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قاسم غفوری

غرب آس��یا در حال��ی همچنان از اصلی تری��ن کانون های 
بحران جهانی اس��ت که از درون عربستان خبرهای قابل تاملی 
منتشر می شود. بر اس��اس گزارش های منتشره منطقه عوامیه 
در روزهای اخیر آماج حمالت نیروهای آل سعود قرار گرفته اند. 

منطقه عوامیه عربس��تان و محله مس��وره که یک��ي از مناطق 
تاریخي و شیعه نش��ین این کشور اس��ت، به یورش سعودي ها 
متش��نج شده اس��ت. این منطقه که در حوزه شهر استراتژیك 
قطیف قرار دارد، چندي اس��ت که سعودي را به شدت عصباني 
و نگران کرده است. به همین دلیل از همه امکانات نظامي براي 

کنترل و کشتار مردم این حوزه استفاده مي کنند. 
قطیف از جمله شهرهاي استان شرقي عربستان و نزدیك 
به خلیج فارس اس��ت ک��ه به لحاظ ژئواکونومی��ك و ژئوکالچر 
بس��یار مورد توجه است. خط لوله نفت تاب الین که از ظهران 
می آید از این ش��هر می گذرد س��پس به اردن، سوریه و لبنان 
می رسد. شهر قطیف در شمال بندر دمام و در جنوب باختری 
بن��در مهم نفتی رأس تنوره ق��رار دارد. به هر حال این منطقه 
بخش قابل توجهي از اقتصاد نفتي عربس��تان را تامین مي کند 
ک��ه همه آن به جیب آل س��عود مي رود و م��ردم همواره از آن 

مح��روم هس��تند. از طرفي نزدیکي عوامیه ب��ه خلیج فارس و 
ش��یعیان بحرین، این ترس را در آل سعود ایجاد کرده است که 

تبدیل به پیوندي سیاسي علیه ریاض شود. 
س��عودي ها به همین مناس��بت طي س��ال هاي اخیر که 
بیداري اسالمي در منطقه شکل گرفته،  همواره و به هر بهانه اي 
این منطقه را مورد حمله قرار داده اند نیروهاي نظامي و امنیتي 
عربس��تان با یورش به عوامیه تعدادي را به شهادت رسانده اند. 
نکته دیگر آنکه س��عودی در یمن و س��وریه با شکست مواجه 
شده و اکنون با کشتار در عوامیه به دنبال انتقام گیری از مردم 
مسلمان این کشورها است. در اصل سعودی با کشتار در داخل 
به دنبال پنهان سازی شکس��ت های بیرونی نیز می باشد. نکته 
مهم دیگر آنکه س��عودی س��عی دارد از شرایط موجود منطقه 
برای سرکوب اعتراض های مردمی بهره گیرد و وضعیت کنونی 
از جمله معطوف ش��دن منطقه به س��فر ترامپ رئیس جمهور 

آمریکا را مولفه ای برای تحقق این مهم می داند. 
مسئله اساسي این است که س��عودي در آستانه سفر دونالد 
ترامپ به عربس��تان دس��ت به چنی��ن کاري مي زنن��د و از این 
موضوع هیچ نگران نیس��تند که مورد بازخواست قرار بگیرند زیرا 
رئیس جمهور امریکا به دو علت راهي عربس��تان مي ش��ود. ابتدا 
تجارت و فروش تس��لیحات 100 میلیارد دالري که در سال هاي 
آینده میزان بي سابقه 300 میلیارد دالر براي آن تعیین شده است. 
دومین عامل و دلیل س��فر ترامپ به عربستان نیز نزدیك کردن 
ریاض به تل آویو است تا مقدمات شناسایي رژیم صهیونیستي از 
س��وي این کشور و حتي برخي دیگر از کشورهایي که مسلمانان 
در آن زندگي مي کنند فراهم شود. به هر تقدیر اقدامات سعودی 
در عوامیه ن��ه از روی قدرت بلکه برگرفته از چالش ها و وضعیت 
بحرانی وی در عرصه داخلی و بیرونی است هر چند که در ظاهر 

تالش دارد تا آن را نشانه قدرت خود نشان دهد. 

مترجم: حسين ارجلو2017/05/19كيوسك

حادثهدرمیدانتایمزنیویورک
یك خودروی شخصی با سرعت زیاد وارد پیاده روی 
میدان تایمز نیویورک امریکا ش��د که در این حادثه یك 
نفر کش��ته شده است. پلیس نیویورک با رد گزارش های 
اولیه مبنی بر اینکه این حمله ای تروریس��تی بوده است، 
اعالم ک��رد در این حادثه دس��ت کم 12 نفر نیز زخمی 
ش��دند. پلیس محل حادثه را تحت محاصره در آورده و 
از رفت و آمد در این منطقه جلوگیری به عمل می آورد. 
به گفتۀ شاهدان عینی، این خودرو خالف جهت خیابان 

حرکت می کرده و با سرعت وارد پیاده رو شده است.
روحیهپایینکارمندانکاخسفیددرپیاقداماتترامپ

تیم کارمن��دان کاخ س��فید از آغاز دوران ریاس��ت 
جمه��وری دونالد ترام��پ، خیلی زود روحی��ه خود را از 
دست داده اند و به دنبال شغل دیگری می گردند و برای 
این منظور، س��وابق کاری خود را برای نهادهای مختلف 
ارس��ال کرده اند. این کارمندان ان��رژی و توان خود را به 
دلیل مشکالتی که رئیسشان در 5 ماه گذشته ایجاد کرده 
است از دست داده اند. آخرین اقدام ترامپ در این جهت، 
برکناری جیم��ز کومی مدیر پژوهش های فدرالی بود که 

برخی معتقدند زیان این اقدام جبران ناپذیر است.
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آزادسازیدوپایگاههواییدرموصلعراق
مب��ارزان یگان های بس��یج مردمی ع��راق دو پایگاه 
هوایی را در حومۀ غربی موصل از اشغال گروه تروریستی 
داعش آزاد کرده اند. سامی المسعودی، یکی از فرماندهان 
نیروه��ای بس��یج مردمی عراق )الحش��د الش��عبی(، در 
بیانی��ه ای گفت مبارزانش فرودگاه نظامی واش��نگتن در 
غرب موصل را آزاد کرده اند. المسعودی گفت آزادسازی 
این پایگاه هوایی به لحاظ راهبردی بس��یار اهمیت دارد 
زیرا این پایگاه نقش��ی اساس��ی در تأمین تس��لیحات و 

تجهیزات سربازان ارتش عراق دارد.
بیشاز50کشتهدرحمالتداعشبهدوروستا

گروه تروریستی داعش در حمله به دو روستای سوریه 
بی��ش از 50 نفر را اعدام کرد. یك گ��روه ناظر می گوید 
تروریس��ت های داع��ش در ادامۀ حمالت خ��ود، بیش از 
50 نفر را در اس��تان حما در مرکز سوریه کشته اند. گروه 
موس��وم به »دیده بان حقوق بشر س��وریه« گزارش داده 
اس��ت دس��ت کم 15 غیرنظامی و 27 مبارز حامی دولت 
در حمالت تروریس��ت های داعش در روستاهای عقارب 
الصافی و المبعوجه کشته ش��دند. براساس این گزارش، 

بیشتر غیرنظامیان سربریده و مثله شده اند. 
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ایرانسیاستهایخودراتغییردهد
وزی��ر خارجۀ عربس��تان بار دیگر ادعاهای گذش��ته 
مبنی بر دخالت ایران در امور داخلی کشورهای همسایه 
را تکرار کرد و خواس��تار تغییر سیاس��ت های ایران شد. 
عادل الجبیر در نشستی مطبوعاتی در ریاض گفت ایران 
برای برقراری ارتباط با دیگر کش��ورها باید سیاست های 
خود را تغییر دهد. الجبیر همچنین مدعی ش��د ایران به 
برخی کش��ورهای منطقه سالح ارس��ال می کند. چندی 
پیش هم محمد بن س��لمان نیز ادعا کرده بود که میدان 

جنگ را به ایران خواهد کشاند.
عملیاتهلیبردآمریکاییهادرالبوکمالسوریه

ی��ك منبع در اس��تان االنبار ع��راق از عملیات هلی 
برد نیروهای آمریکایی در ریف ش��هر البوکمال در استان 
دیرالزور در مرز س��وریه با عراق خبر داد. وی افزود: این 
عملیات هلی برد علیه یك مقر س��ران داعش اجرا ش��د. 
به گفته این منبع، نیروهای یاد ش��ده ب��ا داعش درگیر 
شده و شماری از آنها را کشتند. ائتالف بین المللی تحت 
فرماندهی آمریکا هنوز واکنشی رسمی به این خبر نشان 
ن��داده اس��ت. عملیات مش��ابهی نیز چن��د روز پیش در 

روستای السیال در نزدیك شهر البوکمال اجرا شد.
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تماسپوتینباماکرونبرایبهبودروابطدوجانبه
بنابر اعالم کاخ ریاس��ت  جمهوری روسیه، سران دو 
کش��ور در تماس تلفنی »از آمادگی دوجانبه خود برای 
توسعه روابط سنتی و دوستانه روسیه و فرانسه در حوزه 
سیاس��ت، تجارت، اقتصاد، فرهنگ، امور انسان دوستانه 
و دیگ��ر عرصه ه��ا« خبر دادن��د. این تم��اس تلفنی که 
نخستین گفتگوی سران دو کشور بعد از پیروزی ماکرون 
در انتخابات ریاس��ت جمهوری فرانسه است، در شرایطی 
برقرار ش��د که مس��کو به انجام حمله های سایبری علیه 

ستاد انتخاباتی ماکرون متهم شده بود.
تعقیبهواپیمایشناساییآمریکایی

دو فرن��د جنگنده چینی در حال��ی اقدام به تعقیب 
و رهگیری یك فروند هواپیمای شناس��ایی آمریکایی بر 
فراز دریای ش��رقی چین کرده اند که واشنگتن این اقدام 
جنگنده های چینی را غیرحرفه ای ارزیابی کرده اس��ت. 
آمری��کا اعالم کرده اس��ت که این هواپیمای شناس��ایی 
در ح��ال پ��رواز در حریم هوایی بین المللی بوده اس��ت. 
لوری هاج س��خنگوی نیروی هوایی آمری��کا در این باره 
تاکید کرد: در حال بررس��ی این مساله با چین از طریق 

کانال های نظامی و دیپلماتیك مناسب هستیم. 
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لیبی: طبق گزارش شبکه المنار، یك منبع نظامی 
لیب��ی اعالم کرد که نیروهای ارتش ملی این کش��ور به 
فرمانده��ی »خلیف��ه حفتر« پای��گاه هوایی ب��راک را از 
نیروهای وابسته به دولت وفاق ملی پس گرفتند. »محمد 
لفیرس« مدیر دفتر اطالع رس��انی وابس��ته به لشگر 12 
نیروهای حفتر اعالم کرد که این نیروها پس از گذش��ت 
چند ساعت از س��یطره »القوة الثالثۀ« وابسته به گردان 
مصراته بر پایگاه هوایی براک، این پایگاه را پس گرفتند. 

کرهجنوب�ی: ب��ه گ��زارش ایس��نا، فرس��تاده ویژه 
رئیس جمه��ور کره جنوبی پس از رایزنی با مقامات ارش��د 
آمریکای��ی گف��ت که آمری��کا انتظار دارد کره ش��مالی به 
»دشمن« نبودن آمریکایی ها با این کشور کوچك اعتماد 
داشته باشند. »سئوک هیون« نماینده ویژه رئیس جمهور 
کره جنوبی که اخیراً دیدارهای با رئیس جمهور و وزیر خارجه 
آمریکا در واشنگتن داشته، ماحصل رایزنی با آمریکایی ها را 
با خبرگزاری یونهاپ در میان گذاش��ت. هیون بیشتر روی 
مذاکراتش با »رکس تیلرسون« وزیر خارجه آمریکا تأکید 
داشت و گفت که در این دیدار، طرف آمریکایی در خصوص 

خواسته هایش از کره شمالی صحبت کرده است.

ونزوئال:به گزارش فارس، آمریکایی ها در ادامه روند 
دخالت در امور داخلی ونزوئال با ادعای حمایت از مردم 
این کش��ور در مسیر دفاع از دموکراسی، ۸ قاضی دیوان 
عالی این کشور را تحریم کردند. این قضات به همدستی 
با دولت مادورو در س��لب اختی��ارات پارلمان ونزوئال در 
زمس��تان سال گذشته متهم اند. ونزوئال در ماه های اخیر 
ش��اهد درگیری های ش��دید خیابانی مخالفان دولت و 
نیروهای امنیتی بوده اس��ت. این درگیری ها در زمستان 
به عرصه سیاست هم کشیده شد و دیوان عالی ونزوئال، 
اختی��ارات پارلمان این کش��ور را که اکث��راً چهره های 

ضددولتی هستند، سلب کرد.

انگلیس: رئیس کمیته پزشکان عمومی انجمن پزشکی 
انگلیس هشدار داد، مشکالت سیاسی و مالی بعد از رای مردم 
بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا، خدمات درمان و س��المت 
عمومی را فلج کرده است. دکتر ناگ پُل گفت از سال گذشته 
بعد از رای مردم بریتانیا به برگزیت تاکنون، خدمات درمان 
و س��المت عمومی در انگلیس فلج شده اس��ت. وی افزود، 
خدمات درمان و س��المت عمومی فریب خ��ورده و قربانی 
ریاضت اقتصادی وحشتناک دولت شده است و سیاسیون 
انگلیسی نسبت به فشارهای موجود که بر سالمت کل جامعه 

تاثیرگذار است، چشمان خود را بسته نگه داشته اند.

روسیه: به گزارش ش��ین هوا، رئیس جمهور روسیه 
از افزایش موش��ك های مدرن در سیستم تسلیحاتی این 
کش��ور تا پایان س��ال جاری میالدی خب��ر داد.والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روسیه اعالم کرد نسبت موشك های 
مدرن در سیستم تسلیحاتی نیروهای موشکی راهبردی 
فدراسیون روسیه تا پایان سال به 72 درصد خواهد رسید. 
پوتین که در نشستی درباره برنامه تسلیحاتی جدید روسیه 
برای دوره 201۸ تا 2025 س��خن می گفت، تصریح کرد 
نسبت موشك های مدرن در سیستم تسلیحاتی نیروهای 
موشکی روسیه در حال حاضر 62 درصد است اما تا پایان 

سال به 72 درصد افزایش خواهد یافت.
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در اقدامی که بسیاری آن را 
گ�زارشآخر

گروه بين الملل
فاکتورنویس��ی ترام��پ برای 
در  منطق��ه ای اش  ش��رکای 

آستانه سفرش به منطقه می دانند. 
ی��ك مقام نظامی آمریکا حمل��ه جنگنده های 
ائتالف ضد داعش به رهبری این کشور به نیروهای 
ارت��ش س��وریه را تأیید ک��رد. وی تایی��د کرد که 
جنگنده های ائتالف تحت رهبری این کش��ور، یك 
کاروان نظامی وابسته به ارتش سوریه را هدف قرار 
داده  اند. این مقام آمریکایی مدعی ش��د این نیروها 
قص��د حرکت به نیروهای تح��ت حمایت آمریکا را 
داش��تند. این مق��ام آمریکایی گفت ک��ه نیروهای 

آمریکایی از هویت این نیروها مطمئن نیستند.
در واکنش به این حمله، یك مقام اردنی تأکید کرد 

که اردن در این حمله هیچگونه نقشی نداشته است.
ش��بکه العربی��ه از تأیید این حمل��ه به نقل از 
مخالفان دولت س��وریه مدعی شد که جنگنده های 
ائتالف ضد داع��ش به س��رکردگی آمریکا مواضع 
نیروهای ارتش سوریه را در گذرگاه مرزی »التنف« 
واق��ع در مرز عراق و س��وریه هدف ق��رار داده اند. 
مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه طرحی را 
تصویب کرد که در صورت تبدیل ش��دن به قانون، 

تحریم های جدیدی علیه سوریه اعمال می کند.
معاون وزیر خارجه روس��یه که برای مذاکرات 
سوریه در ژنو حضور دارد، با انتقاد از حمله آمریکا 
به یك کاروان ارتش سوریه، آن را »غیرقابل قبول« 
خوانده است. »گنادی گاتیلوف« تاکید کرد که این 
حمله غیرقابل قبول اس��ت و حاکمیت س��وریه را 

نقض کرده است. این مقام ارشد روس تاکید کرده 
که چنین اقدامی از آمریکا، به تالش ها برای حصول 

به راه حل سیاسی در سوریه، کمکی نخواهد کرد.
یك مقام نظامی آمریکایی اعالم کرد جنگنده های 
ائتالف تحت رهبری این کش��ور، یك کاروان نظامی 

وابسته به ارتش سوریه را هدف قرار دادند.
یك مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفته که 
 )YPG( روابط این کشور با یگان های مدافع خلق
در س��وریه، روابطی موقتی و تاکتیکی و به منظور 
مقابله با تروریس��م است. در حالی که تنش ها بین 
آمریکا و ترکیه بر سر حمایت ها و روابط واشنگتن 
با کردهای س��وری ادامه دارد، مقام وزارت خارجه 
ایاالت متحده تاکید کرده که این روابط، »موقتی و 
تاکتیکی« است. قائم مقام دستیار وزیر امور خارجه 
آمریکا در مسائل اروپا و اوراسیا در یك میزگرد در 
واش��نگتن درباره تنش ها بی��ن آمریکا و ترکیه در 

خصوص کردهای سوری صحبت کرد.
ب��ه گ��زارش روزنام��ه »حریت« چ��اپ ترکیه، 
»جانات��ان کوهن« گفت :  »ما)آمری��کا( به یگان های 
مدافع خلق)YPG( هیچ قولی نداده ایم. آنها در این 
جنگ )با داعش و تروریس��ت ها در سوریه( هستند 

چون می خواهند در این جنگ باشند«. کوهن تصریح 
کرد: »ما با YPG هس��تیم چونکه آنها تنها نیروی 
حاضر در میدان بودند که در کوتاه مدت آماده اقدام 

بودند. این روابط، در همین جا متوقف می شود«.
گروه های نظامی وابس��ته به ارتش آزاد اعالم 

کردن��د که مش��ارکت خود در مذاک��رات ژنو را از 
پنجش��نبه به حالت تعلیق درآورده اند. این هیئت 
تأکید کرد که ۸ گروه از گروه های نظامی مشارکت 
خود در هیئ��ت مذاکره کننده اصل��ی در ژنو را از 
پنجشنبه )1۸می( معلق کرده اند. گروه های نظامی 

»جیش الیرموک، حرکۀ تحریرالوطن، تحالف قوات 
الجن��وب، جی��ش أحرارالش��ام، الجبهۀ الش��امیۀ، 
فیلق الش��ام، جیش الثورة و فرقۀ الس��لطان مراد« 
وابس��ته به ارتش آزاد با انتش��ار بیانی��ه ای تعلیق 

مشارکت در مذاکرات را اعالم کردند.
در این بیانیه آمده است که تعلیق مشارکت به 
خاطر عوامل ذیل است: عدم وضوح مرجعیت، ناتوانی 
در تصمیم گیری و نبود راهبرد مذاکره. دبیرکل ناتو 
همزمان با ورود به بروکسل برای شرکت در نشست 
وزرای دف��اع اتحادیه اروپا تأکید کرد که این پیمان 
نظامی هیچ درخواستی برای مشارکت در عملیات 
هوایی ائتالف بین المللی علیه داعش دریافت نکرده 
اس��ت. دبیرکل ناتو همچنین تأکید کرد: »بهترین 
کاری ک��ه می توانی��م انجام دهیم این نیس��ت که 
ش��مار زیادی از نیروهایم��ان را به منطقه مبارزه با 
تروریسم اعزام کنیم بلکه بهترین کار این است که 
کش��ورهایی را که با تروریسم مواجه هستند آنقدر 
توانمند س��ازیم که بتوانند خودش��ان از کشورشان 

حفاظت کرده و با تروریسم مبارزه کنند.«
درپی تداوم اختالفات آنکارا و واشنگتن بر سر 
ُکردهای س��وریه، رئیس جمه��ور ترکیه اعالم کرد 
که کش��ورش در عملیات آزادسازی »رقه« شرکت 
نخواهد کرد. »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور 
ترکیه ک��ه اکنون در آمریکا به س��ر می برد اعالم 
کرد که اگر کش��ورش با هرگونه تهدیدی از سوی 
ش��به نظامیان ُکرد در شمال س��وریه مواجه شود، 
بدون اجازه گرفتن از ایاالت متحده یا هر کش��ور 

دیگری با آن مقابله خواهد کرد.

آمریکادرآستانهسفرترامپبهمنطقهارتشسوریهرابمبارانکرد

فاکتورنویسی برای شرکای واشنگتن

نیروه��ای رژی��م س��عودی هم زم��ان ب��ا 
پانزدهمین روز آغاز سرکوب معترضان در حق�وقبش�ر

عوامیه، دور جدی��دی از حمالت علیه این 
شهر تحت محاصره را در استان شیعه نشین الشرقیه آغاز کرده اند.

 نیروهای س��عودی چهارشنبه ش��ب با تسلیحات سنگین، 
حمالت��ی را علی��ه عوامیه در 390 کیلومتری ش��مال ش��رق 
ریاض، پایتخت عربس��تان، آغاز کردن��د. این گزارش می افزاید 
س��عودی ها با شلیك آرپی جی مناطق مس��کونی را در عوامیه 
هدف قرار دادند. دیگر گزارش ها حاکی است خودروهای زرهی 
سعودی به مناطق الجمیمه و الشکراهلل در عوامیه حمله کردند 
و با تس��لیحات سنگین به ساختمان های مسکونی تیراندازی و 
خودروهای ش��خصی را منهدم کردند. نیروهای رژیم سعودی 

اوایل در محله المسوره از بمب های آتش زا استفاده کردند.
گروه ها و فعاالن حامی حقوق بش��ر از س��رکوب گستردة 
مخالفان در عوامیه به شدت ابراز نگرانی کردند و دربارة تلفات 
غیرنظامیان هش��دار دادن��د. آن ها همچنین گفتند س��اکنان 
عوامیه با کمبود ش��دید آب و قطع��ی عمده برق مواجهند. در 
ای��ن میان آمری��کا در حالی به حمایت از س��عودی می پردازد 
ک��ه »ران پُل«، عضو پیش��ین کنگره آمریکا با هش��دار درباره 
»دفن ش��دن ریاست جمهوری ترامپ« در صورت گوش دادن 
به توصیه های ژنرال هایش، بر نقش عربستان سعودی در حمله 

11 سپتامبر 2001 تاکید کرده است.

 عضو پیشین کنگره آمریکا در یادداشتی به دونالد ترامپ 
درباره خطر دفن ش��دن ریاست جمهوری او در صورت گوش 
دادن به توصیه های ژنرال های حاضر در کاخ سفید برای تقویت 
حضور نظامی واشنگتن در کشورهایی چون عراق، افغانستان، 

سوریه و همچنین جنوب آسیا هشدار داده است.
»ران پُل« در این یادداش��ت نوش��ت: »هفت سال قبل و 
در آستانه دهمین س��الگرد جنگ آمریکا در افغانستان من در 
صحن کنگره اعالم کردم که این جنگ، اصال هیچ معنایی ندارد. 
مجوز اولیه)کنگ��ره آمریکا برای حمله به افغانس��تان( ارتباط 
خیلی کمی به از بین بردن طالبان داشت بلکه آن قطعنامه ای 
برای تالفی علیه آنهایی بود که به آمریکا 11 س��پتامبر 2001 
حمله کردند. با توجه به آنچه که ما اکنون می دانیم، باید گفت 
که بسیار بیش��تر از طالبان، دولت عربستان سعودی به تامین 

مالی و طراحی حمله 11 سپتامبر ربط داشت.
جن��گ علیه داعش با شکس��ت آن در موصل و رقه پایان 
نخواهد یافت. ما اس��باب و وسایلمان را جمع نکرده و به خانه 
برنمی گردی��م. بلک��ه به ج��ای آن، هم پنتاگ��ون و هم وزارت 
خارجه آمریکا گفته اند که نظامیان آمریکایی بعد از شکس��ت 
داعش، در ع��راق باقی خواهند ماند.یك رس��انه آمریکایی در 
گزارش��ی به تدارکات گسترده عربستان س��عودی برای تحت 
تأثیر قرار دادن دونالد ترام��پ، رئیس جمهور آمریکا در اولین 

سفر خارجی وی پرداخته است. 

»عیس��ی قراق��ع« رئیس س��ازمان امور 
اس��یران و آزادگان فلسطین با اعالم خبر مق���اوم�ت

پیوس��تن 60 اس��یر جدی��د به اس��یران 
اعتصاب کننده در زندان های رژیم صهیونیس��تی، گفت: شمار 

زیادی از اسیران به اعتصاب غذای خشك دست زده اند.
 قراقع تصریح کرد: ماهر یونس )60 س��اله( دومین اس��یر 
قدیمی فلس��طین در زندان های رژیم صهیونیستی است که از 
س��ه روز پیش به موج اس��یران اعتصاب کننده پیوسته است، 
زندان��ی ک��ه در زندان »جلبوع« در انفرادی به س��ر می برد. از 
سوی دیگر، وکیل مدافع اسیران فلسطینی با تاکید بر این که 
ش��رایط جسمی اس��یران اعتصاب کننده در زندان »عسقالن« 
همچنان رو به وخامت می رود، نس��بت به ش��رایط بد اسیران 
پس از شروع درد و رنج ناشی از اعتصاب هشدار داد. در همین 
حال، مدیریت زندان های رژیم صهیونیستی عالوه بر بی توجهی 
به خواس��ته به حق زندانیان، به اقدامات سرکوب گرانه به ویژه 

عملیات بازرسی روزانه اقدام می کنند.
خانواده اس��یران فلس��طینی نی��ز در بیانیه ای خواس��تار 
پاس��خگویی رژی��م صهیونیس��تی به نق��ض قوانین انس��انی و 
بین المللی حقوق بش��ر شدند و از کش��ورهای جهان خواستند 
تا این رژی��م را ملزم به رعایت کنوانس��یون های بین المللی به 
ویژه کنوانس��یون ژنو ش��دند. 32 روز از اعتصاب غذای اسیران 
فلسطینی محبوس در زندان های رژیم صهیونیستی می گذرد،  

ای��ن افراد از 17 آوریل گذش��ته )2۸ فروردین( در اعتراض به 
سیاس��ت تداوم بازداشت های خودس��رانه، زندان های انفرادی، 
ممانعت اسیران دربند از مالقات با خانواده هایشان و بی توجهی 

به بهداشت آنها، دست به اعتصاب غذا زده اند.
منابع خبری از ش��هادت یك فلس��طینی ب��ه ضرب گلوله 

نظامیان صهیونیست در نزدیکی نابلس خبر دادند.
»انجمن علمای یمن« در بیانیه ای از حمایت و همبستگی 
کامل خود با اس��رای فلس��طینی اعتصاب کننده غذا خبر داد. 
انجم��ن علمای یم��ن در بیانی��ه ای بر حمایت کام��ل خود از 
اس��رای فلس��طینی اعتصاب کننده غذا در زندان های اسرائیلی 
تاکید کرد. در این بیانیه از ملت های عربی و اسالمی و آزادگان 
جهان خواسته شده است که برای حمایت از اسرای فلسطینی 

تظاهرات و راهپیمایی کنند.
انجم��ن علمای یمن تاکید کرد که س��ازمان های عربی و 
اس��المی و در راس آن س��ازمان های کش��ورهای عربی حوزه 
خلیج فارس مسئول دینی و تاریخی مشکالتی است که اسرای 
فلسطینی در آن به سر می برند. الزم به ذکر است در هفته هایی 
که اعتصاب تغذای اس��رای فلس��طینی آغاز شده است تاکنون 
کش��ورهای غربی مدعی حقوق بش��ر در برابر این اعتصاب راه 
سکوت در پیش گرفته و حتی به حمایت از سرکوب گری رژیم 
صهیونیستی می پردازند چنانکه ترامپ در سفر به سرزمین های 

اشغالی از پرداختن به مسئله خودداری خواهد کرد.
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