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آناتولی

انتخابات پارلماني تکراری ترکیه در فضايي امنيتی

حزب اردوغان باز هم کم میآورد؟

گروه بینالمل�ل :مردم ترکیه ،ف��ردا در حالی
پای صندوقهای رای میروند که حزب حاکم
عدالت و توس��عه این کشور برای اعمال اقتدار
و حاکمیت خود با مش��کل مواجه شده است.
درخواس��ت برگزاری انتخابات زودهنگام پس
از آن اعالم ش��د که حزب عدالت و توس��عه به
ریاس��ت رجب طیب اردوغ��ان (رئیسجمهور
این کش��ور) -که  13سال اس��ت در ترکیه بر
سر قدرت است -در انتخابات ماه ژوئن اکثریت
کرس��یهای خود را در پارلمان از دس��ت داد،
سپس در تشکیل دولت تقسیم قدرت شکست
خورد .رایدهندگان ترکیه در ش��رایطی پای
صندوقه��ای رای میروند که این کش��ور در
فضایی امنیتی قرار گرفته است .جنگ ارتش با
پکک و بروز ناآرامی در کالنشهرها ادامه دارد.

در چنین شرایطی شانس پیروزی کدامیک از
احزاب ترکیه بیش��تر شده است؟ نظرسنجی
تازه انجام ش��ده توس��ط موسس��ه تحقیقاتی
«ایاندجی» حاکی است که حمایت عمومی از
حزب عدالت و توسعه ترکیه در آستانه انتخابات
یکش��نبه آینده بیش از  6درصد افزایش یافته
است .نتایج این نظرسنجی نشان میدهد حزب
عدالت و توسعه میتواند در انتخابات زودهنگام
آتی آرای کافی را برای تشکیل دولت اکثریت
تکحزبی به دست آورد .طبق این نظرسنجی،
حزب عدالت و توسعه قادر خواهد بود بیش از
 47/2درصد آرا را در انتخابات اول نوامبر کسب
کند .هر چند بیشتر نظرسنجیها نشان میدهد
نتیجه انتخابات یکش��نبه آینده احتماال تکرار
انتخابات سراسری ماه ژوئن خواهد بود که در
آن حزب عدالت و توسعه نتوانست برای اولین
بار از س��ال  ۲۰۱۲اکثریت پارلمانی را کس��ب
کند .ناکامی حزب عدالت و توسعه در تضمین
اکثریت پارلمانی در انتخابات ماه ژوئن تاحدی
به سبب موفقیت حزب دموکراتیک خلقها در
کس��ب  ۱۰درصد آرای مورد نی��از برای ورود
به پارلمان اس��ت .نظرسنجیها نشان میدهد
ح��زب عدالت و توس��عه رایدهندگان حامی
احزاب جنبش ملیگرا و حزب کرد دموکراتیک
خلقها را از دس��ت داده است .حسین زمانلو،
کارشناس امور ترکیه در گفتوگو با دویچهوله با
بررسی نظرسنجیها در ترکیه ،میگوید حزب
حاکم این بار حدود  ۱۳درصد آرای زنانی را که
در دوره قبل به این حزب رای دادند از دس��ت
خواهد داد .آرای این حزب در میان کردها نیز
کاس��ته شده اس��ت .به گفته این کارشناس،
ش��رایط اقتصادی ترکیه نس��بت به دهه اول
حاکمیت حزب عدالت و توس��عه رضایتبخش
نیست .زمانلو در ادامه به این موضوع هم اشاره
میکند که این حزب بیشتر تمایل دارد فضای
کش��ور را به سمت امنیتی ش��دن سوق دهد.
زمانلو درباره نظرسنجیها در آستانه انتخابات
هم تاکید کرد« :نظرسنجیها تغییر آنچنانی
نش��ان نمیدهند .تقریبا بی��ش از  ۵۸درصد
از مخاطبان نظرس��نجی احس��اس میکنند
وضعیت بدتر خواهد ش��د و حدود  ۲۷درصد
معتقدند وضعیت خوب خواهد شد ۶۳ .درصد
مخاطبان نظرسنجی نیز معتقدند که شرایط
مدیریت اقتصاد مساعد و رو به جلو نیست .تنها
 29/5درصد معتقدند که وضعیت اقتصاد خوب
است» .در راستای امنیتی کردن فضای جامعه
 ۴۸درصد از مخاطبان نظرسنجی ،مساله اول
مملکت را ترور میدانند .این در حالی اس��ت
که احمد داووداوغلو ،نخس��توزیر ترکیه ادعا
کرده ب��ود بعد از بمبگذاری آنکارا آرای حزب
عدالت و توسعه باال رفته است .در همین رابطه
حسین زمانلو میگوید  ۵۹درصد از مخاطبان
نظرسنجیها حاکمیت را مسؤول اتفاقات اخیر
میدانن��د ،یعنی این گفته داووداوغلو که رای
حزب پس از انفجار آنکارا افزایش یافته نزدیک
به واقعیت نیس��ت .وی در پایان صحبتهای
خود با نگاه به نظرسنجیهای انجام گرفته در
ترکیه نتیجهگیری میکند« :در نهایت میزان
رای احتمالی احزاب بدین ش��رح خواهد بود:
ح��زب عدالت و توس��عه 42/5 :درصد ،حزب
مردم جمه��وری 26/3 :درصد ،حزب حرکت
ملیگ��را 16/3 :درص��د ،ح��زب دموکراتیک
خلقها ۱۳ :درصد» .کارشناس��ان مشارکت
رایدهن��دگان در انتخاب��ات پارلمان��ی در
داخل کش��ور را نزدیک  ۸۰درصد پیشبینی
میکنن��د .به عقیده حس��ین زمانلو ،با توجه
به تابلویی که ترس��یم شده ش��اهد تغییرات
آنچنان��ی در س��طح ترکی��ه و آرای اح��زاب
نخواهی��م بود ،هر چن��د آرای حزب عدالت و
توسعه (براساس نظرسنجیها) افزایش نسبی
با درصد کمی داشته اما آرای سایر احزاب نیز
افت چندانی نداشته است.

وطن امروز

شواهد باور آمریکا و غرب به شکستهای برونمرزی سعودیها

صدامک! از باتالق یمن خارج شو!

گ�روه بینالملل :اخباری که از برخی
پایتخته��ای عربی و غربی به گوش
میرس��د ،از نزدیک��ی پایان عملیات
نظامی عربس��تان در یم��ن حکایت
دارد .این در حالی اس��ت که دخالت
نظامی روسیه در سوریه ،باعث تغییر
اوضاع در این کشور شده است و یأس
و سرخوردگی کشورهای عربی ،بویژه
عربستان را در پی داشته است .تغییر
اوضاع در سوریه بر تحوالت یمن نیز
تاثیر گذاشته است بویژه آنکه پس از
مخالفتهای شدید غرب و کشورهای
عربی ،س��رانجام این کشورها مجاب
ش��دند ایران را در مذاکرات س��وریه
وارد کنند .از جمله نشانههای نزدیکی
پایان دخالت نظامی ائتالف عربستان
در یم��ن ،اظه��ارات ع��ادل الجبیر
و فیلی��پ هامون��د ،وزی��ران خارجه
عربس��تان و انگلی��س در کنفرانس
خب��ری مش��ترک در ریاض اس��ت.
عادل الجبی��ر در اظهارات چهارشنبهش��ب خود
به گونهای س��خن گفت ک��ه گویی پایان عملیات
نظام��ی در یمن نزدیک اس��ت ،زیرا ب��ه گفته او،
علی عبداهللصالح ،رئیسجمهور پیشین یمن و نیز
جنبش مردمی انصاراهلل قطعنامه  2216ش��ورای
امنی��ت را پذیرفتهان��د و وارد مذاک��رات خواهند
شد .در همین حال هاموند نیز از تثبیت موقعیت
نظامی ائتالف عربس��تان در یمن س��خن گفت و
افزود عملیات نظامی در یمن به پایان خود نزدیک
میش��ود .هاموند پس از مذاکره با ملک س��لمان
و مس��ؤوالن س��عودی گفت :مالحظ��ه میکنیم
مرحله نظامی به پایان خود نزدیک میش��ود ،زیرا
نیروهای ائت�لاف موقعیت نظامی خود را در یمن
تثبیت کردهاند .در خبری که «واس» خبرگزاری
رس��می عربستان سعودی از این نشست مشترک
در ریاض مخابره کرده است ،واکنش وزیر خارجه
سعودی به حرفهای همتای انگلیسی خود مبنی
ب��ر اینکه عملی��ات نظامی ائت�لاف تحت هدایت
س��عودی علیه مل��ت یمن به پای��ان خود نزدیک
میشود ،تاییدآمیز به نظر میرسد .در همین حال

گروه بینالملل :رئیس هیأت رس��انهای انصاراهلل
از پیش��روی کمیتههای مردمی ت��ا عمق دهها
کیلومتری عربس��تان س��عودی خب��ر داد و به
خبرگزاری تس��نیم گفت« :نیروه��ای انصاراهلل
و ارت��ش یمن تدارک بس��یار گس��تردهای برای
عملیات در خاک عربس��تان دیدهاند و هماکنون
نی��ز دهها کیلومت��ر در داخل خاک این کش��ور
پیش��روی کردهاند .تاکنون تعداد بس��یار زیادی
از تانکه��ا و خودروهای زرهی عربس��تان طی
درگیریهای جاری در جنوب این کشور منهدم
ش��دهاند» .احم��د حامد همچنین از شکس��ت
عملیات مزدوران سعودی در استان مأرب یمن و
کشته شدن تعداد زیادی از آنان خبر داد .رئیس
هیأت رسانهای انصاراهلل با بیان اینکه در روزهای
آینده خبرهای خوش��ی در راه اس��ت به پیشواز
تحوالت در جنوب عربس��تان رفت .او با تاکید بر
آمادگی کمیتههای مردم��ی و ارتش یمن برای
انجام یک عملیات غافلگیرکننده علیه سعودیها
گفت« :نیروهای ما در داخل خاک عربستان در
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روزنام��ه رایالیوم دیروز حرفه��ای عادل الجبیر
درب��اره نزدیک بودن پایان عملیات نظامی ائتالف
عربی به رهبری ریاض در یمن را به منفجر کردن
بمبی سنگینوزن تشبیه کرد .سرمقالهنویس این
روزنامه لحن وزیرخارجه سعودی را کامال برخالف
لح��ن تهدیدآمیز سرس��ختانهای دانس��ت که در
روزهای اخیر در پیش گرفته اس��ت ،چرا که طبق
ادعای پیش��ین او قرار بود گزینه نظامی در یمن
زمانی متوقف ش��ود که  2شرط اصلی زیر محقق
ش��ود -1 :گزین��ه نظامی به همه اه��داف خود یا
بیش��تر آنها برس��د و در این حالت تصرف صنعا و
بازگشت رئیسجمهوری فراری یمن و بهاصطالح
رئیسجمهوری قانونی به کاخ ریاس��ت جمهوری
در پایتخت و تس��لیم شدن نیروهای دیگر که این
گزینه آنها را هدف قرار داده است -2 .این توقف در
نتیجه فرآیند سیاسی موفقیتآمیز صورت گیرد
که به توافق نهایی رسیده ،همه طرفهای نزاع را
راضی کرده ،دولت وفاق و همزیس��تی که نماینده
همه است اگر چه نماینده همه آنها نباشد و نیز از
همه طیفها و رنگهای سیاسی تشکیل شود و راه

طرح سعودی برای حاکمیت داعش در جنوب یمن

ارتش و انصاراهلل در عمق خاک عربستان
هس��تند و به امید خدا طی
روزهای آینده اخبار بس��یار
خوبی درب��اره این جبههها
مخاب��ره خواهی��م ک��رد .به
دالی��ل امنیت��ی نمیتوانیم
اس��تراتژی و اهداف خود را
فاش کنیم اما به شما تاکید میکنم تدارک بسیار
گستردهای دیده شده و طی روزهای آینده اخبار
بسیار خوبی به گوش شما خواهد رسید» .او در
عین حال به افشای جزئیات طرح سعودیها برای
به قدرت رساندن القاعده و داعش در جنوب یمن
پرداخت و گفت« :سعودیها سعی دارند القاعده
را در جنوب یمن به قدرت برسانند و اساساً این
جن��گ زمانی که عربس��تان از احتمال س��قوط
القاعده در یمن بیمناک ش��د ،آغاز شد .القاعده
و داعش با هماهنگی عربستان و امارات تقریباً بر

سازمان ملل مخالفت خود را با اعدام آیتاهلل النمر اعالم کرد

تظاهرات العوامیه علیه حاکمان سعودی
گ�روه بینالمل�ل :اعتراضات
منطقهای و بینالمللی نسبت
به تایید حک��م اعدام آیتاهلل
شیخ نمر باقر النمر همچنان
ادامه دارد .طی  2روز گذشته
برخی کش��ورها شاهد تجمع
اعتراض��ی معترضان بودهاند .طب��ق این گزارش،
شهروندان عربستان با برپایی تظاهرات در استان
الشرقیه ،بار دیگر صدور حکم اعدام علیه شیخ نمر
باقر النمر ،روحانی برجس��ته شیعی این کشور را
محکوم کردند .شرکتکنندگان در این تظاهرات
که روز پنجش��نبه برگزار ش��د ،با راهپیمایی در
خیابانهای ش��هر العوامیه در منطقه القطیف ،بار
دیگر مراتب خشم و اعتراض خود را نسبت به حکم
دادگاه عالی سعودی ابراز کردند .تظاهرکنندگان
همچنی��ن تاکید کردند ت��ا لغو حک��م اعدام به
ت مشابه
اعتراضات خود ادامه خواهند داد .تظاهرا 
دیگ��ری نیز همان روز در پایتختهای انگلیس و
آلمان در مقابل س��فارت س��عودی برگزار شد .به
گزارش العالم ،گروهی از مس��لمانان و اتباع عرب
مقیم انگلیس در اعتراض به تایید حکم اعدام این
روحانی مبارز ،با تجمع در مقابل سفارت سعودی
در لندن ،در پالکاردهای خود نسبت به پیامدهای
هرگونه گزندی به آیتاهلل نمر هشدار دادند .آنها با
در دست داشتن تصاویر شیخ نمر ،خواستار آزادی
وی شدند .شرکتکنندگان در تجمع حکم اعدام
آی��تاهلل نمر را ظالمانه ،باط��ل و مغایر با موازین

را برای انتخابات ریاستجمهوری و پارلمانی هموار
کند .اما سعودیها تلویحا ناکامی در تجاوز  7ماهه
به یمن را پذیرفتهاند ،چراکه ازسرگیری مذاکرات
طرفه��ای یمنی در هفتههای آینده در مس��قط
همانطور که «اسماعیل ولد الشیخ»فرستاده ویژه
سازمان ملل به یمن گفت ،یعنی چشمپوشی هادی
و حامی س��عودیاش از همه پیششرطهایش��ان
اس��ت که بیش از  12شرط اس��ت .این در حالی
اس��ت که «مجتهد» فعال توئیتری که به افشای
اخبار س��ری مربوط به خاندان حاکمه آلس��عود
معروف است ،در جدیدترین افشاگری خود پس از
اعالم رسمی وزیر خارجه عربستان مبنی بر «پایان
قریبالوقوع جنگ در یم��ن» فاش کرد آمریکا از
مقامات سعودی خواسته به این جنگ پایان دهند.
طب��ق این گزارش ،مجتهد در صفحه تویئتر خود
فاش کرد آمریکا به دلیل گس��ترش نفوذ القاعده
در عدن ،نگران ادامه جنگ عربس��تان علیه یمن
اس��ت« .مقامات آمریکایی به محمد بن س��لمان
وزیر دفاع و فرزند پادشاه سعودی گفتند استمرار
این جنگ به معنای نفوذ بیش��تر القاعده در عدن

بینالمللی دانس��تند .سفارت
عربستانس��عودی در برلین
نیز روز پنجش��نبه ب��ار دیگر
صحنه تجم��ع معترضان به
زندانی شدن ش��یخ نمر بود.
تظاهرکنن��دگان ب��ا حم��ل
تصاویری از این روحانی ،رای صادره را غیرعادالنه
خوانده و خواستار فشار بیشتر مجامع بینالمللی
و سازمانهای حقوق بشر بر رژیم سعودی شدند.
این در حالی است که بان کیمون ،دبیرکل سازمان
ملل شامگاه چهارشنبه در بیانیهای مراتب نگرانی
عمیق خود را نس��بت به تایید حکم اعدام ش��یخ
نمر روحانی بارز شیعه عربس��تانی ،در دیوانعالی
عربستان ابراز داشت .وی همچنین مخالفت خود
را با این حکم اعالم کرد و از پادشاه عربستان عفو
شیخ نمر و لغو حکم اعدام را خواستار شد .دادگاه
عالی و دادگاه تجدیدنظر عربس��تان روز یکشنبه
گذش��ته ،حکم اعدام صادره برای شیخ نمر را بعد
از  ۳س��ال از بازداشت و محاکمه وی تایید کردند
و این حکم به وزارت کشور ارجاع داده شد و پس
از آن به دربار پادشاه ارائه میشود تا ملک سلمان
بن عبدالعزیز شاه عربستان آن را امضا کند .سال
گذش��ته دادگاهی در عربستان ،حکم اعدام شیخ
نم��ر را به اتهام س��رپیچی از اطاع��ت «ولیامر»
(شاه عربس��تان) صادر کرد و این حکم ،موجی از
خش��م و محکومیت را در مناطق مختلف جهان
به دنبال داشت.

سراسر عدن سیطره یافتهاند
و همانطور که اطالع یافتید
س��عودیها چند روز پیش
بیش از  500نفر از نیروهای
داع��ش و القاعده را به عدن
منتق��ل ک��رده و در حدود
 40خ��ودروی زرهی در اختی��ار آنان قرار دادند.
همچنین س��عودیها طی روزهای گذشته برای
تحویل سالح و تجهیزات نظامی به تروریستهای
داعش در یمن با آنان وارد گفتوگو شدند و نکته
جالب توجه این اس��ت که در درگیریهای اخیر
شاهد بودیم سعودیها ،داعشیها ،آمریکاییها و
اماراتیها و چندین کشور دیگر در کنار یکدیگر
علیه ما میجنگیدند».
■■عربستان گفتوگوها را به شکست کشاند

همچنین احم��د حامد دلیل کن��دی روند

اس��ت ،از همین روی به وی نصیحت
کردند قبل از آنک��ه مجبور به توقف
جنگ شود ،آبرومندانه آن را متوقف
کند ».فعال توئیتری معروف عربستان
همچنین نوشت« :درگیری و هرج و
مرج در عدن باعث فرار خالد بحاح و
دولت وی از این شهر شد ،همچنانکه
اعضای جنبش «الحراک الجنوبی» که
امارات س��عی در نفوذ در این جنبش
دارد ،از عدن خارج ش��دند» .مجتهد
در ادامه ب��ه اختالفات منصور هادی
رئیسجمهور مس��تعفی یمن (مورد
حمایت عربستان) و خالد بحاح معاون
وی (مورد حمایت امارات) اشاره کرد
و گفت« :اختالفات بین هادی و بحاح
تش��دید شد و این اختالفات از حالت
س��ری بودن خارج و علنی ش��د ،هر
چند کفه ترازو به نفع بحاح اس��ت».
این افش��اگر اسرار آلسعود ادامه داد:
«نفوذ مرزی انصاراهلل گسترش یافته
و درگیریها در جبهههای نجران ،ظهران و جیزان
تشدید شده اس��ت و بسیاری از روستاهای مرزی
هدف حمالت گرفتهاند .آمریکاییها نگران افزایش
مشکالت همزمان با گسترش دایره نفوذ القاعده و
داعش در یمن در پ��ی حمله حوثیهای یمن به
مرزهای  2کشور و ناتوانی نیروهای مسلح عربستان
در مقابل��ه با آنها هس��تند .آمریکا معتقد اس��ت
باقیماندن بخش��ی از نیروه��ای حوثی(انصاراهلل)
و نیروهای طرف��دار علی عبداهللصالح برای مقابله
با القاعده ضروری اس��ت و از همین روی مقامات
آمریکای��ی به محمد بن س��لمان نصیحت کردند
مذاکره برای حل سیاس��ی بح��ران یمن را قبول
کند و به جنگ پایان دهد .مجتهد در پایان نوشت:
«ولی محمد بن س��لمان سرگرم بررسی حساب و
کتاب خسارتهایی است که به تجهیزات نظامی
از جمله تانکها ،زرهپوشها و توپخانههای ارتش
س��عودی وارد ش��ده و او درصدد انعق��اد قرارداد
جدی��دی جهت خری��د دهها برابر خس��ارتهای
وارده اس��ت و بزودی اخبار مربوط به این قرارداد
را خواهید شنید».

گفتوگوها را توضیح داد« :متأسفانه عربستان
موفق ش��ده ولد الشیخ فرس��تاده ویژه سازمان
ملل در امور یم��ن را بخرد .باید تاکید کنم آن
که ت�لاش کرد گفتوگوهای مل��ی در صنعا با
شکس��ت مواجه ش��وند مطمئناً اجازه نخواهد
داد ای��ن گفتوگوها در ژنو ی��ا جایی دیگر نیز
با موفقیت به پایان برسد .عربستان گفتوگوها
را به شکست کشانده و خواهان راهحل سیاسی
واقعی در یمن نیس��ت ،زیرا در صورت رسیدن
ب��ه راهحل سیاس��ی عادالنه ،ری��اض اختیارات
و نف��وذ خود را از دس��ت خواه��د داد .پیش از
این عربس��تان به قدری در یمن نفوذ داش��ت
ک��ه حتی کارمن��دان وزارتخانهه��ا را تعیین و
اس��تخدام میکرد .این کش��ور یمن را یکی از
استانهای خود میدانست» .به گفته او «ورود
نظامی عربس��تان ب��ه یمن و ب��ه کاربردن این
میزان از ق��درت و امکانات در جنگ علیه ملت
ما برای بازگرداندن منصور هادی نیس��ت بلکه
عربس��تان میخواهد نفوذ س��ابق خود در یمن
را بازیابد».

آیا ریاض برای آزادی عبدالمحسن بن ولید امتیاز سیاسی ویژهای میدهد؟

اسرار حیاتی شاهزاده قاچاقچی سعودی

گ�روه بینالمل�ل :در ش��رایطی
ک��ه مقامات س��عودی فش��ار
زی��ادی را بر دولت تمام س�لام
برای آزادی ش��اهزاده قاچاقچی
دستگیرشدهش��ان در فرودگاه
رفیق حریری بی��روت تحمیل
میکنند ،رس��انههای لبنانی نزدیک به جریان مزدور
المس��تقبل احتمال مبادله شاهزاده عبدالمحسن بن
ولید را با روحانی برجس��ته عربس��تانی ،آیتاهلل نمر
باقر النمر مط��رح کردهاند .اما نکته قابل توجه اینکه
رسانههای سعودی اعم از رسانههای اصلی و غیراصلی
این کشور ،از زمان انتشار خبر بازداشت این شاهزاده،
ضمن انتشار اخباری درباره بیاهمیت بودن این فرد،
تأکید کردهاند ش��اهزاده س��عودی باید مجازات شود.
این موضع دروغین که به طور هماهنگ در رسانههای
س��عودی در جریان است میتواند نش��انهای از برنامه
س��عودیها برای کم اهمیت جلوه دادن بازداشت این
عض��و خاندان حاکم و در نتیجه مذاکره راحتتر برای
پیگیری پرونده و آزادی او باشد .حال آنکه او نوه ملك
عبدالعزيز ،بنیانگذار پادشاهی عربستان است و پدرش
سمت امنیتی بس��یار مهمی در دولت جدید سلمان
دارد .حتی طی روزهای گذشته تصویری(عکس باال) از
این شاهزاده قاچاقچی سعودی در کنار سعد حریری،
رهبر جریان مزدور المستقبل لبنان و عادل الجبیر ،وزیر
خارجه سعودی در شبکههای اجتماعی منتشر شده
که نشان از جایگاه شاهزاده عبدالمحسن دارد .برخی
آگاهان میگویند ممکن است این تصویر که اهمیت

قاچاقچی سعودی را برای ریاض
آش��کار میکند از گوشی همراه
خ��ود او که در ح��ال حاضر در
بیروت تحت تفتی��ش قرار دارد
به دست آمده و با ابتکار مقامات
امنیتی لبنانی منتش��ر شده تا
از فش��ار ری��اض بکاهد و در عین ح��ال ارزش مبادله
عبدالمحس��ن را باال ببرد .افش��اگر مشهور آلسعود،
«مجته��د » نیز در آخرین پی��ام توئیتری خود به این
موضوع اشاره کرده است .به نوشته او ،عبدالمحسن بن
وليد آلسعود که در فرودگاه لبنان با بیش از  2تن مواد
مخدر کپتاگون دستگیر شده است ،میتواند برگ برنده
باارزش در دس��تان لبنان باشد .او ارزش عبدالمحسن
بن ولید را به خاطر اس��راری میدان��د که امکان دارد
این شاهزاده سعودی از پشت پردههای حکومت ریاض
در اختیار داشته باشد .اشاره مجتهد میتواند به ماده
مخدر کپتاگون باشد که توس��ط این فرد در مقیاس
وس��یع قاچاق میشده اس��ت .این مواد مخدر به طور
رس��می توسط ارتش آمریکا تولید شده و طی  4سال
گذشته به طور وسیع در اختیار تروریستهای داعش
و القاعده در س��وریه و عراق گذاشته شده است .حال
ممکن است همین جوان قاچاقچی یکی از سرپلهای
ارتباط سعودیها با تکفیریها باشد .مجتهد خط ارائه
شده توسط منابع نزدیک به س��عودی را دنبال کرده
و احتم��ال مبادله او را با ش��یخ نمر النمر یا در تغییر
سیاستهای عربستان در سوریه ،یمن ،خلیجفارس و
جامعه شیعیان این کشور رد نمیکند.
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درخواست عفو بینالملل
برای آزادی شیخ سلمان

س��ازمان عفو بینالملل خواستار
آزادی شیخ علی سلمان ،دبیرکل
جمعیت وفاق ملی اس�لامی بحرین ش��د که
حکوم��ت آلخلیف��ه وی را به خاط��ر دفاع از
آزادی بی��ان و حقوق مش��روع و قانونی مردم
زندانی کرده اس��ت .این سازمان در بیانیه خود
آورده است :نقض حقوق خصوصی شیخ علی
سلمان و هیات وکالی وی باعث شد محاکمه
دبیرکل جمعیت وفاق عادالنه انجام نشود .این
بیانیه شیخ علی سلمان را زندانی اندیشه دانست
که برای آزادی بیان در بحرین تالش میکند.

پارلمان اروپا به نفع اسنودن رأی داد

اکثری��ت پارلم��ان اروپ��ا ب��ه نفع
مقاطعهکار سابق آژانس امنیت ملی
آمریکا رای داده و خواستار لغو اتهامات علیه وی
شدند .ادوارد اس��نودن ،مقاطعهکار سابق آژانس
امنیت مل��ی آمریکا پس از ای��ن رایگیری ،این
اقدام را تغییردهنده بازی دانسته و از آن به عنوان
فرصتی برای گام برداشتن به سمت جلو یاد کرده
اس��ت .اگرچه این رایگیری ب��ا  285رای موافق
و  281رای مخال��ف ص��ورت گرفت اما خود یک
پیروزی برای این افشاگر جوان محسوب میشود.

قتل خاموش زندانیان سیاسی مصر

از  3ژوئیه  2013تا  13آگوست ماه
جاری می�لادی ۳۸ ،تن از مخالفان
سیاسی حاکمان کنونی مصر در نتیجه سهلانگاری
پزشکی در  17زندان و بازداشتگاه پلیس جان خود
را از دست دادهاند .حکومت مصر همواره این اتهام
را رد کرده و گفته اس��ت بخش زندانهای وزارت
کش��ور با تمام زندانیان براس��اس قوانین حقوق
بش��ر برخورد میکند .به گزارش القدس العربی،
چهارشنبه یک زندانی سیاسی بیمار به نام محمد
سعید سپیدهدم در زندان بشدت محافظت شده
العقرب واقع در جنوب قاهره جان سپرد.

شکایت بغداد از ترکیه

فروش نفت ش��مال عراق از سوی
ترکیه موجب خش��م دولت بغداد
شده و این کشور دادخواستی علیه ترکیه به دادگاه
حکمیت بینالمللی ارائه کرده است .یک مسؤول
وزارت انرژی ترکیه که خواست نامش فاش نشود،
گفت فروش نفت شمال عراق از ترکیه به بازارهای
جهانی به صورت روزافزون ادامه دارد و اساسا این
نفت به اراضی اش��غالی میرس��د .بغداد در این
ش��کایتنامه از ترکیه به دلیل فروش نفت شمال
عراق به رژیم صهیونیستی یکمیلیارد دالر غرامت
درخواست کرده است.

بلیکس :بلر اطالعات تسلیحات
عراق را تحریف کرد

به نوش��ته روزنام��ه ایندیپندنت،
بازرس ارش��د اسبق سازمان ملل
در عراق بار دیگر نخس��توزیر وقت انگلیس را
به تحریف اطالعات مربوط به تسلیحات عراق
به منظ��ور تضمین صدور مج��وز برای جنگ
متهم کرد .هانس بلیکس که سرپرس��ت تیم
بازرس��ی س��ازمان ملل پیش از حمله 2003
آمریکا و انگلیس به عراق بود ،دولت تونی بلر،
نخس��توزیر وقت لندن را متهم کرد و گفت:
«آنه��ا در آن اطالعاتی که ما جمعآوری کرده
بودیم ،دستکاری کردند تا مجوز آغاز جنگی را
بگیرند که نباید آن را به راه میانداختند».

تظاهرات گسترده
در جمعه خشم فلسطینیها

تظاهرات روز خشم که دیروز جمعه
در کرانه باختری و قدس روی داد،
شعلههای قیام جدید فلسطینیها علیه اشغالگران
را ش��علهورتر کرد .گروههای مقاومت فلسطین از
جمله جنبش مقاومت اس�لامی حماس و جهاد
اسالمی چند روز پیش طی فراخوانی تحت عنوان
جمعه شهدای الخلیل از مردم خواسته بودند در
جمعه خش��م به درگیریهای خود با اشغالگران
ش��دت بخشند .تظاهرات دیروز پس از اقامه نماز
جمعه در ش��هرهای راماهلل ،البیره ،الخلیل ،بیت
لح��م ،قلقیلی��ا و ق��دس رخ داد و درگیریهای
خونین��ی را می��ان فلس��طینیان و نظامی��ان
صهیونیست سبب شد که در جریان آنها  2جوان
فلسطینی در نزدیکی پست بازرسی زعترا واقع در
جنوب نابلس به رگبار بس��ته شده و به شهادت
رسیدند .به این ترتیب ،تعداد شهدای فلسطینی از
زمان ش��روع انتفاضه قدس در اوایل ماه جاری به
 68نفر رسید .از سوی دیگر ،فلسطینیان ساکن
خانیونس در جنوب نوار غزه به نشانه حمایت از
انتفاضه قدس به خیابانها ریختند .این در حالی
اس��ت که یک جوان فلسطینی نیز با سالح سرد
به گروهی از شهرکنشینان صهیونیست در شهر
قدس حمله کرد و در پی این اقدام دلیرانه  2تن
از آنان زخمی شدند.

