َ
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در مقابل وقتکشی اتحادیه اروپا برای
تأمین منافع اقتصادی ایران از برجام،
چه باید كرد؟
ادامه از صفحه اول:
در بیانیه اتحادیه اروپا تصریح شده بود که در صورت عدم مخالفت شورا و
پارلمان اروپا ،این تصمیمات بعد از دو ماه عملیاتی شوند.
اما بعد از گذشت دو ماه ،هیچ کدام از این تصمیمات اجرائی یا عملیاتی نشدند
و یا مشابه ارائ ه بست ه پیشنهادی اروپا با تأخیر و اجرای ضعیف همراه بودند.
به عنوان مثال ،قانون مسدودسازی اروپا با تأخیر یک ماهه و در  16مرداد بر
اساس اعالم موگرینی به اجرا در آمد که تقریبا همزمان با بازگشت دور اول
تحریمهای آمریکا بود .این در حالی بود که طبق بیانی ه کمیسیون اروپا قرار
بود این قانون قبل از بازگشت دور اول تحریمها اجرائی شود.
* * قانون مسدودسازی اروپا چیست؟
در رابطه با قانون مسدودسازی اروپا الزم است به این نکته اشاره شود که
این قانون اولین بار در سال  1996برای محافظت از شرکتهای اروپائی
در برابر تحریمهای آمریکا علیه کوبا تصویب شد ،اما هیچوقت به اجرا
در نیامد و صرفا یک واکنش سیاسی بود که آمریکا را وادار به کوتاه آمدن از
مواضع خود کند .اگر در این دوره واقعا اتحادیه اروپا به دنبال اجرائی کردن
این قانون بود ،باید آن را قبل از اعمال تحریمها اجرا میکرد و اگر اروپا تنها
میخواست ژست سیاسی هم بگیرد که مقابل آمریکا ایستاده است ،باز هم
باید قبل از روز اعمال تحریمها آن را اجرا میکرد.
با این وجود ،اتحادیه اروپا آن را همزمان با اعمال تحریمهای دور اول اجرا
کرد تا صرفا این ژست سیاسی را بگیرد که اروپا همراه با ایران است و ایران
را دلگرم به ماندن در برجام کند.
جالب اینجاست که علی رغم اجرای قانون مسدودسازی و تأکید مقامات
اتحادیه اروپا بر روی این قانون ،خروج شرکتهای اروپائی از ایران تداوم
ً
یافت و عمال اثبات شد قانون مورد نظر کارائی الزم را ندارد.

* بانک سرمایهگذاری اروپا اجرای تصمیم اروپا را نپذیرفت
بقی ه تصمیمهای اجرائی نیز مثل قانون مسدودسازی اروپا است.
به عنوان مثال ،پارلمان اروپا در  14تیرماه طرحی را تأیید کرد که به موجب آن
بانک سرمایهگذاری اروپا بتواند با ایران تجارت کند اما از آنجائی که طرح
مذکور الزامآور نبود ،بانک سرمایهگذاری اروپا زیر بار اجرای این تصمیم
نرفت و مقامات این بانک اعالم کردند که نمیتوان تحریمهای آمریکا علیه
ایران را نادیده گرفت و با وجود حمایت از تالشهای اروپا برای زنده نگه
داشتن توافق هستهای ایران ،عمال امکان کار کردن با ایران برای بانکهای
اروپائی وجود ندارد.
در رابطه با همکاری در زمینهی انرژی و شرکتهای کوچک و متوسط
گفته شده است مذاکراتی صورت خواهد گرفت ،اما نتیج ه این مذاکرات
و همکاریها مشخص نیست .تصمیم اجرائی چهارم نیز سرنوشت
نامعلومی دارد.

*  SPVاتحادیه اروپا ،سازوکار ضعیفی برای حفظ منافع ایران
سازوکار ویژه یا همان  SPVاتحادیه اروپا ،آخرین راهکار اتحادیه اروپا برای
تضمین فروش نفت ایران و صادرات و واردات بوده است که در نشست 1+ 4
در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک مطرح شد .به نظر میرسد
این سازوکار نیز ،هم با تأخیر عملیاتی شود و هم ضعیف اجرا شود زیرا:
الف -شرکتهای بزرگ نفتی اتحادیه اروپا وارد آن نمیشوند .به گزارش
فایننشال تایمز ،پاتریک پویانه ،مدیر اجرائی شرکت نفتی فرانسوی توتال
در تاریخ  13مهر ماه نسبت به امکان فعالیت دوباره در ایران با وجود طرح
جدید گفت« :ما نمیتوانیم ریسک این کار را بپذیریم چرا که ممکن است
از استفاده از سیستم مالی آمریکا محروم شویم».
از طرف دیگر یک سخنگوی شرکت نفتی «انی» ایتالیا به فایننشال تایمز
گفت« :ما دیگر حضوری در ایران نداریم و قراردادهای تجاریمان طبیعتا
در ماه نوامبر منقضی خواهند شد .ما به طور کامل از همه تحریمها و قوانین
تصویب شده توسط جامعه جهانی تبعیت خواهیم کرد».
در ادامه یک مقام اجرائی پاالیشگاه انی گفت« :همه شرکتها اول به
سهامدارانشان فکر میکنند ،فارغ از این که اتحادیه اروپا چه کار میکند.
هیچ کس ریسک افتادن به دام تحریمهای آمریکا را نخواهد پذیرفت».
بنابراین با توجه به اینکه شرکتهای بزرگ وارد این سازوکار نمیشوند،
تضمین فروش نفت ایران در سطحی که ایران بخواهد زیر سوال میرود.
ً
ب -هیچ کشور اروپائی میزبانی این سازوکار را قبول نکرده است .اخیرا
چهار دیپلمات این موضوع را در مصاحبه با رویترز بیان کردهاند.
ج -همان چهار دیپلمات در مصاحبه با رویترز گفتهاند که این سازوکار
در  4نوامبر به طور نمادین شروع به کار خواهد کرد و تا اوائل سال میالدی
 2019عملیاتی نخواهد شد.
* * در مقابل وقتکشی اتحادیه اروپا چه باید كرد؟
این مسائل نشان میدهد که اتحادیه اروپا در حال وقتکشی است و این
موضوع ،دو حالت بیشتر ندارد:
 -۱اتحادیه اروپا نمیتواند منافع اقتصادی ایران را حفظ نماید
 -۲اتحادیه اروپا نمیخواهد منافع ایران را حفظ نماید.
در صورتی که اتحادیه اروپا «نتواند» منافع ایران را در سطحی که باید حفظ
نماید ،دولت در یک اقدام متقابل باید تعهدات ایران در برجام را تعدیل
نماید .یعنی متناسب با برآوردن شدن انتظارات ایران توسط اتحادیه اروپا،
اقدام به بازگرداندن فعالیتهای هستهای در سطح قبل از برجام شود.
اما در صورتی که اروپا «نخواهد» منافع اقتصادی ایران را حفظ نماید،
تعدیل تعهدات ایران در برجام کافی نیست.
زیرا اروپا بر اساس محاسباتی که از واکنشهای دولتمردان کرده ،دست به
وقتکشی زده است .و به این نتیجه رسیده است که هر چقدر وعدههای
خود را ضعیف اجرا کند و هر چه قدر آن را طول بدهد ،ایران از برجام
خارج نخواهد شد زیرا در موضع ضعف قرار دارد و به طور سردرگمی نیاز
به حفظ برجام دارد.
بنابراین پاسخ مناسب نسبت به این شرایط این است که چون اگر برجام
نفعی برای كشور نداشته باشد ،موجب ضررهای جدی خواهد شد ،پاسخ
مناسب نسبت به وقتکشی اتحادیه اروپا خارج شدن از برجام است .در
غیر این صورت ،با توجه به اینکه خیال اتحادیه اروپا راحت است كه ایران
از برجام خارج نمیشود ،اجرای وعدههای خود را هر روز ضعیفتر میکند
و از این طریق با هزین ه بسیار کم ،ایران را وادار به اجرای یکطرفه تعهدات
خود در برجام کرده است.
با تشكر از خبرگزاری فارس

سردار علی نصیری ،فرمانده حفاظت سپاه پاسداران انقالب اسالمی:

وحشت آمریكا از واكنش ایران بعد از اعمال تحریمها
فرمانده حفاظت سپاه پاسداران
انقالب اسالمی گفت :وی با
بیان اینکه براساس تحلیلهای
نظامی آمریکا از واکنش
جمهوری اسالمی بعد از اعمال
تحریمها میترسد گفت :پنتاگون
کشتیها و ناوهای نظامی خود
را از منطقه دور کرده است زیرا
از موشکهای سطح به دریا
جمهوری اسالمی میترسد.
سردار علی نصیری در سالگرد شهید
مدافع حرم سیداسماعیل سیرتنیا
در مهدیه رشت اظهار داشت:
انقالب اسالمی ایران انقالبی بزرگ
و ارزشمند در تاریخ است.
فرمانده حفاظت سپاه پاسداران
انقالب اسالمی با بیان اینکه
هیچکدام از انقالبهای جهان
با انقالب ایران قابل مقایسه
نیستند ابراز داشت :هیچکدام از
انقالبهای جهان منشاء تحول
نشد اما انقالب ایران منشاء تحول
در جهان شد.
سردار نصیری انقالب اسالمی ایران
را انقالبی برگرفته از اسالم ،عترت و
مکتب عاشورا دانست و خاطرنشان
کرد :الگوبرداری از قیام عاشورا
اصلیترین دلیل پیروزی انقالب
اسالمی ایران است.
وی با بیان اینکه به فرموده امام راحل
هدف از برپایی انقالبی اسالمی
برکناری رژیم شاهنشاهی و برپایی
نظام اسالمی است گفت :گسترش
انقالب اسالمی در کشورهای
منطقه و زمینهسازی حکومت
جهانی اسالم از اهداف امام راحل
برای برپایی انقالب بود.
فرمانده حفاظتسپاه پاسداران
انقالب اسالمی با اشاره به چهل
مقاومت و ایستادگی ملت ایران
در برابر دشمنان عنوان داشت:

دشمنان انقالب بهتر از هر کسی
مفهوم و محتوای انقالب اسالمی
را درک کردند.
سردار نصیری با اعالم اینکه
انقالب امام خمینی(ره) سبب
شد تا سیاستهای آمریکا علیه
ایران ناکام بماند خاطرنشان کرد:
اوج تجلی فرهنگ امام راحل را
میتوان در دوران دفاع مقدس
مشاهده کرد.
وی با اشاره به اینکه براساس
معادالت ،جمهوری اسالمی
شرایط حضور در یک جنگ هشت
ساله را نداشت تصریح کرد :دشمن
گمان میکرد که انقالب اسالمی
هنوز ریشه نگرفته و میتوان با آن
مقابله کرد.
فرمانده حفاظت سپاه پاسداران
انقالب اسالمی با تاکید بر اینکه
از گنجینه دفاع مقدس نباید به
سادگی عبور کرد افزود :مکتب
عاشورا ،مکتب عقبنشینی
نیست و این مکتب در واقع مکتب
شهادت است.
سردار نصیری شهادت را اوج
افتخار در مکتب عاشورا و
اسالم دانست و ابراز داشت:
هشت دفاع مقدس درس
ایستادگی ،شجاعت و دینداری
به تمام جهانیان داده است.
ویبااشارهبهاینکهدفاعمقدسسبب

شد تا آنهایی که از آمریکا ضربه
خوردهبودندومیترسیدندازمادرس
ایستادگیبگیرندافزود:ایراندردوران
دفاع مقدس در مقابل تمام کشورهای
استکباریجهانایستاد.
فرمانده حفاظت سپاه پاسداران
انقالب اسالمی با بیان اینکه
پس از دفاع مقدس ،استراتژی
دشمن برای مقابله با ایران تغییر
کرد تصریح کرد :شهدای مدافع
حرم در مکتب دفاع مقدس
تربیت شدند.
سردار نصیری با اعالم اینکه
دشمن در تالش است تا نسلهای
جدید انقالب از مکتب امام راحل
و دفاع مقدس الگوبرداری نکنند
گفت :امروز شاهدیم که در دهه
 ۹۰رزمندگانی ظهور کردند که
کاری بزرگتر از رزمندگان دفاع
مقدس انجام دادند.
وی با بیان اینکه دشمن امروز در
تالش است تا با استفاده از مرز
کشورهایدیگربهانقالبضربهبزند
خاطرنشان کرد :امروز تشخیص و
سنجش وضعیت سختتر از دوران
دفاع مقدس است.
فرمانده حفاظت سپاه پاسداران
انقالب اسالمی با اعالم اینکه
از سال  ۷۴با شهید مدافع حرم
سید اسماعیلی سیرتنیا آشنایی
دارد تصریح کرد :تمام فکر و ذکر

شهید سیرتنیا رسیدگی به مسائل
فرهنگی بود.
سردار نصیری با بیان اینکه شهید
سیرتنیا از پول شخصی خودش
برای انجام امور فرهنگی استفاده
میکرد ابراز داشت :امروز ما با جنگ
فرهنگی دشمن درگیر هستیم.
وی جنگ اقتصادی را تاکتیک
جدید دشمن برای مقابله با انقالب
اسالمی دانست و خاطرنشان کرد:
طبق فرموده مقام معظم رهبری
ما هیچگاه نباید دشمنی دشمنان
انقالب را فراموش کنیم.
فرمانده حفاظت سپاه پاسداران
انقالب اسالمی با اعالم اینکه
وضعیت آمریکا امروز بسیار
شکننده است خاطرنشان کرد:
امریکا در تالش است تا از منظر
روحی و روانی به ایران آسیب بزند.
وی با بیان اینکه براساس
تحلیلهای نظامی آمریکا از
واکنش جمهوری اسالمی بعد از
اعمال تحریمها میترسد گفت:
پنتاگون کشتیها و ناوهای نظامی
خود را از منطقه دور کرده است
زیرا از موشکهای سطح به دریا
جمهوری اسالمی میترسد.
سردار نصیری با اعالم اینکه
هواپیماهای جنگنده آمریکا
از موشکهای زمین به هوای
جمهوری اسالمی واهمه دارد
ابراز داشت :جنگ روانی دشمن
امروز بیشتر از تحریمها به ملت
ایران صدمه میزند.
فرمانده حفاظت سپاه پاسداران
انقالب اسالمی با تاکید بر
لزوم توجه به فرهنگ مقاومت
خاطرنشان کرد :بنا به فرموده
مقام معظم رهبری امروز همه
ملت ایران باید زمینه توسعه
کشور را ایجاد کنند.

وحشت مسلمانان روهینگیایی از بازگشت به میانمار
به گزارش آژانسهای امدادرسان
فعال در منطقه ،طرح بازگشت
آوارگان روهینگیایی به میانمار
پیش از موعود بوده و مهاجران

از ترک بنگالدش وحشت زده
هستند .سال گذشته پس از
سرکوب شدید (مسلمانان
روهینگیا) از سوی ارتش

میانمار در ماه اگوست ،بیش از
 ۷۲۰.۰۰۰مسلمان روهینگیایی
برای نجات جان خود از
ایالت راخین در شمال میانمار

گریختند چرا که مسلمانان بی
گناه کشتار غیرقانونی و تجاوز
دسته جمعی را با گوشت و تن
خود لمس کرد هاند.

واكنش خبرگزاری رسمی جمهوری آذربایجان
به «تبلیغات ضدایرانی در این كشور»
در پی موج جدید تبلیغات ضدایرانی
در رسانههای باکو به بهانه تعویق
سفر رییس ستاد مشترک نیروهای
مسلح ایران به جمهوری آذربایجان،
خبرگزاریرسمی"آذرتاج"جمهوری
آذربایجان با انتشار مطلبی تحت
عنوان " توسعه روابط (جمهوری)
آذربایجان – ایران ،امکان دستیابی
به دستاوردهای بزرگتری را در چشم
انداز آینده فراهم میکند" ،نوشت:
" در سیاست خارجی (جمهوری)
آذربایجان ،رابطه با ایران جایگاه
ویژهای دارد".
آذرتاج در این مقاله به قلم "رابیل
کتان اف" ،خبرنگار این خبرگزاری
در تهران نوشت " :برغم اینکه ایران
از نخستین دولتهائی بود که
استقالل (جمهوری) آذربایجان را
به رسمیت شناخت ،در سالهای
نخستین استقاللمان (جمهوری
آذربایجان) ،نیروهائی که با
بهرهگیری از احساسات ملت به
حاکمیت رسیدند ،با سخنان
نسنجیده و برداشتن گامهائی که با
واقعیات منطبق نبود ،در مناسبات
(جمهوری) آذربایجان با ایران
وخامت ایجاد کردند و با کشوری
که  ۷۶۵کیلومتر مرز مشترک با
آن داشتیم ،در هیچ زمینهای رابطه
برقرار نشد .در همین حال ،جایگاه
و نقش ایران در فرایندهای سیاسی
منطقهای به درستی ارزیابی نشد و به
این موضوع که جمهوری خودمختار
نخجوان در شرایط محاصره قرار
گرفته است ،بیتوجهی شد .اما ،در
همان دوره ،حیدر علی اف ،رهبر
ملی که بر نخجوان رهبری میکرد،
با درنظر گرفتن اهمیت ایران ،با
مذاکره با مقامات این کشور ،به

معنای واقعی کلمه نخجوان را از
ظلمت به روشنائی رساند" .
آذرتاج افزوده است " :امروز الهام
علی اف با تداوم موفقیت آمیز
سیاست حیدر علی اف ،پیشوای
بزرگ ،روابطی را که در سالهای
دهه  ۱۹۹۰توسط حیدرعلی اف
ایجاد شد ،توسعه داده و به سطح
همکاری مفید ارتقاء داده است" .
آذرتاج با اشاره به سفرهای متقابل
رؤسای جمهوری دو کشور در دوره
ریاست جمهوری احمدی نژاد در
ایران ،مبادله گاز میان دو کشور
و انتقال گاز از ایران به نخجوان،
افزوده است " :بیتردید نمایش
اراده سیاسی الهام علی اف ،رییس
جمهوری آذربایجان و اتخاذ
سیاست خارجی مستقل وی ،از
نظر رهبران ایران دور نمانده است.
به همین علت نیز بعدها دیدارهای
رؤسای جمهوری آذربایجان و ایران
به تفاهم منجر شد .در سال ،۲۰۰۵
پیوستن (جمهوری) آذربایجان به
دهلیز حمل و نقل بین المللی شمال
– جنوب به ابتکار رییس جمهوری
الهام علی اف ،امکان گستردهای را
برای توسعه روابط اقتصادی فراهم
کرد .عالوه بر این ،اقدام (جمهوری)
آذربایجان در تخصیص ۵۰۰

میلیون دالر اعتبار بدون بهره برای
ساخت خط آهن رشت – آستارا،
تحرک بزرگی به تسریع کارهای
این طرح بخشید ]1[ ".دولتهای
اروپائی به ایجاد این دهلیز اهمیت
فراوانی میدهند و برای عبور ایران
از کنار تحریمها تالش میکنند.
تمامی اینها از طرف نخبگان
سیاسی ایران با اهمیت ارزیابی
میشوند و (جمهوری) آذربایجان
به عنوان شریکی قابل اطمینان تلقی
میشود" .
خبرگزاری آذرتاج ،دیدار الهام علی
اف و حسن روحانی در  ۲۳ژانویه
 ۲۰۱۴در شهر داووس را نقطه
عطف دیدارها و مناسبات دو طرف
دانسته و با اشاره به اینکه سفر الهام
علی اف به ایران در  ۹آوریل ،۲۰۱۴
نقش مهمی در توسعه روابط دو
کشور داشته ،افزوده است « :رییس
جمهوری آذربایجان در این سفر
با آیت الله علی خامنهای رهبر
عالی دینی ایران نیز دیدار کرد .در
نتیجه این دیدارها ،میان دو کشور "
یادداشت تفاهم همکاری در امور
جوانان و ورزش" " ،یادداشت تفاهم
همکاری در شرایط فوق العاده"،
" یادداشت تفاهم همکاری در
زمینه هواشناسی و مسائل مربوطه

" " ،قرارداد ساخت و بهره برداری
از نیروگاههای برق آبی اردوباد و
مارازاد" به امضاء رسید و اکنون در
حال اجراست» .
خبرگزاری رسمی آذربایجان
افزوده است« :ایران و (جمهوری)
آذربایجان کشورهای نفتی هستند
و تغییر قیمت نفت در بازارهای
جهانی بر اقتصاد هر دو کشور
تأثیر میگذارد .به همین علت نیز
تصمیمات رؤسای جمهوری دو
کشور برای توسعه همکاریها ،به
تنوع بخشی اقتصاد هر دو کشور
و توسعه بخش غیرنفتی تحرک
بخشیده است.
برای مثال ،به موازات ایجاد دهلیز
حمل و نقل بین المللی شمال –
جنوب ،ساخت کارخانه مشترک
خودرؤسازی در نفتچاله و کارخانه
دارؤسازی در پیراللهی را میتوان
برشمرد .این مؤسسات ،امکان دایر
شدن فرصتهای شغلی جدید در
هر دو کشور و افزایش درآمدهای
بودجه دولت را فراهم میکند.
آذرتاج در پایان یادآور شده است:
همانطور که مشاهده میشود
اراده سیاسی رؤسای جمهوری
آذربایجان و ایران و خط مشی
سیاسی عمل گرایانه هر دو دولت
موجب توسعه اقتصادی میشود و
توسعهروابطمتقابل،امکاندستیابی
به دستاوردهای بزرگتری را در چشم
انداز آینده فراهم میکند».
[ ]1توضیح مترجم :برغم گذشت
حدود سه سال از امضای تفاهم
نامهها در این زمینه ،جمهوری
آذربایجان در عمل اعتبار ۵۰۰
میلیون دالری برای ساخت خط
آهن رشت – آستارا نپرداخته است.
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با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.

از تأسیس جوخه مرگ تا ادامه حذف منتقدان
و اعدام قریب الوقوع  12زندانی

گوشهای روزگار سخت این
روزهای آ لسعود
تحوالت عربستان از ادامه جنایت های آل سعود علیه منتقدان و شهروندان
عربستانی حکایت دارد.
به گزارش بیبیسی ،سعودیها تابستان سال گذشته ،یک جوخه مرگ
پنجاه نفره برای از میان برداشتن مخالفان سیاسی خود تاسیس کردهاند.
به نوشته شبکه خبری الجزیره ،یک منبع آگاه به شبکه خبری بیبیسی
گفته که جمال خاشقچی ،منتقد بن سلمان که بیش از یک ماه پیش توسط
سعودیها در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول به قتل رسید،
اولین قربانی چنین اقداماتی نبوده است.
بیبیسی اطالعاتی از مرگ یک مخالف دیگر سعودی یک سال پیش
از قتل جمال خاشقچی منتشر کرده است .این مقتول تحت بازداشت
سعودیها بوده است.

این قتل پس از ضرب و شتم و شکنجه معارض سعودی مزبور در هتل
ریتز صورت گرفته است.
* ادامه حذف منتقدان توسط آلسعود
عربستان هنوز از اتهام قتل «جمال خاشقچی» روزنامه نگار و منتقد
هیات حاکمه سعودی تبرئه نشده است که منابع مخالف این کشور بامداد
چهارشنبه از کشته شدن یک روزنامه نگار دیگر در زیر شکنجه مقام های
امنیتی سعودی خبر دادند.
صفحه توئیتری زندانیان عقیدتی عربستان موسوم به «معتقلی الرای» که
اخبار بازداشت شدگان و نقض حقوق بشر در عربستان را پیگیری می
کند ،اعالم کرد که «ترکی بن عبدالعزیز الجاسر» روزنامه نگار و نویسنده
سعودی زیر شکنجه جان باخته است.
این صفحه تاکید کرد :مقام های سعودی مدعی هستند که وی مدیریت
حساب توئیتری «کشکول» را برعهده داشته که گزارش های مربوط به
نقض قوانین حقوق بشری ریاض را منتشر می کرده است.
منابع مخالف اعالم کردند که مقام های سعودی توانستند از
طریق ابزار جاسوسی که در دفتر توئیتر در دبی کار گذاشته بودند،
وی را شناسایی کنند و سرانجام وی در ماه می گذشته (اردیبهشت
 )97دستگیر شد.
* اعدام قریب الوقوع  12زندانی
مدیر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا سازمان عفو بین الملل روز
چهارشنبه نسبت به اعدام قریب الوقوع  12زندانی شیعه عربستانی در
این کشور هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری رویترز« ،هبه مورایف» مدیر منطقه
خاورمیانه و شمال آفریقا سازمان عفو بین الملل افزود :این افراد
که در سال  2016به اتهام جاسوسی در دادگاه های عربستان به
اعدام محکوم شدند ،ممکن است درصورت تایید احکام آن ها
توسط پادشاه این کشور اعدام شوند.
وی افزود :خانواده این افراد به خاطر ارائه اطالعات ناقص و کم درخصوص
وضعیت عزیزانشان می ترسند.
مدیر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا سازمان عفو بین الملل ادامه داد:
با توجه به مخفی بودن اقدامات قضایی در عربستان ،می ترسیم تغییراتی
که در پرونده آن ها روی داده ،حاکی از این باشد که اعدام این  12نفر به
زودی انجام شود.
کشورهای غربی در نشست هفته جاری شورای حقوق بشر سازمان ملل
متحد از عربستان سعودی خواسته بودند تا اجرای حکم اعدام را در این
کشور متوقف کنند.
درحالی سازمان عفو بین الملل درخصوص اعدام  12عربستانی در این
کشور ابراز نگرانی کرده که مقام های سعودی تحت فشار جامعه جهانی و
نهادهای بین المللی برای پاسخگویی به قتل «جمال خاشقچی» روزنامه
نگار منتقد سعودی قرار دارند.
خاشقچی ستون نویس روزنامه واشنگتن پست دوم اکتبر (دهم مهر)
پس از ورود به کنسولگری عربستان در استانبول جهت دریافت مدارک
موردنیاز برای ثبت ازدواج خود ،ناپدید شد.
عربستان پس از دو هفته انکار و تکذیب ،سرانجام اذعان کرد
که این روزنامه نگار در جریان درگیری در داخل کنسولگری به
قتل رسیده است.
ریاض همچنین یادآور شد که  18نفر به دلیل دست داشتن
در ماجرای قتل خاشقچی بازداشت شدند و در عربستان
محاکمه میشوند.
اما دادستان کل عربستان به نوبه خود اعتراف کرد قتل خاشقچی تعمدی
بوده است و حال آنکه ریاض بر دخالت نداشتن خاندان سلطنتی سعودی
در این قتل اصرار ورزید.
آن سوتر در ترکیه ،تحقیقات مجزایی در مورد این پرونده درحال انجام
است .آنکارا می گوید :یک جوخه مرگ که ازسوی عربستان اعزام شد،
خاشقچی را ترور کرده است.

