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دویچه وله: روابط عربستان و اسرائیل
تا یک سال دیگر علنی می شود

 پایگاه آلمانی دویچه وله به نقل از یک کارشناس 
مصــری پیش بینی کرد که روابط عربســتان و رژیم 
صهیونیستی تا کمتر از یک سال دیگر علنی خواهد شد.

»سعد الدین ابراهیم« کارشناس سیاسی واستاد برجسته 
جامعه شناسی سیاســی دانشگاه آمریکایی قاهره در گفت 
وگو با دویچه وله، با  اشاره به اخبار مربوط به سفر یک مقام 
ســعودی به فلسطین  اشــغالی گفت: به نظر من این خبر 
درست اســت و هرچند نمی توان زمان دقیق عادی سازی 

روابط بین عربستان و رژیم صهیونیستی را مشخص کرد، 
اما گمان می کنم که این کار بیش از یک سال طول نخواهد 
کشید. در حال حاضر سفرها و مناسبات پنهانی میان مقامات 
سعودی و سران رژیم صهیونیستی برقرار است.به گزارش 
ایرنا، ابراهیم خاطرنشان کرد: خبر دیدار یک مقام سعودی 
با اســرائیلی ها که گفته می شود شخص محمد بن سلمان 
ولیعهد بوده است، بخشی از تغییرات ریشه ای در سیاست 

داخلی و خارجی عربستان است.

پادشاه بحرین یک شکنجه گر بدنام را
رئیس دستگاه امنیت ملی کرد

پادشــاه بحرین با صدور فرمانی، یک ناقض 
حقوق بشر و سرکوب کننده مخالفان را به عنوان 
رئیس جدید دســتگاه امنیت ملی این کشــور 

منصوب کرد.
حمد بن عیســی آل خلیفه، پادشــاه بحرین طی 
حکمی »عادل بن خلیفه الفاضل« را که به نقض حقوق 
بشر و شکنجه مخالفان در بحرین متهم است، به عنوان 
رئیس جدید دســتگاه امنیت ملی تعییــن کرد.پایگاه 

خبری مرآهًْ البحرین نوشــت: سه سازمان حقوق بشر 
بین المللی در ماه آگوست گذشته)مرداد( گزارش هایی 
درباره شــکنجه برنامه ریزی شــده مخالفان این کشور 
توسط دستگاه امنیتی این کشور منتشر کرده بودند. این 
سازمان ها عادل بن خلیفه الفاضل رئیس جدید دستگاه 
امنیتی بحرین را به نقض حقوق بشر متهم کرده اند. مراکز 
حقوق بشری بحرین نیز خواستار محاکمه وی به دلیل 

شکنجه گسترده مخالفان این کشور هستند.
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تهران - خیابان فردوسی کوچه شهید شاهچراغی

رهبر جمهوری خواه سنای آمریکا اعالم کرد، از 
قطعنامه ای که رهبر میانمار را بر ســر رفتارشان با 
مسلمانان روهینگیایی هدف بگیرد، حمایت نخواهد 

کرد. 
فشــارهای بین المللی روی میانمار افزایش یافته است 
تا آنها به خشــونتی که موجب شده تا ۳۷۰ هزار مسلمان 
روهینگیایی از بنگالدش فرار کنند، پایان دهند. در حالی که 
واشنگتن از حامیان سرسخت دوره گذار میانمار از چندین 
دهه حکومت نظامی سختگیرانه به رهبری سوچی بوده است، 
این برنده نوبل مورد انتقاد شدید قرار دارد چرا که اقدامات 
چندانی برای توقف خشونت ها انجام نداده است. اما با وجود 
جنایت های دولت میانمار به رهبری ســوچی گروه هایی در 

آمریکا همچنان حامی وی هستند. 
به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، »میچ 
مک کانل«،  رهبر جمهوری خواه سنای آمریکا که در جریان 
مســائل مرتبط با میانمار اســت، گفت: »موافق نیستم که 
قطعنامه ای علیه آنگ سان سوچی رهبر میانمار صادر شود. 
گمان می کنم او بزرگترین امید ماست که می تواند برمه را از 
جایی که االن هست، یعنی یک دیکتاتوری نظامی، به جایی 

که ما امید داریم ببرد.«
سناتورها جان مک کین جمهوری خواه و ریچارد دوربین 
دموکرات هفته گذشــته یک قطعنامه ای را ارائه کردند که 
خشونت های کنونی در میانمار را محکوم می کرد و از آنگ 
ســان سوچی، رهبر میانمار می خواست تا کاری انجام دهد 
امــا مک کانل گفت که او از این قطعنامه حمایت نمی کند. 
او در یک کنفرانس هفتگی از سوی رهبران جمهوری خواه 
ســنا گفت:»دیدگاه من این است؛ اینکه آمریکا سوچی را 
جدا کرده و بخواهد او را در شــرایطی که موقعیت بســیار 
چالش برانگیــزی دارد موعظه کند،  کمک کننده نیســت. 

بنابراین، من نمی خواهم بخشی از این تصمیم باشم.«
از سوی دیگر، دیده بان حقوق بشر و عفو بین الملل روز 
سه شنبه از انفعال شورای امنیت سازمان ملل متحد در برابر 
بحران مسلمانان میانمار ابراز تاسف و کوچ اجباری بیش از 
۳۷۰ هزار مسلمان روهینگیایی را پاکسازی نژادی توصیف 
کردند. این دو ســازمان حقوق بشری بر ضرورت توقف هر 
چه سریع تر خشونت ها بر ضد اقلیت مسلمانان روهینگیا در 

رهبر سنای آمریکا: سوچی 
بزرگ ترین امید ماست!

میانمار تاکید کردند. لوئیس شاربونو مدیر امور سازمان ملل 
در دیده بان حقوق بشر اعالم کرد آوارگی گسترده مسلمانان 
میانمار به یک پاکسازی نژادی شباهت دارد، این در حالی 
است به نظر می رسد شورای امنیت سازمان ملل متحد قادر 
نیست این بحران را به صورت علنی و در برابر دوربین های 
خبری بررســی کند، این وضعیت واقعا وحشــتناک است. 
گروه ها و نهادهای بشردوستانه سازمان ملل متحد نیروهای 

امدادرســان خود را در مناطق مــرزی بنگالدش با میانمار 
مســتقر کرده اند اما کمک های فعلی برای تامین نیازهای 
آوارگان مســلمان میانماری کفایت نمی کند و کمیساریای 
عالی آوارگان سازمان ملل متحد اعالم کرده است نهادهای 
بشردوستانه برای پناه دادن و اسکان دادن به آوارگان مسلمان 
میانمار در بنگالدش به حمایت های مالی نیاز دارند. صندوق 
کودکان سازمان ملل هم روز چهارشنبه شرایط پناهجویان 

روهینگیــا در بنگالدش را بســیار وخیــم توصیف و اعالم 
کــرد: »بیش از 2۰۰ هزار کودک روهینگیایی که در میان 
پناهندگان میانماری خود را به بنگالدش رساندند نیازمند 

کمک های فوری برای زنده ماندن هستند«.
خبر دیگر اینکه، »آنگ سان سو چی« رهبر ملی میانمار 
که این روزها به دلیل کشتار و آزار اقلیت مسلمان روهینگیا 
مورد انتقاد جهان قرار دارد، امسال در مجمع عمومی سازمان 
ملل شرکت و سخنرانی نمی کند.  یک سخنگوی حزب حاکم 
میانمار روز چهارشنبه اعالم کرد »آنگ سان سو چی« رهبر 
ملی، مشاور ارشد دولت و وزیر خارجه این کشور امسال در 
مجمع عمومی سازمان ملل شــرکت نمی کند. رسانه های 
داخلی میانمار هفته جاری احتمال داده بودند که ‘آنگ سان 
سو چی، به دلیل شرایط استان راخین و فشار به وی امسال 
در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت نکند و دولت میانمار 
نیز اعالم کرده بودند در حال بررسی این موضوع است. وی 
سال گذشته در نخستین سخنرانی خود در مجمع عمومی 
ســازمان ملل متحد به عنوان رهبــر میانمار از تالش های 

دولتش برای حل بحران اقلیت مسلمان دفاع کرد.

رئیــس بنیاد نوبل بار دیگر اعالم کرد که این نهاد برنامه ای برای پس گرفتن 
جایزه  صلح نوبل از رهبر میانمار ندارد.

اخیرا 4۰۰ هزار تن با امضای طوماری خواســتار پس گرفتن جایزه صلح نوبل از انگ 
سان سوچی رهبر میانمار شده اند اما با وجود جنایت های وحشتناک در این کشور رئیس 
بنیــاد نوبل اعالم کرد که برنامه ای برای پس گرفتن این جایزه وجود ندارد. اکنون وی بار 

دیگر بر این موضع خود تاکید کرده است.
»اولــوج نولســتاد« رئیس بنیــاد نوبل واقع در اســلو، پایتخت نــروژ در گفت وگو با 
»فرهیختگان« اعالم کرد: »بازپس گیری جایزه از دریافت کنندگان آن، نه خواســته آلفرد 
نوبل است و نه متناسب با قوانین کمیته صلح نوبل.« او تاکید کرد: »غیرممکن است پس 

از اینکه جایزه ای از سوی این کمیته به فردی اهدا شد، بتوان آن را پس گرفت.«
نولستاد درباره مکانیسم موجود برای انتخاب کاندیداهای جایزه صلح نوبل و اینکه چه 
چیزی باعث می شــود فردی مانند باراک اوباما که به خاطر استفاده از هواپیماهای بدون 

سرنشین در آفریقا به شدت مورد انتقاد بود، جایزه صلح بگیرند، تصریح کرد: »کارشناسان 
زیادی هستند که صالحیت کاندیداهای اعطای این جایزه را بررسی می کنند و این پروسه 
دقت و حساســیت زیادی دارد.« وی در پاســخ به کسانی که معتقدند جایزه صلح نوبل و 
بسیاری دیگر از جوایز بین المللی، بیشتر به دلیل اعتبار دادن به افراد اپوزیسیون و مخالف 
در کشورهایی است که در مقابل آمریکا مقاومت می کنند، مدعی شد: »چنین چیزی صحت 
ندارد. جایزه صلح نوبل یک جایزه سیاسی نیست. به افراد زیادی در سراسر دنیا این جایزه 
اعطا شده و اینکه گفته شود این جایزه سیاسی است، درست نیست. ما به منتقدان و مخالفان 
آمریکا هم جایزه داده ایم، پس برای همین جایزه صلح نوبل پس گرفته نمی شود.« رئیس 
بنیاد نوبل در حالی از شایستگی سوچی برای داشتن جایزه صلح دفاع می کند که عالوه  بر 
افکار عمومی جهان، رهبران سیاسی، سازمان های مردم نهاد و برخی دارندگان جایزه صلح 
نوبل نظیر مالله یوسف زی نیز سکوت سوچی را محکوم کرده اند و آن را مغایر با افکار کسی 

می دانند که 26 سال پیش جایزه صلح نوبل را دریافت کرده است.

ذبح نوبل در کشتارگاه میانمار

رئیس بنیاد نوبل: جایزه صلح را از آنگ سان سوچی پس نمی گیریم

ائتالف متجاوز رژیم آل سعود حمالت هوایی در یمن را دقیق، سالم و 
مطابق با قوانین بین المللی بشردوستانه دانست!

به گزارش ایســنا، به نقل از روزنامه مســتقل رأی الیوم، »منصوربن احمد 
المنصور«، ســخنگوی تیم مشــترک ارزیابی جنگ یمن وابسته به ائتالف عربی 
ادعا کرد: »ائتالف سعودی قبال بارها از حمله به مراکزی که غیرنظامیان در آنجا 
بوده اند، خودداری کرده است. به رغم سیطره انصاراهلل بر تأسیسات غیرنظامی اما 
نیروهای ائتالف همواره حمالت شان دقیق و درست بوده و برای ممانعت از هدف 

قرار دادن غیرنظامیان تالش زیادی کرده اند.«
وی گزارشات نهادهای بین المللی درباره حمله ائتالف به غیرنظامیان را تکذیب 
و ادعا کرد: »ما به گزارش عفو بین الملل درباره مورد هدف قرار دادن مجتمع تربیتی 
دختران »شیما« در شهر »حدیده« دست یافتیم. تحقیقات ائتالف ثابت کرد که 
حوثی هــا در داخل این مجتمع بودند و از آن به عنوان مرکز فرماندهی و تجمع 
اســتفاده می کردند.« این سخنگو نتایج تحقیقات ائتالف روی ۱۵ مورد حمله به 
مواضع غیرنظامی را اعالم کرد و مدعی شد: »حمله به غیرنظامیان در یمن روند 
نزولی داشــته است.« این ســخنگو به گزارش دیده بان حقوق بشر درباره حمله 
ائتالف به کارخانه ای در اســتان حجه اشــاره کرد که به کشته شدن ۱4 کارگر و 
زخمی شدن ۱۱ تن دیگر منجر شده بود. وی مدعی شد: »نیروهای ائتالف هدف 
نظامی را بمباران کردند و به دالیلی که خارج از اراده ماست بمب از مسیر خود 

منحرف شد و به این کارخانه اصابت کرد.«
این اظهارات در حالی است که سازمان های بین المللی بارها حمالت عربستان 

به غیر نظامیان یمنی را محکوم کرده است.

ائتالف سعودی: حمله نظامی به یمن
منطبق با قوانین بین المللی و بشردوستانه است!

تظاهــرات صدها هزار نفری فرانســویان 
ضدقانون کار در 180 شهر این کشور به خشونت 

و درگیری با پلیس منجر شد.
در حالی که امانوئل ماکرون قصد دارد اصالحات 
ساختاری و گسترده ای را در قوانین بازار کار و  اشتغال 
اجرا کند، این مســئله با مخالفت و اعتراض گسترده 
کارگــران و اتحادیه کارگری روبرو شــده و کارگران 
روز سه شــنبه قدرت خود را به رخ ماکرون کشیدند 
و رئیس جمهور جوان فرانسه را با اولین چالش جدی 

دوران ریاست جمهوری خود روبه رو کردند.
ماکرون قصد دارد اجرای اصالحات جدید قانون کار 

را از 22 سپتامبر )۳۱ شهریور( آغاز کند. 
کارگران فرانسوی مدت زمان زیادی بود که از یک 
قانون سختگیرانه برای حمایت از حقوق شان برخوردار 
بودند ولی شــرکت ها نســبت به این مسئله اعتراض 
دارند که این قانون مانع بزرگی برای ســرمایه گذاری 

معترضان در پاریس با پلیس درگیر شدند

تظاهرات علیه سیاست های ماکرون در 180 شهر فرانسه
و  اشتغالزایی به شمار 
می رود و مانعی برای 
رشد اقتصادی است.

دارد  قصــد  ماکرون 
قوانین  اصــالح  بــا 
بــازار کار، به مقابله 
با نــرخ بیکاری 9/۵ 
درصدی فرانسه برود. 
فرانسه  بیکاری  نرخ 
تقریبا دو برابر بیشتر 
از آلمــان و انگلیس 

اســت. در قانــون کار جدید اختیارات بیشــتری به 
کارفرمایان داده شده و همین مسئله خشم اتحادیه های 

کارگری را برانگیخته است.
براساس گزارش ها اعتراضات به اصالحات جدید 
قانون کار به یک تظاهرات سراسری گسترده در پاریس 

و ۱8۰ شــهر فرانسه تبدیل شد و بیش از 2۰۰ هزار 
نفر در این تظاهرات شــرکت کردند. ده ها هزار کارگر 
از بخش های مختلف دولتی و غیردولتی به ویژه شرکت 
راه آهن، حمل ونقل شــهری و غیرشــهری، شرکت 
هواپیمایی ایرفرانس و پاالیشــگاه ها در این تظاهرات 

شرکت کرده اند. این اعتراضات در پاریس به زدوخورد 
شــدید بین پلیس و معترضان تبدیل شد و پلیس در 
درگیری با تظاهرکنندگان در پاریس از گاز  اشک آور 

استفاده کرد. 
شماری نیز بازداشت شدند.چندی پیش »ماکرون« 
مردم فرانســه را به دلیل مقاومت در برابر اصالحات 
قانون کار؛ افرادی تنبل و خرفت توصیف کرده بود که 

این موضوع خشم فرانسویان را برانگیخت. 
رئیس اتحادیــه کارگری ســی جی تی، اصالحات 
مورد نظر دولت فرانســه را یک »کودتای اجتماعی« 

خوانده است.
 اتحادیه کارگری »سی جی تی« که از آن به عنوان 
بزرگ ترین اتحادیه کارگری فرانسه یاد می شود پیش از 
این از کارگران این کشور خواسته بود تا ضمن برپایی 
اعتصاب، در اعتراض به سیاست های ریاضتی دولت در 

اجتماعاتی اعتراض آمیز گرد هم آیند.

11 مهاجم مسلح در حمله به نظامیان ونزوئال کشته شدند
در جریان حمله مخالفان مسلح به یک واحد 
گشتی ارتش در شرق پایتخت ونزوئال،  12نفر کشته 

و مجروح شدند.
اوضاع در ونزوئال ماه هاســت که »بحرانی« اســت 
و معترضــان غربگرا تقریبا به طــور روزانه علیه دولت 
ضدآمریکایی »نیکوالس مــادورو« تظاهرات می کنند. 
براساس گزارش ها تاکنون صدها نفر در این اعتراضات 
کشته و زخمی شده اند. دولت ونزوئال بارها آمریکا را متهم 
به حمایت مالی و نظامی گسترده از مخالفین کرده است.

دیروز نیز مقام هــای ونزوئالیی  گفتند  در جریان 
حمله افراد مســلح به یک واحد گشتی ارتش در شرق 
کاراکاس،  ۱۱ تــن از مهاجمان کشــته و یک ســرباز 
حین تیراندازی ها زخمی شــد.»آمریکو دی گرازیا«،  از 

روزنامه فرانسوی لوفیگارو در تحلیلی با  اشاره به چالش های آمریکا 
در مقابله با کره شمالی نوشت، دوران ابرقدرتی آمریکا به سر آمده است.
 این روزنامه در مقاله ای تحت عنوان »پایان ابر قدرتی آمریکا« به ناتوانی آمریکا 
در مدیریت بحران های جهانی پرداخت و نوشته است :ناتوانی آمریکا در قبوالندن 
قطعنامه خیلی شــدید برای مجازات کره شمالی بعد از آزمایش های هسته ای و 

موشکی اش، گویای پسرفت آشکار نفوذ و قدرت واشنگتن در خاور دور است.
نویسنده این مقاله می نویسد: در همه سال های دهه بعد از سقوط دیوار برلین 
و فروپاشی اتحاد جماهیر شــوروی ،آمریکا از نظر نظامی، سیاسی، دیپلماتیک، 
اقتصادی، مالی و حتی فرهنگی آنچنان قوی شــد که می توانســت که به راحتی 
قوانیــن مورد نظر و اراده خود را بر کل جهان تحمیل کند. قدرت آمریکا در این 
دهه آنچنان افزایش یافته بود که اوبر ودرین وزیر امور خارجه پیشــین فرانسه، 

برای توصیف قدرت آمریکا از کلمه»ابر قدرت« استفاده کرد.
لوفیگارو می افزاید: به عنوان مثال، این ابرقدرتی نمود خود را در مناقشه کوزوو 
در سال ۱999 به خوبی نشان داد و آمریکا توانست اراده خود را در این منطقه به 
اجرا گذارد. آمریکا در این سال بدون موافقت شورای امنیت سازمان ملل متحد، 
عملیات نظامی سازمان پیمان اتالنتیک شمالی)ناتو( علیه صربستان را رهبری و 
در نهایت کوزوو را که یک استان قدیمی صربستان بود از آن جدا کرد. استانی که 
بعدا اعالم استقالل کرد و توسط کشورهای زیادی هم تاکنون به رسمیت شناخته 
شــده است. در آن زمان هیچ کشوری جرات مخالفت با جدا شدن این استان از 
صربستان و اعالم استقالل آن به عنوان یک کشور را نداشت. در پایان این مقاله 
آمده است: اما امروز اوضاع به کلی تغییر کرده است. قدرت گیری دوباره روسیه 
و چین مانع از یکه تازی های آمریکا در جهان شده است. به طوری که این کشور 

نمی تواند کره شمالی را که حتی امنیت آمریکا را اکنون تهدید کند مهار کند.

فیگارو: دوران ابرقدرتی آمریکا 
به سرآمده است

آل سعود در جدیدترین اقدام خود علیه مخالفان 
داخلی، 20 روحانی سعودی را بازداشت کرد.

آل سعود در راستای سرکوب مخالفان داخلی اقدام به 
دستگیری روحانیون این کشور کرده است. منابع حقوقی 
سعودی اخیرا از بازداشت حمزه العمری رئیس سازمان فور 
شــباب، شیخ سلمان العوده، شیخ عوض القرنی و ۱۵ فرد 
متهــم به عضویت در اخوان المســلمین و یا طرفداری از 
آن خبر داده اند. این منابع همچنین از احتمال بازداشــت 
شیخ محمد العریفی به اتهام وابستگی و حمایت از اخوان 
المسلمین و دریافت کمک از قطر خبر داده اند. از سوی دیگر 
فعاالن در فضای مجازی از بازداشت شیخ محمد الهبدان، 

شیخ ابراهیم الحارثی و الخضیری خبر داده اند.
 همچنین فعاالن رســانه ای در عربســتان می گویند، 
مقامات این کشور روز دوشنبه مبلغ و پژوهشگر حوزه دینی 
»حسن فرحان المالکی« را بازداشت کرده اند. عباس حسن 
المالکی، فرزند حسن المالکی، این خبر را تأیید کرد و در 
توییتی نوشت: بعد از »سلمان العوده« و »عوض القرنی«، 
مالکی سومین مبلغ سعودی شد که طبق اخبار وارده طی 
چند روز گذشته بازداشت شده است. طی روزهای گذشته 
نزدیک به 2۰ روحانی ســعودی بازداشت شده اند. حساب 
کاربری »معتقلی الرأی« در عربســتان می گوید لیســت 

بازداشــتی ها فراتر از 2۰ نفر اســت. برخی علل بازداشت 
روحانیون در عربســتان را همفکری و نزدیکی فکری آنان 

به جماعت اخوان المسلمین می دانند.
در این ارتباط روزنامه رأی الیوم نوشت: »بازداشت شیخ 
سلمان فهد العوده و شیخ عوض القرنی دو مبلغ عربستانی 
از سوی رژیم ســعودی، اتفاق غافلگیر کننده ای نبود، زیرا 
در پی اختالفات سیاســی و قبیله ای که در حال حاضر بر 
کشورهای عربی خلیج فارس، خیمه افکنده است، و همچنین 
اصرار رژیم سعودی به رهبری محمد بن سلمان برای نشان 
دادن مشت آهنین به مخالفان به منظور تثبیت حکومت و 

سرکوب هرگونه مخالفتی چه در محفل موسوم به علمای 
الصحوه یا حتی اعضای خاندان حاکم، قابل پیش بینی بود.«

طبــق این گــزارش، تاکنــون اخبار ضــد و نقیضی 
درخصوص بازداشــت این دو مبلغ ســعودی مطرح شده 
است، اما همه این اخبار در یک نکته مشترک هستند و این 
نکته این است که آنها در قبال منازعه قطر مواضعی که به 
بی طرفی نزدیک تر است گرفته اند و از حکومت کشورشان 
در اختالف با قطر حمایت نکرده اند. این در حالی است که 
از نظر مقامات سعودی، بی طرفی ممنوع است و این دیدگاه 
رئیس جمهور سابق آمریکا را تداعی می کند که می گفت، 

یک گزینه بیشتر وجود ندارد، یا با ما هستند یا علیه ما. 
بازداشــت این دو شیخ و بازداشت شاهزاده عبدالعزیز 
بن فهد قبل از آن دو به خاطر اتخاذ مواضعی مشــابه در 
قبال منازعه قطر و انتقادات تند از شــیخ محمد بن زاید 
ولیعهد ابوظبی نزدیک ترین همپیمان بن سلمان در جنگ 
علیه یمن و علیه قطر، نشــان دهنده تصمیم عربســتان 
برای مجازات همه مخالفان و یا حتی کســانی اســت که 
بی طرفــی خود را اعالم می کنند و فرقی نمی کند که این 
افراد از چه جایگاه و منزلتی در دربار و یا جامعه عربستان 

برخوردار باشند.
در واکنش به این دســتگیری ها، گروهی از مبلغان و 
انجمن های اسالمی در عربستان، درباره بازداشت شماری 
از مبلغان دینی توسط رژیم سعودی، بیانیه ای صادر کردند. 
در این بیانیه آمده است، بازداشت مبلغان در عربستان چیز 
جدیدی نیست و پیش از این شماری از علما و کسانی که 
مدت ها در بازداشــت بودند، به جرم امر به معروف و نهی 
از منکر دستگیر شــده اند. در این بیانیه تاکید شده است 
که هــدف قراردادن علما، تجاوز به میراث انبیا و خاموش 
کردن چراغ هایی اســت که راه نســل های آینده را روشن 
می کند. امضا کنندگان این بیانیه خواســتار آزادی فوری 

این مبلغان شدند.

تشدید سرکوب مخالفان در عربستان

آل سعود 20 عالم سنی را به سیاهچال انداخت

وزارت خارجه چین گفت: قطعنامه جدید شــورای امنیت درباره 
کره شمالی را کامال اجرا می کند و اجازه جنگ و بحران در شبه جزیره 

کره را نخواهد داد.
»گنگ شوآن« سخنگوی وزارت خارجه چین اعالم کرد، پکن خواستار اجرای 
کامل آخرین قطعنامه شــورای امنیت در مسئله کره شمالی است و هیچ وقت 
اجازه جنگ یا بحران در شبه جزیره کره را نمی دهد. به گزارش فارس به نقل از 
چاینا دیلی، ســخنگوی وزارت خارجه چین حمایت کشورش از این قطعنامه را 
اعالم و خواستار حل صلح آمیز مسایل شبه جزیره کره و اجرای کامل قطعنامه 
2۳۷۵ شورای امنیت شد.وی همچنین تعهد پکن برای خلع سالح اتمی در شبه 
جزیره کره را خواستار شد و تاکید کرد راه حل های نظامی ما را به جایی نمی برد 
و چین به هیچ وجه اجازه نمی دهد شبه جزیره کره به بحران و جنگ وارد شود.

گفتنی است شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه قطعنامه جدیدی علیه 
کره شمالی به تصویب رساند. تحریم های جدید پس از آخرین آزمایش هسته ای 
کره شمالی تصویب شده و شامل ممنوعیت صادرات تولیدات نساجی و محدودیت 
فروش تولیدات نفتی به کره شمالی برای مجازات این کشور است.  موضع گیری 
چین در قبال قطعنامه جدید در حالی است که وزارت خزانه داری  آمریکا اعالم 
کرد، اگر پکن تحریم های جدید علیه کره شمالی را به اجرا در نیاورد، واشنگتن 
باید تحریم های اقتصادی علیه خود چین نیز اعمال کند.به گزارش ایسنا، به نقل 
از رویترز، »استیو منوچین«، وزیر خزانه داری آمریکا اعالم کرد یکی از تحریم های 
اقتصادی مورد نظر علیه چین قطع دسترسی پکن به سیستم مالی آمریکا است.
منوچین اضافه کرد: جنگ اقتصادی علیه کره شمالی تاثیر گذار خواهد بود. ما 
این پیام را به همه کس که می خواهد تجارت با کره شــمالی انجام دهد ارسال 
کرده ایــم که در صورت تجــارت با پیونگ یانگ ما دیگر با آنها تجارت نخواهیم 
داشت.همچنین رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا اعالم کرد که 
پاسخ آمریکا و متحدانمان باید بسیار کوبنده باشد. ما باید از هرگونه نفوذی برای 
اعمال فشار بیشتر علیه این رژیم حیله گر استفاده کنیم. وی در ادامه اظهاراتش 
از واشنگتن خواست که در صورت همکاری چین با کره شمالی، بانک های چینی 
را هــدف قرار دهد. به تازگی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در توئیتر خود 
نوشــته که آمریکا به دنبال قطع تبادالت تجاری با کشــورهایی است که با کره 
شمالی داد و ستد دارند.کره شمالی تاثیر کمی بر تبادالت تجاری جهانی دارد و 
صد و نوزدهمین کشور در زمینه صادرات اقتصادی در جهان محسوب می شود. 
صادرات این کشور کمونیســتی در سال سه میلیارد دالر است که شامل زغال 
سنگ، مواد نفتی و سایر مواردی می شود که همان هم با تحریم های سازمان ملل 
 به کمتر از دو ســوم کاهش یافته اســت. این کشور به شدت به وارداتی با حجم

 ۵ / ۳ میلیارد دالر وابســته اســت. در میان کشورهایی که با کره شمالی رابطه 
تجاری دارند، چین، هندوستان و پاکستان سه شریک تجاری بزرگ و اصلی در 
زمینه صادرات هستند درحالی که چین، هندوستان، روسیه و تایلند سه وارد کننده 
از کره شمالی هستند.در دوره اخیر رابطه میان چین و آمریکا رو به وخامت رفته 
و روابط واشنگتن با روسیه پس از انتخابات ریاست جمهوری 2۰۱6 آمریکا نیز 
هر روز بدتر شده است. دونالد ترامپ مکررا چین را به خاطر »عدم اقدام مناسب 

در قبال کره شمالی« مورد انتقاد قرار داده است.
پاسخ کره شمالی

کره شــمالی اعالم کرد در واکنش به »تحریم های شیطانی« شورای امنیت 
سازمان ملل، برنامه تسلیحاتی خود را سرعت می بخشد و تاکید کرد که آمریکا 
»بزرگترین رنج« را متحمل خواهد شــد.به گزارش ایســنا، وزارت خارجه کره 
شــمالی در بیانیه ای آورده اســت: تصویب یک قطعنامه غیرقانونی و شیطانی 
دیگر از ســوی آمریکا باعث می شود تا کره شمالی برنامه های تسلیحات خود را 
تسریع کند و راه را سریع تر برای این کار بپیماید.در ادامه این بیانیه آمده است: 
پیونگ یانگ تالش هایش را برای افزایش توان نظامی و حفظ امنیت و استقالل 

کشور ادامه می دهد.
راهکار سیاسی

»سرگئی ریابکوف« معاون وزیر خارجه روسیه اعالم کرد که کشورش با وجود 
اعمال فشــارهای آمریکا برای تحریم کره شمالی اما همچنان از راهکار سیاسی 
برای حل بحران کره حمایت می  کند. وی افزود، تالش کنگره آمریکا برای اعمال 
تحریم های یک جانبه علیه کره شــمالی و کشورهایی که با این کشور همکاری 

می کنند بر عملکرد مسکو تاثیری ندارد. 

چین: به آمریکا اجازه 
حمله به کره شمالی نمی دهیم

گفت  ونزوئالیی  قانونگذاران 
کنگــره ملی تحــت کنترل 
را  اپوزیســیون تحقیقاتــی 
درباره عاملین این حمله آغاز 
کرده اســت. از سوی دیگر 
رئیس جمهوری ونزوئال دعوت 
مذاکرات  جدیــد  دور  برای 
با اپوزیســیون این کشور را 
برای مقابله با بحران سیاسی 
در کشــور پذیرفته است. به 

گزارش ایسنا، دعوت از نیکوالس مادورو، رئیس جمهوری 
ونزوئال برای از سرگیری مذاکره با اپوزیسیون از سوی 
»خوزه لوئیس زاپاترو«، نخســت وزیر ســابق اسپانیا و 

»دانیلــو مدینا«، رنیس جمهــوری دومینیکن صورت 
گرفته اســت.مادورو در نشست کابینه گفت: زاپاترو و 
رئیس جمهــوری دومینیکن به خوبی می دانند که من 

به دنبال مذاکره هســتم و به همین دلیل پذیرفتم دور 
جدید مذاکرات با اپوزیسیون برگزار شود. آنتونیو گوترش، 
دبیرکل سازمان ملل نیز این اقدام را مورد استقبال قرار 
داد و سخنگوی وی گفت: دبیرکل سازمان ملل از اقدام 
رئیس جمهوری ونزوئال در پذیرش دعوت برای مذاکره 
با اپوزیســیون بسیار خرسند اســت. اوضاع در ونزوئال 
نیاز به یک راه حل سیاســی برمبنای مذاکره و سازش 
میان دولت و اپوزیسیون دارد تا به تضمین همزیستی 
مسالمت آمیز در این کشور کمک کند. در همین حال 
اپوزیســیون ونزوئال نیز  گفت: هیئتی را برای دیدار با 
دانیلو مدینا، رئیس جمهور دومینیکن اعزام می کند تا 
درباره شــرایطی که تحت آن مذاکرات برگزار می شود، 

صحبت کند.

به گفته منابع آمریکایی، واشنگتن  طی جنگ شش ساله سوریه، بیش 
از دو میلیارد دالر به تروریست ها کمک تسلیحاتی کرده است.

خبرگزاری روسی »اسپوتنیک« به نقل از کارکنان »مرکز تحقیقات درمورد 
جرایم سازمان یافته در آمریکا« و همچنین با تکیه بر تحقیقات  برخی روزنامه نگاران 
گــزارش داد، وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( بیــش از دومیلیارد دالر برای خرید 

تسلیحات، به گروه های مخالف )تروریست( سوریه کمک کرده است.
براساس این گزارش، پنتاگون این تسلیحات را برای نیروهای ائتالف، »نیروهای 
دموکراتیک ســوریه« )کردهای مسلح( و دیگر گروه های شورشی سرگرم نبرد با 
نیروهای سوریه ارسال کرده است. از آنجاکه در کشورهای بالکان و اروپایی قادر 
به تولید این میزان زیاد اسلحه نبودند، وزارت دفاع آمریکا با پیمانکاران جدید، به 
ویژه در قزاقستان، گرجستان و اوکراین برای تولید و ارسال اسلحه مذاکره کرده 
است. روزنامه نگاران براساس تحقیقات خود، اظهارات رسمی، نامه های الکترونیکی 
که دراختیار آنها هست، و نیز مصاحبه با منابع در سازه های مختلف این موضوع را 
تایید می کنند.طبق این گزارش، خرید اسلحه برای تروریست ها از سپتامبر 2۰۱۵ 
و تحت مدیریت »باراک اوباما« آغاز شــد و تا ماه می ســال 2۰۱۷  ادامه داشته 
است. پنتاگون بیش از ۷۰۰ میلیون دالر را فقط هزینه خرید ماشین آالت، راکت، 
خمپاره و مهمات کرده است. البته، این گزارش درمورد پوشش تسلیحاتی آمریکا 
و متحدان آن از تروریست ها طی سال های 2۰۱۱ تا 2۰۱۵ ساکت است. بنابراین، 

رقم واقعی حمایت آمریکا از تروریست ها در سوریه، به میلیاردها دالر می رسد.

نهادهای آمریکایی فاش کردند
کمک 2 میلیارد دالری واشنگتن
به تروریست ها در جنگ سوریه

دولت آنکارا با امضای قراردادی به ارزش حدود 2/5 میلیارد دالری با 
روسیه، از این کشور سامانه دفاع موشکی »اس-400« می خرد.

به گزارش ایسنا، »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه گفت، کشورش 
قــراردادی به ارزش حــدود 2/۵ میلیارد دالر، برای خرید ســامانه دفاع هوایی 
»اس-4۰۰« با روســیه امضاء کرده اســت. وی گفت، که دولتش در این رابطه، 
مبلغی را نیز به عنوان پیش پرداخت، به روســیه داده اســت.این قرارداد احتماال 
باعث شــگفتی و نگرانی سایر اعضای سازمان »ناتو« خواهد شد، چرا که اعضای 
این ســازمان فقط مجاز به خرید سالح سازگار با سالح های دیگر اعضاء هستند.

اردوغان که بر سر مسائلی مثل کردها، آوارگان سوری، پیوستن ترکیه به اتحادیه 
اروپا، ماجرای کودتای نافرجام 2۵ تیرسال گذشته و برخی مسائل دیگر، با اروپا و 
آمریکا دچار مشکل شده است، قصد دارد به شرق و به ویژه کشورهایی مثل ایران 
و روسیه نزدیکتر شود.ترکیه پس از آمریکا، بیشترین نیرو و تجهیزات نظامی را در 
ناتو دارد.ســامانه موشکی اس-4۰۰ می تواند به طور همزمان، 8۰ شیء مشکوک 

را در هوا هدف قرار دهد.

نگرانی ناتو از گرایش ترکیه به روسیه
آنکارا با مسکو برای خرید »اس-400«
قرارداد 2/5 میلیارد دالری امضاء کرد

عبادی: همه پرسی کردستان
 مغایر قانون اساسی عراق است

در حالی که تا ســوم مهر یعنی روز برگزاری همه پرســی مورد نظر »مسعود 
بارزانی« رئیس منطقه خودمختار کردستان عراق، زمان زیادی باقی نمانده است، 
»حیدر عبادی« یکبار دیگر گفت که این همه پرسی، اقدامی غیرقانونی و یکجانبه 
است.به گزارش ایسنا، عبادی در کنفرانس خبری هفتگی خود گفت: همه پرسی 
استقالل کردســتان عراق برخالف قانون اساسی )عراق( و قوانین محلی منطقه 
)خودمختار( است و من بار دیگر مخالفت خود را با اعمال مبتنی بر زور و یکجانبه 
اعــالم می کنم و مذاکره را ضــروری می دانم.وی گفت: از رهبران کرد می خواهم 
برای باز کردن باب گفت وگو به بغداد بیایند. ما باید به کسانی که تالش می کنند 

تنش آفرینی کنند و به نژادپرستی دامن می زنند، توجه داشته باشیم.
عبادی افزود: صادرات نفت کرکوک از ســوی منطقه خودمختار کردســتان 
عراق، مغایر با قانون اساسی است و این سؤال را مطرح می کنم اگر صادرات نفت 
وجــود دارد، چرا حقوق کارمندان پرداخت نمی شــود؟اظهارات عبادی در حالی 
صورت می گیرد که بارزانی بار دیگر اعالم کرد، همه پرســی اســتقالل سر موعد 
مقرر، برگزار می شــود. وی حتی به کرکوک هم اشاره کرد و گفت که مردم این 
استان، سرنوشــت خود را خودشان تعیین می کنند. به عبارت دیگر، همه پرسی 
در کرکوک هم برگزار خواهد شــد.بارزانی در این اظهارات خود، دولت بغداد را 
یک دولت قومی خواند و مدعی شد که کردها حاضر نیستند در سایه حاکمیت 
چنین دولتی زندگی کنند.اظهارات بارزانی در حالی صورت می گیرد که بسیاری 
از نهادهای کردی مثل مجلس نمایندگان منطقه خودمختار کردســتان عراق و 
شمار زیادی از مردم کرد هم با برگزاری همه پرسی مخالف هستند.اخیرا کردهای 
شــهر »مندلی« در استان »دیاله« عراق در مخالفت با این همه پرسی، تظاهرات 
کردند.خبرگزاری تسنیم نیز از شهر کردنشین سلیمانیه عراق گزارش داد؛ مردم 
این شهر می گویند که اولویت آنها، همه پرسی نیست، بلکه مبارزه با مشکالت و 

فقر و چاره اندیشی برای جیب های خالی است.
حمایت نتانیاهو از همه پرسی

به گزارش فارس، »بنیامین نتانیاهو« نخســت وزیر رژیم صهیونیستی یکبار 
دیگر به صراحت اعالم کرد، از تأسیس یک دولت کردی مستقل حمایت می کند.
پیــش از نتانیاهو نیز »یائیر گوالن« معاون پیشــین فرمانــده ارتش رژیم 
صهیونیستی، به همراه وزیر دادگستری این رژیم و تعدادی دیگر از سران تل آویو، 

از طرح برگزاری همه پرسی در کردستان عراق حمایت کرده بودند.

عراق  نخســت وزیر 
ری  برگــزا باردیگــر 
منطقه  در  همه پرســی 
کردســتان  خودمختار 
عراق را اقدامی غیرقانونی 

و یکجانبه دانست.


