
 ترکی�ه: عل��ی وره��ان عض��و اتحادی��ه میهنی 
کردس��تان عراق به تعداد پایگاه های نظامی ترکیه 
در اس��تان های شمالی عراق اش��اره کرد. وی افزود: 
تعداد پایگاه های نظامی ترکیه در اقلیم کردس��تان 
عراق ۱۹ پایگاه است. در منطقه کان ماسی از توابع 
اس��تان دهوک بزرگترین پایگاه نظامی ترکیه قرار 
دارد که ح��دود ۱۵۰۰ نظامی و عوامل اطالعاتی با 
ادوات زره را در خود جای داده اس��ت و این پایگاه 
باند پروازی هم دارد. پایگاه های ثابت در ش��هرهای 
اقلیم کردس��تان اس��ت که حامل هزاران نظامی و 

افسر است.
 عربستان: وزیر خارجه عربستان سعودی مدعی 
ش��د برنامه ای برای دیدار میان نخس��ت وزیر رژیم 
صهیونیس��تی و ولیعهد عربس��تان س��عودی وجود 
ندارد. خبرگ��زاری رویترز که این خب��ر را گزارش 
داده نوش��ته اظه��ارات »فیصل بن فرح��ان«، وزیر 
خارجه س��عودی در حالی مطرح شده که رسانه ها 
اخیراً گمانه زنی هایی درباره عادی سازی روابط میان 

کشورهای عربی و اسرائیل مطرح کرده اند.
 فرانسه: با س��فر امانوئل ماکرون، رئیس جمهور 
فرانس��ه به منطقه آلپ مردم ای��ن منطقه در ادامه 
اعترض��ات ب��ه دول��ت با حم��ل پالکارد و دس��ت 
نوشته هایی، تظاهرات کردند. مردم فرانسه در ادامه 
اعترض��ات خود همراه با جنبش ضد س��رمایه داری 
علی��ه دولت این کش��ور، با حمل پالکارد و دس��ت 
نوش��ته هایی، اعتراض خود را ب��ه اصالحات قانون 

بازنشستگی ابراز داشتند.
 آلمان: پلیس آلمان اعالم کرد که در پی دریافت 
رایانامه های تهدیدآمیز، ساختمان چهار مسجد در 
این کش��ور بطور کامل تخلیه ش��دند. پلیس شهر 
دورتمون��د آلمان اعالم کرد که چهار مس��جد واقع 
در ایالت غربی »نورث راین وس��تفالیا« این کش��ور 
بعدازظهر و ش��امگاه چهارش��نبه رایانام��ه هایی با 

محتوای تهدیدآمیز دریافت کردند.
 امارات: رزمایش مش��ترک کش��ور عضو ش��ورای 
همکاری خلیج فارس ب��ا نام »امنیت خلیج ]فارس[ 
۲« برای پنجمین روز متوالی در امارات برگزار ش��د. 
نخستین دور از این رزمایش در سال ۲۰۱۶ در بحرین 
برگزار ش��د که هدف از آن تقویت همکاری مشترک 
بین کشورهای عضو ش��ورای همکاری خلیج فارس، 
تبادل تجربیات و توس��عه مس��تمر تعامل امنیتی با 

حوادث و چالش های مشترک بود.
 آمریکا: »ماری یووانویچ« س��فیر س��ابق آمریکا 
در اوکرای��ن که ۲۳ اردیبهش��ت ماه از س��مت خود 
برکنار ش��د، طی سخنرانی در دانشگاه »جرج تاون« 
واش��نگتن دی س��ی ضمن انتقاد از عملکرد دولت 
»دونالد ترامپ« تصریح کرد که وزارت خارجه آمریکا 

در حال حاضر در مخمصه گرفتار شده است.

موج جدید سرکوب گری در عربستان

در موج جدید سرکوب گری توسط خاندان سعودی، 
حساب توئیتری »معتقلی الرأی« در عربستان سعودی 
فاش کرد که نیروهای امنیتی این کشور شماری از 
فلسطینیان مقیم عربس��تان را بازداشت کردند. در 
میان این بازداشت ش��دگان، تع��دادی از فرزندان و 
نزدی��کان بازداشت ش��دگان قبلی دیده می ش��ود و 
علت بازداش��ت این افراد نیز حمایت آن از مقاومت 
فلسطین است. همچنین حساب کاربری »زندانیان 
عقیده« در عربس��تان اعالم کرد ک��ه کوچک ترین 
زندانی سیاسی در این کشور که نوجوان هجده ساله 
اهل منطقه شیعه نشین العوامیه است به هشت سال 
حبس و هش��ت سال ممنوعیت از سفر محکوم شد. 
حساب »معتقلی الرأی« )زندانیان عقیده( که مربوط 
به نظارت بر ش��رایط زندانیان سیاسی در عربستان 
سعودی است، گفت که دادگاه ویژه کیفری عربستان 
حکم نهایی را در مورد مرتجی قریریص که کم سن 
و سال ترین زندانی عقیده در این کشور است، صادر 
کرد. در این حس��اب پستی منتش��ر شده است که 
می گوید: »دادگاه ویژه کیفری حکم نهایی را درمورد 
مرتجی قریری��ص، جوان ترین زندانی آزادی بیان در 
عربس��تان صادر کرد که ای��ن حکم ناعادالنه تحمل 
هش��ت سال زندان و پس از آن به مدت هشت سال 
ممنوعیت از س��فر است«. مرتجی به جرم اینکه در 
۱۰ سالگی در جریان اعتراضات منطقه شیعه نشین 
العوامیه هم زمان با ش��روع حوادث »بهار عربی« در 
س��ال ۲۰۱۱ به همراه ۳۰ کودک دیگر در تظاهرات 
با دوچرخه علیه حکومت س��عودی حضور داش��ت ، 

بازداشت شده است.

نیمچه گزارش

سوریه باید به اتحادیه عرب بازگردد
وزیر خارجه الجزائر خواستار همکاری کشورهای عربی برای بازگشت سوریه 
به اتحادیه عرب ش��د.»صبری بوقادوم« وزیر خارج��ه الجزائر گفت که نبود 
س��وریه در اتحادیه عرب صدم��ات بزرگی به اتحادیه ع��رب و عرب ها وارد 
می کند. بوقادوم تاکید کرد:»کش��ورهای  عربی باید برای بازگش��ت سوریه 
به اتحادیه ع��رب همکاری کنند«.وزیر خارجه الجزائر موضع الجزائر در قضیه 
بازگشت سوریه به اتحادیه عرب را واضح و قطعی توصیف کرد و گفت: »سوریه باید 
به اتحادیه عرب بازگردد«. عضویت س��وریه در اتحادیه عرب از نوامبر سال ۲۰۱۱ و 
با درگیری ها در داخل این کش��ور به حالت تعلیق در آمد و کشورهای عربی سفرای 
خود را از دمشق خارج کردند. الزم به ذکر است وزیران خارجه عراق، لبنان و الجزایر 
در نشست ویژه اتحادیه عرب در مهر ماه گذشته درباره بررسی عملیات نظامی ترکیه 

علیه سوریه نیز خواستار بازگشت سوریه به این اتحادیه شدند.

طرح معامله قرن یک خیانت بزرگ است
مرجع ش��یعیان بحرین اعالم کرد طرح معامله قرن، خیانتی بزرگ از طرف 
نظام های عربی حاضر در این طرح اس��ت. آیت اهلل ش��یخ عیسی قاسم، در 
مراس��م سالگرد انقالب چهاردهم فوریه بحرین عالم کرد طرح معامله قرن، 
خیانتی بزرگ از طرف نظام های عربی حاضر در این طرح اس��ت. وی تاکید 
کرد: خیانت اصلی را نظام هایی انجام دادند که با پوشش رسانه ای خود بستر 
الزم را ب��رای چنین طرحی فراهم کردن��د. وی در ادامه جنبش های صالحان را در 
روش و نتیجه، متفاوت از دیگر جنبش ها دانست.آیت اهلل عیسی قاسم گفت: تفاوت 
میان جنبش انبیاء و اوصیاء با جنبش طاغیان، از زمین تا آسمان است، تفاوت این 
دو نوع جنبش، در حوزه اخالق، هدف، روش، حکمت و نتایج کامال مش��هود است. 
وظیفه آتی تک تک امت این است که در پی براندازی این طرح، امثال این طرح و 

بازگرداندن عزت، کرامت و استقالل امت باشند. 

ادعای جایگزینی ناتو به جای آمریکا 
وزی��ر دفاع آمریکا پنجش��نبه گفته برخی از اعضای ائتالف ناتو قرار اس��ت 
جای نیروهای آمریکا در عراق را پر کنند. »مارک اسپر«، وزیر دفاع آمریکا 
گفته این کشور با ناتو برای گسترش عملیات های نظامی در عراق به توافق 
رس��یده است. او گفت که سران کشورهای ناتو توافق کرده اند در خاورمیانه 
اقدام��ات بیش��تری انجام دهن��د. وی اضافه کرد آمریکا از س��ایر اعضای ناتو 
تعهداتی دریافت کرده تا آنها جای خالی نیروهای آمریکا در عراق را پر کنند. اسپر 
که در جمع خبرنگاران حضور داش��ت در بخش دیگری از س��خنانش به مذاکرات 
می��ان آمریکا و طالبان پرداخ��ت. وزیر دفاع آمریکا گفت: »ایاالت متحده و طالبان، 
طرحی برای کاهش هفت روزه خشونت پیشنهاد کرده اند. من امروز برای رایزنی با 
متحدانمان درباره این طرح اینجا هس��تم. ما دیدارهای دوجانبه و جمعی اثربخشی 

درباره مسیر رو به جلو برگزار کرده ایم.«

 
ترکیه ای��ن روزها در حالی در جنگی س��وال برانگیز و دور 
از منطق را در س��وریه آغاز کرده که در عرصه دیپلماس��ی 
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که به پاکس��تان 
سفر کرده مورد استقبال گرم عمران خان نخست وزیر این 
کش��ور قرار گرفت.عمران خان که در همان روزهای نخست 
رسیدن به پست نخست وزیری پاکستان به ترکیه سفر کرده 
بود در فرودگاه نورخان اس��الم آب��اد در یک اقدام نمادین و 

مهمان نوازانه شخصاً پشت فرمان نشست و اردوغان را به محل 
اقامت دو روزه او منتقل کرد. حال این سوال مطرح می شود 
که اردوغان در این سفر چه اهدافی را دنبال می کند؟ آنچه 
بسیاری از ناظران سیاسی بر آن تاکید دارند اهداف اقتصادی 
اردوغان اس��ت. ترکیه به دلیل سیاست های نادرست دولت، 
با چالشهای اقتصادی بسیاری مواجه شده و اردوغان تالش 
دارد با رویکرد به تعامالت منطقه ای این وضعیت را مدیریت 
نماید بویژه اینکه روابط ترکیه با اروپا نیز در وضعیت مطلوبی 
نیست. به رغم مناسبات گسترده ترکیه و پاکستان همچنان 
تراز تجاری دو کش��ور در وضعیت مطلوبی نیس��ت چنانکه 
حجم مبادالت بازرگانی بین این دو کشور در نقطه اوج و در 
سال ۲۰۱8 میالدی به 8۰۰ میلیون دالر رسید اما در حال 
حاض��ر این رقم پایین آمده و افزایش مبادالت نیاز به تالش 
و فعالیت بیشتری دارد. بخش قابل توجهی از این روابط نیز 

در حوزه نظامی و امنیتی تعریف شده است چنانکه در سال 
۲۰۱۹ میالدی بین آنکارا و اسالم آباد قراردادی امضا شد که 
به موجب آن ترکی��ه ۳۰ فروند بالگرد و 4 فروند ناو نظامی 

کوچک به پاکستان خواهد فروخت. 
نکته قابل توجه آنکه ترکیه همواره تالش کرده هم به شکل 
رواب��ط دوجانب��ه و متقابل و هم به ص��ورت مثلثی روابط و 
همکاری های منطقه ای گس��ترده ای با پاکستان برقرار کند. 
به همین خاطر در س��الیان اخیر به دنبال چنین ایده هایی 
بوده اس��ت:مثلث ترکیه پاکستان افغانس��تان.مثلث ترکیه 
پاکس��تان جمهوری آذربایجان را ش��کل داده است. یکی از 
مباحث مهم میان دو کش��ور فعالیت های مخالفان اردوغان 
در پاکس��تان بوده که عمران خان با آن مقابله کرده چنانکه  
پرونده فعالیت مدارس و مراکز فرهنگی شبکه فتح اهلل گولن 
که مدیریت کلیه این مدارس به سازمان معارف دولت ترکیه 

واگذار شده و نهادهای اطالعاتی – امنیتی ترکیه در برخورد 
با ش��بکه گولن در این کشور اردو زبان به خوبی با سرویس 

اطالعاتی میت ترکیه همکاری کرده اند. 
نکت��ه مهم دیگر رقاب��ت میان ترکیه و عربس��تان در قبال 
پاکستان اس��ت. روند تحوالت نشان می دهد که هر کدام از 
این کش��ورها بویژه با مش��وق های اقتصادی به دنبال جلب 
نظر پاکستان هس��تند که این تحرکات در سالهای اخیر به 
شدت افزایش یافته است. به هر تقدیر می توان گفت که سفر 
اردوغان به پاکس��تان بیش از هرچیز برگرفته از چالشهای 
درونی و بیرونی ترکیه است که اردوغان با این سفر به دنبال 
بهره گیری از ظرفیت های پاکس��تان برای رفع آنهاست در 
حالی که اس��الم آباد نیز این روابط را مولفه ای برای کاهش 
چالش��های اقتصادی و نیز تقویت اردوگاه خود در برابر هند 

می داند. 

یادداشت

مبارزه مسلحانه، جایگزین سازش 
همزمان با سایر گروه های فلسطینی و حضور گسترده 
فلسطینی ها در نماز جمع مسجد االقصی برای مقابله 
با اش��غالگری صهیونیس��ت ها، جبه��ه مردمی برای 
آزادسازی فلسطین«، با انتشار بیانیه ای خواستار لغو 
توافق اسلو، قطع هر گونه رابطه با رژیم صهیونیستی، 
از س��رگیری مبارزه مس��لحانه و مقابل��ه با هر گونه 

سازش با اشغالگر قدس شد.
»الجبهة الش��عبیة لتحریر فلسطین« )جبهه مردمی 
برای آزادس��ازی فلسطین( با صدور بیانیه ای، بشدت 
از پروژه اسرائیلی-آمریکایی موسوم به »معامله قرن« 
انتق��اد و بر ل��زوم مقاومت در براب��ر چنین طرحی 
تأکی��د ک��رد. این گروه فلس��طینی تأکی��د کرد که 
»عقب نشینی های فکری، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی 
و حس��اب باز کردن بر ش��یوه س��ازش و مذاکرات« 
باعث ش��ده اس��ت که آمریکا و رژیم صهیونیستی از 
مردم فلس��طین بخواهند که »آشکارا و به صراحت، 
تس��لیم ش��وند«. همچنین خلیل الحیه عضو دفتر 
سیاسی جنبش حماس فلسطین خطاب به نخست 
وزیر رژیم صهیونیس��تی وعده داد که این رژیم را از 
سرزمین فلسطین، بیرون خواهند کرد.  از سوی دیگر 
جنبش فلسطینی جهاد اسالمی با صدور بیانیه ای از 
فلسطینی ها خواست در دفاع از مقدسات و رد معامله 
قرن، برای نماز صبح فردا خود را به مسجداالقصی یا 
مسجد ابراهیمی برسانند. با وجود اتخاذ تدابیر امنیتی 
ش��دید از س��وی ارتش رژیم صهیونیس��تی، هزاران 
فلسطینی نماز صبح جمعه را در مسجداالقصی اقامه 
کردند. نظامیان اسرائیلی نمازگزاران فلسطینی را در 
نزدیکی باب االسباط به طرز وحشیانه ای مورد حمله 

و ضرب و شتم قرار دادند. 

فساد پراکنی آمریکا در میادین 
اعتراضات 

فراکس��یون پارلمانی »صادقون« عراق خبر داد که 
آمری��کا قص��د دارد در میادی��ن اعتراضات مردمی 
عراق، فساد و بی بندوباری را گسترش دهد تا مسیر 

اصلی این اعتراضات، منحرف شود.
صادقون با انتشار بیانیه ای تأکید کرد: »شدت جنگ 
نرم علیه جامعه اصیل عراق افزایش یافته اس��ت و 
دش��منان عراق گاهی با شیوه ها و شعارهایی به نام 
آزادی ف��ردی و گاه به نام حقوق و مس��اوات، قصد 
دارند بافت اجتماعی ]عراق[ را از بین ببرند«.شبکه 
خبری العهد به نقل از این فراکس��یون گزارش داد 
که دش��منان ملت عراق قصد دارند آداب و رس��وم 
این کش��ور را از بین ببرن��د و ارزش های مذهبی و 
اخالقی را که جامعه عراق با آن پرورش یافته، نابود 

کنند. 
صادقون تصریح کرد که ش��دت گرفتن این جنگ 
نرم »طرح مش��خصی را با نظارت س��فارت آمریکا 
برای ما برمال کرد که برای گسترش فساد و مظاهر 
بی بندوب��اری در میادین اعتراضات صورت گرفت«. 
خب��ر دیگر آنکه »مقتدی صدر« رهبر جریان صدر 
عراق با صدور بیانیه ای از تظاهرات ضد دینی در این 
کشور به اس��م آزادی بشدت انتقاد کرد. وی اعالم 
کرد، تا دیروز افراط گرایی، کشتار و بمب گذاری به 
اسم دین انجام می شد و امروز به نام دین، صداهای 
آزادی خواهی، برهنگی، اختالط، مس��تی و فسق و 
فجور به راه افتاده است. در حوزه امنیتی نیز وزارت 
اطالعات عراق از شناسایی و انهدام یک باند 7 نفره 
از تروریس��ت های داعش در ش��هر موصل واقع در 

غرب این کشور خبر داد. 

ترکیه مسئول وخامت اوضاع ادلب
س��خنگوی وزارت امور خارجه روس��یه تاکید کرد 
دول��ت ترکیه به توافقنامه س��وچی پایبند نبوده و 

مسئول وخامت اوضاع در استان ادلب است.
 ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، 
تاکید کرد دولت ترکیه مس��ئول وخامت اوضاع در 
استان ادلب سوریه اس��ت. وی گفت: دولت ترکیه 
به توافقنامه سوچی پایبند نبوده و مسئول وخامت 
اوضاع در اس��تان ادلب است. ترکیه ناکامی مزمنی 
در عم��ل به تعهداتش در توافقنامه س��وچی دارد. 
وی اتهامات ترکیه درباره حمالت هوایی روسیه به 
غیرنظامیان در سوریه را تکذیب کرد و این اتهامات 
را غیرقابل قبول دانست. خبر دیگر آنکه خبرگزاری 
سوری س��انا خبر داد که س��امانه های دفاع هوایی 
س��وریه با اهدافی متخاصم بر فراز آسمان پایتخت 
این کش��ور مقابله کردند. رس��انه  های وابس��ته به 
شبه نظامیان معارض دولت س��وریه گزارش دادند 
که ارتش این کش��ور در ادامه پیش��روی های خود 
در غرب ش��هر حلب، ۲ منطقه را آزاد کرد. در این 
میان دبی��ر کل پیمان آتالنیک ش��مالی گفت که 
این پیمان از ترکیه حمایت می کند. از سوی دیگر 
وزارت دفاع روس��یه اعالم کرد شکس��ت ترکیه در 
اجرای تعهدات خود در ادلب، باعث ش��د که ارتش 
س��وریه وارد میدان شود. وزارت دفاع ترکیه مدعی 
اس��ت در حمله تالفی جویانه ای که ب��رای گرفتن 
انتقام کش��ته ها و مجروحان خ��ود در ادلب انجام 
داده، حداق��ل ۵۵ نظامی س��وری از پای درآمدند. 
وزرای دف��اع ترکیه و آمریکا ضمن گفت وگو درباره 
تحوالت اخیر در ادلب، بر لزوم برداش��تن گام های 

قاطعانه تر از جانب واشنگتن و ناتو تاکید کردند. 

استمرار تلفات سعودی در جازان 
و نجران 

شبه نظامیان ائتالف سعودی که تالش می کنند به 
تالف��ی موفقیت های میدانی اخی��ر صنعاء، در مرز 
شمالی یمن پیشروی کنند، ناکام مانده و همچنان 

در حال تلفات دادن هستند.
ی��ک مقام نظامی یمن تایید کرد که »ش��ماری از 
مزدوران ائتالف س��عودی در انفجار یک ش��به مین 
کاشته شده در منطقه مش��رف به ارتفاعات ام.بی.
س��ی ج��ازان )جیزان( کش��ته یا زخمی ش��دند«.

یک خودروی حامل مزدوران ارتش عربس��تان هم 
عص��ر روز گذش��ته بر اثر انفجار یک بمب دس��تی 
در بیابان های االجاش��ر در منطق��ه نجران در مرز 
ش��مال یمن با عربستان منهم شد و سرنشینان آن 
کش��ته یا زخمی ش��دند. یگان ضدزره ارتش یمن 
هم از کش��ته و زخمی شدن ش��ماری از مزدوران 
ائتالف س��عودی در حمله راکتی ب��ه منطقه مربع 
شجع در غرب نجران خبر داد. نیروهای مسلح یمن 
حمله گسترده نیروهای ائتالف سعودی در مرزهای 
جنوبی عربس��تان را طی یک درگیری س��ه ساعته 
دفع کردند و ش��مار دیگری از عناصر سعودی هم 
در مناطق مرزی نجران و جیزان کش��ته یا زخمی 
ش��دند. ائتالف سعودی چندین استان یمن را آماج 
حم��الت هوای��ی ، توپخانه ای و موش��کی قرار داد 
نیروهای ائتالف س��عودی با نُه موش��ک کاتیوشا و 
ش��لیک توپخانه منطق��ه مس��کونی »7 ژوئیه« و 
خیاب��ان الخمس��ین در اس��تان الحدی��ده را هدف 
گرفتن��د. ی��ک منب��ع آگاه اعالم ک��رد، در نتیجه 
تیراندازی گسترده، منزل یک غیرنظامی در منطقه 

»الجاح« در شهرستان »بیت الفقیه« سوخت.

گزارش

به رغم سرکوب گری های گسترده رژیم آل خلیفه همچنان 
مردم بجرین بر ادامه طغیان علیه دیکتاتوری و سرسپردگی 
آل خلیف��ه به آمریکا و س��عودی و خیانت آن به فلس��طین 
ادام��ه دارد چنانکه خیابانهای بحری��ن  همزمان با نهمین 
سالگرد آغاز انقالب ۱4 فوریه شاهد تظاهرات گسترده مردم 

و درگیری بین تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی بود.
بحرینی ها  در نهمین س��الگرد آغاز انق��الب ۱4 فوریه در 
خیاب��ان های منامه پایتخت،و مناطق دیگری از جمله: بالد 
القدیم، الس��نابس، المصلی، کرانة در تظاهرات مش��ارکت 
کردن��د. این تظاه��رات ها همچن��ان ادامه یاف��ت و اهالی 
مناطق دیگر نیز -با توجه به جو امنیتی حاکم- به ترتیب و 
مستقال به خیابانها آمدند. تظاهرات در دو منطقه السنابس 
و بالد القدیم توسط نیروهای امنیتی بشدت سرکوب شد و 
نیروهای امنیتی با ش��لیک مستقیم اشک آور بسوی مردم 
آنها را برای بازداش��ت مورد تعقیب قرار دادند. گزارش ها از 
بازداش��ت ۵ جوان در منطقه المرخ در ش��مال غرب منامه 
پایتخت خبر می دهند. مغازه داران نیز در مناطق متعددی 
دست به اعتصاب زده و مغازه های خود را بسته اند.جوانان 
اقدام به آتش زدن خیابانها و بستن برخی خیابانهای فرعی 
و ورودی مناطق کرده اند تا عالوه بر نشان دادن خشم خود 
از رژی��م آل خلیفه از ورود نیروهای امنیتی به مناطق برای 
س��رکوب تظاهرات ها و بازداشت جوانان جلوگیری نمایند. 

گفتنی س��ت طی روزهای اخیر  حداقل چهار تن از پدران 
شهدا، یک فعال میدانی و دو تن از روحانیون بحرین نیز به 
مراکز پلیس احضار ش��ده اند.گفتنی است؛ بحرین در حالی 
وارد س��الروز انقالب می شود که مطالبات مردم در انقالب 
۱4 فوریه ۲۰۱۱ هنوز محقق نشده است و رژیم آل خلیفه 
با س��رکوب اعتراضات مدنی فعاالن سیاسی این کشور را به 

بهانه های واهی اعدم می کند.
در آس��تانه نهمین س��الروز انقالب بحرین، »ائتالف جوانان 
۱4 فوریه« با صدور بیانیه ای، بر پایبندی به اصول و اهداف 
انق��الب، به خصوص پای��ان دادن به حکوم��ت دیکتاتوری، 
دس��تیابی به حق تعیین سرنوش��ت و مبارزه با رژیم تأکید 
ک��رد. »ائتالف جوانان ۱4 فوری��ه« در این بیانیه به آیت اهلل 
»ش��یخ عیسی قاس��م« رهبر برجس��ته بحرینی و رهبران 
انقالبی بازداش��ت شده توس��ط رژیم آل خلیفه به مناسبت 
نهمین س��الگرد انقالب تبریک گفته و بر تداوم این جنبش 
مردمی تا دس��تیابی به تمامی اهداف و آرمان هایش تأکید 
کرده اس��ت. این ائتالف ب��ا تأکید بر پایبن��دی به اصول و 
اه��داف انق��الب، به خص��وص پای��ان دادن ب��ه حکوم��ت 
دیکتاتوری، دس��تیابی به حق تعیین سرنوش��ت، مبارزه با 
رژی��م و برمال کردن ماهی��ت دروغین آن به جامعه جهانی، 
با شهدا، بازداشت ش��دگان و کسانی که از سوی رژیم حاکم 
سلب تابعیت شده اند، تجدید عهد و میثاق کرده است. این 

ائتالف همچنین در بیانیه خود، بر محوریت قضیه فلسطین 
تأکی��د و »معامل��ه ترامپ« را به عنوان طرحی که س��ردار 
شهید »قاسم سلیمانی« و »ابومهدی المهندس« برای ناکام 
گذاشتن آن تالش می کردند، رّد کرده است. »ائتالف جوانان 
۱4 فوریه« خواس��تار افزایش سطح آمادگی های مردمی در 
تمامی شهرها و روستاهای بحرین در آستانه سالگرد انقالب 
ش��ده است و از ملت بحرین خواس��ته به سرکوب مزدوران 
رژی��م، که م��ورد حمایت آمری��کا و انگلیس اس��ت، وقعی 
ننهند. در همین حال فعاالن مدافع حقوق بش��ر بحرین در 
نشس��تی در بیروت از ظلم و س��تمی گفتن��د که حکام آل 
خلیفه ضد مردم مظلوم بحری��ن روا می دارند.فاطمه یزبک 
از فعاالن حقوقی در کنفرانس مطبوعاتی نهاد های حقوقی 

درباره نقض حقوق بشر در بحرین گفت: مقامات بحرینی به 
هیچ محاکمه عادالنه ای پایبند نیستند. فعاالن زن بحرینی 
بازداشت شده به بدترین شکل در زندان ها شکنجه و تهدید 
می ش��وند. یزبک خاطر نشان کرد علیه ده ها نفر از کودکان 
بحرین��ی احکام ناعادالنه و تاس��ف باری صادر ش��د و طی 
ای��ن احکام کودکان بحرینی از آموزش محروم ش��دند. باقر 
درویش رییس انجمن حقوق بشر بحرین و مقیم در بیروت 
گفت: بیش تر حمالت به منازل ش��هروندان بحرینی شب ها 
انجام شده اس��ت. رژیم آل خلیفه سرکوب جامعه مدنی را 
گس��ترش داده و تالش می کنند تا شهروندان بحرینی را به 
لحاظ سیاسی منزوی کند و حق فعالیت و کار در موسسات 

گوناگون را از آن ها بگیرد. 

سودای اردوغان در 
اسالم آباد
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تظاهرات گسترده بحرینی ها در سالگرد انقالب 14 فوریه برگزار شد 

طغیان مردم علیه دیکتاتوری و 
سرسپردگی آل خلیفه


