
ایران اقدام انگلیس در قرار دادن نام حزب اهلل لبنان 
در لیست تروریستی را به شدت محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه با محکومیت شدید اقدام دولت انگلیس در 
قرار دادن حزب اهلل لبنان در لیست تروریستی، این کار دولت لندن را به 

معنای نادیده گرفتن عامدانه بخش وسیعی از مردم لبنان دانست.
به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه با محکومیت شدید 
اقدام دولت انگلیس در قرار دادن حزب اهلل لبنان در لیست تروریستی، گفت: اقدام 
دولت انگلیس در حالی صورت می گیرد که حزب اهلل در لبنان دارای پایگاه اجتماعی 
و مردمی بسیار گسترده ای است و همانند سایر احزاب این کشور، با شرکت در 
انتخابات و فعالیت های رسمی و قانونی کشور لبنان، از جمله انتخابات شهرداری ها و 

اتحادیه های شغلی و حرفه ای حضور فعال و سازنده دارد.
قاسمی گفت: حزب اهلل در حال حاضر نه تنها دارای چندین کرسی در پارلمان 
این کشور است بلکه در کابینه دولت لبنان نیز حضور دارد و به دلیل سابقه درخشان 
در دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی لبنان در برابر اشغالگری و تجاوزهای 
رژیم صهیونیستی، مورد حمایت طیف گسترده ای از مردم لبنان و منطقه قرار دارد. 
این اقدام انگلیس به معنای نادیده گرفتن عامدانه بخش وسیعی از مردم لبنان و 
مشروعیت و جایگاه قانونی حزب اهلل در ساختار اداری و سیاسی لبنان است. به دولت 
انگلیس توصیه می کنیم برای درک واقعیت ها، میزان آرای حزب اهلل در انتخابات 

اخیر پارلمان و سایر فعالیت های انتخاباتی را بررسی کند.
سخنگوی وزارت خارجه افزود: حزب اهلل که خود قربانی تروریسم تکفیری و 
صهیونیستی بوده و هست، عالوه بر نقش مثبت و مؤثری که در دهه های اخیر در 
حفظ تمامیت ارضی لبنان ایفا کرده، طی یک دهه اخیر یکی از ستون ها و ارکان 
اصلی مبارزه با تروریسم و گروه های تروریستی مانند داعش و شکست آنها در منطقه 
بوده است و قطعاً اقدام اشتباه دولت انگلیس نمی تواند این نقش و جایگاه را کمرنگ 
کند و تأثیری بر عزم و اراده و ایمان حزب اهلل و حامیان آن در ادامه راه مبارزه با 

تروریسم و صهیونیسم در منطقه نخواهد داشت.
قاسمی در پایان تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران حزب اهلل را نیرویی مشروع و 
قانونی می داند که در کمک به ثبات سیاسی و تأمین امنیت کشور خود نقش مؤثر 
و غیرقابل تردیدی ایفا می کند و قراردادن حزب اهلل در لیست تروریستی را اقدامی 
نادرست و غیرمسئوالنه می داند که نه تنها کمکی به ثبات و امنیت لبنان نمی کند، بر 
خالف حقوق بین الملل بخش وسیعی از مردم یک کشور مستقل و نماینده حقیقی 

آنها نادیده می گیرد.

بشارالجعفری:

هیچ جایی برای چانه زنی درمورد روابط ما با ایران 
وجود ندارد

نماینده دائم سوریه در سازمان ملل با اشاره به اینکه سخن گفتن در رابطه 
با وجود اختالف میان ایران و سوریه از یک طرف و روسیه از طرف دیگر 
تنها در حد رسانه ای است، افزود:منافع ما ایجاب می کند که روابط خوبی با 

تهران و مسکو داشته باشیم.
به گزارش ایسنا، بشار الجعفری، نماینده دائم سوریه در سازمان ملل در گفت وگو 
با شبکه المیادین گفت: سخن گفتن در رابطه با وجود اختالف میان ایران و سوریه 

از یک طرف و روسیه از طرف دیگر تنها در حد رسانه است و روابط ما عالی است.
وی افزود: ایران هم پیمان ما است و هیچ جایی برای چانه زنی درمورد روابط 
ما با ایران وجود ندارد. منافع ما ایجاب می کند که روابط خوبی با تهران و مسکو 

داشته باشیم.
بشار الجعفری در ادامه این سوال را مطرح کرد که منافع کشورهای عربی در ایجاد 
دشمنی با کشور مهمی همانند ایران چیست؟ منفعت کشورهای خلیج )فارس( در 
به وجود آمدن جنگی که عرب ها و ایرانی ها هیزم آن خواهند بود و اسرائیلی ها از آن 

لذت می برند چیست؟
نماینده دائم سوریه در سازمان ملل در ادامه در رابطه با کنفرانس ورشو گفت که 
هدف اول این کنفرانس ایران نبود و پیش کشیدن بحث ایران با هدف پوشش هدف 

حقیقی این کنفرانس یعنی عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی بود.
این دیپلمات سوری با اشاره به وجود فشارهای بین المللی بر کشورهایی که 
خواهان از سرگیری روابط با دمشق هستند گفت: عربستان از همان آغاز در ریختن 
خون مردم سوریه دست داشت و سوریه منتظر عذرخواهی و کمک کسانی است که 

خون فرزندانش را ریختند.

پاکستان: 

تالش برای آزادی مرزبانان ربوده شده ایران ادامه 
دارد

وزیر امور خارجه پاکستان گفت این کشور به تالش های خود برای آزادی 
دیگر مرزبانان ربوده شده ایران ادامه می دهد و دولت جمهوری اسالمی 

ایران هرگز از این تالش های ما بی خبر نیست.
به گزارش روز شنبه ایرنا، »شاه محمود قریشی« با حضور در ویژه برنامه سیاسی 
شبکه خبری »دنیا نیوز« پاکستان درخصوص تحوالت اخیر منطقه ای و روابط با 

ایران گفت همکاری های سیاسی و امنیتی ما با تهران ادامه دارد.
قریشی افزود پس از حمله اخیر تروریستی در هند حمله ای مشابه در ایران نیز 
رخ داد که پس از آن وزرای خارجه ایران و پاکستان تلفنی رایزنی کرده و پاکستان 

این حمله را به شدت محکوم و با مردم ایران ابراز همدری کرد.
وی اظهار داشت برخی از عناصر در مرزهای مشترک وجود دارند که هدف اصلی 
آن تخریب روابط دوستانه ما با ایران است و این موضوع هرگز از نظر طرف ایرانی 

پوشیده نیست.
شاه محمود قریشی گفت ایرانیان یک ملت متمدن و دارای بلوغ سیاسی و 
فرهنگی هستند و من اطمینان دارم که ایران از برخی تالش های منفی برای ضربه 

زدن روابط میان دو کشور با خبر است.
وی تاکید کرد ما برای بازیابی پنج مرزبان ربوده شده ایرانی همکاری کردیم و این 

روند برای آزادی دیگر مرزبانان ربوده شده ایران نیز ادامه دارد.
12 مرزبان جمهوری اسالمی ایران 24 مهر97 در مرز میرجاوه )منطقه صفر 
مرزی لولکدان( استان سیستان و بلوچستان توسط عناصر گروه تروریستی موسوم 

به جیش العدل ربوده شدند.
24 آبان ماه فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی اعالم کرد: پنج نفر 
از مرزبانان میرجاوه آزاد شده اند و تالش ها برای آزادی دیگر گروگان ها ادامه 

دارد.

دولت ترامپ در هفته ای که گذشت سه شکست سنگین 
را در دو روز تجربه کرد که هر یک از آنها برای تباهی آینده 

سیاسی او کافی است.
به گزارش روز شنبه خبرنگار ایرنا، ترامپ از ماه ژوئن که نخستین 
دور مذاکرات خود را با 'کیم جونگ اون' رهبر کره شمالی انجام 
داد، همواره نسبت به این رویداد پیروزمندانه صحبت می کرد و در 
شرایطی که روشن بود کره شمالی خواستار برچیدن تحریم های 
هسته ای به خصوص تحریم های شورای امنیت است، ترامپ و 
همراهان بی تجربه او اصرار کردند که دور دوم این دیدار در سال 

جدید میالدی انجام شود.
رئیس جمهوری بساز و بفروش آمریکا که پیشتر از احتمال 
دعوت کیم به واشنگتن صحبت می کرد، موفق شد دور دوم دیدار 
خود با رهبر جوان کره شمالی را در ویتنام که روزگاری محل 

شکست سربازان آمریکایی بود، هماهنگ کند.
ترامپ از هفته ها پیش از این دیدار نسبت به آن فضا سازی و 
حتی در ساعات منتهی به میز مذاکره با کیم هم تالش کرد آن 
را مهم و سازنده توصیف کند اما به ناگاه در روز پنجشنبه همه 

چیز تغییر کرد.
کره شمالی نپذیرفت که یکجانبه همه سالح های هسته ای 
خود را نابود کند و ترامپ هم نتوانست تنها سالح خود یعنی 

تحریم را بر زمین بگذارد. مذاکرات با شکست مواجه شد.
مذاکراتی که منتقدان تنها نتیجه آن را بی اعتباری آمریکا در 

جهان در مقابل اعتبار بخشی به کره شمالی می دانستند.
فضای شکست این مذاکرات به سرعت در میان آنانی که تالش 
زیادی برای تدوین توافق هسته ای با جمهوری اسالمی ایران کرده 
بودند، پیچید و آنان در یادداشت های مختلفی به سرزنش ترامپ 

در خروج از این توافق بین المللی پرداختند.
'جو بایدن' معاون اول باراک اوباما رییس جمهوری سابق آمریکا 
ضمن استقبال از اینکه ترامپ از توافق با کره شمالی دور شد، گفت 
مشکل این است که رئیس جمهوری همه مسایل اعم از دیپلماسی 

و تدارکات آن را همچون معامله امالک و مستغالت می بیند.
او ابراز امیدواری کرد این نشست به ترامپ درس های زیادی 

بدهد.
'میچ مک کانل' رهبر اکثریت جمهوریخواهان در سنای آمریکا 
نیز در توجیه این شکست گفت: رئیس جمهوری هزاران مایل رفت 

تا عزم خود را برای حل این مساله نشان دهد.
'ریچارد نفیو' دیپلمات پیشین آمریکایی این مساله را خطاب به 
ترامپ تایید کرد که اگر خودت، وزیر خارجه، مشاور امنیت ملی 
و نماینده ویژه در مذاکرات همه از یک نت موسیقی آواز نخوانید، 

آماده نشستن برای مذاکره نیستید.
گذشته از اظهار نظرهای سیاسی که شمار آنها بیش از آن است 
که بتوان در این مجال به آنها اشاره کرد، نظر 'ریچاد هاس' رئیس 
اندیشکده روابط خارجی قابل تامل است که گفت: اگر ایاالت 
متحده به خلع سالح کامل هسته ای کره شمالی اصرار دارد باید 

بداند که آنها موافقت نخواهند کرد.
وی افزود: کره شمالی تجهیزات هسته ای را برای امنیت خود 
ضروری می داند. آمریکا به پذیرش حداقل ها متمایل شود تا به 
توافق برسند اما کره شمالی در هر صورت سالح اتمی یا موشک 

های بالستیک خود را حفظ خواهد کرد.
از سوی دیگر معمار توافق هسته ای ایران هم نسبت به این 
شکست واکنش نشان داد و در یادداشت توئیتری خود به سرزنش 
دونالد ترامپ پرداخت که بدون هیچ بهانه ای از برجام خارج و 

مردم ایران را تحت فشار ظالمانه اقتصادی قرار داد.
'محمد جواد ظریف' که پیش از این هم گفته بود که توافق تنها 
گرفتن چند تا عکس نیست، بار دیگر نوشت: ترامپ باید اکنون 
متوجه شده باشد که نمایش های پر سر و صدا، عکس گرفتن ها و 

تغییر مواضع ناگهانی با دیپلماسی جدی متفاوت است.
وی ادامه داد: ما 10 سال زورآزمایی و عالوه بر آن دو سال - به 

معنای واقعی کلمه هزاران ساعت - برای تک تک کلمات 150 
صفحه توافق برجام مذاکره کردیم. شما هرگز توافقی بهتر از آن 

بدست نخواهید آورد.
 بحران کوهن

در بحبوحه پروپاگاندای ترامپ برای افتخار آفرینی در عرصه 
سیاست خارجی که منتظر بود در هانوی به آن دست یابد، تیتر 

رسانه های جهان از واشنگتن نوشته شد.
'مایکل کوهن' به کمیته نظارت و اصالحات مجلس نمایندگان 
برای ادای شهادت فراخوانده شد. او اظهاراتی را مطرح کرد که 
شاید کمتر کسی به خصوص ترامپ و کاخ سفید نشینان منتظر 

آن بودند.
وکیل شخصی و پیشین ترامپ با اعتراف به اینکه پیش از این 
درباره رئیس جمهوری آمریکا به کنگره دروغ گفته است، ترامپ 
را نژادپرست، شارالتان و متقلب توصیف کرد و برای تک تک این 
موارد اسنادی همچون پرداخت حق سکوت به بازیگر زن فیلم 
های مستهجن، پنهان کردن درآمدها برای فرار مالیاتی، اهانت به 
جامعه سیاه پوستان، پروژه برج مسکو، اطالع از ارتباطات 'راجر 
استون' مشاور تبلیغاتی ستاد انتخاباتی وی با 'جولیان آسانژ' و 
انتشار هزاران صفحه ایمیل 'هیالری کلینتون' در ویکی لیکس 

ارائه کرد.
پس از آن، دادستان واشنگتن دی سی، اعضای کمیته برگزاری 
مراسم تحلیف دونالد ترامپ را احضار کرد. دادستان تالش می کند 
به اسنادی از این کمیته، درباره منابع تامین مالی برگزاری مراسم 

تحلیف ترامپ و شیوه هزینه شدن این منابع، دست پیدا کند.
آمریکا،  قضایی  نهادهای  که  است  باری  این سومین  اگرچه 
اعضای این کمیته را احضار می کنند اما دادستان واشنگتن تالش 
می کند دریابد آیا در جمع آوری و هزینه کردن این پول ها، 

تخلفاتی رخ داده است یا نه.
اقلیت جمهوریخواه  رهبر  کارتی'  'کوین مک  دیگر  از سوی 
مجلس نمایندگان این اقدام را تالشی روشن، برای استیضاح رئیس 

جمهوری دانست و آن را کامال سیاسی نشان داد.
ترامپ هم که درگیر شکست هانوی بود در یادداشت توئیتری 
دیرهنگامی نوشت: مایکل کوهن یکی از چندین وکیل من بوده 
است )متاسفانه(. وی به علت دروغ گویی و کالهبرداری توسط 

دادگاه عالی ایالتی از وکالت منع شده است.

ترامپ اقدام کوهن را دروغ گویی برای کاهش مجازات زندان 
دانست که از مشاوره های وکیل هیالری کلینتون دروغ گو و 

فریبکار استفاده می کند.
خیلی از ناظران سیاسی آمریکا، این اقدام دمکرات ها را گامی 
برای حرکت در مسیر استیضاح ترامپ می دانند اما 'نانسی پلوسی' 
رئیس مجلس نمایندگان با کم اهمیت جلوه دادن این شهادت، 

سعی کرد موضوع استیضاح را کم رنگ جلوه دهد.
نمایندگانی همچون 'ایلهان عمر' و 'رشیده طالب' که پیش از 
این هم طرح استیضاح رئیس جمهوری را مطرح کرده بودند، کمی 
با احتیاط نسبت به آن اظهار نظر کردند به گونه ای که ایلهان عمر 
ضمن تایید اینکه به دنبال استیضاح ترامپ هستند اما نسبت به 

جایگزین وی یعنی مایک پنس ابزار نگرانی کرد.
او در گفت وگویی اظهار کرد: معتقدم که استیضاح، اجتناب 
ناپذیر است اما یک موضوع وحشتناک این است که پنس یک 
ایدئولوگ است و ایدئولوژی ای که او در اختیار دارد، برای من و 

موکالنم ترسناک است.
این نماینده مسلمان آفریقایی تبار ادامه داد: ما به استیضاح 
کامل و اخراج رئیس جمهوری از کاخ سفید اصرار نداشتیم. ملت 
ها همیشه با دیکتاتورها مبارزه و آنها را سرنگون می کنند؛ ترامپ 

هم عالیم دیکتاتور را دارد.
این اظهار نظر و عدم توجه مقامات ارشد دمکرات نسبت به 
اظهارات کوهن می تواند نشانی از آن باشد که آنها هم منتظر 
نتایج تحقیقات 'رابرت مولر' بازپرس ویژه انتخابات 2016 هستند 
و هم اینکه با برانگیختن افکار عمومی علیه ترامپ، می خواهند در 
انتخابات ریاست جمهوری 2020 او را با رای مردم اخراج کنند 
که در این صورت از جایگزین خطرناکتر او یعنی مایک پنس هم 

در امان خواهند ماند.
 شکست در شورای امنیت

آمریکا که با گذشت دو ماه هنوز نتوانسته اقدام قابل توجهی را 
در ونزوئال به منظور تغییر رژیم انجام دهد، تکاپوی خود را برای 

سوءاستفاده از فضای سازمان ملل متحد شدت بخشید.
آنها که پیش از این هم در دوره ای که 'نیکی هیلی' سفیر 
مستعفی آمریکا در سازمان ملل متحد حضور داشت، مساله داخلی 
ونزوئال را به شورای امنیت کشاندند، بار دیگر در روزهای سه شنبه 

و پنجشنبه خواستار تشکیل جلسه درباره این کشور شدند.

این در حالیست که 'خورخه آرائاسا' وزیر خارجه ونزوئال برای 
مدت سه هفته در نیویورک به سر می برد و کوشید تا با برقرار 
ارتباط با نمایندگان کشورها و همچنین گفت وگو با خبرنگاران 
ماهیت اصلی رفتار آمریکا را نشان دهد، گروهی را تشکیل دادند 
که هدف آنها حمایت از قوانین بین الملل و منشور ملل متحد به 

خصوص اصل عدم دخالت در امور داخلی کشورها بود.
او دوبار در شورای امنیت حضور یافت و با ارائه اسناد، کودتای 
آمریکایی را افشا و به فضاسازی های آمریکا در قبال آنچه کمک 

های انسان دوستانه نامیده می شود، پاسخ داد.
آمریکا اما به دنبال گرفتن مشروعیت بین المللی برای این کودتا 
بود، از این رو با موضوع کلی کمک های انسان دوستانه قطعنامه 
ای علیه دولت 'نیکالس مادورو' و حمایت از 'خوان گوایدو' ارائه 

داد.
برای این نشست هم 'الیوت آبرامز' نماینده ویژه آمریکا در امور 
ونزوئال حضور یافت اما همانگونه که پیش از این هم اعالم شده 
بود، روسیه و چین با این اقدام آمریکا به شدت مخالف بودند و 
هرگز اجازه نمی دادند قطعنامه ای تصویب شود که بخواهد کودتا 

را به رسمیت بشناسد.
با طرح قطعنامه پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت، روسیه و 
چین آن را وتو کردند و آفریقای جنوبی هم به آن رای منفی داد.

سفیر ونزوئال در سازمان ملل متحد هم پس از این نشست در 
جمع خبرنگاران حاضر شد و اروپایی هایی که همسو با آمریکا علیه 
کشورشان فعالیت می کنند را به تالش برای احیای استعمارگری 

متهم کرد.
'ساموئل مونکادا' در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اگر گوایدو 
به کشور بازگردد چه در انتظارش خواهد بود، گفت: دستگاه های 

قضایی باید درباره او اظهار نظر یا تصمیم بگیرند.
این اظهار نظر از این جهت اهمیت داشت که یک روز پیش 
از آن، مایک پنس معاون اول ترامپ در کلمبیا با گوایدو دیدار 
داشت اما ظاهرا پاشنه در آنگونه که آمریکایی ها انتظارش را دارند 
نچرخیده و اکنون سفیر ونزوئال مقتدرانه گوایدو را در مواجهه با 

مقامات عالی قضایی کشورش می بیند.
هر سه این رویدادها در مدت دو روز رخ داد که ناشی از نتایج 
تندروی در فضای بین المللی است که دیگر آمریکا بازیکن برتر 

آن محسوب نمی شود.
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 ملکه انگلیس زیر فشار واگذاری تاج و تخت
انتشار تصویری از دست کبود ملکه انگلیس هنگام مالقات با عبداهلل دوم شاه اردن در کاخ سلطنتی باکینگهام، به حدس و گمان ها در مورد وضعیت جسمانی الیزابت دوم که 92 سال دارد و نیز بحث جانشینی سلطنت دامن زده است. به گزارش 

ایرنا، یک سخنگوی کاخ سلطنتی انگلیس روز گذشته )جمعه( اعالم کرد ملکه انگلیس به کارکنان خود دستور داده که بار زیادی بر دوش او نگذارند. او همچنین بیشتر نگران وضعیت جسمانی پرنس فیلیپ همسرش است که 97 سال دارد.
پرنس فیلیپ بهمن  ماه گذشته در یک حادثه رانندگی در منطقه نور فلک در شرق انگلیس با یک خودروی مدل کیا، حامل سه سرنشین شامل 2 زن و یک نوزاد تصادف کرد. 

اخبار در هفته گذشته اتفاق افتاد

 سه شکست ترامپ در دو روز

 مقام عراقی: 

 سفر روحانی نقطه عطفی در روابط تهران - بغداد خواهد بود
معاون وزیر امور خارجه عراق تاکید کرد که سفر آتی دکتر حسن روحانی 
رئیس جمهوری اسالمی ایران به بغداد، نقطه عطفی در روابط دو کشور 

خواهد بود.
'نزار خیراهلل' معاون وزیر امور خارجه عراق روز شنبه در گفتگوی اختصاصی با ایرنا 
درخصوص سفر آتی رئیس جمهوری اسالمی ایران به این کشور گفت: بعنوان دولت و 

ملت عراق مشتاق انجام این سفر هستیم.
وی گفت: سفر دکتر روحانی به عراق در شرایط کنونی منطقه، یک سفر تاریخی و 
مهم خواهد بود. نزار خیراهلل افزود: تفاهم ها و مشترکات بسیاری میان دو کشور وجود 
دارد و سفر رئیس جمهوری ایران نقطه عطفی برای روابط دو کشور پس از تشکیل 
دولت جدید در عراق خواهد بود. معاون وزیر امور خارجه عراق تاکید کرد: این سفر 
بر مبنای دیدگاه راهبردی نخست وزیر به تقویت روابط دو کشور صورت می گیرد و 
می تواند افق های جدیدی در مناسبات فیمابین ایجاد کند. وی با اشاره وجود زمینه 
های بسیاری برای توسعه روابط میان دو کشور گفت: اراده سیاسی بین دو کشور برای 
تقویت روابط وجود دارد و تقویت روابط تهران بغداد از جمله در حوزه اقتصاد و تجارت 

به نفع دو کشور و منطقه خواهد بود.
معاون وزیر امور خارجه عراق با اشاره به سفر هفته گذشته سید عباس عراقچی 

همتای ایرانی اش به بغداد و مذاکرات انجام شده میان دو طرف، گفت که تفاهم های 
بسیاری در این مذاکرات برای ایجاد افق های گسترش روابط انجام شد.

نزار خیراهلل گفت: زمینه ها و موضواعات بسیاری وجود دارد که می تواند منافع 
حقیقی در روابط دو طرف ایجاد کند.

وی با قدردانی از حمایت جمهوری اسالمی ایران از عراق در جنگ علیه تروریسم 
افزود: بعنوان دولت عراق مایل به گسترش روابط با جمهوری اسالمی ایران هستیم. 
معاون وزیر خارجه عراق گفت: روابط فرهنگی و تاریخی میان دو کشور عمیق و 
راهبردی است و در فرصت سفر رئیس جمهوری اسالمی ایران به عراق، می توان 

زمینه های حقیقی جدید در زمینه تجارت، اقتصاد و بازسازی ایجاد کرد.
وی با اشاره به تبادالت هیات های بلندپایه میان دو کشور در هفته های اخیر گفت 
که تالش می کنیم در این مذاکرات زمینه ایجاد منافع حقیقی میان دو کشور همسایه 

بر مبنای ارزش های اسالمی و حسن همجواری فراهم کنیم.
منابع ایرانی و عراقی در روزهای اخیر از سفر رسمی دکتر روحانی به عراق طی 

آینده نزدیک خبر داده اند.
برنامه انجام این دیدار رسمی نخستین بار از سوی 'محمدجواد ظریف' وزیر امور 

خارجه کشورمان در جریان سفر اخیرش به عراق اعالم شد.

رژیم آل سعود مدتی است با اعمال فشار بر فعاالن حقوق 
بشر به خصوص فعاالن زن عربستانی ضمن برقراری یک 
وضعیت امنیی در سراسر این کشور، اقدام به بازداشت و 

محاکمه عده زیادی از این فعاالن کرده اند.
به گزارش ایرنا، تارنمای 'الخلیج الجدید' امروز / شنبه/ با اعالم 
این مطلب نوشت: ریاض از مردان و زنان فعال سیاسی بازداشت 
شده در عربستان به اتهام دفاع از حقوق بشر می خواهد تا با 
درخواست عفو کتبی از سلمان بن عبدالعزیز شاه سعودی بخواهند 
وی از این جرم آنها چشم پوشی کرده و آنان را مورد بخشش 

قرار دهد.
بر اساس این گزارش، 'علیاء الهذلول' خواهر 'لجین الهذلول' 
فعال سعودی بازداشت شده در همین رابطه گفت که خواهرش 
یک هفته پیش از سوی سازمان اطالعات سعودی وادار شد تا 

درخواست یاد شده را امضا کند.

علیاء در توئیت خود ضمن اعالم این مطلب افزود که خواهرش 
به بازجویان در واکنش به درخواست آنان در این زمینه اظهار 

داشت:' شما زندگی و آینده و آبرویم را از بین بردید.'
نهادهای مدافع حقوق بشر اعالم کرده اند که بیشتر فعاالن 

سعودی بازداشت شده را زنان تشکیل می دهند.
مقامات سعودی در 15 ماه می 2018 )سه شنبه 25 اردیبهشت 
1397( در یک اقدام فراگیر مردان و زنان فعال حقوق بشر را 

بازداشت کردند.
این اولین بار است که مقامات سعودی زنان فعال سعودی را به 
طور دسته جمعی بازداشت کرده و با یورش به منزل مسکونی آنان 
در یک شب 'لجین الهذلول' و'عزیزة الیوسف' و 'إیمان النفجان' را 
بازداشت کردند و به دنبال آن با بکارگیری شیوه های مشابه 'هتون 
الفاسی' و'أمل الحربی' و'نوف عبدالعزیز' و'میاء الزهرانی' و'نسیمة 

السادة' و'سمر بدوی' را دستگیر کردند.

گزارش های مکرر نهادهای مدافع حقوق بشر نشان می دهد 
که زنان بازداشت شده توسط بازجویان نقاب دار تحت شکنجه 

قرار گرفته اند.
در همین راستا دادستانی عربستان با صدور بیانیه ای از پایان 
تحقیقات از فعاالن زن و مرد در زمینه حقوق بشر که از 10 ماه 
پیش بازداشت شده اند، خبر داد و اعالم کرد، درصدد ارجاع آنها به 
دادگاه است در حالی که سازمان های بین المللی این گام را دلیلی 
بر افزایش سرکوب علیه فعاالن حقوقی در عربستان ارزیابی کردند.

از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل در روز چهارشنبه 30 آبان 
1397 با صدور بیانیه ای عربستان را به شکنجه و آزار جنسی 
فعاالن زندانی حقوق بشر متهم کرد. در بیانیه این سازمان از 
پادشاهی سعودی خواسته شده است تا این زندانیان را فورا و بدون 

قید و شرط آزاد کند.
دیده بان بین الملل حقوق بشر نیز در 17 آذر 1397 با انتشار 

بیانیه ای از مقامات سعودی خواست تا بالفاصله به ناظران مستقل 
بین المللی اجازه دهد تا به مدافعان حقوق زنان سعودی که در 
اردیبهشت ماه سال جاری بازداشت شده اند دسترسی پیدا کنند و 

از امنیت و سالمت آنها مطمئن شوند.

 بازداشت و محاکمه زنان فعال عربستانی به اتهام دفاع از حقوق بشر


