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مسكو ،كرهشمالي را به عنوان دارنده سالح هستهاي قبول ندارد
سرگئي الوروف ،وزير امور خارجه روسيه روز گذشته گفت :اگر در كره شمالي تمام حقوق قانوني براي توسعه سالحهاي هستهاي ايجاد شده باشد ،شما ميدانيد موضع ما چيست؟ ما كره شمالي هستهاي با سالحهاي
هستهاي را قبول نميكنيم .وي خاطرنشان كرد ،كره شمالي كشوري بود كه توافقنامه عدم گسترش سالحهاي هستهاي را امضا كرد و سپس از آن خارج شد .بر اين اساس در جهان تنها هند ،پاكستان و اسراييل به پيمان
عدم اشاعه تسليحات هستهاي نپيوستهاند .كرهشمالي نيز در سال  ۱۹۸۵ميالدي اين پيمان را امضا كرد اما در سال  ۲۰۰۳ميالدي در پي تنشهايي با غرب و همسايگانش اعالم كرد كه از اين پيمان خارج شده است.

ونزوئال

دونالد ترامپ دست از ماجراجويي برنميدارد

تحريمهاي جديد

اينبار تهديد نظامي كاراكاس

ميثم سليماني
دونالد ترامپ گزين ه نظامي
را گاه و ب��يگاه ب��راي هر
موضوعي اس��تفاده ميكند ،بدون اينكه
هيچ چارچوب ديپلماتيكي را رعايت كند.
لحن و گفتار او بهش��دت تهاجمي است و
اين موجب نگراني بسياري شده است كه
شايد اين تهديدات روزي به عمل تبديل
ش��ود .حاال او در آخري��ن اظهارنظر خود
در جمع خبرن��گاران و هنگامي كه كنار
نيك��ي هيلي نماينده امريكا در س��ازمان
ملل ،ركس تيلرس��ون وزي��ر امورخارجه
و هربرت مك مستر مش��اور امنيت ملي
خود ايس��تاده بود امكان حمله نظامي به
ونزوئال را رد نكرد .دونالد ترامپ كه اكنون
در تعطي�لات و در زمين گل��ف خود در
نيوجرسي به سر ميبرد ،پس از ديدارهاي
خود گفت :م��ا گزينههاي زي��ادي براي
ونزوئال داريم و به هر حال من قصد ندارم
گزينه نظامي را رد كنم.

وي افزود :ونزوئال همس��ايه ما است .شما
ميدانيد ما در سرتاسر جهان هستيم و در
نقاطي بسيار ،بسيار دور نيز حضور داريم.
ونزوئال دور از دس��ترس نيس��ت و اكنون
مردم رنج ميبرند و در حال مرگ هستند.
ما گزينههاي زيادي براي ونزوئال از جمله
گزينههاي نظامي را در صورت لزوم مورد
استفاده قرار ميدهيم.
اريك پاهون ،س��خنگوي پنتاگون پس از
اين سخنان اعالم كرد كه هيچ دستوري
براي اق��دام نظامي در خصوص ونزوئال به
ما داده نش��ده است اما در صورت لزوم آن
را نيز آماده خواهيم كرد .در طرف مقابل
والديمير پادرينو ،وزي��ر دفاع ونزوئال در
واكنش به سخنان ترامپ گفت :صحبت
ترامپ از اقدام نظامي ،يك عمل ديوانهوار
است .او كه از طريق شبكه دولتي ونزوئال
سخن ميگفت ،اعالم كرد :من به عنوان
وزير دفاع و به عنوان يك شهروند ميگويم
كه اين اقدام يك فرد ديوانه است كه دچار
يك افراطگرايي ش��ديد است .وي افزود،

اكنون در دولت اياالت متحده يك نخبه
افراطي حضور دارد و من واقعا نميدانم كه
چه اتفاقي ميافتد و چه اتفاقي در جهان
رخ خواهد داد ،اگر بشريت و كره زمين به
پايان برس��د .گفتني است در حال حاضر
ونزوئال با دس��تور رييسجمهور در حال
تاس��يس يك مجلس موسسان جديد در
اين كشور است كه طبق آن بناست قانون
اساسي را بازنويس��ي كنند .اين اقدام در
حالي انجام ميشود كه اين كشور در يك
بحران عميق سياس��ي به سر ميبرد كه
به راحتي نميت��وان آن را ناديده گرفت.
دونالد ترامپ ني��ز تاكنون در توييتهاي
خ��ود م��ادورو و دول��ت اين كش��ور را با
تهديدهاي متعددي همراه كرده اس��ت.
دلسي رودريگز ،رييس مجلس موسسان
و وزيرخارجه سابق اين كشور در پاسخ به
تهديدهاي ترامپ گفت كه توهين و تجاوز
علي��ه رييسجمهور ونزوئ�لا ،نيكوالس
مادورو توس��ط مردم ضد امپرياليس��ت
ونزوئال رد خواهد شد.

دول��ت ترامپ پ��س از انتخاب��ات مجلس
موسسان ونزوئال در 30جوالي ،تحريمهايي
را عليه ونزوئال به امضا رس��اند كه ش��خص
نيكوالس مادورو ،رييسجمه��ور را مورد
تحريم قرار ميداد .در حال حاضر اعتراضها
در خيابانهاي كاراكاس و ديگر ش��هرهاي
ونزوئال در جريان اس��ت و براي مردم تنها
س��رنگوني دولت مادورو تبدي��ل به هدف
ش��ده اس��ت .بيش از 120نفر تاكنون در
اعتراضهاي اين كشور جان خود را از دست
دادهاند .دفتر حقوق بش��ر سازمان ملل در
اوايل ماه جاري ميالدي اعالم كرد نيروهاي
امنيتي ونزوئاليي از خش��ونت بيش از حد
اس��تفاده كرده و هزاران نف��ر را به صورت
خودسرانه بازداشت كردهاند .دونالد ترامپ
در اظهارنظري در اوايل ماه جاري ميالدي
با اشاره به لئوپولدو لوپز و آنتونيو لديزما دو
رهبر مخالفان دولت كه در حصر خانگي به
سر ميبرند نيز گفت :اياالت متحده اقدامات
ديكتاتوري مادورو را محكوم ميكند .آقاي
لوپز و لديزما زندانيان سياس��ي هستند كه
توس��ط رژيم به طور غيرقانوني نگهداري
ميشوند.
با اين وجود در حالي ك��ه دونالد ترامپ در
خصوص مداخله نظامي س��خن ميگويد
اما نزدي��كان او در حوزه امني��ت ملي وي
احتمال چنين اقدامي را بهش��دت كاهش
دادند .هربرت مك مس��تر ،مش��اور امنيت
ملي ترامپ ،در ماه آگوست به MSNBC
گفته بود كه امكان هرگونه دخالت خارجي
مطرح نيست .مك مستر در ادامه تاكيد كرد:
واقعيت اين اس��ت كه يك موضوع از همه
بيشتر اهميت دارد و آن حفاظت از حقوق و
امنيت مردم ونزوئال است.
الزم به ذكر است پس از سخنان تهديدآميز
ترامپ نيز يكي از اعضاي دموكرات كنگره
امريكا سخنان ترامپ را محكوم كرد .تد ليو
در بيانيهاي خطاب به دونالد ترامپ عنوان
كرد كه اس��تفاده از نيروه��اي نظامي بايد
آخرين گزينه باشند نه نخستين .او تاكيد
كرد كه اظه��ارات دونالد ترام��پ در مورد
كرهشمالي و ونزوئال بيپروايانه است.
ترامپ به تماس تلفني مادورو نه گفت؟

ارنستو ويليگاس ،وزير ارتباطات ونزوئال روز
جمعه در توييتر خود نوش��ت كه به وزارت
خارجه احضار شده تا در خصوص تهديدات

امپرياليستي عليه كشورشان يك واكنش
خوب ارايه دهد .اين بيانيه پاس��خ رسمي
دولت مادورو به نظرات ترامپ بود .ويليگاس
روز جمعه در توييتر خود نوشت :تهديدات
ترامپ همه ونزوئال را براي رد دخالت و دفاع
از كشور خود متحد ميكند .او همچنين در
مصاحبهاي تلويزيوني عنوان كرد كه ترامپ
تهديد بيسابقهاي را عليه حاكميت ملي ما
مطرح كرده است.
ب��ا اين حال انتظ��ار ميرود كه روز ش��نبه
ونزوئ�لا پاس��خي روش��ن را در خصوص
س��خنان مقامات امريكاي��ي ارايه دهد كه
تا زم��ان تنظيم اين گ��زارش اي��ن اتفاق
رخ نداده اس��ت .ب��ا اين وج��ود وزير دفاع
ونزوئال عنوان كرده است كه ترجيح ميدهد
رييسجمهوري حضور داش��ته باش��د كه
صحبت ميكند ،اما من به عنوان يك سرباز
با نيروهاي ملي بوليواري و با مردم مطمئن
هس��تيم كه براي دفاع از منافع و حاكميت
ونزوئالي عزيزمان در رديف اول قرار خواهيم
گرفت .كاخ سفيد در اواخر جمعه گفت كه
مادورو با ترامپ تماس تلفني گرفته است،
اما ترامپ اين تماس تلفني را رد كرده است.
كاخ س��فيد اما در بيانيهاي پاس��خ داد كه
رييسجمهور ترامپ با خوشحالي با رهبر
ونزوئال صحبت ميكند اما به محض اينكه
دموكراس��ي در اين كشور بازسازي شود .با
اين حال مقامات ونزوئاليي هنوز اين تماس
تلفني را تاييد نكردند .به نظر ميرس��د كه
آنها ش��وكه ش��دند كه نام كشورش��ان در
كنار كره ش��مالي قرار گرفت��ه كه مدتها
است اين كشور را با آزمايشهاي موشكي
و لفاظيهاي خود تهديد ميكند .از همين
رو ش��ايد اين تماس تلفني از سوي مادورو
را ميتوان يك نوع دس��تپاچگي از س��وي
مقامات ونزوئاليي دانست.
گفتني اس��ت مادورو پيشتر درخواس��ت
كرده بود كه ب��ا دونالد ترامپ در حاش��يه
مجمع س��ازمان ملل متحد ديدار كند .اما
بعيد به نظر ميرس��د كه در شرايط كنوني
چنين اتفاق��ي رخ دهد .منتقدان معتقدند
كه مجلس موسس��ان جديد ونزوئال قانون
اساس��ي را به خواس��ت مادورو بازنويسي
ميكند .اما در حال حاضر درد اصلي مردم
قانون نويسي نيست بلكه بحران اقتصادي
است كه با آن دس��ت و پنجه نرم ميكنند
و بس��ياري از آنها دنب��ال يافتن راهي براي
دسترسي آسانتر به غذا و دارو هستند.

طرحي براي
ورود به ونزوئال

«ريچ�ارد ه�اس» در
توييت�ر خ�ود نوش�ت:
«هرگونه اق�دام نظامي
در ونزوئال بايد به رهبري
همسايگان ونزوئال انجام
ش�ود و نه امريكا و هدف
اين اقدام هم بايد انتقال
قدرت باشد ،نه سرنگون
كردن حكومت».

عربستان پاسخ مطالبات مشروع را با گلوله ميدهد
گ�روه جه�ان| از  10ماه
مهتاكنون و بعد از گذش��ت
نزدي��ك به س��ه م��اه از عملي��ات نظامي
عربس��تان علي��ه اهالي ش��هرك العواميه
به بهانه مقابله با تروريس��م ،انتشار تصاوير
ويرانيه��ا و جنايته��اي آلس��عود عليه
ش��يعيان ،باعث شده تا رس��انههاي جهان
و نهادهاي حقوق بش��ري چشمهاي خود
را ب��از كرده و از بايك��وت خبري اين فاجعه
دست بردارند .مرگ غمانگيز سجاد عبداهلل،
ك��ودك سهس��اله عربس��تاني ك��ه هدف
خودروهاي زرهي آلس��عود ق��رار گرفته
بود احساس��ات رس��انههاي غربي را براي
پوش��ش جنايتهاي عربستان برانگيخته
اس��ت .ش��ايد هم در ميان جنگ رسانهاي
كش��ورهاي عربي عليه يكديگر در بحران
اخير ح��ق مردم العواميه با پوش��ش اخبار
جنايتهاي آل س��عود عليه آنها ،اس��تيفا
شود .س��جاد محمد ابو عبداهلل پسر  3ساله
كه  12ژوئن ب��ه دليل اصابت گلوله جنگي
به س��ينهاش به بيمارس��تان منتقل شده
بود ،روز چهارشنبه گذشته در بيمارستان
كودكان الدمام به ش��هادت رس��يد .نشريه
بريتانياي��ي اينديپندن��ت در گزارش��ي به
نق��ل از عموي اين كودك نوش��ته كه او در
پي تيراندازيهاي بدون هش��دار نظاميان

سعودي زخمي و كشته شده است با وجود
اينكه چندين موسسه و نهاد حقوق بشري
خواس��تار توضيح در خص��وص مرگ اين
كودك ش��دهاند اما عربستان حاضر نيست
درباره هدف قرار دادن اين كودك 3س��اله
توضيحاتيارايهدهد.سجادنخستينقرباني
جنايت عربستان در العواميه نيست زيرا يك
كودك دو ساله ديگر هم از ابتداي حمله به
العواميه تاكنون كشته شده است.
عربس��تان ك��ه خ��ود را پرچ��مدار اتحاد
مس��لمانان ميداند با انتقادهاي زيادي از
داخل كشور روبهروس��ت زيرا در حالي كه
تالش ميكند خود را مرك��ز و ركن اتحاد
مسلمانان نشان دهد نتوانسته يك اقليت
مذهبي شيعه ريشهدار را در منطقه شرقي
كش��ور بپذي��رد و با نقض حق��وق مدني و
شهروندي آنها در طول سالهاي گذشته،
تحركات مدني و مطالبات مش��روع آنها را
اقدامي تروريستي توصيف كرده و رهبران
و فعاالن حقوق بش��ري مسالمت آميز اين
منطقه را از دم تيغ گذرانده اس��ت .شهرك
العوامي��ه به يك��ي از چالشهاي اساس��ي
آلسعود تبديل شده است و با وجود تالشي
كه ري��اض در خصوص بايك��وت خبري و
گمراهسازي رس��انهها درباره حوادث اين
منطقه به كار گرفته اس��ت باز هم انتش��ار

تصاويرمستندازحجمويرانيوجنايتهاي
صورت گرفت��ه در اين منطق��ه به حداقل
آبروي عربستان در زمينه حقوق بشر ضربه
سنگيني زده اس��ت .طبق معمول هم آل
س��عود با ادعاهاي واهي تالش ميكند كه
ويراني منطقه تاريخي المس��وره و شهرك
العوامي��ه را تالش حكومت براي توس��عه
و شهرس��ازي مدرن اي��ن منطقه توصيف
كند در حالي كه آوارگ��ي و كوچ اجباري،
مرگ و محاصره ب��ه وضعيت روزمره مردم
اي��ن منطقه تبديل ش��ده ،هزين��هاي كه
ظاهرا براي تجددگرايي خاندان آل سعود
پرداخت ميكنند .تاكن��ون صدها خانوار
ش��هرك العواميه با شدت گرفتن حمالت
نظاميان سعودي از اين منطقه اجبارا كوچ
كردهاند و به گفته فعاالن حقوق بش��ري و
شهروندان عربستاني ،در اين منطقه تحت
محاصره ،دست كم  25نفر كشته شدهاند.
در حالي كه عربستان از ورود خبرنگاران و
بازرسان مس��تقل نهادهاي حقوق بشري
به اين ش��هرك جلوگيري ميكند و اجازه
نميدهد آمار دقيق و مش��خصي از ميزان
خسارتهاي وارد شده به اين منطقه منتشر
شود ،رس��انههاي س��عودي مانند روزنامه
عكاظ آمار و ن��ام افرادي را منتش��ر و ادعا
ميكندكهاينهانيروهايامنيتيهستندكه

آسيا

نگراني چين از بحران شبهجزيره

گروه جهان| پ��س از آنكه طي روزهاي اخير
تهديدهاي گستردهاي ميان كره شمالي و اياالت
متحده امريكا ردو بدل شد ،شي جين پينگ ،رييسجمهوري
چين در تماس��ي تلفني با دونالد ترامپ خواس��تار مهار هرچه
بيش��تر اين تنش ش��د .وزارت خارجه چين در بيانيهاي اعالم
كرد كه ش��ي چين پيگ به روش��ني از هر دو طرف درخواست
كرده اس��ت كه لفاظيها را نس��بت به يكديگر كاهش داده و بر
اهميت ديپلماسي تاكيد داشته باشند .رييسجمهور چين در
اين تماس تلفني تاكيد كرده است كه در حال حاضر طرفهاي
درگير بايد از هرگونه كلمات و اقداماتي كه موجب تنش بيشتر
در شبهجزيره كره ميشود جلوگيري كنند .اين تماس تلفني
در حالي صورت گرفته است كه دونالد ترامپ در يك تعطيالت
تابستاني كاري  17روزه در نيوجرسي به سرمي برد .اين سخنان
از س��وي رييسجمهور چين در حالي بيان ميشود كه از هفته
گذشته تهديدات جدي ميان امريكا و كره شمالي مطرح شده
اس��ت .ترامپ هفته پيش به كره ش��مالي هش��دار داد كه اگر
پيونگيانگ همچنان به تهديدات خود عليه امريكا و متحدان
آن ادامه دهد ،آتش و خش��م به گونهاي بر سر آنها فرود خواهد
آمد كه جهان هرگز به خود نديده است .او اين سخنان را زماني
مطرح كرد كه تحليلگران اطالعاتي امريكا بر اين باور رس��يدند
كه كرهشمالي توانسته كالهك هستهاي كوچكي را توليد كند.
پيونگيانگدرماهگذشتهبراينخستينباردوموشكبالستيك
قارهپيما را آزمايش كرد و آن را يك گام در راستاي نزديك شدن
به امكان حمله هستهاي به سرزمين اصلي امريكا دانست .ترامپ
همچنين اظه��ارات خود را روز به روز عليه كره ش��مالي تندتر

ميكند .او در روز جمعه در توييتر خود نوش��ت كه راهحلهاي
نظامي عليه كره شمالي طراحي و در اختيار من قرار گرفته تا در
صورت لزوم عليه آنها استفاده شود .اين اظهارات زماني صورت
گرفت كه پيونگيانگ اعالم كرد كه قصد دارد با موش��كهاي
خود به جزيره گوام كه دو پايگاه نظامي امريكا در آن حضور دارد،
حمله كند .اما ترامپ در پاسخي ديگر گفت كه كيم جونگ اون،
رهبر كره شمالي واقعا از اين اقدام پشيمان خواهد شد .اما ترامپ
تاكيد كرده است كه ميخواهد يك راهحل مسالمت آميز براي
اين مشكل داشته باشد .او با استفاده از جمله سوم شخص گفت:
هيچكس راهحل مسالمتآميز را بيشتر از رييسجمهور ترامپ
دوست ندارد و من ميتوانم اين را به شما بگويم .اما او همچنين
هشدار داد كه ما ميتوانيم يك راهحل بد نيز داشته باشيم .وقتي
از ترامپ پرسيده شد كه آيا اين راهحل بد به معناي جنگ است،
در پاس��خ گفت :من فكر ميكنم كه شما پاس��خ اين موضوع را
ميدانيد .اما شنبه صبح رسانههاي دولتي كره شمالي بار ديگر
به لفاظيهاي ترامپ پاس��خ دادند و او را به يك عذاب غمانگيز
تهديد كردند .يك نويسنده كه نامش فاش نشده در خبرگزاري
كره ش��مالي گفته است كه اگر دولت ترامپ نميخواهد به يك
عذاب غمانگيز دچار شود بايد با احتياط بيشتري برخورد كند.
اين مقاله اما توسط يك فرد نوشته شده است؛ به اين معني كه
وزن آن كمتر از يك بيانيه رسمي دولت كره شمالي است .هرچند
بسياري سخنان ميان دو طرف را يك لفاظي ميدانند اما برخي
كشورها نسبت به شرايط حاكم نگران هستند . .آلمان ،روسيه،
چين و تعدادي ديگر از كشورهاي مختلف نسبت به اين موضوع
واكنش نشان دادند و ابراز نگراني كردند.

به وسيله اهالي العواميه در جريان حوادث
 90روز گذشته كشته ش��دهاند .عربستان
كه ادعا ميكند با تروريس��م در اين منطقه
مب��ارزه ميكند در واقع م��ردم العواميه را
گروگان گرفته و با توجه به استقرار نيروهاي
تكتيرانداز در پشتبام خانهها ،مردم عادي
از خانههاي خود خارج نميشوند زيرا نگران
هستندكهدرصورتخروجازخانههايشان
به وس��يله تكتيراندازهاي سعودي مورد
هدف قرار بگيرند .گزارشها حاكي اس��ت
ك��ه خودروه��اي آمبوالن��س و كادرهاي
امدادي اجازه ورود به اين شهرك را ندارند و
اين مساله باعث شده تا وضعيت انساني در
اين منطقه به بدترين حالت خود برسد .علي
الدبيسي،رييسسازماناروپاييحقوقبشر
عربستان اما معتقد است كه مساله يورش و
جنگ حكومت آلسعود عليه العواميه فقط
يك موضوع طايفهاي و مذهبي نيست زيرا
زماني كه اين حكومت شيخ نمر باقر النمر،
روحاني برجسته شيعه كه از اهالي همين
شهرك است را اعدام كرد  4فعال سياسي
شيعه ديگر و  43محكوم سني را نيز اعدام
كرده بود و اين به اين معناس��ت كه بحران
در اين منطقه فراتر از مساله مذهبي است.
اين فعال حقوق بشر درخصوص ادعاهاي
عربس��تان درباره اينكه حوادث العواميه با

تحريكجريانهاوكشورهايخارجيشكل
گرفته است ،ميگويد كه مشكل در العواميه
و ديگر مناطق ربطي ب��ه دخالت خارجي
نداردبلكهماجرابرمطالباتمشروعوقانوني
مردمي است كه خواستار برابري ،آزاديبيان
و عدالت اجتماعي هستند و چون عربستان
نتوانس��ته اي��ن مطالب��ات را محقق كند
با س��ركوب م��ردم و تروريس��تي ناميدن
فعاليتهاي مسالمتآميز آنها ،تجاوزهاي
خود به حقوق شهروندان را توجيه كند .اين
فعال حقوق بشر معتقد است كه نميتوان
اقدام��ات بع��دي عربس��تان در العواميه و
قطيف را پيشبيني كرد اما بدون شك اين
رفتارها همپيمانان رياض را كه قراردادهاي
چندصدميليارد دالري با عربس��تان امضا
كردهان��د در برابر مردم كشورش��ان تحت
فشار قرار خواهد داد .الدبيسي ميگويد اين
حمالت فقط عليه م��ردم العواميه صورت
نگرفته است بلكه ش��هروندان عربستاني
در ديگر مناط��ق از جمله در اطراف قطيف
وادار شدهاند تا خانههاي خود را ترك كنند.
اين فعال حقوق بش��ر تاكيد كرد كه مردم
القطيف هم نس��بت به آين��ده خود نگران
هستندزيرانميدانندكهباتوجهبهخشونت
و كينهتوزي آلس��عود عليه شيعيان چه
سرنوشتي در انتظار آنهاست.

آفريقا

انتخابات جنجالآفرينكنيا
گروه جهان| موضوع انتخابات كنيا را ميتوان
از جمله مس��ائلي برش��مرد كه در رسانههاي
داخلي كشور كمتر مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است ولي
در طرف مقابل چند روزي است كه جزو تيترهاي مهم اخبار
جهان به شمار ميآيد .انتخاباتي كه منجر به انتخاب مجدد
رييسجمهور فعلي اين كشور شد و خشم شديد مخالفان را
به همراه آورد .گروه نظارت بر انتخابات كنيا نتيجه انتخابات
اين كش��ور را كه هفته گذشته برگزار ش��د رسما تاييد كرد،
منجر به خشم مخالفان شد .حاال نيز درگيريها در شهرهاي
مختلف اين كش��ور ميان مردم عادي و نيروهاي امنيتي در
جريان است كه آخرين خبرها حاكي از آن است كه دو نفر در
اين اعتراضات كشته ش��دهاند .يكي از شاهدان از نايروبي به
رويترز گفت :يك دختر جوان توسط پليس كشته شده است.
تصويرهاي مختلف و عكسهاي پراكنده نيز نش��ان ميدهد
كه پلي��س برخي معترضان را با گلوله واقعي مورد هدف قرار
ميدهد .برخي محلههاي پايتخت نيز در اختيار وفاداران به
رهبر اپوزيس��يون ريليا اوينينگا قرار گرفته است كه او نتايج
انتخابات روز سهشنبه را نپذيرفته است .يك مقام دولتي نيز
به خبرنگاران گفته است كه يك مرد ديگر در منطقه كيشوو،
محلي كه مركز خشونت قومي سال 2007بوده ،كشته شده
است .خش��ونتهاي قومي پس از انتخابات سال  2007اين
كش��ور منجر به كش��ته ش��دن  1200نفر و همچنين آواره
شدن ششصد هزار نفر ش��د .پروندههاي بيمارستاني نشان
ميدهد كه بيمارستان اصلي شهر شيسومو چهار نفر توسط
گلولههاي واقعي مورد هدف قرار گرفتند .در يك شب ،شش

ديكتاتوري به مصر باز ميگردد؟

بازداش�ت  12نفر در كويت به اتهام جاسوسي
براي ايران
زخمي ش�دن ي�ك نظام�ي صهيونيس�ت در
عمليات مقاومتي
اتم�ام س�اخت ديوار م�رزي اي�ران و تركيه تا
زمستان 2017
تضمين «  ۱۰۰۰درصدي» ترامپ به فرماندار گوام
 ۱۰برنده جايزه صلح نوبل عفو  ۱۴جوان ش�يعه
عربستان را خواستار شدند
نخست وزير لبنان  ۳۱اوت به فرانسه ميرود
الحياه :مقتدي صدر خواهان مشاركت آيتاهلل
سيستاني در بحث مربوط به حشد شعبي است
رابرت فيس�ك :هيچ تردي�دي در قبال ائتالف
عميق بين اسراييل و عربستان وجود ندارد
ارتش لبنان دوش�نبه رس�ما عمليات گسترده
عليه داعش را آغاز ميكند

تالش براي افزايش اختيارات
رييسجمهور

عربستان

سرنوشت العواميه در انتظار القطيف

گزارش روز

سرخط خبرها

نفر از افرادي كه توسط پليس مورد ضرب و شتم قرار گرفته
بودند نيز تح��ت درمان قرار گرفتند .يك مرد  28س��اله در
داخل خانهاش در ناحيه فقيرنش��ين اوبونگا زندگي ميكند
به رويترز گفته است كه پليس در نيمه شب جمعه به عنوان
بخش��ي از حمالت و درگيريهاي خانه به خانه پليس با آنها
درگير شده است .گزارشها حاكي از آن است كه صبح شنبه
نيز صداي تيراندازي شنيده شده است .در نايروبي ،همچنين
تصاويري منتشر شد كه نشان ميدهد درگيريهاي شديدي
بين نيروه��اي امنيتي و مردم معترض به نتيجه انتخابات در
گرفته است .كميته انتخابات نتايج رسمي انتخابات كنيا را
روز جمعه اعالم كرد كه نش��ان ميداد كه كنياتتا  55س��اله
توانسته  54/3درصد آرا را كسب كند و پيروز انتخابات شود.
با اين وجود مخالفان حتي قبل از اعالم نتايج نيز انتخابات را
رد كردند و گفتند كه سيستمهاي كميسيون انتخابات هك
شدهاند و شمارش آرا بسيار نامنظم انجام ميشود .با اين حال
نهادهاي نظارتي اين انتخابات را نيز صحيح اعالم كرد .گروه
اصلي نظارتي  ELOGك��ه  3800ناظر روي صندوقهاي
راي داشت گفت كه رايگيريها با نتايج رسمي مطابقت دارد
و عمال انتخابات را تاييد ك��رد .پيشبينيها نيز حاكي از آن
بود كه رييسجمهور كنوني كني��ا بتواند با  54درصد پيروز
انتخابات ش��ود كه 3دهم درصد نيز از بيش��تر پيشبينيها
راي آورد .نظرس��نجيها پيش از انتخاب��ات ضريب خطايي
 1/9درصدي را پيشبيني كرده بودند .با اين حال مسووالن
نظارتي و نظرسنجيها اعالم كردند كه ما هيچ چيز را به طور
حتي اتفاقي نيز دستكاري نكرديم.

گروه جه��ان :عبدالفتاح السيس��ي،
رييسجمه��ور مصر ت�لاش ميكند
تا با تعديل و اصالح قانون اساس��ي اين كش��ور دوره
رياس��تجمهوري فعلي خود را از  4س��ال به  6سال
تمدي��د كند ت��ا به اي��ن ترتيب خب��ري از برگزاري
انتخابات رياستجمهوري در ماه مه 2018نباشد و
عالوه بر تمديد دوره رياستجمهورياش ،اين ژنرال
پيش��ين ارتش مصر بنا دارد تا اختي��ارات خود را به
عنوان رييسجمهور افزايش دهد.
روزنام��ه لبناني االخبار نوش��ته ك��ه اصالحيههاي
قانون اساس��ي مصر ظاهرا از آن چي��زي كه انتظار
ميرفت گستردهتر باشد و قرار است اين پيشنهادها
ت��ا چند روز آيند به پارلمان اين كش��ور ارايه ش��ود.
يكي از پيشنهادهاي دولت مصر مربوط به برگزاري
همهپرسي بر تغيير قانون اساسي براي تمديد دوره
رياستجمهوري السيسي تا س��ال  2020است .در
روزهاي اخير س��خن از اصالح قانون اساس��ي مصر
به مهمترين مساله سياس��ي اين كشور تبديل شده
اس��ت؛ اين ماجرا ميتواند نخستين ماموريت هيات
ملي انتخاب��ات در مصر باش��د كه براس��اس قانون
اساسي اين كش��ور مسووليت برگزاري همهپرسي و
انتخابات در سالهاي آتي را برعهده دارد .قرار است
اين اصالحيهها و تغيير در قانون اساس��ي به صورت
يكجا به راي گذاشته شود و مسووليت تدوين نهايي
اصالحيهها بر عهده ائت�لاف حمايت از مصر خواهد
ب��ود كه نماين��دگان اين ائتالف پي��ش از آنكه متن
اصالحيهها به صحن علني مجلس و ديگر نمايندگان
ارايه شود ،از آن استقبال كرده است.
االخبار گزارش داد كه به نظر ميرسد اين تعديلها
در قانون اساسي هم مانند توافق براي واگذاري جزاير
تيران و صنافير به عربستان با جنجال زيادي همراه
شود و در حالي كه بخشي از پارلمان به صورت تمام قد
از آن حمايت ميكند ،گروه ديگري كه اقليت مخالف
را در پارلمان مصر تش��كيل ميدهن��د با آن مخالف
هستند .قرار است طي چند روز پيش رو طرح دولت
براي تعديل قانون اساس��ي و افزايش صالحيتهاي
رييسجمهور به پارلمان عرضه شود و همزمان با اين
مس��اله تدابير خاصي براي برنامه تبليغاتي گسترده
دولت در خصوص اين اقدام اتخاذ شده است ،دولت
عبدالفتاح السيسي تالش ميكند با تبليغات به مردم
بقبوالند كه اين تغييرات از اهميت زيادي برخوردار
و ضروري است.
براساس قانون اساسي مصر ميزان مشاركت واجدين
شرايط رايدهي اهميتي ندارد اما بايد راي  51درصد
واجدين شرايط راي دهي موافق اصالح قانون اساسي
اين كشور باشد تا اين اقدام قانوني باشد.
اما نكتهاي كه ت��ا حد زيادي مخالف��ان اين اقدام را
نگران كرده اس��ت شروط مختلف پيشنهادي دولت
ب��راي افزايش صالحيت رييسجمهور اس��ت كه تا
حد زيادي به انقالب تعبير شده است و نه تنها دوره
رياس��ت جمهوري السيسي را تا  6سال ديگر تمديد
ميكند بلكه به او اجازه ميدهد بيش��تر از دو بار در
انتخابات رياست جمهور كانديدا شود ،كه اين مساله
ميتواند بازگشت ديكتاتوري به مصر هم تعبير شود.
عالوه بر اين قرار اس��ت تغييراتي در چند بند مربوط
به پارلمان و نهاد قضايي مصر نيز اعمال شود از جمله
فرمان رياستجمهوري اخير السيسي كه به او اجازه
ميدهد روس��اي هياتهاي قضايي مصر را انتخاب
كند .ژنرال پيش��ين ارتش مصر اي��ن حق را خواهد
داشت تا بدون نظارت نهاد قانونگذاري يا قضايي اين
كشور تصميمهاي يكجانبهاي درخصوص نهاد قضايي
مصر كه تاكنون به نظر ميرسيد از استقالل منحصر
به فردي برخوردار بوده است ،بگيرد .يكي از بندهاي
جنجالي نيز تمديد حالت فوقالعاده در كشور بدون
نياز به همه پرسي و تنها با موافقت پارلمان ،دولت و
شوراي عالي نيروهاي مسلح است كه شرايط سركوب
مخالفان به اسم حفظ امنيت ملي را به مراتب آسان
خواه��د كرد .در حال��ي كه عبدالفتاح السيس��ي در
دورهاي كه رياستجمهوري مصر را تاكنون بر عهده
داشته كارنامه موفقي در دو زمينه اقتصادي و امنيتي
نداشته است ،حاميان او در پارلمان تالش ميكنند
با تصويب اين اصالحيهها ق��درت او را تثبيت كنند
زيرا در صورت وجود رقيب قاب��ل اعتنا در انتخابات
پيشرو ،امكان يك دورهاي شدن رياستجمهوري
السيسي وجود داشت.
العرب��ي الجديد نوش��ته كه حاميان دي��دگاه تغيير
در قانون اساس��ي به سود السيس��ي معتقدند كه با
توجه به خطرات امنيتي و تدابي��ر فوقالعادهاي كه
اتخاذ ش��ده و عملي��ات ارتش اين كش��ور در مقابله
ب��ا داعش ،مصر از لح��اظ امنيتي ت��وان تحمل يك
انتخابات رياس��تجمهوري ديگر را ندارد .اين گروه
معتقد اس��ت تا زماني كه السيس��ي به عنوان گزينه
رياس��تجمهوري وجود دارد بهتر اس��ت كسي در
انتخابات رياستجمهوري مش��اركت نكرده و اصال
انتخاباتي برگزار نشود زيرا ظاهرا الزم نيست تالش
بيشتري براي ترويج دموكراسي و برگزاري انتخابات
صورت بگيرد.

خبر آخر

زمان توسعه روابط است

نيكالس هاپتون ،س��فيرانگليس در
تهران با بيان اينكه زمان توسعه روابط
فرا رسيده است ،گفت :انگلستان ،روابط ديرينه خود
با كش��ور ايران را فراموش نميكند و با وجود فراز و
نشيبهاي بسيار فراوان در روابط اين دو كشور ،مايل
به توس��عه مجدد همكاريهاي خود با ايران است.
هاپتون ،امضاي سند برجام را فرصتي مناسب براي
توسعه روابط متقابل ايران و انگلستان قلمداد كرد و
ادامه داد :دولت انگلستان تعهد خود را براي حمايت
از برجام اعالم كرده است و ما نيز آن را زمينه خوبي
براي توس��عه روابط ميدانيم .وي مشكالت صدور
ويزا و ارتباطات بانكي بين دو كش��ور را از مهمترين
موانع موجود در راه توس��عه همكاريهاي دوجانبه
دانست و اظهار كرد :اميدواريم اين مشكالت نيز در
آيندهاي نزديك رفع شود.

چهرهها -خبرها

تاريخ برگزاري همهپرسي
استقالل تغيير نميكند

رييس هيات نظارت بر همه پرس��ي اقليم كردستان
عراق روز گذش��ته تاكيد كرد كه اين همهپرسي در
زمان مقرر خود برگزار ميشود.
به گزارش ايس��نا ،به نقل از س��ومريه نيوز ،هوشيار
زيباري ،وزير خارجه پيش��ين عراق و رييس هيات
نظارت بر همه پرس��ي اقليم كردستان عراق گفت:
همه پرس��ي در روز مقرر خود يعني  ۲۵س��پتامبر
(س��وم مهر) برگزار ميش��ود .اين در حالي است كه
ركس تيلرس��ون ،وزير خارجه امريكا در گفتوگوي
تلفني با مس��عود بارزاني ،رييس اقليم كردس��تان
عراق از وي خواس��ت برگزاري همهپرسي استقالل
را به تاخير بيندازد.
تيلرسون همچنين از اعزام هيات اقليم كردستان به
بغداد براي حل مش��كالت سياسي موجود از طريق
مذاكره استقبال كرد .رياست كردستان عراق نيز در
بيانيهاي با تاييد چنين درخواستي از سوي تيلرسون
اعالم كرد كه ملت كردستان عراق سرنوشت خود را
تعيين ميكند و به راه خود ادامه ميدهد.

مشاوران ارشد ترامپ
راهي منطقه ميشوند

كاخ س��فيد اعالم ك��رد كه مش��اوران دونالد ترامپ
به عربس��تان ،امارات ،بحرين ،قطر ،مصر ،اس��راييل
و فلسطين س��فر ميكنند .به گزارش ايسنا ،به نقل
از روزنام��ه فرامنطق��هاي الحياه ،كاخ س��فيد اعالم
كرد :سفر جارد كوشنر و دينا پاول ،دو مشاور دونالد
ترامپ ،رييسجمهور امريكا و جيس��ون گرينبالت،
هماهنگ كننده روند صلح خاورميانه به عربس��تان،
امارات ،بحرين ،قطر ،مصر و اسراييل و فلسطين طي
روزهاي آتي در راس��تاي تالشها براي حل بحران
قطر ،احياي روند صلح و كاهش خشونت است و قرار
اس��ت اين هيات به تلآويو ،قدس و راماهلل برود .كاخ
سفيد گفته است ،دونالد ترامپ مشاوران ارشدش را
مسوول به جريان انداختن روند صلح بين فلسطين
و اس��راييل كرده و اين بدان معناس��ت كه امريكا باز
ميخواهد به طور مستقيم وارد اين پرونده شود.
در بيانيه كاخ س��فيد آمده است ،تراپ تصور ميكند
بازگشت آرامش و ثبات به قدس در پي بحران اخير
در مس��جداالقصي يك فرصت براي ادامه بررسيها
و تالشهاي��ي فراهم كرده كه آن در ابتداي روي كار
آم��دن ترامپ جرق��ه آن را زد .براس��اس بيانيه كاخ
س��فيد ،ترامپ با مقام��ات دولت��ش از جمله ركس
تيلرس��ون وزي��ر خارجه ،ج��ان كلي ريي��س دفتر
كاخسفيد ،مكمستر مشاور امنيت ملي امريكا ،جارد
كوشنر داماد و مشاور ارشدش ،گرينبالت و نيز سفير
امريكا در اس��راييل رايزني كرده و تصميم گرفته به
زودي تيمي سه نفره از گرينبالت ،كوشنر و پاول را به
منطقه بفرستد تا با شركاي منطقهاي درباره حمايت
بهتر از روند صلح رايزني كنند.
در اين بيانيه آمده است ،ترامپ از آنها خواسته روي
ايج��اد راهي براي انج��ام مذاكرات صل��ح ،مبارزه با
افراطگرايي ،وضعيت غ��زه و راههاي كاهش بحران
انس��اني در آنجا و تقويت روابط با شركاي منطقهاي
به مذاكره بپردازند .كاخ س��فيد آورده است ،ترامپ
معتقد اس��ت صل��ح در منطقه ممكن اس��ت .اخيرا
رياض مالكي ،وزير خارجه فلسطين اعالم كرده بود
كه هياتي امريكايي به زودي به منطقه سفر ميكند.
كوش��نر و گرينبالت پيشتر نيز ب��راي احياي روند
صلح ميان فلسطين و اسراييل به منطقه سفر كرده
بودند .دور آخر مذاكرات مس��تقيم ميان فلسطين و
اسراييل آوريل س��ال  ۲۰۱۴برگزار شده بود .بحران
قطر نيز موضوع ديدار و گفتوگوي مشاوران ترامپ
با مقامات منطقه خواهد بود .پيشتر مصر ،عربستان،
امارات و بحرين قطر را به حمايت از تروريسم متهم و
اين كشور را تحريم كردند.

اوباما به دنبال حضور در
پشت صحنه سياست امريكا

در چن��د هفته آين��ده ب��اراك اوباما و مش��اورانش
استراتژي جديدي را تنظيم خواهند كرد كه براساس
آن وي خواهد توانست در صحنه سياسي امريكا قرار
گيرد؛ البته به گونهاي عمل خواهد كرد كه بلندترين
صدا در حزب دموكرات نباشد.
مش��اوران اوباما اعالم كردند نقش او بيشتر در پشت
صحنه خواهد بود .به نوشته اين پايگاه خبري اوباما در
حال حاضر مشورتهايي را به حزبش به خصوص پس
از شكس��ت اين حزب در انتخابات رياستجمهوري
ارايه ميدهد و همچنين با تام پرز ،رييس كميته ملي
دموكراتيك در اواخر ماه ج��والي ديدار و گفتوگو
كرده است .در گذشته روساي جمهور امريكا به طور
سنتي روساي جمهور واشنگتن را ترك كرده و ديگر
خود را در صحنه سياسي كشور دخيل نميكردند و
بيش��تر مواقع كارهاي خيريه انجام داده يا به تاليف
كتاب ميپرداختند.
به هر حال با توجه به س��ن ب��اراك اوباما و همچنين
تماي��ل وي براي حضور در سياس��ت انتظار ميرود
كه در س��الهاي آتي وي در حزب دموكرات حضور
داشته باشد.

