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 اين روزها س��الگرد حادثه ای است كه تاثيرات بسياری بر 
س��اختار نظام بين الملل داشته است. 20 شهريور سال 2001 
در تاري��خ معاصر به يکی از محوره��ای تحوالت جهانی مبدل 
شده است چرا كه بس��ياری آن را سرآغاز دورانی می دانند كه 
نظام سرمايه داری با ادعای مقابله با تروريسم، جنگی تمام عيار 
را در صحنه جهانی آغاز كرد. سران آمريکا به رياست جمهوری 
بوش حادثه 11 س��پتامبر در برج های دوقلوی سازمان تجارت 
جهان��ی را بهانه ای ق��رار دادند تا با ادعای مقابله با تروريس��م 

جنگی خانمان سوز را در جهان به پا كنند. 
حادثه 11 س��پتامبر در س��ال 2001 زمينه الزم را براي 
حضور پررن��گ آمريکا در عرصه ه��ا و حوزه هاي مختلف نظام 
بين الملل فراهم س��اخت. مي توان گفت  اين حادثه مش��کوك 
بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي مهمترين رخداد جهان 
بود كه ب��ه فاصله يك دهه بعد از آن رخ داد. زماني كه جهان 
از حاكميت دو قطبي و دو س��توني ش��رق و غرب خارج شده 
بود، در حالي كه بازمانده ش��رق تمايلي نداشت كه زير سلطه 
سيس��تم غربگرايي آمريکا قرار بگيرد. نشانه هاي اين موضوع از 
زمان روي كار آمدن والديمير پوتين در روس��يه خود را نشان 
داد. حادثه 11 سپتامبر در قالب برخورد تمدن ها نيز قابل تامل 
اس��ت زيرا با جهاني كه آمريکا عالقه داش��ت تك قطبي بنامد،  
و به پايان تاريخ نزديك ش��ده بود،  هانتيگتون تمدن اس��الم را 
س��تيزه جو و جنگ طلب ناميد كه به دنبال افول قدرت آمريکا 

اس��ت. اين رويکرد دولتم��ردان جمهوري خواه را واداش��ت تا 
س��الح به دست بگيرند و براي تثبيت قدرت خود و تاييد نظام 
تك قطبي به كش��ورهاي منطقه حمله كنند تا به عقيده خود 
تمدن اس��الم را كنترل كنند و هم اينکه روسيه را از بازآفريني 
قدرت بين المللي بازبدارند. اين در حالي اس��ت كه نه حمله به 
برج ه��اي تجاري دوقلو كه در آن روز خالي از تجار يهودي بود 
ربطي به اس��الم داشت و نه اينکه اقدامات پس از 11 سپتامبر 
توانس��ت جلوي بازآفريني قدرت رقيب هاي پيش��ين از جمله 
روسيه و چين را بگيرد. اما امريکا دوران ترامپ كه با سياست 
غيرمتجانس و بيش��تر بهانه جويانه همراه اس��ت، به كارگيري 
سناريوي 11 س��پتامبري كامال نخ نما و غيرقابل باور است به 
همين منظور اين دولت بيش از هر چيز به دنبال دشمن سازي 
مصنوعي براي ايج��اد فضاي امنيتي جديد در جهت گيري هاي 
بين المللي است كه نسبت به گذشته در جغرافيايي جديد و در 

حوزه شرق و جنوب شرق آسيا متمركز است و بر مبناي تداوم 
جنگ تمدن ها  اين بار دنياي اس��الم را در درجه دوم قرار داده 
و بيش از هر چيز به تمدن كنفس��يوس و ارتدوكس��ي )چيني 
- روس��ي( متمركز است. بنابراين كره شمالي فعال مورد هدف 
قرار گرفته اس��ت  اين در حالي اس��ت ك��ه رويکردهاي كنوني 
پيون��گ يانگ همواره مثل قبل بوده و اقدام جديدي از س��وي 
آن ش��کل نگرفته بود تا اينکه آمريکا بر روي آن دست گذاشت 
و به تحريك آن پرداخت تا از اين طريق تمدن كنفسيوس��ي - 
ارتدوكس��ي را وارد معركه بازي جنگ طلبي خود كند. آمريکا 
در سال 2001 اشغال افغانستان را با كشتار ده ها هزار نفر رقم 
زد و در س��ال 2003 نيز با ادعای مقابله با عقبه تروريس��م و 
سالح های ش��يميايی عراق را ويران و اشغال كرد در حالی كه 
هرگز اجازه نداد درباره واقعيت يازده س��پتامبر تحقيق جهانی 

صورت گيرد و اين وضعيت همچنان ادامه دارد. 

مترجم: حسين ارجلو2017/09/11كيوسك

شاهزاده ای که اخیرا به تل آویو رفت بن سلمان بود
هفته گذش��ته راديوی رژيم صهيونيستی در خبری 
از س��فر يك ش��اهزاده عربس��تان س��عودی به اسرائيل 
خب��ر داده بود. براس��اس اين گ��زارش، رادي��وی رژيم 
صهيونيستی مدعی ش��ده بود كه اين شاهزاده سعودی 
در سرزمين های اشغالی با شماری از مسئوالن اسرائيلی 
درخصوص پيش��برد گفت وگوهای س��ازش رايزنی كرده 
بود. حاال چندين خبرنگار صهيونيس��ت گزارش داده اند 
شاهزاده سعودی كه به تل آويو سفر كرده شخص محمد 
بن س��لمان وليعهد و وزير دفاع عربس��تان سعودی بوده 

است.
تجاوز به یک ششم زنان نظامی ارتش اسرائیل

يك ششم س��ربازان ارتش اسرائيل طی دوران خدمت 
خود مورد آزار و اذيت جنس��ی ق��رار گرفته اند. اين نتيجه، 
حاصل يك پيمايش داخلی انجام شده از سوی مشاور فرمانده 
كل ارتش اين رژيم در زمينه جنسيت است. در اين مطالعه، 
پرسش نامه هايی به صورت ناشناس برای هزاران سرباز و افسر 
ارتش اين رژيم ارسال شده است. براساس نتايج اين پيمايش، 
بسياری از زنانی كه عنوان داشته اند مورد آزار و اذيت جنسی 

قرار گرفته اند، دفعات بسياری آزار جنسی ديده اند.
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داعش بیش از ۱۱ هزار گذرنامه سفید در اختیار دارد
براس��اس اطالع��ات س��رويس های امنيت��ی آلمان، 
مقامات اين كشور سرقت 1۸ هزار و 2 گذرنامه از دولت 
سوريه را گزارش داده اند كه در اين ميان داعش 11 هزار 
و 100 نس��خه از آنها را در دست دارد و می تواند آنها را 
با اطالعات اشخاصی كه تمايل دارد پر كند. از سرنوشت 
چند هزار گذرنامه ديگر خبری در دس��ت نيس��ت، آنها 
معتقدن��د كه چند ه��زار گذرنامه مفق��ود ديگر بايد در 
دستان گروه های تروريستی ديگر باشد. پيش از اين نيز 
پليس فرانسه گزارش داده بود كه تعداد زيادی گذرنامه 

جعلی از محل اختفای تروريست ها پيدا كرده است.
گانگسترهای آمریکایی را رام می کنیم

پيونگ يانگ به واش��نگتن درباره قطعنامه ای كه به 
ش��ورای امنيت ارائ��ه داده تا ب��ه ازای تازه ترين آزمايش 
هس��ته ای كره ش��مالی، تحريم های جديدی را عليه اين 
كش��ور اعمال كند؛ هشدار داد. به گفته سخنگوی وزارت 
خارجه كره ش��مالی، چنانچه آمريکا قطعنامه نامش��روع 
خود را به ثمر برس��اند، پيونگ يانگ هم واش��نگتن را به 
پرداخت غرامت وادار خواهد كرد و جهان به تماشا خواهد 

نشست.
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آزادسازی دیرالزور، پیروزی نهایی علیه داعش است
ش��يخ نعيم قاسم، جانش��ين دبيركل حزب اهلل لبنان 
گفت كه آزادس��ازی ديرالزور، پي��روزی نهايی عليه گروه 
تروريستی داعش به ش��مار می رود. وی در يك مصاحبه 
تلويزيونی گفت: هماهنگی خوب مقاومت و ارتش پيروزی 
را در ارتفاع��ات لبن��ان محق��ق كرد. نعيم قاس��م با بيان 
"مقدمات حل سياسی بحران سوريه به صورت غير رسمی 
آغاز شده اس��ت"، گفت: با آزادسازی حلب، پروژه تجزيه 
حلب فروپاش��يد. وی آزادسازی ديرالزور را پيروزی نهايی 
عليه گروه تروريستی داعش دانست و خواستار حل مسأله 

رابطه بين لبنان و سوريه براساس منافع لبنان شد.
اسد، روسیه و ایران برندگان جنگ سوریه هستند

رابرت ف��ورد، آخرين س��فير آمريکا در س��وريه در 
گفت وگو با شبکه الميادين تصريح كرد كه جنگ سوريه 
فقط يك پيروز ندارد، روس��يه و اي��ران هم از برنده های 
اين جنگ هس��تند. دولت بش��ار اس��د پيروز اين ميدان 
اس��ت و آمريکا بزرگ ترين بازنده اين جنگ نيس��ت اما 
بدون ش��ك يکی از شکست خورده ها اس��ت. وی افزود: 
بش��ار اسد در زمينه نظامی در قوی ترين وضعيت ممکن 

خود است.
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صحبت از مبادله اسرای جدید عاقالنه نیست
موس��ی ابو مرزوق نايب رئيس دفتر سياسی جنبش 
مقاومت اسالمی درباره اخبار منتشر شده در رسانه ها مبنی 
بر اينکه هيات حماس در قاهره درباره مبادله اسرا با رژيم 
صهيونيس��تی بحث خواهد كرد، تصريح كرد كه تا زمانی 
كه اس��رای آزاد شده در جريان مبادله وفاداری به آزادگان 
كه دوباره توسط رژيم صهيونيستی بازداشت و روانه زندان 
ش��ده اند، آزاد نشوند، نمی توان درباره مبادله اسرای جديد 
بحث كرد. ابو مرزوق تاكيد كرد كه در سايه عدم پايبندی 
رژيم صهيونيس��تی به توافقنامه های امضا شده در قاهره، 

صحبت كردن درباره مبادله اسرای جديد عاقالنه نيست.
اسناد حمایت های عربستان

ش��واهد تازه ای كه پرونده اصلی يازده سپتامبر عليه 
دولت عربس��تان س��عودی ارائه شده نش��ان می دهد كه 
سفارت رياض در واشنگتن ممکن است منابع مالی مورد 
نياز مراحل تمرين برای عمليات هواپيمايی ربايی توسط 
دو تن از كاركنان س��عودی را تأمين كرده باشد. دو سال 
قبل از حمالت يازده س��پتامبر، سفارت عربستان به دو 
تبعه س��عودی كه با عنوان پوشش��ی دانشجو در آمريکا 

اقامت داشتند، مبالغی را پرداخت می كند.
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کوی�ت: روزنام��ه »األخب��ار« لبنان از فش��ارهای 
عربس��تان بر كويت به منظور مخالفت با پذيرش »ريان 
س��عيد« به عنوان سفير جديد لبنان در كويت به دليل 
شيعی بودن وی خبر داد. اين روزنامه با استناد به برخی 
اطالعات بدس��ت آمده، نوشت كه عربس��تان به دنبال 
پيروزی هايی كه لبنان كس��ب ك��رده، تصميم دارد اين 
كش��ور را به يك كشور متخاصم تبديل كرده و دشمنی 
خود عليه آن را افزايش دهد به خصوص اگر احس��اس 

كند كه لبنان تصميماتی مستقل اتخاذ می كند.       

انگلی�س: بع��د از رای مردم بريتاني��ا به خروج از 
اتحاديه اروپا با وجود آنکه هنوز لندن از بروكس��ل جدا 
نش��ده، تعداد اخراج ش��هروندان اين اتحاديه از بريتانيا 
افزايش چش��مگيری داش��ته اس��ت. تحليل ها نش��ان 
می ده��د در 3 ماه اول س��ال 2017 مي��الدی افزايش 
26 درصدی در اخراج كردن ش��هروندان اتحاديه اروپا 
از بريتانيا ديده ش��ده اس��ت. در 12 ماه گذشته 5 هزار 

شهروند اتحاديه اروپا از بريتانيا اخراج شدند. 

ترکیه : صدراعظم آلمان در واكنش به هشدار آنکارا 
در زمينه سفر ش��هروندان اين كشور به آلمان گفت كه 
همه شهروندان تركيه  می توانند به آلمان سفر كنند.مركل 
گفت كه از ورود اتباع تركيه به آلمان اس��تقبال می شود. 
آنکارا به شهروندانش درباره خطر مواجه با نژادپرستی و 

تروريسم در جريان سفر به آلمان هشدار داده است.

جمه�وری آذربایج�ان: وزي��ر دف��اع جمه��وری 
آذربايجان راهی فلسطين اشغالی شد. ژنرال »ذاكر حسن 
اف« به دعوت رس��می »آويگ��د ور ليبرمن« وزير جنگ 
رژيم صهيونيس��تی به تل آويو رفت. دي��دار با وزير دفاع 
رژيم صهيونيس��تی، بازديد از مركز فرماندهی و كنترل 
نيروهای مس��لح، بازديد از ش��ركت های فعال در صنعت 
نظامی و شركت در چند برنامه ديگر از جمله برنامه های 

سفر وزير دفاع جمهوری آذربايجان اعالم شده است.

مصر: رزمايش مشترك مصر و آمريکا با نام »ستاره 
درخش��ان« آغاز ش��د. اين رزمايش در حالی آغاز ش��د 
كه تمرين های نظامی مش��ترك مصر و آمريکا به مدت 
۸ س��ال متوقف ش��ده اس��ت. اين رزمايش تا تاريخ 20 
س��پتامبر ادامه دارد و ش��امل تمرينات نظامی زمينی، 

هوايی و دريايی می شود.

کان�ادا: ظاهرا دولت ات��اوا به بهانه ه��ای امنيتی، 
صدها پناهجو را كه اغلب عراقی هستند، به موطن خود 
ارجاع داده اس��ت.دولت اتاوا صدها نف��ر از پناهجويانی 
را ك��ه در گريز از جنگ و ج��دال، به كانادا رفته بودند؛ 
به كش��ورهای بحران زده خود بازگردانده اس��ت. طبق 
اسنادی كه به رؤيت رويترز رسيده است، بيش از نيمی 

از افراد ارجاع داده شده؛ اهل عراق بوده اند.

لبنان: »ميش��ل عون« رئيس جمهور لبنان، نقض 
حريم اين كش��ور توس��ط رژيم صهيونيستی را محکوم 
كرد. وی در ادامه گفت: به خاطر اين موضوع، شکايتی 
عليه اس��رائيل به شورای امنيت برده ايم و اين فقط يك 

اقدام روتين نيست.
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كميس��ر عال��ی حقوق بش��ر 
گ�زارش آخر

گروه بين الملل
س��ازمان ملل ضمن هش��دار 
نس��بت به وضعيت انسانی در 
يم��ن، تأكي��د كرد كه ائت��الف عربی به س��ركردگی 
عربستان عامل اصلی مرگ غيرنظاميان به ويژه كودكان 
در يمن اس��ت در همين حال اين كميس��اريا كشتار 

مسلمانان ميانمار را پاكسازی نژادی عنوان كرد.
»زيد بن رعد حس��ين« كميس��ر عالی حقوق 
بش��ر س��ازمان ملل در افتتاحيه س��ی و ششمين 
نشست ش��ورای حقوق بشر س��ازمان ملل در ژنو 
تأكيد ك��رد كه وضعيت زندگی ب��رای مردم يمن 

بسيار دشوار و نگران كننده است.
كميسر عالی حقوق بش��ر سازمان ملل تأكيد 
كرد كه مس��ئوليت مرگ ك��ودكان يمنی در اين 
كش��ور برعهده ائتالف عربی به رهبری عربس��تان 
است و خواستار تشکيل كميته ای بين المللی برای 
تحقيق در نقض حقوق بشر در يمن كه به صورت 
روزانه صورت می گيرد، ش��د. وی همچنين تأكيد 
ك��رد كه حمالت هوايی جنگنده های ائتالف عربی 
به سركردگی عربستان هنوز هم اصلی ترين دليل 
مرگ و مير غيرنظاميان در اين كش��ور به ش��مار 
می رود و گفت: تالش های كمی كه س��ال گذشته 
برای تحقيق درخصوص نقض روزانه و مکرر حقوق 

بشر در يمن به كار گرفته شده كافی نيست.
زيد بن رعد با انتقاد از وضعيت حقوق بشر در 
بحرين هم از اين كش��ور خواست تا به حقوق بشر 
احت��رام بگذارد. وی تأكيد كرد كه دولت بحرين از 

سال گذش��ته تا كنون ابزارهای سركوب بيشتری 
عليه ش��هروندان اين كش��ور اعمال كرده اس��ت و 
با بازداش��ت، تهديد و ممنوع الخ��روج كردن مردم 
فعاليت سياس��ی در اين كش��ور را س��ركوب كرده 
اس��ت. وی يادآور شد كه گزارش های زيادی مبنی 
بر اس��تفاده از شکنجه عليه بازداشتی ها به وسيله 
مسئوالن امنيتی بحرينی منتشر شده است و اعالم 
آمادگی كرد كه از طريق دفتر كميس��اريای عالی 

حقوق بشر سازمان ملل با اين اقدامات مقابله شود. 
الزم به ذكر است حمله جنگنده های ائتالف متجاوز 
به رهبری عربستان به استان حجه يمن به شهيد و 

مجروح شدن هفت شهروند يمنی منجر شد.

پاکسازی قومی در میانمار
سازمان ملل هش��دار داد ش��رايط مسلمانان 
ميانمار مثالی از پاكس��ازی قومی اس��ت. سازمان 

مل��ل گفت ش��رايط ج��اری در ميانمار ك��ه عليه 
مسلمانان روهينگيا اس��ت،  پاكسازی قومی است. 
از روز 25 آگوس��ت تا كنون نزديك به 200 هزار 
نفر از مس��لمانان روهينگيا به دليل ظلم حکومت 
ميانمار و به آتش كش��اندن خانه های مس��لمانان 

ساكن راخين، از اين كشور گريخته اند. 
خب��ر ديگر آنکه يك نش��ريه آلمانی در انتقاد 
از رهبر ميانمار و موضع گيری وی در برابر كش��تار 
و آوارگی اقليت مس��لمان در اين كشور نوشت كه 
عملک��رد او هوادارنش را نااميد كرده و از ديد آنها، 
وی قهرمانی است كه س��قوط كرده است. در اين 
گزارش با عن��وان »چرا بانوی برمه درباره اعتبار و 
ش��هرت خود خطر می كند؟« آمده اس��ت كه عده 
زيادی از اقليت مس��لمانان ميانمار از كش��ور خود 
رانده می شوند و اين وضعيت ديدگاه ها درباره آنگ 

سانگ سوچی را تغيير می دهد. 
وی ك��ه برن��ده جايزه نوبل ش��ده، ب��ه داليل 
سياس��ی در مورد اين موضوع سکوت اختيار كرده 
است. از سوی ديگر شهرهای مختلف كشمير شاهد 
تظاهرات گس��ترده مردم در حمايت از مس��لمانان 
ميانمار بود كه با دخالت پليس به خشونت كشيده 

شد. رهبر بوداييان جهان از رهبر دوفاكتوی ميانمار 
خواس��ت درخصوص بحران مسلمانان روهينگيا به 
دنب��ال راه حلی صلح آميز باش��د. دااليی الما رهبر 
بوداييان جهان از آنگ س��ان س��و چی رهبر حزب 
حاك��م ميانمار خواس��ت راه حل��ی صلح آميز برای 
بحران روهينگيا پيدا كند. ده ها تن از ش��هروندان 
روس در حمايت از مس��لمانان ميانم��ار، در مركز 

شهر سنت پترزبورگ، تجمع كردند.
اين در حالی اس��ت كه خبرگزاری فرانس��ه از 
بازداش��ت بيش از 100 تن از ش��هروندانی كه در 
ش��هر س��نت پترزبورگ تجمع ك��رده بودند، خبر 
داد. ح��دود يك هفته قبل نيز ح��دود 1000 نفر 
از مس��لمانان روس��يه در مقابل سفارت ميانمار در 
مسکو تجمع كردند. صدها نفر از مسلمانان انگليس 
در اعتراض به كشتار مسلمانان در ميانمار تظاهرات 
كردند. حاضران در اين تظاهرات كه در خيابان های 
مركزی ش��هر لندن برگزار شد با در دست داشتن 
پالكارد و س��ر دادن ش��عار اقدام دولت ميانمار در 

كشتار مسلمانان روهينگيا را محکوم كردند. 
حاض��ران در اين تظاه��رات در پايان در برابر 
دفتر نخس��ت وزيری انگليس تجم��ع كردند. يکی 
ديگر از حاضران در اي��ن تظاهرات گفت: ما برای 
نشان دادن حمايت خود به اينجا آمده ايم. به نظرم 
اقدامات اش��تباه زيادی در جهان انجام می ش��ود.

ش��ايد افراد عادی تصور كنند كه ما قدرتی نداريم 
اما ما ام��روز به اينجا آمده ايم كه بگوييم ما هنوز 

تسليم نشده ايم و برای خوبی مبارزه می كنيم.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گزارش داد

پاکسازی قومی مسلمانان در یمن و میانمار

اشغال  کرانه باختری با ماشين شهرک سازی 
رژيم صهيونيستی كار ساخت اولين شهرك صهيونيست نشين 

در كرانه باختری از سال 1992 را آغاز خواهد كرد.حق�وق بش�ر
آريه درعی، وزير امور داخلی رژيم صهيونيستی به مسؤوالن 
شهرك تخليه شده عمونا ابالغ كرده كه تمامی مراحل قانونی ساخت شهرك جديد 
انجام ش��ده اس��ت. كار ساخت ش��هرك جديد كه "عميحای" نام دارد، از امروز آغاز 
خواهد شد. رژيم صهيونيستی 60 ميليون ِشِکل ) 16 ميليون دالر( برای ساخت اين 
ش��هرك بودجه اختصاص داده اس��ت و قرار است 200 الی 300 صهيونيست ساكن 
شهرك تخليه شده عمونا در اين شهرك جديد اسکان داده شوند. روزنامه عبری زبان 
هاآرتص در ژوئن گذشته نوشته بود، داليل و مستنداتی وجود دارد كه نشان می دهد 

بخش هايی از اين شهرك جديد در اراضی خصوصی فلسطينيان واقع خواهد شد.
به نوشته اين روزنامه، فلس��طينيان شکواييه هايی را در اين باره به دادگاه عالی 
رژيم صهيونيس��تی ارائه داده اند و طبق تحقيقات انجام ش��ده، ثابت ش��ده كه اين 
اراضی به آنان تعلق دارد اما دادگاه صهيونيس��تی اعتنايی به اين مساله نداده است. 
اداره امور ش��هری رژيم صهيونيس��تی در ماه مه گذشته س��اخت اين شهرك را به 
تصويب رساند. همچنين بولدوزرهای رژيم اشغالگر قدس بخشی از مقبره شهدا در 

قدس اشغالی را تخريب كردند.
خبر ديگر آنکه منابع رس��انه ای صهيونيستی از تصميم رئيس ستاد ارتش رژيم 
صهيونيس��تی به درخواست عفو نظامی صهيونيست قاتل يك شهروند فلسطينی در 
س��ال 2016 خبر دادند. گادی آيزنکات رئيس س��تاد ارتش صهيونيستی در روزهای 
اينده كاهش مدت حبس يا عفو الئور آزاريا نظامی صهيونيست متهم به قتل عبدالفتاح 
الشريف از فلسطينيان الخليل را از دادگاه رژيم صهيونيستی درخواست خواهد كرد. 

در صورتی كه دادگاه رژيم صهيونيس��تی اين درخواست را بپذيرد، اين نظامی 
صهيونيس��ت با گذراندن چند ماه حبس از زندان آزاد خواهد شد. اين درحاليست 

كه پيش از اين درخواست تجديدنظر در »دادگاه تجديدنظر نظامی « رد شد. 

ور برگزاری انتخابات پارلمانی در دیرالز
»بش��ار اسد« رئيس جمهوری س��وريه پس از شکسته شدن 

خط محاصره ش��هر ديرالزور دستور برگزاری انتخابات پارلمانی در س����ر
اين شهر را صادر كرد.

پيشتر به دليل محاصره ديرالزور، انتخابات پارلمانی در اين شهر برگزار نشده بود. 
نيروهای س��وری هفته گذشته موفق شدند محاصره شهر ديرالزور شکسته و كنترل 

فرودگاه نظامی آن را نيز به دست بگيرند.
در همين حال در ادامه شکست آمريکا در سوريه حاميان غربی و عربی گروه های 
تروريستی حاضر در سوريه، به آنان فرمان عقب نشينی به اردن داده اند. دو گروه از 
معارضان سوری مورد حمايت غرب كه در حال نبرد با ارتش سوريه و نيروهای مورد 
حمايت ايران در جنوب ش��رقی سوريه هستند گفتند؛ حاميان غربی و عربی آنها از 

اين دو گروه خواسته اند از اين منطقه خارج و به اردن عقب نشينی كنند.
از س��وی ديگر مع��اون دبيركل حزب اهلل لبنان اعالم كرد عربس��تان با پذيرش 
ايجاد مناطق كاهش تنش در سوريه، به شکست اعتراف كرد. »نعيم قاسم« معاون 
دبيركل حزب اهلل لبنان اعالم كرد آزادس��ازی »ديرالزور« پيروزی نهايی بر گروهك 
داعش بود؛ بارقه های آمادگی برای حل سياس��ی در سوريه و لو به شکل غيررسمی 

آغاز شده است و طرح تجزيه سوريه با آزدسازی حلب از بين رفت. 
همچني��ن الوروف وزير خارجه روس��يه كه به اردن س��فر كرده اس��ت، تأكيد 
كرد كه برای اعطای فرصت به س��وری ها جهت تعيين سرنوشت كشورشان تالش 
می كني��م. الوروف همچنين تصريح كرد كه در ديدار ب��ا الصفدی موضوع مناطق 
كاهش تنش در جنوب س��وريه، اوضاع عراق، ليبی و يمن را بررسی كرده و درباره 
ضرورت حل وفصل اين بحران ها از طريق تعيين سرنوش��ت ملت های اين كشورها 
به توافق رسيده اند. دولت روسيه از اعزام 175 خنثی كننده مين به ديرالزور سوريه 
خبر داد. خبر ديگر آنکه روزنامه جمهوريت چاپ تركيه از خريد و فروش دختران 

و كودكان سوری در اين كشور خبر داد.

ینی ها در حمایت از زندانيان سياسی  تظاهرات بحر
همزمان با اعتصاب غذای زندانيان سياس��ی در زندان مركزی 

»ج��و« مناطق مختل��ف بحرين ش��اهد برگ��زاری تظاهرات چ�����الش
همبستگی آميز با اين زندانيان بود.

 س��اكنان ش��هرك الدير با برگزاری تظاهراتی به نشانه همبس��تگی با زندانيان 
سياسی، الستيك های خودروها را در خيابان ها به آتش كشيدند. ابوصيبع، الشاخوره، 
المعامير و شهرك كرانه نيز شاهد برگزاری تظاهرات های مشابهی به نشانه همبستگی 

با زندانيان سياسی و تأكيد بر پايبندی به حركت های انقالبی بود.
طب��ق گزارش ش��بکه 14 فوريه، فعاالن بحرينی در ش��بکه های اجتماعی نيز با 
ايجاد هشتگ »#إضراب_سجناء_البحرين« به اعتصاب كنندگان غذا درود فرستادند. 
زندانيان سياسی از روز شنبه در اعتراض به شيوه تعامل مسئوالن، شرايط غيرانسانی 
زندان و شکنجه سيستماتيك كه با آگاهی موسسات حقوقی و مسئوالن عالی رتبه در 
زندان رخ می دهد، دست به اعتصاب غذا زده اند. اين زندانيان اعالم كرده اند تا دستيابی 
به تمامی حقوقشان از جمله آزادی تحرك در زندان، انجام امور عبادی، برخورداری از 

درمان و كاهش تعداد زندانيان در بندها به اعتصاب غذا ادامه خواهند داد.
طبق آمارهای موسس��ات حقوقی بين الملل��ی، دولت بحرين با آغاز انقالب 14 
فوريه مردمی اين كشور در سال 2011 تا كنون اقدام به سركوب شديد، بازداشت 
و قتل معترضان و انقالبيون نموده است كه ماحصل آن بيش از يازده هزار بازداشت 

خودسرانه و قتل صدها نفر از جمله زنان و  كودكان بوده است.
در حال حاضر بيش از پنج هزار زندانی سياسی در زندان بحرين هستند و اين 
كش��ور حائز رتبه اول تعداد زندانيان نس��بت به جمعيت خود در ميان كشورهای 
عربی است. الزم به ذكر است كشورهای غربی مدعی حقوق بشر در قبال سركوب 
مردم بحرين س��کوت كرده و حتی به حمايت تس��ليحاتی از اين رژيم پرداخته اند 
اخيرا آمريکا قرارداد نظامی 3/۸ ميليارد دالری با بحرين امضا كرده و ترامپ نيز بر 

روابط همه جانبه آمريکا با بحرين تاكيد داشته است. 


