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س�وئد: »اس��تفان لوفن« نخس��ت وزیر سوئد در 
پاسخ به اظهارات تند اخیر رئیس جمهور آمریکا درباره 
بازداش��ت یک خواننده آمریکایی در این کشور گفت: 
»دلیلی ب��رای گفت و گو با آمریکا درب��اره این پرونده 
وجود ندارد«. با گذش��ت چن��د روز از توییت های تند 
انتقادی »دونالد ترامپ« علیه سوئد به دلیل بازداشت 
یک خواننده آمریکایی، نخست وزیر این کشور اروپایی 
ب��ا تاکید بر بی اهمیت بودن این توییت ها گفت که به 

سیستم قضایی سوئد افتخار می کند.

س�ودان: تعدادی از شهرهای سودان در اعتراض 
به کش��ته شدن هش��ت معترض در ش��هر »األبیض« 
واقع در کردفان ش��مالی، شاهد تظاهرات مردمی بود. 
همچنین دس��تگاه امنیت و اطالعات ملی سودان نیز 

به دستگاه اطالعات عمومی تغییر نام داد.

اس�کاتلند: وزیر اول اس��کاتلند پس از دیدار با 
نخس��ت وزیر انگلیس اظهار داش��ت بنظر می رس��د 
جانس��ون در پی برگزی��ت بدون توافق اس��ت، غافل 
از اینک��ه این امر ن��ه تنها برای اس��کاتلند بلکه برای 
اروپا خطرناک اس��ت. »»نیکوال اس��تروژن« وزیر اول 
اس��کاتلند پس از دیدار با »بوریس جانسون« نخست 
وزیر انگلیس گفت: از س��خنان جانسون اینطور بر می 

آید که وی در پی تحقق برگزیت بدون توافق است. 

انگلیس: آمار جدیِد شبکه مشترک اطالع رسانی 
در مورد بی خانمان ها حاک��ی از افزایش ۲۰ درصدی 
تع��داد آن ها در لندن ظ��رف ۱۲ ماه اس��ت. معموالً 
گزارش های زیادی درباره افراد بی خانمان در تابستان 
مخابره نمی ش��ود. این در حالی اس��ت که با رسیدن 
دمای هوا به ۴۰ درجه س��انتیگراد در هفته گذش��ته، 
شهر های بزرگ سراس��ر اروپا مجبور شدند به کسانی 

که در خیابان ها می خوابند، کمک کنند.

اوکراین: سفیر اوکراین در آمریکا اعالم کرد این 
کشور قصد دارد مقادیر زیادی تسلیحات از واشنگتن 
خریداری کند. »والری چالی« سفیر اوکراین در آمریکا 
اع��الم کرد اوکراین در حال حاض��ر بر روی قراردادی 
کار می کند که ممکن است در سال جاری برای خرید 

مقادیری زیادی تسلیحات از آمریکا امضا شود.

روسیه: یک ش��رکت نظامی روس اعالم کرد که 
مسکو به زودی ۱۰۰۰ فروند موشک هوا به زمین را به 
ارتش هند تحویل خواهد داد. مساله خرید تسلیحات 
روس��ی از طرف برخی از کشورها که به طور سنتی از 
آمریکا تس��لیحات نظام��ی می خریدند به یک موضوع 

تنش زا تبدیل شده است.

پاکس�تان: پاکس��تان با دعوت از طالبان، اقدام 
رس��می برای پیشبرد مذاکرات صلح افغانستان را آغاز 
کرد. هدف از دع��وت نمایندگان طالبان، یافتن راهی 
برای مذاکره بین آمریکا و رهبران طالب اس��ت. دولت 
پاکس��تان اعالم کرد هیچ ی��ک از نمایندگان دولتی و 

وزرا نباید در این زمینه اظهار نظر کنند.

مصر: برخی منابع دیپلماتیک مصری از توافق بین 
معاون رئیس ش��ورای نظامی سودان با رئیس جمهور 
مص��ر برای تحویل اعضای اخوان المس��لمین به قاهره 
خب��ر دادند. »محمد حمدان دقلو« )حمیدتی( معاون 
رئیس ش��ورای نظامی سودان در س��فری به قاهره با 

»عبدالفتاح السیسی« رئیس جمهور مصر دیدار کرد.

ذرهبین

وضعیت شیخ زکزاکی همچنان در ابهام 
دادگاهی در کادونا رسیدگی به وضعیت شیخ ابراهیم زکزاکی و همسرش را 

به ۵ آگوست )۱۴ مرداد( موکول کرد.
دادگاه کادونا بعد از دریافت اس��ناد و اظهارات، رس��یدگی به وضعیت شیخ 
زکزاکی و همس��رش را به تعویق انداخت. در جلس��ه ای که برگزار ش��د شیخ 
زکزاکی حضور نداش��ت.  قرار است در جلس��های که در تاریخ ۵ آگوست برگزار 
می ش��ود درخصوص اعزام زکراکی و همس��رش زینت به هن��د برای درمان تصمیم 
گیری ش��ود.  در روز ۱۳ دسامبر ۲۰۱۵ بر اثر حمله ارتش نیجریه به حسینیه بقیةاهلل، 
ش��یخ ابراهیم زکزاکی زخمی و توسط ارتش دستگیر و زندانی شد. از دسامبر ۲۰۱۵ تا 
۱۳ ژانویه ۲۰۱۸ ش��یخ زکزاکی و همس��رش در جای نامشخصی تحت بازداشت بودند 
. در ج��والی ۲۰۱۹، به منظور تقاض��ای آزادی زکزاکی، صدها نفر از طرفداران او خارج 
ساختمان های دولتی اجتماع کردند وپلیس با استفاده از تیراندازی و گاز اشک آور برای 

پراکنده کردن آنها اقدام کرد.

روابط ترکیه با آمریکا هنوز مخدوش است
وزی��ر خارجه ترکیه با بیان اینکه روابط این کش��ور ب��ا ایاالت متحده هنوز 
به دلیل خرید س��امانه پدافندی از روس��یه مخدوش است، گفت اما این مشکل 

تاثیری بر روابط آنکارا با ناتو نگذاشته است.
»مول��ود چاووش اوغلو« وزیر امور خارجه ترکی��ه در واکنش به تهدیدهای 
ایاالت متحده مبنی بر تنبیه این کشور به دلیل خرید سامانه های پدافند موشکی 
اس-۴۰۰ از روسیه، گفت که درپی این موارد روابط آنکارا با واشنگتن هنوز مخدوش 
اس��ت. چاووش اوغلو با بیان اینکه خرید سامانه های پدافندی روسی تاثیری روی روابط 
ترکیه با س��ازمان پیمان آتالنتیک ش��مالی »ناتو« نگذاش��ته، توضیح داد: »وقتی که به 
صحبت ه��ای دبیرکل ]ناتو[ و حتی اظهارات معاون او درباره اس-۴۰۰ و دیگر مس��ائل 
توج��ه کنی��د، ]می بینید[ که ناتو با آن مش��کلی ندارد«. وزیر خارج��ه ترکیه همچنین 
افزود: »این بیش��تر یک مش��کل دوجانبه بین ترکیه و آمریکا اس��ت، نه مسئله ای بین 

ترکیه و ناتو«.

مخالفت پکن با پیشنهاد توکیو 
وزارت خارج��ه چین با پیش��نهاد ژاپن درباره ایجاد یک س��از و کار جدید 
برای جایگزین کردن معاهده »منع موش��ک های اتمی میان برد« با حضور همه 

قدرت های جهانی مخالفت کرد.
دولت چین که بارها با پیوس��تن این کش��ور به س��از و کار معاهده »منع 
موشک های هس��ته ای میان برد«)INF( مخالفت کرده، امروز سه شنبه پیشنهاد 
وزیر خارجه ژاپن برای ایجاد یک ساز و کار جهانی به جای معاهده منع موشک های 
هس��ته ای میان برد را رد کرده اس��ت. »هوا چوانینگ« در نشست خبری  گفت: »درباره 
اینکه معاهده منع موش��ک های هس��ته ای میان برد به توافقی بین المللی تبدیل ش��ود، 
م��ا قبال گفته بودیم که ای��ن معاهده، یک توافق دوجانبه بین روس��یه و ایاالت متحده 
اس��ت. اگر این توافق به توافق��ی بین المللی تبدیل ش��ود، در آن صورت به همه طیفی 
از موضوعات پیچیده سیاس��ی، نظامی و حقوقی اثر خواهد داش��ت«. س��خنگوی وزارت 

خارجه چین افزود: »دولت چین موافق چنین اقدامی نیست«.

علی تتماج 

افغانس��تان پس از نزدیک ب��ه دو دهه جنگ و ناامنی در 
حالی همچنان در وضعیتی سراس��ر بحرانی را سپری می کند 
که  مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا مدعی شد دونالد ترامپ 
رئیس جمهوری این کش��ور قصد دارد ب��ا ارائه جدول زمانی، 
ت��ا قبل از برگزاری رقابت ۲۰۲۰، ش��مار نظامی��ان آمریکا و 

متحدانش در افغانستان را کاهش دهد. این در حالی است که 
در راهبرد اعالمی آمریکا برای آسیای جنوبی که در آگوست 
۲۰۱۷  رونمای��ی ش��د؛ ترامپ خروج نظامی��ان آمریکایی از 
افغانس��تان را ش��رایط محور و فارغ از قید زمان، عنوان کرده 
بود. این ادعا در حالی مطرح ش��ده اس��ت که دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا طی نشس��ت خبری در کاخ سفید پس 
از دیدار با عمران خان، نخس��ت وزیر پاکس��تان، گفت: اگر در 
افغانس��تان جنگ به راه اندازیم، م��ی توانیم آن را ظرف یک 
هفته ببریم ولی نمی خواهم ۱۰ میلیون نفر را بکشم. ترامپ 
همچنین در ادامه اظهار داشت: افغانستان در این صورت سر 
به نیس��ت می ش��ود. چنین جنگی طی ده روز به پایان می 

رسید ولی من نمی خواهم این راه را در پیش بگرم.
از س��وی دیگر در اقدامی قابل تامل آنکه رئیس جمهور 

آمریکا در مراس��می در کنار جمعی از اولین پاس��خ دهنده ها 
به حادثه ۱۱ س��پتامبر )آتش نش��انی و پلی��س نیویورک( و 
خانواده های کس��انی که بر اثر بیماری های ناش��ی از نزدیکی 
به مکان وقوع این حمالت جانش��ان را از دس��ت دادند الیحه 
تمدید فعالیت صندوق پرداخ��ت غرامت به قربانیان حمالت 
۱۱ سپتامبر را تا سال ۲۰۹۰ تمدید کرد. ادعاهای آمریکایی 
در حالی مطرح ش��ده است که براس��اس گزارش نمایندگی 
سازمان ملل در افغانس��تان )یوناما( نزدیک به ۴ هزار نفر در 
ای��ن کش��ور در نیمه اول س��ال ۲۰۱۹ در جریان درگیری با 
گروه های س��تیزه جو ج��ان خود را از دس��ت داده اند اما  بر 
اس��اس داده های همین گزارش شمار قربانیان غیرنظامی در 
همین بازه زمانی نس��بت به ش��ش ماه نخس��ت سال ۲۰۱۸ 
میالدی ۲۷ درصد کاهش یافته است: در سه ماه نخست سال 

جاری ۱۳۶۶ ش��هروند غیرنظامی کشته و ۲۴۴۶ نفر زخمی 
ش��ده اند. طبق این گزارش دست کم ۱۴۴ زن و ۲۳۷ کودک 
هم در میان جان باختگان دیده می شود و بیش از هزار زخمی 

هم در پی این اقدامات نیروهای دولتی بر جای مانده است.
با توجه به این ش��رایط می توان گفت ک��ه اقدام ادعایی 
ترامپ مبنی بر خروج از افغانس��تان از یک س��و پنهان سازی 
شکس��ت های و البت��ه خل��ف وعده ه��ای آمری��کا در اجرای 
تعهدات��ش در قبال این کش��ور و نیز اقدام��ی تبلیغاتی برای 
انتخابات اس��ت. ترامپ می خواهد چنان نشان دهد که آنچه 
را که بوش و اوباما نتوانس��ته اند انجام دهند او توانس��ته و آن 
خروج از افغانس��تان است لذا چنین جوس��ازی را اجرا کرده 
اس��ت حال آنکه در واقعی��ت آمریکا قصدی ب��رای خروج از 

افغانستان ندارد و برنامه بلند مدت حضور دارد. 

یادداشت

همزم��ان ب��ا تش��دید اعتراض ه��ا به  خط مدیری��ت ناکارآمد س��عودی در اداره س����ر
حج، مشاور پادشاه س��عودی تهدید کرد که جلوی هرگونه 

اقدام برای سیاسی کردن مراسم حج گرفته خواهد شد.
»خالد الفیصل« مش��اور پادشاه سعودی و امیر منطقه 
مکه هرگونه اقدامی در راس��تای اداره مراس��م حج از سوی 
یک کمیته بین المللی را به شدت رد کرد و گفت که دولت 

سعودی اجازه سیاسی کردن حج را هرگز نخواهد داد.
او در گفت و گو با روزنامه الش��رق االوس��ط، در پاسخ به 
درخواست هایی که از سال ها پیش در خصوص واگذاری اداره 
حج به ی��ک کمیته بین المللی مطرح اس��ت، گفت: »دولت 
سعودی به شکل قاطع، سیاسی کردن حج یا اداره بین المللی 

آن را رد می کن��د. م��ا هرگز اجازه نمی دهیم که این ش��عائر 
اسالمی بزرگ مورد تحریف قرار گیرد.« رئیس کمیته مرکزی 
حج عربستان سعودی در ادامه مدعی شد که دولت سعودی 
به شکل کامل وظایف خود را بدون توجه به مسائل حاشیه ای 
دیگر انجام می دهد. پیش��نهاد اداره مراسم حج از سوی یک 
کمیته بین المللی سال هاس��ت که از سوی کشورها و محافل 
مختلف اسالمی مطرح ش��ده و هربار نیز سعودی ها واکنش 
شدیدی به آن نش��ان داده اند. بیش ترین درخواست ها برای 
بین المللی شدن حج پس از آن صورت گرفت که سعودی ها 
کارشکنی هایی بسیاری در مسیر حجاج قطری انجام دادند. 
عالوه بر این در سال های گذشته ممانعت های بسیاری برای 

حجاج ایرانی، یمنی و لیبیایی به وجود آمده است.

خشم سعودی از بین المللی شدن اداره حج
به رغم سرکوب گری گسترده آل  آس�یا خلیف��ه مناط��ق مختل��ف بحرین غ�رب 
ش��اهد تظاهراتی با عن��وان وفاداری به شهدا)اش��اره به دو 

جوان اعدام شده در یکشنبه گذشته(، است.
تظاه��رات کنن��دگان در بنی جم��ره، المالکیه، الهمله 
و دیگ��ر مناط��ق بحرین ضمن در دس��ت گرفت��ن تصاویر 
ش��هیدان، ش��عارهایی علیه آل خلیفه سر دادند و خواستار 
سرنگونی این رژیم شدند. ش��بکه الجزیره گزارش داد: این 
بزرگترین اعتراضات در بحرین از دو س��ال قبل محس��وب 
می ش��ود. الجزیره اعالم کرد: رژیم بحرین اقدام به انحالل 
گروههای اصلی معارض کرده اس��ت و دهها نفر را محاکمه 
کرده و صدها نفر را سلب تابعیت کرده و شماری از فعاالن 

را به زندان افکنده است. در همین حال مشاوری در سازمان 
"اول حقوق بش��ر" اعالم کرد، اعدام های اخیری که توس��ط 
مقام��ات بحرین در حق ش��هروندان صورت گرفت، نش��ان 
می دهد که سیاس��ت آل خلیفه، بحرین را به سمت فاجعه 
می کش��اند و س��رکوب گری که این خاندان در پیش گرفته 
اس��ت در نهایت بازتابی منفی داشته و پیامدهای منفی بر 

روی بحرین و همپیمانانش می گذارد.
برایان دولی، مشاور این سازمان در یادداشتی که پایگاه 
بلومبرگ آن را منتش��ر کرد، نوشت، دولت بحرین از وجود 
مجازات اعدام در آمریکا به عنوان توجیهی برای اعدام های 
اخیر علیه دو تن از شهروندان خود به نام های علی العرب و 

احمد الماللی سوءاستفاده کرد. 

بحرین همچنان میدان تظاهرات ضد آل خلیفه 

ح ترامپ چیست؟  طر

۴ هزار افغان در نیمه سال ۲۰۱۹ در درگیری های نظامی جان باخته اند

انفجار افغانستان روی باروت اشغالگران

آگهى فراخوان ارزیابى کیفى مشاوران 
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موضوع خدمات مشاوره: مطالعات مرحله اول و دوم تعمیرات اساسى منجر به pm اسکله هاى 8 

الى 13 بندر بوشهر 
گواهینامه صالحیت حسب مورد: دارا بودن گواهینامه صالحیت راه و ترابرى حداقل پایه 3 

رشته و یا زمینه تخصصى مشاور: بندر سازى و سازه هاى دریایى 
محل ، مهلت و نحوه دریافت اسناد: از تاریخ درج آگهى (روز سه شنبه مورخ 98/5/8) تا ساعت 
17/00 روز دوشنبه مورخ 98/5/14 با مراجعه به سایت (setadiran.ir) اسناد مناقصه را دریافت 

نمایند.
محل و مهلت تسلیم پاکت پیشنهادها: مناقصه گران باید پیشنهادهاى خود را بصورت الکترونیکى 
در سامانه ستاد به آدرس (setadiran.ir) تا ساعت 17:00 روز دوشنبه مورخ 98/5/28 بارگذارى 

نمایند.
روز   8/30 ساعت  راس  گران  مناقصه  پیشنهادهاى  پیشنهادها:  پاکت  بازگشایى  زمان  و  محل 
چهارشنبه مورخ 98/5/30 در محل ساختمان مرکزى به آدرس دستگاه مناقصه گزار مفتوح خواهد 

شد.
شناسه آگهى: 546311

سازمان بنادر و دریانوردى 
اداره کل بنادر و دریانوردى استان بوشهر
منطقه ویژه اقتصادى بندر بوشهر

شماره سامانه ستاد 2098003702000018

گروه فرادید  ویژه حض��ور نیروه��ای خارج��ی گ�زارش 
در افغانس��تان همچنان قربان��ی می گیرد چنانکه 
س��ازمان ملل متحد در گزارش��ی از کش��ته شدن 
چهار هزار نفر در افغانس��تان در شش ماه نخست 

سال جاری میالدی خبر داد.
سازمان ملل در گزارشی اعالم کرد که دست کم 
۳ ه��زار و ۸۱۲ نفر در اث��ر درگیری هایی که میان 
گروه های مختلف در افغانس��تان رخ داده، کش��ته 
شده اند. س��ازمان ملل می گوید روند قربانی شدن 
غیرنظامیان در افغانستان به شکل غیرقابل قبولی 
ادامه دارد. براساس گزارش نمایندگی سازمان ملل 
در افغانستان )یوناما( نزدیک به ۴ هزار نفر در این 
کشور در نیمه اول سال ۲۰۱۹ در جریان درگیری 
با گروه های ستیزه جو جان خود را از دست داده اند 
اما  بر اساس داده های همین گزارش شمار قربانیان 
غیرنظامی در همین بازه زمانی نسبت به شش ماه 
نخست سال ۲۰۱۸ میالدی ۲۷ درصد کاهش یافته 
است: در سه ماه نخست سال جاری ۱۳۶۶ شهروند 

غیرنظامی کشته و ۲۴۴۶ نفر زخمی شده اند.
ای��ن گ��زارش که از س��وی دفت��ر نمایندگی 
س��ازمان ملل در افغانس��تان )یوناما( منتشر شده 

نش��ان می دهد ش��مار تلفاتی که نظامیان دولتی 
یا نظامیان تحت رهب��ری ناتو، عامل آن بودند، به 
میزان قابل توجهی افزایش یافته اس��ت. در بخش 
دیگری از این گزارش آمده است: طالبان و داعش 
در طول ماه ژانویه ۲۰۱۹، دست کم ۵۳۱ نفر را در 
افغانستان به قتل رسانده اند و بیش از هزار و ۴۳۰ 
نف��ر را هم زخم��ی کرده اند. همچنی��ن گروه های 
افراطی ب��ه ص��ورت عامدان��ه ۹۸۵ غیرنظامی از 
جمل��ه مقامات دولتی، امدادگران، س��ران قبایل و 
همچنین علم��ای مذهبی را هدف ق��رار داده اند.

یوناما همچنین می افزاید: نیروهای دولتی در شش 
ماهه ابتدایی س��ال ۲۰۱۹، دستکم ۷۱۷ افغان را 
کش��ته و بیش از ۶۸۰ نفر دیگر را زخمی کرده اند. 
رقمی که از افزایش ۳۱ درصدی نس��بت به زمان 

مشابه سال قبل حکایت دارد.
طب��ق این گزارش دس��ت کم ۱۴۴ زن و ۲۳۷ 
کودک هم در میان جان باختگان دیده می ش��ود و 
بیش از هزار زخمی هم در پی این اقدامات نیروهای 
دولتی بر جای مانده اس��ت. »ریچارد بنت« رئیس 
دفتر حقوق بش��ر یوناما در این خصوص می گوید: 
طرفین درگیری ممکن اس��ت توضیحات متفاوتی 
برای اقدامات خود داش��ته باشند و هرکدام توجیه 

مخص��وص به خود را ارائه دهند، اما آنچه به عنوان 
واقعیت مش��اهده می ش��ود، مردمی هستند که در 
این میان جان خود را از دس��ت می دهند. تنها یک 
تالش همه جانبه و همچنین تاکید بر رعایت قوانین 
بین المللی بشردوستانه است که می تواند درگیری ها 
و همچنی��ن رنج ه��ای مردم افغانس��تان را کاهش 
دهد. س��ازمان ملل می گوید درگیری ها و حمالت 
زمینی بیشترین تلفات را بر جای گذاشته و بعد از 
آن بمب های دست س��از و حمالت هوایی بیشترین 
سهم را در گرفتن جان افراد به خود اختصاص داده 
است. در این میان مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا 
مدعی شد دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور 
قص��د دارد با ارائه جدول زمانی، تا قبل از برگزاری 
رقابت ۲۰۲۰، ش��مار نظامیان آمریکا و متحدانش 
در افغانس��تان را کاهش دهد. این در حالی اس��ت 
که در راهبرد اعالمی آمریکا برای آس��یای جنوبی 
که در آگوست ۲۰۱۷  رونمایی شد؛ ترامپ خروج 
نظامیان آمریکایی از افغانس��تان را شرایط محور و 

فارغ از قید زمان، عنوان کرده بود.
ام��ا ادعای جدید پومپئ��و گمانه زنی ها در این 
درباره را قوت بخش��ید که ترام��پ با هدف جلب 
آراء انتخاباتی و علیرغم نگرانی کابل، حاضر به تن 

دادن به هرگونه توافق با طالبان است که دست کم 
تا قبل از برگزاری رقابت ریاست جمهوری ۲۰۲۰، 
ب��ه خروج نس��بی نیروهای خارجی از افغانس��تان 

منجر شود.
در همی��ن ح��ال در اقدام��ی تبلیغاتی رئیس 
جمهور آمریکا در مراسمی در کنار جمعی از اولین 
پاسخ دهنده ها به حادثه ۱۱ سپتامبر )آتش نشانی 
و پلی��س نیویورک( و خانواده های کس��انی که بر 
اثر بیماری های ناش��ی از نزدیکی ب��ه مکان وقوع 
این حم��الت جانش��ان را از دس��ت دادند الیحه 
تمدید فعالیت صندوق پرداخت غرامت به قربانیان 
حمالت ۱۱ سپتامبر را تا سال ۲۰۹۰ تمدید کرد. 

ترام��پ اظهار کرد: تمامی دنی��ا نظاره گر قدرت و 
انعطاف پذیری کش��ورمان در قال��ب مردان و زنان 
فوق العاده پلیس و آتش نشانی نیویورک بودند. این 
وطن پرس��ت های ازخودگذشته دارای شخصیت و 
فداکاری بی نظیر هستند و من در کنار آن ها رشد 
یافت��ه ام و می توان��م بگویم که ای��ن موضوع کامال 
صحیح اس��ت. الزم به ذکر اس��ت سازمان ملل در 
گزارشی اعالم کرد در خشونت های مسلحانه سال 
گذش��ته بیش از ۱۲ هزار کودک کش��ته و زخمی 
ش��دند که این رقم بی س��ابقه اس��ت و افغانستان 
، فلس��طین ، سوریه و یمن بیش��ترین آمار تلفات 

کودکان را در خشونت ها دارند. 

 بازجویی صهیونیست ها
 از کودک سه ساله فلسطینی

کودکان، رژیم صهیونیستی مق���اوم�ت در جنایت��ی دیگ��ر علی��ه 
»محم��د ربیع علیان« کودک س��ه س��اله از ش��هر 
»عیس��ویه« قدس را به اتهام پرتاب سنگ به سمت 
خودروه��ای گش��تی صهیونیس��تی ب��رای بازجویی 

فراخواند.
نظامیان رژیم صهیونیس��تی با حض��ور در محل 
زندگی محمد، برگه احضاریه را به خانواده وی تحویل 
دادند. کمیته امور اسرا و آزادگان فلسطینی این اقدام 
را محکوم ک��رد. »قدری ابوبکر« رئیس کمیته مذکور 
در این رابطه گفت، رژیم صهیونیستی مرتکب جنایات 
علنی در حق کودکان می ش��ود و در س��ایه س��کوت 
جامعه بین المللی، کودکان فلسطینی در معرض خطر 
دائمی قرار دارند. وی افزود: مقامات رژیم اش��غالگر به 
هدف قرار دادن قدس و اهالی آن طی سال های اخیر 
شدت داده و مشاهده می شود که حمالت سازماندهی 
ش��ده علیه کودکان قدس در جریان است؛ همچنین 
بازداشت اهالی قدس شدت گرفته و همه اینها با هدف 

تخریب آینده کودکان صورت می گیرد.
اخیرا مرکز پژوهش های ویژه اس��رای فلسطینی 
اعالم کرد، بازداشت فلسطینی ها در شهرهای مختلف 
قدس بویژه در سال جاری میالدی افزایش شدیدی 
داشته اس��ت. »ریاض االشقر« س��خنگوی رسانه ای 
مرک��ز مذکور اعالم کرد، در ش��ش ماه اول امس��ال 
)۲۰۱۹( ۲۶۰۰ فلس��طینی در ش��هرها و استان های 

مختلف بازداشت ش��دند که یک سوم آنها مربوط به 
ش��هر قدس اس��ت و این دلیلی بر ه��دف قرار دادن 
اهالی قدس اس��ت تا آنها را از حمایت از مقدسات و 

مسجداالقصی بازدارند
قاض��ی کانادای��ی ب��ا ص��دور حکم��ی اع��الم 
ش��هرک های  در  تولیدش��ده  محص��والت  ک��رد 
صهیونیست نش��ین در کرانه باختری اش��غالی نباید 
برچس��ب »ساخت اسرائیل« داش��ته باشند.  دادگاه 
ف��درال کانادا در حکمی کم س��ابقه ضمن مخالفت با 
الصاق برچسب »ساخت اس��رائیل« روی محصوالت 
تولید ش��ده در ش��هرک های صهیونیست نش��ین در 
اراضی اشغالی کرانه باختری، این اقدام صهیونیست ها 

را »اشتباه، مغالطه و فریب کاری« توصیف کرد.
دادگاه ف��درال کانادا در جریان بررس��ی پرونده 
معروف به »دادس��تان کل علی��ه کاتنبورگ« با بیان 
اینکه شهرک های صهیونیست نشین در منطقه اشغالی 
کرانه باختری با توجه به قوانین بین المللی به صورت 
آشکار غیرقانونی هستند، در حکم ۴۳ صفحه ای خود 
تصریح کرد از این به بعد نباید برچس��ب »س��اخت 
اس��رائیل«  روی محصوالت تولیدش��ده در شهرک ها 
زده ش��ود. طبق اعالن رس��انه ای ای��ن دادگاه، خانم 
»آن مک تاوی��ش« قاضی این جلس��ات در رای خود 
نوشت: »فارغ از اینکه وضعیت ]قانونی[ شهرک های 
اس��رائیلی در کرانه باختری چیست، تمام طرف های 
درگی��ر در این پرونده اذعان دارند که ش��هرک های 
مذکور بخش��ی از دولت اس��رائیل نیستند«. در یکی 
از بنده��ای حک��م قاضی آمده اس��ت، تصمیمی که 
برای صدور مجوز جهت الصاق برچس��ب »س��اخت 
اس��رائیل« روی محص��والت تولی��دی ش��هرک های 

صهیونیست نشین اتخاذ ش��د، »غیرمنطقی« بوده و 
خروجی قابل قبولی از قوانین مرتبط نیست.

در این میان »عبدالناصر فروانه« پژوهشگر امور 
اس��رای فلس��طینی اعالم کرد که رژیم صهیونیستی 
از آغاز س��ال ج��اری میالدی تاکن��ون ۵۲۰ کودک 
فلسطینی را بازداشت کرده است. این در حالی است 
که در مدت مش��ابه سال گذش��ته نیز ۷۲۰ کودک 
فلس��طینی به دس��ت نظامیان رژیم صهیونیس��تی 
بازداشت ش��ده بودند. فروانه اشاره کرد که تجاوزات 
رژیم صهیونیستی علیه کودکان فلسطینی همچنان 
ادام��ه دارد و ه��م اکن��ون نزدیک ب��ه ۲۲۰ کودک 
فلس��طینی در زندان های این رژیم اس��یر هس��تند. 
کودکان فلس��طینی در زندان های رژیم صهیونیستی 
معموال مورد آزار و اذیت و ش��کنجه قرار می گیرند و 
بعضا اداره زندان ها جریمه های مالی س��نگینی را هم 

برای آن ها و خانواده هایشان در نظر می گیرد.
از سوی دیگر رژیم صهیونیستی طرح ساخت ۶ هزار 
واحد مسکونی برای شهرک نشینان این رژیم در نقاط 
مختلف کرانه باختری و قدس را به تصویب رساند. رژیم 
صهیونیستی در راستای تسریع سیاست یهودی سازی 

قدس اقدام خصمانه جدیدی را انجام داده است.
مقامات صهیونیس��ت طرح ساخت ۶ هزار واحد 
مسکونی برای شهرک نشینان صهیونیست ساکن در 
بخش های مختلف قدس و کرانه باختری را به تصویب 
رسانده اند. گفتنی است، رژیم صهیونیستی با سرعت 
به شهرک س��ازی در قدس اش��غالی ادامه می دهد تا 
بدی��ن ترتیب ضمن مص��ادره اراضی فلس��طینیان و 
افزایش جمعیت ش��هرک نش��ینان در این ش��هر، به 

تدریج این شهر را از وجود فلسطینیان خالی کند.


