
کارگرانی که کنار آسمان خراشها 
می خوابند

ام��ارات در حال��ی ب��ا رویک��رد به روند س��ازش با 
صهیونیس��ت ها و خدمات وی��ژه اردوگاه انتخاباتی 
ترام��پ ، به دنب��ال پنهان س��ازی وضعیت داخلی 
خویش است که گزارش های منتشره نشان می دهد 
اوضاع کارگران خارجی در دبی در س��ایه گسترش 
وی��روس کرونا و رکود اقتص��ادی و عدم توانایی در 

بازگشت به کشورشان وخیم تر شده است.
به گزارش المس��یره، اوضاع کارگ��ران خارجی در 
دبی بیش از گذشته وخیم شده است به طوری که 
گزارش های رس��انه ای از آوارگ��ی هزاران کارگر در 
خیابان های دبی حکای��ت دارد.این کارگران بدون 
جا و مکان و بدون کار و پول در ش��رایط گسترش 
ویروس کرونا در خیابان های دبی زندگی می کنند.

بس��یاری از این کارگران در پارک های منطقه فقیر 
نشین السطوه در دبی مستقر شده اند و از مقامات 
امارات��ی می خواهند ش��رایط را برای بازگش��ت به 
کشورهایش��ان فراهم کنند.این کارگران خارجی به 
دلیل رکود اقتصادی ناشی از گسترش ویروس کرونا 
در امارات کار خود را از دس��ت داده اند و مجبورند 
در پارک های دبی در کنار آس��مان خراش های آن 
بخوابند.مؤسسه »آکس��فورد اکونومیکس« گزارش 
داد ک��ه مهاجران از کش��ورهای فقیر با حقوق های 
بس��یار پایین و س��اعات کاری زی��اد در خانه های 
کوچ��ک در امارات زندگی می کنن��د که این خود 
باعث گس��ترش ویروس کرونا می ش��ود. فعاالن در 
فضای مج��ازی از مقامات اماراتی خواس��ته اند به 
وظای��ف خود در قب��ال این کارگ��ران عمل کنند. 
وضعیت بحرانی حقوق بش��ر در انارات از مس��ائل 
مطرح در نهادهای حقوق بش��ر اس��ت که س��ران 
این کش��ور با تکیه بر حمایت های آمریکا به پنهان 

سازی این وضعیت بحرانی می پردازند. 

نیمچه گزارش

علی تتماج 

ط��ی هفته های اخی��ر آمریکایی ها ادعای پای��ان دادن به 
نظامی گری در کش��ورهای مختل��ف از جمله در عراق و 
افغانس��تان را مطرح کرده اند. هر چند که سیاست عملی 
آمریکا از اس��تمرار اش��غالگری های آنها حکایت دارد این 
س��وال مطرح اس��ت که چرا ای��ن مواضع اکن��ون مطرح 

می شود.؟ 
آمری��کا که زمانی به عنوان ناجی حض��ور نظامی خود در 
س��ایر کش��ورها را توجیه می ک��رد، به واس��طه جنایات و 
رفتارهای غیر انس��انی و عدم تحقق وعده ها نه تنها دیگر 

چنان جایگاهی ندارد بلکه از سوی ملت ها به عنوان عامل 
بحران و نابس��امانی  کشورها ش��ناخته می شود. لذا آمریکا 
با ادع��ای خروج نظامیان به دنب��ال خاموش کردن فریاد 
اعتراض ملت ها است. در همین حال آمارها و گزارش های 
منتشره از وضعیت نابس��امان در ساختار درونی نیروهای 
مس��لح آمریکا حکایت دارد. آمارهای رو به افزایش تجاوز 
و هت��ک حرمت نظامی��ان زن که پنتاگون رس��ما درباره 
این وضعیت هش��دار داده اس��ت، آمار باالی افس��ردگی و 
خودکش��ی در می��ان نظامیان به ویژه آنان��ی که در حوزه 
ب��رون مرزی حض��ور دارند، افزای��ش نافرمان��ی در میان 
رده ه��ای مختلف و تنش های فزاین��ده میان فرماندهان و 
رده های زیر دستش��ان، فضای حقارتی که به دلیل تغییر 
وضعی��ت از ناجی به مزدور ایجاد ش��ده، افزایش ش��دید 
گرای��ش نظامی��ان به اس��تفاده از الکل و م��واد مخدر که 

عمال ق��وای نظامی ارتش آمریکا را تح��ت تاثیر قرار داده 
و... موجب شده تا عمال ارتش آمریکا از درون دچار چالش 
شود. لذا ادعای خروج نظامیان را می توان طرحی اجباری 
برای جلوگیری از آشکارتر ش��دن فروپاشی درونی ارتش 

آمریکا دانست.
نکت��ه دیگر آنکه کارنام��ه حضور آمری��کا در اقصی نقاط 
جهان از جمله افغانستان، عراق، سوریه و... سراسر جنایت 
و کشتار بوده اس��ت چنانچه سازمان ملل در گزارش های 
متع��ددی از آمار باالی کش��تار غی��ر نظامیان در حمالت 
نیروهای آمریکایی و یا ائتالف ه��ای تحت رهبری آمریکا 
حکای��ت دارد ک��ه ب��رای هر ک��دام از این جنای��ات باید 
بازخواس��ت و محاکمه جهانی ش��ود. بر این اساس آنها در 
یک بازی رس��انه ای به دنبال فرار از پاسخگویی و محاکمه 

هستند.

نکته مهم آنکه بخش��ی از اهداف ادع��ای خروج نظامیان 
آمریکای��ی را در بازی انتخاباتی ترامپ می توان جس��تجو 
کرد. وضعیت داخلی آمریکا و ناتوانی ترامپ در حل بحران 
کرونا، چالش های اقتصادی، عدم تحقق وعده های سیاست 
خارج��ی و... موجب ش��ده تا ترامپ وضعی��ت مطلوبی در 
انتخابات نداش��ته باشد. لذا با توجه به جمعیت قابل توجه 
نظامیان و خانواده های آنها، ادعای بازگش��ت س��ربازان به 
خان��ه را می توان اقدامی انتخاباتی برای کس��ب آرای این 
بخش از جامعه دانست. در جمع بندی نهایی از آنچه ذکر 
ش��د می توان گفت که ادعای خروج شاید در عمل اجرایی 
نش��ود اما طرح آن خود نشانه وضعیت بحرانی آمریکاست 
که آنها را به چنین مواضعی واداش��ته اس��ت در حالی این 
رفتار خود س��ندی بر افول جهانی آمریکاست هر روز ابعاد 

گسترده تری می گیرد.

یادداشت

گزارش

رویکرده��ای غیر تعاملی و تاکید بر گزینه نظامی به عنوان 
راهکار تحقق اهداف موجب ش��ده تا علیرغم اعالم اجرایی 
ش��دن آتش بس دوم میان ای��روان و باک��و، درگیری ها بر 
س��ر منطقه مورد مناقشه قره باغ کوهس��تانی ادامه دارد و 

ارمنستان از انهدام 4 تانک جمهوری آذربایجان خبر داد.
 »شوشان اس��تپانیان« س��خنگوی وزارت دفاع ارمنستان 
اعالم کرد یگان ه��ای نظامی ارتش حکوم��ت خودخوانده 
منطقه قره باغ کوهس��تانی چهار تانک جمهوری آذربایجان 
را که از سمت جنوب حمله می کردند، منهدم کرده است.او 
در شبکه های اجتماعی افزود در جبهه جنوبِی منطقه مورد 
مناقش��ه قره باغ کوهستانی، دشمن )ارمنس��تان( تعدادی 
زیادی پهپاد و سیستم های توپخانه ای به کار گرفته است.

این در حالی است که از بامداد دیروز توافق آتش بس جدیدی 
میان دو جمهوری ارمنس��تان و آذربایجان اجرایی ش��د. اما 
مانن��د توافق آتش بس اول، مقام ه��ای باکو و ایروان از همان 
ساعات ابتدایی یکدیگر را به نقض توافق متهم کردند.وزارت 
دفاع جمهوری آذربایجان در س��اعات اولی��ه دیروز با صدور 
بیانیه ای، نیروهای مسلح ارمنستان را به حمالت خمپاره ای 
به مواضع جمهوری آذربایجان در امتداد خط تماس منطقه 
مورد مناقش��ه قره باغ کوهستانی متهم کرد. پیش از این نیز، 
ارمنستان ، جمهوری آذربایجان را به نقض توافق آتش  بس که 

از ساعاتی قبل اجرایی شده بود متهم کرده بود و سخنگوی 
وزارت دف��اع ارمنس��تان در بیانیه ای در توئیت��ر اعالم کرد: 
»دشمن از ساعت ۰۰:۰4 تا ۰۲:4۵ اقدام به شلیک گلوله های 
خمپاره در جهت شمالی و از ۰۲:۲۰ تا ۰۲:4۵ اقدام به شلیک 
راک��ت در جهت جنوب ک��رد.«دور جدیدی از تنش ها میان 
جمهوری آذربایجان و ارمنس��تان در تاریخ ۲۷ س��پتامبر )۶ 
مهرماه( در خصوص منطقه مورد مناقشه قره باغ کوهستانی 
آغاز شد و دو طرف یکدیگر را به حمله به قلمروهایشان متهم 
می کنند و این درگیری ها تا امروز ادامه داش��ته و جمهوری 
آذربایج��ان تأکید کرده که ارمنس��تان باید از منطقه قره باغ 
خارج شودخبر آتش بس میان باکو و ایروان در حالی منتشر 
 شد که از صبح ش��نبه گزارش هایی در خصوص ازسرگیری 
تنش ها می��ان جمهوری آذربایجان و ارمنس��تان در منطقه 
قره باغ کوهستانی منتشر شد و همانطور که مقام های قره باغ 
از وقوع انفجارهایی در شهرهای »استپاناکرت« و »شوشی« 
و زخمی ش��دن دستکم دو نفر خبر دادند، مقام های باکو نیز 
از کش��ته شدن دس��تکم ۱۳ نفر و زخمی شدن بیش از ۵۰ 
نفر دیگر در حمله موشکی نیروهای مسلح ارمنستان به شهر 
گنج��ه و »مینگه چویر« خبر دادند. در پی آن، رئیس جمهور 
جمه��وری آذربایجان در پیامی هش��دارآمیز گفت که انتقام 
حمله ارمنس��تان را خواهد گرفت و پس از آن باکو از ساقط 

شدن جنگنده »سوخو-۲۵« ایروان خبر داد.
در این میان در اقدامی بحران ساز، وزارت دفاع ملی ترکیه 
اعالم کرد در برابر حمالت ارمنس��تان ب��ه غیرنظامیان در 
جمهوری آذربایجان س��اکت نخواهد ماند. این وزارتخانه با 
انتش��ار عکسی در حس��اب کاربری توییترش نوشت: »این 
بچه کوچک هنگامی که خواب بود توسط موشک بالستیک 
ارتش ارمنس��تان کشته ش��د«. در این پیام توییتری آمده 
اس��ت: »ممکن است زبان، مذهب و کشور ما متفاوت باشد 
اما این عکس برای س��وزاندن قلب ما کافی اس��ت«.وزارت 
دفاع ملی ترکیه در ادامه می نویسد: »ممکن است شما برای 
اولین بار این عکس را ببینید اما آذربایجانی ها ۳۰ سال است 

با چنین عکس هایی زندگی می کنند«. همچنین می افزاید: 
»اگر انسان هایی هستند که می توانند این را ببینند و ساکت 

بمانند، به کارشان ادامه دهند، ما ساکت نمی مانیم«.
وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با صدور بیانیه ای، ارمنستان 
را به نقض آتش بس جدید از طریق حمله به شهر »جبرئیل« 
متهم کرد. وزارت دفاع »قره باغ کوهس��تانی« اعالم کرده از 
زمان آغاز در گیری های ارمنس��تان و جمهوری آذر بایجان در 
این منطقه، ۶۷۳ نظامی کشته  شده اند.این در حالی است که 
از س��ال ۱۹۹۰ تاکنون که حدود ۳۰ هزار نظامی بر اثر این 
درگیری ها کش��ته شدند، اما در گیری های اخیر میان این دو 

کشور همسایه به بدترین سطح خود رسیده است. 

راز یک خروج 
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مقاومت معادالت دشمن را بر هم می زند
»حازم قاس��م« سخنگوی جنبش مقاومت اسالمی »حماس« در سالروز 
عملیات انتقام جویانه از »رحبعام زئیوی« وزیر گردش��گری سابق رژیم 
صهیونیس��تی، س��خنانی را در خصوص مقابله با این رژیم مطرح کرد. 
س��خنگوی جنبش مقاومت اسالمی حماس در این خصوص تأکید کرد 
که مقاومت قادر است همیشه معادالت دشمن را بر هم بزند.حازم قاسم 
اظهار داشت که عملیات انتقام جویانه از زئیوی این پیام را به تل آویو رساند 
که مقاومت هر لحظه قادر اس��ت ضربات س��ختی به دش��من صهیونیستی وارد 
کرده و تمامی معادالت آن را به هم بریزد. الزم به ذکر است که ۱۸ سال پیش 
در ۱۷ اکتبر س��ال ۲۰۰۱ گروهی از مبارزان جبهه خلق برای آزادی فلس��طین 
در پاس��خ به ترور شهید ابوعلی مصطفی، دبیرکل این جنبش »رحبعام زئیوی« 

وزیر گردشگری رژیم صهیونیستی را به هالکت رساندند.

فرانسه، ریشه فقر ملتهای قاره آفریقا 
رئیس بزرگترین حزب اسالمی الجزایر با اشاره به استعمار قدیم و جدید 
فرانس��ه گفت که این کش��ور، ملت های قاره آفریقا را به فقر کش��انده 
اس��ت.»عبدالرزاق مقری« رئیس جنبش »جامعه صلح« که بزرگترین 
حزب اسالمی الجزایر به شمار می رود در سخنانی اعالم کرد که فرانسه 
ملت های قاره آفریقا را به فقر کشانده است.وی افزود: فرانسه برای تحقق 
منافع خود و ساختن اقتصادش، ملت های آفریقا را فقیر کرد.مقری بیان کرد: 
اقدامات فرانسه بعد از استقالل کشورهای آفریقایی شنیع تر از اقدامات این کشور 
در جریان اش��غال کش��ورهای آفریقایی محسوب می ش��ود. وی گفت: اگر اوضاع 
کشورهای آفریقایی و فقر ساکنان آنها را ببینید نمی توانید ساکت بنشینید. نیجر 
که به عنوان فقیر ترین کش��ور جهان دسته بندی می شود بزرگترین منابع را در 

خود دارد اما فرانسه از منابع اورانیوم این کشور استفاده می کند.

روسیه به استقرار موشکهای آمریکا پاسخ می دهد
همزمان با تش��دید تحرکات نظامی آمریکا در مرزهای روسیه، »آناتولی 
آنتونوف« س��فیر روس��یه در ایاالت متحده در س��خنانی اعالم کرد که 
مسکو نس��بت به استقرار موش��ک های میان بُرد و کوتاه بُرد آمریکا در 
منطقه آس��یا- پاسیفیک به طور مناسبی پاس��خ خواهد داد.آنتونوف در 
گفتگویی با کانال یک روسیه گفت: »اگر موشک های آمریکایی در منطقه 
آسیا- پاسیفیک مستقر شوند، و روز گذشته یکبار دیگر برای من مسجل شد 
که این موش��ک ها مستقر می شوند، بُرد این موشک ها به خاک فدراسیون روسیه 
می رس��د و اهداف اس��تراتژیکی از بازدارندگی تاکتیکی هس��ته ای را پوشش می 
دهد«.آنتونوف همچنین گفت که تا زمان اس��تقرار موشک های کوتاه برد و میان 
برد آمریکا در منطقه آسیا- پاسیفیک، روسیه بطور یکجانبه به تعهداتی مبنی بر 
عدم استقرار موشک های کوتاه برد و میان برد در منطقه مزبور عمل کرده است.

 کره ش�مالی: رهبر کره شمالی پیامی را به رائول 
کاس��ترو، رهبر بازنشس��ته کوبا ارسال و از وی بابت 
تبریک س��الگرد تاس��یس حزب حاکم کره شمالی 
قدردانی ک��رد. پیام کیم جون��گ اون، رهبری کره 
شمالی در پاسخ به پیام تبریکی است که وی از رائول 
کاس��ترو، دبیر اول کمیته مرکزی حزب کمونیست 
کوبا و برای هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس حزب 

حاکم کارگران کره شمالی دریافت کرد.

 انگلیس: وزیر نظارت ب��ر امور برگزیت انگلیس 
اعالم کرد این کش��ور آماده اس��ت ب��دون آنکه بر 
س��ر روابط آتی لندن با بروکس��ل توافقی به دست 
آی��د اتحادیه اروپا را ت��رک کند.»مایکل گاو« وزیر 
نظارت بر امور برگزیت انگلیس امروز اعالم کرد این 
کشور  برای خروج از اتحادیه اروپا، بدون توافق در 

خصوص روابط آتی لندن و بروکسل، آماده است.

 هن�د: ارتش هند موش��ک ک��روز مافوق صوت 
»براموس« )BrahMos( از داخل ناوشکن نیروی 
دریایی خود آزمایش کرد.این موشک پس از انجام 
مانور های ف��وق العاده پیچی��ده در دریای عرب با 
دقت به هدف اصابت کرد.گفته می شود این موشک 
که 4۰۰ کیلومت��ر بُرد دارد برای اهداف در فواصل 
طوالنی کاربرد دارد و امکان پرتاب آن از سکو های 

ثابت و متحرک وجود دارد.

 چین: طبق ادعای روزنامه وال اس��تریت ژورنال، 
پک��ن در اعتراض به دس��تگیری و پیگ��رد قضایی 
دانش��مندان چینی در آمریکا، به واشنگتن درباره 
احتمال بازداشت آمریکایی  ها در چین هشدار داد. 
»دولت چین به واش��نگتن هش��دار داده است که 
ش��اید آمریکایی های مس��تقر در چین را در پاسخ 
به اقدام وزارت دادگستری آمریکا در پیگرد قضایی 
دانشمندان و محققان چینی وابسته به ارتش چین، 

دستگیر کند«.

 کوی�ت: »الینا رومانوس��کی« س��فیر آمریکا در 
کویت در گفت وگویی با روزنامه »االنباء« این کشور، 
روابط کویت و واشنگتن را محکم و تاریخی خواند و 
گفت، کویت یکی از نزدیکترین شرکای آمریکاست. 
رومانوس��کی بر تمایل کش��ورش برای مجهز کردن 
نیروهای مس��لح کوی��ت به جدیدتری��ن تجهیزات 
نظام��ی تأکی��د و اعالم کرد، آمری��کا نیروی هوایی 
 F/ A(  »کویت را به اولین جنگنده »سوپر هورنت
Super Hornet ۱۸( و نیروهای زمینی آن را به 

۲۱۸ تانک » M۱A۲« مجهز کرده است.

باکو و ایروان همچنان به توافقات پایان جنگ پایبند نیستند 

شکست دومین آتش بس 

سرکوب خشونت آمیز 
مخالفان نتانیاهو

همزم��ان با کاه��ش اقدامات قرنطینه ب��رای مهار 
کرون��ا، هزاران اس��رائیلی بار دیگ��ر در مقابل مقر 
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی متهم به فساد در 
قدس اش��غالی تظاهرات کرده و خواستار برکناری 
او ش��دند. تظاهرات علیه بنیامین نتانیاهو، نخست 
وزی��ر رژیم صهیونیس��تی، اقدامات خش��ونت آمیز 
و درگی��ری های ش��دید می��ان تظاهرکنندگان و 
نیروهای پلیس اس��رائیل و نیز حم��الت نیروهای 
حزب لیک��ود به معترضانی ک��ه از مناطق مختلف 
آمده و خواستار برکناری نتانیاهو هستند، وضعیت 

این روزهای اراضی اشغالی است.
پایگاه "i۲4" اعالم کرد، پلیس هفت اس��رائیلی را به 
اتهام حمله به تظاهرکنندگان بازداش��ت کرده است. 
ش��بکه "کان" هم اعالم ک��رد، ۱۰ تن دیگر به دلیل 
انجام اقدامات خش��ونت آمی��ز علیه تظاهرکنندگان 
بازداشت ش��ده اند. بازداشتی ها به ایجاد اختالل در 
نظام عمومی و حمله به نیروی پلیس متهم هستند.
بس��یاری از تظاهرکنندگانی که خواس��تار استعفای 
نتانیاهو هستند با اقدامات خشونت آمیز مانند پرتاب 
گاز اشک آور و پرتاب سنگ روبرو شدند. خبر دیگر از 
اراضی اشغالی آنکه رسانه های رژیم صهیونیستی، از 
انتقال »بنی گانتز« وزیر جنگ این رژیم به بیمارستانی 
در فلسطین اشغالی منتقل شده است. در این میان 
در ادامه مخالفت با اشغالگری صهیونیست ها، األزهر 
مصر در بیانیه ای موافقت رژیم صهیونیستی با ساخت 
ه��زاران واحد صهیونیست نش��ین در کرانه باختری 
را محکوم ک��رد. همچنین جنبش حماس خبر یک 
روزنام��ه صهیونیس��تی مبنی بر مذاک��رات قطری-
صهیونیستی برای آتش بس طوالنی مدت در نوار غزه 
را تکذیب کرد.»موسی ابومرزوق« عضو ارشد حماس 
در گفت وگو با روزنامه »عربی ۲۱« این خبر را کذب 

محض خواند.

فاجعه انسانی 
در زندان های آمریکا 

وضعی��ت بحرانی در زندان های آمریکا هر روز ابعاد 
گس��ترده تری می گیرد چنانک��ه  تحقیق بیانگر آن 
است که نزدیک ۵ هزار زندانی در این کشور پیش 
از رس��یدن موعد دادگاهشان جان خود را از دست 

می دهند.
منابع خبری با بیان تعداد دقیق 4 هزار و ۹۹۸ نفر 
زندانِی جان باخته نوشته اند که این مسئله گواهی 
بر شکست و وضعیت بحرانی زندان های آمریکاست 
و از طرفی نش��ان می دهد حقوق بشر تا چه اندازه 

در این کشور کوچک شمرده می شود.
براس��اس این گزارش س��االنه ه��زاران زندانی در 
آمریکا خودکش��ی می کنن��د یا زندانی��ان دیگر و 
زندانبان ها آن ها را به قتل می رس��انند. برخی دیگر 
نی��ز به دلیل کمب��ود یا نبود امکانات بهداش��تی و 
درمانی ویا س��وء تغذیه و ان��واع بیماری جان خود 
را از دس��ت می دهند.تنها در س��ال گذشته ۲ هزار 
زندانی خودکش��ی کرده اند و بس��یاری دیگر که به 
دالیل مختلف به قتل رس��یده اند نیز حتی به موعد 

دادگاه و تعیین مجازات خود نمی رسند.
این مس��ئله تاح��دی در زندان ه��ای آمریکا بغرنج 
است که »نیلز ملزر« گزارش��گر ویژه سازمان ملل 
متحد در مس��ائل مربوط به ش��کنجه و رفتار های 
غیرانس��انی در واکنش ب��ه آن می گوید »به تمامی 
این قتل ها باید با تشکیل پرونده ای جداگانه پاسخ 
داده و رسیدگی کرد.«به ظاهر قانون اساسی آمریکا 
برای زندانیان در نظر گرفته اس��ت، اما در واقعیت 
هیچک��دام از آن ها در زندان ها رعایت نمی ش��ود و 
نهاد ه��ای ناظر ب��ر آن ها نیز وظای��ف خود را عمل 
نمی کنند.همچنین روزانه بر تعداد زندانیان آمریکا 
افزوده می ش��ود و دلیل آن نیز مسائل و مشکالت 
روح��ی و روانی و گس��ترش اعتیاد ب��ه مواد مخدر 

عنوان شده است. 

درخواست مردم بحرین 
درباره توافق سازش 

جمعیت »الوفاق « بحرین از سازمان ملل خواست 
زمین��ه ابراز عقی��ده مردم درباره س��ازش را فراهم 
کن��د و در ادامه اعالم کرد، اگر ابزار س��رکوب نبود 
۹۵ درصد بحرینی ها مخالفت خود با عادی س��ازی 

روابط را بیان می کردند.
جمعیت بحرینی »الوفاق« از س��ازمان ملل و جامعه 
بین الملل خواس��ت دولت بحرین را تش��ویق کند تا 
اجازه دهد مردم این کشور حرف آخر را درباره توافق 
با رژیم صهیونیستی بزنند. الوفاق در بیانیه ای تکروی 
دول��ت بحرین در اتخاذ تصمیم��ات حاکمیتی برای 
بستن توافق هایی که با قانون اساسی، اجماع بحرینی 
و ارزش های ملی در تعارض اس��ت، محکوم و تأکید 

کرد که ملت بحرین باید نظر خود را بیان کند.
این جمعیت معارض بحرینی افزود: اگر ابزار س��رکوب 
متوقف می ش��د جهان می دید ک��ه ۹۵ درصد از مردم 
بحری��ن نظ��ر خود در مخالف��ت با توافق )س��ازش( و 
عادی سازی روابط با صهیونیست ها را بیان خواهند کرد.

این بیانیه الوفاق در حالی صادر می ش��ود که بحرین 
و رژیم صهیونیس��تی قرار اس��ت  رس��ما در منامه 
توافقی ب��رای برقراری روابط دیپلماتیک امضا کنند.
در ای��ن میان هیأت  صهیونیس��تی-آمریکایی دیروز 
در حال��ی ع��ازم بحرین ش��د که برخی مس��ئوالن 
صهیونیس��ت درباره مخالفت های مردمی بحرین با 
عادی س��ازی روابط با تل آویو هشدار دادند.در همین 
ارتباط مسئوالن صهیونیست گفتند که علت امضای 
توافقنامه »اعالم حسن نیت« به جای »توافق صلح« 
بین منامه و تل آویو این است که مخالفت های مردمی 
علیه عادی س��ازی روابط با تل آویو باعث ُکند شدن 
اجرای اقدامات در این باره ش��ده اس��ت و به عنوان 
مث��ال پس از گذش��ت مدت زمان ان��دک از امضای 
توافقنام��ه اعالم حس��ن نیت، هش��تگ»بحرینی ها 

مخالف عادی سازی روابط« در توئیتر ترند شد. 

اتمام حجت یمن با سعودی 
برای آزادی اسرا

همزمان با اعالم رسمی یمن مبنی بر آمادگی برای 
تبادل تمام اس��را با سعودی، س��خنگوی نیروهای 
مسلح یمن به س��عودیها هشدار داد که در صورت 
ع��دم آزادی اس��رای یمنی با اقدام��ات غافلگیرانه 

بزرگی از سوی مقاومت یمن مواجه خواهند شد.
»یحیی س��ریع« سخنگوی نیروهای مسلح یمن به 
عربستان س��عودی درباره عدم آزادی اسرای یمنی 

هشدار داد.
س��خنگوی نیروه��ای مس��لح یمن اع��الم کرد که 
سعودی ها هرچه سریع تر باید اسرای یمنی را که در 
زندان های این کشور به سر می برند، آزاد کند.یحیی 
سریع در ادامه یادآور شد: روند تبادل اسراء میان دو 
طرف آغاز شده است و اگر طرف مقابل دیگر اسرای 
یمن��ی نزد خود را آزاد نکند ب��ا اقدامات غافلگیرانه 
بزرگ��ی از س��وی نیروه��ای یمنی مواج��ه خواهد 
ش��د. همچنین رئیس کمیته عال��ی انقالب یمن از 
مواضع بین المللی در حمایت از عملیات تبادل اسرا 
قدردانی و بر آمادگی صنعاء برای تبادل همه اس��را 
تأکید کرد. »محمد علی الحوثی« بر انس��انی بودن 
این پرونده تأکید کرد و بار دیگر خواس��تار تشکیل 
کمیته مس��تقل تحقیق برای بررسی شکنجه اسرا 
در بازداش��ت گاه های رژیم صهیونیس��تی شد.عضو 
ش��ورای عالی سیاسی یمن خواهان تشکیل کمیته 
مستقل برای بررسی شکنجه اسرای یمنی در زندان 
های دشمن ش��د. همچنین »هشام شرف عبداهلل« 
وزیر خارجه یمن اعالم کرد که تبادل اسرا در یمن 
می تواند به مثابه یک بارقه امید برای پایان دادن به 

بحران یمن محسوب شود.
خب��ر دیگر آنکه اتباع یمن��ی به همراه مردم آلمان 
تجمع اعتراض آمیزی را در مقابل س��فارت آمریکا 
در برلین در راس��تای محکوم ک��ردن جنایت های 

ائتالف متجاوز سعودی ضد یمن برگزار کردند.  


