جنگنده 

مذکور متعلق به رژیم صهیونیستی بوده است.

جهانیان تجاوز ائتالف آمریکایی به سوریه را محکوم کردند

مجازات ائتالف جنایتکاران


