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در تالشیم معنی تصمیم سعودیها را بفهمیم!

w w w. sh a h r ar a on l i n e. c om
چهار شنبه  16دی 1394

جها نشـهر

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در رابطه با قطع رابطه عربستان با ایران اعالم کرد که افزایش عداوت و دشمنی
میان ایران و عربستان سعودی امنیت خاورمیانه را تهدید میکند .ژنرال جوزف دانفورد گفت :ما بهشدت در
تالشیم تا به معانی و مفاهیم واقعی این تصمیم سعودیها پی ببریم!

شماره1887

دیدگاه
عالمه نابلسی * /البناء

نهایتکارتان
مرگوکشتاراست...

مترجم :نصراللهی -در لحظهای مملو
از تناقضها ،نظام آلسعود اقــدام به
اعــدام شیخ نمر باقر النمر کــرد .این
اقــدام دور از انتظار نبود ،هرکس با
میزان عقالنیت و خرد آلسعود و نقش
آ نهــا در انتشار ظلم ،فساد و فتنه
آشنا باشد ،میداند که هرگونه شری
میتواند از سوی آنها صادر شود.
ً
من شخصا از زمانی که حکم اعدام
شیخ نمر اعــام شد ،انتظار نداشتم
که آلسعود برخورد عاقالنهای با این
مسئله کند .انتظار نداشتم که صدای
اعــتــراض دول ـتهــا ،مــراجــع دینی و
سازما نهای حقوقی و دخالت آ نها
برای میانجیگری و درخواست عفو را
بشنود.
انتظار نداشتم از خرد و درک دوست
صادقی دراینباره استمداد جوید و
از اجــرای حکمی که بــای عظیمی
را بهدنبال دارد ،امتناع کند .انتظار
نداشتم به خطرات داخلی که امنیت
را تهدید میکند ،توجه کرده و سعی
در آرامکــردن اوضــاع و فتح بابی برای
مذاکره با تشکلهای منتسب به شیخ
نمر کند.
انتظار نداشتم آ لسعود ارز شهــا و
مبادی اسالمی و قرآنی را برگزیند و با
صلح ،سازش ،رحمت و احسان رفتار
کند.
بــلــه! آنــچــه انــتــظــارش را داشــتــم،
بیتوجهی آ نهـــا بــه توصیههای
بینالمللی و خوار و بیارزششمردن
نظر عامه مردم و درخواستشان مبنی بر
آزادی شیخ نمر بود.
انتظار داشتم آ لسعود مو ج کینه و
دشمنی ســرشــارش دربـــاره گروهی
از مردم را گسترش دهد؛ مردمی که
هیچگاه شهروندان حقیقی محسوب
نمیشدند ،بلکه هــمــواره بهدلیل
وابستگی دینیشان در حاشیه قرار
گرفتهاند.
انتظار داشتم سعود یها جاهلیت و
عاد تهای قبیلها یشان که براساس
انتقام کورکورانه استوار است را ادامه
دهند .آنچه از اینها انتظار داشتم،
افزایش جنونشان بود ،جنون عظمت،
قدرتطلبی و برتریجویی.
خواستهام واضــح و مشخص است.
باید امتمان را از آلودگیها و آفاتی که
آ لسعود پراکنده است ،پاک کنیم و
این مسئله تحرک و جنبشی سریع و
تصمیمی استوار را میطلبد .امروز
مقابله با آ نهــا ،منطق واقعی است و
سکوت ما به این معناست که خونی در
رگهایمان جریان ندارد.
عالم شهید شیخ نمر خطاب به آلسعود
گفت :نهایت کاری که میتوانید انجام
دهید ،کشتار است ،چه خوش است
شهادت در راه خدا!
زندگی با مرگ انسان پایان نمییابد،
بلکه حیات ما با مرگ آغاز میشود .یا بر
روی زمین آزاده زندگی میکنیم ،یا در
درون آن پاک و صالح میمیریم...
خشم ما با گذشت سا لها انباشته
شده و اکنون زمان سرازیری و فوران آن
فرارسیده است؛ حاال زمان آن است...
*مرجع تقلید شیعه در لبنان
چهره
نتانیاهو:

بایدبرایفروپاشی
تشکیالتخودگردان
آمادهشویم

نخست وزیــر رژیم
صهیونیستی گفت
که تلآویو باید خود
را بــرای فروپاشی
احــــتــــمــــالــــی
تشکیالت خودگردان فلسطین آماده
کند .به گــزارش هــاآرتــص ،بنیامین
نتانیاهو در جلسهای اعــام کــرد :تا
هرجاییکه ممکن است باید جلوی
فروپاشی تشکیالت خــودگــردان را
گــرفــت ،امـــا در عــیــن حـــال رژیــم
صهیونیستی باید خود را برای مرحله
فروپاشی احتمالی این تشکیالت آماده
کند .کابینه رژیم صهیونیستی تاکنون
دو نشست ویژه برای بررسی احتمال
فروپاشی تشکیالت را ما ...در عرصه
رهبری تشکیالت خودگردان تشکیل
داده است.

خبر

با توجه به پیشروی نیروهای عراقی

پسلرزههای اعدام شیخ نمر برای آل سعود

تنها17درصدعراقدراختیارداعشاست

کامرونسفرخودبهعربستانرالغوکرد

فلسطین

شهادتیکفلسطینی

خبرگزاری فرانسه :منا بع ا رتــش
رژیــم صهیونیستی گـــزارش دادنــد
یک فلسطینی که در یک عملیات
شهاد تطلبانه با سالح سرد به یک
نظامی اسرائیلی در کرانه باختری
حمله کرده بود ،کشته شد.
بحرین

ژانویه،ماهخشم

نخستوزیر انگلیس تحت فشار احزاب داخلی
انگلیس برای تجدیدنظر در رابطه با عربستان،
برنامه سفر خود به ریاض را لغو کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس ،کامرون بهعنوان
بخشی از تــاش دیپلماتیک بـــرای بستن
قراردادهای دفاعی به ارزش میلیاردها پوند،
درصدد بود که به عربستان سفر کند اما بعد از
آنکه اعدام شیخ «نمر باقر النمر» روحانی شیعه
در عربستان به همراه 46نفر دیگر ،موجی از
اعتراضات به نقض حقوق بشر را برانگیخت،
کامرون مجبور به لغو این سفر شد.
پیش از آن ،نخستوزیر انگلیس قرار بود تا قبل
از پایان سال 2015یا اوایل سال جاری میالدی
به عربستان سعودی سفر کند که البته انتقادات
انگلیس از سابقه حقوق بشر عربستان ،تاحدودی
روابط دو کشور را تیرهوتار کرده بود و بعد از اعدام
روحانی شیعه در عربستان ،شانس دیدار مقامات
انگلیسی از عربستان حتی کمتر از قبل شده
است .یکی از مقامات ارشد دفتر نخستوزیری
انگلیس اعالم کرد که کامرون در حال حاضر
برنامهای برای سفر به عربستان ندارد ،اما تأکید
کرد این به دلیل آن است که کامرون میخواهد
قبل از برگزاری آتی خروج انگلیس از اتحادیه
اروپــا ،دربــاره شرایط عضویت انگلیس در این

اتحادیه مذاکره و بر روی آن موضوع تمرکز کند.
تصمیم به لغو سفر نخستوزیر انگلیس به
عربستان در حالی صورت گرفته است که بهدنبال
اعدام دستهجمعی 47نفر بهویژه شیخ نمر باقر
النمر ،تیم فــارون رهبر حزب لیبرال دموکرات
انگلیس ،نزدیکی روابط انگلیس و عربستان را
چاپلوسی دانست و رهبر حزب کارگر نیز خواستار
پایان همکاری قضایی با ریاض شد .این محافل
سیا سی ا نگلیس همچنین خو ا ستا ر قطع
حمایت انگلیس از عربستان سعودی بهعنوان
رئیس پنل شورای حقوق بشر سازمان ملل شدند.
از طرف دیگر «جرمی کوربین» رهبر حزب کارگر
از ارتباط انگلیس با عربستان بهشدت انتقاد
کرد« .اندی اسالتر» وزیر حقوق بشر نیز روابط دو
کشور را محکوم کرد و خطاب به «مایکل گوو» وزیر
دادگستری انگلیس نامهای نوشت و از او خواست
که تأیید کند مذاکرات درباره همکاری قضایی
با سعودیها ادامه دارد و خواستار توقف فوری
همکاری قضایی با عربستان شد.
«جنکینز» که تا پایان  ،2015سفیر انگلیس
در ریـــاض بـــود ،تأکید کــرد کــه هــدف اعــدام
دستهجمعی در عربستان ،فرستادن سیگنال به
ایران ،آمریکا و همچنین سیگنال داخل عربستان
بوده است.

وزیر دفاع عراق امروز از آزادی ۶۵درصد اراضی
تحت اشغال گروه تروریستی داعش در این کشور
خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،خالد العبیدی وزیر
دفاع عراق اظهار داشت۶۵ :درصــد اراضی که
تحت سیطره گروه داعش قرار داشت ،آزاد شده
است .وی با بیان این مطلب افزود :در پی آزادی
شماری از شهرهای عــراق ،گــروه تروریستی
داعش که ۴۰درصــد اراضــی عراق را در سیطره
خود داشت ،اقدام به عقبنشینی کرده است.
وزیر دفاع عراق در ادامه گفت :در حال حاضر تنها
۱۷درصد اراضی عراق در اشغال گروه تروریستی
داعش قرار دارد .همچنین از عراق خبر رسیده
است که تروریستهای تکفیری در آخرین اقدام
تالش کردند تا وارد شهر «حدیثه» در استان
االنبار شوند.
بهدنبال این درگیری ۲۵نفر از نیروهای امنیتی
عراق کشته و شماری دیگر بهشدت زخمی شدند.
این درحالی است که شمار زیادی از تکفیریها
نیز در این درگیریها کشته شدند.
تاکید عراق بر ادامه روابط با عربستان
وزارت امور خارجه عراق اعالم کرد ،با وجود اعدام
شیخ نمر و نارضایتی بغداد از این اقدام سعودیها

عراق قصد ندارد روابط خود را با عربستان قطع
کند یا در آن تغییری دهد.
احمد جمال ،سخنگوی وزارت امور خارجه عراق
در گفتگو با اسپوتنیک گفت :روابط ما با عربستان
سعودی ادامه خواهد یافت .عراق بر موضع خود
مبنی بر محکومکردن اعدام شیخ نمر با صدور
بیانیهای تاکید کرده اما این امر باعث نخواهد شد
که ما روابطمان را با عربستان قطع کنیم.
این درحالی است که گروههای مقاومت اسالمی
در بیانیه مشترکی خواستار اخراج سفیر عربستان
از عراق شدند .ابو آالء الوالئی دبیرکل گردانهای
سیدالشهدا روز دوشنبه اعالم کرد که گروههای
مقاومت اسالمی درباره قطع روابط دیپلماتیک با
عربستان متفقالقول هستند.
در اقدامی دیگر هادی العامری دبیرکل سازمان
بدر عــراق پیشنهاد داد که هیئت دیپلماتیک
عربستان سعودی ،بغداد را ترک و در مقابل هیئت
دیپلماتیک عراق نیز ریاض را ترک کند .العامری
و شماری از اعضای ائتالف همپیمانی ملی عراق
در نشستی فوقالعاده با ابراهیم الجعفری وزیر
امور خارجه و حیدر العبادی نخستوزیر این
کشور ،خواستار اتخاذ اقداماتی علیه عربستان
در راستای حمایت از ایران و بررسی سطح روابط
دیپلماتیک میان بغداد و ریاض شدهاند.

دریچه
چاینا دیلی

السفیر

نیویورک تایم

سفررهبرمعارضانسوریب هچین

نگرانیازتنشبینایرانوعربستان

آمریکا وتوجی هاتحادباسعودیها

رهبر مخالفان سوریه سفر
چهار روزهاش به پکن را آغاز
کرد .روزنامه چاینا دیلی در
شــمــاره روز گــذشــت ـهاش
نوشت :در آخرین تالش پکن
برای تشویق گفتگوها میان
دولت سوریه و مخالفان ،روز
سهشنبه رهبر مخالفان به
پــکــن ســفــر کــــرد .اگــرچــه
مدتهاست که چین درحال
تالش بهمنظور تشویق برای
گفتگوها میان احــزاب در
سوریه است ،اما به نظر میرسد که این اولینباری است که پکن
مالقات رهبر مخالفان را از قبل اعالم میکند.
چاینا دیلی در ادامه نوشت :هواچون اینگ ،سخنگوی وزارت
امــور خارجه چین روز چهارم ژانویه در کنفرانس خبری در
پکن اعالم کرد :بنا به دعوت موسسه دیپلماسی خلق چین،
خالدخوجه ،رئیس ائتالف ملی گروههای مخالف و نیروی انقالب
سوریه از روز پنجم تا هشتم ماه جاری به چین سفر میکند .ولید
معلم ،وزیر امور خارجه سوریه پساز دیدار با همتای چینیاش در
تاریخ  23تا 26دسامبر سال گذشته با اعالم اینکه نباید دخالت
خارجی در گفتگوها وجود داشته باشد ،گفت :بهمحض اینکه
فهرست نمایندگان مخالفان را دریافت کنیم ،هیئت نمایندگان
ما نیز آماده مذاکره خواهند شد .وی افزود :چین اکنون بهعنوان
میانجی عمل میکند.

بــا توجه بــه اینکه ایـــران و
عـــربـــســـتـــان دو دولــــت
صاحبنفوذ در بحران سوریه
هستند ،تیرگی روابــط بین
آ نها تهدیدی برای نابودی
تالشهای جامعه بینالملل
درراستای حل بحران سوریه و
توقف جنگ در ایــن کشور
محسوب میشود.روزنامه
السفیر لبنان با اشاره به این
مطلب نــوشــت :در همین
چــــارچــــوب ســخــنگــوی
سازمان ملل اعالم کرده که دی میستورا فرستاده سازمان ملل در
سوریه ،در سفری شتابزده به ریاض و تهران میرود تا تاثیر قطع
روابط بین ایران و سعودی در روند مذاکرات بین دولت سوریه و
معارضان را بررسی کند؛ وی معتقد است که بحران در روابط
عربستان و ایران موجب عواقب ناگواری در منطقه خواهد شد.در
این میان یکی از عناصر ائتالف ملی سوریه درمورد آینده این
مذاکرات بر این عقیده است که حل بحران سوریه با شرایط کنونی
محال بهنظر میرسد؛ چرا که اختالف بین عربستان و ایران از
طریق سختشدن مواضع دولت سوریه و معارضان خود را نشان
میدهد.
این درحالی است که رهبران نیروهای معارض سوری بهمنظور
اعتمادسازی از سوی دمشق ،خواستار آزادی زندانیانشان قبل
ازسرگیری مذاکرات شدهاند.

مادورو :آمریکا از تشکیل کنگره ونزوئال نگران است

آغازبهکارمجلسملیبااکثریتمخالفاندولت
کنگره ونزوئال برای نخستینبار پس از 16سال با
اکثریتی از حزب مخالف با نام اقدام دموکراتیک
دیروز تشکیل جلسه داد .به گزارش ایرنا به نقل
از خبرگزاری رویترز از کاراکاس در انتخاباتی که
چندی پیش برگزار شد ،مخالفان دولت توانستند
112کرسی مجلس را به دست آورند ،درحالیکه
حزب حاکم سوسیالیست ونزوئال فقط 55کرسی
کسب کرد .این کنگره درحالی تشکیل میشود
که آمریکا مخالف دولت حاکم بر ونزوئالست و از
اوضاع کنونی در ونزوئال ابراز نگرانی کرده است.
در این باره رئیسجمهوری ونزوئال در یک برنامه
تلویزیونی اعالم کرد که آمریکا نگران تشکیل
کنگره آن کشور است .مادورو با بیان اینکه ونزوئال،
امپریالیسم را نمیپذیرد ،این پرسش را مطرح کرد

که چرا وزارت امور خارجه و دولت آمریکا نگران
تشکیل مجلس ملی این کشور هستند؟
بهدنبال بــرگــزاری مراسم پارلمان ،مــادورو از
طراحی برنامههای ویژه برای برقراری آرامش
سیاسی و بهبود وضعیت اقتصادی خبر داد .وی
گفت :بهزودی دولت طرح اضطراری خود را برای
بررسی اقدامات اقتصادی سازنده در ابعاد ملی
و منطقهای ارائه میدهد .البته وی هیچ توضیح
بیشتری دربــاره این طرح اقتصادی ارائــه نداد
اما تا به این جای کار دستور وی مبنی بر کاهش
نظارت قوهمقننه بر بانک مرکزی ونزوئال و در عوض
افزایش حدود اختیارات دولت ،اعتراضاتی را
مبنی بر احتمال افزایش نرخ تورم بهدنبال داشته
است.

آمــریــکــا تـــاش مـیکــنــد تا
اتــحــادش بــا ســعــودیهــا را
توجیه کند .نیویورک تایمز در
شــمــاره دیــــروزش نوشت:
دولــت اوباما از تــرس اینکه
مبادا به کشور آسیبپذیر
سعودی لطمه بزند ،حتی
اعــدام شیخ نمر را محکوم
نکرد .ه ـمزمــا ن با سرکوب
آزادی بیان و تامین بودجه
برای داعش ،آمریکا معموال
اینگونه کشتارها را نادیده
گرفته یا هشدارهای بادقت تنظیمشدهای را در گزارشات حقوق
بشر صــادر کــرده اســت .در مقابل ،عربستان سعودی درخور
اعتمادترین کشور برای آمریکا بوده که تامینکننده دائمی
اطالعات برای آمریکا بوده است .این روزنامه در ادامه نوشت:
سالهاست که نفت باعث ادامه روابط میان این دو کشور است ،اما
امروز با افزایش تولید نفت آمریکا و رهبری رو به نزول سعودی،
دیگر روابط دو کشور مانند سابق الزامآور نیست .یکی از مقامات
میگوید :مدت مدیدی است که مشترکات ما با سعودیها یکی
نیست .گردنزدن این 47تن ازجمله شیخ نمر ،آمریکاییها را
بیشتر به یاد داعش انداخت ،نه متحد نزدیک آمریکا .توافق
هستهای با ایــران نیز باعث نگرانی سعود یها شد ،طور یکه
مقامات سعودی در سفرشان به واشنگتن آشکارا پرسیدند که آیا
میتوانند روی متحد آمریکاییشان حساب کنند.

پنتاگون پس از تصویب سند امنیت ملی روسیه اعالم کرد

آمریکاتهدیدیعلیه روسیهنیست

پنتاگون اعالم کرد ،دلیلی وجود ندارد که روسیه
دولت آمریکا را تهدیدی علیه امنیت ملی خودش
بداند .به گــزارش خبرگزاری فرانسه  ،براساس
گزارش کانال رسمی وزارت دفاع آمریکا ،اسناد
و مدارک جدید امنیت ملی روسیه که به امضای
والدیمیر پوتین  ،رئیس جمهوری ایــن کشور
رسیده ،آمریکا و بسط ائتالف ناتو را جزو تهدیدها
علیه امنیت ملی این کشور قرار داده است.
این درحالی است که در اسناد و مدارک مربوط به
سال ،2009اشارهای به ناتو یا آمریکا نشده بود.
سخنگوی پنتاگون گفت  :دلیلی وجود ندارد
مسکو آمریکا را تهدید علیه امنیت ملی خود
بداند .ما بهدنبال درگیری یا تنش با روسیه
نیستیم.

سخنگوی پنتاگون ادامــه داد :ما اختالفاتی
داریم اما اینکه روسیه آمریکا را تهدید علیه خود
بداند ،از پایه اشتباه است.
ژنرال جوزف دانفورد ،رئیس ستاد مشترک ارتش
آمریکا طی سخنانی در آلمان گفت ،امیدوار است
هرچه سریعتر با همتای روسی خود ژنرال والری
گراسیموف  ،دیدار کند .در سند جدید امنیت
ملی روسیه که در واپسین روزهای سال 2005به
تصویب رسید ،عالوهبر دغدغه افزایش ضریب
حضور ناتو ،را ههــای مبارزه و مقابله با تهدید
افراطگرایی ،رادیکالیسم و تروریسم نیز تعیین
و پیشبینی شده است .در این سند بر تحکیم
موقعیت ایــن کشور بــرای رسیدن به جایگاه
قدرتهای برتر دنیا ،تاکید ویژهای شده است.

المنار :ائــتــاف 14فــوریــه بحرین
درراستای محکومکردن جنایت رژیم
سعودی در اعــدام شیخ نمر روحانی
برجسته عربستانی ،ماه جاری میالدی
را ماه خشم و وفــاداری به خون شهید
نمر و آمــاد هشــدن بــرای بزرگداشت
پنجمین سالروز انقالب ایــن کشور
نامگذاری کرد.
عربستان

سایتشبکهالمنارفیلترشد

مهر :وزارت اطال عرسانی عربستان
ســعــودی درراســتــای سیاستهای
سرکوبگرانه رژیــم آ لســعــود سایت
شبکه تلویزیونی المنار لبنان را فیلتر
کرد .این اقدام سعودی در پی اعدام
آیـــتا ...شیخ نمر النمر و اظهارات
سیدحسن نصرا ...دبیرکل حزبا...
لبنان در این خصوص صورت گرفت.
لیبی

«بنجواد»درتصرفداعش

الوسط :در ادامه حمالت گروه تکفیری
داعش در مناطق نفتی شمال لیبی
که از روز دوشنبه آغــاز شــده است،
تــروریــس ـتهــای ایــن گـــروه بــر شهر
بنجواد تسلط یافتند.بنجواد بین
دو شهر نفتخیز ب ـننــواف و سرت
قرار گرفته و از بند السدره که یکی از
مهمترین شهرهای نفتخیز لیبی
اســت30 ،کیلومتر فاصله دارد.یــک
منبع در بندر الهروج نیز اعالم کرده
است تروریستهای داعش کنترل یک
مقر گارد محافظت از مراکز نفتی را در
نزدیکی این بندر به دست گرفتهاند.
ترکیه

آنکارانگرانتهرانوریاض!

ایرنا :نئو ما ن کو رتو لمو ش معا و ن
نخست وزیر و سخنگوی دولت آنکارا
دوشنبه شب گفت :آنکارا خواهان
خویشتنداری و خروج فوری عربستان
و ایران از تنش روابط پیشرو است .وی
گفت :ما با هر دو کشور روابــط خوبی
داریم .متاسفانه تنش ایجادشده بین
عربستان و ایران ،به تنشهای موجود
در خاورمیانه دامن خواهد زد که باید
هر دو کشور هرچه زودتر از این تنش
ایجادشده ،خارج شوند.
یمن

حملهسعودیهابهمرکزنابینایان

العالم :منابع یمنی تأ کید کردند که
جنگندههای سعودی چندین منطقه
در شهر صنعا را بمباران کردند .در
این حمله مرکز نابینایان نور در منطقه
الصافیه در حمله هوایی عربستان
سعودی منهدم شد.
قطر

سایتوزارتدفاعهکشد

العالم :یک گروه از هکرها ،در انتقام
خون شهید آیتا ...نمر ،سایت وزارت
دفاع قطر را هک کردند .گروه هکری
موسوم به تیم 322در واکنش به جنایت
اعــدام آیـــتا ...نمر النمر ،روحانی
برجسته عربستان ،سایت وزارت دفاع
قطر را هک و این اقدام را آغاز زنجیرهای
از انتقامها اعالم کرد.
آمریکا

افزایشآمارخودکشینظامیان

آمــار خودکشی در ارتــش آمریکا در
تابستان ســـال 2015در مقایسه با
همین بــازه زمــانــی در ســـال2014
افزایش داشته است .این افزایش در
بین کادر ثابت ارتش در سه ماه ژوئیه،
آگوست و سپتامبر 72نفر بوده است.
سودان

قطعروابطبهنفعماست!

الشرق الوسط :ابراهیم غندور ،وزیر
خارجه ســودان تصمیم قطع روابــط
دیپلماتیک را با ایران تصمیمی درست
و همسو با منافع این کشور توصیف
کرد .غندور مدعی شد :موضع سودان
اصیل است و تمایلی به ایجاد هزینه
بهخاطر مواضعش ندارد.

