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روسیه: پوتین رئیس جمهور روسیه در اظهاراتی 
در نشست امنیتی مسکو تاکید کرد رفتارهای آمریکا 
ثب��ات را از بین می برد و به منزله خطری برای امنیت 
جهان اس��ت. او با اعالم اینکه ساختار نظامی که طی 
جنگ س��رد تش��کیل ش��د، از بین رفته است، گفت: 
رفت��ار آمریکا ثبات را از بین می برد و به منزله خطری 
برای امنیت جهان اس��ت و برخی فشار های اقتصادی 
و سیاسی علیه کش��ور ها اعمال می شود که با قوانین 

بین المللی مغایرت دارد.

فرانس�ه: هزاران بی خانمان فرانسوی در اعتراض 
به جمع آوری کمک های مالی برای بازس��ازی نوتردام 
در عی��ن بی توجه��ی دولت ب��ه وضع آن��ان در مقابل 
این کلیس��ا تجمع کردند. آنها پالکارد هایی در دست 
داشتند که روی آن ها نوش��ته شده بود »ظرف چهل 
و هش��ت س��اعت یک میلیارد دالر ]برای بازس��ازی 
کلیس��ای نوتردام[ جمع آوری ش��د، ما نیز به کمک و 

سقفی باالی سرمان نیاز داریم«.

نخس��ت وزیر  آردرن«  »جاس��یندا  نیوزیلن�د: 
نیوزیلن��د اعالم کرد که هیچ ارتب��اط اطالعاتی میان 
حمالت تروریستی سریالنکا و »کرایست چرچ« وجود 
ن��دارد.آردرن گفت که دول��ت وی از ارتباط اطالعاتی 
میان حمالت در سریالنکا و کشورش اطالع ندارد. وی 
در جریان کنفرانس خبری در شهر »اکلند« گفت: »ما 
هیچ نشانه  رسمی و یا اطالعاتی دریافت نکرده ایم که 

آنچه در سریالنکا اعالم شده را تائید می کند.«

الجزائر: »احمد قاید صالح« رئیس ستاد مشترک 
ارتش الجزائر با اش��اره به اینکه برخی ها خیر و خوبی 
الجزائر را نمی خواهند، درباره توطئه کش��انده ش��دن 
کشور به سمت خشونت و هرج ومرج هشدار داد. صالح 
از تمام��ی طرف هایی که با همه طرح های ارائه ش��ده 
برای حل بحران کشور مخالفت می کنند، انتقاد کرد.

ایتالی�ا:  تراژدی غرق ش��دن آوارگان در دریای 
مدیترانه ادامه دارد. کمیساریای عالی آوارگان سازمان 
ملل اعالم کرد از ابتدای سال جاری میالدی تا کنون 
422 آواره فراری از جنگ و خشونت که قصد داشتند 
از مس��یر دری��ای مدیترانه خود را به س��واحل ایتالیا 

برسانند جان خود را از دست داده اند. 

ذرهبین

افشای جنایات جنگی آمریکا 
در ادام��ه طراح��ی آمریکا برای مقابله با افش��ای 
جنایاتش در جهان،  یک جوخه نظامیان آمریکایی در 
عراق به خاطر تالش برای افشای جنایت فرمانده خود 

تحت فشار و تهدید قرار گرفته اند.
ب��ا وجود اینکه کماندوهای جوخ��ه ای از »تیم ۷ 
آلف��ا« مکرراً اقدام��ات ش��وکه کننده »ادوارد گاالگر« 
سرجوخه دارای نش��ان افتخار خود را گزارش کردند، 
نه تنها اثری از برخورد با وی را مش��اهده نکردند بلکه 

مورد تهدید نیز قرار گرفتند.
به نوش��ته روزنامه »نیویورک تایمز«، این جوخه 
پس از مش��اهده رفتارهای غیرانس��انی فرمانده خود 
نظیر کش��تن یک نوجوان بی دفاع ب��ا ضربات چاقو و 
ه��دف قرار دادن ی��ک دختربچه و پیرم��رد از داخل 
یک کمین گاه تک تیران��دازی، مارس 2۰۱۸  تصمیم 
گرفتند جلسه ای ش��خصی با فرمانده گروهان ترتیب 
دهند. طبق اسنادی که از یک گزارش محرمانه جنایی 
نیروی دریایی آمریکا به دست نیویورک تایمز رسید، 
ای��ن جوخه ۷ نفره، در جلس��ه خصوصی ب��ا فرمانده 
گروهان، جزئیات هولناکی از اقدامات س��رجوخه خود 
را توصیف کرده و خواس��تار تحقیق��ات در این زمینه 
ش��دند. اما فرمانده گروه��ان که از هم رزمان س��ابق 
گاالگ��ر بود این کماندوها را تهدید می کند که اگر در 
این باره دست به افش��اگری بزنند برایشان گران تمام 

می شود.
افراد این جوخه به اجبار شکایت خود را به خارج 
از ی��گان ویژه نیروی دریایی )SEALs( اظهار کردند. 
متعاقب تحقیقات انجام ش��ده در ای��ن زمینه، در ماه 
مارس سال 2۰۱۸ جلسه ای برگزار شد و گزارش 4۳۹ 
صفح��ه ای آن، موارد متعددی از حمایت متخلفین در 
نیروهای یگان ویژه نیروی دریایی و و تشویق آن ها به 

بروز خشونت را به تصویر کشید.
چند روز پس از این جلس��ه، گاالگر نشان ستاره 
برنز را برای دالوری در جنگ عراق دریافت کرد. یک 
م��اه بعد، با ادامه یافتن تالش ه��ای جوخه تیم ۷ آلفا 
نظیر تهدید به مراجعه به رس��انه های خبری و سران 
نی��روی دریایی، فرماندهان یگان ویژه مجبور ش��دند 
قتل سه شهروند عراقی را به سرویس تحقیقات جنایی 
نیروی دریایی گزارش کنند. یگان ویژه نیروی دریایی 
آمریکا، ممتازترین کماندوهای ارتش آمریکا را شامل 
می شود. اما در سال های اخیر اعتبار این یگان به دلیل 
اقداماتی نظیر ضرب وشتم، کشتار، سرقت غیرقانونی و 

مصرف موادمخدر به شدت تنزل یافته است. 

نیمچهگزارش

واردات گاز از کشورهای عربی اشتباه بود
»فردوس عاش��ق اعوان«  وزیر اطالع رسانی پاکستان گفت: قراردادهایی که 
دولت قبلی برای دریافت گاز مایع امضا کرده به نفع کش��ور نبود. وی افزود: در 
حالی که نیاز ش��دید به تأمین انرژی داریم حاکمان قبلی قراردادهای ۱5 ساله 
برای دریافت گاز مایع از کشورهای عربی امضا کردند که دسیسه ای برای کسب 

منافع شخصی بود.
پیش از این پاکس��تان چندین قرارداد و تفاهمنامه برای واردات گاز مایع از قطر 
و نیز گاز از ترکمنس��تان با این کش��ورها امضا کرده بود. اخیراً نیز تفاهمنامه ای با بانک 
توس��عه اسالمی برای واردات گاز مایع امضا کرده است. این در حالی است که پاکستان، 
پروژه دریافت گاز از ایران موس��وم به خط لوله صلح را با وجود تمام مزایای اقتصادی و 
امنیتی آن، تحت فش��ار آمریکا رها کرد و پیگیر اجرای طرح تاپی برای واردات گاز ش��د 

که هنوز هم پس از سالها به نتیجه نرسیده است.

شبه قاره
شکایت 16 ایالت آمریکا از ترامپ

شانزده ایالت آمریکا از »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور این کشور بابت اعالم 
وضعی��ت اضطراری جهت تأمین بودجه دیوار حائل مرزی ش��کایت کردند. این 
۱۶ ایال��ت به رهبری دادس��تان کل ایالت کالیفرنیا ش��کایت خود را در دادگاه 

منطقه ای کالیفرنیا ثبت کردند.
»خاویر باکرا«، دادس��تان کل کالیفرنیا به س��ی ان ان گف��ت: »ما می خواهیم 
جلوی نقض قانون اساس��ی، اصل تفکیک قوا، س��رقت پول از آمریکایی ها و ایالت ها 
توس��ط ترامپ را بگیریم.« دادس��تان ها ایالت های »کلرادو، کانکتیک��ت، دالِور، هاوائی، 
ایلینوی، مین، مریلند، میش��یگان، مینه س��وتا، نوادا، نیوجرس��ی، نیومکزیکو، نیویورک، 
اورگن و ویرجینیا با ایالت کالیفرنیا برای تنظیم این ش��کایت همراه ش��ده اند. استدالل 
ایالت های ش��اکی این اس��ت که ترامپ با اعالم وضعیت اضطراری ب��رای تأمین بودجه 

ساخت دیوار در مرز مکزیک و آمریکا، کنگره را دور زده است. 

بحران
آنکارا به دنبال جایگزینی اف-35

وزیر دفاع ترکیه اعالم کرد این کش��ور به دنبال جایگزین برای جنگنده های 
اف-۳5 اس��ت. حلوصی آکار در مراس��م نود و نهمین سالگرد تاسیس جمهوری 
ترکیه گفت: در مورد جنگنده های اف-۳5 هنوز به بن بست نرسیده ایم و در این 
خصوص برنامه های متفاوتی داریم. وزیر دفاع ترکیه در بخش دیگری از سخنان 
خود ،درباره موضوع سوریه گفت: آنچه از شواهد برمی آید اینست که آمریکائیها در 

خصوص سوریه به دیدگاه ترکیه نزدیک شده اند، زیرا دیدگاه های ما منطقی است.
مولود چاووش اوغلو وزیر امورخارجه ترکیه نیز دیروز درباره تنش با واشنگتن بر سر 
جنگن��ده های اف-۳5 تاکید کرد: اگ��ر آمریکا به مخالفت خود در این زمینه ادامه دهد 
ما نیز از گزینه های جایگزین اس��تفاده خواهیم کرد. این در حالیس��ت که رس��انه های 
ترکیه به تازگی از احتمال خرید جنگنده های سو-5۷ روسی، بعنوان جایگزین جنگنده 

های اف-۳5 خبر دادند.
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افغانس��تان سرزمینی اس��ت که در طول چند دهه اخیر 
روی آرامش ندیده و هر روز نیز بر مش��کالت آن افزوده شده 
اس��ت. زمانی جنگ های داخلی، دورانی جنگ با ارتش سرخ 
ش��وروری، درگیری ب��ا طالبان و در نهای��ت حضور نیروهای 
خارجی در سال 2۰۰۱ به بهانه مبارزه با تروریسم سرنوشتی 
نامعلوم را پیش روی این کش��ور قرار داده اس��ت. افغانستان 

در حالی برای انتخابات آماده می ش��ود که رئیس کمیسیون 
حقوق بش��ر افغانستان اعالم کرد که شمار کشته ها و زخمی 
های غیر نظامیان در این کش��ور طی س��ال ۱۳۹۷ نسبت به 
س��ال قبل از آن ۱۹ درصد افزایش یافت. این افزایش تلفات 
در حالی مطرح می شود که در باب آن چند نکته قابل توجه 
اس��ت. این آمار بیش از هر چیز برگرفته از اقدامات آمریکا و 
ناتو اس��ت که در ظاهر ادعای مبارزه با تروریس��م را سر می 
دهن��د لذا این گزارش واهی بودن ادعای آمریکا مبنی بر برقر 

اری صلح و امنیت در افغانستان را نشان می دهد.
 س��ازمان ملل بارها درباره رفتارهای ضد بش��ری آمریکا 
در افغانس��تان هشدار داده اس��ت چنانکه بسیاری از قربانیان 
زنان و کودکان هستند نکته قابل توجه آنکه آمریکا به دنبال 
انتقال داعش به افغانستان است که ابعاد جدید کشتار در این 
کش��ور خواهد بود. تلفات باالی انس��انی در افغانستان نشان 
می دهد توافقنامه امنیتی کابل – واش��نگتن نه برای امنیت 

افغان ها که صرفا برای توجیه اشغال این کشور بوده است لذا 
مطالبه مردم افغانس��تان از پارلمان و دولت اینده کشورشان 
اخ��راج نیروهای بیگانه اس��ت. مردم تاکی��د دارند که آمریکا 
و انگلی��س خود ایجاد کننده گروه های تروریس��تی طالبان و 
القاع��ده بوده اند لذا نمی تواند امیدی به مبارزه آمریکا با آنها 
داش��ت. با توجه به ش��رایط موجود می توان گفت شکس��ت 
مذاکرات صلح افغانس��تان به دلیل دخالت های آمریکاست و 
ادعای رویکرد به میانجی گری صرفا برای دخالت در ساختار 
سیاس��ی افغانس��تان اس��ت. جالب توجه آنکه مدارک نشان 
می دهد که کمک های بین المللی به افغانس��تان هرگز به این 
کش��ور نرس��یده و آمریکا با ادعای امنیت این بودجه ها را به 
نف��ع خود مصادره کرده اس��ت و میلیاردها دالر هرگز تعیین 
سرنوشت نشده اند. حال این سوال مطرح می شود که راهکار 
افغانس��تان برای خروج از این وضعیت چیس��ت؟ با توجه به 
ناکارآمدی ۱۸ سال حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان، 

راهکار پایان بحران پایان حضور نیروهای خارجی اس��ت و نه 
افزایش نیرو و تمدید حضورشان. 

مقایسه تحوالت افغانستان با سوریه و عراق تفاوت دیدگاه 
و عملکرد ایران و آمریکا را در امنیت منطقه نش��ان می دهد 
که واهی بودن ادعای آمریکا را آش��کارتر می س��ازد. مقایسه 
س��وریه و افغانستان نش��ان می دهد  ایران کلید بحران های 
منطقه و آمریکا عامل بحران اس��ت.  افغانستان با بهره گیری 
از تجربیات مبارزان با تروریسم در سوریه می تواند به امنیت 
و ثبات برسد چنانکه ایران همواره اعالم کرده آماده کمک به 
افغانستان و سایر کش��ورهای منطقه برای رسیدن به امنیت 
اس��ت. تحوالت افغانستان این مهم را نش��ان داده که آمریکا 
محور تروریسم و بحران منطقه است چنانکه گروه موسوم به 
»دیده بان حقوق بشر سوریه« گزارش داد آمریکا حدود ۱5۰ 
کامیون حامل کمک های نظامی و تجهیزات لجس��تیک برای 

ادامه بحران در سوریه ارسال کرده است. 

یادداشت

همزمان با تحرکات مش��کوک امارات،  عربستان و برخی کشورهای اروپایی و ق�اره ثروتمند
آمریکا در لیبی، مدیر دفتر فرماندهی کل نیروهای موس��وم 
به ارت��ش لیبی تاکید کرد مداخله ناتو در لیبی، اوضاع این 

کشور را آشفته کرد.
خیری التمیمی در گفتگو با ش��بکه تلویزیونی روس��یا 
الیوم گفت: مداخله ناتو در لیبی اوضاع این کشور را آشفته 
ک��رد. ناتو به بهانه دفاع از غیر نظامیان، برای آس��یب وارد 
کردن به نیروهای مس��لح در لیبی مداخله کرد. وی افزود: 
ارتش لیبی در حال جنگ با تروریسم است و از همگان می 
خواهی��م در قبال اوضاع لیبی بی طرف باش��ند.  التمیمی 
گفت: دولت وفاق ملی مشروعیت را از پارلمان لیبی کسب 
نکرده است و ما به دنبال این هستیم که با راه حل نظامی، 
به اوضاع شبه نظامیان پایان دهیم؛ اما درباره سیاستمداران 
قضیه تف��اوت دارد. التمیمی تاکید کرد: دولت وفاق ملی و 
برخی کشورها از جمله قطر از شبه نظامیان داخلی حمایت 
می کنند و برخی فرماندهان گروه های مس��لح در لیبی، از 

جمله فرماندهان القاعده در پاکستان بودند.
از درون لیبی خبر می رس��د، نیروهای دولت وفاق ملی 
لیبی از عقب نش��ینی نیروهای حفتر از حومه ش��هر غریان 
واقع در جنوب غربی طرابلس، به داخل این ش��هر گزارش 
دادند.  درحالیکه درگیری نیروهای ش��رق )طبرق( و غرب 
)طرابلس( لیبی وارد بیس��تمین روز ش��ده است، نیروهای 

حفتر هنوز موفق نشده اند به داخل طرابلس نفوذ کنند.
دولت وفاق ملی در طرابلس اعالم کرد که نیروهای آن 
راه ارتباطی و امدادرسانی به نیروهای حفتر از شهر غریان را 
قطع کرده  اند. یک منبع نظامی وابس��ته به دولت وفاق ملی 
گفت که نیروهای »برکان الغضب« )آتشفشان خشم( منطقه 
الهیره در مجاورت ش��هر غریان را به کنترل خود درآوردند 
و نیروهای حفتر به داخل ش��هر غریان عقب نشینی کرده و 
اجساد کشته ها و خودروهای منهدم شده آنها در این منطقه 
باقی مانده اس��ت. این منبع نظامی افزود که با آزادس��ازی 
منطقه الهیره، یکی از خطوط امدادی اصلی نیروهای حفتر 
از غریان قطع ش��د. خبرگزاری رویترز نی��ز گزارش داد که 
ش��هرک العزیزیه به کنترل کامل نیروهای دولت وفاق ملی 
درآمده اس��ت. شهر کوهستانی غریان حمله نیروهای حفتر 
به طرابلس محسوب می شود و به دلیل واقع شدن این شهر 

در مناطق کوهستانی، آزادسازی آن دشوار است.
»فتحی باش��اغا« وزیر کشور دولت وفاق ملی از مسئوالن 
قبرس خواس��ت تا صدور گذرنامه قبرس��ی ب��رای چهار تن از 
فرزن��دان قبرس ب��ه نام های خالد، صدیق، بلقاس��م و صدام را 
متوقف کنند. وی افزود که در نامه ای به وزیر کشور قبرس گفته 
است که فرزندان حفتر در قضایی جنایی از جمله سرقت از بانک 
مرکزی لیبی و جرایم دیگر دست داشتند و تحت تعقیب قضایی 
هس��تند و ضروری است که تا زمان صدور قرار بازداشت آنها از 

سوی اینترپل، صدور گذرنامه آنها متوقف شود.

مداخله ناتو عامل وخامت اوضاع لیبی 
همزمان با تش��دید تح��رکات آمریکا  علی��ه لبن��ان، امنیت لبنان ب��ه دفاتر مق���اوم�ت
مسافرتی این کشور درباره جاسوس های رژیم صهیونیستی 

در پوشش تورهای گردشگری هشدار داد.
مدیری��ت امنی��ت کل لبن��ان ب��ه دفات��ر مس��افرتی و 
گردش��گری هشدار داد، در دام اش��خاص یا شرکت هایی که 
از طریق ایمیل، پیامک یا ش��بکه های مدعی انجام سفرهای 
گردش��گری در مناطق مختلف لبنان می ش��وند، نیفتند. بر 
اس��اس گزارش وبسایت لبنانی »النشره«، این هشدار پس از 
آن داده شده که مشخص شد دشمن صهیونیستی در تالش 
است با جاسوس های خود تحت پوشش تورهای گردشگری 
به لبنان نف��وذ کند تا آنها را برای هدف های امنیتی خود به 
کار گیرد. هشدار امنیت لبنان شامل شرکت هایی است که در 
لبنان دفاتر رسمی یا نمایندگان موثق ندارند و تنها از طریق 
پیامک یا اینترنتی برای تورهای گردش��گری در لبنان تبلیغ 
می کنند. در همین راستا امنیت عمومی لبنان در ماه گذشته 
)فروردین( و در پی رصد برخی فعالیت های صهیونیستی در 

این کشور و اردوگاه های فلسطینی، به حماس هشدار داد.
ی��ک منب��ع امنیت��ی عالیرتب��ه ب��ه وبگاه فلس��طینی 
»قدس پرس« گفت، دستگاه های امنیتی لبنان، در تعدادی 
از ش��هرهای این کش��ور و نیز اردوگاه های فلس��طینی در 
لبنان، فعالیت های امنیتی صهیونیس��تی قابل توجهی رصد 
کرده است که هدف آن رهبران، کادرها و سازمان های تابع 

و نزدیک به حماس هستند.
در ای��ن میان در اقدام��ی تامل برانگیز، ی��ک روزنامه 
س��عودی گ��زارش داد، س��فارت آمریکا در بی��روت ویزای 
تع��دادی از لبنانی ه��ا را لغو کرده و حاضر ب��ه اعطای ویزا 
به عده ای دیگر نش��ده است. س��فارت آمریکا در بیروت در 
هفته ه��ای اخیر ویزاه��ای برخی ش��خصیت های لبنانی را 
لغو کرده اس��ت روادیدی که افراد مذک��ور، آن را از بخش 
کنسولی سفارت دریافت کرده اند. بر اساس گزارش روزنامه 
»الشرق االوسط«، س��فارت آمریکا همچنین حاضر نشده به 

برخی افراد ویزای مورد نیاز برای سفر به آمریکا را بدهد.
 از جمله افرادی که ویزای وی لغو شده »وکیلی لبنانی 
اس��ت که از س��وی یک بازرگان سوری مش��کوک به رابطه 
با  نظام س��وریه )دولت سوریه( بوده، وکالت داشته است«؛ 
همچنی��ن روادید برخی بازرگانان لبنانی که برای س��فر به 
سوریه در ارتباط با تأسیس شرکت هایی برای بازسازی این 
کشور آماده می شده  اند، لغو شده است. منابع سیاسی فاش 
کرده اند بیش��تر ویزاهای مذکور فق��ط با یک تماس تلفنی 
از کنس��ولگری آمری��کا در بیروت با اف��راد صاحب ویزا لغو 
ش��ده است.افرادی که از سفر به آمریکا منع شده  اند قربانی 
کس��انی هس��تند که به آنها گفته اند رابطه دولت سوریه با 
تعدادی از کش��ورهای عربی رو به بهبود است، این کشورها 
س��فارت های خود در دمش��ق را باز خواهند ک��رد و آماده 

مشارکت در بازسازی سوریه هستند. 

جاسوس های صهیونیست در پوشش گردشگری

گروه فرادید  ویژه اقدام��ات وهابی��ون و آمریکا گ�زارش 
علی��ه وحدت جهان اس��الم آن ه��م در زمانی که 
برای مقابله با تروریس��م و رژیم صهیونیستی نیاز 
به وحدت دارد این روزه��ا ابعاد جدیدتری گرفته 
چنانکه رژیم س��عودی اقدام به اعدام دهها ش��یعه 

کرده است. 
تفرقه میان ش��یعه و س��نی از اه��داف نظام 
س��لطه اس��ت که همواره بویژه در مقاطع حساس 
زمانی پیگیری کرده اس��ت. وهابیون که حاکمیت 
عربس��تان را در دس��ت گرفته اند در کنار امارات و 
بحرین نقش��ی اساس��ی را در این زمین��ه ایفا می 
کنن��د و به نوعی مه��ره آمریکا و صهیونیس��ت ها 
علیه وحدت جهان اس��الم ش��ده اند. بازداش��ت و 
س��رکوب شیعیان در این کش��ورها نمودی از این 
رفتارها اس��ت. در مقطع کنونی که جهان اس��الم 
باید جش��ن پیروزی مقاومت بر تروریسم را برگزار 
کند و وحدتی سراس��ری در برابر اشغالگری رژیم 
صهیونیس��تی و س��لطه گ��ری آمری��کا و اروپا در 
منطقه داش��ته باشد این رویه اختالف افکنی ابعاد 
تازه ای گرفته اس��ت. وهابیون حاکم بر سعودی با 
ب��ا اعدام ه��ای هدفمند مامور اجرای این س��ناریو 
ش��ده اند. عربس��تان س��عودی سه ش��نبه از اعدام 
س��ی وهفت نف��ر در این کش��ور به ج��رم ارتکاب 
اقدامات تروریس��تی خبر داد اما معارضان سیاسی 
می گویند، اتهامات تروریستی پوششی برای حذف 

مخالفان اس��ت.  فع��االن ش��بکه های اجتماعی و 
کاربران اینترنتی عربس��تان سعودی می گویند که 
۳2 نفر از اعدام شدگان، شیعه و از منطقه قطیف، 
روحانی و طالب علوم دینی منطقه شرقیه هستند. 
گروه »ثوار الش��یخ الشهید النمر« هم شیعه بودن 

۳2 نفر از افراد اعدام شده را تائید کرده است.
سازمان عفو بین الملل در صفحه توییتر عربی 
خود نوش��ت: اعدام جمعی که عربس��تان سعودی 
اجرا کرد، دلیلی اس��ت هولناک ب��ر اینکه زندگی  
انس��ان ها نزد مقامات ]س��عودی[ ارزش��ی ندارد؛ 
مقامات��ی که مجازات همیش��گی اع��دام را ابزاری 
سیاس��ی کرده اند برای س��رکوب معارضان یعنی 
اقلیت ش��یعه در کش��ور.این س��ازمان بین المللی 
»محاکم��ه« این افراد را »ظالمانه« توصیف کرد و 
برخی از آن محاکمه ها را »غیرقانونی«  دانست.  به 
گفته عفو بین الملل، عربس��تان سعودی از ابتدای 
سال جاری میالدی )از دی ماه ۹۷ تاکنون( ۱۰4 
نفر را اعدام کرده اس��ت. عفو بین الملل با مجازات 
اعدام با هر جرم یا جنایتی مخالف است.س��ازمان 
ملل از ۳۰ هزار زندانی سیاس��ی در عربستان خبر 
داده و غرب در برابر آن سکوت کرده است در این 
میان سکوت نهادهای مدعی حقوق بشر غربی در 
قبال سرکوب گری و جنایات سعودی در حالی که 
علیه س��ایر کش��ورها به پرونده سازی می پردازند 
واهی بودن ادعای حقوق بش��ر غربی است. کشتار 
یمن نمودی از اقدام س��عودی علیه بشریت است 

که غرب از آن حمایت می کند.اعدام ها و جنایات 
س��عودی در حالی اس��ت که به حمایت انگلیس، 
عربس��تان در راس شورای حقوق بشر قرار گرفت. 
روزنامه آمریکایی »یو اس ای تودی« در خصوص 
یکی از این افراد اعدام ش��ده نوش��ت، نوجوانی که 
عربستان سعودی، او را دستگیر کرده بود، در حال 
آماده ش��دن برای ورود به دانش��گاه »میش��یگان 
غربی« بود که روز سه ش��نبه، عربس��تان سعودی 

وی را گردن زد.
در همین حال سعید شهابی از فعاالن بحرینی 
در توئیتی نوشت: چه بسا برای زدن سرهای ۳۷ نفر 

از شهروندانی که اغلب آنان از اهالی منطقه شرقی 
بودند، از همان اره ای استفاده شد که جالدان محمد 
بن س��لمان برای قطعه قطعه کردن جس��د جمال 
خاشقجی از آن استفاده کردند. قتل عام انسان ها، 
خصلت طغیانگران و تروریس��ت هاست... از جزیره 
عربی گرفته تا نیوزیلند و سریالنکا و این تنها انسان 
اس��ت که با ه��ر دین و رنگی قربانی اس��ت. رئیس 
سازمان حقوق بشر اروپایی-سعودی نیز با اشاره به 
بی اعتنایی حکومت آل س��عود به درخواست های 
مکرر س��ازمان ملل و نهادهای حقوق بش��ری برای 
متوق��ف کردن اجرای حکم اعدام های اخیر، تأکید 

کرد پادشاه سعودی و پسرش با دلگرمی به حمایت 
های آمریکا راه را برای ارتکاب جنایت های داخلی 

و خارجی بیشتر هموار می بینند.
روزنامه »نیویورک تایمز« در گزارشی با موضوع 
اعدام دس��ته جمعی ۳۷ نفر در عربس��تان سعودی، 
نوش��ته اس��ت که اغلب این افراد از اقلیت ش��یعه 
بوده اند و در مورد منصفانه بودن روند رس��یدگی به 
پرونده های آن ها تردید جدی وجود دارد. این روزنامه 
به نقل از سازمان های حامی حقوق بشر نوشته است: 
»دس��تکم ۳۳ نفر از کسانی که اعدام شدند، متعلق 
به اقلیت ش��یعه پادشاهی سنی س��عودی بوده اند و 
سازمان های حقوق بش��ری در مورد منصفانه بودن 
محاکمه آن ها اب��راز تردید کرده اند.« »آدام کوگل« 
که در سازمان دیده بان حقوق بشر پرونده عربستان 
سعودی را دنبال می کند، می گوید احکام صادر شده 
برای این افراد صرفا بر اس��اس »اعترافاتی« بوده که 
این زندانی��ان بعدا صحت آنها را رد کرده و گفته اند 
که تحت شکنجه مجبور به چنین اعترافاتی شده اند. 
همزمان با اعالم خبر اعدام ۳۷ تن از مخالفان رژیم 
س��عودی ، شهر قطیف شاهد حضور وسیع مأموران 
امنیتی اس��ت.  البت��ه برخی ناظران سیاس��ی این 
اعدام ها را عقده گش��ایی سعودی نیز دانسته اند چرا 
در جن��گ یمن هر روز با شکس��ت جدیدی مواجه 
می ش��ود. دیروز ارت��ش و کمیته های مردمی یمن 
با ش��لیک موشک بالس��تیک »قاصف 2K« مواضع 

سعودی در شهر مرزی عسیر را هدف قرار دادند.

پشت پرده اعدام های اخیر در عربستان آشکار شد

سناریوی وهابی - آمریکایی علیه وحدت جهان اسالم  

نظامی  تح��رکات  با  همزمان  آس�یا ب��رای غ�رب  فرانس��ه  و  آمری��کا 
بحران س��ازی در سوریه، ش��بکه االخباریه سوریه 
اع��الم کرد گروه های تروریس��تی ب��ه همراه کاله 
سفید ها در حال هماهنگی هستند تا نمایشنامه ای 
را درباره اس��تفاده ارتش سوریه از سالح شیمیایی 

به اجرا درآورند.
 گروه های تروریس��تی به همراه تروریست های 
موس��وم به کاله سفید ها و حامیان آنان بار دیگر به 
روایت ادعایی خود درباره اس��تفاده ارتش سوریه از 
س��الح ش��یمیایی در برخی مناطق ادلب و حومه 
شمالی حماه متوس��ل شده اند تا ارتش را به انجام 

دادن حمالت شیمیایی متهم کنند. شبکه تلویزیونی 
االخباریه سوریه با اعالم این خبر افزود برخی منابع 
محلی در ادلب فاش کردند جبهه النصره و گروه های 
تروریستی زیر مجموعه آن به همراه تروریست های 
موسوم به کاله سفید ها در حال هماهنگی هستند 
تا نمایشنامه ای را درباره استفاده )ارتش سوریه( از 

سالح شیمیایی به اجرا در آورند.
مناب��ع محلی گفتن��د تروریس��ت های جبهه 
النصره با هماهنگی با تروریس��ت های کاله سفید 
به تخلیه منطقه جرجناز از توابع معّرة نعمان اقدام 

کرده ان��د تا زمینه اجرای نمایش��نامه جدیدی را 
درباره اس��تفاده از سالح شیمیایی فراهم آورند. بر 
اس��اس نمایشنامه جدید که شبکه های تروریستی 
در ح��ال تدارک برای اجرای آن هس��تند، از ماده 
ش��یمیایی کلر علیه غیرنظامیان از جمله کودکان 
که تروریس��ت های جبهه النصره آنان را از مناطق 
متعدد طی سال های گذشته ربوده اند به کارگرفته 
و س��پس ارتش س��وریه به اس��تفاده از آن متهم 
خواهد ش��د تا بهانه تجاوز نظام��ی غرب و آمریکا 

به سوریه فراهم شود.

اس��ناد متع��ددی ک��ه ارتش س��وریه پس از 
آزادسازی مناطق تحت کنترل تروریسم به دست 
آورده اس��ت نش��ان می دهد کاله س��فید ها که با 
ش��بکه های تروریستی و به خصوص جبهه النصره 
ارتباط تش��کیالتی دارند در تدارک و آماده سازی 
و تبلیغ برای استفاده از سالح شیمیایی علیه غیر 
نظامیان هس��تند یعنی هم��ان اتفاقی که بار ها در 

غوطه شرقی در ریف دمشق و حلب رخ داد.
خبر دیگ��ر آنک��ه  منابع معارض در اس��تان 
ادلب، از انفجاری نس��بتاً ش��دید که دقایقی قبل 
در غ��رب این اس��تان رخ داد خبر دادند. رس��انه 
غیررس��می »حلب الیوم« وابس��ته به مخالفان با 

انتش��ار تصاویری از لحظات پس از انفجار نوشت، 
انفجار در ش��هر جسرالشغور در غرب استان ادلب 
رخ داده اما هنوز علت انفجار روش��ن نیست. منابع 
محلی از کش��ته شدن دس��ت کم دوازده نفر خبر 
داده و گفته ان��د نزدیک به س��ی نف��ر نیز مجروح 
ش��ده اند. برخی منابع غیررس��می  می گویند یک 
خودرو بمب گذاری ش��ده عامل این انفجار نس��بتاً 

بزرگ است.
 رئیس مش��ترک گروه موس��وم به »ش��ورای 
دموکراتی��ک س��وریه« ادعاهایی را درب��اره توقف 
مذاکرات با دولت س��وریه و نقش ایران و ترکیه در 

سوریه مطرح کرد.

یست ها و کاله  سفید ها در تدارک نمایشنامه تکراری ور تر


