
زانو زدن آل خلیفه در برابر 
اشغالگران قدس

در ادامه خیانت به فلس��طین و جهان اسالم، وزیر 
خارجه بحرین و همتای صهیونیس��ت وی در یک 
کنفران��س خب��ری مش��ترک در تل آوی��و حضور 

یافتند.
»عبداللطیف الزیانی« وزیر خارجه بحرین که دیروز 
برای اولین بار در رأس هأتی وارد تل آویو شده بود، 
در کنفرانس خبری مش��ترک با »گابی اشکنازی« 
همتای صهیونیس��ت خود ش��رکت کرد.الزیانی در 
اولی��ن اظه��ار نظر خ��ود در بدو ورود ب��ه تل آویو 
به خبرنگاران گفت این س��فر آغ��ازی برای روابط 
استراتژیک با رژیم صهیونیستی و توسعه روابط در 
راستای منافع ادعایی دو جانبه است. او تأکید کرد 
که این سفر سهم بسزایی در شروع دیدارها و سفر 

هیأت های دیپلماتیک دارد.
الزم به ذکر اس��ت تحت فشار سعودی،  تشکیالت 
خودگ��ردان فلس��طین نیز اعالم ک��رد، هماهنگی 
امنیتی با رژیم صهیونیس��تی را که از حدود شش 
ماه پیش متوقف کرده بود، از س��ر می گیرد.»داوود 
شهاب« از اعضای ارش��د جنبش جهاد اسالمی در 
واکنش به این اقدام گفت، ازس��رگیری هماهنگی 
امنیتی به مثابه ترجیح دادن رابطه با »اسرائیل« بر 
آشتی داخلی است و این تصمیم مانعی اساسی در 
برابر آش��تی خواهد بود.جنبش حماس این تصمیم 
تش��کیالت خودگردان را خنجر به تالش های ملی 
جهت ایجاد مش��ارکت ملی و راهبرد مقاومت برای 
مقابله با معامله قرن دانس��ت و گفت: »این تصمیم 
در حالی گرفته می شود که اعالم شده است هزاران 
واحدهای مس��کونی شهرک نش��ین در شهر قدس 
اشغالی قرار است ساخته شود«.»کاید الغول« عضو 
دفتر سیاسی جبهه مردمی برای آزادی فلسطین هم 
تصریح کرد، ازسرگیری هماهنگی امنیتی در تضاد 
با توافقی است که در نشست دبیران کل گروه های 
فلس��طینی در بیروت گرفته شد.جبهه دموکراتیک 
برای آزادی فلس��طین به توقف این اقدام و احترام 
به تصمیم های شورای ملی فلسطینی و برون رفت 

نشست بیروت فراخواند.

نیمچه گزارش

گزارش

دموکرات ه��ا و از جمله بایدن در حالی تالش دارند تا خود 
را حام��ی آزادی بیان و رس��انه معرفی کنند که س��خنان 
اوبام��ا به عن��وان نزدیک ترین فرد به بایدن و مقام ارش��د 
دموکرات ها، ابهامات بس��یاری را در ای��ن باب ایجاد کرده 
چنانک��ه اوبام��ا رئیس جمهور س��ابق آمری��کا از اینترنت و 
ش��بکه های اجتماعی ب��ه عنوان بزرگتری��ن تهدید ها علیه 

دموکراسی در این کشور یاد کرد.
ای��ن روزه��ا دموکرات ها که ب��ا ادعای پی��روزی بایدن در 
انتخابات به دنبال س��ودای رس��یدن به کاخ سفید هستند 
هم��واره ادع��ای حمای��ت از آزادی بیان و آزادی اندیش��ه 
را مط��رح کرده  و با این ادعای حقوق بش��ر در امور س��ایر 
کشورها دخالت کرده اند حال آنکه مواضع سران این حزب 
که از نزدیکان و تاثیرگذاران در سیاس��ت های وی هستند 
این ادعاها را زیر س��وال بوده اس��ت چنانک��ه وبگاه خبری 
وک��س می نویس��د باراک اوبام��ا که خود در س��ال ۲۰۰۸ 
برای رس��یدن به کاخ س��فید به خوبی از وجود اینترنت و 
ش��بکه های اجتماعی به��ره برد و کماکان اه��داف خود را 
از این طریق پیگیری می کن��د، حال اینترنت را بزرگترین 
تهدی��د علیه آنچ��ه از آن به عنوان دموکراس��ی در آمریکا 
یاد ش��ده، می داند.ای��ن وبگاه آمریکایی ب��ا لحنی انتقادی 

می نویس��د اوباما چهار س��ال پیش زمانیکه کاخ س��فید را 
ت��رک می کرد، چنین اظهاراتی را عن��وان کرد، اما لحن او 
روز به روز تندتر می شود. او زنگ خطر را به صدا درآورده، 
اما معلوم نیست چه طرحی برای مقابله با این خطر دارد.

در ادامه به مصاحبه اخیر اوباما با سردبیر نشریه آتالنتیک 
اش��اره می ش��ود که در آن رئیس جمهور س��ابق آمریکا از 
اینترنت ب��ه عنوان بزرگترین تهدید علیه دموکراس��ی یاد 
می کند. او می گوید: بیش��تر نگران��ی من از بابت اینترنت و 
بویژه پلتفرم های بزرگیست که اینترنت را برای افراد طبقه 

بندی و توزیع می کنند.
رئیس جمهور سابق آمریکا در بخشی از این مصاحبه یادآور 
می شود که ش��رکت های فناوری در این باره کامال مسئول 
نیس��تند. انتقادات اوباما بیشتر متوجه شبکه های اجتماعی 
و مطالبی است که به مخاطبان خود ارائه می دهند. او تاثیر 
منفی صوت و تصویر را در اش��اعه اکاذیب و بس��ط تئوری 
توطئه چند برابر بیشتر از یک متن دانست. اوباما با استناد 
به چنین دالیلی گفت زمانیکه امکان تش��خیص درست از 
غلط وجود نداشته باشد، آنگاست که دموکراسی به مخاطره 
می افتد. این مواضع در حالی مطرح ش��ده اس��ت که جنگ 
ق��درت همچنان در آمریکا ادامه دارد چنانکه ترامپ رئیس 

جمهور آمریکا در پیامی در توییتر از اخراج مدیر س��ازمان 
امنیت سایبری این کشور خبر داد.وی در این پیام توییتری 
نوش��ت: »بیانیه اخیر توس��ط کریس کربز درب��اره امنیت 
انتخاب��ات ۲۰۲۰ خیلی غیر دقی��ق بود و آنجا تقلب و عدم 
هماهنگی گسترده ای وجود داشت از جمله اینکه افراد ٌمرده 
رای داده و به ناظران رای اجازه حضور در مراکز رای گیری 
داده نش��ده و خرابکاری در دس��تگاه های )دریافت(رای که 
رای های ترامپ را به بایدن تغییر داد، تاخیر در رای گیری و 
بسیار چیزهای دیگر.« بِن ساسه سناتور جمهوریخواه ایالت 
نبراسکا ضمن انتقاد از رئیس جمهور آمریکا گفته وی نباید 
مدیر سازمان امنیت س��ایبری را اخراج می کرد. خبر دیگر 
آنکه دادگاه عالی پنس��یلوانیا دادخواست س��تاد انتخاباتی 
ترامپ درباره بروز تقلب در آرا در این ایالت را رد کرد.طبق 

یک نظرسنجی جدید، حدود نیمی از آمریکایی ها معتقدند 
رئیس جمه��ور این کش��ور باید فوراً شکس��ت انتخاباتی در 

مقابل رقیب دموکرات خود را بپذیرد.
نظرس��نجی »پولیتیک��و و مورنینگ کانس��الت« در ایاالت 
متح��ده نش��ان داد ۴۶ درص��د رای دهن��دگان ثبت نامی 
معتقدن��د »دونالد ترامپ« رئیس جمه��ور آمریکا باید فوراً 
نتیجه انتخاب��ات ۲۰۲۰ را بپذیرد، در حالی که ۳۲ درصد 
گفتن��د در صورتی که وی نتواند از ادعاه��ای خود درباره 
تقل��ب گس��ترده در انتخابات دفاع کند باید فوراً شکس��ت 
را بپذیرد.تنه��ا ۱۲ درص��د در ای��ن نظرس��نجی گفتن��د 
رئیس جمهور آمریکا در هر ص��ورت نباید نتیجه را بپذیرد 
و ن��ه درص��د گفتند در ای��ن خصوص نظ��ری ندارند. این 

نظرسنجی ها توسط دموکرات ها برگزار می شود. 

علی تتماج 

س��فارت پاکس��تان در کاب��ل اعالم کرد ک��ه عمران خان 
نخس��ت وزیر پاکستان امروز با سفر به کابل با اشرف غنی 
رئیس جمهور افغانستان دیدار و گفتگو خواهد کرد. حال 
این س��وال مطرح است که هدف از این سفر چیست و هر 
کدام چ��ه منافعی را دنبال می کنن��د؟ نگاهی بر تحوالت 
شبه قاره نش��ان می دهد که بخشی از اهداف این سفر در 
قال��ب اهداف اقتصادی صورت می گیرد بویژه اینکه بحران 
کرونا تاثیرات اقتصادی بس��یاری بر دو کشور داشته است. 

در همی��ن چارچوب مقامات دو کش��ور تاکید کرده اند که 
قرار اس��ت روند صلح افغانس��تان و تقوی��ت همکاری های 
اقتصادی و تجاری نیز در مذاکرات مس��ئوالن بلندپایه دو 
کش��ور مورد بحث و تبادل نظر قرارگی��رد. این امر زمانی 
تقویت می شود که اوایل این هفته نیز مشاور ویژه نخست 
وزیر پاکس��تان در امور اقتصادی وارد کابل ش��د و درباره 
گسترش همکاری های تجاری و ترانزیتی با مقامات افغان 
رایزن��ی کرد. البته بخش��ی از این مناس��بات اقتصادی در 
چارچ��وب رف��ع موانع مرزی ص��ورت می گی��رد چنانکه 
محمداش��رف غنی رئیس جمهور افغانس��تان در دیدار با 
عبدالرزاق داود مش��اور نخس��ت وزیر پاکس��تان گفت: با 
تاس��ف که تاجران افغان در گمرک ها و بندر های پاکستان 
با چالش های فراوان روبرو هس��تند که این مس��ئله باعث 
دلس��ردی آنان می شود. بعد دیگر این سفر اهداف امنیتی 

است. البته این سفر تاحدودی برای جلوگیری از نفوذ هند 
به عنوان رقیب پاکستان بویژه در حوزه اقتصاد افغانستان 

نیز قابل ارزیابی است. 
سفرعمران خان به کابل درحالی صورت می گیرد که چند 
روز قبل سخنگوی ارتش پاکستان گفته است که از خاک 
افغانستان ضد پاکستان استفاده می شود که این اظهارات 
با واکنش تند وزارت خارجه افغانستان همراه شد. بررسی 
مسائل مرزی و ابهامات موجود در حوزه امنیتی از اهداف 
این سفر است که حلقه تکمیلی آن را نیز بررسی وضعیت 
مذاکره با طالبان تش��کیل می دهد. پاکس��تان به صورت 
س��نتی نفوذی قابل توجه در میان طالب��ان دارد و تقریبا 
مذاکرات بدون نظر اس��الم آباد نمی تواند میان افغانستان 
و طالب��ان به نتیجه مطلوب برس��د. در این میان عملکرد 
آمریکایی ه��ا در قبال مذاکرات ک��ه در قطر صورت گرفته 

نش��ان می ده��د که آمریکا ب��ه دنبال بهره گی��ری از این 
مذاکرات برای تحمیل خواس��ته هایش به افغانستان است، 
که نتیجه آن ناکامی مذاکرات کابل با طالبان بوده است.

 بر این اساس می توان گفت که افغانستان ناامید از آمریکا 
به دنبال مولفه های منطقه ای است که رویکرد به پاکستان 
بخش��ی از این اقدام است. در این میان اصرار آمریکا برای 
خروج نیروهایش از افغانستان در شرایط ناامن این کشور، 
تهدیدی اس��ت که مقامات افغانس��تان در دیدار با سران 
پاکس��تان پی گی��ری می کنند. به هر تقدیر این س��فر را 
می توان گامی برای بهبود مناس��بات منطقه دانس��ت که 
تقوی��ت همگرایی ب��رای مبارزه با تروریس��م و نیز خروج 
نیروهای آمریکایی به عنوان ریش��ه بحران امنیتی منطقه 
می توان��د ضمن تحقق اهداف دو کش��ور به امنیت و ثبات 

پایدار در منطقه نیز کمک نماید. 

یادداشت

کارنامه سفر به کابل 

اشغالگران باید به طور کامل عراق را ترک کنند
رئیس شورای سیاسی جنبش النجباء با اشاره به اینکه کاستن از تعداد 
اشغالگران آمریکایی در محاسبات واقعی مقاومت عراق جایگاهی ندارد، 
تأکید کرد تا آخرین س��رباز اش��غالگر باید به  سرعت خاک این کشور را 
ترک کند. شیخ »علی االسدی« تصریح کرد: »کاستن از عدد اشغالگران 
آمریکایی حاضر در عراق، در محاس��بات واقعی م��ا جایگاه قابل اعتنایی 
ندارد؛ آنچه در این محاس��بات برای ما اهمی��ت دارد، دیدن خروج آخرین 
س��رباز اش��غالگر از سرزمینمان است.« شیخ »علی االس��دی« با اشاره به تالش 
برخی برای توجیه حضور اش��غالگران، ادامه داد: »هر چه قدر دیگران بکوش��ند 
که حقیقت را وارونه جلوه دهند، دس��ت های اشغالگران آغشته به خون شهدای 
ما باقی خواهد ماند.« وی افزود: »اش��غالگران را نصیحت می کنیم که به خروج 

سربازانشان سرعت ببخشند تا مسیر تحوالت به بن بست نینجامد.«

تظاهرات برای آزادی شیخ زکزاکی 
حس��اب توییتری جنبش اس��المی نیجریه اعالم کرد؛ شماری از مردم 
این کش��ور در آستانه برگزاری جلسه دادگاهی »شیخ ابراهیم زکزاکی« 
رهبر ش��یعیان نیجریه در ابوجا تظاهرات کردند. تظاهرات کنندگان با 
در دست داشتن پالکاردهایی خواستار آزادی شیخ زکزاکی و همسرش 
از زندان ش��دند. تاکنون بارها جلس��ه محاکمه غیرقانونی ش��یخ ابراهیم 
زکزاکی به تعویق افتاده است.ش��یخ زکزاکی در حالی همچنان در بازداشت 
بسر می برد که ۲۳ دی سال گذشته یک دادگاه نیجریه حکمی صادر کرد مبنی 
ب��ر اینک��ه وی باید به دلیل بیماری، آزاد و تحت درم��ان قرار گیرد؛ با این وجود 
دولت نیجریه به این حکم قضایی تمکین نکرده و هنوز برای آزادی او و همسرش 
اقدامی نکرده است.  شیخ ابراهیم زکزاکی به رغم وخامت وضع جسمانی، از سال 

۲۰۱۵ )۱۳۹۴( به همراه همسرش در زندان به سر می برد.

قدردانی از فداکاری حزب اهلل
ش��ربل وهب��ه گفت باید در براب��ر فداکاری های حزب اهلل و کس��انی که 
توانستند تروریس��ت ها را در مرز های لبنان شکست دهند تعظیم کرد.

وزیر خارجه دولت پیشبرد امور لبنان گفت: باید در برابر فداکاری های 
ح��زب اهلل در مرز ه��ای لبنان و س��وریه قدردانی و در برابر کس��انی که 
توانس��تند تروریس��ت ها را در مرز های لبنان شکست دهند تعظیم کرد.

ش��ربل وهبه درخصوص حزب اهلل و نق��ش آن در لبنان تاکید کرد: که باید 
در براب��ر فداکاری ه��ای حزب اهلل در مرز های لبنان و س��وریه قدردانی و در برابر 
کسانی که توانستند تروریست ها را در مرز های لبنان شکست دهند تعظیم کرد. 
شربل وهبه درباره دیداری که با »دورتی شیا« سفیر آمریکا در بیروت داشت هم 
گفت که سفیر آمریکا نتوانست او را درباره دالیل تحریم »جبران باسیل« رئیس 

جریان آزاد ملی قانع کند، زیرا هیچ سند و مدرکی ارائه نداد.

 بولی�وی: ب��ه دنبال پی��روزی »لوئیس آرس��ه« 
رئیس جمهوری جدید بولیوی در انتخابات ریاست 
جمهوری )۲۷ مهر(، مورالس رهبر پیشین جنبش 
به س��وی سوسیالیسم بولیوی از تبعید در آرژانتین 
به وطن خود بازگش��ت. وی دیروز در پی برگزاری 
نشس��تی ملی با حضور مقامات کش��وری با هدف 
استقبال از انتخابات ایالتی آتی، ریاست این جنبش 

را دوباره بر عهده گرفت.

 آمریکا: س��ازمان فضایی آمریکا و وزارت انرژی 
این کش��ور طرح س��اخت یک نیروگاه  هسته ای در 
س��طح کره ماه را به مناقصه گذاش��ته اند. سازمان 
فضای��ی آمریکا )ناس��ا( و وزارت انرژی این کش��ور 
طرح س��اخت یک نیروگاه هس��ته ای در سطح کره 
ماه را به مناقصه گذاش��ته اند؛ مطابق اعالم مقامات 
مس��ئول، این نیروگاه هس��ته ای قرار اس��ت انرژی 
مورد نیاز برنامه های اکتش��افی بلند مدت در سطح 

کره ماه و همچنین مریخ را تامین کند.

 گرجس�تان: ه��زاران نف��ر از م��ردم ناراض��ی 
گرجس��تان از نحوه برگ��زاری انتخاب��ات پارلمانی 
اخیر در این کش��ور، همزمان با برگزاری مذاکرات 
وزیر امور خارجه آمریکا با سیاس��ت مداران گرجی 
و یک رهبر کلیس��ا، به خیابان های تفلیس آمدند. 
گرجس��تان، کش��ور کوچکی در قفق��از جنوبی که 
واش��نگتن آن را به شکل سنتی مورد حمایت قرار 
داده و ب��ه آن کمک نظامی ارائه ک��رده، تازه ترین 
مح��ل توقف مایک پامپئو، وزی��ر خارجه آمریکا در 

سفر او به چندین کشور است. 

 کان�ادا: "ارین اُت��ول"، رهبر ح��زب محافظه کار 
کان��ادا در آس��تانه رأی گیری مه��م در مورد نقش 
هوآوی در توسعه شبکه ۵G این کشور، گفت: چین 
بزرگ ترین تهدید را به س��مت مناف��ع ملی کانادا 
نشانه رفته است."مایکل چونگ" وزیر امور خارجه 
در س��ایه اُوتاوا قرار بود در ادامه روز، طرحی را در 
مجل��س عوام مطرح کند ک��ه تالش می کند دولت 
ترودو را مجبور به مخالفت با مش��ارکت هوآوی در 
توس��عه شبکه ۵G کانادا و اتخاذ استراتژی امنیتی 

جدیدی برای مقابله با نفوذ پکن  کند.

آزادی بیان به سبک تیم بایدن

 اینترنت بزرگترین تهدید علیه 
دموکراسی است
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همزمان با ناآرامی های مشکوک در افغانستان ، سرپرست 
موق��ت پنتاگون تأکید کرد ک��ه »دونالد ترامپ« تمامی 
نظامیان آمریکایی را از افغانستان خارج نمی کند و تعداد 

آنها را تا کریسمس به ۲۵۰۰ نظامی کاهش می دهد.
پس از جنجال هایی که به دنبال انتشار برخی اخبار مبنی 
بر تصمیم »دونال��د ترامپ« رئیس جمه��ور آمریکا برای 
خارج کردن تمامی نظامیان آمریکایی از افغانستان تا ۲۰ 
ژانویه ۲۰۲۱ )اول بهمن ماه(، »کریستوفر میلر« سرپرست 
موق��ت وزارت دفاع آمریکا اعالم ک��رد که ترامپ تمامی 
نیروه��ای نظامی آمریکا را از افغانس��تان خارج نمی کند.

وبگاه آمریکایی »اکسیوس« در خصوص این خبر گزارش 
ک��رد، میلر روز گذش��ته در جدیدتری��ن اظهارنظر خود 
تصریح کرد که ایاالت متحده سطح نیروهای نظامی خود 
را تا ۱۵ ژانویه ۲۰۲۱ )۲۶ دی ماه، کریسمس( در هر دو 
کش��ور افغانس��تان و عراق به دو هزار و ۵۰۰ نیرو کاهش 
خواه��د داد.ضمی��ر کابالوف نماینده وی��ژه رئیس جمهور 
روسیه در کابل معتقد است با توجه به خارج نشدن کامل 

نظامیان آمریکایی از افغانس��تان و احتمال لغو دستورات 
ترامپ در دوره رئیس جمهور بعدی آمریکا، مسئله خروج 
نیروه��ای این کش��ور هیاهو برای هیچ اس��ت. همچنین 
»میچ مک کانل« رهبر اکثریت سنا درباره هرگونه تغییرات 
بزرگ در سیاس��ت خارجی یا دفاع��ی آمریکا طی دو ماه 
آینده از جمله خروج عمده نیروهای آمریکایی از عراق یا 
افغانس��تان هشدار داد.از سوی دیگر مستر، مشاور امنیت 
ملی پیشین آمریکا با بیان اینکه واشنگتن با طالبان علیه 
دولت افغانستان همدست ش��ده،  گفت: طالبان به دنبال 
دیکته کردن خواس��ت خود بوده و قصد مذاکره با کابل را 
ندارد. الزم به ذکر است کاهش تعداد نیروهای آمریکایی 
در افغانس��تان و رون��د صلح و مذاکرات بی��ن االفغانی، از 
جمله موضوعات مورد بحث میان رئیس جمهور افغانستان 
با سرپرست وزارت دفاع آمریکا بود. ترامپ در حالی ادعای 
خروج نیروهای آمریکایی از افغانس��تان را مطرح کرد که 
همزم��ان با این ادعا، بر میزان ناآرامی های مش��کوک در 

افغانستان افزوده شده است.

پدافند هوایی س��وریه دیروز با تعدادی اهداف متخاصم 
در حریم هوایی دمشق مقابله کرد.

خبرگزاری س��انا  پس از این خبر اعالم کرد که ش��واهد 
نش��ان می دهد که تجاوز رژیم صهیونیس��تی به سوریه 
پایان یافت.دولت س��وریه بارها اعالم کرده اس��ت رژیم 
اس��رائیل و متحدان منطقه ای و غرب��ی آن از گروه های 
تکفیری تروریس��تی که علیه دولت س��وریه می جنگند، 
حمایت می کنند.ارتش س��وریه همچنی��ن تاکنون بارها 
محموله های تس��لیحاتی و مهمات ساخت اسرائیل را از 

گروه های تروریستی در سوریه کشف کرده است.
همچنین خبرگزاری رسمی س��وریه گزارش داد که ده ها 
خ��ودروی نیروه��ای آمریکا که با خ��ود تجهیزات نظامی 
حمل می کردند، وارد خاک عراق شده اند.طبق این گزارش، 
کامیون های یادشده سرپوشیده بوده و به همراه چند تانکر 
نفت از گذرگاه غیرقانونی »الولید« )ش��رق س��وریه( وارد 
خاک عراق ش��ده اند. از س��وی دیگر سخنگوی عرب زبان 
ارتش رژیم صهیونیستی گفت که مقامات این رژیم آماده 

هر نوع پاس��خ و س��ناریویی از جانب سوریه در واکنش به 
حمالت هس��تند.»آویخای ادرعی« در توئیتی نوشت که 
ارتش صهیونیستی در آماده باش کامل برای مقابله با پاسخ 
نظامی احتمالی س��وریه قرار دارد و هر س��ناریویی را در 
نظر گرفته اس��ت.حماس در واکنش به تجاوز جدید رژیم 
صهیونیس��تی به سوریه، خواس��تار همبستگی همه برای 
مقابله با رژیم صهیونیس��تی تا اخراج آن از منطقه شد.از 
س��وی دیگر »وین ماروتو« س��خنگوی ائتالف آمریکایی 
موسوم به ضدداعش در مصاحبه با پایگاه خبری »نورث« 
ب��ه موضوع مبارزه با عناصر س��ازمان تروریس��تی داعش 
پرداخ��ت و گفت که نیروهای ائتالف در س��وریه خواهند 
ماند.مارتو با دست آوزیر قرار دادن مسئله داعش گفت که 
این سازمان تروریس��تی شکست خورده؛ با این حال، آنها 
انعطاف پذیر هس��تند و برای  عراق، س��وریه و تمام جهان 
همچن��ان خطرآفرین هستند.س��خنگوی ائتالف در ادامه 
اظه��ارات خود گفت که نیروهای آنه��ا به حضور خود در 

عراق و سوریه تا زمان شکست داعش ادامه خواهند داد.

مقابله  پدافند سوریه با اهداف متخاصم بهانه جویی آمریکا برای عدم خروج از افغانستان 

دولتم��ردان س��عودی که ای��ن روزها با بح��ران اقتصادی 
و شکس��ت در یمن مواجه هس��تند اکنون رس��وایی هایی 
جدیدی گریبان گیرش��ان شده که دامنه از افشای جنایت 
علیه زنان زندانی تا اختالفات ش��دید میان ائتالف سعودی 

در یمن را در بر می گیرد. 
 فعاالن زن عربس��تانی در زندان های این کش��ور از سوی 

بازپرس��ان خود مورد آزار و تعرض جنس��ی قرار می گیرند.
به گزارش  روزنامه دیلی میل، یک گزارش تکان دهنده از 
تعرض جنس��ی متعدد به فعاالن زن سعودی در زندان های 
عربستان پرده برداش��ت.هلنا کندی، وکیل حقوق بشر در 
گزارشی ۴۰ صفحه ای تعرض و آزار و اذیت جنسی فعاالن 
زن س��عودی در زندان های عربس��تان را فاش کرد. در این 

گزارش آمده است زندانیان زن مجبور به تماشای فیلم های 
مستهجن ش��ده و به طور مداوم تهدید به تجاوز می شوند. 
آویزان کردن این افراد از س��قف، ضرب و ش��تم و ش��وک 
الکتریک��ی از دیگر موارد آزار و ش��کنجه ای��ن زنان عنوان 

شده است.
در ای��ن گزارش ت��کان دهنده صراحتا عنوان می ش��ود که 
زندانیان زن س��عودی  از سوی بازپرس��ان خود مجبور به 
انجام اقدامات غیر اخالقی خواس��ته ش��ده ، شده اند. هلنا 
کن��دی از جامع��ه جهان��ی می خواهد حضور در نشس��ت 
گ��روه ۲۰ به میزبانی عربس��تان را محک��وم کنند و آزادی 
این فعاالن زن را خواس��تار شوند. رس��وایی دیگر سعودی 

در یمن رقم خورده اس��ت چنانکه ، روزنامه لبنانی االخبار 
با انتش��ار گزارشی به لو رفتن یک سند محرمانه در امارات 
در خص��وص اخت��الف ابوظبی با ائتالف س��عودی در یمن 

اشاره کرد.
در این گزارش آمده است: روابط میان عربستان و امارات در 
خصوص یمن کاماًل آش��کار شده است. هر دو این کشورها، 
به دنبال اه��داف خود در یمن هس��تند. این اختالفات به 
میان مزدوران آنها نیز کش��یده ش��ده اس��ت. در این سند 
آمده است که طرف های درگیر در یمن و در واقع مزدوران 
این کش��ور، هیچ گزینه ای به جز درخواست برای دریافت 

حمایت از سوی امارات و عربستان ندارند.

   اسناد از رسوایی های سعودی خبر می دهند 

از جنایت علیه زندانیان تا اختالفات ائتالف در یمن


