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لیبی: همزمان با نزدیک شدن به انتخابات ریاست  
جمهوری لیبی، حمایت از »سیف االسالم« فرزند »معمر 
القذافی« رهبر سابق این کشور، به منظور نامزدی وی 
در ای��ن انتخابات افزایش یافته اس��ت. »خالد الغویل« 
وکی��ل حقوقی لیبی می گوید که اکث��ر مردم لیبی در 
سال های گذشته سختی های جنگ و درگیری در این 
کشور را متحمل شده و اکنون به دنبال راهکاری برای 

خروج از این مشکالت و درگیری ها هستند.

پاکستان: »جوزف ووتل« رئیس ستاد فرماندهی 
مرک��زی آمریکا در کنفران��س هفتگی پنتاگون گفت: 
توق��ع داریم دولت پاکس��تان ارتباط خود با طالبان را 
قطع و آن ه��ا را مجبور به مذاکره کند. وی افزود: اگر 
پاکستان بخواهد به راحتی می تواند طالبان را به پای 
میز مذاکره بکشاند و فشارهای واشنگتن به اسال م آباد 
نیز برای رس��یدن به همین موضوع است. ووتل تأکید 
ک��رد: باید اطمین��ان پیدا کنیم ک��ه طالبان از طریق 

ستاد فرماندهی خود درپاکستان هدایت نمی شوند.

مص�ر: فرمانده��ی کل نیروهای مس��لح مصر در 
بیانیه ای از کشته شدن ۵۲ تروریست در عملیات ارتش 
علیه گروه های تروریستی در شبه جزیره سیناء خبر داد. 
در ای��ن بیانیه آمده اس��ت که ۵۲ تروریس��ت از جمله 
۲۶ نفر از تکفیری های بسیار خطرناک در این عملیات 
کشته شدند و ۷ مخفیگاه تروریست و ۲۸ خودروی آنها 
نیز منهدم شد.۱۰ اسلحه خودکار، ۴ اسلحه ساچمه ای، 
۵۲ دستگاه موتور سیکلت، مقادیر زیادی مواد منفجره 
تی ان ت��ی، مقادیری بم��ب دست س��از و دیگر مهمات 

جنگی از این تروریست ها کشف و ضبط شد.

عراق: »محمد بن زاید آل نهیان« ولیعهد ابوظبی 
با »عادل عبدالمهدی« نخس��ت وزیر و مأمور تشکیل 
کابین��ه جدید عراق تماس تلفنی برقرار و انتخاب وی 
در این سمت را تبریک گفت. بن زاید برای نخست وزیر 
جدید ع��راق موفقیت در انج��ام مأموریت خود و نیز 
تحقق خواسته های ملت عراق مبنی بر پیشرفت، ثبات 
و ش��کوفایی را آرزو ک��رد. همچنین بن زاید رس��ما از 

عبدالمهدی برای سفر به ابوظبی دعوت کرد.

یمن: برخی منابع آگاه یمنی پیش بینی کردند که 
گفت وگوهای صلح بین دولت مستعفی یمن و جنبش 
انصاراهلل در لندن برگزار ش��ود. وبگاه »الیوم الس��ابع« 
با اع��الم این خبر به نقل از مناب��ع مذکور بدون ذکر 
نام آنها نوش��ت که در گفت وگوهای آینده راهکارهای 
مسالمت آمیز حل بحران یمن که وارد چهارمین سال 
شده اس��ت، بررسی خواهد ش��د. گفت وگوهای صلح 
پیش از این قرار بود ماه سپتامبر در ژنو برگزار شود.

ذرهبین

نگاهی بر خیابان های لندن 
انگلیس از جمله کش��ورهایی اس��ت ک��ه با ادعای 
حمایت از حقوق زنان به پرونده سازی علیه سایر کشورها 
می پ��ردازد حال آنکه وضعیت درونی این کش��ور نکات 
دیگری را نش��ان می دهد چنانکه نتایج یافته های جدید 
در انگلیس نش��ان می دهد آزار و اذیت جنسی دختران 
این کشور در اماکن عمومی بسیار زیاد است تا جایی که 

دختران جوان زندگی خود را با آن وفق داده اند.
 بیش از یک س��وم دختران نوج��وان در انگلیس در 
حالی که با لباس مدرس��ه بودند، در اماکن عمومی مورد 
آزار جنسی قرار گرفته اند. نتایج تحقیقات موسسه خیریه 
»برنامه بین الملل بریتانیا« نش��ان می دهد یک هش��تم 
دختران نوجوان انگلیس��ی گفته اند ب��رای اولین بار آزار 
ناخواسته جنسی را زمانی که دوازده سال یا کمتر داشتند، 
در اماکن عمومی تجربه کرده اند. براساس یافته های این 
موسس��ه خیریه، ۳۵ درصد از دختران انگلیسی گفته اند 
برای اولین بار آزار و اذیت جنسی را زمانی که لباس مدرسه 
به تن داشتند، در امکان عمومی تجربه کرده اند. همچنین 
یک هفتم این دختران در حالیکه با لباس مدرسه بودند، 

مورد تعقیب افراد غریبه قرار گرفته اند. 
این تحقیقات که بر روی بیش از هزار دختر ۱۴ تا ۲۱ 
ساله انگلیسی انجام گرفته است نشان می دهد ۳۷ درصد 

از آنان در مسیر مدرسه تجربه آزار جنسی داشته اند.
معلمان مدارس دانش آموزان دختر را می بینند که 
به صورت روزاف��زون به همراه دامن، ش��لوارهای کوتاه 
می پوش��ند تا قربانی عکس��برداری های نامناس��ب قرار 
نگیرند. این تحقیقات نشان می دهد، آزار جنسی دختران 
در انگلیس به طور وحشتناکی افزایش یافته و متاسفانه 

دختران انگلیسی زندگی خود را با آن وفق داده اند.
این یافته ها که وحشتناک و غیرقابل قبول نامیده 
شدند، نمایندگان پارلمان بریتانیا و اتحادیه های آموزشی 
را بر آن داشت تا خواستار اقدام فوری و برخورد با آزار 
جنس��ی دختران جوان شوند. موسس��ه خیریه برنامه 
بین الملل بریتانیا از دولت خواست در راهبردهای خود، 
ای��ن آزار و اذیت علیه دخت��ران در اماکن عمومی را به 
عنوان یک خشونت جنسی در نظر بگیرد و به خشونت 

علیه زنان و دختران در انگلیس پایان دهد.

نیمچهگزارش

ترکیه دفتر صندوق بین المللی پول را بست
رئیس جمهور ترکیه با اعالم خبر بسته شدن دفتر صندوق بین المللی پول در 
این کشور، گفت که هرگز دوباره نیازمند کمک مالی این سازمان نخواهند شد.

رجب طیب اردوغان  طی س��خنرانی در همایش حزب عدالت و توس��عه با 
رد هرگونه دریافت کمک از صندوق بین المللی پول برای مقابله با بحران فعلی 
اقتصادی، گفت: ترکیه پرونده این صندوق را بس��ته و دیگر آن را دوباره نخواهد 
گشود. وی با بیان اینکه ترکیه در سال ۲۰۱۳ تمام بدهی خود به صندوق بین المللی 
پول را تسویه کرده، افزود: ترکیه هنوز فاصله زیادی تا گرفتن وام یا حمایت فنی )مالی( 

از این صندوق دارد«
رئیس جمهور ترکیه در بخش دیگری از س��خنرانی خود با اشاره به برخی گزارش ها 
درباره تکمیل ظرفیت و در مواردی شلوغی بیش از ظرفیت زندان های این کشور، گفت: 

به کسی برنخورد، ولی حکم عفو را که نمی توان به زندان های خالی داد!

سرخط 
ترامپ "هدیه ای آسمانی" برای پوتین است

وزیر امور خارجه اس��بق آمریکا در مصاحبه ای اعالم کرد، با توجه به مواضع 
رئیس جمهوری آمریکا نسبت به ناتو و اتحادیه اروپا می توان گفت وی "هدیه ای 

از آسمان" برای رئیس جمهوری روسیه است.
مادلین آلبرایت در جریان مصاحبه ای با فرید زکریا از شبکه خبری سی ان ان 
گفت: فکر می کنم که دونالد ترامپ به نوعی با والدیمیر پوتین، همتای روس��ش 
نسبت خویشاوندی دارد! وی افزود: روس ها به شدت تالش می کنند تا دموکراسی ما 

را متزلزل سازند و ما را از متحدانمان جدا کنند. 
وی اف��زود: از خیلی جهات فکر می کنم ترامپ از نظر تالش برای توضیح اینکه چرا 
باید با اروپایی ها داد و ستد داشته باشیم یا اینکه چرا باید با ناتو همکاری داشته باشیم 
"هدیه ای آسمانی" به پوتین محسوب می شود. وی در کنار کالین پاول، وزیر امور خارجه 

اسبق آمریکا در دوران ریاست  جمهوری جورج بوش پسر حاضر شد.

بحران 
 روسیه از همه خط قرمزهای غرب عبور کرد

وزیر خارجه اس��بق آمریکا روسیه را متهم به عبور از "تمامی خط قرمزهای 
ممکن" غرب کرد.

 کاندولی��زا رایس که در دوره دولت جورج دبلیو بوش پس��ر، رئیس جمهور 
اس��بق آمریکا وزیر خارجه بود در مصاحبه ای با مجله اوکراینی نوو ورمیا اظهار 
کرد: به رغم رفتار روس��یه خوش��بختانه ما و همپیمانان اروپایی ما توانس��یتم بر 
س��ر تحریم های گروهی علیه روسیه در پاسخ به الحاق شبه جزیره کریمه و اقدامات 

مسکو در دونباس توافق کنیم و فکر می کنم که مهم است که این کار ادامه یابد. 
رای��س در عین حال اس��تدالل کرد "مهار مس��کو" غرب و به وی��ژه آمریکا را ملزم 
می س��ازد پش��تیبانی مضاعف از ارتش اوکراین به عمل آورد. او خاطر نشان کرد: من در 
این ارتباط از مس��لح س��اختن ارتش اوکراین حمایت می کنم ، من از استقرار یگان های 

کامال مسلح در لهستان و کشورهای بالتیک حمایت می کنم. 

سرخط 

وز افغانستان حال و ر
علی تتماج 

افغانس��تان را می توان س��رزمینی نامید که در طول چند 
دهه اخی��ر هرگز روی آرامش ندیده اس��ت زمانی جنگ های 
داخلی و س��پس حضور ارتش س��رخ اتحاد جماهیر ش��وروی 
س��ابق و پس از آن قدرت یابی طالبان فضایی بحرانی را بر این 
کش��ور حاکم س��اخت. اما این دوران تلخ زمانی شدت گرفت 
که ج��رج بوش رئیس جمه��ور وقت آمری��کا در کنگره اعالم 
کرد زم��ان جنگ های صلیبی بار دیگر آغاز ش��ده چراکه هر 
تروریس��تی مسلمان است هر چند که هر مسلمانی تروریست 
نیس��ت. سخنانی که شاید زمانی با عنوان مبارزه با تروریسم و 

تحقق امنیت جهانی مطرح شد اما نتیجه آن روزهای سیاهی 
بود که اولین قربانی آن افغانسان بود. 

تنها یک ماه پس از حمالت ۱۱ س��پتامبر س��ال ۲۰۰۱، 
دونالد رامسفلد، وزیر دفاع وقت آمریکا، پشت تریبون پنتاگون 
ایستاد و آغاز عملیات نظامی این کشور در افغانستان را اعالم 
کرد. جرج بوش در س��ال ۲۰۰۸ در حالی کاخ سفید را ترک 
کرد که همچنان جنگ افغانس��تان بزرگترین مشکل آمریکا 
بود که البته اش��غال عراق در سال ۲۰۰۳ و تبعات آن نیز به 

این امر دامن می زند. 
باراک اوباما پس از بوش در شرایطی به ریاست جمهوری 
آمریکا رس��ید که ادعا داش��ت با قدرت نرم می تواند جهان را 
تغیی��ر دهد اما او نی��ز مانند بوش در باب افغانس��تان همان 
سیاس��ت نظامی گری را اجرا کرد و به رغم آنکه در س��الهای 
اولیه بخش��ی از ۱۰۰ هزار نیروی آمریکایی را از افغانس��تان 
خارج کرد اما به مرور خود نیز طرح اعزام نیرو به این کش��ور 

را اجرا کرد. در اواخر سال ۲۰۱۱ اوباما در حالی برای حضور 
دوب��اره در انتخابات به دنبال نمایش اقتدارش بود با تجاوز و 
نقض حریم پاکس��تان ادعای هدای��ت عملیات نیروهای ویژه 
آمریکا برای ترور بن الدن س��رکرده القاعده را را سرداد و ادعا 
کرد که پایان تروریسم فرا رسیده و صرفا شاخ و برگ آن باقی 
مانده است. اوباما نیز در سال ۲۰۱۶ در حالی به پایان ریاست 
جمهوری اش رسید که شواهد حکایت از ناکامی وی در پایان 

دادن به جنگ افغانستان داشت. 
ترامپ نیز پس از اوباما در مقام رئیس جمهور آمریکا با زیر 
س��وال بردن سیاس��ت های اوباما، بار دیگر افغانستان را محور 
سیاس��ت های آمریکا معرفی کرد. افزای��ش ده ها هزار نیروی 
نظامی و رویکرد به کش��ورهایی مانند هند و حتی کشورهای 
عربی نظیر امارات، س��عودی و قطر و تاکید بر افزایش بودجه 
ناتو با محوریت جنگ افغانس��تان از جمل��ه این رفتارها بوده 
اس��ت حال آنکه نتیجه برخالف ادعاهای مطرح شده برقراری 

امنیت و ثبات در این سرزمین نبوده است. 
نکته قابل توجه آنکه نه تنها آمریکا اقدامی برای مبارزه با 
تروریسم در افغانستان نداشته بلکه انتقال و اسکان داعش در 
افغانستان را در دستور کار دارد. اکنون که این درگیری ها وارد 
هجدهمین س��ال خود می شود، جنگ در افغانستان همچنان 
در بن بست قرار دارد. هر چند آمریکا ادعای تالش برای امنیت 
این کشور را سر داده و حتی مدعی قطع کمک ها به پاکستان 
به دلیل نقش منفی آن در افغانس��تان ش��ده اما تمام شواهد 
نش��ان می دهد آمریکا همچنان افغانستان را مولفه ای برای به 
چالش کشاندن امنیت چین، روسیه، جمهوری اسالمی ایران و 
راهی برای مقابله با طرح جاده ابریشم و اقتصاد شرق می داند 
و حاضر به دس��ت کش��یدن از این کشور نیست که نتیجه آن 

استمرار بحران و ویرانی در این سرزمین است.
روندی که س��ران آمری��کا آن را در چارچوب منافع خود 

دانسته و حاضر به کنار نهادن این سیاست نیستند. 

یادداشت

رویا رئیسی

بی طرف��ی از نظ��ر مقام��ات  ویژه فقط گ�زارش  است؛  س��عودی ممنوع 
ی��ک گزینه وجود دارد، یا با ما یا دش��من ما. قتل 

پاسخ آل سعود به منتقدان شده است. 
ولیعهد سعودی از سپتامبر سال گذشته میالدی 
سیاست مشت آهنین را در قبال شاهزادگان، فعاالن 
حقوقی و اجتماعی، چهره های دانشگاهی و مبلغان 
این کش��ور درپیش گرفته اس��ت. پس از روی کار 
آمدن بن س��لمان ۶۰ عالم و مبلغ دینی، ۵۰ استاد 
دانشگاه، ۱۰ وکیل، ۲۰ فعال حقوقی، ۲۵ خبرنگار 
و فع��ال رس��انه ای، ۶۰ دارنده م��درک دکترا و ۴۰ 

نویسنده به زندان افتاده اند.
بن سلمان که از او در رسانه های غربی به عنوان 
مصلح عربستان یاد می شد، در حال حاضر با بحران 
سرکوب مخالفان مواجه است. بحرانی که با انتشار 
خبر به قتل رس��یدن جمال خاش��قچی نویسنده و 
منتقد عربستانی در کنسولگری این کشور در ترکیه 
موجی از انتقادها را برای مقامات سعودی به همراه 
داشت. »جمال خاش��قچی« فعال معارض سعودی 
چند س��الی اس��ت که خارج از عربس��تان زندگی 
می کند و زمانی که برای ثبت ازدواج خود به سفارت 
کنسولگری عربستان در ترکیه مراجعه کرده بود، به 
گفته نامزدش دیگر از سفارت خارج نشده است. نام 
جمال خاشقجی پیش تر در فهرست افراد بازداشتی 
تحت تعقیب توسط بن سلمان ولیعهد سعودی قرار 
گرفته بود، لذا برخی از فعاالن نوشتند که خاشقچی 
به دستور بن سلمان ربوده شده و در نهایت به قتل 
رس��یده است. این خبر واکنش سناتور آمریکایی را 
نیز به همراه داش��ت. کریس مورف��ی عضو کمیته 
روابط خارجی سنای امریکا بیان داشت که اگر خبر 
کشته شدن خاش��قجی حقیقت داشته باشد، باید 

روابط مان را با ریاض کاماًل قطع کنیم.
برخورد عربستان در برابر این خبرنگار منتقد 
رفت��اری خش��ونت آمیزی بود که در گذش��ته نیز 
چندین نوبت توسط مقامات سعودی با روش های 
مختلف تکرار شده است. در ادامه به چند نمونه از 

سرکوب های منتقدین توسط آل سعود می پردازیم 
که منجر به مرگ منتقدان شده است.

شهید آزادی بیان
نمر باقر النمر روحانی شیعه عربستان سعودی 
بود که برای حقوق ش��یعیان این کش��ور فعالیت 
می کرد. ش��یعیان س��عودی به تبعی��ض حکومت 
ریاض در برخورداری از امکانات و عدم برخورداری 
از حقوق مس��اوی با دیگر ش��هروندان عربس��تان 
س��عودی اعتراض دارند. مقامات س��عودی دی ماه 
۱۳9۴ ت��الش کردن��د با اعدام ش��یخ نمر در کنار 
اعضای داع��ش و القاعده، اع��دام او را تحت لوای 

مبارزه با تروریسم نشان دهند.

خنجر بر گلوی فعاالن حقوق بشری
یک س��ال بعد از شهادت ش��یخ نمر فریادهای 
جاب��ر حبیب حس��ن العقیل��ی، فعال حقوق بش��ر 

عربس��تانی نی��ز در مرک��ز پلیس تاروت در ش��رق 
عربس��تان خاموش ش��د. جاب��ر العقیلی ش��هروند 
عربس��تانی در یک مرکز امنیتی در شرق عربستان 
بازداشت بود و درپی شکنجه، به شهادت رسید. در 
حالی که رژیم سعودی مدعی شده است که العقیلی 
خود را در داخل زندان دار زده اس��ت، خانواده وی 
ای��ن روایت رژی��م را که قباًل نی��ز مرتکب جنایات 

مشابهی در داخل زندان شده  است، رد کردند.
اندکی بعد خبر درگذشت دومین فعال سیاسی 
در زندان های آل سعود منتشر شد. نظامیان سعودی 
در ادامه سیاس��ت های سرکوبگرانه خود علیه مردم و 
شیعیان این کشور، یک جوان را به شهادت رساندند. 
محمد رضی الحس��اوی یکی از ش��هروندان منطقه 
العوامیه در قطیف واقع در شرق عربستان که در زندان 
الدمام به مدت ۴ س��ال در حبس بود، بر اثر شکنجه 
نظامیان سعودی به شهادت رسید. پزشک این شهید 
عربستانی نیز تأکید کرد که وی بر اثر شکنجه با برق 

جان باخته است. س��عودی ها مدعی شده اند که این 
جوان عربستانی بر اثر سکته قلبی درگذشته است.

س��ومین قربانی نیز مک��ی العریض بود. جوان 
ش��یعه اهل ش��هر عوامی��ه که از س��وی نیروهای 
امنیتی عربس��تان در منطقه صفوی ربوده ش��ده 
ب��ود، بر اث��ر ش��کنجه نیروهای امنیتی س��عودی 
کش��ته شده است. نیروهای امنیتی سعودی ۶ ماه 
پی��ش این جوان را به اته��ام تصویربرداری از یک 
منطقه نظامی در استان قطیف، دستگیر و به نقطه 

نامعلومی منتقل کرده بودند.

شهادت عموزادگان شیخ نمر
کمتر از دو س��ال از شهادت شیخ نمر گذشته 
بود ک��ه دو جوان از خانواده او در نتیجه ش��لیک 
گلول��ه نظامیان آل س��عود در العوامیه در اس��تان 
القطیف در ش��رق عربستان به ش��هادت رسیدند. 
نیروهای س��عودی ب��ه یکی از م��زارع العوامیه در 
قطی��ف حمل��ه کردند ک��ه براث��ر آن دو جوان به 
نام ه��ای »محم��د طاهر النم��ر« و »مقداد محمد 
النمر« از عموزادگان شیخ النمر به دست نیروهای 

سعودی به شهادت رسیدند.

زندان قتلگاه مبلغ منتقد محمد بن سلمان
بار دیگر سناریوی قتل منتقدان در زندان تکرار 
ش��د و این بار سلیمان الدویش مبلغ سعودی که به 
دلیل انتقاد از محمد بن س��لمان ب��ه زندان افتاده 
بود، در زندان کش��ته شد. حساب کاربری زندانیان 
عقیدتی عربس��تان در توییتر ذکر کرده اس��ت که 
س��لیمان الدویش بیش از یک سال در زندان بوده 

است و به دلیل شکنجه کشته شده است.

رگبار گلوگه دستمزد کارگران آرامکو
در ادامه رفتار س��رکوبگرایانه آل س��عود باید به 
برخورد آل س��عود با کارگران آرامک��و بپردازیم که 
نیروهای امنیتی به س��وی کارگران شرکت ازمیل 
در پروژه اجیال آرامکو در ش��هر ظهران عربس��تان 
تیراندازی کردند، این افراد در اعتراض به تأخیر در 
پرداخت حقوقشان به مدت بیش از ۶ ماه تظاهرات 

کرده بودند که در نهایت گلوله دستمزد آنها شد.

 احتمال تکرار سناریو خاشقجی
برای نویسنده عرب

کمت��ر از ی��ک روز بع��د از انتش��ار خبر قتل 
خاش��قجی احمد بن راش��د بن س��عید، نویسنده و 
ش��خصیت آکادمیک عربس��تانی تهدید به ربوده 
ش��دن و مرگ شده است. این شخصیت آکادمیک 
عربس��تانی مقیم ترکیه اعالم ک��رد که هم زمان با 
آنچه ب��رای جمال خاش��قجی، روزنامه نگار منتقد 
سعودی پیش آمده، وی نیز در معرض آنچه آن را 
حمله تروریستی علیه عربستانی ها توصیف کرده، 
قرار گرفته است. صفحاتی با اسامی خیالی و بعضاً 
واقعی او را تهدید به ربوده ش��دن و قتل می کنند 
و اهانت هایی را  به او وارد می کنند. بن سعید، بارها 
از س��وی مس��ئوالن عربس��تانی به اتهام ارتباط با 

تروریسم بازداشت شده است.
در حال��ی ک��ه عربس��تان س��عودی وج��ود 
زندانیان سیاس��ی در این کش��ور را انکار می کند، 
کمیس��یون حقوق بشر اس��المی از حضور هزاران 
زندانی سیاس��ی در زندان های رژیم آل سعود خبر 
داده اس��ت. فعاالن و گروه های دفاع از حقوق بشر 
معتقد هستند که دادگاه های سعودی از معیارها و 
استاندارهای بین المللی محاکمه به دور هستند به 
همین دلی��ل محاکمه عادالنه افراد دارای اتهامات 
مطبوعاتی، سیاسی و امنیتی در عربستان سعودی 

قابل شک و تردید است.
رویکرد مقامات س��عودی در سال های گذشته 
سیاس��ت خطرناک��ی اس��ت ک��ه بر خ��الف توقع 
س��عودی ها برای برقراری آرام��ش می تواند، منجر 
به بی ثباتی عربس��تان و متش��نج کردن روابط این 
کش��ور در عرصه روابط بین المللی ش��ود. سرکوب 
مخالفان توسط آل سعود به خنجری دو لبه تبدیل 
ش��ده اس��ت که دیر یا زود به مقامات آل سعود نیز 
آسیب می زند. بی طرفی از نظر مسئوالن عربستان 
ممنوع اس��ت؛ فقط یک گزینه وجود دارد، یا با ما 
یا دش��من ما. قتل پاسخ آل سعود به منتقدان شده 
است. با وجود س��کوت کرکننده حقوق بشر غربی 
و در ش��رایطی که عربستان هیچ ابایی از کشتار در 
داخ��ل و خارج از محدوده م��رزی اش ندارد، تکرار 

اخبار این فجایع دور از ذهن نیست.

مروری بر خشونت آل سعود در برابر مخالفان به بهانه قتل خاشقچی
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با وجود اینکه برخی از منابع  لش خب��ری مدعی خ��ارج کردن چ�����ا
س��الح های سنگین تروریست ها از منطقه عاری از 
س��الح در استان ادلب هستند، ولی گروه دیده بان 
حقوق بش��ر س��وریه اع��الم ک��رد ک��ه برخی از 
گروه ه��ای تروریس��تی ای��ن س��الح ها را پنه��ان 

می کنند.
منابع خبری وابس��ته به معارض��ان از خروج 
س��الح س��نگین وابس��ته به گروه های تروریستی 
حاضر در ادلب در راس��تای اجرای »توافق ادلب« 
خبر می دهند و در تالشند که پایبندی این گروه ها 

به توافق مذکور را نشان دهند.
گروه موسوم به »دیده بان حقوق بشر سوریه« 
- نزدیک ب��ه معارضان - می گوی��د که گروه های 
تروریس��تی »فعال در ریف های شمالی دو استان 

حم��اه و ریف جنوب��ی ادلب برخ��ی از تجهیزات 
]نظامی[ س��نگین را به صورت غیر علنی به خارج 
از منطقه حائل احتمال��ی انتقال داده اند... و دیده 
شده است که این تجهیزات به سمت شمال خارج 

شده است«.
دیده ب��ان در عین حال اعالم کرد که تا کنون 
به صورت علنی هیچ خروجی از س��وی گروه های 
تروریس��تی از منطقه ای که به عنوان منطقه عاری 

از سالح در نظر گرفته شده، انجام نگرفته است.
این گروه با بیان اینکه گروه های تروریس��تی 
بی��ش از ۷۰ درص��د از این منطقه را در اش��غال 
خ��ود دارد و تالش هایی برای اقناع آنان به منظور 
تحویل سالحش��ان صورت می گی��رد، خبر داد که 

گروه های تروریس��تی »در حال ایجاد س��نگرهای 
سربسته هستند تا سالح سنگین را در داخل آن و 
در ضمن منطقه ای در ریف شمالی الذقیه که قرار 
اس��ت عاری از سالح باشد مخفی کنند«. دیده بان 
در ادام��ه تأکی��د کرد ک��ه گروه های تروریس��تی 
»احرار الش��ام، فیلق الش��ام و لش��کرهای ساحلی 
اول و دوم« از مناط��ق »حضور خود در محورهای 
ری��ف الذقیه خ��ارج نش��ده اند و در مخفی کردن 
سالح های س��نگین خود در س��نگرهای سربسته 
به س��بک گروه های "جه��ادی" عم��ل می کنند. 
مش��خص نیس��ت که آیا هیئة تحریرالشام و سایر 
گروه ها عملیات خروج تجهیزات سنگین را اجرایی 

خواهند کرد یا خیر«.

در ادام��ه ای��ن گ��زارش داد ک��ه گروه ه��ای 
تروریستی »ارتش آزاد ادلب و فیلق الشام« از ریف 
شرقی و جنوب شرقی »معره النعمان« روند خروج 
سالح سنگین خود را به دور از چشم رسانه ها آغاز 
کرده اند؛ زیرا از واکنش گروه های تروریستی مانند 

النصره بیم دارند.
در همین حال پس از آنکه روسیه چندین بار 
از آمریکا خواست نیروهای خود را از شرق سوریه 
خارج کند و واش��نگتن به این مسئله اعتنا نکرد، 
مسکو نیروهای خود را در نزدیکی نیروهای تحت 

حمایت آمریکا در دیرالزور مستقر کرد.
اس��تقرار نیروه��ای روس در حال��ی ص��ورت 
می گی��رد ک��ه درگی��ری بین گ��روه موس��وم به 
»نیروه��ای دموکراتیک س��وریه« -تحت الحمایه 
آمریکا- با عناصر داعش در ش��رق استان دیرالزور 

همچنان در جریان اس��ت. مناب��ع خبری معارض 
نیز گزارش دادند که تجهیزات نظامی زیادی وارد 
المیادین و محکان ش��ده اس��ت و نیروهای روس 
نیز در چند موضع نزدیک به نیروهای دموکراتیک 

استقرار یافته اند.
 در ای��ن می��ان یک��ی از رهب��ران س��ازمان 
الحشدالش��عبی عراق از فرار جمعی ۴۰۰ داعشی 
با ملیت عربی، طی چند ماه اخیر به س��وریه خبر 
داد. وی در گفت وگ��و ب��ا »بغ��داد الی��وم« گفت: 
شکس��ت های پیاپ��ی عناص��ر داعش و از دس��ت 
دادن کلی��ه پناهگاه ه��ا و مخفی گاه ه��ا و نیز بروز 
اختالفات ش��دید می��ان س��رکرده های این گروه 
تروریستی و درگیری های داخلی آنها، موجب شد 
که عناصرعرب این گروه به طور دس��ته جمعی به 

سوریه بروند.

خلف وعده  خروج تروریست ها از منطقه عاری از سالح

یلی و میراث دار داسیلوا  رقابت ترامپ برز
نام��زد راس��تگرای انتخابات ریاس��ت  جمه��وری برزیل هرچند ب��ا اختالف آمریكاي التین
زیادی رقبایش در صدر قرار گرفت، اما در کس��ب اکثریت 
آرا ناکام ماند و به زودی باید در دور دوم انتخابات با رقیب 

چپ گرای خود مبارزه کند.
 نتیجه شمارش اغلب آرا نشان می دهد »ژایر بولسونارو« 
نماینده راستگرای کنگره برزیل با اختالف قابل توجهی در 

انتخابات ریاست جمهوری این کشور پیشتاز است.
با شمارش 99 درصد آرا بولسونارو توانسته کمی بیش از 
۴۶ درصد آرا را از آن خود کند. پس از او هم »فرناندو حداد« 
قرار دارد که ۲9 درصد آرا را کسب کرده است. بقیه آرا بین 
نامزدهای پرشمار دیگر پخش شده است. با این نتایج، از آنجا 
که هیچ یک از نامزدها نتوانسته به بیش از نیمی از آرا دست 

یابد، بولسونارو و حداد به دور دوم انتخابات می روند.
بولسونارو که خود زمانی نظامی بوده، راستگرای افراطی 
اس��ت و با ش��عار مبارزه قاطعانه با فس��اد مالی وارد کارزار 
انتخاباتی ش��ده اس��ت. او را به دلیل مواضع نامتعارفش، به 

»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا تشبیه کرده اند.
او که ظهورش مایه نگرانی طبقه روشن فکر و چپگرایان 
برزیلی ش��ده، به صراح��ت از دوران دیکتاتوری نظامی در 
س��ده گذش��ته در برزیل به نیکی یاد می کن��د. در جریان 
رأی گیری روز یکشنبه ش��ماری از هواداران او تصاویری از 
خود هنگام رأی دادن در حالی که اس��لحه به دست دارند، 

در شبکه های اجتماعی منتشر کردند.
در سوی دیگر، حداد لبنانی االصل، شهردار سابق »سائو 
پائولو« قرار دارد که با ش��عار ادامه راه »لوئیس ایناسیو لوال 
داسیلوا« رئیس جمهور سابق برزیل و به نمایندگی از حزب 

کارگران به میدان آمده است. 

یری در عربستان  اسناد جدید سعد الحر
پوال یعقوبیان نماین��ده پارلمان لبنان  آس�یا که در زمان استعفای »سعد الحریری« غ�رب 
نخس��ت وزیر این کشور در عربس��تان با وی مصاحبه کرد، 

تأیید کرد ریاض، نخست وزیر لبنان را بازداشت کرده بود.
 »پ��وال یعقوبی��ان« خبرن��گار سرش��ناس لبنانی که با 
انتخاب��ات اخیر، به پارلمان این کش��ور راه یافته و در زمان 
اس��تعفای »سعد الحریری« نخس��ت وزیر لبنان از عربستان 
ب��ا وی در ری��اض مصاحبه انجام داد، تأیید کرد عربس��تان 

الحریری را بازداشت کرده بود.
یعقوبیان در گفت وگویی با »جرج صلیبی« در ش��بکه 
لبنانی »الجدید« گفت: به سعد الحریری در عربستان اهانت 
ش��د و چه بس��ا مس��ائل دیگری که از آن آگاه نیستم. من 
بدون دلیل یا س��ند می گویم بله وی در بازداش��ت بود. وی 

ادامه داد: به نظر می رسد که عمال به او توهین شده بود اما 
من از میزان آن آگاه نیستم صحبت های او درباره حزب اهلل 
و ایران در متن اس��تعفا با اظه��ارات وی در مصاحبه کامال 
متفاوت و مش��خص بود چیزی خارج از اراده و خواس��ت او 

انجام شده است.
یعقوبیان س��پس افزود: زمانی که آن مصاحبه را انجام 
دادم طبیعت��ا ای��ن اص��رار در من وجود داش��ت که درباره 
آنچ��ه برای وی اتفاق افتاده س��وال کنم اما وقت من کوتاه 
و تم��ام تالش من بر روی این موضوع متمرکز بود: بهترین 
کاری ک��ه برای وضعیت وی می توانم انجام دهم چیس��ت. 
این نمایندگاه لبنان��ی در پایان گفت: زمانی که )به لبنان( 
بازگش��تم تصمیم گرفت��م بهترین کار را در س��ریعت رین 
زمان ممکن برای بازگش��ت او به لبن��ان انجام دهم و تمام 
حضورهای رسانه ای من بعد از آن زمان و نیز دیدار با سفرا 

در همین چارچوب بود.


