تحليلگران سرشناس جزئياتي تازه از بحرانهاي شبهجزيره عربستان افشا کردند

اخبار

رژيم آلسعود غرق در فساد و ديکتاتوري

مسیر زینبیه در جنوب دمشق در
آستانه پاکسازی کامل

ش��هرکهای «یلدا»« ،بیت س��حم» و
«ببیال» که در جنوب دمشق و در مسیر
حرم مطه��ر حضرت زین��ب (س) قرار
دارند ،در آس��تانه پاکس��ازی کامل قرار
گرفتهان��د .به گزارش ف��ارس به نقل از
خبرگزاری رسمی س��وریه (سانا) برخی
خبرها از قریبالوقوع بودن توافق میان
دولت سوریه و تروریستها حکایت دارد
که طبق آن هر کس��ی از تروریس��تها
که تمایل دارد میتواند س�لاحش را بر
زمین بگذارد و تس��لیم شود و هر کسی
هم بخواهد میتواند همراه با خانودهاش
خارج ش��ود .همچنین همزمان با توافق
دولت س��وریه با تروریستها در جنوب
دمش��ق ،جهت تأمین مس��یر زینبیه ،در
شمال حمص و در دو شهرک «تلبیسه»
و «الرستن» نیز ارتش سوریه در توافقی
با تروریستها ،آنها را مجبور به تسلیم
و تحویل اسلحههایش��ان ک��رد .ارتش
س��وریه با تنگ کردن دای��ره محاصره
این دو ش��هرک و مناطق و روستاهای
اطراف آن ،تروریستها را که کماکان در
این مناطق ماندهاند را مجبور به تس��لیم
میکند .حمالت مداوم نیروهای سوری،
با ش��لیک خمپاره از سوی تروریستها
به سمت ش��هر حمص همراه است؛ به
طوریک��ه تروریس��تها در ش��هرکها
و روس��تاهای «تلبیس��ه»« ،الغنط��و»،
«تیرمعله»« ،عین حسین»« ،الرستن» و
«الحوله» که در شمال حمص قرار دارند
به س��مت ش��هر حمص خمپاره شلیک
میکنند که در آخری��ن نمونه آن صبح
امروز در محله «العدویه» حمص ،بر اثر
اصابت خمپاره یک کودک کشته و سه
تن دیگر زخمی شدند.
آمریکا خطاب به عربستان :محاصره
قطر را تمام کنید

در ش��رایطی که عربس��تان به فکر حفر
خندق��ی در طول مرزهای خود با قطر و
دفن پسماندهای هستهای در این منطقه
اس��ت ،مایکپامپئو وزیر خارجه آمریکا
ش��ب گذشته وارد ریاض ش��د در حالی
که یک پیام س��اده داشت« :دیگر بس
است» .به گزارش تسنیم،نیویورکتایمز
ب��ه نقل از یک مقام مس��ئول در وزارت
خارجه آمریکا نوش��ت که واش��نگتن از
اختالفات در ش��ورای هم��کاری خلیج
[ف��ارس] رضایت ندارد و پامپئو در دیدار
با ع��ادل الجبیر همتای س��عودی خود
گفته اس��ت که این اختالفات [با قطر]
باید پایان بپذیرد .عربس��تان سعودی به
همراه امارات متحده عربی و  4کش��ور
عربی دیگر از ژوئن س��ال گذشته قطر
را در محاصره قرار داده و این کش��ور را
به حمایت مالی از تروریسم ،نزدیکی به
ایران و میزبانی از نارضیان سیاسی دیگر
کشورها متهم کردند.

گروه جهان :مجتهد افش��اگر سرشناس
س��عودي در تازهتري��ن توئيتهاي خود
درباره اوضاع عربس��تان نوش��ته اس��ت
نهادهاي امنيتي مرتبط با تامين امنيت
ق��درت حاکم از جمله س��رويس امنيت
داخلي و نيروهاي ويژه و فوق العاده چند
م��اه پيش از برکناري بن نايف عمال در
اختيار بن سلمان قرار داشت و فرماندهان
اين نهادها به طور رسميبا پادشاه مرتبط
بوده ،اما عمال از زمان برکناري بن نايف
به بن سلمان مرتبط شدند .اين در حالي
اس��ت که بن ناي��ف چند م��اه پيش از
برکناري به کس��اني که مورد اعتمادش
بودن��د ،گف��ت ک��ه بيش��تر تصميمات
نه��اد امني��ت داخلي و دس��تگيريها و
سرنوش��ت بازداشت ش��دگان در اختيار
بن سلمان اس��ت و نهادهاي امنيتي به
طور مستقيم از وليعهد دستور ميگيرند.
به گزارش تس��نيم،مجتهد در خصوص
اختيارات عبدالعزيز بن س��عود بن نايف
وزير جديد کشور گفت :تصميم تشکيل
سرويس امنيت کش��ور و ملحق کردن
نيروه��اي امنيت داخل��ي و غيره به اين
نهاد اقداميانجام ش��ده از سوي وليعهد
به ش��مار ميآمد و ب��ه اين ترتيب فقط
نهادهاي��ي ک��ه با امنيت ق��درت حاکم
ارتباط نداش��تند در اختيار وزير کش��ور
جديد باقي مان��د؛ نهادهايي که ضعيف
ب��وده و چنانچ��ه وزير کش��ور درصدد
اقداميعلي��ه بن س��لمان برآيد ،برايش
نفعي ندارند .اين فعال توئيتري سعودي
ادامه داد :اختيارات عبدالعزيز الهويريني
رئيس سرويس «امنيت کشور» ظاهري
است ،زيرا مس��ائلي مانند دستگيريها
را گروهي از مش��اوران مصري برعهده
دارند که به طور مس��تقيم وابسته به بن
سلمان هستند.
وزير کش�ور س�عودي از گذش�ته تا
حال

به گفت��ه مجتهد در زم��ان ملک فهد،
وزير کش��ور در جريان تم��ام جزئيات
بود و يک نسخه از اطالعاتي را که در
اختيار داشت براي پادشاه و شاهزادگان
بلندپاي��ه ميفرس��تاد ،ام��ا اکنون فقط
به بن س��لمان و ش��خصيتهاي مورد
انتخ��اب او و پيش از هم��ه القحطاني
اطالع��ات ميدهد؛ کس��ي ک��ه از بن
س��لمان براي دخالت در هر موضوعي
که وليعهد بخواهد ،چراغ س��بز گرفته
است .عالوه بر اين وزير کشور سعودي
در دوره قب��ل ب��ه بازداش��ت ش��دگان
عادي توجهي نداش��ت ،ام��ا با خانواده
آن��ان اگر ش��خصيتهاي مهميبودند،
برخورد تش��ريفاتي داش��ت و به برخي
خواستههايشان پاسخ ميداد ،اما اکنون
هيچ کس ب��ه خان��واده زندانيان حتي
اگر از نظ��ر اجتماعي ش��خصيتهاي
سرشناسي باشند ،پاسخ نميدهد.

شماره  13/5م الف آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده  13آئین
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی برابر رأی ش��ماره 139660317002002395
هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی
و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک ش��ادگان تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای
صالح زنبوری فرزند نعیم بش��ماره شناس��نامه  2253صادره
از ش��ادگان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 112/73
مترمربع قس��متی از پ�لاک  274ناحیه  18ش��ادگان بخش پنج
خرمش��هر آدرس محل وقوع ملک  :ش��ادگان – کوی عبودی –
روبروی حس��ینیه مس��لم ابن عقیل خریداری از مالک رسمی
آقای س��عدون البوغبیش (ناصری) محرز گردیده اس��ت .لذا به
منظور اط�لاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین
آگه��ی به مدت دو م��اه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و
پس از اخذ رس��ید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
در ص��ورت انقضای مدت مذک��ور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.
تاریخ انتش��ار نوبت اول 1397/01/26 :تاریخ انتشار نوبت دوم:
1397/02/10
آل خمیس رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شادگان
آگه��ي مزايده ام��وال غير منقول ( اس��ناد رهني ) -شش��دانگ
عرصه و اعيان يك قطعه زمين به مس��احت س��يصد و هفتاد و
پنج مترمربع داراي پالك ثبتي ش��ماره شش فرعي از سه هزار
و دويس��ت و هفتاد و هشت اصلي بخش يك ثبت ساري محدود
به حدود  :ش��ماال بطولهاي نه متر و پنجاه سانتي متر و سه متر
ب��ه ديوار پالك  . 3279ش��رقا بطول چهل و يك متر چپريس��ت
ب��ه پالك هاي  3261و  . 3260جنوبا بطول ش��ش متر و س��ي
س��انتي متر به پي پالك ش��ماره  5فرعي  .غربا اول بطول شش
متر پي به كوچه ش��ش متري دوم بطول سي و يك متر و هفتاد
س��انتي متر به پي پ�لاك پنج فرعي كه ذي��ل صفحه  160دفتر
امالك جلد  109به ش��ماره ثبت  10924به نام آقاي علي اصغر
اصغری اسفنداني فرزند زين العابدين ثبت و صادر گرديده است
و به موجب س��ند رهني  36591مورخ  1393/01/20دفتر اسناد
رسمي  98س��اري در رهن بانك كارآفرين قرار گرفته كه بعلت
عدم ايفاي تعهد منجر به صدور اجرائيه تحت شماره 9500852
شده اس��ت  .توصيف اجمالي مورد وثيقه عبارت است از  :ملك
فوق واقع است در ساري – بلوار امير مازندراني – مهدي آباد-
كوچه ش��هيد معلم كاليي – بن بس��ت شهيد مهدوي – كد پستي
 4816747163و  4816747161كه در محدوده سند مالكيت يك
دستگاه س��اختمان در دو طبقه و هر طبقه يك واحد مسكوني با
مصالح آجر و سيمان و با تير آهن طاق ضربي در همكف و طبقه
اول با ستون قوطي فلزي و سربندي خرپا فلزي پوشش ايرانيت
و نمايي جنوبي سنگ كاري  ،در وپنجره همكف و درهاي داخلي
چوب��ي و اول آلومينيومي و راه دسترس��ي ب��راي طبقه اول با
تعبيه راه پله از س��مت شرقي محوطه و هر طبقه حدود  135متر
مربع و مجموعا حدود  270متر مربع با قدمت حدود  20س��ال ،

باج خواهي از خانواده زندانيان

در اين ميان سياس��ت امنيتي قبال فقط
ب��ه فرد زنداني خالصه ميش��د و هيچ
يک از اعضاي خانوادهاش با هيچ گونه
مشکل و تنگنا روبرو نميشد ،اما اکنون
خانواده زندانيان يا افراد تحت تعقيب از
پدر گرفته تا مادر و همسران و فرزندان
و دختران هدف آزار و اذيت قرار گرفته
و از آنان باج خواهي ميشود.

شرايط اس�تفاده از نيروهاي خارجي
در دوران قبل از بن سلمان

مجته��د همچني��ن در مورد سياس��ت
امنيتي س��عودي در ارتب��اط با جنگها
گف��ت :سياس��ت قبل مبتن��ي بر اصل
کم��ک گرفتن از نيروه��اي خارجي بر
اساس دوشرط بود:
اول اينکه عرب و مسلمان باشند (اردن،
مغرب و پاکستان).
دوم اينک��ه ماموريت آنان حمايتي بوده
و جزء نيروهاي ذخيره باشند و فقط در
موارد بس��يار ضروري از آنان اس��تفاده
ش��ود .در واقع در برخورد مس��تقيم با
مردم از اين نيروها اس��تفاده نش��د ،اما
اکنون بن سلمان مزدوراني را از شرکت
بالک واتر با تابعيتهاي مختلف جذب
کرده اس��ت و از آنان ب��راي محافظت
از خود و ني��ز برخي افرادي که برايش
عزيز هستند ،استفاده ميکند.
خدش�هدار کردن وجهه دشمنان در
صفحات اجتماعي

همچني��ن س��رويس امنيت��ي در دوره
سابق از انتشار هرگونه اطالعات خاص
و يا شخصي در مورد بازداشت شدگان
يا دشمنان قدرت حاکم اجتناب ميکرد
نه ب��ه دليل احترام به اي��ن افراد بلکه
بر اين اس��اس که اين سياس��ت وجهه
خاندان حاکم را خدش��هدار ميکند ،اما
اکنون نهاد امنيتي سياست خود را تغيير

داده اس��ت و از اطالعاتي که از طريق
جاسوسي در مورد بازداشت شدگان به
دس��ت ميآيد ،براي خدش��ه دار کردن
وجهه دش��منان خود اس��تفاده ميکند
و اي��ن کار نه به ش��کل رس��ميو يا از
طريق رسانهها بلکه توسط «جاسوسان
الکترونيک��ي» در صفح��ات اجتماعي
صورت ميگيرد.
دخالت افسران اماراتي و مصري در
تعيين خط مشي امنيتي سعودي

مجتهد همچنين يادآور ش��د :در دوران
کنوني س��رويس امنيت کش��ور درباره
اطالعات خود احساس غيرت و تعصب
ن��دارد ،بلکه اين حق را به مس��ئوالن
کش��ورهايي مانند مص��ر و امارات داده
اس��ت ک��ه از جزئيات م��ورد نظر خود
باخبر ش��وند و بر اين اس��اس افسران
امارات��ي و مص��ري در فواص��ل زماني
مختلف در جري��ان اين گزارشها قرار
ميگيرن��د و آنچه را که به کشورش��ان
مربوط ميشود انتخاب ميکنند و حتي
در برخي موارد در س��مت و س��و دادن
به سياس��ت امنيتي دخال��ت ميکنند.
بنابر اعالم مجته��د ،دردوران جديد به
رهب��ري بن س��لمان محافظت از تمام
ش��اهزادگان لغو شده اس��ت و به جاي
گارد محاف��ظ ،نيروه��اي نظارتي براي
آنان در نظر گرفته ش��ده است که آنان
را در واقع محاصره کردهاند تا جايي که
اگر چه دستگيري تاجران و شاهزادگان
در ارتب��اط با پرون��ده مبارزه با فس��اد
شامل فرزندان عبدالعزيز نشد ،اما رفت
و آمد آنان با محدوديت روبرو اس��ت و
در وضعيتي ش��بيه حصر خانگي به سر
ميبرند.

وضعي�ت کنون�ي عربس�تان همانند
وضعيت عراق در دوران صدام است

«ش��يخ حس��ن الصال��ح» يک��ي از

در قسمت جنوبي حياط پاركينگ فلزي مسقف با پوشش ايرانيت
وجود دارد و از امتيازات آب و برق و گاز برخوردار و سيستم
گرمايش��ي گاز و بخاري گازي مي باش��د  ،مورد رهن به مبلغ
 6/000/000/000ريال ( شش ميليارد ريال ) ارزيابي شده است
و جهت وصول طلب بانك و حقوق دولتي كالس��ه فوق الذكر در
روز چهارشنبه مورخ  1397/04/13از ساعت  9الي  12ظهر در
اداره اجراي اسناد رسمي ساري واقع در ساري – خيابان قارن
– طبقه فوقاني بانك ملت ش��عبه قارن از طريق مزايده حضوري
بفروش ميرس��د و مزايده از مبلغ پايه  ( 6/000/000/000شش
ميليارد ريال ) شروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد
فروخته خواهد شد  .ش��ركت در جلسه مزايده براي عموم آزاد
است و فروش كال نقدي است  .چنانچه روز تعيين شده با تعطيل
رسمي مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان
ساعت و مكان تشكيل خواهد شد  .طالبين و خريداران مي توانند
جهت ش��ركت در مزاي��ده در وقت مقرر با ارائ��ه چك رمز دار
به مبلغ پايه در جلس��ه مزايده به نش��اني فوق ش��ركت نمايند .
ضمن��ا بدهي هاي مربوط به آب  ،برق گاز اعم از حق انش��عاب
و اش��تراك و مصرف و نيز بدهي مالياتي و عوارض شهرداري
و غيره ك��ه رقم قطعي آنها براي اين اداره معلوم نش��ده بعهده
برنده مزايده اس��ت و تنظيم س��ند انتقال موكول به ارائه مفاصا
حسابهاي دارايي و شهرداري و  ...خواهد بود  .مدت بيمه مورد
مزايده با توجه ب��ه نامه وارده ش��ماره  96067006397مورخ
 1396/10/19ت��ا تاري��خ  1397/01/17بوده كه در حال حاضر
منقضي گرديده است .
تاريخ انتشار 1397/02/10:
پرويز عليزاده رئيس اداره اجراي اسناد رسمي ساري
آگهی درخواس��ت گواهی حصر وراثت آقای محمدرضا مردانی
فرزند ناصر به شرح دادخواستی که به شماره  97/36این شورا
ثبت گردیده درخواس��ت صدور گواهی انحصار وراثت نموده و
اعالم داش��ته که مرحومه س��یده صغری مرتضوی فرزند سید
مهدی به ش��ماره شناس��نامه  2539ص��ادره از چهاردانگه در
تاریخ  96/12/20در اقامتگاه دائمی خود شهرستان کیاسر فوت
نموده و ورثه  /وراث حین الفوت وی عبارتند از  /عبارت اس��ت
از  -1 :محمدرض��ا مردانی فرزند ناصر ش ش  -2 2576مائده
مردان��ی فرزندمحمدرض��ا ش ش  -3 4560201757محبوب��ه
مردان��ی فرزن��د محمدرض��ا ش ش  -4 5760041185مهرداد
مردانی فرزند محمدرض��ا ش ش  5760050559والغیر  ،اینک
ش��ورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک
نوب��ت آگهی می نمای��د تا هر کس اعتراض��ی دارد و یا وصیت
نامه ای از متوفی نزد او می باش��د از تاریخ انتشار آگهی ظرف
یک ماه به این ش��ورا مراجعه و تقدی��م نماید واال گواهی صادر
خواهد شد.
قاضی ش��عبه اول ش��ورای حل اخت�لاف کیاس��ر  -علیرضا
حسنی
مفقودی مفقودی دفترچه کش��اورزی به ش��ماره مسلسل 110
روستای برفتان به نام محمدرضا اسفندیاری فرزند اصغر با کد
مل��ی  2269705262به مقدار یک هکتار مفقود گردیده و ازدرجه
اعتبار ساقط می باشد.

معارضان عربس��تاني نيز به بررس��ي
وضعي��ت عربس��تان پ��س از ق��درت
گرفت��ن محمد بن س��لمان پرداخت و
گفت :بر اساس خبرهاي رسيده در روز
حمله به کاخهاي پادش��اهي عربستان
در ري��اض جلس��ه خانوادگي پادش��اه
و محم��د بن س��لمان در جريان بوده
اس��ت و ابهامات فراواني در اين حمله
وجود دارد .براي نمونه اگر تحليلهاي
مربوط به درگيري ميان ش��اهزادگان
صحيح باشد اين سوال مطرح ميشود
که باتوجه به ممنوع اعالم شدن ورود
و حمل س�لاح توس��ط ش��اهزادگان
در داخ��ل کاخهاي پادش��اه اين افراد
چگونه به س�لاحهاي گرم دست پيدا
کرده بودند .وي ادامه داد :آمريکاييها
فهرس��تي از اساميدشمنان محمد بن
سلمان در داخل خاندان پادشاهي را به
او دادهاند و اين احتمال وجود دارد که
وي براي از ميان برداشتن دشمنانش
و رسيدن راحت تر به پادشاهي دست
به اجراي اين نمايش زده باشد ،از ديد
محمد بن س��لمان بهتري��ن راه براي
ترساندن ش��اهزادههاي سعودي انتقام
گرفتن از شاهزادگان قدرتمندتر است.
اين معارض عربس��تاني ب��ه موضوع
مص��ادره داراييه��اي ش��اهزادگان
توس��ط ولي عهد س��عودي اشاره کرد
و گفت :از س��وي ديگر عربس��تان با
بح��ران اقتصادي جدي روبرو اس��ت
و دولت ب��ه منابع مال��ي جديدي نياز
دارد ،و در همين حال است که بخش
عمده داراييهاي عربس��تان در دست
ش��اهزادگان آل س��عود است و محمد
بن س��لمان نيز به دنبال تصاحب اين
داراييها دس��ت به هر اقداميميزند.
وي ادام��ه داد :ق��درت گرفتن محمد
بن س��لمان اي��ن واقعي��ت را به مردم

اثبات کرد که تمام اعضاي خاندان آل
سعود بزدل هستند ،پيش از اين مردم
عربستان برخي ش��اهزادگان همچون
محم��د بن نايف و متع��ب را قدرتمند
و صاحب نفوذ ميدانستند تا جايي که
نيروهاي محمد بن نايف را عقابهاي
ناي��ف ميناميدند اما مش��اهده کرديم
که چطور در يک ش��ب اين ش��خص
به طور کامل از صحنه سياسي کشور
خارج ش��د .هيچ يک از ش��اهزادگان
حتي جرئت سخن گفتن و اعتراض به
محمد بن سلمان را هم ندارند.
ش��يخ حسن الصالح در همين خصوص
توضي��ح داد :اين ترس تنها مختص به
شاهزادههاي همتراز محمد بن سلمان
نيس��ت ،بلکه حت��ي عموه��اي او نيز
ش��جاعت اعتراض را ندارند ،به طوري
که عموي او مقرن حتي با وجود کشته
شدن پسرش هيچ اعتراضي نکرد ،وليد
بن ط�لال فرزند طالل برادر پادش��اه
نيز بازداش��ت شد ،اما هيچکس به اين
مسئله اعتراض نکرد.
وي با تاکيد بر فاصله زياد موجود ميان
مردم و آل سعود گفت :تغييرات صورت
گرفته در کش��ور به خوبي نشان داد که
ش��اهزادگان آل س��عود بزدل هستند و
هيچ پايگاه مردميندارد و مردميکه با
آنان همراهي ميکنن��د ،تنها به دنبال
پول هس��تند ،به همين دليل است که
محمد بن س��لمان اموال شاهزادگان را
مصادره ميکند ت��ا از اين طريق يکي
از ابزاره��اي قدرتمند ش��اهزادگان که
ميتوانن��د ب��ه واس��طه آن فرماندهان
نظام��يو مخالفان را اجير کنند ،از آنان
بگيرد .اين معارض عربستاني در بخش
ديگري از س��خنانش گف��ت :وضعيت
سياس��ي امروز عربستان را ميتوانم به
وضعيت عراق در دوره ديکتاتور س��ابق
اين کش��ور توصيف کنم ،هر شخصي
که کوچکترين اعتراضي به سياستها
و اقدامات محمد بن سلمان داشته باشد
زنداني ميشود .شاهزادگان سعودي نيز
بسيار ضعيف شدهاند به طوري که حتي
اگر ش��ورش کنند نيز ب��راي مبارزه با
محمد بن سلمان هيچ همراهي ندارند.
وي در پايان اظهار داش��ت :در عرصه
اجتماعي نيز ش��اهد تغيي��رات فراواني
هس��تيم و محمد بن سلمان نشان داد
که چيزي به عنوان جريان تندرو ديني
واقعي��ت ندارد ،ب��راي نمونه هيئت امر
ب��ه معروف که پي��ش از قدرت گرفتن
محمد بن س��لمان اجازه رانندگي را به
بانوان نميداد و مخالف افتتاح س��ينما
و حتي برگزاري جش��نهاي اسالميو
س��الروز ميالد پيامبر اکرم اسالم (ص)
ب��ود به يکباره در چرخش��ي عجيب در
روز ولنتاي��ن اقدام به پخش کردن گل
ميان مردم کردند.
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اخبار
الغنوشي:اجازه بازگشت رژیم
دیکتاتوری به تونس را نخواهیم داد

همزمان با آغاز تبلیغات انتخابات شوراهای
ش��هر در تونس« ،راشد الغنوشی» رئیس
جنب��ش النهض��ه ای��ن کش��ور در جمع
هوادارانش در والیت صفاقس تأکید کرد
که هرگز اجازه بازگشت رژیم دیکتاتوری
به تونس را نخواهند داد .الغنوش��ی اظهار
داشت که کش��ورش به سمت آزادسازی
تون��س از قید و بندهای مرکزیت اداری و
تمرک��ز بر حکومت محلی پیش میرود و
پس از آن نیز جنگ بیامان علیه فساد و
فاسدان آغاز خواهد شد .به گزارش فارس
به نقل از روس��یاالیوم ،تبلیغات انتخاباتی
شوراهای شهری تونس از دیروز یکشنبه
آغاز شد و این نخستین انتخابات شوراهای
ش��هر از زمان انق�لاب تونس در س��ال
 ۲۰۱۱اس��ت و قرار اس��ت  ۶ماه می (۱۶
اردیبهشت) برگزار خواهد شد .کمیته عالی
انتخابات تونس اعالم کرده است که تعداد
فهرستهای مورد قبول برای شرکت در
این انتخابات  ۲۰۷۴فهرس��ت اس��ت که
از این تعداد  ۱۰۵۵فهرس��ت حزبی۳۶۰ ،
فهرست مستقل و  ۱۵۹فهرست ائتالفی
اس��ت .تعداد نامزدهای انتخاباتی نیز ۵۰
هزار نفر اس��ت ک��ه  ۵۲درص��د آنها زیر
 ۳۵س��ال هس��تند و قرار است  ۳۶هزار و
 ۴۹۵نظامی و امنیتی برای نخستین بار در
انتخابات شرکت کنند.
اعتراض اسپانیاییها به تبرئه  ۵متهم
به تجاوز جنسی سه روزه شد

اسپانیا این روزها شاهد برگزاری تظاهراتی
دهها هزار نفری در شهرهای مختلف این
کشور در اعتراض به حکم تبرئه متهمان
پرونده یک مورد «تجاوز دسته جمعی » به
یک زن است .این حادثه در شهر پامپلونا
و در جریان جشن گاوبازی رخ داده است
که در آن پنج مرد از جمله یک افسر پلیس
متهم ش��ده بودند که به یک زن  18ساله
به صورت دستهجمعی تجاوز کردهاند .اما
با حک��م دادگاه در تبرئ��ه متهمان از این
عنوان مجرمانه ،س��اکنان این شهر برای
س��ومین روز پیاپی به خیابانها س��رازیر
شدهاند ،تظاهراتی که بالغ بر  35هزار نفر
در آن شرکت کردهاند .طبق حکم دادگاه
ای��ن پنج تن در عنوان مجرمانه «تجاوز»
مجرم شناخته نشدهاند ،بلکه تنها در عنوان
مجرمانه «آزار جنسی» محکوم شدهاند .اما
تظاهرکنندگان با اعتراض به حکم دادگاه
فریاد میزنند که این «آزار جنسی نیست،
بلکه تجاوز جنسی است».

