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یادداشت

معامله شیعه با خدا ،معامله
داعش با بهشت

بریتانیا خطاب
به اتحادیه اروپا :ما
آماده خروج هستیم

بریتانیا اعالم کرد ،این کشور آماده است تا مرحله بعدی مذاکرات بریگزیت را آغاز کرده و جزئیات روابط آینده مورد نظر خود با اتحادیه اروپا را اعالم کند .به نقل از خبرگزاری رویترز ،تاکنون مذاکرات بریتانیا با
بروکسل در مورد بریگزیت پیشرفت کمی داشته است .مذاکره کنندگان اتحادیه اروپا خواستار شفافیت بیشتر از سوی هیئت مقابل هستند.
بریتانیا متمایل است که مذاکرات درباره روابط پسابریگزیت با اروپا را آغاز کند اما بروکسل اصرار دارد که در درجه اول قراردادهایی جداگانه در این باره تنظیم شود.
بریتانیا اعالم کرده است که اسناد مختلفی را از جمله برنامههای این کشور برای توافقات جدید گمرکی و پیشنهاد درباره چگونگی حل مشکالت در مورد مرز میان جمهوری ایرلند و ایرلند شمالی منتشر میکند.
این منبع مطلع اعالم کرد :این اسناد و گزارشها نشان میدهد که ما آماده گسترش مذاکرات هستیم.
این سه مسئله عبارتند از :میزان پرداخت بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا ،حقوق شهروندان اتحادیه اروپا و بریتانیا و مدیریت مسائل مرزی در میان ایرلند و ایرلند شمالی.

صحنه سیاسی عراق در حال تغییر و انتخابات آینده

نفیسه اله دادی  -تحلیل گر سیاسی

«داعش» یا «دولت اسالمی عراق و شام» گروه سلفی جهادی به سرکردگی ابوبکر البغدادی است
که در سال  2003از القاعده منشعب شده ابتدا در عراق شکل گرفت و سپس با بحران سوریه در سال
 2011جانی تازه یافت و در ســال  2012با سودای خالفت در تمامی سرزمینهای اسالمی در عراق
اعالم موجودیت کرد .این گروه با درپیشگرفتن اندیشه و عمل شیعهستیزی و شیعهکشی بدون تسامح
و قلمروگشــایی و فتح اراضی با ادعای یکدست کردن جهان اسالم و برچیدن تفرقه جهاد از القاعده
منشعب شد و به دیگر سرزمینهای اسالمی تعرض نمود.
خشونت روزافزون این گروه در سال  2013موجب مرگ هشت هزار نفر شد و از نظر سازمان ملل
داعش آن سال را به خونینترین سال پس از  2008تبدیل کرد .این گروهک تروریستی ،تا ژوئن ،2014
زیرساختهای دولتی و منطقهای هر دوطرف مرز سوریه و عراق را تحت کنترل درآورد و در حال حاضر
فجیعترین جنایات را رقم زده و در صحنه جهانی به نمایش گذاشته است.
این گروهک دارای اصول و خصائص فکری اســت که آن را از محدودیت به هر قید و بندی رها
ساخته و برای فعالیت بی حد و مرز به تکاپو واداشته است که این اصول و خصائص به شرح زیر است:
 -1تفکر تقسیم سرزمینها به داراالسالم و دارالکفر و لزوم گسترش داراالسالم.
-2ایدئولوژی نفرت و تخاصم با اعتقاد به تکفیر و حذف عناصری که به عنوان کافر شناخته میشوند.
-3تفسیر اصول اسالمی بر اساس رای و منافع خویش که زمینه هرگونه سوء استفاده را برای مقاصد
و اعمال ضد انسانی و اخالقی آنها فراهم میکند.
این اصول فکری برآمده از زمینههای بسیاری است؛ از جمله این عوامل میتواند اشاره داشت به:
 -1حمایت منطقهای عربستان از داعش بهلحاظ فکری ،آموزشی ،اقتصادی ،نظامی.
-2حمایت بین المللی دیپلماتیک و تسلیحاتی توسط قدرتهای بزرگ و کشورهای فرامنطقهای.
-3دسترسی به وسائل ارتباط جمعی برای شناساندن و ایجاد چهره دوگانه از خود.
-4منابع غنی مالی با استفاده از نفت و مالیات و سرقت بانکهای مناطق تحت تسلط.
 -5طرفداران و اعضای خارجی از تمام کشورها.
-6فقر و مشکالت هویتی مردم منطقه خاورمیانه که زمینه پذیرش آنها را آسانتر کرده است.
شیعهکشی داعشی ،به روی مدافعان حرم ایرانی نیز شمشیر کشیده است .برای داعشی شیعهکشی
یعنی ورود به بهشت اما برای شیعه شهادت یعنی همه چیز ،یعنی رضایت خدا .شهادت در مذهب شیعیان
جایگاهی بس واال دارد .یازده امام معصوم شیعه (ع) همگی به گونهای شهید شده و هیچیک با مرگ
طبیعی از دنیا نرفتهاند .امام نخست شیعیان( ،حضرت علی بن ابیطالب (ع) چون هنگامه شهادتش فرا
«سید الشّ هداء»
میرسد ،میفرماید« :به خدای کعبه که رستگار شدم» واز القاب مشهور امام حسین (ع)ّ ،
است .این نشان از احترامی است که شیعیان برای شهادت قائلاند.
در نظرگاه شــیعه ،شهیدان در آن جهان مقاماتی بس واال دارند .آنان همان َدم که جان میبازند ،از
همه گناهان پاک میگردند .بنابراین اگر شیعهکشــی برای داعش برابر با بهشت است در سوی دیگر
شهادت برای شیعه واالترین مقام است .از نظر فرهنگی و عرفی شهید تبدیل به اسطورهای میشود که
حتی در خیال هم نمیگنجد.
این نوشــتار واکنشی به شــهادت مظلومانه «شهید محسن حججی» اســت .داعشی که گلوی
«حججی» را نشــانه گرفت در اصل ذهن بیدار شیعهی ایرانی را هوشیارتر کرد .هوشیاریای از جنس
تاریخ عاشورا .داعشی باید بداند که در سرزمین نجبا ،سر بریدن نماد مظلومانهی تاریخ است که با این
اقدام ،شیعه ایرانی عمیقتر و شجاعانهتر عمل خواهد کرد.
در قرن «سلفیگرفتنها» ،منفورترین سلفی دنیا ،عکس با سر بریدهی شهید است که در پس آن
احســاس شجاعت نهفته باشد .باید گفت این داعشــی فقط توهم شجاعت دارد چرا که درجه اعالی
شــجاعت و دالوری در چشــمان آرام و دل دریایی «شــهید حججی» موج میزند .سرداران بینظیر
ایرانی استوارتر از همیشه برای خونخواهی مظلومان ایستادهاند .حامیان گروه تروریستی داعش سخت
در تالشاند ایران را در جنگی وحشــیانه درگیر کنند اما شاید به این نکته توجه ندارند که حججیها،
ایرانی هستند!

پاورقی

به گــزارش خبرگزاری رویترز ،مقتــدی صدر روحانی
شیعه عراق روز یکشنبه  ۱۳اوت از امارات متحده عربی دیدار
میکند .این دومین سفر او طی یکماه گذشته به کشورهای
سنی حوزه خلیج فارس است و اوایل ماه ژوئیه نیز در سفر به
عربستان سعودی مورد استقبالی گرم قرار گرفت.

مقتدی صدر که دربین قشــر وسیعی از جوانان شیعه
حاشــیه بغداد نفوذ دارد هدف از این سفرها را تقویت روابط
با دولتهای سنی منطقه اعالم کرده است .او در عین حال
طی دو ســال گذشته از سیاستی متفاوت با سیاست دولت
مرکزی عراق در منطقه بهویژه در مورد بحران سوریه سخن
گفته است .مقتدی صدر اوایل آوریل سال جاری میالدی از
بشار اسد خواست تا به خاطر منافع ملی کشورش از قدرت
کنارهگیری کند .همچنیــن طی ماههای اخیر و همزمان با
شکست داعش در عراق و ســوریه ،خواهان استقرار دولتی
مستقل در ســوریه و انحالل گروههای شبه نظامی شیعی
مانند حشد الشعبی شده اســت .برای عراق نیز او خواستار
اصالحات عمیق در جهت تقویت حاکمیت ملی است.
اگر این تغییر تدریجی در گرایش سیاسی مقتدی صدر
را در کنــار جدایی عمار حکیــم از مجلس اعالی انقالب و

تأســیس حزب «حکمت ملی» بر محور جوانگرایی و سه
هدف اعالم شده «رویکرد ملیگرایانه ،فرامذهبی و فراقومی»
قرار دهیم ،چشمانداز تغییر در آرایش نیروهای سیاسی عراق
در آستانه انتخابات آینده این کشور تا حدودی روشن خواهد
شــد .در عین حال این نکته را نیز نباید از نظر دور داشــت
که تالش بین المللی بــرای پایان دادن به حیات داعش در
منطقه ،توام شده است با فشار اروپا و آمریکا به حکومت عراق،
برای شــرکت دادن گروهها و قبایل سنی در قدرت ،تا بتوان
زمینههای احیای مجدد پدیده داعش را از میان برداشــت.
مجموعه این عوامل و بحران چند جانبه عراق ،ملیگرایی و
رویکردی نو به مســائل منطقه را در بین طیفهای مختلف
سیاسی و گروههای اجتماعی بهویژه جوانان این کشور تقویت
کرده و طی یکسال گذشته این عناصر در حکومت مرکزی
عراق نیز به طور گســترده مورد بحث و بررسی قرار گرفته

پسر مادورو کاخ سفید را اشغال میکند؟
در ادامــه جنجالهای متقابل کالمــی و اظهارات جنجال
برانگیز میان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و مســئوالن
ونزوئال ،پســر نیکوالس مادورو رئیس جمهوری ونزوئال ،آمریکا
را تهدید کرد.
وی به دنبال اظهارات جمعه پیش ترامپ مبنی بر بررســی
همه گزینهها از جمله گزینه نظامی بر ضد ونزوئال ،کاخ ســفید
را تهدید کرد.
خبرگزاری رویترز به نقل از پســر مادورو نوشت :در صورت
حمله نظامی به ونزوئال ،سالحهایمان به نیویورک روانه خواهد
شد و کاخ سفید را اشغال خواهیم کرد.
این در حالی ســت که مخالفان حاضر در پارلمان ونزوئال،
نتایج انتخابات مجلس مؤسسان را رد کرده و آن را ابزاری برای
مادورو جهت دست گرفتن قدرت و دور زدن پارلمان منتخب و
شانه خالی کردن از انتخابات ریاست جمهوری دانستند که قرار
است پایان  2018برگزار شود.
این مسئله موجب تشــدید اعتراضهایی شد که از آوریل
آغاز و به کشته شدن بیش از  120نفر منجر شده بود.
ونزوئال افزون بر افزایش تورم با بحران اقتصادی و اجتماعی
بزرگی روبروســت و میلیونها نفر از مردم از کمبود غذا و دارو
رنج میبرند.
ترامــپ روز جمعه از بدمنســتر در ایالت نیوجرســی در
خصوص بحران سیاســی روبه افزایش کاراکاس پایتخت ونزوئال
گفت که گزینههایی برای پاســخ به ســرکوب تظاهرکنندگان
مخالف با حکومت نیکوالس مادورو توسط مسئوالن این کشور

است .تقویت مواضع کردهای عراق در بیرون راندن داعش از
شمال و غرب این کشور و تصمیم اقلیم خودمختار کردستان
برای برگزاری همهپرســی استقالل در ماه سپتامبر ،به نوبه
خود تأثیر مضاعفی بر ناگزیــری حکومت مرکزی عراق در
دور شــدن از فرقهگرایی و گرایش به تأمین حاکمیت ملی
از یکســو و جستجوی جایگاهی جدید در منطقه از سوی
دیگر داشته است .اعالم تشکیل شورای هماهنگی بین بغداد
و ریاض در ماه ژوئن ســال جــاری ،با هدف ارتقای روابط و
همکاری دو طرف و تالش برای بهبود روابط همسایگان عرب
در منطقه ،نشانهای جدی از تغییر رویکرد منطقهای حکومت
عراق است .به نظر میرسد هم تغییر سیاستها در حکومت
مرکزی عراق و هم رشد ملیگرایی در احزاب و جریانهای
سیاســی خارج از حکومت ،صف بندیها و آرایش سیاسی
متفاوتی را نیز در انتخابات آینده این کشور رقم خواهد زد.

خنثی شدن حمله تروریستی
علیه مسلمانان در انگلیس

را بررسی میکند که مداخله ارتش آمریکا از جمله آنهاست.
وی افزود :واشنگتن گزینههای زیادی دارد و درصورت لزوم
گزینه نظامی را برای ونزوئال بر میگزیند.
رئیس جمهوری آمریکا گفت :کشــورش در همه دنیا حتی
مناطق دورافتاده نیروی نظامی دارد.
از سوی دیگر والدیمیر بادرینو وزیر دفاع ونزوئال نیز ساعات
پایانی شب جمعه ترامپ را به خاطر اشاره به گزینه نظامی برای
حمایت غیرنظامیان از سرکوب مسئوالن ونزوئالیی تهدید کرد.
آمریکا ابتدای آگوســت تحریمهای جدیــدی علیه رئیس
جمهوری ونزوئال که وی را دیکتاتور توصیف کرده ،اعمال کرد.
دولت آمریکا ایــن اقدام را پس از انتخابات جنجال برانگیز
مجلس مؤسسان که مادورو علیرغم مخالفت گروههای مخالف
برگزار کرده بود ،اتخاذ کرد.
گفتنی است از زمان آغاز اعتراضهای مخالفان از آوریل و
سرکوب مسئوالن ،بیش از  125نفر کشته شدهاند.

ســرویسهای امنیتــی انگلیس به کمک
پلیس این کشــور به پایگاههــای نئونازیها را
که قصد داشتند دست به حمله تروریستی علیه
مسلمانان بزنند ،یورش بردند.
به گزارش ایسنا ،به نوشته روزنامه ساندی
تایمز ،حدود  ۴۰نئونازی توسط پلیس و به اتهام
اینکه قصد داشــتند دست به توطئه تروریستی
علیه مســلمانها در سراســر انگلیــس بزنند،
مــورد بازجویی قرار گرفتنــد .منابع اطالعاتی
پلیس گفتند ،این افراطگرایان قصد داشــتند در
یورکشایر شــامل مناطق "لیدز"" ،دوزبری" و
"باتلی" دست به حمالت علیه مسلمانان بزنند.
پلیس و نیروهای امنیتی انگلیس بر این باورند
که اقدامات راســتهای افراطی در این کشور
در سال گذشته میالدی و از زمان کشته شدن
"جو کاکــس" ،یکی از نمایندگان حزب کارگر
به دست نئونازیها افزایش یافته است.
توماس مایر ،یکــی از اعضای نئونازیها
جو کاکس را در "بیرســتال ،غرب یورکشــایر
در ژوئن سال گذشــته میالدی کشت .وی به
حبس ابد محکوم شــده است .تحقیقات پلیس
درباره اقدامات ایــن افراطگرایان پس از حمله

تروریســتی در ژوئن ســال جاری میالدی در
نزدیکی مســجد پارک "فینزبری" و در شمال
لندن صورت گرفته اســت کــه در جریان این
حمله یک مسلمان کشــته و  ۱۱تن دیگر نیز
زخمی شــدند .یکی از منابــع اطالعاتی گفت:
خطری که ایــن افراطگرایان نئونــازی دارند،
کمتــر از شــبه نظامیان نیســت .آنها اهداف
آســیبپذیر را انتخاب میکنند و سپس دست
به اقدامات خود میزنند.
البتــه نئونازیهــا را بهســختی میتوان
رهگیــری کرد چون آنها عملیــات خود را به
بهترین شکل ممکن و متفاوت با شبه نظامیان
انجام میدهند.

دمیرتاش :حزب حاکم و جنبش ملیگرا به دنبال برگزاری انتخابات زودهنگام هستند

ترامپ نژادپرستی را احیا میکند
روز شــنبه  ۱۲اوت راست گرایان افراطی در شــهر شارلوتسویل در ایالت ویرجینیا تظاهراتی با
سازماندهی قبلی به راه انداختند ،که در تقابل با تظاهرات ضد فاشیستها به خشونت گرایید .راست
گرایان افراطی شامل گروههای نئونازی ،سفیدبرتر پندارها ،ملیگرایان افراطی و حامیان دونالد ترامپ
بودند که شعارهای تندی در حمایت از برتری آمریکا ،نژاد سفید و علیه مهاجران سر میدادند .مدت
کوتاهی پس از آن یک نژادپرســت با یک خودرو شــماری از معترضان به تجمع نژادپرستان را زیر
گرفت .گزارشها حاکی است که بر اثر این حادثه دست کم یک نفر که یک زن  32ساله بود کشته
و  ۱۹نفر دیگر مجروح شدند .به گزارش یورونیوز ،فرماندار ویرجینیا برای کنترل بهتر تظاهرات از قبل
در این شهر وضعیت اضطراری اعالم کرده بود ،اما تجمع حدود شش هزار نفر در این تظاهرات و در
مقابل اعتراض شدید مخالفان نژادپرستی اوضاع را تا حدودی از کنترل خارج کرد .حمل آشکار سالح
توسط افراط گرایانی که لباسهای شبه نظامی به تن داشتند و شعارهای نژادپرستانه سر میدادند،
واکنش مخالفانی که از مناطق اطراف به شارلوتسویل آمده بودند را برانگیخت و هر دو طرف به پرتاب
اشیای مختلف به سمت هم دست زدند .تجمع در شارلوتسویل در حمایت از شکایت جیسون کسلر،
وبالگنویس راستگرا از شورای شهر شارلوتسویل به دلیل تصمیم مسئوالن این شهر برای برداشتن
مجسمه ژنرال رابرت لی است .رابرت لی در جریان جنگ داخلی آمریکا ،ارتش ویرجینیا متشکل از
حامیان برده داری و برتری نژاد سفید را فرماندهی میکرد .در جریان تظاهرات درگیریهایی با پلیس
ضد شورش نیز رخ داد .در این میان سقوط بالگردی که در حال رصد درگیریهای نژادپرستانه بود،
به کشته شدن دو سرنشین آن منجر شد .به این ترتیب شمار کشتهشدگانی که به طور مستقیم یا
غیرمســتقیم در این درگیریها جان باختند به  ۳نفر رسید .در پی این حوادث اداره تحقیقات فدرال
امریکا (اف بی آی) یک پرونده حقوق مدنی برای بررسی این حمله تشکیل داد .ویدیویی که از این
صحنه ضبط شده است ،نشان میدهد که معترضان با چوب به اتومبیل سواری نقرهای رنگی حمله
ور میشوند .سپس این خودرو به عقب حرکت میکند و مردم را زیر میگیرد .شخصی که متهم است
این خودرو را رانندگی میکرده ،جیمز فیلدز نام دارد و  ۲۴ساله و اهل ایالت اوهایو است .وی به ظن
ارتکاب قتل عمد درجه دو بازداشت شده است .اداره تحقیقات فدرال آمریکا در این باره یک پرونده
تحقیق در زمینه حقوق مدنی را گشوده است.
تری مک اولیف ،فرماندار ایالت ویرجینیا اندکی پس از این واقعه به خبرنگاران گفت« :من برای
همه برتریجویان سفیدپوست و نازیهایی که امروز به شارلوتسویل آمدند ،پیامی دارم .پیام ما روشن
و ســاده است .به خانهتان بروید… .اینجا جای شما نیست .شرم بر شما باد .شما وانمود کردید که
میهن پرستید اما اصال میهن پرست نیســتید ».وی پس از حوادث پیش آمده حالت فوق العاده در
شارلوتســویل اعالم کرد .درباره بالگرد سرنگون شده پلیس نیز پلیس ایالتی ویرجینیا گفت که این
هلیکوپتر در حال کمک به نیروهای پلیس برای نظارت بر راهپیمایی بود .دونالد ترامپ ،رئیس جمهور
آمریکا بروز خشونتها در شارلوتسویل را محکوم کرد و خواهان اتحاد همه شهروندان آمریکا علیه
نفرت پراکنی شد .وی در پیامی توییتری ضمن محکوم کردن این درگیریها نوشت« :همه باید برای
محکوم کردن چنین خشونتهایی متحد شویم .ایاالت متحده جای چنین اعمالی نیست ».اما توئیت
ترامپ نتوانســت نظر قربانیان و افرادی که از این حادثه خشمگین شده اند ،جلب کند ،برای همین
ترامپ توئیت دیگری زد و نوشت« :عمیقترین همدردیها با خانوادهها و همکاران افسران پلیسی که
کشته شدند .همه شما جزء بهترینهای مردم آمریکا هستید ».در هیچ کدام از این توئیتها ترامپ
هیچ گروهی را به عنوان عامل حادثه معرفی و محکوم نکرد و همین مســئله باعث انتقاد از او شد.
بسیاری ترامپ را عامل وقوع چنین حوادثی میدانند و میگویند او و مشاورانش مستقیم و غیرمستقیم
از تحرکات نژادپرستانه حمایت میکرده و در اظهارات خود به صراحت عبارتهای نژادپرستانه به کار
میبرده که نتیجه اش حوادثی از قبیل حادثه پیش آمده در شارلوتسویل ویرجینیاست .عصبانیتها
از ترامپ بر سر این حادثه زمانی افزایش مییابد که اکثریت کسانی که در این تجمع شرکت کرده
بودند طرفداران دونالد ترامپ بودند .یکی از ایرادهایی که منتقدان میگیرند این است که میگویند او
با وجود این که از چنین تجمعی خبر داشته اما از طرفدارانش نخواسته است که در آن شرکت نکنند
یا حداقل دست به کارهای خشونت آمیز نزنند .ترامپ در پیامهای خود نیز حاضر نشد راستگرایان
افراطی را عامل این حادثه بداند و آنها را محکوم کند .وی تنها گفته است که «بسیاری از طرفها»
را به خاطر این درگیریهای خشونت آمیز سرزنش میکند .در توییت دیگری نیز تنها گفته باید برای
محکوم کردن چنین خشونتهایی متحد شویم.

بینالملل

صالحالدیــن دمیرتــاش ،رهبــر محبوس حزب

دموکراتیک خلق گفت که احزاب عدالت و توســعه و
جنبش ملیگرا مقدمات انتخابــات زودهنگام را آغاز
کردهاند.
به گزارش ایســنا ،به نقــل از روزنامــه حریت،
صالحالدین دمیرتاش ،رهبر محبوس حزب دموکراتیک
خلق ترکیه در پیامی به مراسم "هوشیاری و عدالت"
در شــهر وان گفت :ائتالف حزب عدالت و توســعه و
حزب جنبش ملیگــرای ترکیه مقدمــات انتخابات
زودهنــگام را آغــاز کردهاند .برهمین اســاس من و
دوستان مرا پشت میلههای زندان نگه داشتهاند.

وی از تمام اعضای حزبش ،سازمانهای استانی و
حوزه زنان و جوانان این حزب خواست که برای ایجاد
آمادگــی در انتخابات زودهنگام تمــام تالش خود را
انجام دهند .او افزود :ما از انتخابات پیشرو نمیترسیم.
اگرچه بســیاری از ما در زندان به ســر میبریم اما ما
اصلیترین حزبی هســتیم که آینده سیاسی ترکیه را
رقم خواهیم زد .هیچ جنبش سیاسی نمیتواند آینده
سیاسی ترکیه را بدون مشورت و توافق با ما رقم بزند.
دمیرتاش اضافه کرد :هیچ نیروی سیاســی قادر
نیســت روابط حزب دموکراتیک خلق را با مردم قطع

کند .من میدانم که شــما تحت فشــار و تهدیدهای
بســیاری قــرار دارید .اگر مــا در برابر ایــن ترسها
و تهدیدهــا تســلیم شــویم دیگــر نمیتوانیم برای
کودکانمان چیزی به میراث بگذاریم.
رهبر محبــوس حزب دموکراتیــک خلق ترکیه
گفــت :اردوغان از بودجه ریاســت جمهــوری برای
برگــزاری راهپیماییهای حزب عدالت و توســعه در
سراسر ترکیه اســتفاده میکند .گرچه هنوز آنها بر
رقابت دموکراتیــک و برابر در انتخابات تأکید میکند
اما مردم این تبعیضها را به طور آشکار میبینند.

وحشیگری آل سعود در عوامیه
مقامات ســعودی هفته گذشته اعالم کردند یکی
از محلههای عوامیه در اســتان القطیف را که صحنه
اعتــراض مردمی و درگیری بــا نیروهای امنیتی بود
تحت ســیطره در آوردهاند .سازمان دیده بان حقوق
بشــر اعالم کرد نیروهای امنیتی عربســتان شهرک
عوامیــه را محاصره کــرده و بســتهاند .درحالی که
حکومت عربستان درباره بســتن این شهر توضیحی
نداده است ،دیدهبان حقوق بشر که مقر آن نیویورک
اســت میگوید با مقایســه تصاویری کــه از طریق
ماهواره در ماههای فوریه و اوت گرفته شــده اســت
میتوان دریافت که بخشهای وســیعی از شهرک به
شــدت تخریب شده و زیرساختهای آن از بین رفته
اند اما ارتش عربستان میکوشد حجم ویرانیهایی را

که به شهر وارد آمده اســت پنهان کند .مدیر بخش
خاورمیانه این سازمان میگوید مقامات سعودی باید
برای ســاکنان تحت محاصره عوامیه خدمات اساسی
را فراهم کنند و مطمئن شــوند کــه آنها میتوانند
داخل و خارج شهر با امنیت تردد کنند.
وی افزود مقامات ســعودی همچنین باید فورا
و به شــکل موثق درباره این موضــوع تحقیق کنند
کــه آیــا نیروهای تحــت امرشــان در عوامیه بیش
از اندازه خشــونت به خرج دادهاند یــا نه و اقدامات
فوری برای فراهم شــدن امکان بازگشت به خانهها را
برای اهالی فراهم کنند .مغازهها و مطبهای شهرک
باید دوباره فعال شــود و بابت تخریب ســاختمانها
توســط نیروهای امنیتی ،به ساکنان غرامت پرداخت

گردد .مقامات ســعودی ،تروریســتها و قاچاقچیان
مواد مخــدر را در درگیریهای اخیــر عوامیه متهم

رئیس موساد:
ایران میخواهد به قدرت منطقه تبدیل شود
به گزارش پایگاه خبری اسرائیل نشنال نیوز ،یوسی کوهن
رئیس سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) روز یکشنبه
در جلسه هفتگی کابینه مدعی شد :ایران در حال توسعه نفوذ و
کنترل خود در خاورمیانه از طریق نیروهای نیابتیاش در عراق،
سوریه ،لبنان و یمن است.
وی در ادامه ادعاهای خود گفت :در نقاطی که حضور ایران
محدود است ،این رژیم تالش میکند تا این جای خالی را پر کند.
رئیس موســاد همچنیــن با ادعای اینکه ایران دســت از
خواسته خود برای تبدیل شدن به یک قدرت هستهای برنداشته
است ،گفت که توافق هستهای ایران و قدرتهای جهانی موجب
تقویت رفتارهای تسلطجویانه این کشور در منطقه شده است.
وی به وزیران کابینه صهیونیســتی گفت که اقتصاد ایران
از زمان حصول توافق هســتهای در سال  2015تاکنون تقویت
شده است.
نخستوزیر اسرائیل تأکید کرد :فرضیههای مورد استفاده در
مبنای توافق با ایران از ابتدا اشتباه بوده است.
بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل با اشاره به ادعای رئیس

موســاد مبنی بر اینکه ایران همچنان در رویای تبدیل شدن به
قدرت هستهای است ،گفت :اسرائیل عضوی از این توافق نیست
و به شروط آن نیز پایبند نیست.
نتانیاهو افزود :اظهارات یوســی کوهن رئیس موســاد در
نشســت کابینه مدرکی شفاف است مبنی بر اینکه فرضیههای
مورد استفاده در مبنای این توافق از ابتدا اشتباه بوده است.
به نظر میرســد اظهارات مقامات اسرائیل نوعی حمایت از
سیاســتهای دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا باشد که ایران
را به نقض توافق متهم و تحریمهای جدیدی را علیه این کشور
وضع کرده است.

میکنند درحالیکــه درگیریها بین تظاهرکنندگان
و نیروهــای امنیتی از ماه مه شــکل گرفت و موجب
کشته شــدن تعدادی از شهروندان و نیروهای پلیس
شده است.
عوامیــه که در منطقــهای نفت خیز در شــرق
عربستان قرار دارد از سال  2011صحنه اعتراضهای
مردمــی بود که به طرح درخواســت مســاوات بین
شیعیان و اهل تسنن تبدیل شد.
شــیخ نمر النمــر ،روحانی شــیعی و از رهبران
جنبش در ژانویه  2016به اتهام تروریسم اعدام شد.
اکثر شــیعیان سعودی در شــرق نفت خیز عربستان
زندگــی میکنند و از انزوا و محرومیت شــدیدا رنج
میبرند.

بازتاب سخنان وزیر کشور عراق درباره
درخواست عربستان از ایران
شبکه خبری روسیا الیوم در این باره گزارش کرد:
قاسم االعرجی وزیر کشور عراق در این باره گفت ،وی
به عربستان ســعودی اعالم کرد که اگر آنها به دنبال
بهبود روابط با ایران هســتند ،به زائران ایرانی احترام
بگذارند و به آنها اجازه زیارت قبرستان بقیع را بدهند.
این شبکه خبری در ادامه آورد :عبدالرضا رحمانی
فضلی در پاســخ به این گفته مقام عراقی اعالم کرد
که این ما نبودیم که روابط خود با عربســتان را قطع
کردیم.
قاســم االعرجی در این باره تاکیــد کرد ،ایران
درخواست ســعودی را مثبت دانسته است و عربستان
نیز وعده داد ،به شروط ایران پاسخ مثبت دهد.
بخش عربی «خبرگزاری اســپوتنیک روســیه»،
«شــبکه خبری الجزیره قطر»« ،خبرگزاری رســمی
آلمــان (د.پ آ) ،روزنامه فرامنطقــه ای «رای الیوم»،
«شــبکه خبری شــیعیان عربســتان (نبا)« ،تارنمای
روزنامه مصــری 'الیوم الســابع'»« ،شــبکه خبری

العراقیه»« ،پایگاه کردی روداو کردســتان عراق» این
مطلب را بازنشــر داده اند .قاسم االعرجی روز یکشنبه
در دیدار عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشــور ایران
به سفر اخیر خود به عربســتان و دیدار با ولیعهد این
کشــور اشــاره و اظهارکرد :محمدبن سلمان رسما از
من درخواســت کرد تا عراق واســطهای بین ایران و
عربستان برای کاهش تنش ها باشد .پیش از این نیز
ملک سلمان این درخواست را داده بود.

