بينالملل

یکشنبه  اول آذر 1394

فتنهتکفیری

بلژیک هم پس از فرانسه باالترین سطح هشدار امنیتی را به بهانه تهدید تروریستی اعالم کرد

عربستانسعودی پدر داعش است

کام�ل داوود* :داعش س��یاه،
داعش س��فید؛ بُریدن سرها،
کشتارها ،سنگس��ارها ،قطع
ک��ردن دس��تها ،تخری��ب
میراثهای مشترک انسانی و
کش��تار زنان و غیرمسلمانان بخشی از اقدامات
گروه داعش اس��ت .داعش چه س��فید باش��د
چه سیاه ،یکسان اس��ت« .خالفت اسالمی» و
عربستانسعودی یکسان هستند .غرب در مقابله
خود با تروریس��م ،جنگ��ی را تنها علیه یکی از
این دو ش��روع کرده است و همزمان با دیگری
دس��ت دوس��تی میفش��ارد .حفظ همپیمانی
راهبردی با عربستانسعودی به بهای فراموش
کردن اینکه پادش��اهی عربستان به یک ائتالف
مذهبی وابس��ته اس��ت که وهابی��ت را تولید
میکند و برای مشروعیتبخش��ی به آن تالش
میکند و آن را توس��عه میدهد .وهابیت همان
شکل افراطی خودبرترپنداری اسالمی است که
داعش بر مبنای آن شکل گرفته است .وهابیت
یک تفکر آخرالزمانی افراطگرایی اس��ت که در
قرن هجدهم ش��کل گرفت که ب��ه بازگرداندن
حاکمی��ت خالفتی امی��دوار ب��ود .وهابیت در
کش��تار و خونریزی متولد ش��ده و روابط آن با
زنان بس��یار عجیب و غیرمعمولی اس��ت .این
ایده از هر تعاملی با غیرمس��لمانان در سرزمین
مق��دس جلوگیری میکن��د و قوانین مذهبی
بسیار وحشیانهای دارد .عربستان سعودی خود
همچون داعش اس��ت و آن را ایجاد کرده است.
انکار غرب درباره حکومت عربستان شگفتآور
است .غرب با حکومت تندرو عربستان بهعنوان
همپیمانش برخورد میکند ولی وانمود میکند
که نفهمیده این کشور حامی ایدئولوژیک اصلی
فرهنگ افراطگرایی اس��ت .مس��لما نسلهای
جوان به افراط کش��یده ش��ده در جهان عرب،
افراطگ��ر به دنیا نمیآیند .آنها از صنعت فتوای
وهابی��ت که به تولید کتابه��ا ،ایدئولوژیها و
قوانین و محتواهای رسانهای و مطبوعاتی برای
افراطگری میپردازد ،تغذیه میش��وند .ممکن
است کس��ی بگوید که آیا خود عربستان هدف
حمالت داعش قرار نمیگیرد؟ این درست است
اما تمرکز بر این مساله منجر به نادیده گرفتن
ق��درت فراوان روابط میان خاندان عربس��تان و
شیوخی که ثبات آن را حفظ میکنند میشود.
روحانیون عربس��تان قوانین مذهب��ی را تولید
میکنن��د که هم این کش��ور را تهدید میکند
و به حکومت آن مش��روعیت میدهد .شما در
صورتی که میان س��اکنان این کش��ور زندگی
کنید تاثیر فراوان شبکههای تلویزیونی مذهبی
ب��ر جامعه آن را که ب��ر نقاط ضعیف در جامعه
تمرکز دارند ،درک خواهید کرد؛ نقاطی شامل
زنان ،مناط��ق روس��تایی و خانوادهها .فرهنگ
افراطگری در کش��ورهای زیادی شامل الجزایر،
مراکش ،تونس ،لیبی ،مص��ر ،مالی و موریتانی
ترویج میشود .در این کشورها هزاران نشریه و
علمای دینی هستند که چنین دیدگاههایی را
به همراه سنتها و پوششهای مخصوص طبق
لحن قوانین دولت و عرف جامعه به عموم مردم
تحمیل میکنند .برخی از این نش��ریات اعالم
کردند حمالت هفته گذش��ته در شهر پاریس
در نتیجه کش��تار مسلمانان از سوی غرب بوده
و غربیه��ا را کافر خواندند .چنین گفتمانی در
میان فضاه��ای عمومی بهعن��وان الیه زیرین
جامعه رواج یافته و در س��طح رهبران سیاسی،
آنها به فرانسه تسلیت گفته و این حوادث را به
عنوان جرم علیه بشریت محکوم میکنند .این
وضعیت ش��یزوفرنیک عربس��تان است .جنگ
کشورهای غربی علیه تروریسم جنگی همراه با
کوتاهنظری اس��ت ،زیرا به جای علت ،معلول را
هدف قرار میدهد .داعش بیشتر از هر چیز در
درجه اول یک فرهنگ اس��ت .شما چطور قرار
اس��ت زمانی که همچنان تاثیر صنعت فتوای
وهابیت و روحانیون و فرهنگ آن دست نخورده
باقی میماند ،جلوی کش��یده شدن نسلهای
آینده ب��ه افراطگری را بگیرد؟ آی��ا درمان این
بیماری کاری ساده است؟ به هیچوجه .عربستان
سعودی همپیمان غرب در بسیاری از بازیهای
شطرنج سیاس��ی در خاورمیانه است .غرب این
کش��ور را به ایران ترجیح میده��د اما در یک
تله میافتد .این انکار غ��رب باعث توهم توازن
میشود .افراطگری به عنوان بالی قرن محکوم
میش��ود اما هیچ مالحظهای به چیزی که آن
را خلق کرده و حمایت میکند ،نمیش��ود .این
رویک��رد باعث حفظ وجهه میش��ود اما جهان
انسانها را نجات نمیدهد .اگر مادر داعش حمله
آمریکا به عراق باشد ،پدر آن عربستانسعودی
و مجموعه مذهبی آن اس��ت .تا زمانی که این
نکته درک نش��ود هر جنگی علیه داعش حتی
در صورت پیروزی نیز محکوم به شکست است.
افراطگرایان هرچقدر کشته شوند در نسلهای
آینده زاده و طبق همان کتابها تربیت خواهند
ش��د .حمالت پاریس بار دیگر ای��ن تناقض را
آشکار کرد.
* ستوننویس نشریه الجزایری فرانسویزبان
«کوتیدین دی اوران»

وطن امروز

گ�روه بینالمل�ل :ب��ا گذش��ت  8روز از حمالت
خونب��ار پاریس ،ش��نبه دولت بلژی��ک با افزایش
سطح هش��دار امنیتی در این کشور و درخواست
از ش��هروندان برای خودداری از حضور در مناطق
پرتردد ،متروهای بروکس��ل پایتخت این کشور را
بس��ت و مس��ابقات فوتبال نیز به تعویق افتاد .به
گزارش مناب��ع خبری ،دولت بلژی��ک از دیروز با
اعالم اینکه این کش��ور با «تهدید فوری و جدی»
روبهرو ش��ده ،گفته است سراس��ر این کشور در
سطح  3هشدار و بروکسل (پایتخت) در باالترین
س��طح هش��دار یعنی  4ق��رار دارد .مرکز بحران
ملی بلژی��ک پس از حمالت خونب��ار پاریس که
 130کش��ته بر جای گذاشت و به دنبال تشدید
تدابی��ر امنیت��ی در اروپ��ا گفته اس��ت :تجزیه و
تحلیله��ا نش��ان میده��د یک تهدی��د جدی
و قریبالوق��وع وج��ود دارد ک��ه نیازمن��د تدابیر
امنیتی ویژهای است و باید توصیههای ویژهای به
شهروندان شود .این مرکز به شهروندان هشدار داد
که از مکانهای عمومی شلوغ همانند کنسرتها
یا مراکز حملونقل در پایتخت بلژیک دوری کنند؛
جایی که محل استقرار مقر اتحادیه اروپایی و ناتو
است .به دنبال انتشار بیانیه امنیتی از سوی ستاد
بحران بلژیک ،به دستور پلیس بروکسل 4 ،ایستگاه
اصلی متروی پایتخت از دیروز تا حداقل به مدت
 2روز بسته شدند .ستاد بحران بلژیک همچنین از
مقامات محلی خواسته است گردهماییهای بزرگ
را لغو کنند و مسابقات فوتبال تا اواخر هفته جاری
در این کش��ور لغو ش��ود .این در حالی اس��ت که
پیشتر از بیم حمالت تروریستی ،مسابقه فوتبال
دوستانه بلژیک و اسپانیا هفته گذشته در بروکسل
لغو ش��د .شورای امنیت ملی این کشور نیز امروز
برای ارزیابی اوضاع امنیتی تشکیل جلسه خواهد
داد .در همی��ن حال ،بازرس��ان بلژیک��ی ،اوایل
روز ش��نبه مظنون س��ومی را به ظن همدستی و
مش��ارکت در حمالت تروریس��تی پاریس متهم
کردن��د .این متهم نامش فاش نش��ده و عالوه بر
آن 2 ،تن دیگر به ظن کمک به صالح عبدالسالم،
مظن��ون فراری حم�لات پاریس در ش��ب انجام
حمالت ،متهم ش��دند .عبدالسالم ساکن بلژیک
بوده و ب��رادر وی ابراهیم عبدالس�لام خودش را
در کاف��های در پاریس منفجر کرد .گمان میرود
صالح عبدالس�لام  26س��اله در بلژیک باش��د و
جس��توجو ب��رای یافت��ن وی ادام��ه دارد .وی

داعش علیه شینگن

تمدید ممنوعیت تجمعات در پاریس

در پی حمالت اخیر در پاریس جوی بشدت امنیتی بر کل اروپا حاکم شده است .داعش تهدید کرده است
حمالت بیشتری در این کشورها انجام دهد و همین امر موجب شده تا سطح هشدار امنیتی در بسیاری از
کشورهای قاره سبز افزایش یابد .بر همین اساس ،مقامات فرانسوی ،شنبه اعالم کردند ممنوعیت تجمعات
در پاریس تا پایان ماه جاری میالدی تمدید شده است .جمعه هم مجلس سنای فرانسه وضعیت اضطراری
در این کشور را برای  3ماه دیگر تمدید کرد .براساس قوانین وضعیت اضطراری ،نیروهای پلیس اختیارات
بیشتری مییابند؛ از جمله اینکه میتوانند افراد را بدون طی کردن فرآیند قانونی بازداشت کنند.

ارتباط نزدیکی با عبدالحمید ابوعود ،طراح اصلی
حمالت پاریس داش��ت .ه��ر دوی آنها در منطقه
فقیرنش��ین مولنبیک بروکسل بزرگ شدهاند که
به عن��وان «پایتخت جهادی بلژیک» ش��ناخته
میش��ود و دورهای را در کن��ار تروریس��تهای
داعش در س��وریه جنگیده بودند .بلژیک و بویژه
بروکس��ل مرکز تحقیقات درباره حمالت پاریس
بوده اس��ت زیرا تحقیقات نش��ان داده اس��ت که
ارتباطاتی بین بلژیک و حمالت پاریس وجود دارد.
 3نفر در بلژیک دس��تگیر ش��دهاند که با اتهامات
تروریس��تی روبهرو هس��تند .در همی��ن رابطه،
پیشتر اریک زمور ،کارش��ناس سیاسی فرانسوی
از دولت متبوعش خواست در واکنش به حمالت
اخیر گروه تروریس��تی داعش در پاریس ،بلژیک
را به جای ش��هر الرقه س��وریه بمباران کند؛ زیرا
تروریس��تها از این منطقه به سوی مرزهایی که
طبق توافقنامه شینگن باز است ،حرکت میکنند
و وارد فرانس��ه میش��وند .تایمز نوش��ت ،حال با

نقش داعش در سانحه سینا کمرنگ شد

احتمال دست داشتن سیا در سقوط هواپیمای روسی
گروه بینالملل :برخی نهادهای
روسی معتقد به دست داشتن
س��ازمان جاسوس��ی آمریکا
در حادثه س��قوط هواپیمای
مس��افری روسیه در صحرای
سینای مصر هستند .روزنامه
االخبار نزدیک به ح��زباهلل لبنان با فاش کردن
این موضوع در اینباره نوش��ت مشکالت آمریکا و
روس��یه همچنان در حال افزایش است که یکی
از این مش��کالت مربوط به سانحه مزبور در مصر
اس��ت .به نوش��ته این روزنامه لبنانی س��رویس
امنیتی فدرال روسیه به سرنخهایی درباره دست
داشتن مستقیم سازمان سیا و نه داعش در انفجار
بمب در ایرباس ای 321به مقصد سنپترزبورگ
در روز نهم آبان رس��یده اس��ت که در نتیجه آن
 224سرنشین آن کشته شدند .در حالی که شاخه
مصری داعش -والیت س��ینا -در ابتدا مدعی شد
این گروه تروریستی هواپیمای مزبور را با شلیک
موش��ک س��رنگون کرده اس��ت اما سرویسهای
اطالعات��ی آمریکا و انگلیس از همان ابتدا انفجار
بمب را عامل سقوط هواپیمای روسی اعالم کرده
بودند .بخش رس��انهای اصل��ی داعش برای جمع
ک��ردن گاف قبلی هفت��ه پیش اقدام به انتش��ار
تصویر یک بمب قوطی نوشابهای و چاشنی و کلید
الکتریکی ویژه آن کرد و مدعی ش��د این بمب در
بام ایرباس روس��ی جاسازی ش��ده بود اما به نظر
میرسد این بمبگذاری پیچیدهتر از آن بوده که

کار داعش باش��د .رسانههای
روسی گزارش داده بودند یکی
از کارکنان فرودگاه شرمالشیخ
مصر ،این بمب را در هواپیما
جاس��ازی کرده بودند که در
پی این اقدام ،مقامات مصری
 2نفر از کارکنان این فرودگاه را به ظن همدستی
با عام�لان بمبگذاری در این هواپیما دس��تگیر
کردند .مقامات امنیتی روسیه اخیرا برای کسانی
که از تروریستهای عامل سقوط هواپیمای روسی
اطالعاتی داشته باش��ند 50 ،میلیون دالر پاداش
تعیین کرده بودند.
■■انتقاد از حمله فرانسه به زیرساخت سوریه

روس��یه ب��ه حم�لات هوای��ی فرانس��ه علیه
تاسیسات نفتی سوریه تحت اشغال داعش انتقاد
کرد .به گزارش اسپوتنیک ،یک دیپلمات ارشد در
دولت روسیه اعالم کرده است این حمالت هوایی
فرانس��ه حتی اگر به بهانه حمله به داعش باش��د
توجیه منطق��ی ندارند ،زیرا در هر ش��رایطی به
زیرس��اختهای س��وریه آس��یب خواهد زد .ایال
روگاچف ،رئیس دپارتمان تهدیدات و چالشهای
دولت روس��یه ( )DNCTیادآور شد کشورش به
هیچ عنوان از حمالت هوایی بدون هدف و برنامه
حمایت نخواهد کرد .وی میگوید حمالت هوایی
فرانس��ه در س��وریه به بهانه دف��اع از امنیت ملی
فرانسه اس��ت در حالی که امنیت مردم سوریه را
به خطر میاندازد.

توجه به تهدیدهای فزاینده تروریس��تی در اروپا
و تغییر استراتژی تروریس��تهای تکفیری ،باید
گفت این اتفاقات «رویای ت��ردد آزاد در اروپا» را
از بین میبرد؛ چراکه  26کشور اروپایی امضاکننده
معاهده مذکور به علت بلندپروازی غیرواقعی خود
با بحران مواجه هستند.

■■بلژیک مهمترین خاستگاه طرفداران داعش
در اروپا

بعد از حمالت هفته گذش��ته پاریس ،فعاالن
اینترنتی در کنار بس��یاری از هکرها ،با شناسایی
صفحات ش��خصی طرفداران داع��ش در توئیتر،
تبلیغ��ات خود را ب��ر ضد این گ��روه و طرفداران
آن افزای��ش دادهاند .به س��بب این اقدامات بیش
از  5500صفح��ه که به نفع توئیت��ر یا طرفداران
آن فعالیت میکرد ،شناس��ایی ش��د .کارشناسان
امنیت��ی تایید کردن��د اطالعات به دس��ت آمده
نش��ان میده��د بلژی��ک مهمتری��ن خاس��تگاه
طرف��داران داعش در کش��ورهای اروپایی اس��ت.

در صفح��ات توئیتر در بلژیک ک��ه به زبان عربی
اس��ت ،همس��ویی بس��یاری با داعش مش��اهده
ش��ده است .در قطر نیز مش��اهده شده است ،هر
 2پست حامل یک مطلب حامی داعش است و این
یعنی  50درصد پستهایی که در صفحات توئیتر
در قطر نوشته میشود ،به نفع این گروه است .در
فرانسه میزان طرفداران داعش در صفحات توئیتر
 21درصد کل پستهاس��ت و فرانس��ه دهمین
جایگاه را در میان پس��تهای حام��ی داعش در
صفحات توئیتر دارد .بعد از فرانسه ،عربستان است
که  21درصد پس��تهای توئیتر در این کش��ور،
حامی داعش است .در رتبه بعدی آلمان قرار دارد
که  16درصد پستها ،حامی داعش است.
درحالی که ش��ورای امنیت س��ازمان ملل به
کشورهای عضو تاکید کرده تا مبارزه علیه داعش
را پس از حمالت تروریس��تی در پاریس ش��دت
بخشند ،وزرای کشور و دادگستری اتحادیه اروپایی
در نشست فوقالعاده خود توافق کردند تا اصالحات
درباره ویزای ش��ینگن را هرچه س��ریعتر اجرایی
کنند .وزیران اروپایی در این نشست برای دومین
بار تصمیم گرفتند کنترل مرزهای خارجی اتحادیه
را تش��دید کنند .نخس��تین بار در ماه فوریه سال
جاری و پس از حمله به دفتر مجله «شارلیابدو»
در پاریس چنین تصمیمی گرفته شد اما به مرحله
اجرا نرسید .اکنون سیاستمداران بلندپایه اروپایی
وع��ده دادهاند که تا پایان س��ال ج��اری میالدی
وضعیت کنترل در مرزهای خارجی منطقه شینگن
را «بهبود» بخش��ند .براس��اس قرارداد ش��ینگن،
کنت��رل درونمرزی بین کش��ورهای امضاکننده
برداشته شده ولی در مرزهای خارجی این کشورها
«حداقل کنترل» وجود دارد ،به این معنا که هنگام
خروج و ورود ش��هروندان اروپایی به یک کش��ور
عضو پیمان شینگن ،تنها اصالت گذرنامههای آنها
کنترل میشود .به همین دلیل تروریستهایی که
در فاجعه پاریس دست داشتند ،قادر بودند بیپروا
بین فرانس��ه و بلژیک و سوریه رفتوآمد کنند .به
گفته برنار کازنوو ،وزیر کش��ور فرانسه ،قرار است
کمیس��یون اتحادی��ه اروپایی تا پای��ان  ۲۰۱۵در
رابطه با کنترل مرزهای خارجی این اتحادیه طرح
تازهای تهیه کند .نشست بروکسل به تقاضای دولت
فرانس��ه و یک هفته پس از حملههای تروریستی
پاریس برگزار شد.

دیلیتلگراف فاش کرد

تقالی سلمان برای مقابله با کودتای سعودیها
گ�روه بینالمل�ل :ب��ه دنب��ال
افزایش گزارشها درباره وجود
دودس��تگی در می��ان اف��راد
خاندان آلس��عود در عربستان،
روزنامه انگلیس��ی دیلیتلگراف
از برنامهای برای ایجاد تغییرات
در این کشور برای مقابله با گزارشهایی درباره کودتا
و همچنین فشارهای خارجی خبرداد .روزنامه دیلی
تلگراف با انتش��ار گزارشی تحت عنوان «تغییرات در
عربستان برای آرام کردن شهروندان مشتاق تغییرات»
نوشت :عربستان سعودی طرحی برای اصالحات در
این کشور شامل وضعیت اقتصادی ،نقش زنان و دادن
مجوز به سازمانهای حقوق بشری برای ورود به این
کش��ور برای اولین بار ،تهیه کرده است .براساس این
گزارش ،مشاوران ملک سلمانبن عبدالعزیز ،پادشاه
عربس��تان و پسرش طی یک اقدام بیسابقه ،روزنامه
دیلیتلگراف را در جریان طرح آینده دولت این کشور
ق��رار دادهاند .به گفته دیلیتلگراف ،طرح یاد ش��ده،
کاهش بودجه ،افزایش نقش و جایگاه بخش دولتی
و اصالح روش حکومتداری در این کش��ور را ش��امل
خواهد ش��د .تغییرات بزرگی ک��ه در خاندان حاکم
عربس��تان از زمان روی کار آمدن ملک س��لمان در
ژانویه گذشته انجام گرفته است از جمله برکنار کردن
شاهزادگان سالخورده و ولیعهد سابق با مخالفتهایی
مواجه شده است .به نوشته این روزنامه ،گمانههایی
وج��ود دارد مبن��ی ب��ر اینک��ه برخی ش��اهزادگان
خشمگین ،درصدد توطئه برای برکناری ملک سلمان

و روی کار آوردن یک��ی دیگر از
برادرانش به جای وی هستند.
ای��ن گ��زارش میافزای��د ،در
بیانیهای که روزنامه دیلیتلگراف
از آن اطالع یافته ،آمده اس��ت
روش حکومتداری عربستان که
از زمان تأسیس آن ثابت مانده است ،باید تغییر کند. ...
رسانهها از بحران در خاندان حاکم سخن میگویند اما
فراموش کردهاند با ملت عربستان که تشنه تغییرات
و اصالحات اقتصادی هستند سخن بگویند .به گفته
دیلی تلگراف ،در این بیانیه آمده است ملت عربستان
خواس��تار تدوین مجدد اصولی هستند که عربستان
براس��اس آن ،بنا ش��ده اس��ت و این امر جز با ایجاد
تغییرات در کشور ممکن نخواهد بود .همچنین دولت
عربس��تان ،تا حدودی به وجهه نامناسب این کشور
بوی��ژه در زمینه حقوق زنان اذعان دارد و براس��اس
این بیانیه مقامات ریاض اعالم داشتهاند که در زمینه
حقوق زن��ان ،زیان فراوانی در اف��کار عمومی جهان
دیدهاند .یادآور میش��ود کودتای آرام ملک س��لمان
در داخل خاندان آلسعود و برکناری برادرش ،مقرن
بن عبدالعزیز از والیتعهدی و همچنین کنار گذاشتن
پسران ملک عبداهلل ،پادشاه سابق و فرزندان سلطان
بنعبدالعزیز ،ولیعهد اس��بق این کشور و همچنین
حذف پسران ملک فیصل ،پسراول ملک عبدالعزیز از
قدرت و حمله به یمن ،باعث ایجاد نارضایتی در میان
فرماندهان ارتش و خاندان حاکم و سرمایهداران این
کشور درباره سیاستهایش شد.

جهاننما

عروسکهای بمبگذاری شده داعش در مسیر زائران حسینی

چهارگوشه

عربستان یک شاعر فلسطینی را
اعدام میکند

■■تشدید کنترل مرزهای اروپایی

پازل
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گروه بینالملل :نیروهای امنیتی عراق با کشف و خنثیسازی  18عروسک
بمبگذاری شده در شمال بغداد مانع یک حمله بزرگ داعش به زائران کربال
در اربعین ش�دند .به گزارش رسانههای عراقی ،قرار بود این عروسکها در
جاده بغداد تا کربال و در میان زائران اربعین که اکثرا ً از ش�یعیان این کشور
هستند ،توزیع شود .این عروسکها در حسینیه منطقه شیعهنشین شمال
شرق بغداد کشف شده است .دولتمردان عراقی از مردم خواستند هرگونه
مورد مشکوک را گزارش دهند .این در حالی است که نیروهای امنیتی عراق
چند روز پیش نیز موفق شده بودند یک مخفیگاه داعش در منطقه الیوسفیه
در جنوب بغداد را کشف کنند .منابع امنیتی عراق اعالم کردند داعش قصد
داش�ت با اس�تفاده از این مخفیگاه ،به زائران اربعین حس�ینی حمله کند.
میلیونها شیعه برای شرکت در مراسم اربعین از اقصی نقاط عراق و جهان
عازم کربال میش�وند .در سال  2014اعالم ش�د  20میلیون تن برای مراسم
اربعین به کربال رفتند.

دیدهبان حقوق بش��ر اعالم کرد
دادگاه��ی در عربس��تان بهرغم
انتقاده��ای بینالمللی از ص��دور حکمهای
اع��دام در ای��ن کش��ور بار دیگر یک ش��اعر
فلس��طینی را به ادعای «الح��اد» محکوم به
اعدام ک��رد ،اما این حکم قابل فرجامخواهی
است .این نهاد افزود ،نخستین حکمی که در
حق اشرف فیاض در سال  2014صادر شد،
 4سال حبس و  800ضربه شالق بود اما پس
از فرجامخواهی این حکم ،دادگاه حکم اعدام
وی را صادر کرد.

پاپ :کریسمس بازی است

رهبر کاتولیکهای جهان گفت،
جش��ن کریس��مس در جهانی
که «جن��گ و نفرت» را برگزیده اس��ت ،به
نظر پ��وچ میآید .پ��اپ فرانس��یس ،رهبر
کاتولیکهای جهان گفت :کریسمس نزدیک
اس��ت؛ چراغان��ی ،جش��نها و درخته��ای
کریس��مس و صحنه تولد عیسی مسیح (ع).
تمام اینها یک بازی اس��ت .جهان همچنان
مشغول جنگ است .جهان یک راه صلحآمیز
را انتخ��اب نک��رده اس��ت .س��خنان پاپ بر
آغ��از فصل جش��ن کریس��مس در واتیکان
ک��ه از درخت��ی غولپیک��ر رونمایی ش��د،
سایه افکند.

افزایش حمله به مسلمانان
در انگلیس

گزارشه��ای منتشرش��ده در
انگلستان حاکی از افزایش شمار
حمالت ناشی از تنفر علیه مسلمان این کشور
بویژه در اسکاتلند به دنبال حمالت تروریستی
پاریس است .براساس گزارش پلیس اسکاتلند،
از زم��ان وقوع حمالت تروریس��تی در پاریس
تاکن��ون  64حمله نژادپرس��تانه یا ناش��ی از
تنفر نژادی در این منطقه اتفاق افتاده اس��ت.
حمالت ناش��ی از تنفر درحالی در اس��کاتلند
افزای��ش مییابد که دوش��نبه گذش��ته یک
مس��جد در منطقه «بیش��فرینگز» در شمال
گالس��کو از س��وی برخی افراد مورد حمله با
مواد آتشزا قرار گرفت.

طرح موساد
برای ترور رهبران مقاومت

دس��تگاه اطالعاتی یک کش��ور
عربی در هشداری امنیتی اعالم
کرده اس��ت سازمان جاسوس��ی -تروریستی
رژیم صهیونیس��تی (موس��اد) درص��دد ترور
رهب��ران مقاوم��ت فلس��طین در خ��ارج از
س��رزمینهای اشغالی اس��ت .براین اساس،
رژیم صهیونیس��تی برای زمینهس��ازی ترور
فرمانده��ان مقاوم��ت فلس��طین ،انتش��ار
گزارشهای��ی را در رس��انههای خ��ود درباره
اقدامات تروریستی سابق موساد در کشورهای
عرب��ی و غیرعربی از جمله ترور ش��هید دکتر
فتحی شقاقی ،بنیانگذار جنبش جهاد اسالمی
و شهید محمود مبحوح از فرماندهان برجسته
گردانهای شهید عزالدین قسام شاخه نظامی
حماس شروع کرده است.

نگرانی سازمان ملل
از وضعیت روهینگیاها

کمیت��ه حق��وق بش��ر مجم��ع
عمومی س��ازمان ملل از میانمار
به دلیل عملکردش در قبال اقلیت مس��لمان
روهینگیای این کش��ور انتقاد کرده و از این
کش��ور جنوبش��رق آسیا خواس��ت قوانین
ش��هروندی خود را تغییر دهد تا روهینگیاها
بتوانن��د تابعی��ت کامل بهدس��ت آورند .این
ش��ورا همچنی��ن نگران��ی جدی خ��ود را از
وضعیت روهینگیاها در استان راخین و دیگر
اقلیتهای��ی که در معرض به حاش��یه رانده
ش��دن و نقض مداوم حقوق بشر و بدرفتاری
هستند ،اعالم میدارد.

بازداشت یک باند داعشی
در کویت

وزارت کش��ور کوی��ت اع�لام
ک��رد ی��ک گ��روه تروریس��تی
متش��کل از ی��ک لبنان��ی ،یک مص��ری5 ،
س��وری 2 ،اس��ترالیایی و یک کویتی را که
برای گروه تروریس��تی داعش پول و س�لاح
فراهم میکردند ،بازداش��ت کرده اس��ت .به
گفته ای��ن وزارتخانه ،مته��م اول که لبنانی
اس��ت هماهنگکننده اعزام تروریستها به
مناطق درگیری و حامی مالی و لجس��تیکی
داعش بوده اس��ت .پیشتر داعش به مسجد
ام��ام صادق(ع) در کوی��ت حمله کرد که به
کشتهشدن دهها نمازگزار بیگناه انجامید.

