
مصر: رس��انه هایی سوری از س��فر رئیس سازمان 
اطالع��ات مصر به دمش��ق و دی��دار وی با مقامات 
س��وری خبر دادند. پایگاه خبری مراسلون نوشت: 
»عباس کام��ل، رئیس س��ازمان اطالعات عمومی 
مصر دوش��نبه هفته گذشته به س��وریه سفر کرده 
اس��ت«. سرلشکر کامل در این س��فر با شماری از 
مقامات سوری دیدار کرد و »علی مملوک« رئیس 
دفتر امنیت ملی سوریه هم همتای مصری خود را 
ب��ه حضور پذیرفت و ب��ا او درباره تحوالت جنگ با 
تروریسم در سوریه و اوضاع منطقه گفت وگو کرد.

هن�د: ارتش هند اع��الم کرد چون ش��به نظامیان 
پاکستانی سعی داش��تند از مرز کشمیر وارد خاک 
این کش��ور ش��وند، مواضع آنه��ا در منطقه کوپوارا 
در کش��میر پاکس��تان را با موش��ک های اسرائیلی 
اس��پایک هدف قرار داده اس��ت. ارتش هند حدود 
۲۰۰ موشک اس��پایک به همراه پرتاب کننده آنها 
را از رژیم صهیونیس��تی خریداری کرده است. این 
موش��ک ها که هدف اولیه آنها ناب��ود کردن تانک 
اس��ت، می توانند برای هدف قرار دادن س��نگر ها 

مورد استفاده قرار گیرد.

مال�زی: کاخ س��لطنتی مال��زی اته��ام "کودتای 
س��لطنتی" ب��رای انتصاب نخس��ت وزی��ر پس از 
استعفای ماهاتیر محمد را رد و اظهار کرد، پادشاه 
این کش��ور از قدرت اختیاری خود بر مبنای قانون 
اساس��ی این کشور اس��تفاده کرده است. استعفای 
غیرمنتظره ماهاتیر محمد، نخس��ت وزیر مستعفی 
مال��زی در ۲۴ فوریه این کش��ور را دچ��ار ناآرامی 

سیاسی کرد.

روس�یه: پوتی��ن مق��ررات مهاجرت��ی و قوانی��ن 
شهروندی در روسیه را اصالح می کند. کاخ کرملین 
اعالم ک��رد که رئی��س جمهور روس��یه، والدیمیر 
پوتین دستور اغاز روند اصالح مقررات مهاجرتی و 
قوانین ش��هروندی در روسیه را صادر کرده و دولت 
روس��یه انتظار دارد گزارش مربوطه را تااول مارس 

۲۰۲۱ دریافت کند.

چی�ن:  وزارت دف��اع چی��ن ادع��ای واش��نگتن 
درخص��وص انداختن لیزر ب��ر روی یک هواپیمای 
تجسس��ی آمریکای��ی در حوال��ی فیلیپی��ن را رد 
ک��رد. وزرات دفاع چی��ن در بیانی��ه ای اعالم کرد 
ادعای آمریکایی ها مبن��ی بر انداختن لیزر بر روی 

هواپیمای آمریکایی را »خالف واقع« دانست.

۱۶ هزار زن فلسطینی در اسارت
رئیس بخ��ش پژوهش ه��ا در کمیته امور اس��را و 
آزادگان فلسطینی از بازداشت بیش از ۱۶ هزار زن 

فلسطینی از سال ۱۹۶۷ تا کنون خبر داد.
»عبدالناص��ر فروانه« رئیس بخ��ش پژوهش ها در 
کمیته امور اس��را و آزادگان فلسطینی به مناسبت 
روز جهانی زن )هش��تم مارس( اعالم کرد، مقامات 
رژیم صهیونیس��تی از س��ال ۱۹۶۷ تا کنون بیش 
از ۱۶ هزار زن فلس��طینی را بازداشت کرده است. 
وی افزود، زنان بازداش��ت شده در سنین مختلف و 
شامل زنان بیمار، باردار، از کار افتاده و دختران کم 
سن و سال می شده است. فروانه در گزارش ساالنه 
خود تصریح کرد: مقامات اش��غالگر هنوز ۴3 اسیر 
زن فلسطینی را در شرایط سخت در بازداشت نگه 
داشته اند. شیوه و روش رژیم اشغالگر برای بازداشت 
زنان تفاوتی با ش��یوه معمول برای بازداشت مردان 
ن��دارد. وی افزود، این بازداش��ت ها معموال با هدف 
اعمال فش��ار بر نزدیکان زن��ان و خانواده های آنها 
ب��رای گرفتن اعتراف ی��ا ارائه اطالعات یا تس��لیم 
افراد تحت تعقیب صورت می گیرد. در همین حال 
ده ها فلسطینی در حمله نظامیان رژیم اشغالگر به 
تظاهرات ضد صهیونیس��تی در روس��تای کفرقدوم 
در ش��رق نابلس در کرانه باختری زخمی ش��دند. 
تظاهرات کنن��دگان باز ش��دن خیاب��ان اصلی این 
روس��تای واقع در ش��رق قلقلیه در نزدیکی نابلس 
در  کرانه باختری را که از شانزده سال پیش توسط 
صهیونیست ها به بهانه ساخت دیوار  حائل مسدود 
شده است، خواستار شدند. رژیم صهیونیستی پس 
از انتفاضه سال ۲۰۰۰ به بهانه جلوگیری از حمالت 
ساخت دیوار حائل بین قدس و کرانه باختری را در 
س��ال ۲۰۰۲ آغاز کرد. نظامیان رژیم صهیونیستی 
ب��ا حمله به بخش قدیمی ش��هر بی��ت المقدس و 
خانه ه��ای س��اکنان آنچا چندین نفر را بازداش��ت 
کردند. نظامیان اشغالگر با یورش به  بخش قدیمی 

قدس، دو برادر فلسطینی را در منزلشان ربودند.

نیمچه گزارش

تحریم ها جنایت علیه بشریت است
یک مقام ارش��د دولت ونزوئال با انتقاد از دولت ترامپ گفت که تحریم های 

ایاالت متحده سالحی به هدف کشتن مردم است. 
»دلس��ی رودریگز« معاون رئیس جمهور ونزوئال در یک نشست مطبوعاتی 
که برای اقامه دعوی دولت این کش��ور علیه آمریکا تشکیل شده بود، گفت: 
»تحریم های اجباری و یکجانبه آمریکا سالحی  برای کشتن مردم است. این 
گونه تحریم ها جنایتی علیه بش��ریت اس��ت که به غیرنظامیان حمله می کند.« این 
مق��ام ونزوئالیی در ادامه گفت که دولت »دونالد ترام��پ« رئیس جمهور آمریکا با 
اعمال تحریم های اجباری و یک جانبه علیه کش��ورش، اهداف واقعی خود را آشکار 
می کن��د. دولت آمریکا مدت هاس��ت که با هدف س��رنگون س��اختن دولت  مادورو 
تحریم هایی را علیه ونزوئال وضع کرده و کش��ورهایی همچون کوبا و روسیه را که با 

ونزوئال همکاری تجاری دارند، تحت فشار قرار داده است.

توانایی ترامپ در پزشکی!!
ترام��پ پس از توهین به منتقدان و مخالفانش در مرکز کنترل بیماری های 
آمریکا گفت توانایی ذاتی در علوم پزشکی دارد و باید به جای ریاست جمهوری 

به دنبال پزشکی می رفت.
رئیس جمه��ور آمریکا  به حزب دموکرات و رس��انه های مخالفش حمله کرد. 
ترامپ، »جی اینس��لی« فرماندار ایالت واش��نگتن را »م��ار« خطاب کرد و با 
قدرانی معاونش درباره اقدامات این سیاست مدار دموکرات در قبال مبارزه با ویروس 
کرونا مخالفت کرد و گفت: »به مایک گفتم اگر با او خوب باش��ی از تو سوءاس��تفاده 
می کند«.ترامپ در ادامه گفت: »من عاش��ق این چیزها هس��تم. من واقعا ]علوم[ را 
می فهمم. دیگران از این که ]مس��ائل علمی و پزش��کی[ را می فهمم تعجب می کنند. 
هرکدام از این دکترها به من می گویند چطور این همه در این مورد وارد هستی؟ شاید 

من توانایی ذاتی دارم. شاید باید به جای رئیس جمهور شدن این کاره می شدم.

خواستار صلح با روسیه هستیم
»ولودیمیر زلنسکی« رئیس جمهور اوکراین گفت، دولتش از پرونده رسوایی 
»اوکراین گیت« س��ربلند پیروز آمده است و اکنون خواستار رسیدن به صلح 
با روس��یه و گس��ترش روابط با اروپا است.زلنس��کی در مصاحبه ای مفصل 
با روزنام��ه »گاردی��ن« درخصوص پرون��ده اوکراین گیت که به اس��تیضاح 
رئیس جمهور آمریکا انجامید گفت: »فکر می کنم اوکراین با افتخار و سربلند از 
این داستان عبور کرد«. وی درباره برنامه دعوت دولت آمریکا برای حضورش در کاخ 
سفید گفت: »گفته اند ]مقدمات دیدار[ آماده شده است. شنیدن چنین چیزی برای 
من سخت است. من فردی هستم که کارهایم را بر اساس زمان بندی انجام می دهم. 
دیپلمات های ما در حال گفت وگو با دیپلمات های آمریکایی هس��تند. می خواهم که 
مالقاتی پر ثمر داشته باشیم«. زلنسکی درباره دیدار اخیر خود با »والدیمیر پوتین« 

رئیس جمهور روسیه گفت: »به گمانم او حرف هایم را درک کرد.«

فرامرز اصغری 

پس از هفته ها تحرکات نظامی ترکیه در خاک سوریه،  در 
س��فر اردوغان رئیس جمهور ترکیه به روسیه توافق بر سر 
آغاز آتش بس در ادلب اعالم ش��د. این توافق که با میانجی 
گری روسیه صورت گرفته از یک سو ترکیه را ملزم به پایان 
تحرکات نظامی علیه ش��هروندان و نظامیان سوری می کند 
و از س��وی دیگر در صورت جدا ش��دن ایستگاه های ترکیه 
از تروریست ها، س��وریه از هدف دادن این مراکز خودداری 

می کند. حال این س��وال مطرح است که راهکار تحقق این 
آتش بس چیس��ت و چگونه می تواند زمینه س��از برقراری 
ثبات و امنیت در منطقه شود؟ نکته مهم آن است که نظام 
حاکم بر س��وریه بر اس��اس قوانین جهانی این حق را دارد 
که تمامیت ارضی کش��ورش و امنیت شهروندانش را حفظ 
نمای��د و در ش��رایط کنونی مبارزه با تروریس��م کانون این 
اصل را تشکیل می دهد بر این اساس ادامه اقدامات نظامی 
س��وریه علیه تروریست ها امری مش��روع می باشد و شامل 
مباحث مطرح در آتش بس نمی شود. در نقطقه مقابل چند 
اصل مهم ضروری می نماید. نخس��ت آنکه ترکیه به عنوان 
بخشی از این آتش بس باید از تحرکات نظامی و حمایت از 
تروریست ها دس��ت برداشته و در کنار دمشق و متحدانش 

علیه تروریس��م اقدام نماید. ترکیه همچنان از موضع گیری 
آش��کار و علنی علیه تروریس��ت ها خودداری ک��رده و این 
ام��ر می ت��وان از موانع تحقق اهداف آتش بس باش��د. دوم 
آنکه بازیگران بیرونی عرصه س��وریه که بدون هماهنگی با 
دمش��ق وارد این عرصه ش��ده  و زمینه ساز بحران های این 
کشورهستند به جای سوء اس��تفاده از این آتش بس برای 
حمایت از تروریس��ت ها باید به این تحرکات پایان داده و از 
رفتار های مغرضانه علیه دمش��ق خودداری کنند. پایبندی 
این کشورها به آتش بس و نیز حمایت از سوریه در مبارزه با 
گروه های تروریستی مولفه ای مهم برای تحقق اهداف آتش 
بس از س��وی این کش��ورها خواهد بود. نکته مهم آنکه اگر 
غ��رب واقعا به دنبال امنیت و آتش بس کارآمد در س��وریه 

اس��ت باید به مقابله با تحرکات نظامی رژیم صهیونیس��تی 
بپ��ردازد که همچون ترکیه به عام��ل محوری ایجاد بحران 
در سوریه و منطقه مبدل شده است. با توجه به این شرایط 
می توان گفت که آتش بس آزمونی برای ترکیه، کشورهای 
غربی و عربی اس��ت که با رویکرد صادقانه به عدم حمایت 
از تروریسم و نیز مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی برای 
تحقق صلح و امنیت در سوریه گام بردارند و تا زمانی از این 
رویکرد خ��ودداری کنند امیدی به تحقق اهداف آتش بس 
نخواهد بود. روندی که بازنده نهایی آن ترکیه ای خواهد بود 
ک��ه در چارچوب بازی غرب به تحرکات نظامی در س��وریه 
روی آورده اس��ت که نتیجه آن تشدید بحران در این کشور 

و افزایش تهدیدات امنیتی برای ترکیده شده است. 

یادداشت

 محکومیت جنایت 
علیه مسلمانان هند 

اتحادی��ه جهانی علمای  مس��لمان، اتفاق��ات اخیر رخ داده 
برای مس��لمانان هند را جنایات ضد انس��انی توصیف کرد 

و خواستار توقف آن شد.

 اتحادیه علمای مس��لمان اع��الم کرد، از زمانی که هند در 
س��ال گذشته میالدی قانون نژادپرستانه تابعیت را تصویب 
کرده، اقلیت مسلمان در این کشور مورد انواع جنایت های 
ضد انس��انی قرار گرفته اند. بر اس��اس گ��زارش خبرگزاری 
»آناتول��ی«، اتحادیه علمای مس��لمان ضمن اعالم اینکه از 
نزدیک اتفاقات هند را زیر نظر دارد، خواستار کمک مادی، 
معنوی، سیاس��ی و غیره به مسلمانان ش��د. در این بیانیه 

آمده اس��ت: قانون مذکور منجر ب��ه تجاوزهای مکرر علیه 
حقوق اقلیت مس��لمان در هند و مقدسات آنها شده است. 
آنچه برای اقلیت مس��لمان در حال اتفاق اس��ت، جنایاتی 
وحش��تناک اس��ت که به حد جنایات ضد انس��انی رسیده 
اس��ت. اتحادیه علمای مس��لمان در ادام��ه دولت و جامعه 
هند را به همزیس��تی مس��المت آمیز و قبول دیگر اقلیت ها 
فراخواند. تصویب قانون تابعیت در پایان سال ۲۰۱۹ موجی 

از اعتراضات گسترده در این کشور به راه انداخت، بر اساس 
قانون جدید تنها افغان ها، بنگالدش��ی ها و پاکس��تانی های 
غیر مسلمان که در هند پناهنده می شوند می توانند در این 
کشور درخواست تابعیت کنند. همچنین هزاران بنگالدشی 
در اعتراض به کشتار اخیر مسلمانان در هند، ضمن برپایی 
تظاهرات در مناطق مختلف کشورش��ان، خواستار لغو سفر 

آتی نخست وزیر هند به بنگالدش شدند. 

مرگ توافق ترکیه با اتحادیه اروپا 
همزمان با تحرکات س��وء اس��تفاده ترکیه »کریاکاس میتس��وتاکیس« 
نخست وزیر یونان گفت که توافق ترکیه با اتحادیه اروپا درباره مهاجران 

ُمرده است.
ترکیه اواسط هفته گذشته پس از آنکه شمار زیادی از نیروهای نظامیش 
در درگیری با ارتش س��وریه و حمالت هوایی این کشور و روسیه کشته 
ش��دند، اتحادیه اروپا و ناتو را تهدید کرد که اگر در قضیه ادلب از آنکارا 
حمایت نکنند، مجبور خواهد ش��د مرزهای غرب��ی خود را به روی ده ها 
هزار مهاجر بگش��اید.ترکیه پیش از این نیز با اهرم مهاجران و بازگشایی 
مرزه��ای خود بر روی آن ها طی چند س��ال گذش��ته، اتحادی��ه اروپا را 
تحت فش��ار قرار داده بود بطوریکه بعد از ورود سیل عظیمی از آن ها به 
کش��ورهای اروپایی، اتحادیه اروپا مجبور ش��د مبالغی را به ترکیه جهت 
ممانع��ت از ورود مهاج��ران غیرقانون��ی پرداخت کند. مس��ئوالن ترکیه 
می گویند نیروهای امنیتی و پلیس مرزی یونان با پناهجویان درگیر شده 
و برای ممانعت از ورود آنها به این کش��ور، از گاز اش��ک آور و گلوله های 

جنگی استفاده می کنند. 
پلیس یونان همچنین از دس��تگاه های آب پاش ب��رای جلوگیری از ورود 
پناهجویان از خاک ترکیه به این کش��ور، آنهم در نیمه فصل زمس��تان، 
اس��تفاده می کند. دفتر ریاست جمهوری ترکیه اعالم کرد رئیس جمهور 
این کش��ور برای مذاکره با سران کشورهای اروپایی درباره مسئله کنترل 
آوارگان سوری به بروکسل می رود. دفتر اردوغان اعالم کرد او امروز برای 
مذاکره بر س��ر مس��ئله آوارگان سوری، به مدت یک روز به بروکسل سفر 
خواهد کرد. انجام این س��فر یک روز پس از آن انجام می شود که وزرای 
امور خارجه اتحادیه اروپا در جلس��ه ای، سوءاستفاده ترکیه از درماندگی 

مهاجران برای رسیدن به مقاصد سیاسی را محکوم کردند.

ساعت صفر انتقام نزدیک است
ری ضمن تاکید بر اینکه تحرکات اشغالگران آمریکایی  مهندس نصر الِشمَّ
به دقت زیر نظر نیروهای نجباء است، ساعت صفر انتقام را بسیار نزدیک 

اعالم کرد.
سخنگوی رسمی مقاومت اس��المی نَُجباء دقایقی پیش با انتشار توئیتی 
ضمن تاکید بر نزدیک بودن ساعت صفر انتقام، اعالم کرد که این جنبش 
تح��رکات نیرو های آمریکای��ی از پایگاه »کی وان« در کرکوک به س��مت 
ری  »زاب« و »حویج��ة« را دقیق رصد کرده اس��ت.مهندس نصر الِش��مَّ
آورده اس��ت: آن ها به خیال اینکه در امان هس��تند، مس��یر های حرکتی 
خود را تغییر داده و از کوره راه ها تردد می کنند، ولی بدانند که تحت نظر 
هس��تند.وی در ادامه خطاب به اشغالگران کشور عراق هشدار داده است: 
اینجا زمین ما است و ما از آنچه تصور می کنید به شما نزدیکتر هستیم.

گفتنی اس��ت پس از اقدام آمریکا به ترور شهید سردار قاسم سلیمانی و 
ش��هید ابومهدی المهندس در بغداد، پارلمان عراق با تصویب یک قانون، 
دولت این کش��ور را به اخراج نیرو ه��ای آمریکایی موظف کرد. همچنین 
ی��ک نماینده عراقی ضمن اعالم اینک��ه آمریکا از پایگاه های نظامی خود 
در عراق از کش��ورهای همسایه جاسوس��ی می کند، از دولت این کشور 
درخواس��ت موضع��ی قاطع برای بس��تن پایگاه های مذکور ک��رد. »ثامر 
ذبی��ان« نماینده پارلمان عراق از ائتالف »صادقون« از دولت این کش��ور 
خواس��ت موضعی قاطع برای بس��تن پایگاه های نظامی آمریکا در عراق 
اتخ��اد کند. همچنی��ن »عالیه نصیف« نماینده ائت��الف »دولة القانون«، 
از وزارت خارجه عراق خواس��ت تا از س��ازمان مل��ل بخواهد که »جنین 
پالسخارت« فرستاده دبیرکل این سازمان به عراق را تغییر دهد. از سوی 
دیگ��ر کمیته ای از وکال و حقوقدانان عراقی قصد دارد ش��کایتنامه ای را 

علیه ائتالف آمریکایی به علت کشتار غیرنظامیان تنظیم کند.

حاکمیت سوریه خط قرمز اسد است
»بثینه ش��عبان« مش��اور سیاس��ی و رس��انه ای رئیس جمهور سوریه در 
گفت وگویی با روزنامه »الوطن« از نتایج توافق امضا شده در روسیه برای 

آتش بس در ادلب ابراز خشنودی کرد و آن را دستاوردی بزرگ خواند.
وی از خش��نودی »بشار اسد« رئیس جمهور سوریه از این توافق نیز خبر 
داد و گفت، اسد در تماس تلفنی خود با »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور 
روسیه نیز بر این موضوع تأکید کرده است.شعبان درباره محتوای توافق 
مذک��ور گفت، بر اس��اس این تواف��ق مناطقی که اخیرا به دس��ت ارتش 
س��وریه آزاد شد همچنان در دست ارتش سوریه باقی خواهد ماند و این 
طبیعتا به نفع دمش��ق اس��ت زیرا »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور 
ترکیه می خواس��ت ارتش س��وریه را به منطقه »معره نعمان« بازگرداند. 
وی ادامه داد: این توافق بر ادامه مبارزه با تروریسم و وحدت و حاکمیت 
اراضی سوریه تأکید می کند. خبر دیگر آنکه مرکز آشتی روسیه می گوید 
گروه های تروریس��تی در استان ادلب )س��وریه( طی بیست وچهار ساعت 
۱۷ بار آتش بس را نقض کردند. همچونین الجعفری نماینده دائم سوریه 
در س��ازمان ملل، نخست وزیر رژیم صهیونیس��تی و رئیس جمهور ترکیه 
را مانند هم دانس��ت و اعالم کرد، س��وریه اجازه نمی دهد تجربه منطقه 
»اس��کندرون« در ادلب هم تکرار شود.  »بش��ار الجعفری« نماینده دائم 
س��وریه در س��ازمان ملل در گفت وگویی با »النشره« اعالم کرد که نبرد 
علیه تروریسم تا بازپس گیری تمام خاک سوریه ادامه دارد و وی مخالف 
این نظر است که سوریه به تجاوزهای رژیم صهیونیستی به سوریه پاسخ 
نداده است. خبر دیگر آنکه خبرگزاری رسمی سوریه گفت که پوتین در 
گفت وگو با بش��ار اس��د تاکید کرده که توافق میان مسکو و آنکارا بر سر 
آت��ش بس ادلب در چارچوب تالش ها برای تضمین حاکمیت س��وریه و 

تمامیت ارضی آن است و اسد هم نسبت به آن ابراز رضایت کرد.

گزارش

رسانه رسمی حکومت آل سعود تصاویری از حضور پادشاه 
عربستان در مراس��م تقدیم استوارنامه س��فرای جدید در 
این کش��ور را در حالی منتشر کردند که طی روزهای اخیر 
تعداد دیگری از ش��اهزادگان بلند پایه سعودی قربانی جاه  
طلبی های ولعیهد بی تجربه و جنگ افروز سعودی شده اند. 
طی روزهای گذش��ته و همزمان با بازداش��ت شاهزاده های 
بلندپای��ه س��عودی و رقبای سیاس��ی محمدبن س��لمان، 
برخی منابع از مرگ پادش��اه عربستان و زمینه چینی برای 
پادشاهی بن سلمان خبر دادند. رسانه رسمی حکومت آل 
س��عود دیروز تصاویری از حضور ملک  س��لمان در مراسم 
تقدیم اس��توارنامه س��فرای جدید در این کشور را منتشر 
کرد که خود س��ندی بر این است که ش��اهزادگان قربانی 
جاه طلب��ی ولیعهدی ش��ده اند که نقش م��زدور آمریکا و 
صهیونیست ها را برای بحران سازی در منطقه ایفا می کند. 
در ادامه تحوالت اخیر در عربستان سعودی، دو منبع آگاه 
نزدیک به خاندان سلطنتی از بازداشت چهارمین شاهزاده 
سعودی به دستور ولیعهد این کشور خبر دادند. بنا به گفته 
دو تن از منابع آگاه س��عودی نزدیک به خاندان سلطنتی، 
چهارمین ش��اهزاده سعودی نیز که ریاست سابق اطالعات 
ارتش عربس��تان را برعهده داش��ته، به دستور »محمد بن 
سلمان« ولیعهد عربس��تان بازداشت شد.بامداد رسانه های 
آمریکایی از دور جدیدی از بازداش��ت ها به دستور »محمد 
بن سلمان« به اتهام خیانت خبرد دادند و آنطور که روزنامه 
آمریکایی »نیویورک تایمز گزارش کرده اس��ت این حجم از 

بازداش��ت ها در سه روز اخیر، س��ؤاالتی را درباره تالش بن 
س��لمان برای به دس��ت گرفتن کامل قدرت بعد از پدرش 

ملک سلمان مطرح می کند.
پی��ش از ای��ن گزارش ش��ده بود ک��ه صبح جمع��ه هفته 
گذشته، شاهزاده »احمد بن عبدالعزیز« برادر شاه سعودی 
و »محمد ب��ن نایف« و »نواف بن نای��ف« برادر کوچک تر 
محمد بن نایف به اتهام خیانت به دستور محمد بن سلمان 

بازداشت شده اند. 
روزنامه انگلیس��ی »میدل ایس��ت آی« نیز به دنبال انتشار 
خبر بازداش��ت این شاهزاده های س��عودی به نقل از منابع 
آگاه از احتمال اعدام یا محکومیت حبس ابد آنها خبر داد.

بنا به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، موج بازداش��تی های 
اخیر در عربس��تان، دامن شاهزاده »نایف بن احمد« رئیس 
س��ابق اطالعات ارتش عربستان را نیز فرا گرفته است. این 
روزنامه آمریکایی ادامه داد، محمد بن س��لمان 3۴ س��اله 
پی��ش از این نیز ق��درت خود را برای جانش��ینی پدر 8۴ 
س��اله اش تثیبت ک��رده بود اما بنا به گفت��ه چندین تن از 
اف��راد نزدیک به خاندان س��لطنتی ریاض، بازداش��ت های 
اخیر نش��ان می دهد که ولیعهد عربستان تا چه اندازه برای 
محاصره مخالفانش در خاندان سلطنتی پیش می رود و در 

میان هم رده های خود ایجاد رعب و وحشت می کند.
ب��ا اینح��ال، دو منبع آگاه نزدیک به ولیعهد عربس��تان در 
دفاع از تصمیم اخیر وی در صدور بازداش��ت شاهزاده های 
س��عودی گفتند ک��ه ولیعه��د عربس��تان از گزارش هایی 

آگاه ش��ده مبنی بر اینکه ش��اهزاده های بازداشت شده در 
دورهمی های خانوادگی علیه او گالیه و ش��کایت کرده اند و 
او این مس��ئله را تاب نیاورده است.»فؤاد ابراهیم« معارض 
سعودی مقیم لندن گفته اس��ت که بازداشت های اخیر به 
آینده سیاس��ی بن سلمان مربوط می شود و احتمال حبس 
ی��ا اعدام آنها وجود دارد زیرا زن��ده بودن آنها »خطرناک« 
اس��ت. یک مقام مس��ئول به رویترز گفت که شاهزاده های 
بازداشت شده در عربس��تان قصد داشتند علیه بن سلمان 
کودتا کنند و دس��تور بازداش��ت آن ها را ش��خص سلمان 
بن عبدالعزیز امضاء کرده اس��ت. مجته��د، فعال توییتری 
س��عودی بعد از افشای بازداشت چند ش��اهزاده و امیر در 
عربس��تان، گفت به احتمال زیاد پادشاه سعودی مرده یا به 

حال احتضار افتاده است.

»مجتهد«، فعال توییتری افش��اگر عربس��تانی می گوید به 
احتمال زیاد پادش��اه سعودی »س��لمان بن عبدالعزیز آل 

سعود« مرده است یا در حال مرگ است.
همزمان با انتش��ار اخبار بازداش��ت برادر ش��اه سعودی و 
ولی عهد س��ابق این کشور، برخی از ش��اهزاده ها در فضای 
مج��ازی ش��روع به تمل��ق و تمجید از محمد بن س��لمان 
کرده اند.از این رو هشتگ »کلنا محمد بن سلمان« )همه ما 
محمد بن س��لمان هستیم( در توئیتر در سطح گسترده ای 
بازنش��ر شده اس��ت. برخی از ش��اهزادگان نیز با درج این 
هش��تگ، به تمجید و اب��راز ارادت و فرمانبرداری از محمد 
بن س��لمان پرداخته اند. »س��طام بن خالد آل سعودی« و 
»عبدالعزیز بن متعب« هر کدام به طور جداگانه یک قطعه 

شعر معروف در مدح بن سلمان را توئیت کردند.

راهکار تحقق آتش بس
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قربانیان جاه طلبی قاتل کودکان یمن
اخبار ضد و نقیض از مرگ پادشاه سعودی و بازداشت گسترده شاهزادگان توسط ولیعهد 


