
مشاور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد 
در مقابله با تهدید کره شمالی و برنامه هسته ای این کشور 

هیچ گونه راه حل نظامی وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، استیو بنن، استراتژیست ارشد کاخ 
ســفید در گفت وگو با پایگاه خبری "امریکن پراســپکت 
آنالین" درباره تنش های اخیر با کره شمالی گفت: در مقابله 

با تهدیدهای هسته ای این کشور راه حل نظامی وجود ندارد. 
این راه حل را فراموش کنید. 

بنن درباره تالش دونالد ترامپ برای تحت فشار قرار 
دادن پکن برای کاهش تهدیدات ناشی از کره شمالی گفت: 
آمریکا باید مواضع سخت تری را علیه پکن اتخاذ کند؛ بدون 
توجه به اینکه پکن بتواند در متوقف کردن کیم جونگ اون، 

رهبر کره شمالی کمک کند یا نه.
بنن با دفاع از جنگ اقتصادی با چین گفت: این جنگ 
با پکن همه چیز است. اگر ما این جنگ را از دست دهیم، 
۱۰ سال به عقب باز می گردیم و با تورمی مواجه می شویم 

که دیگر هرگز قادر نخواهیم بود که آن را بهبود بخشیم.
هم زمان سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به 
اظهارات این مشاور ترامپ علیه پکن گفت: هر دو کشور از 

تجارت با یکدیگر سود می برند.

وی ادامــه داد: در یک جنگ تجــاری هیچ برنده ای 
وجود ندارد. ما امیدواریم که مسئوالن مرتبط این مسئله 
را منطبق بر قرن ۲۱ حل کنند نه اینکه این مســئله را با 

شرایط قرن ۱۹ و ۲۰ مورد حل و فصل قرار دهند.
او در ادامه از گفت وگو برای حفظ رشد ثابت روابط دو 
کشور حمایت کرد. بنن یکی از مشاوران کلیدی ترامپ در 
کمپین انتخابات ریاست جمهوری این کشور بوده و اکنون 

نیز به عنوان مشاور ترامپ در کاخ سفید حضور دارد.
وی در بخش دیگــری از اظهاراتش درباره اعتراضات 
اخیر شــارلوتزویل ویرجینیا که منجر بــه درگیری های 
خشــونت آمیز شــد، با محکوم کردن طرفداران جنبش 
برتری جویــی، آن هــا را به عنوان »بازنــدگان«، »عناصر 
حاشیه دار« و »جمعی از دلقک ها« نامید. هنوز کاخ سفید 

در این باره پاسخی نداده است.

این در حالی است که کناره گیری استراتژیست ارشد 
کاخ سفید مدام از سوی رسانه های خبری و ناظران سیاسی 
در واشنگتن پیش بینی می شــود. بسیاری معتقدند که 
خروج او با خشونت های اخیر در شهر شارلوتزویل در ایالت 
ویرجینیا و نیز واکنش ضعیف ترامپ در محکوم کردن آن 

سرعت می گیرد.
درخواست ها برای عزل بنن که خودش را رهبر جنبش 
»آلت رایت« می داند، افزایش یافته اســت. گروه راســت 
افراطی موســوم به »آلت رایت« یا جنبش »راست گرای 
جایگزین« متشــکل از ملی گرایان سفیدپوست و اعضای 

نئونازی و یهودستیز است.
با این حال ترامپ از او به عنوان یک »دوســت« و نه 
یک »نژادپرست« یاد کرد و افزود: خواهیم دید چه بر سر 

بنن می آید!

به گزارش رویترز، سناتور باب کورکر گفت: رئیس 
جمهور هنوز نتوانســته اســت که ثبات  خود را نشان 
دهد. او همچنین شایستگی الزم را از خود برای این که 
بتواند موفق شود، نشان نداده است. الزم است که وی 
موفق شــود و ما به این موضوع نیاز داریم. کشور ما به 
این موضوع نیاز دارد که وی موفق شود. فرقی نمی کند 
که جمهوری خواه باشد و یا دموکرات. ما به این موضوع 
نیاز داریم که رئیس جمهورمان موفق باشــد. تمامی 

کشــورهای جهان نیاز دارند که رئیس جمهورشــان 
موفق باشد.

وی افزود: او همچنین اخیرا نتوانســته است این 
موضوع را نشــان دهد که شــخصیت این ملت را  به 
خوبی می شناسد. او هنوز این موضوع را از خود نشان 
نداده است که می تواند درک کند که چه چیزی سبب 
شده اســت که این کشــور فوق العاده باشد و چگونه 
این کشــور امروز به اینجا رسیده است. رئیس کمیته 

روابط خارجی ســنای آمریکا گفت: من باید بگویم که 
ما هم اکنون در برهه زمانی قرار داریم که الزم اســت 
تغییرات ریشه ای در کاخ سفید روی دهد واین موضوع 
باید روی دهد. به نظرم رئیس جمهور باید به ســهم و 
نقشی که وی در کشــور ما برعهده دارد توجه داشته 
باشد و باید ماورای آنچه که هست حرکت کند. او باید  
به گونه ای حرکت کند که فکر می کند بهترین وضعیت 

را برای کشور ما به همراه خواهد داشت.

بــه گزارش پایگاه المنار به نقل از ســتاد اطالع 
رســانی جنگ ســوریه، نیروهای ارتش ســوریه با 
همکاری و همراهی نیروهای هم پیمان ضمن اجرای 
عملیــات نظامی درحومــه جنوبی الرقــه، موفق به 
آزادســازی کارخانه گاز توینان و میدان های نفتی یا 
گازی توینان، االکرم، غرب الحسین، الغدیرو ایستگاه 
التوینان از اشغال گروه های مسلح تروریستی شدند.

براســاس این گــزارش، نیروهای ارتش ســوریه 
درعملیات خود موفق شدند ده ها تن ازتروریست های 

مسلح را به هالکت برسانند.
درگــزارش یاد شــده همچنین آمده اســت که 
نیروهای ارتش سوریه، درعملیات خود، ۱5 خودروی 
مجهــز به تیربــار تروریســت ها را منهــدم کردند و 
یگان های مهندسی ارتش سوریه نیز، توانستند بمب ها 
و مواد منفجره کار گذاشته شده در میدان های نفتی یا 

گازی آزاد شده را خنثی کنند.
طبق اعالم ســتاد اطالع رســانی جنگ ســوریه، 
نیروهای ارتش این کشــور همچنین درحال پیشروی 

به ســمت اثریا درحومه شــرقی حماه هســتند وطی 
این پیشــروی ها، توانســتند ۱3 کیلومتر را در مسیر 
 اثریــا  توینان  الکریم و برخی دیگــر از ارتفاعات آزاد 

کنند.
األندونیســی«،  گفته می شــود که »أبو محمد 
»أبو أســامه عیاش« و »أبو منذر الجاسم العراقی« 
از جمله تروریســت های مسلحی هســتند که طی 
عملیات یاد شده توســط نیروهای ارتش سوریه به 

رسیده اند. هالکت 

محمد بــن عبدالرحمن آل ثانی پنج شــنبه در 
یک کنفرانــس مطبوعاتی گفت: با وجودی که اقدام 
پیشــین دولت عربســتان مبنی برجلوگیری از ورود 
حجــاج قطری و اجــازه کنونی برای حــج، اقدامی 
سیاســی است، ما از این تحول که اقدامی رو به جلو 
برای رهایی از این محاصره تحمیلی اســت، استقبال 

می کنیم.
ســلمان بن عبدالعزیز، شاه عربســتان روز پنج 
شنبه اجازه ورود حجاج قطری به عربستان از طریق 
گذرگاه مرزی ســلوی برای ادای مناسک حج صادر 

کرد.
وی هم چنیــن بــا میانجی گری شــیخ عبداهلل 

 بــن   علی آل ثانــی، به همه شــهروندان قطری که 
مایل به انجام مناســک حــج بودند اجازه داد  بدون 
عربســتان  الکترونیکــی،وارد  مجوزهــای   داشــتن 

شوند. 
 شــاه عربســتان هم چنین دســتور داد حجاج 
قطری از فــرودگاه بین المللی ملــک فهد الدمام و 

فرودگاه بین المللی االحســاء در میهمانیش شرکت 
کنند.  ســلمان از موافقت خود با ارسال هواپیماهای 
خاص خطوط هوایی عربســتان به فرودگاه دوحه با 
هزینه عربســتان برای انتقال حجاج قطری به شــهر 
جده و شــرکت در مراســم میهمانی خادم الحرمین 

الشریفین)!( در حج و عمره خبر داد. 

در حالی که تنها چند هفته تا برگزاری انتخابات 
در آلمان باقی مانده اســت، جمعی از راست گرایان در 
شــرق آلمان با فریادهای »خیانــت کار« از صدراعظم 

آلمان استقبال کردند.
به گزارش ایســنا، به نقــل از خبرگزاری رویترز، 
آنگال مــرکل، صدراعظم آلمان در جریان ســخنرانی 
خود در کمپین انتخاباتی اش در شــرق آلمان با دفاع 
از تصمیمش مبنی بر اجازه دادن به ورود صدها هزار 
نفر از پناهجویان، با فریادهای »خیانت کار« از ســوی 

جمعی از راست گرایان افراطی مواجه شد.
وی در میان هزاران نفر از مردم آلمان در شهری 
در ایالت ساکسونی در نزدیکی مرز چک  گفت: برخی 
می خواهند گوش کنند اما دیگــران تنها می خواهند 
فریاد بزنند. این مســئله ای اســت که ما را از هم جدا 
می کند. برخی می خواهند چیزهایی به دست آورند اما 

برخی دیگر تنها جیغ می زنند.
زمانی که وی برای انجام سخنرانی به باالی صحن 
 می رفــت برخی از راســت گرایان وی را »خیانت کار« 

نامیده و شــعار »از این جا برو« ســر دادند. همچنین 
برخی با سوت زدن های بلند تالش می کردند که مانع 

شنیده شدن سخنان مرکل توسط هوادارانش شوند.
نزدیک به ۹۰۰ هزار پناهجو در سال ۲۰۱5 وارد 
آلمان شــدند. در حال حاضر ایــن روند رو به کاهش 

است.
انتخابــات آلمان در ۲۴ ســپتامبر ســال جاری 
برگزار می شود، در این انتخابات آنگال مرکل به دنبال 

چهارمین دوره صدراعظمی است. 

خبرگزاری اسپوتنیک از نیویورک گزارش داد: بشار 
جعفری سفیر سوریه در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 
در نامه ای به آنتونیو گوترش دبیر کل ســازمان ملل و 
رئیس شورای امنیت نوشــت ائتالف تحت فرماندهی 
آمریکا در ســوریه باید منحل شود زیرا نیروهای تحت 
حمایت واشنگتن مردم بی گناه را کشته اند و زیرساخت 
غیرنظامی حیاتی این کشور را از بین برده اند که نقض 
قطعنامه های متعدد ســازمان ملل متحد است. در این 
نامه، نیروهای ائتالف تحت فرماندهی آمریکا به کشتن 
غیرنظامیان بی گناه، تخریب بیمارســتان ها، مدارس و 
زیرساخت در سوریه و همچنین ایجاد اختالل در عملیات 
ضدتروریستی دیگر گروه ها متهم شده است. جعفری در 
نامه خود نوشت: جمهوری عربی سوریه یک بار دیگر از 
کشورهای عضو این ائتالف می خواهد از جنایاتی که این 
ائتالف به نام آن ها مرتکب شده است فاصله بگیرند. وی 

در نامه خود همچنین به حمله یکم اوت ۲۰۱7 ائتالف 
آمریکایی در دیرالزور اشاره کرد که براثر آن بیش از 6۰ 
غیرنظامی کشته شدند که اکثر آن ها را زنان و کودکان 
تشکیل می دادند. در نامه جعفری همچنین آمده است: 
اقدامات ائتالف آمریکایی در سوریه بدون مجوز شورای 
امنیت سازمان ملل متحد انجام می شود و دولت بشار 
اسد رئیس جمهور سوریه نیز با آن مخالف است و اجازه 

چنین اقداماتی را نداده است.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، در روزهای اخیر 
اوضاع در کره شــمالی وخیم تر شده و در هفته گذشته 
نیــز تهدیدات جدیدی میان واشــنگتن و پیونگ یانگ 
رد و بدل شــد. امــا پس از آن رهبران این دو کشــور 
از مواضع خود عقب نشــینی کردند. رهبر کره شــمالی 
در حاشــیه دیدارش از یکی پایگاه های استراتژیک این 
کشــور گفت: موضوع حمله به پایــگاه آمریکا را مورد 
بررســی قرار خواهیــم داد چرا که به انــدازه کافی به 
آمریــکا فرصت داده ایم که در مــورد جنبه های منفی 
و مثبــت این رویارویی که برای هر دو طرف مناســب 

بیاندیشد. نیست، 
»وان زیــن چن« مدیر مرکز مطالعات اســتراتژیک 
چین در آکادمی علوم اجتماعی پکن تأکید کرد که کره 
شمالی و ایاالت متحده آمریکا خود مشکل ایجاد کردند 

و باید این دو کشور خود اختالفاتشان را حل کنند.

با این حال این کارشناس چینی نقش مسکو و پکن 
را حل بحران کره شمالی مردود ندانست چرا که اچین و 
روسیه دو کشور مهم در عرصه جهانی هستند و می توانند 
نقش بســیار مهمی ایفا کنند. به عنوان مثال، می توانند 
کره شمالی را تحت فشار قراردهند، کره شمالی به چین 
و روسیه اعتماد دارد پس ما می توانیم در این زمینه باهم 

همکاری کنیم.
از ســوی دیگر، »یان چانچی« معــاون مدیر مرکز 
مطالعات اســتراتژیک چیــن در آکادمی علوم اجتماعی 
پکن، براین باور اســت که »آمریــکا از این وضعیت در 

جهت منافع خود بهره برداری می کند«.
به گفته این کارشناس، وضعیت موجود به نفع پکن، 
مسکو و سئول نیست زیرا سامانه موشکی »تاد« آمریکا 
به ســمت روســیه و چین نشــانه رفته و در جهت کره 

شمالی مستقر نشده است.
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آرزوی کشــور مستقل کردی در منطقه بحث جدیدی نیست و ده ها سال و شاید بتوان گفت 
قرن ها  است که بسیاری از کردها به دنبال آنند.

بر کسی پوشیده نیست که توافق نامه معروف سایکس پیکو بدون در نظر گرفتن منافع اقوام و 
مذاهب این منطقه را به اجزای مختلف تقسیم کرد و قدرت را در اکثر این کشورها در اختیار اقلیت ها 
قرار داد تا حق و حقوق اکثریت  زیر پا گذاشــته شود و کشورهای نوظهور وارد بی ثباتی بی  نهایت 
گردند. اگر از همان ابتدا مردمان و سیاســت مداران قدرت را بر اســاس لیاقت و کارآیی افراد و نه 
وابستگی طایفه ای و یا قومی آن ها تقسیم می کردند شاید منطقه با این مشکالت که امروزه با آن 
مواجه است مواجه نمی شد اما هر چه جلوتر می رویم این اختالفات قومی و مذهبی روز به روز افزایش 
می یابد. آنچه مزید بر مشکالت شد تالش ایاالت متحده بود برای بازیافتن جایگاه خود در منطقه ای 
که قبال بر اساس منافع دیگر کشورهای ابرقدرت تقسیم شده بود و منافعی برای این قدرت نوظهور 
در آن لحاظ نشده بود، است. طبق دیدگاه مراکز مطالعاتی ایاالت متحده تقسیم بندی فعلی به گونه ای 
نیست که منافع ایاالت متحده را تأمین کند و منافع ایاالت متحده در شرایطی تأمین می شود که 
منطقه مجددا تقسیم گردد و کشورهای ضعیف که دائم با هم درگیر هستند ظهور کنند. کشورهایی 
که همه برای بقای خود به حمایت ایاالت متحده نیاز دارند.  شاید اگر بخواهیم مثالی از این کشورها 
بزنیم می توانیم به ماجرای قطر و عربستان سعودی اشاره کنیم که اگر بخواهیم حجم توان دو کشور 
را با هم مقایسه کنیم شاید بگوییم عربستان توان آن را دارد که قطر را ظرف مدت کوتاهی ببلعد 
اما چون ایاالت متحده و دیگر کشورها پشت قطر ایستاده اند نمی تواند کاری انجام دهد و در واقع 
ایاالت متحده از هر دو طرف سود می برد. نقشه های تقسیم مجدد منطقه خاور میانه برای اولین بار 
در اواخر دهه  شصت میالدی علنی شد و در دهه های هفتاد و هشتاد این نقشه ها علنی شد. شاید 
بتوان مشــهورترین این نقشه ها یا طرح ها را طرح های برنارد لویس و مرزهای خونی آتالنتیک و 
نقشه راه خانم هیالری کلینتون دانست، گو این که طرح های دیگری هم در این زمینه تهیه شده که 
همه تقریبا مشابه یکدیگر می باشد. جالب این که همه این طرح ها توسط مراکز وابسته به البی های 
اسرائیلی در ایاالت متحده تدوین گردیده و همین ماجرا مشخص می کند که اسرائیلی ها هم در این 
ماجرا دخالت داشته اند. دلیل دخالت اسرائیلی ها این بود که پس از جنگ های مختلف اسرائیلی ها با 
اعراب و در نهایت جنگ هایی با حزب اهلل لبنان و مقاومت فلسطین  به این نتیجه رسیدند که از طریق 
جنگ های پر هزینه نخواهند توانست به اهداف خود -رسیدن از نیل تا فرات- برسند و به این دلیل 
باید کاری کنند که همه دشمنان اسرائیل در منطقه نابود شوند و اسرائیل به راحتی بتواند بر منطقه 
مسلط گردد. با این شرایط ابتدا اینان از گروه های تندرو و تکفیری استفاده کردند تا منطقه را به هم 
بریزند و منطقه ای معروف به »سنی استان« )در طرح برنارد لویس( راه بیاندازند و اگر به همان نقشه 
نگاه کنید متوجه می شوید که منطقه ای که داعش آن را اشغال کرده بود و حکومت خود را در آن 
اعالم کرد همان منطقه »سنی استان« است. در همین طرح بخش هایی از ایران و سوریه و عراق 

و ترکیه که اکثریت ساکنان آن کرد هستند باید جدا شوند و دو کشور جدید در آن تشکیل شود.
همان گونه که دیگر بر کســی پنهان نیست می توان مشاهده کرد که تالش برای تشکیل 
کشور »سنی استان« چه مشکالتی را برای منطقه و جهان به وجود آورد و در نهایت پس از نابود 
شدن کل مناطقی که باید کشور »سنی استان« در آن تشکیل می شد هیچ منافعی را به عرب های 

سنی تبار این مناطق نرساند. 
 در صورتی که اقلیم کردســتان بخواهد یک کشــور مستقل کرد تشکیل دهد قطعا دولت 
مرکزی عراق با تجزیه بخشی از این کشور مخالفت خواهد کرد و از سوی دیگر بقیه کشورهای 
منطقه مخصوصا ایران و ترکیه به دلیل واهمه از تالش کرد ها در این کشــورها برای جدایی با 
این ماجرا مخالفت خواهند کرد و می توان گفت منطقه شاهد جنگ جدید قومی خواهد شد. تنها 
کشوری که علنا از این رفراندوم حمایت کرده اسرائیل بوده و ایاالت متحده جهت خالی نبودن 
عریضه یک تقاضای خجوالنه جهت تاخیر رفراندوم به دولت کردستان تحویل داده اما مشخص 
است با توجه به حمایت سیاسی و امنیتی وتسلیحاتی که ایاالت متحده از کردها می نماید این 
تصمیم بدون مشــورت با آن ها نبوده. از طرفی روســیه نیز به دلیل منافع خود و در ادامه قتل و 
ســرکوب پیشمرگ های کرد، قطعا با ایجاد دولت کرد مخالف خواهد بود. امروزه توپ در زمین 
رهبران باتجربه کرد اســت تا متوجه شــوند موافقان و مخالفان این طرح به نفع کردها عمل 
نمی کنند بلکه به دنبال آسیب زدن به آن ها هستند و جهان امروزی جهانی است که قومیت ها و 
مذاهب مرزهای خصومت و دشــمنی را گذرانده اند و همه تالش دارند با ایجاد اتحاد و ائتالف 

قوی تر شوند نه اینکه با جدایی و محدود کردن خود در فضاهای بسته خود را تضعیف کنند.

سایه سنگین اسرائیل و آمریکا بر سر 
رفراندوم کردستان

شــبکه خبری فرانس ۲۴ گزارش داد: راست گرایان 
افراطــی در آمریــکا از دهــه ۹۰ به ایجاد تشــکل ها و 
سازمان های جدیدی برای خود، حتی گروه های شبه نظامی، 
روی آورده اند و با فراگیری آموزش های نظامی، خود را برای 
یک جنگ داخلی احتمالی جدید، آماده می کنند. جیسون 
و جوزف که تا بن دندان مســلح هستند در حال تمرین 
نظامی برای یک تهاجم فرضی هستند. اما گلوله های آن ها 
کامال واقعی است. آن ها عضو گروهی بیست نفره هستند که 
هر ماه در جورجیا واقع در جنوب آمریکا تمرینات نظامی 

انجام می دهند.
مأموریت آن ها دفاع از خود و ترویج حق حمل سالح 
اســت. نوعی بی اعتمادی در بین آن ها وجود دارد به ویژه 
بی اعتمــادی به دولت فدرال. کریس هیل، فرمانده نیروی 
امنیتی ایالت جورجیا می گوید: من برای جنگ و مناقشه ای 

داخلی، مقابله با حمله هسته ای کره شمالی و روسیه، مقابله 
با تهاجم خارجی و یا تهاجم دولت خودمان در صورتی که 
بخواهد برای خلع ســالح کردن مردم، به رویشان اسلحه 

بکشد، آماده ام.
آن ها مثل ارتشی واقعی، آخر هفته ها تمرینات بدنی 

دارند و مبارزه و جنگ را تمرین می کنند.
این شبه نظامیان معموالً با سالح هایشان در تظاهرات 
شرکت می کنند تا به گفته خودشان، در کنار پلیس، امنیت 

را تأمین کنند.
بیشتر کســانی که جذب این گروه های شبه نظامی 
می شــوند از مردم سفیدپوست طبقه متوســط به باال و 
محافظه کار آمریکا هستند که تمایلی به جهانی شدن ندارند.

ایوت دیماریا یکی از زنانی که در این تمرینات نظامی 
شــرکت دارد می گوید: من مهارت هایی یاد می گیرم که 
بیشتر مردم برای یاد گرفتن آن ها پول پرداخت می کنند. 
من اینجا به همراه دوستانم از این آموزش ها لذت می برم. 
من با کسانی هستم که شبیه من هستند. این جا اگر بخواهم 
قبل از غذا دعا کنم کسی مرا مسخره نمی کند. این فرهنگ 

ما است، فرهنگ آمریکایی.

این شبه نظامیان خود را وارثان مهاجران می دانند. اما 
اف.بی.آی )پلیس فدرال آمریکا( آن ها را گروه های افراطی 

می داند.
طبق قوانین آمریکا بیان نفرت در این کشــور ممنوع 
نیســت و ما )گروه گزارشگر فرانسوی( در اینجا می توانیم 

آشکارا اسالم هراس باشیم.
فرمانده این شــبه نظامیان می گوید برای جلوگیری 
از ورود فــردی تندرو به این جمــع، افراد با دقت انتخاب 
می شــوند. اما برخــی گروه ها برای اقدامــات مجرمانه و 

تروریستی خود در گذشته، چنین دقتی به خرج داده اند.
در سال ۲۰۱6 شمار شبه نظامیان ضد دولتی در آمریکا 
۱65 نفر بود. وقتی دموکرات ها قدرت را در آمریکا به دست 
دارند شــمار آن ها افزایش می یابد اما وقتی قدرت دست 

جمهوری خواهان می افتد تعداد آن ها کاهش می یابد.

مخالفان مسلح آمریکایی آماده جنگ داخلی!

آنتونیو گوترش حمله تروریستی در بارسلون در اسپانیا را که به کشته شدن 13 نفر و زخمی شدن دستکم 100تن دیگر منجر شد، محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری شینهوا از سازمان ملل متحد، 
فرحان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد در بیانیه ای اعالم کرد: دبیرکل سازمان ملل متحد از صمیم قلب به خانواده ها و دوستان آن هایی که در این حمله کشته شدند و دولت و مردم اسپانیا تسلیت 

می گوید وی بهبود سریع مجروحان را آرزو کرد و ابراز امیدواری کرد تا افرادی که عامل این خشونت مهیب هستند به سرعت سزای اعمال خود برسند.
فرحان حق خاطر نشان کرد: سازمان ملل متحد با دولت اسپانیا در مبارزه با تروریسم و افراط گرایی خشن ابراز هم بستگی می کند.

واکنش دبیرکل سازمان 
ملل به حادثه بارسلون

پاورقی 

نادیده گرفته شده توسط باقی جهان - شهر کوچک عوامیه در شرق عربستان برای سه 
ماه است که تبدیل به منطقه جنگی شده است. تصاویر ماهواره ای نشان می دهند که تمام 
بخش های این شهر ویران شده اند. تصاویر آتش سوزی ساختمان ها در شبکه های اجتماعی 
دست به دست می شود. ایندیپندنت گزارش می دهد که به دلیل ممانعت دولت از فعالیت 
خبرنگاران خارجی، دسترســی به این منطقه ممکن نیســت. مرکز اصلی مبارزه،  منطقه 
المصوره، بخش قدیمی شهر است. شبه نظامیان شیعه با نیروهای امنیتی عربستان سعودی در 
کوچه پس کوچه های باریک پیکار می کنند. توپ خانه سنگین در این مبارزه استفاده می شود 
و تا کنون حداقل ۱5 غیرنظامی کشته شده اند. پس از این که تصاویر استفاده از خودروهای 
زرهی کانادایی علیه غیرنظامیان منتشــر شد، اتاوا اعالم کرد که فروش اسلحه به عربستان 

سعودی را متوقف خواهد کرد.
این درگیری بخشــی از برنامه های عربستان سعودی برای تخریب مناطقی از این شهر 
تاریخی به منظور ساخت یک مرکز خرید جدید است. ساکنان شهر به شدت با این مسئله 
مخالف بودند. ماه آوریل، سازمان ملل از عربستان سعودی خواست که جابه جایی و تخریب 
اجباری بخش قدیمی شــهر را متوقف کند. گزارشــگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق 
فرهنگی، کریما بنایون اعالم کرد که از این می ترســد که این تخریب برای نابودی میراث 

منحصربه فرد آن منطقه به گونه ای غیرقابل بازگشت، برنامه ریزی شده باشد.
سباستین سونز، کارشناس خاورمیانه در شورای روابط خارجی آلمان به دویچه وله گفت 
که او شک دارد که ریاض واقعا می خواهد اقداماتی برای بهبود زیرساخت ها در جهت پیشرفت 
زندگی شهروندان انجام دهد. او معتقد است: »این بیشتر شبیه پروژه انتقال به نظر می رسد. 
آن ها سعی دارند که اقلیت شیعه را در این منطقه از بین ببرند و فرهنگ آن ها را تخریب و 
نابود کنند. این منطقه به حضور شیعیان معروف است و عربستان سعودی سال هاست که به 
دنبال تغییر بافت این منطقه است و بخشی از تبلیغات رسمی خود را روی این کار متمرکز 

کرده است.«
سرکوب و به حاشیه راندن شیعیان، نشان از ریشه های عمیق این درگیری دارد. حدود 
۱۰درصد از 3۰میلیون شهروند عربستان سعودی شیعه هستند. بیشتر آن ها در شرق کشور 
زندگی می کنند که مناطقی حاصل خیز از نظر نفتی است. اما شیعیان عربستان از ثروت این 
کشور سود اندکی به دســت می آورند و از داشتن زندگی سیاسی در کشور پادشاهی منع 
شــده اند. با در نظر گرفتن این واقعیت که اکثریت شهروندان سعودی طرفدار وهابیت اند، 

می توان حدس زد که شیعیان این کشور تا چه میزان تحت فشار هستند.
اقلیت شیعیان عربستان نارضایتی شدید خود را نسبت به اقدامات دولت در دوره ای در 
سال ۲۰۱۱ که به بهار عربی معروف شد، ابراز کردند. عوامیه مرکز تظاهرات بود. شیخ النمر 
جایگاهی ویژه در این اعتراضات علیه تبعیض شیعیان داشت، او راهی زندان شد و در اواخر 

سال ۲۰۱6 با اتهام اقدامات تروریستی اعدام شد.
به گفته علی عدوبیسی از سازمان حقوق بشری اروپاییـ  سعودی، رویکرد سخت ریاض 
منجر به تشدید درگیری ها خواهد شد. عدوبیسی اهل عوامیه است اگرچه این روزها در برلین 
زندگی می کند. او پس از بهار عربی بارها در عربستان به زندان افتاد. عدوبیسی به دویچه وله 
گفت: »کشتار، شکنجه و دادگاه های ناعادالنه که عربستان سعوی به اجرا درمی آورد کامال 
شیعیان را متقاعد کرده است که باید برای دفاع از خود کاری کنند و به اسلحه متوسل شوند.«

عدوبیسی تخمین می زند که تقریبا ۹۰ درصد از ساکنین عوامیه با اجبار دولت به ناچار 
شــهر را ترک کرده اند. فعالین حقوق بشر می گویند که سعودی ها برخالف آنچه در تاریخ 
8۰ ساله کشور دیده می شود، جنگی را علیه مردم خود آغاز کرده اند. گروه حقوق بشر عفو 
بین الملل ادعا می کند که ۱۴ شــیعه در صف مرگ در زندان های عربستان سعودی به سر 
می برند درحالی که جریان محاکمه آن ها مشکوک بوده است. این افراد درحالی حکم اعدام 

دریافت کرده اند که تعداد کمی از شورشیان سالح در اختیار دارند.

جنگ عربستان با اقلیت شیعه

مشاور ترامپ: هیچ گونه راه حل نظامی برای مسئله کره شمالی وجود ندارد

سناتور آمریکایی: تغییرات اساسی در کاخ سفید ضروری است

آزادی مناطقی از اطراف رقه

قطر: پذیرفتن حجاج قطری »سیاسی« است

استقبال راست گرایان از مرکل با فریادهای »خیانت کار«

چه کسی از بحران کره سود می برد؟سوریه: ائتالف آمریکایی منحل شود


