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اردن حکم انحالل گروه 
اخوان المسلمین را صادر کرد

دیوان عالی کشور اردن با صدور حکمی قطعی، 
گروه اخوان المســلمین را به دلیل اینکه شــرایط 
قانونی خود را مطابق با قوانین این کشور اصالح نکرد، 
منحل شده و فاقد وجهه قانونی و اعتبار اعالم کرد. به 
گزارش خبرگزاری رسمی اردن، این حکم قطعی 
در دادخواســتی که گروه اخوان المسلمین به اداره 
اراضی و انجمن این گروه ارائه کرده بود، صادر شد. 
اخوان المسلمین در این شکایت درخواست کرده بود 
انتقال مالکیت اراضی و مستغالت این گروه قانونی 
که سال ۲۰۱۵ شرایط خود را اصالح کرده بود، باطل 
اعالم شود. این جدیدترین حکم دیوان عالی کشور 
اردن است که مطابق با حکم هیئت کل دیوان مبنی 
بر انحالل گروه به دلیل عدم اصالح شرایط قانونی اش 
صادر شد. مســؤوالن اردنی اخوان المسلمین را به 
دلیل اینکه مطابق با قانون ســال ۲۰۱۴ احزاب و 
جمعیت ها، مجوز جدیدی برای فعالیت خود نگرفت، 
گروهی غیرقانونی می دانند. اخوان المسلمین تاکید 
دارد که در دوره پادشاهی عبداهلل اول در سال ۱۹۴۶ 
و دوره پادشاهی حســین بن طالل در سال ۱۹۵۳ 
مجوز گرفته است. بر اســاس گزارش خبرگزاری 
فرانســه، پس از آنکه در مارس ۲۰۱۵ مسئوالن به 
جمعیتی به نام اخوان المسلمین شامل دو چهره جدا 
شــده از این گروه مجوز فعالیت دادند، روابط میان 
مسؤوالن اردن و گروه اخوان المسلمین در این کشور 
دچار بحران شد. اخوان المسلمین که با حزب جبهه 
کار اسالمی، بازوی سیاسی خود در اردن اپوزیسیون 
اصلی و موثر این کشور را تشکیل می دهد، مسؤوالن 
امان را به تالش برای دو دسته کردن گروه متهم کرد. 
حمزه منصور، رئیس شورای گروه اخوان المسلمین 
در اولین واکنش نســبت به حکم انحالل آن، امروز 
)پنج شنبه( در گفت وگو با خبرگزاری فرانسه اظهار 
کرد: اخوان المسلمین عامل مهمی در تقویت امنیت 
و وحدت ملی اســت و به همین دلیــل انحالل آن 
هرگز در راستای منافع کشور نخواهد بود. منصور 
افزود: این گروه همواره در کنار کشور و ملت بوده و 
نمونه ای برای میانجیگری و میانه روی است. او در 
ادامه گفت: این تصمیم حکم قطعی نیست و قابل 

تجدیدنظر است.
    

حساب کاربران مشهور در توئیتر 
هک شد!

حســاب های کاربری توئیتر باراک اوباما، جو 
بایدن، الون ماسک، جف بزوس، بیل گیتس، کانی 
وست، مایک بلومبرگ هدف هک و کالهبرداری 
گســترده قرار گرفت. به گــزارش دیلی میل، در 
ساعات گذشــته توئیتر شــاهد موارد متعددی از 
هک، کالهبرداری و اختالل امنیتی بود به طوری 
که در این مدت حساب های کاربری شخصیت های 
معروفی، چون باراک اوباما، جو بایدن، الون ماسک، 
جف بزوس، بیل گیتس، کانی وست، مایک بلومبرگ 
هدف هک و کالهبرداری گسترده قرار گرفت. در 
جریان این اختالل و هک گسترده ، هکر ها با ارسال 
توییت هایی برای فریب قربانیان خود تالش و اغلب 
کاربران پیام های مشابهی را دریافت کردند که در آن 
درخواسته شده بود به انتقال بیت کوین اقدام کنند 
و وعده داده شده بود که دو برابر بهای بیت کوین به 
آن ها پرداخت خواهد شد. اگرچه بسیاری از کاربران 
می دانستند این یک کالهبرداری است، اما برخی از 
آن ها در پی دریافت این پیام مبادرت به ارسال پول 
کردند. سوابق موجود در ســایت بالکچین نشان 
می دهد حدود ۳۰۰ نفر بیت کوین های خود را برای 
هکر ها ارسال کرده اند و از این طریق صد ها هزار دالر 
نصیب هکر ها شده است. توییتر اعالم کرد از وقوع 
این حمله هکری آگاه است و برای رفع این مشکل 
تالش می کند. عالوه بر حساب کاربری شخصیت 
هایی، چون اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا به 
عنوان یکی از پر طرفدارترین حساب های کاربری 
در توییتر با بیش از ۱۲۰ میلیــون دنبال کننده، 
حساب های کاربری شــرکت های اپل و یوبر هم 
هدف قرار گرفت. از این حادثه به عنوان بروز یکی از 
بزرگترین نقص های امنیتی توئیتر یاد شده است. در 
پی این اختالل امنیتی، ارزش سهام شرکت توئیتر 

چهار درصد کاهش یافت.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 زمانی که محمد بن سلمان در سال 
۲۰۱7 میالدی به ولیعهدی رســید، 
بســیاری از آمریکایی ها و همچنین 
مقامــات اروپایــی در پوســت خود 
نمی گنجیدند. آنها معتقــد بودند که 
باالخره عربستان متحول شده و از قالِب 
محافظه کارانه و سنتی خود بیرون آمده 
است. بســیاری از تحلیلگران مسائل 
حــوزه خلیج فارس که در رســانه ها و 
اندیشکده ها مشــغول قلم زدن بودند، 
اقدام به ارتباط گیری با محافل قدرت 
در ریاض کردند تا بتوانند از این طریق 
از دیوارهــای بلند محافظــه کاری در 
عربستان ســعودی باال بروند و ببینند 
که در پس این دیوار چه خبر است. این 
جماعت آرام آرام به این ســمت و سو 
رفتند که طرح های اقتصادی و توسعه ای 
ولیعهد سعودی را برجسته کنند. کم کم 
شاهد آن بودیم که نویسندگان مطرح 
دنیا همانند تومــاس فریدمن )یکی از 
مهم ترین و باسابقه ترین نویسندگان 
نیویورک تایمز( یــا دیوید ایگناتیوس 

)نویسنده برجســته واشنگتن پست( 
به نفع ولیعهد جواِن ســعودی دست 
به قلم شــدند و در مــدح او مقاله های 
مثبت بــا رویکردهــای امیدبخش به 
رشــته تحریر درآوردنــد. در آن زمان 
هیچکس نمی دانست که ولیعهد ۳۴ 
سالة عربستان در حال ایجاد یک فضای 
مثبت به نفع خود اســت. برادر او یعنی 
خالد بن سلمان که سفیر عربستان در 
واشنگتن بود، تمام رسانه های آمریکایی 
را با پول خرید و حتی جلسات متعددی با 
آنها و ولیعهد عربستان ترتیب داد. در این 
جلسات، ولیعهد سعودی با کت و شلوار 
ظاهر شد و همین موضوع مجدداً توسط 
رسانه های آمریکا به عنوان عبور از سنت 
و با محوریت بن سلمان مورد توجه قرار 
گرفت. این وضعیت حدود یکســال و 
شاید هم دو سال ادامه داشت. همه در 
تمجید از ولیعهد جواِن ریاض نوشتند 
اما یکباره همه چیز به صــورت کاماًل 
مشهود دگرگون شد. همه به یاد دارند 
که ولیعهد سعودی دستور بازداشت و 
زندانی کردن صدها شاهزاده سعودی 
را صادر کرد. هتل ریتزکارلتون میزبان 
این شاهزادگان بود اما واقعیت این است 
که این هتل، آرام آرام به زندان تبدیل شد. 

هیچکدام از خبرنگاران داخلی حِق ورود 
به  این هتل را نداشتند و تنها رسانه های 
خارجی آن هم با هماهنگی های سفت و 
سخت اجازه ورود به این زندان میلیارد 
دالری را داشــتند. اولین رسانه ای هم 
که اجازه ورود به این زنــداِن مجلل را 
داشت، بی.بی.ســی بود که مستند  آن 
همان موقع ها پخش شد. اینکه چرا فقط 
رســانه های خارجی اجازه ورود دارند، 
موضــوع اصلی و موردبحث ما اســت. 
بن ســلمان با این کار به دنبال ان بود تا 
به تمام جهان و به خصــوص غربی ها 
بفهماند که او حاکــم بی بدیل ریاض 
است. از جهتی دیگر ولیعهد عربستان به 
دنبال آن بود تا مخالفان داخلی اش که از 
»تاکتیِک ربایش و اخاذی« او جان سالم 
به در برده اند را مجدداً خطاب قرار داده 
و به آنها اخطار دهد که یا آرام بگیرند یا 
منتظر حذف شدن و مصادرة دارایی های 
خود باشند. در این میان دو مبحث وجود 
دارد. نخست اینکه بن سلمان به دنبال 
حذف مهره های سیاسی مهم است که 
از ناحیة آنها احساس خطر می کند، و 
دوم اینکه او برای بلندپروازی های خود 
مانند پروژه نئوم، نیــاز به بودجه کالن 
دارد که  با وضعیت فعلی بــازار نفت و 

همچنین هزینه های هنگفت ریاض در 
جنگ یمن، تامین این اعتبار به سختی 
انجام می شود. به همین دلیل بخشی از 
بازداشت هایی که توسط بن سلمان انجام 
می شود، به دلیل تامین بودجه و جبران 
کسری بودجه و کسب نقدینگی است. 
در این راستا پایگاه اینتلیجنس آنالین 
فرانســه گزارش داده که، بن ســلمان 
تــالش می کند تا درآمدهــای پنهان 
پســرعموهای خود را در کشــورهای 
غربی به خصــوص در بریتانیا و آمریکا 
تحت تصرف درآورد. اما مساله به اینجا 

ختم نمی شود.

 بن نایف و مشاورش 
در فهرست حذف! 

چندی پیش مســئوالن ســابق 
ســازمان اطالعات بریتانیا )MI۶( و 
آمریکا )CIA( ابــراز نگرانی کردند 
که ممکن اســت ولیعهد عربســتان، 
سعدالجبری )مسئول سابق سازمان 
اطالعات عربستان( را که مقیم کانادا 
است، هدف قرار دهد. مایکل مورل، از 
مدیران سابق آژانس اطالعات مرکزی 
آمریکا در این رابطه اعالم کرده است 
که الجبــری طــی دوره فعالیت خود 
بسیاری از عربستانی ها و آمریکایی ها 
را نجات داد. از سوی دیگر جورج تنت، 
مدیر ســابق آژانس اطالعات مرکزی 
آمریکا )ســیا( نیز این مسئله را تأیید 
کرده اســت، اما واقعیت این اســت 
که بن ســلمان او را یکی از مهره های 
مزاحم می داند. تنش و اختالفات میان 
سعد الجبری و محمد بن سلمان، زمانی 
آغاز شد که الجبری به دستور محمد 
بن نایف، ولیعهد ســابق عربستان در 
دیداری بــا جان برنــان، مدیر آژانس 
اطالعــات مرکزی آمریکا )ســیا( در 
آن زمــان و دیدار دیگــری با فیلیپ 
هاموند، وزیر خارجه وقت بریتانیا در 
آن دوره حضور پیدا کــرد. نتیجه این 
نشســت اخطاِر الجبری بــه ولیعهد 
عربستان در مورد جنگ یمن بود که به 
ذائقه بن سلمان خوش نیامد. از جهتی 
دیگر او دســت راست محمد بن نایف، 
ولیعهد پیشین عربستان است. اینکه 
چرا سازمان ها و نهادهای بین المللی  
نســبت به اوضاِع مجهوِل محمد بن 
نایف احســاس نگرانــی می کنند یا 
اینکه دیدبان حقوق بشــر بازداشت 
دو تــن از فرزنــداِن الجبــری )عمر 
الجبری ۲۱ ســاله و ساره الجبری ۲۰ 
ساله( در عربستان را محکوم می کند، 
موضوعی است که در نمای اول اهمیت 
مقوله حقوق بشر را به ذهن ما مخابره  
می کند اما واقعیت چیز دیگری است. 
آمریکا و بریتانیا به عنوان دو کشــور 
تاثیرگذار بر معادالت عربستان به این 
نتیجه رســیده اند که بن سلمان برای 
اجرای سیاســت های آنها در منطقه 
و دنیا، بســیار ناپخته عمل می کند. 
لندن و واشنگتن در مورد جنگ یمن 
سناریویی در دســتور کار داشتند که 
بتوانند منافع خودشان را تامین کنند 

یا اگر قرار بود عربستان مجری تامین 
این منافع شود، باید با هماهنگی این 
دو کشــور دســت به اقدام میدانی یا 
سیاسی می زد. از اینرو آنها معتقدند که 
بن سلمان بعد از فوت پدرش یا حتی در 
زماِن حیات ملک سلمان، اگر به قدرت 
برســد می تواند به یــک تهدید برای 
منطقه و دنیا تبدیل شــود. تندخویی 
ولیعهد برای واشــنگتن و لندن قابل 
هضم نیســت. آنهــا مهــره ای مانند 
بن نایف را قبول دارند. تمام تحلیلگران، 
اندیشکده ها و حتی مقام های امنیتی 
بر این موضوع واقف هستند که قابلیت 
و توانمندی بن نایف بســیار بیشتر از 
محمد بن سلمان اســت. تجمیع این 
تحلیل ها به گوش ولیعهد ســعودی 
رســیده که در نهایت باعث شده بن 
سلمان به شدت از این ناحیه احساس 
خطر کند. او حاال بن نایف را در حبس 
خانگی قرار داده و حتی داروهای وی 
باید توسط نزدیکان ولیعهد سعودی 
تهیه شــود. گزینه دیگری که ولیعهد 
عربســتان از ناحیه آن احساس خطر 
می کند، احمد بن عبدالعزیز )عموی 
بن سلمان( است، ولی گزینه موردنظر 
آمریکایی ها همچنان بن نایف خواهد 
بــود. او ســابقه اداره وزارت کشــور 
عربســتان را دارد و از حیــث ارتباط 
مادری با قبایل و عشایر عربستان دارای 
نفوذ بسیار زیادی است. همچنین تنها 
مهره ای در عربستان به شمار می رود 
که در مــورد پرونده ۱۱ ســپتامبر به 
آمریکایی ها کمک زیادی کرده است 
و در راســتای آن، سعد الجبری هم به 
عنوان دست راست بن نایف موردنظر 
مقامات غربی است. به همین دلیل به 
خوبی می فهمیم کــه نگرانی دیدبان 
حقوق بشر یا سایر نهادهای اینچنینی 
در مورد بن نایف یــا فرزندان الجبری، 
نکاتی درون خود دارد که یادآور بحث 

منافع سیاسی و اقتصادی است. 

نگرانی دیدبان حقوق بشر از ادامه حبس شاهزادگان سعودی توسط ولیعهد 

ربایش و حذف مزاحم  به سبک بن سلمان! 
نگرانی دیدبان حقوق بشر 
یا سایر نهادهای اینچنینی 
در مورد بن نایف یا فرزندان 
الجبری، نکاتی درون خود 
دارد که یادآور بحث منافع 

سیاسی و اقتصادی است 

ولیعهد عربستان به 
دنبال آن بود تا مخالفان 

داخلی اش که از »تاکتیِک 
ربایش و اخاذی« او جان 

سالم به در برده اند را مجدداً 
خطاب قرار دهد و به آنها 
بگوید که یا آرام بگیرند 
یا منتظر حذف شدن و 

مصادرة دارایی های خود 
باشند

 رسانه های یمنی از حمالت مکرر جنگنده های ائتالف عربی به استان های مأرب، حجه و البیضا خبر دادند. به گزارش ایسنا، 
شبکه المسیره اعالم کرد، جنگنده های ائتالف متجاوز عربی تحت امر عربستان ۱۰ مرتبه استان مأرب در شمال شرق یمن را 
هدف حمالت خود قرار دادند. طبق اعالم المسیره، عالوه بر استان مأرب، جنگنده های این ائتالف ناحیه ناطع در شمال استان 
البیضاء واقع در مرکز یمن را هفت مرتبه و شهر حرض در شمال غرب استان حجه را دو 
مرتبه هدف گرفتند. این حمالت هوایی ائتالف به استان های مأرب، البیضاء و حجه یک 
روز پس از آن صورت می گیرد که جنبش انصاراهلل اعالم کرد، در جریان حمالت هوایی 
ائتالف عربی به استان الجوف در مرزهای مشــترک با عربستان ۳۱ غیرنظامی از جمله 
چند زن و کودک کشته و زخمی شدند. این در حالیســت که سازمان ملل همچنان به 

برقراری آتش بس امید دارد.

رئیس جمهوری آذربایجان روز پنج شنبه المار محمدیاروف، وزیر خارجه این کشور را در پی تنش نظامی با ارمنستان برکنار کرد. 
به گزارش روسیا الیوم، الهام علی اف، رئیس جمهوری آذربایجان طی حکمی محمدیاروف را از این سمت برکنار کرد. او از سال ۲۰۰۴ 
به این سمت گماشته شده بود. به جای او جیحون بایرام اف که تا به امروز وزیر آموزش بود، تعیین شد. این تصمیم در پی انتقادات زیاد 
علی اف از نحوه انجام وظیفه  وزیر خارجه مستعفی در خصوص تنش با ارمنستان گرفته 
شد. رئیس جمهوری آذربایجان در جلسه روز چهارشنبه کابینه از محمدیاروف انتقاد 
کرد در حالی که او در این جلسه غایب بود. گفته می شود محمدیاروف از مخالفان شدید 
راهکار نظامی با ارمنستان است. این عزل و نصب ها زمانی صورت گرفت که روز پنجشنبه 
وزارتخانه های دفاع ارمنستان و آذربایجان اعالم کردند که دوباره حمالت مرزی بین دو 

کشور آغاز شده است که هدف آن تسلط بر قره باغ است.

انصاراهلل خبر داد:

 ۱۹ حمله ائتالف عربی به سه استان یمن 
در پی تنش نظامی با ارمنستان؛

وزیر خارجه جمهوری آذربایجان برکنار شد

در گزارش جدید سرویس تحقیقات کنگره آمریکا توجه 
ویژه ای به سه موشک تولیدی اخیر توسط کره شمالی شده 
که گفته می شود به گونه ای طراحی شده اند که می توانند از 
شبکه های دفاع هوایی عبور کنند و حمله ای تاکتیکی انجام 
دهند. به گزارش رویترز، این گزارش درباره سیستم های 
موشکی بالستیک و اتمی کره شمالی همچنین ذکر می کند 
که آزمایش های موشــکی اخیر از سوی این کشور ممکن 
اســت بیش از یک ابراز قدرت سیاســی و با هدف افزایش 
تاثیرگذاری نیروی موشــکی بالستیک کره شمالی باشد. 
در ادامه این گزارش همچنین آمده اســت: دستاوردهای 
برنامه آزمایش اخیر موشک بالستیک کره شمالی با هدف 
توسعه ظرفیت هایی به منظور شکست یا بی اعتبار کردن 
سامانه های موشکی در منطقه شامل سامانه های پاتریوت، 
آگیس و تاد باشــد. همچنین، پیشــرفت کره شمالی در 
موشک های بالستیک بر روی زیردریایی ها نشان دهنده 

یک اقدام برای مقابله با موشک های تاد است. گزارش ساالنه 
دفاعی ژاپن که اخیرا منتشر شد نیز هشداری مشابه درباره 
ظرفیت های موشکی کره شــمالی داده به ویژه آنکه اعالم 
کرد پیونگ یانگ ممکن است در حال توسعه یک موشک 
بالستیک کوتاه برد باشــد که می تواند از سامانه های دفاع 
موشکی ژاپن رد شود و حمله اتمی را علیه خاک این کشور 

انجام دهد.

نیروهای انگلیســی وابســته به ائتالف بین المللی 
تحت امر آمریکا در عراق از عقب نشــینی خود از پایگاه 
نظامی التاجی در شــمال بغداد خبر دادند. به گزارش 
اســپوتنیک، وزارت دفاع انگلیس در بیانیه ای با عنوان 
»ارتش انگلیــس اردوگاه التاجی را تــرک کرده، اما به 
هیچ وجه از عراق خارج نشده است«، اعالم کرد: داعش 
طی ســال های اخیر باعث تخریب و آشــوب در اقصی 
نقاط خاورمیانه شد. هزاران تن کشــته شده و شهرها 
ویران شدند. داعش جسدها و خرابه ها را پس از خود بر 
جای گذاشت، به همین شکل به کار خود ادامه می داد تا 
اینکه ائتالف بین المللی به اقدامات این گروه پایان داد. 
طبق این بیانیه، نیروهای انگلیســی مستقر در عراق، 
طی شش ســال گذشته، در راســتای آموزش بیش از 
۱۲۰ هزار نیــروی امنیتی عراقی تــالش کردند و در 
حال حاضر در وضعیتی هستند که می توانند ماموریت 

آموزش را در یکی از اردوگاه های عراق به مربیان عراقی 
بسپارند. در این بیانیه آمده است: تهدیدی که ائتالف در 
عراق با آن مواجه است، یک تهدید واقعی است، چراکه 
برخی از پایگاه ها در معرض حمالت ســازمان یافته ای 
با آتش های غیرمســتقیم قرار می گیرد و در امســال، 
حمله ای از این دست به کشته شدن یک نیروی ذخیره 

انگلیسی انجامید.

نگرانی آمریکا از موشک های جدید کره شمالی خروج نیروهای انگلیسی از پایگاه التاجی عراق
خبرخبر


