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چالشحقرایدرآمریکا
صحنه سیاسی این روزهای آمریکا به زورآزمایی
شدید میان حامیان تسهیل قوانین انتخاباتی و
حامیان سخت گیری قوانین انتخاباتی بدل شده
است .درحالی که برخی از ایالت های جمهوری
خــواه آمریکا مشغول تدوین و تصویب قوانین
سخت گیرانه انتخاباتی هستند ،جو بایدن،
رئیس جمهور دموکرات این کشور در سخنانی
گفت« :زمانی که جمهوری خواهان مخالف،
قوانین محدود کننده مشارکت اقلیت ها در
انتخابات را در سطح ایالت های آمریکا افزایش
می دهند ،محافظت از حق رای در آمریکا چالش
عصر ما به حساب می آیــد ».البته موضوع حق
رای و مانع تراشی بر سر اعمال این حق ،مربوط
به این روزهای ایاالت متحده آمریکا نیست بلکه
از زمان تاسیس این کشور ،مطرح بوده است.در
آن زمان ،حق رای فقط مخصوص مردان عمدتا
سفیدپوست دارای میزان مشخصی ثروت بود
و بقیه افراد ،از جمله زنان  ،فقرا و برده ها از آن
محروم بودند .با این حال ،با گذشت زمان ،تعداد
بیشتری از شهروندان دارای حق رای شدند
و در دهه  ،1960آخرین موانع بر سر حق رای
سیاه پوستان در ایالت های جنوبی آمریکا به
لحاظ قانونی برطرف شد .به همین دلیل چنین
تصور می شد که موضوع حق رای از یک موضوع
چالشی در آمریکا به یک واقعیت کتمان ناپذیر
بدل شده است .اما اتفاقاتی که در دو دهه اخیر،
به ویــژه در چهار سال اخیر رخ داده اســت ،بار
دیگر بحث حق رای و افراد دارای حق رای را به
یک موضوع مناقشه برانگیز در این کشور بدل
کرده است .این اختالف هم ،طیف وسیعی از
مباحث را در بر می گیرد؛ از این که چه کسانی
می توانند رای پستی بدهند ،تا این که ثبت نام ها
چگونه باشد و حتی چگونه در صف های رای ،به
شهروندان غذا و آب آشامیدنی داد .از آن جا که
شیوه برگزاری انتخابات در آمریکا در صالحیت
دولت های ایالتی است ،هر ایالت برای خود،
قوانین خاصی وضع می کند وهمین مسئله،
هرج و مرج در قوانین انتخاباتی را در پی داشته
است .در این میان ،تشدید شکاف های حزبی و
قطبی تر شدن صحنه سیاست در آمریکا به این
هرج و مرج شدت بخشیده است .به عنوان مثال،
جمهوریخواهان،دموکراتهارامتهممیکنند
کهباگسترششیوهرایدهیپستی،درپیتقلب
در انتخابات هستند درحالی که دموکرات ها
می گویند جمهوری خواهان با لوایح جدید ،در
پی آن هستند تا بر سر دسترسی اقلیت ها و فقرا
به صندوق های رای ،مانع ایجاد کنند .ادعاهای
دونالد ترامپ ،رئیس جمهور پیشین آمریکا
درباره تقلبی بودن انتخابات ریاست جمهوری
 2020به دلیل گسترش شیوه رای دهی پستی،
جمهوری خواهان حاکم در برخی از ایالت ها را
به تقال انداخته است که قوانین موجود را تغییر
دهند .با این تغییرات ،زمینه برای بهره مندی
شهروندان از رای دهی پستی یا زمان دریافت این
رای ها ،تغییر خواهد کرد؛ موضوعی که از سوی
دموکرات ها ،به عنوان سرکوب رای شهروندان
توصیف شده است البته دموکرات ها نیز تقریبا
به انــدازه جمهوری خواهان در بروز آن چه جو
بایدن«چالشعصرما»میخواند،مقصرهستند،
به ویژه در زمان هایی که اکثریت کرسی های
کنگره های ایالتی را در اختیار دارند و قوانینی
را با هدف تحکیم موقعیت خود در انتخابات ،به
تصویب می رسانند .به عنوان مثال ،دموکرات ها
در تغییر حوزه های انتخاباتی به شیوه موسوم به
جریمندرینگ نقش دارند و این موضوع به شکل
غیر مستقیم ،می تواند بر نتایج انتخابات ریاست
جمهوری تاثیر بگذارد .از این رو وضعیت کنونی،
محصول عملکرد هر دو حزب بزرگ در ایاالت
متحده آمریکاست.
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درحالیکهسرانافغانستانازامیدبهمصالحهبا
طالبان طی سفر عبدا ...عبدا ،...رئیس شورای
عالی مصالحه ملی افغانستان به قطر خبر می
دهند ،انتشار فیلمی از اعــدام صحرایی ۲۲
فرمانده نیروی نخبه امنیتی افغانستان توسط
طالبانتردیدجدیدرامیدبهصلحدرافغانستان
و پایبندی طالبان به وعده هایشان ایجاد کرده
است .فیلم  ۴۵ثانیه ای که روز سه شنبه توسط
شبکه سیانان منتشر شده مربوط به اتفاقات
روز  ۱۶ژوئن ( ۲۶خرداد) امسال در ولسوالی
دولت آباد فاریاب است ،زمانی که این ولسوالی
بعد از درگیریهای سنگین با نیروهای امنیتی
افغانستانبهدستطالبانمیافتد.دراینفیلم
دیدهمیشودکهتعدادیازافسراننیروهایویژه
ارتشافغانستانبدوناسلحهخودرابهنیروهای
طالبانتسلیممیکنندوطالبانبیاعتنابهقواعد
جنگی در دم آن ها را به رگبار می بندند؛ اقدامی
که سازمان عفو بین الملل آن را «جنایت جنگی»
خوانده اســت .به گــزارش سـ ـیانان ،طالبان
مدعیشدهاستکهاینافسرانراهنوزدراسارت
خود دارد اما وزارت دفاع افغانستان در گفت و
گو با این شبکه ادعای طالبان را رد کرده و گفته

تسلط طالبان بر گذرگاه مرزی با پاکستان

همزمانباایجادکورسویامیدیبرایدستیابیبهتوافقصلحدر
افغانستان،انتشارفیلمیدرسیانانکهادعامیشودنیروهایویژه
افغانتوسططالباناعداممیشوند،جنجالبرانگیزشدهاست
این افسران کشته شده اند .فرماندهان طالبان
ضمن «ساختگی» خواندن این ویدئو میگویند
ترجیح میدهند شاهد تسلیم شدن نیروهای
دولت باشند تا آنکه در شهرها درگیری نظامی
رخدهداماسیانانمیگویدصلیبسرختایید
کردهکهپیکر ۲۲فرماندهافغاندراینمحلپیدا
شده است .سازمان عفو بین الملل در واکنش به
انتشار این فیلم در بیانیهای اعالم کرده که این
شواهد به روشنی نشان می دهد اصرار طالبان
بر این که نسبت به گذشته تغییر روش داده،
کامال دروغ است و ادعای آن ها مبنی بر مراعات
حقوق بشر در روند صلح را کامال زیر سوال می
برد اما این تنها خبر جنجالی روز گذشته نبود.
سخنگویگروهطالباندیروزاعالمکرداینگروه
کنترل یک گذرگاه مرزی کلیدی با پاکستان

را به دست گرفته اســت .به گــزارش یورونیوز،
گروه طالبان در حالی مدعی تسلط بر گذرگاه
مــرزی سپین بولدک-چمن در جنوب والیت
قندهار شده است که این گروه هفته گذشته با
پیشروی در والیت هرات بر تاسیسات گمرک
اسال م قلعه در مرز با ایران مسلط شده بود .یک
مسئول امنیتی نظامیان پاکستان که نخواست
نامش فاش شود ،سقوط گذرگاه مرزی سپین
بولدک-چمن به دست گــروه طالبان را تایید
کرد .به گفته وی ،طالبان پرچم افغانستان را در
اینگذرگاهمرزیپایینآوردندوبهجایآنپرچم
خود را به اهتزاز درآوردند .طالبان چند روز پیش
اعالمکردهبودبر« ۸۵درصد»ازخاکافغانستان
مسلط شده است .نبردهای نظامی طالبان با
نیروهای دولتی افغانستان از دو ماه پیش شدت

پیشخوان بین الملل
کتاب جدیدی درباره
دونـــالـــد تـــرامـــپ که
بخش هایی از آن در
رسانههای آمریکایی
منتشر شــده بــه شرح
وقایع شب برگزاری
انــتــخــابــات ریــاســت
ج ــم ــه ــوری در ایــن
کشور پرداخته است.
روزنامه واشنگتنپست نوشت ،رودی جولیانی،
سجمهوروقتآمریکادرشب
وکیلشخصیرئی 
انتخاباتنوامبر 2020ازاعضایستادانتخاباتی
ترامپخواستهاستصرفنظرازنتیجهانتخابات،
درایالتهااعالمپیروزیکنند.کتابیکهروزنامه
واشنگتنپست بخشهایی از آن را منتشر کرده
«به تنهایی میتوانم اوضاع را رو به راه کنم» نام
دارد و توسط دو خبرنگار همین روزنامه درباره
مسائل مربوط به آخرین سال حضور ترامپ در
کاخسفیدنگاشتهشدهاست.طبقاینگزارش،
ترامپ درباره جو بایدن به دستیارانش گفته بود:
مننمیتوانمبهاینآدملعنتیببازم.

نمای روز

الیحهحقرای،بهنبردیسختمیان
دموکراتهاوجمهوریخواهانآمریکابدلشدهاست

«دموکراسی یا خودکامگی»؛ مسئله این است!
پس از تصویب موجی از قوانین محدودکننده
حق رأی که توسط بسیاری از ایــاالت تحت
کنترل جمهوری خواهان آمریکا تأیید شد،
بایدنبافشارفزایندهدموکراتهاوطرفداران
حقوق رأی روبــه رو شــده اســت تا اقدامات
تهاجمی تری در این زمینه انجام دهد.این که
چه کسانی می توانند رای پستی بدهند ،تا
این که ثبت نام ها چگونه باشد و حتی چگونه
می تــوان در صف هــای رای ،به شهروندان
غذا و آب آشامیدنی داد ،موضوعاتی است که
باعث اختالف دوحزب مطرح در آمریکا شده
است .حاال بایدن  هشدار داده است که این
کشور در پی تصویب قوانین محدود کننده
رأی گیری توسط حدود  12ایالت با انتخاب
میان «دموکراسی یا خودکامگی» روبه روست
و نقش دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین
را در اشاعه اطالعات نادرست درخصوص
انتخابات  2020هدف قرار داد .به گزارش
خبرگزاریرویترز،چندینایالتتحتکنترل
جمهوری خواهان امسال محدودیتهای
جدید رایدهــی را به تصویب رساندند و این
رویکرد حاصل فشارهای دونالد ترامپ ،رهبر
جمهوری خــواه پیشین کاخ سفید اســت .او
بــدون نــام بــردن از ترامپ ،به او و حامیانش
بابت ادعاها درباره «به سرقت رفتن انتخابات
 »۲۰۲۰از طریق «تقلب گسترده آرا» تاخت.
بایدنگفت«:درآمریکا،اگرشماببازیدونتایج
را بپذیرید ،پیروز قانون اساسی هستید .شما
بار دیگر تالش میکنید .شما حقایق را جعلی
نمینامید و برای سرنگون کردن این تجربه
آمریکایی تالش نمیکنید ،آن هم فقط به این
دلیل که خوشحال نیستید .این دولتمردی
نیست .این خودخواهی اســت ».در پی این
سخنان ،دونالد ترامپ ،در بیانیهای آورد:
«بایدن گفت  ۱۵۰نفر در انتخابات ریاست
جمهوری  ۲۰۲۰رای دادهانــد! با فرض این
که منظور او  ۱۵۰میلیون نفر بوده و براساس

این حقیقت که من  ۷۵میلیون رای گرفتم،
این بدین معناست که بایدن هم  ۷۵میلیون
رای آورد و این شش میلیون رای کمتر از آن
چیزی است که آن ها گفتند بایدن به دست
آورده است .خب اینها یعنی چه؟ آیا آن ها به
آنششمیلیونرایاعترافمیکنند؟»بایدن
اما با رد سخنان ترامپ می گوید« :جمهوری
خواهان باید محض رضای خدا ایستادگی و
با محدودیتهای رایدهــی مخالفت کنند.
آیا شرم نمیکنید؟» حاال الیحه حق رای ،به
نبردی سخت در کنگره تبدیل شده است.
دموکراتهای حامی بایدن گرفتار جمهوری
خواهانسناشدهاندکهحتیاجازهنمیدهند
این طرح به بحث گذاشته شود .تمرکز بایدن
روی این موضوع ،حتی اگر شکست بخورد،
موجب میشود او رایدهندگان دموکرات
را در راستای اهــداف حزبش که میخواهد
کنترلکنگرهرادرانتخاباتمیاندوره۲۰۲۲
نگهدارد،بسیجکند.جوبایدنباانتقادازآنچه
تالشبرایتضعیفحقرایخواند،آنهارابه
قوانینسابقیکهمانعازحضورسیاهپوستانو
زناندرپایصندوقهایرایدرایاالتمتحده
میشد،مقایسهکرد.بایدندراینبارهگفت:آن
ها میخواهند این کار را خیلی سخت کنند...
اینکهآنهاامیددارندمردماصالرایندهند.
حرفشان این است .ما باید «قانون برای مردم»
را به تصویب برسانیم .این یک الزام ملی است.
حزب بایدن و گروههای حقوق مدنی با این
محدودیتها مخالفند و منتقدان میگویند،
هــدف ایــن مــحــدودیـتهــا سیاهپوستان،
اسپانیاییتبارهاورایدهندگانجوانهستند
که به پیروزی دموکراتها کمک میکنند.
بسیاریازجمهوریخواهاناستداللمیکنند
که هدفشان از محدودیتهای جدید مقابله
با تقلب در انتخابات است ،پدید های که به
نظر کارشناسان انتخاباتی در ایاالت متحده
نادر است.

طوق بردگی برگردن حکام ابوظبی
ِ
درپیعادیسازیرابطهاماراتواسرائیل،سفارتاماراتدرتلآویوافتتاحشد.رئیسرژیم
صهیونیستیوسفیراماراتدرمراسمحضورداشتند
امارات متحده عربی حدود10ماه پس از امضای
پیمان موسوم به«توافق آبراهام» ،دیروز سفارت
خود در تلآویو را رسما افتتاح کــرد .محمد آل
خاجه ،سفیر امــارات متحده عربی در تلآویو،
س جمهور این رژیم و گابی
اسحاق هرتزوگ ،رئی 
اشکنازی ،وزیر خارجه پیشین اسرائیل در مراسم
گشایش سفارت ام ــارات حضور داشتند .این
سفارت در ساختمان بــورس اوراق بــهــادار تل
آویو واقع شده است .اسحاق هرتزوگ ،گشایش
سفارت امارات در اسرائیل را رویایی دانست که
«محققشدهاست» .محمدآلخاجه،سفیرامارات
نیز به خبرنگاران گفت« :این سرآغازی است بر
تعمیق مناسباتی مبتنی بر گفتوگو و تفاهم و نه
اختالف و کشمکش ».امارات پس از مصر و اردن
سومین کشور عربی است که با اسرائیل روابط
دیپلماتیک رسمی برقرار کرد .در اواخر ریاست
جمهوریدونالدترامپعالوهبرامارات،بحریننیز
بااسرائیلتوافقمشابهامضاکرد.همزمانسودان
و مراکش نیز در همین مسیر گام برداشتهاند .به
گفتهرسانههایاسرائیلی،همکاریهایامنیتی
و اطالعاتی میان اسرائیل و ام ــارات ،به دلیل
نزدیکیجغرافیاییاماراتبهایران،برایاسرائیل
اهمیتدارد .بیشترکشورهایعربیبرایدههها
اسرائیل را بایکوت کرده بودند .آن ها استدالل
میکردند که تنها زمانی با اسرائیل روابط را آغاز
میکنندکهاختالفآنهابافلسطینیهاحلشده
باشد .دولت بایدن هنوز نماینده ویژهای را مامور
پیگیریبرایافزایشتعدادکشورهایآمادهصلح
بااسرائیلنکردهولیتاکیدکردهاستکهخواهان
احیای مذاکرات راکد مانده صلح میان اسرائیل و
فلسطینیان است .این در حالی است که تحوالت
توسوییمیرودکهگفتمان
جاریمنطقهبهسم 
سازش نزد افکار عمومی منطقه در پایینترین
میزان محبوبیت قرار دارد و در مقابل آن گزینه
مقاومت به عنوان گفتمان مشروع و حداکثری
مردمدرکشورهایمنطقهمدنظرقرارگرفتهاست.
بسیاری از کشورهای مستقل جهان و گروههای

شاهزاده زندانی در یک قدمی مرگ

العهدالجدید«:بننایف»ولیعهدبرکنارشدهسعودیهدفشکنجهبدنیوروانیشدید
قرارگرفتهاست

بقایای جسد ژنــرال شــارل اتین گــودن ،فرمانده
نظامی ارتــش فرانسه در دوران ناپلئون که در
ســال  ۱۸۱۲در جریان نبرد مسکو در نزدیکی
اسمولنسکروسیهدرگذشت،بهفرانسهبازگردانده
شد.پیشازبازگرداندنتابوتاینژنرالفرانسوی،
مراسم ویژهای در مسکو برای بدرقه او برگزار شد.
پیر مالینوفسکی ،نظامی پیشین و مورخ فرانسوی
نزدیک به راستگرایان افراطی در سال ۲۰۱۹
موفقشدباهمکاریمقاماتکرملینبقایایژنرال
هموطنشراکشفکندوترتیببازگرداندناورابه
فرانسهبدهد/.یورونیوز

گرفتهاست.طالباناززمانشروعپیشرویبرای
کنترل پایگاههای جدید ،استراتژی وارد نشدن
به شهرهای بزرگ و تمرکز بر حومهها را با هدف
تصاحب مناطق بیشتر اتخاذ کرده است .امیر
خان متقی ،یکی از مذاکره کنندگان طالبان
در توئیتی که توسط سخنگوی طالبان منتشر
شد ،نوشت« :اکنون و با انتقال درگیریها از
کوههاوبیابانهابهدروازهشهرهامانمیخواهیم
درگیریبهشهرهاکشاندهشود».درهمینحال،
منابع افغانستانی می گویند 11تن از سیاست
مداران کشور ،روز جمعه این هفته برای گفت و
گو با طالبان به دوحه خواهند رفت و برای یک
روز با اعضای این گروه دیدارخواهند کرد .به
گفتهاینمنابع،این11تنشاملعبدا...عبدا...
رئیس شورای عالی مصالحه ملی ،حامدکرزی
رئیسجمهورپیشین،یونسقانونیوکریمخلیلی
از معاونان پیشین ریاست جمهوری ،محمد
محقق مشاور رئیس جمهور ،سالم رحیمی،
عبدالرشید دوستم ،گلبدین حکمتیار ،سید
سعادت منصورنادری ،عنایت ا ...بلیغ وفاطمه
گیالنی هستند.مقاماتحکومتیتاکنوندراین
بارهبهصورترسمیصحبتنکردهاند.
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ایــن روزهــا گــزار شهــا و خبرهای بسیار بدی
از وضـــع حــقــوق بــشــر و شکنجه زنــدانــیــان
در عربستان سعودی منتشر میشو د که در
صــدر آ نه ـا خبرهای مربوط به شکنجههای
سخت و شــدیــد «محمد ب ـننــای ـف» ،ولیعهد
پیشین عربستان سعودی است .با وجود همه
این خبرها ،جامعه بینالملل بهویژه نهادهای
حقوق بشر وابسته به سازمان ملل متحد ،مهر
سکوت بر لب نهاده و واکنشی هر چند خنثی
به این شکنجهها و اقدامات نشان نمیدهند
که ایــن خــود گواهی گویا بر تبانی احتمالی
ایــن نهادها و قــدر تهــا ی جهانی با آ لسعود
است .حاال برخی منابع خبری از وخامت حال
محمد بننایف ،ولیعهد برکنارشده عربستان
سعودی خبر داده اند .این منابع مانند العهد
الجدید اعالم کردند که بننایف دچار دیابت
شدید شــده اســت و هیچ داروی ــی به وی داده

نمیشود و در نتیجه ،این موضوع سبب شده
وی به میزان قابل توجهی وزن خود را از دست
بدهد و بر اثر شدت شکنجهها دچــار اختالل
روانی و افسردگی شدید شود .ولیعهد پیشین
والبته قانونی عربستان سعودی ،ژانویه 2017
با حکم «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان
سعودی از ولیعهدی برکنار شد و پادشاه ،پسرش
«محمد بن سلمان» را جایگزین وی کرد تا زمینه
پادشاهی شاهزاده ناپخته جوان را فراهم کند.
سال 2020بننایف بههمراه عموی خود «احمد
بن عبدالعزیز» به اتهام خیانت دستگیر و روانه
زندان شد .دراینباره ،به تازگی منابع غربی از
جمله شبکه آمریکایی «ان بی سی» گزارش دادند
که وی هنگام بازداشت بهشدت شکنجه شد
بهطوری که بدون کمک قادر به راه رفتن نبود.
حساب توییتری «العهد الجدید» نیز دراینباره،
اعالم کرد بننایف به دستور مستقیم بنسلمان

شکنجه میشود.برخی منابع خبری عربستانی
در شبکههای اجتماعی فاش کردند که وضعیت
ف به حدی وخیم است که احتمال
سالمت بننای 
فوت او بعید نیست .دراینباره ،وکالی وی نیز
سال پیش اعالم کردند او در زندانی نامعلوم
بدون حضور پزشک و بدون هیچ ارتباطی با خارج
نگهداری می شود .همچنین ،پایگاه «سعودی
لیکس» بهتازگی فاش کرد محمد بنسلما ن
برای خالص شدن از دست بننایف که یکی از
رقیبان اصلی او بهشمار میرود ،راهبرد «قتل
تدریجی» ا و را در پیش گرفته است تا قتل وی
بـهصــور ت «مــرگ طبیعی» جلوه داده شــود و
اگر هم فوت نکند ،بهعلت شدت شکنجه های
صورت گرفته ناتوان خواهد شد.برکناری محمد

فلسطینی ،اقــدام امــارات بــرای ســازش با رژیم
صهیونیستیراخیانتآشکارابوظبیبهآرمانهای
فلسطینوملتهایمنطقهتوصیفکردند.
▪ نارضایتینخبگاناماراتیازعادیسازی

حدود 10ماهپیشفعاالنرسانهایعرب،نشستن
نخستین هواپیمای تجاری اسرائیلی در خاک
ام ــارات عربی متحده را به «نجس شــدن» این
شیخنشینجنوبیخلیجفارستعبیرکردهبودند.
احمد الشامسی ،فعال اماراتی فضای مجازی آن
روز گفته بود« :من به عنوان یک اماراتی امروز را
روز آغاز نکبت برای امارات میدانم» .همچنین
احمد الشیبه النعیمی ،روزنامهنگار اماراتی در
واکنش به پروازی که جرد کوشنر ،مشاور و داماد
دونالد ترامپ ،رئیسجمهور پیشین آمریکا را به
همراه تعدادی از شخصیتهای صهیونیست
در چارچوب عــادیســازی روابــط با ام ــارات از
فرودگاهبنگوریونتلآویوبهفرودگاهبینالمللی
ابوظبیبردهبود،توئیتزد«:فرودهواپیمایرژیم
صهیونیستی در امارات خیانت به قانون اساسی
و ملت امــارات اســت .فــرود ایــن هواپیما باعث
نجس شدن سرزمین امارات شد و دولت امارات
مسئول خسارتهای بزرگی است که در نتیجه
این اقدام فریبکارانه ضدآرمان فلسطین ایجاد
خواهد شد .خدایا! سازشکاران جنایتکار را به تو
واگذار میکنم .ما دستان خود را برای نفرین ضد
آن ها به آسمان بلند میکنیم چرا که عادیسازی
یک خیانت است».عبدا ...الطویل ،فعال حقوقی
امــاراتــی نیز در ایــن بــاره نوشت« :صحنههای
دردناکیکهدرابوظبیاتفاقمیافتد،بهگونهای
است که میتوانم بگویم من از حسرتی که برای
میهنم دارم ،گریه میکنم چرا که کشورم در
نتیجه یک شکست جدید اشغال و بار دیگر باعث
ایجاد ناامیدی شده است .آخرین چیزی که من
پیشبینیاش را میکردم این بود که کشور من
سقوط کند قبل از این که کسانی که به دنبال
ساقط کردن کشور هستند ،سقوط کنند».
بننایف و شکنجه هایی که اکنون در زندان با
آن مواجه است و نیز اقدامات محمدبن سلمان
در ســرکــوب شدید پــس از انتصاب بهعنوا ن
«ولیعهد» در  21ژوئــن  2017و راه انــدازی
موجی از بازداشتهای گروهی و شکنجهها و
سرکو بهای شدید که قتل فجیع و بیسابقه
«جمال خاشقچی» روزنامهنگا ر عربستانی با
اره در اکتبر  2018که ستون نویس مطبوعات
غربی بود ،از جمله آنهاست ،با چراغ سبز آمریکا
و غربیه ا صورت گرفت؛ زیرا آنه ا تاکنون اقدام
شایان توجهی در قبال این اقدامات آ لسعود
انجام ندادهاند .تاریخ معاصر عربستان سعودی
مملو از اقدامات وحشتناک در سرکوب آزادی ها
و نقض حقوق بشر بهشمار میرود اما سیاه ترین
دوره آن به سال  2017تاکنون باز میگردد که
ولیعهد خام سعودی نه تنها اختیارات ولیعهدی
بلکه اختیارات پادشاهی را برعهده گرفت اما
نکته شایان توجه دراینباره ،این است که تاکنون
هیچ نهاد بینالمللی درب ــاره ایــن اقــدامــات و
جنایتها ی آ لسعود تصمیمی نگرفته است،
ی که فجیع ترین آن ها به جنایت علیه
جنایتهای 
مردم بیگناه یمن مربوط میشود.

آکسه  ،P19هنرمند خیابانی ،گرافیتی خود از
چهرهمارکوسرشفورددرشهرمنچسترراترمیم
میکند.رشفوردبازیکنتیمملیفوتبالانگلیس
پسازآنکهنتوانستضربهپنالتیمقابلایتالیارا
بهثمربرساند،نهتنهادرشبکههایاجتماعیبلکه
این جا روی دیوار هم هدف حمالت نژادپرستانه
قــرار گــرفــت .اهــالــی منطقه امــا بــا چسباندن
پیامهایی حمایتگرانه روی این گرافیتی ،از این
فوتبالیستپشتیبانیکردند/.دویچهوله

چهره روز
حــکــومــت نــظــامــی مــیــانــمــار
اتهامهای تــازهای را علیه آنگ
ســان سوچی مطرح کــرده که
در صورت تایید از سوی دادگاه
م ـیتــوانــد مـــدت محکومیت
احتمالیزندانبرایویرابسیاربیشترکند.میانمار
از زمان به دست گرفتن قدرت از سوی حکومت
نظامی از فوریه و دستگیری سوچی و دیگر اعضای
ارشد حزب وی در آشوب بوده و شاهد اعتراضات
روزمره و درگیری بین نیروهای مسلح و نیروهای
چریکیوشبهنظامیاناقلیتقومیبودهاست.

خبرآخر

رزمایشبزرگروسیهدرسیبری

وزارت دفــاع روسیه از برگزاری رزمایش عظیم
زمینیبامشارکتپنجهزارنیروینظامیدرمنطقه
«سیبری»بابهکارگیریانواعتجهیزاتنظامیخبر
داد.بهنوشتهخبرگزاری«تاس»،وزارتدفاعروسیه
اعالم کرده است این رزمایش برای حفظ آمادگی
رزمیبرگزارونیروهایبخشمرکزیروسیهدراین
رزمایش که در مناطق «نووسیبریسک»« ،کمروو»،
«آلتی»وهمچنین«جمهوریتایوا»برگزارمیشود،
شرکت دارنــد .در این تمرینات ،نیروهای حاضر
قراراستباتجهیزاتنظامیدرمناطقتعیینشده
در عملیات مختلف از جمله تجسس و شناسایی،
با دشمن فرضی مقابله کنند .منطقه مرکزی،
بزرگترینمنطقهنظامیدرروسیهاست.اینمنطقه
در قلمرو ولگا ،اورال و مناطق یکپارچه سیبری و
 ۲۹منطقه روسیه بنا شده است .از نظر ساختاری،
منطقه نظامی مرکزی شامل برخی تاسیسات
خارج از کشور از جمله «پایگاه نظامی  »۲۰۱در
تاجیکستان« ،پایگاه نظامی کانت» در قرقیزستان
وواحدهایمستقردرخاکقزاقستاننیزمیشود.

