
فاجعه ای به نام کودکان جدا شده
از والدین 

نقض حقوق بش��ر در کشور مدعی اول حقوق بشر 
هر روز قربانیان بیشتری می گیرد چنانکه اتحادیه 
آزادی ه��ای مدنی آمری��کا اعالم ک��رد، وکال قادر 
نیس��تند والدین ۵۴۵ کودکی ک��ه در مرز مکزیک 
از یکدیگر جدا ش��دند را پیدا کنند چون اکثر این 

خانواده ها به آمریکای مرکزی برگردانده شدند.
 اس��ناد دادگاه از جانب اتحادی��ه آزادی های مدنی 
آمریکا )ای س��ی ال یو( نشان می دهد که آنها تنها با 
والدین ۵۰۰ کودک از مجم��وع ۱۰۰۰ خانواده ای 
که در س��ال ۲۰۱۷ در مرز از یکدیگر جدا ش��دند، 
تماس گرفتند. در حالی که ۲۵ مورد از آن والدین 
ش��انس بازگش��ت و دیدار دوباره را یافتند، کمیته 
فدرال منتخ��ب از س��وی دادگاه در جریان یافتن 
چندین خانواده متوجه ش��د که ای��ن خانواده های 
جدا ش��ده تصمیم گرفتند که کودکانشان را با یک 

عضو خانواده یا یک حامی در آمریکا بگذارند.  
معاون پ��روژه حقوق مهاجران ای س��ی ال یو گفت، 
صده��ا خانواده هنوز پیدا نش��ده اند. او گفت: مردم 
می پرس��ند که چه زمانی تم��ام این خانواده ها پیدا 
می ش��وند و متاس��فانه من برای آن پاسخی ندارم. 
نمی دانم. واقعیت غم انگیز این اس��ت که صدها تن 
از والدین بدون کودکانش��ان ب��ه آمریکای مرکزی 
بازگردانده ش��دند و ک��ودکان با نزدیکان آش��نا یا 
دور باق��ی ماندند.ی��ک گ��روه میدانی مس��تقر در 
مکزیک و آمریکای مرکزی که ش��خصا برای یافتن 
خانواده های جدا شده تالش می کنند، در بیانیه ای 
گفتند که ب��ه یافتن خانواده های آن کودکان ادامه 
می دهند. از آوریل ۲۰۱۷ جف سش��نز، دادس��تان 
کل وق��ت آمری��کا، اعم��ال مقررات��ی ب��ا »تحمل 
صفر« درباره مهاج��ران غیرقانونی در مرزهای این 
کش��ور را اعالم کرد. طبق این مق��ررات جدید که 
دول��ت ترامپ اجرایی کرد، هم��ه  مهاجرانی که به 
ط��ور غیرقانونی از مرزه��ای آمریکا عبور می کنند، 
»مجرم« محس��وب می شوند و تحت پیگرد کیفری 
قرار می گیرند؛ حتی افرادی که به دنبال پناهندگی 

در این کشور هستند.

نیمچه گزارش

 

علی تتماج 

کنفرانس مجازی ش��ورای امنیت که تحت عنوان »حفظ 
صلح و امنیت جهانی؛ بررسی اوضاع منطقه خلیج فارس« 
به ریاست وزیر خارجه روسیه برگزار شد. حاضران در این 
نشست ضمن تاکید بر وضعیت بحرانی خاورمیانه خواستار 
ایجاد اجماعی سراس��ری برای حل بحران های خاورمیانه 
ش��دند. حال این س��وال مطرح اس��ت که بح��ران کنونی 
منطقه چگونه رفع می ش��ود و چ��ه اقداماتی باید صورت 

گی��رد؟ نگاهی به تحوالت چند دهه اخیر منطقه نش��انگر 
مجموعه ای یکسان از بحرانهاست که همچنان ادامه یافته 
است. هر چند که عدم رویکرد کشورهای منطقه به تعامل 
و گف��ت و گ��و از دالیل بحران ها اس��ت ام��ا در کنار آن 
چند اصل مهم وجود دارد که بر سایر مولفه های تاثیرگذار 
اس��ت. نخس��ت آنکه بازیگران فرامنطقه ای برای سلطه بر 
مناب��ع خاورمیانه از جمله نفت و گاز در کنار ایجاد فضای 
بحرانی در منطقه، رقابتی ناس��الم را ب��رای اخراج رقبا از 
می��دان اجرا می کنند که نتیج��ه آن، بحران ها و ناامنی و 

چند دستگی میان کشورهای منطقه است. 
اخت��الف افکنی در قالب ش��یعه و س��نی، مقاومتی و غیر 
مقاومت��ی، حامی ایران و حامی عربس��تان نمودی از این 
اختالف افکنی هاس��ت. نتیجه ای��ن وضعیت را می توان در 

تنشهای منطقه میان همس��ایگان و بویژه تجاوز سعودی 
به یمن مشاهده کرد که میلیون ها قربانی برجای گذاشته 
اس��ت. دوم آنکه از زمان تاسیس رژیم صهیونیستی، عمال 

منطقه روی آرامش ندیده است. 
از یک س��و این رژیم با سیاست های اش��غالگرایانه که بنا 
نهاده ش��ده همچنان به این رون��د ادامه می دهد و حتی 
ب��ه رغ��م کمپ دیوید و اس��لو و وادی عرب��ه، از این روند 
دست برنداشته اس��ت چنانکه حتی اکنون نیز که امارات 
و بحری��ن با ادعای ح��ذف طرح الحاق به س��ازش با این 
رژیم پرداخته اند، شهرک سازی در ابعاد گسترده تری اجرا 
می ش��ود. از س��وی دیگر حمایت کش��ورهای غربی بویژه 
آمری��کا و انگلیس از این رژی��م خود مولفه ای برای بحران 
س��ازی در منطقه شده چرا که ناامنی در منطقه را برابر با 

امنیت برای این رژیم می دانند. 
س��وم آنکه خاورمیانه با خطر تروریسم همراه است. زمانی 
القاع��ده و اکن��ون نیز گروه های��ی مانند داع��ش، امنیت 
منطقه را تهدی��د می کنند. به اذعان مقام��ات آمریکایی، 
این گروه های تروریستی س��اخته و پرداخته دستگاه های 
اطالعاتی آمریکا و انگلیس هس��تند ک��ه برای برهم زدن 
امنیت منطقه ایجاد ش��ده اند. مجموع این مولفه ها نشان 
می دهد که بازیگران فرامنطقه و رفتارهای بحران ساز آنها 
زمینه س��از وضعیت نابس��امان خاورمیانه ش��ده است لذا 
ب��رای پایان این وضعیت، گزینه اصل��ی اخراج بیگانگان و 
البته عقبه آنها یعنی رژیم صهیونیس��تی از منطقه اس��ت 
که زمینه س��از تحقق صلح و امنیت سراس��ری در منطقه 

خواهد شد.

یادداشت

گزارش

طی هفته های اخیر در حالی در حوزه اجتماعی و فرهنگی 
محدودیت های گس��ترده ای علیه مس��لمانان در فرانس��ه 
اعمال ش��ده اس��ت که اکنون دامنه آن به حوزه اقتصادی 
نیز رس��یده است چنانکه وزیر کش��ور فرانسه در اظهاراتی 
ضداسالمی از وجود بخش خاص برای محصوالت »حالل« 

در فروشگاه های این کشور ابراز ناراحتی کرد.
فرانس��ه در جم��ع اولین ناقضان حقوق مس��لمانان اس��ت 
ک��ه با ادعای وضع قوانین اجتماع��ی و فرهنگی، به اعمال 
محدودی��ت و محرومی��ت علیه مس��لمانان می پ��ردازد در 
حالی که در همین فرانس��ه اهانت به مقدس��ات اسالمی از 
جمله انتشار کاریکاتورهای موهن آزاد است. در حالی طی 
هفته های اخیر ماکون رئیس جمهور فرانسه رسما با ادعای 
حمایت از فرهنگ فرانسوی به مسلمانان تاخته و خواستار 
مقابله با آنها ش��ده است که اکنون »جرالد دارمانین« وزیر 
کشور فرانس��ه در گفت و گو با یک ش��بکه محلی مخالفت 
خود را با وجود بخش مخصوص به محصوالت حالل اعالم 
ک��رد.او گفت وج��ود بخش محصوالت غذای��ی حالل او را 
»ش��وکه« می کند و او ش��خصا از وجود این بخش ناراحت 
است! به اعتقاد او نباید در این فروشگاه ها بخش هایی ویژه 
برای آن محصوالت وجود داش��ته باشد. دارمانین که با هر 

چیزی که در کشورش اسالمی باشد مخالف است، در ادامه 
مدعی ش��د: مذهب گرایی یا فرقه گرایی به  این صورت آغاز 

می شود و سرمایه داری در این خصوص مسئول است.
س��خنان وزیر کشور فرانس��ه پس از آن است که یک معلم 
فرانس��وی کاریکتور هایی اهانت آمی��ز از پیامبر اکرم )ص( 
را ب��رای دانش آموزان خود به نمایش گذاش��ت؛  اقدامی که 
احساس��ات یک ج��وان را جریحه دار کرد و باعث ش��د او با 
چاق��و معلم خود را به قتل برس��اند. مظنون این حادثه که 
یک جوان ۱۸ س��اله چچنی بود که به دس��ت پلیس کشته 
ش��د.به دنبال اقدامات اسالم س��تیزانه کش��ور فرانسه، وزیر 
کشور مدعی شد مسجدی در حومه پاریس به دلیل ترویج 
اسالم س��تیزی بس��ته شد. این مسجد در ش��بکه اجتماعی 
فیس ب��وک ویدیویی را منتش��ر کرده ک��ه در آن از نحوه 
تدریس معلم مقتول انتقاد شده است. پاریس، طی سه سال 
گذشته، ۳۵۸ مکان از جمله چندین مسجد را بسته  و ۴۲۸ 
فرد غیرفرانسوی را که مدعی است مظنون به »فعالیت های 

افراطی« هستند مجبور به خروج از این کشور کرده  است.
الزم به ذکر اس��ت اخی��ر مکرون با رونمای��ی از این الیحه 
ادع��ا کرد که ه��دف آن مبارزه با افراط گرایان اس��المی در 
فرانسه است.رئیس جمهور فرانسه مدعی شد:  »اسالم دینی 

اس��ت که ام��روزه در تمام جهان در بحران به س��ر می برد. 
این مس��ئله را فقط در کشور خودمان شاهد نیستیم«.او در 
ادام��ه ادعاهای خود گفت، ه��دف از اجرای این الیحه پس 
از به تصویب رس��یدن، مواجه با مشکل افزایش افراط گرایی 
اس��المی در فرانسه و تقویت »توانایی ما در زندگی در کنار 
یکدیگ��ر« خواه��د بود.مکرون که پیش تر نی��ز بارها چهره 
اسالم ستیز خود را نش��ان داده است، افزود: »سکوالریسم 
پایه و اساس فرانس��ه ای متحد است«.وی همچنین مدعی 
شد هر کس در فرانسه می تواند آزادانه دین خود را انتخاب 
کند اما به نمایش گذاشتن وابستگی های مذهبی تحت هیچ 

شرایطی در فضای عمومی و مدارس مجاز نخواهد بود.
رئیس جمهور فرانس��ه در ادامه ادعاهایش گفت فرانسه به 
دنبال »رها کردن« دین اسالم در فرانسه از اثرگذاری های 
خارج��ی خواهد بود.این الیحه دولت فرانس��ه به طور کلی 

درخص��وص تقویت سکوالریس��م و جدا ک��ردن نهادهای 
مذهب��ی از جمله کلیس��اها از دولت اس��ت ام��ا مقابله با 
س��رمایه گذاری خارجی برای س��اخت مس��اجد و مدارس 
مذهب��ی خصوص��ی وتقابل با ائمه جماع��ت دارای تابعیت 

خارجی در فرانسه را نیز در بر می گیرد.
متولی مس��جد »لیون« در پاسخ به این ادعا که هدف این 
الیحه مقابله با تفرقه گرایی در جامعه فرانس��ه است، گفت: 
»چه چیزی موجب تفرقه می ش��ود؟ عامل آن مس��لمانان 

نیستند، آن ها فقط خواستار وحدت هستند«.
خب��ر دیگر آنکه حم��اس هرگونه ارتباط ب��ا یک جمعیت 
فرانس��وی را ک��ه به ادع��ای پاریس در ماج��رای قتل یک 
معلم فرانس��وی دست داشته، رد کرد.جنبش حماس اعالم 
کرد، هیچ ارتباطی با جمعیت »شیخ یاسین« در فرانسه یا 

رئیس آن »عبدالحکیم الصفریوری« ندارد.
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هشدار درباره ورود سازشگران به مسجداالقصی
خطیب مسجداالقصی و رئیس هیأت عالی اسالمی قدس اشغالی تأکید 
کرد که خطر بازدید سازش��گران با رژیم صهیونیستی از مسجداالقصی 
کمتر از یورش صهیونیس��ت ها به این مس��جد نیس��ت.  شیخ »عکرمه 
صب��ری« گفت که هر هیأت��ی که به دلیل عادی س��ازی روابط با رژیم 
صهیونیس��تی وارد قدس اش��غالی می ش��ود، ض��رر و زیان��ش کمتر از 
یورش شهرک نش��ینان به مسجداالقصی نیس��ت.وی تصریح کرد که بازدید 
عادی کنندگان روابط با رژیم صهیونیس��تی از مسجداالقصی کامال مردود است 
و تمامی رژیم ها بایس��تی به روایت اس��المی درباره مس��جداالقصی بازگردند نه 
روایت یهودیان. شیخ صبری افزود که ورود این هیأت ها به مسجداالقصی تحت 
حمایت رژیم صهیونیس��تی اعتراف تلویحی به مشروعیت رژیم اشغالگر در شهر 

قدس اشغالی است.

مردم تعیین کننده سرنوشت بالروس
»الکس��اندر لوکاش��نکو« رئیس جمهور بالروس گف��ت تا زمانی که وی 

رئیس جمهور است،  این ملت است که تصمیم گیری می کند.
وی گفت:»گفته ش��ده که ما هرگز کشور را تسلیم نخواهیم کرد و این 
بدان معناس��ت که ما هرگز آن را تس��لیم نمی کنیم. این ملت است که 
تصمیم گیری می کند و نه رئیس دولت، نه رئیس دیوان عالی، نه مقامات 
عالی رتبه و نه نمایندگان تصمیم  گیری می کنند و این ملت اس��ت که هر 
تصمیمی بگیرد اجرا خواهد شد.« وی اضافه کرد:  اگر ملت به این نتیجه برسند 
که کشورمان را باید تجزیه کنیم و بخش هایی از آن را به دیگران بدهیم این کار 
اتفاق می افتد اما اگر ملت تصمیم گرفت که در کش��وری مسالمت آمیز،  آرام و با 
فرهنگ عالی زندگی کنیم این بدان معناس��ت که ما در چنین کش��وری زندگی 

خواهیم کرد.

احیای روابط بولیوی با ونزوئال 
رئیس جمهور منتخب بولیوی ضمن انتقاد از اقدامات سازمان کشورهای 
آمریکایی در قبال این کش��ور، از دنبال کردن سیاس��ت خارجی احیای 
روابط با کشورهای ونزوئال و کوبا خبر داد. »لوئیس آرسه« رئیس جمهور 
منتخب بولیوی گفت سیاس��ت خارجی احی��ای روابط با ونزوئال و کوبا 
را دنبال خواهد کرد.وی گفت می خواهد همه روابط کش��ورش را دوباره 
برقرار کند زیرا دولت س��ابق بس��یار ایدئولوژیک عمل کرده و مردم بولیوی 
را از دسترس��ی به داروهای کوبا و روس��یه و پیشرفت ها در چین محروم و آن ها 
را به ش��کلی غیرضروری و مضر متاثر کرده اس��ت. رهبر حزب »جنبش به سوی 
سوسیالیس��م« همچنین گفت: سازمان کشورهای آمریکایی باید اشتباهات خود 
را در بولیوی اصالح کند. اما اگر این کار را نکند، ما در کنار کش��ورهای دیگر و 

سازمان های بین المللی که به ما احترام می گذارند، کار خواهیم کرد.

 لبنان: وزارت خارج��ه آمریکا برای ارائه اطالعات 
درباره یک عضو ارش��د جنبش ح��زب اهلل لبنان پنج 
میلیون دالر جایزه تعیین کرد. واشنگتن اعالم کرده 
است، به هر کس��ی که اطالعاتی درباره »هیثم علی 
طباطبایی« از اعضای ارش��د جنبش حزب اهلل لبنان 
اطالعاتی ارائه کند، پنج میلیون دالر جایزه می دهد.

 لیبی: »استفانی ویلیامز« نماینده موقت دبیرکل 
س��ازمان ملل متحد در امور لیب��ی، اعالم کرد که 
طرفی��ن درگیر در لیب��ی به توافقاتی دس��ت پیدا 
کرده اند.ب��ه گزارش پایگاه خبری »روس��یا الیوم«، 
نماینده سازمان ملل متحد در این ارتباط گفت که 
توافقات جدیدی میان هیأت ه��ای نظامی طرفین 
درگی��ر در مذاکرات ژنو حاصل ش��ده اس��ت که از 
جمل��ه آن می توان به بازگش��ایی جاده ها و خطوط 

هوایی داخل کشور اشاره کرد.

 پاکس�تان: نخس��ت وزیر پاکس��تان گفت: حل 
مش��کالت افغانس��تان از طرق نظامی میسر نیست 
و تنها راه حل برون رفت از ش��رایط فعلی، آشتی و 
گفت وگو است. »عمران خان« در دیدار با »گلبدین 
حکمتیار« رئیس حزب اس��المی افغانستان اظهار 
داشت: حل مش��کالت افغانس��تان از طرق نظامی 
میس��ر نیس��ت و تنها راه حل برون رفت از شرایط 

فعلی، آشتی و گفت وگو است.

 عربستان: دادستان کل عربستان سعودی که در 
ماجرای کشته شدن روزنامه نگار معارض این کشور در 
ترکیه به استانبول اعزام شده بود، به دست شاه سعودی 
ترفیع درجه گرفت.وبگاه انگلیسی »میدل ایست آی« 
در گزارش��ی اعالم کرد، »سلمان بن عبدالعزیز« شاه 
سعودی، »سعود المعجب« دادستان کل این کشور را 

به عنوان عضو هیأت علما منصوب کرد.

 آلمان: دبیر کل س��ازمان پیمان آتالنتیک شمالی 
)ناتو( از دایر ش��دن مرک��ز فضایی این ائتالف نظامی 
در پایگاه هوایی رامش��تاین آلمان خب��ر داد.»ینس 
استولتنبرگ« دبیر کل ناتو، که  در کنفرانس خبری 
در بروکسل سخن می گفت اعالم کرد که مرکز فضایی 

ناتو در پایگاه هوایی رامشتاین آلمان دایر می شود. 

افزودنمحرومیتهایاقتصادیبهنقضآزادیهایاجتماعیوفرهنگیمسلمان

اسالم ستیزی فرانسه به 
غذای حالل رسید 

سفارتآمریکامجریکشتار
الرضوانیه

یک فرمانده الحش��د الش��عبی خبر داد که س��فارت آمریکا عامل بمباران یک 
من��زل مس��کونی در الرضوانیه بغداد بوده و وقتی واش��نگتن، قصد داش��ته به 

خانواده های قربانیان، پول بدهد، این خانواده ها حاضر به پذیرش نشدند.
»محمد البصری« از فرماندهان س��ازمان الحشد الشعبی )بسیج مردمی( عراق 
از بسته شدن پرونده بمباران منطقه »الرضوانیه« بغداد خبر داد.ستاد مشترک 
ارتش عراق هش��تم مهر ماه جاری اعالم کرد که در جریان بمباران یک منزل 

مسکونی در الرضوانیه، پنج نفر کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.
البص��ری ب��ه پایگاه خبری ش��فق نیوز گفت ک��ه »تحقیقات درب��اره بمباران 
الرضوانیه ثابت کرد که س��فارت آمریکا در آن دست داشته است«.وی تصریح 
ک��رد: »نیروهای امنیتی عراق، پس از بمب��اران یک منزل در نزدیکی فرودگاه 
بغداد، این تحقیقات را انجام دادند... ولی پس از اثبات دست داشتن آمریکاییها، 

این پرونده بسته شد«.
این فرمانده الحش��د خاطر نش��ان کرد: »طرف آمریکای��ی توجیه می کند که 
عملیات عمدی نبود.... و این حادثه در جریان عملیات آموزشی بر روی برخی 

از موشکهای سفارت ]آمریکا در بغداد[ صورت گرفته است«.
البص��ری در پایان گفت: »س��فارت آمری��کا تالش کرد مبلغ زی��ادی پول، به 
خانواده های این شهدا بدهد، ولی خانواده ها حاضر نشدند این پولها را به عنوان 
دیه قبول کنند«. از س��وی دیگ��ر دبیرکل عصائب اهل الحق عراق خواس��تار 
تس��ریع روند تحقیقات تخصصی و ش��فاف درباره جنای��ت الفرحاتیه و تالش 
برای یافتن گروگان ها ش��د.»قیس الخزعلی« دبیرکل جنبش مقاومت اسالمی 
»عصائب اهل الحق« عراق بر ضرورت تس��ریع در تکمیل تحقیقات حرفه ای و 
شفاف درباره جنایت »الفرحاتیه« و شناسایی عامالن این جنایت و تحویل آنها 

به دستگاه قضایی کشور تاکید کرد.
خب��ر دیگر از عراق آنکه وزارت دفاع عراق از کش��ف گور جمعی حاوی بقایای 
اجس��اد بیش از پنجاه نفر از قربانیان حمله داعش به استان کرکوک در شمال 
عراق خبر داد.»یحیی رس��ول« سخنگوی وزارت دفاع عراق در بیانیه ای گفت: 
واح��دی از نیروه��ای پلی��س فدرال طی یک عملیات جس��تجو و پاکس��ازی 
روس��تاهای استان های کرکوک، یک گور جمعی را در یکی از روستاها یافتند.

وی افزود: این گور جمعی حاوی بقایای اجساد بیش از ۵۰ نفر است که توسط 
باندهای تروریستی داعش در جریان حمله آنها به این روستا کشته شدند.

تکرارروزهایمرگبارافغانستان
 

اقدامات بحران س��از نیروهای آمریکای��ی و ناتو در 
افغانس��تان همچنان روزهای خونین این کش��ور را 
تش��دید می کند چنانکه به گفت��ه مقامات امنیتی 
افغانستان بر اثر حمالت طالبان به شمال این کشور 
تاکن��ون ده ها نیروی دولتی کش��ته و زخمی ش��ده 
اند. مناب��ع محلی در والیت تخار اع��الم کردند که 
در حمالت طالبان در شهرس��تان بهارک این والیت 
بیش از ۴۰ نیروی دولتی کشته و بیش از ۳۰ نیروی دیگر زخمی شده اند.»سید 
صالح الدین برهانی«، عضو ش��ورای والیتی تخار به روزنامه اطالعات روز گفت 
که نیروهای مشترک امنیتی که شمار آنها به ۱۰۰ نفر می رسید برای سرکوب 
»دش��من« به منطقه »مسجد س��فید« این شهرس��تان رفته بودند که حوالی 

ساعت ۳:۰۰ بامداد امروز هدف حمالت سهمگین طالبان قرار گرفته اند. 
ب��ه گفت��ه برهانی، در ای��ن حمالت ۴۳ نی��روی دولتی ش��امل ارتش، پلیس، 
نیروهای یگان ویژه کشته و بیش از ۳۰ تن دیگر نیز زخمی شده اند.وی تأکید 
کرد که طالبان و نیروهای »الیزری« این گروه از استقامت قندوز حمالت شان 
بر نیروهای امنیتی در شهرس��تان بهارک را سازمان دهی کرده اند.همچنین در 
درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان در شهرستان خواجه غار تخار نیز سه 

سرباز پلیس محلی کشته شده اند.
عبدالقیوم حیرت، رییس بهداش��ت تخار نیز به اطالعات روز گفت که تاکنون 
۴۳ کش��ته و هش��ت زخمی تنها از شهرستان بهارک به بیمارستان این والیت 

منتقل شده اند.
به گفته وی، از جمع زخمی ها، پنج زخمی در این بیمارس��تان بس��تری شده 
و باقی س��ه زخمی دیگر به کابل منتقل ش��ده اند.در همین حال، محمدجواد 
هجری، س��خنگوی والی تخار نیز گفت که طالبان حمالت  خود را در روستای 
»مس��جد سفید« شهرس��تان بهارک و نزدیکی شهرستان خواجه غار راه اندازی 
کرده اند.هجری کش��ته ش��دن تنها ۲۵ نیروی دولتی )۲۲ نفر در بهارک و سه 
نفر در خواجه غار( را تأیید کرد. او اما گفت که این آمار ابتدایی است و احتمال 
افزایش آن وجود دارد.خبر دیگر آنکه بر اس��اس اعالم مقامات افغانستان، ۱۱ 
تن که در صف انتظار برای دریافت ویزای خود مقابل کنسولگری پاکستان در 

جالل آباد بودند، بر اثر ازدحام جمعیت جان خود را از دست دادند.

سازشکارانمشوقتداومجنایات
اشغالگران

در واکنش به حمالت جدید رژیم صهیونیس��تی به س��وریه و غزه، حازم قاسم 
س��خنگوی جنبش مقاومت اسالمی )حماس( اعالم کرد، عادی سازی روابط با 

رژیم صهیونیستی این رژیم را به تداوم جنایت های خود ترغیب می کند.
این اظهارات سخنگوی حماس در پی حمالت جنگنده های رژیم صهیونیستی 
به چندین منطقه در دیر البلح و شرق خان یونس در نوار غزه و شلیک موشک 
به مدرس��ه ای در حومه ش��مالی »القنیطره« ایراد ش��د.حازم قاسم تاکید کرد 
ک��ه عادی س��ازی روابط با رژیم صهیونیس��تی این رژیم را به ارتکاب بیش��تر 
جنایت های خود علیه امت اس��المی و عربی ترغیب می کند و این امر تنها در 
خدمت طرح توسعه ای صهیونیس��ت ها است. عصر سه شنبه یک هیأت دولتی 
اماراتی به ریاست وزیر اقتصاد و دارایی وارد اراضی اشغالی شد.امارات و بحرین 
در اواس��ط ماه سپتامبر گذشته در کاخ س��فید با حضور دونالد ترامپ، رئیس 
جمهوری آمریکا، توافق عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را امضا کردند. 
همزمان رئیس کمیته مردمی مبارزه با محاصره نوار غزه از افزایش فقر در این 
منطق��ه خبر داد. »جمال الخضری« رئیس کمیت��ه مردمی مبارزه با محاصره 
نوار غزه اعالم کرد که میزان فقر در این منطقه در س��ایه تداوم محاصره آن از 
س��وی رژیم صهیونیستی افزایش یافته است.وی افزود: گسترش ویروس کرونا 
از یک س��و و تداوم محاصره ۱۴ س��اله از سوی دیگر باعث وخیم شدن اوضاع 
نوار غزه ش��ده است.الخضری بیان کرد: بیش از ۸۵ درصد از ساکنان نوار غزه 
زیر خط فقر زندگی می کنند. میانگین فقر در این منطقه بسیار خطرناک بوده 
و نیازمند مداخله فوری از س��وی جامعه بین الملل است.وی ادامه داد: جامعه 
بین الملل باید برای از بین بردن فقر و برداشتن محاصره نوار غزه تالش کند.

الخض��ری گفت: نرخ بیکاری در میان جوانان در غزه به بیش از ۶۵ درصد می 
رس��د. الزم به ذکر است اقدامات سازشکارانه بحرین و امارات در حالی صورت 
می گیرد که آنها ادعای کمک به فلس��طین را س��ر می دهند اما هیچ کدام از 
لزوم لغو محاصره ۱۳ س��اله غزه س��خنی نمی گویند که خود س��ندی بر واهی 

بودن ادعای سازشکارانه آنهاست. 
در این میان »راس��م عبیدات« پژوهشگر و نویسنده فلسطینی فاش کرد، امارات 
عربی متحده حمایت مالی از پروژه ای صهیونیس��تی در قدس اشغالی را بر عهده 
خواهد داشت، پروژه ای که به یهودی سازی قدس شدت می دهد و به رژیم اشغالگر 

در تسلط بر اراضی فلسطینی کمک می کند.


