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هند: نیروی هوایی هند قرارداد خرید ۱۰۰ بمب 
اسپایس-۲۰۰۰ را به ارزش بیش از ۴۳ میلیون دالر با 
یک ش��رکت تجهیزات نظامی رژیم صهیونیستی امضا 
کرد. خبرگزاری آناتولی به نقل از وبسایت هندی آنی 
نوش��ت نیروی هوایی هند ق��رارداد خرید ۱۰۰ بمب 
اس��پایس-۲۰۰۰ را به ارزش ۴۳ میلیون و ۲۰۰ هزار 
دالر با یک شرکت تجهیزات نظامی رژیم صهیونیستی 

امضا کرد.

ونزوئلا: »خوان گوایدو«، رهب��ر مخالفان دولت 
»ونزوئال« گفته معارضان قصد ش��رکت در دور جدید 
مذاک��رات در ن��روژ با نماین��دگان دول��ت »نیکالس 
مادورو«، رئیس  جمه��ور ونزوئال را ندارن��د.  مخالفان 
ونزوئال روز ۲۹ ماه مه مذاکراتی که به دنبال رس��یدن 
به راه حل سیاس��ی برای این کش��ور است را ممنوع 
کردن��د. هیئت ه��ای مخالف��ان خواس��تار اس��تعفای 
»نیکالس مادورو« و برگزاری انتخابات جدید بودند. 

ترکیه:  خبرگزاری آذربایجان از آغاز یک رزمایش 
بزرگ مشترک با نام »برادری ناگسستنی ۲۰۱۹« میان 
ارتش این کش��ور با نیروهای مس��لح ترکیه در منطقه 
جمهوری نخجوان خبر داد. براساس  سناریوی منتشر 
شده از این رزمایش، واحدهای ترکیبی نیروهای مسلح 
آذربایج��ان و نیروه��ای مختلف س��اختاری جمهوری 
نخجوان و نیروهای مسلح ارتش ترکیه به منطقه محل 

برگزاری این رزمایش منتقل شده اند.

اتحادیله اروپا: وزرای کش��ور اعض��ای اتحادیه 
اروپ��ا درباره تش��دید قوانین بازگردان��دن مهاجران و 
پناهجویان به کشورهای مبدا به توافق نظر دست پیدا 
کردند. در توافق جدید وزرای کش��ور اعضای اتحادیه 
اروپا آمده اس��ت که ب��رای بازگردان��دن آن تعداد از 
مهاج��ران و پناهجویانی که بنا به دالیل تائید ش��ده 
و قانونی ملزم به بازگش��ت هس��تند، سه ماه زمان در 

نظر گرفته می شود. 

لیبی: ش��ورای ریاس��تی دولت وفاق ملی لیبی با 
صدور بیانیه ای اعالم کرد: ما س��کوت بین المللی در 
قبال حمله به نهاده��ای مدنی در طرابلس را محکوم 
می کنیم. در ادامه این بیانیه آمده است: جنگنده های 
وابس��ته به »خلیفه حفتر« فرمان��ده ارتش ملی لیبی 
اقدام به بمباران بیمارس��تانها در مناطق »السوانی« و 

»عین زاره« واقع در جنوب طرابلس می کنند.

کانلادا: همزمان با س��فر مع��اون رئیس جمهور 
ونزوئ��ال به کوب��ا، وزیر ام��ور خارجه کان��ادا بر نقش 
هاوان��ا در تح��والت کاراکاس تأکید کرد. در آس��تانه 
دیدار »دیوس��دادو کابلو« مع��اون »نیکالس مادورو« 
رئیس جمهور ونزوئال و »رائول کاسترو« دبیرکل حزب 
کمونیست کوبا، »کریستینا فریلند« وزیر امور خارجه 
کان��ادا تأکید کرد »هاوانا« نقش��ی مه��م در تحوالت 

ونزوئال ایفا خواهد کرد.

ذرهبین

دفع حمالت تروریست ها در حماه
در ناکامی دیگر برای تروریس��ت ها و حامیانشان، 
ارتش سوریه ضمن دفع حمالت تروریستها در شمال 
استان حماه، موفق شد کنترل سه منطقه را به دست 

گیرد که پنجشنبه از آن عقب نشینی کرده بود.
»ویکت��ور کوپچی��ن« رئیس این مرک��ز در یک 
نشست خبری گفت که در ش��ش ژوئیه )۱6 خرداد( 
حدود 5۰۰ عنصر از ائتالف تروریس��تی »هیئة تحریر 
الشام« )هتش( –که جبهه النصره رکن اصلی تشکیل  
دهنده آن است- و گروه های همپیمان آن، به مواضع 
ارتش س��وریه حمله کردند. خبرگزاری اسپوتنیک به 
نقل از کوپچین گزارش داد که این حمالت در شهرک 
»الجبین« و ارتفاعات »الملح« در ریف اس��تان حماه 
صورت گرفت.تروریست ها برای عملیات خود از شش 
تان��ک، چهار خودروی زرهی و ۲۰ خودروی مجهز به 

دوشکا و چندین جنگ افزار دیگر استفاده کردند.
ب��ه گفته کوپچین، ارتش س��وریه در جریان دفع 
این حم��الت، موفق ش��د ۱۴۰ تروریس��ت را از پای 
درآورد. ی��ک منب��ع نظامی نیز اعالم ک��رد که ارتش 
سوریه پیشروی به سمت کفرهود و ارتفاعات الملح را 
آغاز کرد و موفق شد کفرهود را آزاد کند. در این میان 
یک مقام روس��ی دو حمله تروریس��تی شبه نظامیان 
»تحریر الش��ام« به مواضع ارتش س��وریه در حماه را 

تایید کرد.
در واکن��ش ب��ه نقض توافق »س��وچی« توس��ط 
تروریستها، ارتش سوریه از ۱6 اردیبهشت ماه گذشته 
عملیات خود را در ش��مال اس��تان حم��اه آغاز کرد و 
دامنه آن به الذقیه و جنوب ادلب رسید. بر اساس این 
تواف��ق، قرار بود ترکیه به عن��وان طرف ضامن، کاری 
کن��د که تروریس��تها از منطقه »عاری از س��الح« در 
شمال س��وریه خارج ش��وند، ولی موفق به انجام این 

کار نشد.

نیمچهگزارش

زلونسکی بازیگر خوبی است 
رئیس جمه��ور روس��یه در واکن��ش به پی��روزی یک کمدی��ن در انتخابات 
ریاست جمهوری اوکراین گفت، گرچه او بازیگر خوبی است اما ریاست جمهوری 

بسیاربا بازیگری متفاوت است.
»والدیمیر پوتین« با اشاره به پیروزی »ولودیمیر زلونسکی« کمدین معروف 
اوکراین در انتخابات ریاس��ت جمهوری تصری��ح کرد، گرچه وی یک بازیگر خوب 
اس��ت اما رئیس جمهور بودن یک موضوع متفاوت از بازیگری است.پوتین در نشست 
بین المللی اقتصادی »س��نت پترزبورگ« در ارتباط با احتمال دیدار بدون پیش شرط با 
او  گفت گرچه هنوز با طرف اوکراینی تعامل نداشته است اما دیدار با یک کمدین سابق 
از نظر وی مش��کلی ندارد. »دیمیتری پس��کوف« س��خنگوی کاخ کرملین در این مورد 
گفته بود: »نشس��ت "والدیمیر پوتین" با زلونس��کی در قالب نورماندی فقط در صورتی 

امکان پذیر خواهد بود که شرایط خاصی محقق شوند.«

سر خط 
گام جانسون برای نخست وزیری

بوریس جانسون از اتهام دروغ پراکنی به قصد فریب مردم در خالل کمپین 
همه پرسی برگزیت در سال ۲۰۱6 تبرئه شد.

دادگاه عالی انگلیس »بوریس جانس��ون« وزیر امور خارجه پیشین را از اتهام 
فریب افکار عمومی جهت رأی دادن به برگزیت، تبرئه کرد. جانس��ون که یکی از 
رهبران کمپین طرف داران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱6 بود، توسط 
فردی به نام »مارکوس بال«، به دروغ گویی برای تغییر افکار عمومی به نفع اهداف خود 
متهم ش��د. طبق شکایت مارکوس بال، جانسون برای ترغیب رأی دادن شهروندان بریتانیا 
به برگزیت، بر روی اتوبوس انتخاباتی قرمز رنگ خود به دروغ نوشته بود: »بریتانیا هفته ای 
۳5۰ میلیون پوند به اروپا پول می فرس��تد«. وکالی جانسون توانستند ادعای فریب مردم 
توسط او را تکذیب کنند. انتظار می رود قضات استدالل خود برای تبرئه جانسون را در آینده 

منتشر کنند. جانسون یکی از کاندیدهای اصلی رقابت نخست وزیری است.

قاره سبز
بسیاری از داعشی ها سعودی هستند

»حمد بن جاسم آل ثانی« نخست وزیر پیشین قطر در گفت و گو با روزنامه 
»دیلی تلگراف« انگلیس گفت: بسیاری از عناصر داعش سعودی هستند. نخست 
وزیر پیشین قطر در گفت وگو با روزنامه دیلی تلگراف گفت: کشورهای محاصره 
کننده قطر به ویژه عربس��تان و امارات متحده عربی با بهانه قرار دادن تروریسم 

در حمله علیه قطر، به دنبال دستیابی به خواسته ها و آمال خود هستند.
در همی��ن حال بن جاس��م با بیان اینکه بخش بزرگی از داعش��ی ها س��عودی 
هس��تند، گفت: آنها ما را به دروغ متهم به تروریس��م و م��واردی از این قبیل می کنند 
در حالی که حتی یک س��ازمان بین المللی به صورت علنی از این ادعاها حمایت نکرده 
اس��ت. آمریکا یا هیچ نهاد و ارگان اروپایی نیز ما را متهم به تروریس��م نکردند بلکه تنها 
عربستان سعودی و امارات متحده عربی هستند. تنشها میان قطر و سعودی طی سالهای 

اخیر به شدت افزایش یافته است 
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کنگره به دنبال چیست؟
فرامرز اصغری

نمایندگان کنگره طرحی را در دس��ت بررس��ی دارند که 
در صورت تصویب نهایی جلوی فروش تس��لیحات نظامی به 
کش��ورهای عربس��تان س��عودی، امارات و اردن را می گیرد. 
همچنی��ن تع��دادی از دموکرات های مجلس س��نای آمریکا 
طرحی ارائه دادند که ضمن الزام کاخ سفید به اجرای راهکار 
دو دولت��ی مان��ع الحاق کران��ه باختری به دیگ��ر بخش های 

سرزمین های اشغالی فلسطین می شود. 
حال این سوال مطرح می شود که چرا کنگره آمریکا چنین 

رویکردی در پیش گرفته و چه اهدافی را دنبال می کند؟ آنچه 
در سیاس��ت داخلی و خارجی آمریکا مشاهده می شود نوعی 
تاثیرپذیری از ش��رایط بحرانی در ساختار سیاسی این کشور 
است که بر اساس تنشهای میان جریان های سیاسی و ترامپ 
صورت می گیرد. اکنون هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه 
ب��ه دنبال مقابله با ترامپ هس��تند و در مقاب��ل ترامپ نیز با 
تحرکات و بحران س��ازی در جهان و نمایش قدرت س��عی در 
مقابله با آنها را دارد. ترامپ فروش تس��لیحات به س��عودی را 
مولفه ای برای کس��ب منافع اقتص��ادی می بیند که می تواند 
کمک��ی به وعده های اقتصادی ترامپ باش��د در همین حال 
وی با رویکرد به حمایت از س��عودی و صهیونیست ها، خود را 

برخوردار از البی صهیونیستی و عربی می بیند.
 با این ش��رایط مخالفان ترامپ با رویکرد مانع سازی در 
برابر اقدامات ترامپ به دنبال به شکس��ت کشاندن وعده های 

اقتصادی و قطع روابط البی های عربی و صهیونیستی با ترامپ 
هس��تند تا با این اب��زار در انتخابات ۲۰۲۰ زمینه شکس��ت 
ترامپ را فراهم س��ازند. بر این اس��اس این اق��دام برگرفته از 
اختالفات ش��دید در ساختار سیاس��ی آمریکاست چنانکه در 
کنار اس��تیضاح ترامپ، برخی سیاستمداران همچون پلوسی 
رهبر دموکرات ها خواس��تار زندانی شدن ترامپ شده اند لذا 
ای��ن اقدام برگرفته از بش��ر دوس��تی کنگره نمی باش��د چرا 
که آنها در عمل اقدامی علیه رژیم صهیونیس��تی و س��عودی 
ص��ورت نداده اند لذا این اقدام بیش��تر جنگ روانی علیه کاخ 
سفید اس��ت نکته دیگر آنکه انزجار جهانی از تجاوز سعودی 
به یمن و اش��غالگری صهیونیست ها موجب این رفتار کنگره 
برای فرار از بازخواس��ت افکار عمومی است روز جهانی قدس 
و خروش جهانیان در حمایت از فلسطین از عوامل تاثیرگذار 
بر مواضع کنگره در باب اش��غال کرانه باختری اس��ت بر این 

اس��اس می توان گفت ک��ه کنگره با این مصوب��ات به دنبال 
ناکام س��اختن سیاست خارجی ترامپ اس��ت تا هم حمایت 
البی صهیونیس��تی و عربی را از ترامپ دور س��ازد و هم مانع 
از درآمدزایی ترامپ از فروش تس��لیحات ش��ود. این رفتارها 
برگرفت��ه از جنگ قدرت برای انتخابات س��ال ۲۰۲۰ اس��ت. 
کنگره اگر واقعا به دنبال مقابله با جنگ و اش��غالگری اس��ت 
باید تحریم رژیم صهیونیس��تی و سعودی را اجرایی سازد که 

تاکنون چنین نکرده است. 
 با توجه به آنچه ذکر شد می توان گفت که جنگ قدرت در 
ساختار سیاسی آمریکا شدت گرفته و این تقابل از حوزه داخلی 
به سیاس��ت خارجی نیز رسیده و هر کدام از طرفین به دنبال 
بهره گیری از تمام مولفه های داخلی و خارجی برای پیروزی در 
انتخابات ۲۰۲۰ هستند. رفتاری که نشانگر انتخاباتی پر تنش و 

حتی فاقد اصولی اخالقی در انتخابات آتی آمریکا است. 

یادداشت

گروه فرادید  ویژه س��ی امین ش��نبه اعتراضات گلزارش 
مردمی به سیاس��ت های دولت فرانس��ه در حالی 
برگزار می ش��ود که همچنان ماکرون با خش��م به 
معترضان می نگرد اما م��رم بر ادامه اعتراض ها تا 

سرنگونی دولت وی تاکید دارند.
ماکرون رئیس جمهور فرانسه که تالش دارد با 
موضع گیری سیاست خارجی و متهم سازی سایر 
کش��ورها افکار عمومی را از مشکالت داخلی خود 
منحرف س��ازد همچنان با اعتراض های مردمی به 
سیاست هایش مواجه است اعتراض هایی که دامنه 

آن همچنان ادامه خواهد یافت. 
 مردم معترض و فعاالن جنبش ضد س��رمایه 
داری این هفته تظاهرات ملی در ش��هر مونت پلیه 
در جنوب فرانسه برگزار کردند. با این حال سراسر 
فرانس��ه از جمله شهرهای کانونی اعتراضات مانند 
بوردو ، نانت ، مارسی ، لیون ، استراسبورگ ، لیل 

و پاریس پایتخت نیز تظاهرات برگزار شد.
پلیس فرانسه نیز اعالم کرده بودهمچون هفته 
های اخیر ، نیروهای امنیتی و پلیس ضد ش��ورش 
در مقابل معترضان صف آرایی می کنند.در پاریس 
همچن��ان تظاهرات در خیابان ش��انزه لیزه ، اطراف 
منطقه قرمز کاخ ریاست جمهوری و مجلسین ملی 
و سنا ممنوع است.در پاریس هزاران معترض در سی 
امین شنبه عتراضات در شبکه های اجتماعی اعالم 

کرده بودند همچنان به خیابان ها خواهیم آمد.
با توجه به برپایی ج��ام جهانی فوتبال بانوان 

در پاریس که از جمعه ش��ب شروع شده تظاهرات 
دیروز در مقابل ورزش��گاه پاریس )استددوفرانس( 
برپا ش��د تا به گفته معترضان نس��بت به برگزاری 
ای��ن تورنمت با پ��ول و مالیات مردم��ی اعتراض 

صورت گیرد.
جنبش ضدس��رمایه داری در اعتراضات بیش 

از 6 ماه گذشته ، خسارات انسانی فراوانی از جمله 
بیش از ۱۰ کش��ته و ۱۴ هزار زخمی یا بازداشتی 
متحمل ش��ده اند که هنوز روند قضایی بازداشتی 
ها طی نش��ده اس��ت. از بین زخمی ها نیز به ویژه 
اف��رادی که با گلوله "فلش بال" نابینا یا قطع عضو 
ش��ده اند از نظر روحی و روانی خس��ارات جبران 

ناپذی��ری را متحمل ش��ده اند. جنب��ش اعتراضی 
جلیق��ه زردهای فرانس��ه از ۱۷ ماه نوامبر س��ال 
گذش��ته میالدی و در اعتراض ب��ه تصمیم دولت 
مبنی بر افزایش قیمت س��وخت و کاهش مالیات 
ثروتمندان آغاز ش��د ولی به مرور مطالبات آنها رو 
به افزایش گذاش��ت. پارلمان فرانس��ه اخیراً الیحه 
»ضدخرابکاری« دولت فرانسه که با هدف تشدید 
برخورد با اقدام های مخرب معترضان تدوین شده 
بود را تصویب کرد ولی این قانون از سوی شورای 

قانون اساسی فرانسه رد شد.
جلیقه زردها معتقدند ارائه این الیحه از سوی 
دولت ماکرون نش��ان دهنده روحی��ه دیکتاتوری 
اوس��ت و خواهان اس��تعفای او هس��تند. مخالفان 
برنامه های اقتصادی ماکرون  از نوامبر سال گذشته  
و پ��س از اینکه دولت وی اعالم کرد که مالیات بر 
س��وخت را افزایش می دهد، هر هفته در پاریس و 
شهرهای مختلف این کشور تظاهرات می کنند. اگر 
چ��ه در ادامه اعتراض های مردمی، دولت فرانس��ه 
وعده اصالحات داد اما معترضان همچنان با ادامه 
تظاهرات ها بر ناخرس��ندی خود از شرایط موجود 
تاکید دارند. اس��تقرار شمار باالی نیروهای پلیس 
و توسل به خش��ونت با استفاده از ابزارهایی مانند 
س��الح فلش بال که به زخمی و نقص عضو شماری 
منتهی ش��د، از دیگر مواردی بود که آتش خش��م 

معترضان را شعله ور کرده است.
اعت��راض های مردم��ی در حال��ی ادامه دارد 
که سران فرانس��ه بدون توجه به مطالبات مردمی 

همچنان به سیاس��ت  حمایت از کشتار مردم یمن 
ادامه می دهند چنانکه رس��انه های فرانسوی روز 
جمعه گزارش دادن��د که پاریس ۲ناوچه به ارزش 
۷5۰ میلیون یورو به امارات متحده عربی فروخته 

است.
به نوشته روزنامه فرانسوی لو پاریزین، فرانسه 
دو ناوچه جنگی از نوع »گوویند« س��اخت شرکت 
ناوال به امارات متحده عربی فروخته اس��ت. پیش 
تر ش��ماری از س��ازمان های غیردولتی فرانسه از 
دولت این کشور خواسته بودند تا فروش تسلیحات 
به عربس��تان سعودی وامارات متحده عربی را فوراً 
متوقف کند. بنابر گزارش این روزنامه فرانس��وی، 
فروش ای��ن دو ناوچه جنگی به دنبال امضای یک 
توافق مخفیانه می��ان امارات متحده عربی و گروه 
صنعتی ناوال در تاریخ ۲5 مارس )5 فروردین( در 

شهر ابوظبی انجام شده است.
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه پیش ت��ر مجله 
»دیسکلوز« گزارش داده بود که یادداشت منتشر 
شده از س��وی اداره اطالعات نظامی فرانسه نشان 
می دهد برخالف ادعاهای مقام های این کش��ور، 
س��الح های ساخت فرانس��ه در جنگ یمن مورد 
اس��تفاده قرار گرفته اس��ت. بر اساس این گزارش، 
اداره اطالعات نظامی فرانس��ه یادداشتی در اکتبر 
۲۰۱۸ به دولت این کش��ور ارسال کرده که حاکی 
اس��ت تس��لیحات فرانس��وی از س��وی عربستان 
س��عودی و ام��ارات متحده عرب��ی در خاک یمن 

استفاده شده است.

تظاهرات مخالفان نظام سرمایه داري در فرانسه به سی امین هفته رسید

ماکرون در منگنه

مدع��ی  غرب��ی  کش��ورهای  بشلر حقوق بش��ر در حالی در برابر حقلوق 
وضعیت بحرانی حقوق بش��ر در عربستان سکوت 
کرده ان��د که مرتج��ی القریریص ۱۸ س��اله بعد از 
چهار س��ال حبس به اتهام مشارکت در "تظاهرات 
روی دوچرخه با ک��ودکان" در منطقه العوامیه در 

شرق عربستان با مجازات اعدام روبه رو است.
براس��اس لیس��ت اتهام مطرح ش��ده علیه او 
مرتجی اولین "جرم" خود را در س��ن ۱۰ سالگی 
مرتکب ش��ده زمانی که به همراه ۳۰ کودک دیگر 
با دوچرخه در جریان اتفاقات منطقه شیعه نشین 
العوامیه همزمان با ش��روع حوادث "بهار عربی" در 

سال ۲۰۱۱ این گروه را هدایت کرده بود.
 او س��ه س��ال بع��د از این تظاهرات توس��ط 
نیروهای امنیتی س��عودی در گذرگاه زمینی ملک 
الفه��د در حال��ی که ب��ه همراه خان��واده اش عازم 
بحرین بود بازداش��ت ش��د. وکال و فعاالن حقوقی 

در آن زمان مرتجی را "کوچکترین زندانی سیاسی 
سعودی" خواندند.

چهار س��ال بعد از بازداش��ت او اکنون که ۱۸ 
ساله ش��ده در دادگاه "جرایم تروریستی" به اتهام 
وابس��تگی به "گروه ه��ای تروریس��تی افراطی" و 
اتهام��ات دیگر نظیر دوچرخه س��واری با برادرش 
و پرتاب کوکتل مولوتف ب��ه مرکز پلیس العوامیه 
و ارتکاب خش��ونت در جری��ان تظاهرات و کمک 
به س��اخت کوکتل مولوتف و انداختن به س��مت 
نیروهای امنیتی در جریان تشییع جنازه برادرش 

در سال ۲۰۱۱ محاکمه می شود.  
س��ازمان اروپایی حقوق بشر عربستان پیشتر 
گفته بود، ریاض مرتجی القریریص را برای یک ماه 

در سلول انفرادی نگه داشته و برای گرفتن اعتراف 
در مورد اتهامات مطرح شده علیه او مورد شکنجه 
و بدرفتاری قرار داده بود. عربس��تان در ماه آوریل 
در پی اج��رای حکم اعدام ۳۷ ش��هروند که اکثرا 
شیعه بودند مورد انتفاد قرار گرفت و سازمان ملل 
اعالم کرد، برخی از آنها در زمان بازداشت کم سن 
و سال بودند. میچل باچله، کمیسونر عالی شورای 
حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه ای اعالم کرد: ما 
به شدت اعدام های گروهی را همزمان با نگرانی ها 
درباره این مس��اله محکوم می کنی��م. باچله افزود: 
دس��ت کم س��ه تن که اعدام شدند س��ن پایینی 
داشتند که از نظر ما این اعدام ها محکوم هستند.

در حال حاضر در زندان های عربس��تان چهار 

ک��ودک با مج��ازات اع��دام در هر لحظ��ه روبه رو 
هس��تند آنها به غیر از مرتجی، فعلی النمر، داوود 
المروهون، عبداهلل الزاهر هستند که از سال ۲۰۱۴ 
در بازداشت بوده و با مجازات اعدام روبه رواند. آنها 
از هرگونه حمایت  قانونی و شروط عدالت محروم 
بوده و تحت انواع ش��کنجه های قرار دارند. از زمان 
روی کار آمدن ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه 
س��عودی و ولیعهدش محمد بن س��لمان در سال 
۲۰۱5  ، ۷۰۳ حکم اعدام امضا شده که دست کم 
ش��امل اعدام ۱۰ کودک ب��وده و هیچ یک تاکنون 

شاهد محاکمه عادالنه نبوده اند.
پای��گاه اینترنتی ورلد سوسیالیس��ت نوش��ت 
گزارش های گروه ها و س��ازمان های مدافع حقوق 
بش��ر حاکی اس��ت دیکتات��وری س��لطنتی تحت 
حمای��ت آمریکا در عربس��تان س��عودی زندانیان 
سیاس��ی را که قرار اس��ت ب��ه زودی در مالء عام 
گردن زده ش��وند، بیرحمانه ش��کنجه کرده است. 

س��ازمان القسط، از سازمان های مدافع حقوق بشر 
در عربستان، به شبکه الجزیره اعالم کرد "زندانیان 
در زندان های فوق امنیتی در بازجویی ها ش��کنجه 
می ش��وند. " یحیی عصیری، بنیانگذار این سازمان 
گفت: روش های ش��کنجه که به صورت معمول بر 
روی زندانیان اعمال می ش��ود شامل "شوک برقی، 
غرق مصنوعی، و آویزان کردن زندانیان از سقف از 
دست ها" می شود. عفو بین الملل نیز گزارش داده 
اس��ت فعاالن حقوق زنان نیز هدف ش��کنجه های 
جس��مانی و روانی "بیرحمانه" , شامل آزار جنسی 

توسط مردان نقاب پوش قرار می گیرند.
 عفو بین الملل افزود قربانیان این ش��کنجه ها 
"ق��ادر ب��ه راه رفتن یا ایس��تادن نبودن��د، و دچار 
لرزش بی اختیار س��ر شده بودند و عالئم شکنجه 
روی بدن آن ها مش��اهده می ش��د. یکی از فعاالن 
طب��ق گزارش ها بار ه��ا در داخل زن��دان اقدام به 

خودکشی کرده بود. "

کوچکترین زندانی سیاسی عربستان در آستانه اعدام قرار گرفت

سکوت مدعیان در برابر ذبح دموکراسی 

ناکامی متجاوزان در نجران و عسیر 
ناکامی متجاوزان به یم��ن ادامه دارد  لش چنانک��ه، ارتش یم��ن در جدیدترین چلللللا
موفقیت میدانی خود توانست جلوی چند عملیات نیروهای 
ائتالف سعودی در نجران و عسیر را بگیرد و چندین پایگاه 

را در مرز عربستان پاکسازی کند.
ارت��ش و کمیته های مردمی یمن موفق ش��دند، جلوی 
عملیات نیروهای ائتالف سعودی در نزدیکی شهر »نجران« 
)هم م��رز با یم��ن( را بگیرن��د. ارتش یم��ن همچنین یک 
علمی��ات دیگر ائتالف در نزدیکی ش��هر »عس��یر« را ناکام 
گذاش��ت، عملیاتی که ۱۲ ساعت طول کشید و با همراهی 
بالگردهای آپاچی انجام ش��د.همزمان بخش اطالع رس��انی 
»االعالم الحربی« شاخه یمن، تصاویر و فیلم هایی از تسلط 
ای��ن نیروها ب��ر تع��دادی از پایگاه های س��عودی در محور 

»نجران« و خسارت های وارده به ائتالف منتشر کرد.
نیروهای انصاراهلل هفته گذش��ته از تسلط بر ۲۰ پایگاه 
نظام��ی در نجران  خبر داده و اع��الم کردند،  این موفقیت 
پس از عملیات هجومی طی ۷۲ ساعت به دست آمده است. 
»یحیی س��ریع« سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعالم کرد، 
ط��ی این عملیات ه��ا بیش از ۲۰۰ نف��ر از نیروهای ائتالف 

متجاوز به یمن کشته و زخمی شده اند. 
رس��انه های یم��ن از حمله »نیروهای م��زدور« ائتالف 
س��عودی-اماراتی به نمازگزاران در استان الضالع این کشور 
خبر دادند که بر اثر آن ش��ش تن کش��ته شده و چهار تن 
دیگر زخمی شدند. ش��بکه تلویزیونی المسیره گزارش داد 

که نیروهای مزدور با حمله به این مس��جد در شهرس��تان 
»االرزاق« ش��ش تن از آن ها را به گلوله بس��تند و چهار تن 

دیگر را زخمی کردند.
»محمد عبدالسالم«، سخنگوی انصاراهلل و رئیس هیأت 
مذاکره کننده دولت نجات ملی یمن این حمله را »جنایت 
وحش��یانه« خواند و آن را ش��دیدا محکوم ک��رد. او گفت: 
چنین جنایت هایی پ��رده از کثیف ترین جنگ ها برمی دارد 
که »خرده کشورها"  این جنگ ها را به راه انداخته اند و یکی 
از کانون های جنایت بین المللی منظم را تشکیل داده اند«در 
این میان به رغم اس��تفاده تسلیحات نظامی در جنگ یمن 
علیه مردم بی گناه این کش��ور، کاخ س��فید ساخت قطعات 

بمب های پیشرفته در داخل عربستان را صادر کرد. 
دول��ت دونالد ترامپ در ماه گذش��ته ب��ا اعالم وضعیت 
اضطراری روند فروش تسلیحات نظامی به عربستان و امارات 
را تسریع بخشید. صدور مجوز شرایط اضطراری اجازه می دهد 
تا ش��رکت دفاعی رایتون )Raytheon( آمریکا با عربستان 
سعودی برای ساخت ۱۲۰ هزار قطعه بمب های پیشرفته در 
داخل کشور با پشتیبانی از جنگنده ای اف ۱5، موشک های 
ضدتانک و سایر تجهیزات همکاری کند. جزئیات این توافق 
تنها توس��ط دولت آمریکا به کنگره ارائه ش��ده است و بعد از 
ارائه باعث برانگیخته شدن نمایندگان هر دو حزب دموکرات 

و جمهوری خواه آمریکا شد.
س��ازمان های حقوق بش��ری بر این باورند که س��اخت 
ای��ن قطعات در داخل عربس��تان باعث می ش��ود تا ریاض 
به بمب های پیش��رفته دسترس��ی پیدا کند و از آنان برای 

سرکوب مردم یمن استفاده کند.

کشتار فلسطینی ها با اعدام میدانی 
رئیس هیئت امور اس��یران و آزادگان  آسلیا فلسطینی از هجمه آشکار صهیونیستی غلرب 
به اس��یران در قالب تصمیماتی از جمل��ه قطع حقوق آنها، 
ع��دم آزادی زودهنگام ش��ان، درم��ان زخمی ها ب��ا هزینه 
خانواده هایش��ان و غی��ره پ��رده برداش��ت؛ تصمیماتی که 
کنس��ت )پارلمان رژیم صهیونیستی( و کابینه کوچک این 

رژیم آنها را صادر کردند.
ق��دری ابوبکر، رئی��س هیئت امور اس��یران و آزادگان 
فلس��طینی گف��ت، در پی اعتراض اس��یران بازداش��تی به 
سوءاستفاده دولت اس��رائیل از هر شرایطی برای فرستادن 
اس��یران به س��لول انف��رادی و گرفتن انتق��ام از آنها، اداره 
بازداشتگاه "عتصیون"، بازداشتی ها را به دیگر بازداشتگاهها 

منتقل و این بخش را تخلیه کرد.
ابوبکر گفت، کابینه کوچک اس��رائیل و کنس��ت بیش 
از ۲۰ تصمی��م در ای��ن خصوص اتخ��اذ کرده اند که حکم 
اعدام یکی از آنهاس��ت. برخی از اعضای کنس��ت از احزاب 
تندرو در بررس��ی اول و دوم این حک��م را تایید کردند اما 
کنس��ت آن را تعلیق کرده است، زیرا آنها عمال حکم اعدام 
میدانی را اجرایی می کنند. وی ادامه داد: رئیس تش��کیالت 
خودگردان فلس��طین تاکید کرد، حقوق اسرا و آزاده ها خط 
قرمز بوده و ایجاد اخالل در آن ممنوع است. مبادله در این 
مس��اله را رد می کنیم و ارائه حقوق ها ادامه خواهد داشت. 
در همین راس��تا، ریاض األشقر، مدیر مرکز مطالعات درباره 
اس��رای فلس��طینی در غزه گفت، مقامات رژیم اشغال گر از 

هیچ فرصتی برای تضییع حقوق بش��ر اسرا دریغ نمی کنند 
آنها از مناس��بت های مبارک مانند م��اه رمضان و عید فطر 
سوء استفاده می کنند به اندازه ای که مانع از وصول وسایل 

و هدایای خانواده ها به اسرا می شوند.
خبر دیگر از اراضی اش��غالی آنکه نظامیان ارتش رژیم 
صهیونیس��تی در مرز با لبنان به حالت آماده باش درآمده اند 
ت��ا هر تحرک احتمال��ی حزب اهلل در ای��ن منطقه را رصد 
کنند. ارتش رژیم صهیونیستی میزان آمادگی نیروهایش در 
مرزهای این رژیم با لبنان )واقع در شمال فلسطین اشغالی( 
را باال برده اس��ت. در این میان تلویزیون رژیم صهیونیستی 
گ��زارش داد، در پی تنش های نظامی اخیر در مرز نوار غزه، 
تعدادی از صهیونیس��ت های ساکن شهرک های مجاور غزه 
قصد ترک این منطقه را دارند. نکته قابل توجه آنکه س��فیر 
آمریکا در فلس��طین اش��غالی در مصاحبه ای تأکید کرد که 
اس��رائیل حق الحاق بخش های��ی از کرانه باختری را دارد و 
مدعی ش��د که هدف »معامله قرن«، بهبود کیفیت زندگی 
فلسطینیان است. »دیوید فریدمن« سفیر آمریکا در فلسطین 
اشغالی در مصاحبه با روزنامه آمریکایی »نیویورک تایمز« با 
مشروعیت بخشیدن به اشغالگری اسرائیل در کرانه باختری 
تصریح کرد که اس��رائیل حق پیوستن به دستکم بخشی از 
کرانه باختری را دارد. وی در بخش هایی از سخنان خود به 
اهداف پشت پرده »معامله قرن« پیشنهادی دولت »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور آمریکا اشاره کرد و رهبران فلسطینی 
را ب��رای تحری��م کنفرانس اقتص��ادی بحرین ک��ه آمریکا 
س��ازماندهی آن را برای ارائه این طرح برعهده داشته است، 

مورد انتقاد قرار داد.


