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چه عواملی زنان این شیخ نشین را گریزپا کرده است؟

 جزئیات فرار همسر حاکم دبی 
از امارات

براساس گزارش ها، شاهزاده هیا با دو فرزند 
خود که هفت و ۱۱ سال دارند، از امارات فرار کرده 
است. گفته می شــود وی با کمک یک دیپلمات 

آلمانی به این کشور گریخته است.
شــاهزاده هیا بنت الحســین همسر شیخ 
محمد بن راشــد آل مکتوم، حاکم دبی و یکی از 
ثروتمندترین شــخصیت های جهان به آلمان 
فرار کرده و قصد دریافت پناهندگی از این کشور 
را دارد. شاهزاده هیا به همراه زاید پسر ۷ ساله و 
آل جلیله دختر ۱۱ ساله اش به طور مخفیانه به 
آلمان گریخته اســت. گفته می شود که همسر 
حاکم دبی ۳۱ میلیون پونــد )۵۶ میلیون دالر( 
را همراه خــود برده تا زندگی جدیــد خود را در 

آلمان آغاز کند.
شاهزاده هیا از آلمان درخواست پناهندگی 
کرده و تقاضای او مورد موافقت مقامات این کشور 

قرار گرفته است.
با این وجود منابع آگاه به دیلی بیست گزارش 
داده اند که او به دنبــال پناهندگی در انگلیس و 
اولویت وی زندگی در شهر لندن است؛ جایی که 
گفته می شود شاهزاده هیا در یک مکان مخفی 

در این شهر زندگی می کند.
فرار شــاهزاده هیا در حالی صورت می گیرد 
که سال گذشته شاهزاده لطیفه، از دبی فرار کرد، 
اما این فرار ناموفق بود و او دســتگیر و به امارات 
بازگردانده شــد. لطیفه با انتشــار ویدئویی در 
یوتیوب به شدت از پدر خود و نیز محدودیت هایی 
که با آن ها مواجه بوده انتقاد کرده بود. شاهزاده 
اماراتی در آن ویدئو گفته بود زمانی که این تصاویر 
پخش شوند من یا مرده ام یا در شرایط بدی به سر 
می برم. شب کریسمس ۲۰۱۹ نخستین تصویر 
از لطیفه در جمع منتشر شد که با مری رابینسون، 
رئیس جمهور پیشین ایرلند و کمیساریای عالی 

حقوق بشر سازمان ملل دیدار کرده بود.
رابینسون در پایان این دیدار ضمن تاکید بر 
وضعیت نامناسب سالمتی این شاهزاده اماراتی به 
دلیل حبس و استعمال مواد مخدر، ادامه زندگی 

وی با خانواده اش را خطرناک توصیف کرد.
ماه مارس ســال ۲۰۱۸ در عملیاتی بسیار 
محرمانه در ۵۰ کیلومتری ســاحل گوا در یک 
کشتی تحت پرچم آمریکا دستگیر و به اجبار به 

امارات بازگردانده شد.

هیا که فرارش موفق تر به نظر می رسد، از ماه 
فوریه تاکنون دیده نشده و اکنون گفته می شود 

که به آلمان فرار کرده است.
گفته می شــود که دیپلمات های آلمانی در 
این فرار بــه او کمک کرده انــد و اکنون موضوع 
درخواست پناهندگی او از کشور آلمان می تواند 

به چالشی میان برلین و دبی تبدیل شود.
محمد بن راشــد آل مکتوم از مقامات آلمان 
درخواست کرده تا شــاهزاده هیا ۴۵ ساله را به 
به امــارات بازگردانند، اما خبر هــا حاکی از آن 
است که درخواســت حاکم دبی مورد مخالفت 
آلمان قرار گرفته و مقامات امنیتی از همســر او 
حمایت کرده اند. گزارش ها حاکی از آن اســت 
که شــاهزاده هیا به دوســتان خود گفته که او 
آلمان را انتخاب کرده، چراکه به مقامات انگلیس 
اطمینان ندارد و این احتمال را داده که مقامات 
انگلیس او را به امارات بازگردانند. حاکم دبی در 
صفحه اینستاگرامی خود شاهزاده هیا را به دلیل 
فرارش مورد انتقاد شدید قرار داده و او را متهم به 
خیانت کرده است. شیخه لطیفه آل مکتوم سال 
گذشــته ضمن اقدام به فرار اعالم کرد خواهری 
بزرگتر به نام شیخه شمســه آل مکتوم دارد که 
سال ۲۰۰۱ اقدام به فرار کرده، اما پس از آنکه خود 
را به مرز های عمان می رساند بازداشت و به دبی 

بازگردانده می شود.
شــاهزاده لطیفه گفته که خواهر بزرگترش 
پس از دســتگیری تحت اقامت اجبــاری قرار 
می گیرد و اکنون به دلیل مشکالت عصبی تحت 

نظر پزشکان قرار دارد.
شاهزاده شمسه در ســال ۲۰۰۱ و در زمانی 
که ۱۹ ساله بوده در حالی که ۱۳۵ میلیون دالر 
پول به همراه داشته حین فرار از امارات دستگیر 

می شود.
شمسه از زمان بازداشت تاکنون دیده نشده 
است، اما خانواده وی مدعی هستند که او در دبی 

و در امنیت کامل قرار دارد.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

نخســت وزیر عراق روز دوشنبه 
طــی حکمــی به منظــور کنترل 
گروه های موسوم به نیروهای جنبش 
عمومی )الحشد الشعبی( تالش کرد 
تأثیر رو به فزونی ایــن گروه ها را بر 
بخش هایی از اقتصاد و احاطه آن ها 
بر نقاط ایســت و بازرسی در برخی 

استان ها محدود کند.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز 
نوشت، عادل عبدالمهدی از سوی 
ایاالت متحــده آمریــکا و برخــی 
کشــورهای عربی بــرای این کار 

تحت فشار بود.
در ماه مارس سال ۲۰۱۸ )اسفند 
- فروردیــن ۹۷(، حیدرالعبادی، 
نخست وزیر پیش از المهدی، تالش 
کرد وابستگی این نیروها را به واسطه 
ضمیمه کردن آن ها بــه نیروهای 
امنیتی کشور، به حداقل برساند. اما 

آنها همچنان تا حد زیادی وابســته 
ماندند.

فرمان المهدی ضمن تکرار حکم 
العبادی، پــا را فراتر گذاشــت و به 
شبه نظامیان دســتور تخلیه مراکز 
نظامی محلی و دفاتــر به  اصطالح 

اقتصادیشان را داد.
مشــخص نیســت که المهدی 
چطور قصــد دارد این دســتور را 
اجرایی کند و آیــا اصال توان اجرای 

آن را دارد یا خیر. 
با این حال او ضرب االجل بسیار 
نزدیکی را برای تبعیت شبه نظامیان 
تعیین کرده است: ۳۱ جوالی )نهم 

مرداد ماه(
صفــا التمیمــی، ســخنگوی 
گردان های صلح گفــت: از امروز ما 
گردان های صلح را منحل کرده ایم 
و آن ها دیگر از مقتــدی صدر جدا 

هستند. 
از حــاال به بعــد ما بــا نام های 
گردان هــای ۳۱۳، ۳۱۴ و ۳۱۵ 
شناخته می شــویم. ما در حال کنار 

گذاشــتن نــام گردان هــای صلح 
هســتیم، هرچند که ما عاشق این 
نام هســتیم، اما همــان فرایند را 
ادامه می دهیم و مــا تحت کنترل 

نخست وزیر هستیم.
پشــت صحنــه زبان رســمی، 
المهدی در تالش برای حل مشکلی 
چندگانه اســت که از زمــان آغاز 
تصرف خاک عراق از سوی نیروهای 
داعش در سال ۲۰۱۴، کشور با آن 
درگیر بــوده اســت. موضوعی که 
به تشــکیل غیررســمی گروه های 
 مســلح برای جنگ علیــه تندروها 

منجر شد. 
ایاالت متحــده آمریــکا به طور 
فزاینده ای نســبت بــه نقش این 
شــبه نظامیان مشکوک شــد و در 
دو مورد علیــه آن ها اقــدام کرد و 
هلل  ب ا لحــز قطب ا ی  ه هــا و گر
و قطــب النجبــا را در لیســت 
 سازمان های تروریســتی خارجی 

خود قرار داد.  
وقتی در ماه ژوئــن )خرداد ماه( 

مایک  پمپئــو، وزیر امــور خارجه 
آمریــکا از عــراق بازدید کــرد، از 
اینکه برخی گروه ها علیه نیروهای 
آمریکایــی در عراق ایجــاد تهدید 

می کنند، ابراز نگرانی کرد.
مقاماتــی کــه ارتبــاط کاری 
نزدیک با المهــدی دارند، گفته اند 
که او دســتور خود بــرای محدود 
کردن قــدرت گروه های مســلح را 
 تحت فشــار ایاالت متحــده صادر 

کرده است.
این در حالی اســت که به نوشته 
خبرگزاری الجزیــره این نیروهای 
جنبــش عمومی به دولــت عراق و 
نیروهــای ائتــالف بین المللی به 
رهبــری آمریکا در پایــان دادن به 

اشغال کشور از ســوی جنگجویان 
داعــش کمک کردند و حــاال تأثیر 
گســترده ای بر سیاست های عراق 

دارند.
این نیروها در حال حاضر به خود 
نخست وزیر پاسخگو هستند، که وی 
فرمانده کل نیروهای مسلح عراق به 
شمار می رود؛ اما فرمان عبدالمهدی 
در واقع از این گروه ها می خواهد که 
بین فعالیت سیاســی و شبه نظامی 

یکی را انتخاب کنند.
بر اساس این فرمان آن گروه های 
که در فعالیت های نظامی مشارکت 
دارند باید نام هــای قدیمی خود را 
کنــار بگذارند و ارتباطات ســخت 
خود با سازمان های سیاسی را قطع 
کنند و آنهایی که انتخاب می کنند 
سیاسی باشــند، اجازه حمل سالح 

ندارند.
بر اساس این فرمان، این گروه ها 
به جای آنکه به صــورت یک پارچه 
در اختیار وزارت دفاع یا وزارت امور 
داخلی که بر نیروهای پلیس اشراف 
دارند، باشند، تحت کنترل مستقیم 

نخست وزیر می مانند.
پس از آنکه العبادی، نخست وزیر 
سال گذشته تالش کرد که کنترل 
بیشــتری در تأثیــر بــر رهبران 
شــبه نظامیان در اختیــار بگیرد و 
قدرت آن ها را کاهش دهد، در واقع بر 
تعداد این گروه ها افزوده شد و آن ها 
توســعه پیدا کردند. حاال نزدیک به 
۳۰ گروه مسلح با حدود ۱۳۰ هزار 
تا ۱۵۰ هزار عضــو در حال فعالیت 

هستند.
این دستور که روز دوشنبه )دهم 
تیر ماه( صادر شــد، عنوان می کند 
که این گروه ها باید ساختمان های 
فرماندهی محلی خــود را تعطیل و 
دفاتر فعالیت اقتصادی خود را جمع 
کند؛ از طرفی ایــن گروه ها ملزم به 
جمع آوری نقاط ایســت و بازرسی 

تحت کنترل خود هستند.
در متــن این حکم آمده اســت: 
بر اســاس منافع عمومی و بر اساس 
قدرتی که بر اســاس قانون اساسی 
به ما اعطا شــده اســت، این حکم 
صادر می شود: تمام نیروهای جنش 

عمومی باید بــه عنوان یک بخش از 
نیروهای مسلح و تحت لوای قوانین 

مشابه فعالیت کنند.
به کنتــرل در آوردن اختیارات 
این گروه ها به وظیفه ای دشوار بدل 
شده اســت؛ چراکه در زمانی برای 
دفاع از کشــور در مقابل نیروهای 
داعش، این گروه هــا قد علم کردند 
و با وجود ضعف ارتش عراق در سال 
۲۰۱۴، ایــن گروه ها توانســتند به 
عنوان قهرمانان ملــی جای خود را 

تثبیت کنند.
وقتی کــه جنگ علیــه داعش 
فروکش کــرد، این شــبه نظامیان 
تمایل کمی برای خلع سالح شدن و 
بازگشت به خانه از خود نشان دادند.

با کاهــش تعــداد تندروهایی 
همچون داعش برای جنگیدن، رشد 
قارچ گونه این گروه ها آغاز شد و آنها 
با استفاده از ایســتگاه های ایست و 
بازرسی خود نسبت به دریافت باج 
از رانندگان کامیــون و درآمدزایی 

اقدام کردند.
در برخی استان ها دفاتر اقتصادی 
این گروه هــا در برخی فعالیت های 
تجــاری منطقه مشــارکت دارند. 
به طور مثال در اســتان نینوا، دو یا 
ســه مورد از این گروه های جنبش 
عمومی، اختیار تجــارت ضایعات 
آهن آالت را بــرای مدتی در اختیار 
گرفتند و میلیون ها دالر از آن درآمد 
کسب کردند تا در نهایت دولت عراق 

تجارت آنها را تعطیل کرد.
اینگونــه فعالیت ها به شــدت از 
ســوی تجارت های محلــی مردم 
منفور شــده اند و آن ها بر این باورند 
که برخی از ایــن گروه ها همچون 

مافیای داخلی عمل می کنند.

نخست وزیر عراق فعالیت شبه نظامیان الحشد الشعبی را محدود کرد

حمل سالح و فعالیت اقتصادی ممنوع
مقاماتی که ارتباط کاری 
نزدیک با المهدی دارند، 

گفته اند که او دستور 
محدود کردن قدرت 

گروه های مسلح را تحت 
فشار ایاالت متحده صادر 

کرده است

وقتی که جنگ علیه داعش 
فروکش کرد، شبه نظامیان 

تمایل کمی برای خلع سالح 
شدن و بازگشت به خانه از 

خود نشان دادند
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 نماینــده ســازمان ملــل در پرونده قتــل جمال 
خاشقچی با اینکه عربستان سعودی ثابت کرده که قابل 
اعتماد نیست، خواستار لغو نشست کشورهای گروه ۲۰ 

در سال ۲۰۲۰ در ریاض شد.
آگنس کاالمارد گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در 
امور اعدام های فراقضایی روز سه شنبه )یازدهم تیر ماه( 
در سخنان در اندیشکده بروکینگز خواستار لغو نشست 

گروه ۲۰ در عربستان سعودی در سال ۲۰۲۰ شد.
به نوشته الجزیره، او گفت که نشست آتی کشورهای 
عضو گروه ۲۰ در ریاض فرصت مناسبی برای فشار علیه 
عربستان سعودی است و باید با لغو نشست یا انتقال آن 
به کشور دیگری، سعودی ها را به سبب قتل خاشقچی 

از لحاظ سیاسی مجازات کرد.
او همچنین خواستار عدم مماشات دولت  آمریکا و 

دیگر کشورهای غربی در رابطه با این پرونده شد.
آگنس کاالمارد تأکید کرد که باید این مســأله که 
خاشقچی را یک حکومت به قتل رســانده )و نه فرد(، 
به رسمیت شناخته شود و در ادامه افزود: حتی اکنون 
دولت های غربی که مجازات های هدفمندی علیه افراد 
]دخیل در قتل[ انجام داده اند که در جای خود بســیار 
خوب است، در حال ترویج نظریه وجود افراد خودسر در 
این قتل هستند. بسیار مهم است که اصرار کنیم آن چه 
اکنون انجام می دهیم در رابطه مســتقیم با حکومت 

عربستان سعودی است نه فقط ۱۵ الی ۱۷ نفر.
او در ادامه خواســتار اعمال محدودیت بر عربستان 
ســعودی در رابطه با دسترســی بــه تکنولوژی های 
جاسوسی شد و تأکید کرد: دولت سعودی ثابت کرده 

است که نمی توان بدان اعتماد کرد.
نماینــده ویژه ســازمان ملل همچنین خواســتار 

تحقیقات وسیع در خصوص قتل جمال خاشقچی شد 
و صراحتا عربستان سعودی را مسئول قتل وی دانست 
و تأکید کرد: قتل خاشــقچی آن گونه که عربســتان 
سعودی می گوید یک مسأله صرفا داخلی )این کشور( 

نیست.
آگنس کاالمارد با ذکر نام ســعود القحطانی مشاور 
ولی عهد سعودی گفت که او رهبری تیم ترور را بر عهده 

داشت و تا کنون محاکمه نشده است.
او بار دیگر همچون گزارش ســابق خــود، گفت، 
تحقیقاتی که ریاض انجام داده، کافی نیست و منجر به 

دست یافتن به عدالت نشده است.
خاشقچی ۵۹ ساله در تاریخ دهم مهر )دوم اکتبر( 
برای امور ازدواج خود به کنسولگری عربستان سعودی 
در استانبول مراجعه کرد، اما خروج وی از این ساختمان 
ثبت نشده اســت.بعد از گزارش نیویورک تایمز مبنی 
بر به قتل رســیدن و ســپس تکه تکه شــدن جســد 
خاشــقچی برای انتقال راحت تر به بیرون از ساختمان 
کنســولگری روزنامه صاباح ترکیه نیز با انتشــار نام 
و تصویر ۱۵ ســعودی مشکوک به دســت داشتن در 
 پرونده خاشــقچی، جزئیاتی جدیــد و تکان دهنده از 

این ماجرا نقل کرد.

تهدیدهای ترامپ علیه ایران نه تنها تأثیری بر رفتار 
تهران نداشته بلکه آن ها را در قدم برداشتن علیه منافع 

آمریکا شجاع تر کرده است.
روزنامه واشنگتن پست روز سه شنبه )دوازدهم تیر 
ماه( در یادداشتی نوشت: ایران روز دوشنبه از ظرفیت 
مجاز برای ذخیره اورانیوم با درصد غنی سازی پایین که 
در توافق هسته ای بین ایران و قدرت های جهانی قید 
شده بود، عبور کرد زیرا اروپا در تقلیل آثار تحریم های 
آمریکا شکست خورد. این حرکت می تواند شکاف میان 

تهران و واشنگتن را افزایش دهد.
پس از آن که دونالد ترامــپ رئیس جمهور آمریکا 
تصمیم گرفت پاسخ ادعایی خود برای حمله به ایران 
در پاسخ به سرنگونی یک پهپاد این کشور را لغو کند، 

بدون شک ایران توانست ورای صبر غرب گام بردارد.
محمدجواد ظریف، وزیر امــور خارجه ایران اعالم 
کرد که اقدام ایران بازگشــت پذیر است اما هشدار داد 
که ایران ممکن است به کاهش تعهدات خود به توافق 
در صورت عدم اقدام اروپا در حفظ بخش دیگر توافق 

]ادامه دهد.
با این که ترامپ هشدار داد ایران در حال بازی با آتش 
اســت، تهران این را می داند که حرف های او توخالی 
هستند. یک بیانیه ناهماهنگ از سوی کاخ سفید این 

آشفتگی را بیشتر به نمایش گذاشت. 
به عقیده برخی، خروج از توافق هســته ای با ایران، 
قدرت نفوذ آمریکا را از بین برد و جبهه ای متحد علیه 

ایران را قربانی کرد.
این روزنامه در پاسخ به این ســوال که عبور ایران 
از سقف غنی سازی در کوتاه مدت چه هدفی را دنبال 
می کند ، به نقل از معاون رئیس سابق سیا نوشت: چنین 

کاری فشار بر اروپا را افزایش می دهد اما این فشار نباید 
به حدی برســد که آن ها را به دوراهی ماندن یا خروج 

از توافق برساند.
جام مک الفلین معاون اجرایی پیشــین سیا گفته 
اســت: ایران از خیر ۹۸ درصد از اورانیوم غنی شــده 
خود گذشت و این کار تنها اورانیوم دارای غنی سازی 
پایین را اندکی افزایش داد. اگر آن ها غنی ســازی را تا 
۲۰ درصد افزایش دهند خطر افزایش می یابد زیرا پس 
از آن رسیدن به غنایی که برای ساختن بمب الزم است 

تسهیل می شود. اما هنوز به آن جا نرسیده ایم.
وی افزود: البته تنها دلیلی که ایــن اتفاق در حال 
افتادن است، این اســت که ترامپ از این توافق خارج 
شد و داشتن دست باال را واگذار کرد و مسائلی را مجدداً 

ایجاد کرد که حداقل تا چند سال پیش نمی آمد.
دنیس راس، مذاکره کننده ســابق آمریکا در امور 
خارومیانه نیز در این خصوص به واشنگتن پست گفته 
است: به نظر می رسید که این دولت در حال اعمال فشار 
حداکثری بر ایران است اما با حمالت نیابتی، عملیات 
خرابکارنه و اکنون خروج تدریجی از محدودیت های 
برجام، در حال مشاهده ورژن ایرانی فشار حداکثری 

هستیم.

دنیس راس: 

ایران در حال رونمایی از فشار حداکثری بر آمریکاست
نماینده سازمان ملل خواستار شد

 لـغو نشـسـت گـروه 20 در عربستـان 

خـبـرخـبـر


