
 عراق: چارچوب هماهنگی شیعی عراق شامگاه 
سه شنبه شــایعه برخی شبکه های اجتماعی درباره 
توافق بخشــی از این چارچوب با ائتالف ســه گانه 
برای تشکیل دولت عراق را تکذیب کرد. چارچوب 
هماهنگی شــیعی در این بیانیه با اشاره به شایعه 
برخی از شبکه های اجتماعی درباره اینکه بخشی 
از چارچوب هماهنگی شــیعی با ائتالف ســه گانه 
برای تشــکیل دولت توافق کرده اســت اعالم کرد 
که این خبر از اســاس صحت ندارد و انتشار آن با 
هدف گمراه کــردن افکار عمومی و تاثیرگذاری بر 
طرفداران چارچوب هماهنگی و نیز آسیب زدن به 

همگرایی و وحدت آن منتشر می شود.

 افغانستان: رسانه ها از وقوع انفجاری شدید در 
یکی از مســاجد شیعیان کابل خبر دادند.نیروهای 
انتظامــی طالبان وقوع این حادثــه را تأیید کرده 
و اعــالم کردند که این انفجــار در زمان برگزاری 
نماز جمعه در مســجدی در کابل رخ داده اســت.
ســخنگوی پلیس کابل در این باره گفته است که 
این انفجار در مســجد ایوب صابر واقع در محدوه 
پنجم امنیتی کابل به وقوع پیوســته است.در پی 

این انفجار ۳ تن مجروح شده اند.

 لبنان: ۱۴۹۵۹ نفر از عوامــل اجرایی انتخابات 
لبنــان رای خود را در صندوق ها ریختند.به گزارش 
سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از بیروت؛ 
این عوامل اجرایی یک شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه در 
۱۵ حــوزه اصلی و ۲۶ حوزه فرعــی کار اخذ آرای 
لبنانــی در انتخابات مجلــس را برعهده دارند.۷۱۸ 
کاندیدا در قالب ۱۰۳ لیســت برای رسیدن به ۱۲۸ 
کرسی نمایندگی مجلس لبنان با هم رقابت می کنند.
پیش از این در روز های ۱۷ و ۱۹ اردیبهشــت ماه از 
حــدود ۲۲۵ هزار لبنانی مهاجــر و ثبت نام کننده 
برای شــرکت در انتخابات مجلس این کشور حدود 
۶۰ درصد رای خود را به صندوق ها ریختند.بیش از 
۳ میلیون ۷۰۰ هزار لبنانی واجد شرایط شرکت در 

انتخابات مجلس این کشور هستند.

 سودان: تصاویــر منتشرشــده از تظاهرات روز 
پنجشنبه پلیس ضدشورش را نشان می دهد که به 
سمت تظاهرکنندگان گاز اشک آور شلیک می کند.
صد ها معترض در خرطوم، پایتخت سودان گرد هم 
آمدند تا از نیرو های نظامی بخواهند به سربازخانه 
هایشــان برگردند و اجــازه دهنــد دولتی مدنی 
تاسیس شــود.تظاهرکنندگان که در پی فراخوان 
چندین گروه مردمی بــه خیابان ها آمده بودند، به 

سمت کاخ ریاست جمهوری حرکت کردند.

افزایش ۶۰۰۰ درصدی سوء استفاده 
جنسی از کودکان در اروپا

کمیســیون اروپا اعالم کرد گزارش هاي مربوط به 
سوء استفاده جنسي از کودکان طي دهه گذشته، 

۶۰۰۰ درصد افزایش یافته است.
کمیســیون اروپا پیشــنهاد داده اســت تا آژانسی 
برای مقابله با سوءاســتفاده جنســی از کودکان، 
که میزان آن در این بلوک متشــکل از ۲۷ کشور 
روند صعودی دارد، تاسیس کند. این کمیسیون در 
جلسه رونمایی از این طرح اعالم کرد گزارش های 
مربوط به چنین سوءاستفاده هایی در اتحادیه اروپا 
طی دهه گذشته، ۶۰۰۰ درصد افزایش یافته است.

جروم هیــوز، خبرنگار پرس تی وی در گزارشــی 
از بروکســل گفت: بســیاری معتقدنــد که جرم 
سوءاستفاده جنســی از کودکان، حتی از قتل هم 
شــنیع تر اســت. کمیســیون اروپا، بازوی اجرایی 
اتحادیه اروپــا، می گوید مقامات ایــن بلوک طی 
سال گذشته، ۸۵ میلیون ویدیو و تصویر مربوط به 
سوءاســتفاده جنسی از کودکان را کشف کرده اند، 
که این رقم، رکورد جدیدی به حساب می آید.ایلوا 
یوهانســون، کمیســیونر امور داخلی اتحادیه اروپا 
گفــت:  در اتحادیه اروپا، گزارش هایی که مربوط به 
اعضای این اتحادیه می شــود، طی ده سال گذشته 
۶۰۰۰ درصد افزایش یافته است. چرا شاهد چنین 
افزایشی هستیم؟ البته ما اطالعاتی داریم، اما کاماًل 
مطمئن نیستیم.خبرنگار گفت: کمیسیون می گوید 
دلیــل روند صعــودی این جرایم دقیقاً مشــخص 
نیســت، اما تحلیلگران می گویند اتحادیه اروپا به 
سرعت گسترش یافته اســت و همین نکته باعث 
شــد بعضی از کشــور ها به مکانی امن برای دار و 

دسته های تبهکار تبدیل شوند.
آنا وان دنســکی، تحلیلگر امور اتحادیه اروپا گفت: 
حاال به دلیل یا به لطف مرز های باز، این شبکه های 
تبهکار رشــد بیشــتری کرده اند و منســجم تر به 
کارشــان ادامه می دهند.خبرنگار گفت: کمیسیون 
اروپا پیشــنهاد تاسیس آژانسی جدید را ارائه کرده 
اســت که برای ممانعت از سوءاســتفاده جنسی از 

کودکان و حمایت از قربانیان طراحی شده است.
و  دموکراســی  کمیســیونر  ســویکا ,  دوبــرووکا 
جمعیت شناســی کمیســیون اروپا گفت: در اروپا، 
دســت کم از هر ۵ کودک، ۱ کودک در سال های 
کودکی مورد سوءاستفاده جنســی قرار می گیرد. 
ایــن رقم واقعــاً شــرم آور اســت.خبرنگار گفت: 
آژانس هــای مقابله با قاچاق انســان می گویند به 
تازگی دو میلیون کودک که از درگیری در اوکراین 
فرار کرده اند، وارد قلمروی اتحادیه اروپا شــده اند 
و بیشــتر آن ها هم بدون سرپرست هستند. دار و 
دســته های تبهکاران و سوءاستفاده گران، شرایط 

فعلی را مناسب بهره برداری می دانند.

نیمچه گزارش

پس از ســفر جانسون نخســت وزیر انگلیس به فنالند و 
ســوئد، این کشورها از آمادگیشــان برای عضویت در ناتو 
خبر دادند. حال این ســوال مطرح است که این عضویت 
تا چه میزان می تواند زمینه ساز امنیت برای این کشورها 
باشــد؟ در پاســخ به این پرســش بررســی کارنامه ناتو 
قابل توجه اســت. در حوزه اقدام مســتقیم ناتو در تامین 
امنیت کشــورها می توان به کارنامه حضور ۲۰ ساله ناتو 

در افغانســتان اشــاره کرد که در نهایت نیز در حالی این 
کشور را ترک کردند که در کنار ویرانی ها و نابسامانی های 
سیاســی، به اذعان ســازمان ملل بیش از ۲۰ میلیون نفر 
از جمعیت ۳۸ میلیونی این کشــور نیازمند کمک غذایی 
بوده انــد. نمود دیگــر حضور ناتــو را در اوکراین می توان 

مشاهده کرد. 
در طــی ماه های اخیــر ناتو در حالی مدعــی حمایت از 
اوکراین بوده که نتیجه این امر گرفتار شــدن کی یف در 
جنگ  و ویرانی و هزینه های ســنگین انسانی و مالی بوده 
اســت. در اصل ناتو در هر منطقه ای که ورود کرده است 

جز ویرانی و نابودی کارکردی نداشته است. 
نکتــه دیگر آنکه توســعه طلبی ناتو بر خــالف تعهدات 
گذشــته در مرزهای روســیه بوده است که نتیجه آن نیز 

تهدید امنیت و در نهایت واکنش آن به این اقدامات بوده 
اســت. مسئله ای که در نهایت اوکراین را گرفتار جنگ با 
مسکو کرده و روســیه نیز هرکشوری را که در جمع ناتو 
افزوده شود در لست دشمنان قرار می دهد. نتیجه این امر 
آن خواهد بود که از یک سو هزینه های نظامی کشورهای 
عضو شــده در ناتو افزایش می یابد و از ســوی دیگر این 
امر در مراودات اقتصادی بســیاری از آنها با روسیه بویژه 
در حــوزه نفت و گاز تاثیر خواهد گذاشــت که نتیجه آن 
چالشهای اقتصادی برای این کشورها خواهد بود چنانکه 
طی دو ماه اخیر نیز آمارها از تشــدید بحران اقتصادی در 
اروپــا و حتی بحران ســوخت در آمریکا حکایت دارد. لذا 
عضویت فنالند و سوئد در ناتو عمال آنها را از حوزه امنیت 

به دور و وارد عرصه منازعه و درگیری خواهد ساخت. 

نکته بســیار مهم آن اســت که امروز دیگر جامعه جهانی 
پذیرنده یک جانبه گرایی و سلطه گری غرب از جمله در 
حوزه نظامی نمی باشد لذا عضویت در ناتو نه تنها کارکرد 
و دستاوردی قلمداد نمی شــود بلکه می تواند به تضعیف 

موقعیت مردمی کشورها نیز منجر شود. 
با توجه به آنچه ذکر شــد می توان گفت که اقدام سوئد و 
فنالند در پیوســت به ناتو نه تنها نمی تواند تامین کننده 
امنیت آنها باشــد بلکه در نهایت تهدیدی امنیتی و حتی 
اقتصادی برای آنهاست هر چند که شاید در کوتاه مدت و 
در زمان جنگ اوکراین امتیازاتی از آمریکا و اروپا دریافت 
نمایند اما تجربه نشان داده است که در نهایت آنها نیز به 
حال خود رها خواهند شد و هزینه پیوستن به ناتو بسیار 

سنگین تر از دستاوردهای عضویتشان خواهد بود.

یادداشت

گزارش

همزمــان با ادامه جنگ افروزی غــرب در اوکراین، وزارت 
دفاع روسیه از اســناد جدید درباره فعالیت های بیولوژیک 

نظامی آمریکا در اوکراین خبر داد.
وزارت دفاع روســیه از اســناد جدید دربــاره فعالیت های 
بیولوژیــک نظامی آمریکا در اوکراین خبر داد که شــامل 
آزمایش هــای وزارت دفاع آمریکا بــر روی بیماران روانی 
در بیمارســتان ویژه این بیماران در منطقه خارکوف این 
بار با مشارکت شــرکت های بزرگ دارویی آمریکا از جمله 
فایزر و مدرناســت.اطالعاتی که مســکو به آن دست یافته 
اســت، نشــان دهنده برخی جزئیات درباره آزمایش های 
غیر انســانی پنتاگون روی برخی شــهروندان اوکراینی در 
ایالت خارکوف اســت. همچنین ســال ۲۰۲۰ تالش هایی 
برای انتقال بیماری سل به ســاکنان منطقه اسالویانسک 
در جمهوری لوهانسک صورت گرفته است.یک مقام وزارت 
دفاع روســیه با بیان اینکه رئیس جمهــور کنونی آمریکا 
در گذشته شــخصا روی کار آزمایشگاه های بیولوژیک در 
اوکراین نظارت داشــت، گفت شرکت های دارویی »فایزر« 
و »مدرنا« نیز در این برنامه مشارکت داشتند.وزارت دفاع 
روســیه اعالم کرد، »جو بایدن« رئیس جمهــور آمریکا و 

تعدادی دیگــر از مقامــات بلندپایه »حــزب دموکرات« 
مستقیماً بر کار برنامه بیولوژیکی نظامی آمریکا در اوکراین 
نظارت داشــتند.کریلوف در نشســت خبــری خود، چهار 
بخش از برنامــه بیولوژیک نظامی آمریــکا در اوکراین را 
به صورت تصویری منتشر کرد.»جورج سوروس« میلیاردر 
آمریکایی نیز به عنوان »حامی اصلی تحقیقات بیولوژیکی 
نظامــی در اوکراین و البی گر شــرکت بیگ فارما« معرفی 
شد.به نوشــته خبرگزاری »تاس«، کریلوف همچنین افشا 
کرد که شــرکت های دارویی »فایزر« و »مدرنا« که اکنون 
مشغول تولید واکسن های ویروس »کووید۱۹« هستند، در 
فعالیت های نظامی و بیولوژیکی ایاالت متحده در اوکراین 

مشارکت داشتند.
 در همیــن حال نماینده روســیه در ســازمان ملل: فرقه 
گرایــان اوکراینــی از جمله گردان آزوف، کــودکان را در 
نیروهای مســلح بــه کار می گیرند تا نفرت از روســیه را 
به آنان آموزش دهند.معاون رئیس شــورای امنیت روسیه 
نیز هشدار داد که تســلیح و آموزش نیروهای اوکراینی از 
سوی غرب می تواند خطر تبدیل شدن به یک جنگ اتمی 
تمام عیار را داشــته باشــد. در این میان نخست وزیر ژاپن 

به روســای شورا و کمیسیون اروپا وعده داد، همکاری ضد 
روسی با بروکسل را بیشتر می کند.از سوی دیگر یک مقام 
ارشد اطالعاتی روســیه می گوید وزارت خارجه آمریکا در 
تالش اســت تا سران سیاســی و نظامی روس را در انظار 
مردم این کشــور و جهانیان بی اعتبار کند.خبر دیگر آنکه 
رویترز گزارش کرد که انتظار می رود ظرف چند روز آینده 
فنالند و ســوئد درخواســت برای عضویت در ناتو را ارائه 
دهند و این ائتالف قصد دارد به ســرعت به آن ها عضویت 
دهد.ســخنگوی کرملین اعــالم کرد که از نظر روســیه 
عضویت فنالند در ناتو، »قطعا« تهدید محســوب می شود. 
از سوی دیگر وزیر دفاع آمریکا با بیان اینکه اگر روسیه به 
یک کشــور عضو ناتو حمله کند، این ائتالف نیز به صورت 
جمعی پاســخ خواهد داد، اما ارزیابی کرد که مسکو ناتو را 

وارد درگیری اوکراین نمی کند.
رئیس جمهور روســیه نیز با بیان اینکــه، تحریم ها علیه 
کشــورش وخیم ترین عواقب را به دنبال خواهد داشــت، 
دربــاره خطر قحطــی در جهان هشــدار داد.پوتین گفت: 
»مشــخصاً بر اســاس قوانین عینی اقتصادی، این اعتیاد 
تحریمــی متداوم، ناچــاراً به پیچیده تریــن و وخیم ترین 

عواقب برای اتحادیه اروپا، شــهروندان آن ها و کشــورهای 
فقیــر جهان منجر خواهد شــد«. در همیــن حال نیروی 
دریایــی اوکرایــن از حملــه به یک کشــتی لجســتیک 
 نیروی دریایی روســیه در دریای ســیاه و آســیب به آن 

خبر داد. 
اما در این میان وزیر اقتصاد آلمان تاکید کرد که این کشور 
در حــال حاضر نمی تواند واردات گاز از روســیه را تحریم 
کنــد.وی افزود کــه اقتصاد آلمان به دلیــل تحریم منابع 
انرژی روسیه با فروپاشــی مواجه نخواهد شد اما قیمت ها 
افزایش خواهند یافت و بخشــی از کســب و کارها تعطیل 
خواهند شــد«. اما وزیر خارجه انگلیس در اشاره به کارزار 
نظامی مسکو در اوکراین مدعی شد، رئیس جمهور روسیه 
در حال تحقیر خود در برابر جهان است و خواستار حمایت 
نظامی بیشتر از کی یف شد.در ادامه کمک های تسلیحاتی 
کشورهای غربی به اوکراین، اتحادیه اروپا از تصویب کمک 
۵۲۰ میلیون دالری دیگر به کی یف برای مقابله با روســیه 
خبر داد. ســران هفت کشــور ثروتمند جهان نیز با ادعای 
نگرانی از بحران مواد غذایی در کشورهای فقیر نشستی را 

با هدف مقصرنمایی روسیه آغاز کردند.

گرفتن یا از دست دادن امنیت
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در اداکمه افشــای قربانی بودن بومیان در دموکراســی 
ادعایی آمریکا،  وزیر کشــور آمریکا از کشف گور دسته 
جمعی در ۵۳ مدرســه شــبانه روزی محــل نگهداری 

بومیان این کشور خبر داد.
 دبا هالند وزیر کشور آمریکا از کشف گور دسته جمعی 
در ۵۳ مدرسه شــبانه روزی محل نگهداری بومیان این 
کشور خبر داد.هالند گفت اجداد من افرادی بوده اند که 
وحشت سیاست های همگون سازی مدارس شبانه روزی 
بومیان را که توســط همین وزارتخانه ای که هم اکنون 
آنرا مدیریت می کنم، تحمل کرده اند. این بخش مسئول 
عملیاتی بود که اکنون می دانیم ۴۰۸ مدرســه شــبانه 
روزی فدرال در ۳۷ ایالت یا قلمرو آن زمان از جمله ۲۱ 
مدرســه در آالسکا و هفت مدرسه در هاوایی در کنترل 
آن قرار داشــته است. اکنون ما به طور منحصر به فردی 
در موقعیتــی هســتیم تا به تالش بــرای بازیابی تاریخ 
تاریک این مــدارس که برای مدت طوالنی خانواده های 

ما را آزار داده است، کمک کنیم.
برایــان نیولند معاون وزیر کشــور آمریکا هم گفت این 
گزارش تأیید می کند این سیســتم مدارس شبانه روزی 
بخشــی از سیاست دوجانبه آمریکا برای خلع ید بومیان 
از ســرزمین های شان و همسان ســازی اجباری آن ها 

بوده است. در این گزارش توضیح داده شده است دولت 
فــدرال با هدف قرار دادن کودکان بومی این سیاســت 
همســان ســازی اجباری را دنبال کرد. مدارس شبانه 
روزی فدرال بومیان ابزار اصلی برای اجرای این سیاست 
بودند.وی افزود چندین نســل از کودکان سرخپوســت 
آمریکایی، بومیان آالسکا و بومیان هاوایی توسط دولت 

فدرال وادار شدند به این مدارس بیایند. 
نیولند گفت نسل هایی از کودکان بومی هاوایی وارد این 
مدارس شبانه روزی می شدند، بسیاری از آن ها اغلب دور 
از خانه ها و خانواده های خود مردند. ما ۵۳ محل دفن و 
گورستان مشخص یا بدون عالمت را برای کودکان بومی 
در سراسر آمریکا شناسایی کرده ایم که انتظار می رود با 

ادامه تحقیقات، مکان های بیشتری کشف شود.
وی افزود نتایج تحقیقات اولیه ما نشــان می دهد تقریبا 
۵۰ درصــد از مدارس شــبانه روزی فدرال بومی ممکن 
است از طرف موسسات یا ســازمان های مذهبی از نظر 
بودجه، زیرساخت ها و پرسنل حمایت شده باشند. سوابق 
فدرال همچنین تأیید می کند سیســتم مدارس شــبانه 
روزی فدرال بومیان استفاده از زبان های بومی را ممنوع 
یا از آن جلوگیری کرده و بر آموزش حرفه ای، مشارکت 

فیزیکی کودکان بومی تمرکز کرده است.

۵۳ گور دسته جمعی دیگر در مدارس شبانه روزی ایاالت متحده کشف شد

دموکراسی آمریکایی برای بومیان مساوی است با مرگ
در تاریخ ۱۲ مه ســال ۲۰۱۵ در حمله وحشیانه ائتالف 
ســعودی به یمن، بیش از ۳۲۱ شهروند شهید و زخمی 

شدند که بیشترشان کودک و زن بودند.
محمد علی الحوثی عضو شــورای عالی سیاسی یمن در 
توئیتی نوشت: در چنین روز هایی در تاریخ ۱۲ مه سال 
۲۰۱۵ در پی حمله متجاوزان آمریکایی و ســعودی به 
اســتان های الحدیده، حجه، صنعــا و تعز بیش از ۳۲۱ 
شهروند شــهید و زخمی شدند که بیشترشان کودک و 
زن بودنــد. این جنایت ها در حالی صورت گرفته اســت 
که در اقدامی تبلیغاتی فرســتاده ویــژه آمریکا در امور 
یمن مدعی شــد که عربستان سعودی به پایان دادن به 
درگیری در یمن مصمم است اما ایران عزم کمتری دارد.
تیموتی لیندرکینگ« فرستاده ویژه آمریکا در امور یمن 
گفت که عربستان سعودی درباره پایان دادن به درگیری 
در یمــن و اتکا بــه تحوالت اخیر هماننــد آتش بس و 
تشکیل شورای ریاستی، تصمیم جدی دارد.لیندرکینگ 
در مصاحبه با شبکه آمریکایی »الحرة« گفت که یمن از 
زمان آغاز درگیری در این کشــور در سال ۲۰۱۴، برای 
نخســتین بار با یک فرصت استثنائی جهت تحقق صلح 

مواجه است.
این ادعاها در حالی است که نماینده برنامه جهانی غذا در 

یمن اعالم کرد که اوضاع غذایی در یمن فاجعه بار است 
و ۱۳ میلیون یمنی از ســوءتغذیه رنج می برند.»ریچارد 
راگان« نماینده برنامه جهانی غــذا در یمن اعالم کرد: 
آتش بس اخیر ســازمان ملل، یمنی ها را امیدوار کرد و 
فعالیت های سازمان های بین المللی و توزیع کمک های 
بشردوستانه را تســهیل بخشید و امید است که تثبیت 
شود.راگان به الشرق االوســط اعالم کرد: اوضاع غذایی 
در یمن  فاجعه بار اســت که در سایه پیامدهای بحران 
اوکراین پیش بینی می شــود قیمت مواد غذایی حدود 
۳۰ درصد افزایــش یابد.وی در ادامــه تاکید کرد: ۱۳ 
میلیون یمنی  از گرسنگی و سوءتغذیه رنج می برند و ما 
برای آنها غالت، روغن، شکر و نمک تأمین می کنیم اما 
به دلیل کمبود بودجه دیگر نمی توانیم این همه تعداد را 
پوشش دهیم.راگان افزود: تا االن توانسته ایم فقط ۵۰۰ 
میلیون دالر را تأمین کنیم که کمتر از ۲۵ درصد است 
در حالی که در نیمه های ســال هستیم.ما ساالنه به دو 
میلیارد دالر بودجه نیاز داریم.نماینده برنامه جهانی غذا 
در یمن تاکید کرد: اوضاع یمن  نســبت به سال گذشته 
وخیم شــده است و سال گذشــته نگران ۵ بخش در ۳ 
اســتان بودیم، اما امســال به ۲۳ بخش در ۱۰ اســتان  

رسیده است

به مناسبت سالگرد قتل عام ۳21 یمنی به  دست متجاوزان سعودی 

کشتار بی رحمانه ای که عامالنش هرگز محاکمه نشدند

نقابی دیگر از چهره مدعیان دروغین حقوق بشر برداشته شد 

افشای اسناد جدید فعالیت  بیولوژیک نظامی آمریکا در اوکراین

نظامیان اشــغالگر صهیونیست از انتقال پیکر شهید »شیرین ابوعاقله«، خبرنگار 
شــبکه الجزیره، از بیمارستان جلوگیری و مراســم تشییع را سرکوب کردند در 
حالی که غــرب با ادعای معطوف بودن به جنگ اوکرایــن در برابر این جنایت 

سکوت کرده است.
در ادامه سرکوب گری صهیونیســت ها و در حالی که آمریکای مدعی حمایت از 
اتباع خوبش در برابر شهادت خبرنگار فلسطینی- آمریکایی به دست جوخه های 
ترور صهیونیســتی سکوت کرده است، رژیم اشــغالگر حتی مراسم تشییع پیکر 
خبرنگار شــهید را برنتابید. پلیس رژیم صهیونیســتی خواهــان پایین آوردن 

پرچم های فلسطین در جریان مراسم شد
پلیس رژیم صهیونیســتی مســیرها و ورودی های منتهی به بیمارستانی را که 
پیکر »شــیرین ابوعاقله« در آن قرار دارد، مســدود کرده اســت.نیروهای رژیم 
صهیونیستی به ســمت بیمارستانی که پیکر شــیرین ابوعاقله در آن قرار دارد 
یورش برده و آن را محاصره کرده اند.هالل احمر فلســطین: ده ها فلســطینی در 

پی حمله نظامیان رژیم صهیونیســتی به فلسطینیان در مراسم تشییع شیرین 
ابوعاقله مجروح شــده اند.رژیم صهیونیستی از ترس رخدادی تازه و برای افزایش 
آمادگی در مراسم خاک ســپاری خبرنگار شهید فلسطینی، تعداد نظامیان خود 
در قــدس را افزایش داد.رئیس شــورای حقوق بشــر اروپــا - مدیترانه از رژیم 
صهیونیســتی به دلیل به شهادت رساندن خبرنگار الجزیره انتقاد کرد.وی گفت: 
اسرائیل از سال ۲۰۰۰ میالدی تا کنون ۵۵ خبرنگار فلسطینی و غیر فلسطینی 
را به شــهادت رسانده است.در اعتراض به ترور شــیرین ابوعاقله خبرنگار شبکه 
تلویزیونی الجزیره به دست نظامیان صهیونیست،  تجمعات مختلفی در شهرهای 
مختلف جهان برگزار شد.شــبکه الجزیره مباشر تصاویری را از این تجمعات در 
طرابلس لبنان،  الخلیل فلســطین، قدس اشــغالی، استانبول ترکیه، تعز و مأرب 
یمن منتشــر کرد.جمعی از فعاالن حوزه اطالع رســانی و رســانه در انگلیس با 
برگزاری تجمعی در برابر مقر شــبکه بی بی سی در لندن، ترور شیرین ابوعاقله 

خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره را محکوم کردند.

همچنین دهها تن از فلســطینیان ساکن رام اهلل، با تجمع در مرکز این شهر به یاد 
خبرنگار فقید الجزیره شمع روشن کردند.جمعی از فلسطینیان و فعاالن حقوق بشر 
با تجمع در برابر مقر اتحادیه اروپا در بروکسل ضمن اعتراض به ترور شیرین ابوعاقله 
به دست نظامیان اسرائیلی، تحویل عوامل این جنایت به محاکم قضایی را خواستار 
شدند.در این میان دیروز برای انحراف افکار عمومی از مراسم این خبرنگار نیروهای 

اشغالگر به اردوگاه جنین در کرانه باختری اشغالی یورش بردند.
منابع خبری همچنین از یورش شهرک نشــینان صهیونیســت به مسجداالقصی 
خبر دادند. ۲۲۹ ســازمان عربــی و بین المللی فعال در عرصه حقوق بشــر، با 
امضای بیانیه ای کشته شدن شــیرین ابوعاقله خبرنگار الجزیره توسط نیروهای 
رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. همزمان صدها خبرنگار و فعال در لندن در 
محکومیت قتل ایمن خبرنگار دست به تحصن زدند. در ادامه سیاست اشغالگری 
رژیم صهیونیســتي با ساخت بیش از ۴۰۰۰ واحد مســکونی در کرانه باختری 

موافقت کرد.

یورش نظامیان اشغالگر به مراسم تشییع »شیرین ابوعاقله«

فرامرز اصغری

آغازجنگقدرتدراماراتبامرگخلیفهبنزاید
خبرگزاری رسمی امارات )وام(، دیروز در حالی  اعالم کرد که »خلیفه بن زاید آل 
نهیان« رئیس این کشــور درگذشته است که با مرگ وی جنگ قدرت در امارات 

ابعاد تازه تری خواهد گرفت.
خبرگزاری رســمی امارات نوشت: »وزارت امور ریاســتی به مردم کشور امارات 
و امت عربی و اســالمی و تمام جهان درگذشــت رهبر میهن و حافظ راه کشور، 

اعلی حضرت شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان رئیس کشور را تسلیت می گوید.«
طبــق اعالم وام، خلیفه بن زاید آل نهیان دیروز درگذشــته اســت. وزارت امور 
ریاســتی امارات همچنین ۴۰ روز در این کشور عزای عمومی اعالم کرد و خبر 
داد در این مدت پرچم امارات به حالت نیمه افراشــته در خواهد آمد و سازمان ها 

و ادارات دولتی و خصوصی این کشــور به مدت ۳ روز تعطیل خواهد بود.خلیفه 
بن زاید بزرگ ترین فرزند »زاید بن ســلطان آل نهیان« مؤســس دولت امارات و 
ولی عهد او بود و پس از فوت پدرش حاکم ابوظبی شــد و شــورای عالی اتحاد 

امارات در تاریخ ۳ نوامبر ۲۰۰۴ او را به عنوان رئیس امارات انتخاب کرد.
او در ســال ۱۹۴۸ در منطقه الشــرقیه امارت ابوظبی بــه دنیا آمد و تحصیالت 
پایه خود را در شــهر العین به پایان رســاند، او دومین رئیــس دولت امارات از 
زمان تأســیس این کشور در تاریخ ۲ دسامبر ۱۹۷۱ و شانزدهمین حاکم امارت 
ابوظبی است.خلیفه دارای هشت فرزند اعم از دو پسر به نام های سلطان و محمد 

و شش دختر است.
او در تمــام مراحــل زندگی راه پدرش را ادامه داده و اولین منصب رســمی که 
عهده دار شــد، نماینده حاکم در منطقه الشرقیه و رئیس دادگاه  های این منطقه 

بود. خلیفــه بن زاید در تاریخ ۱ فوریه ۱۹۶۹ نیز بــه عنوان ولی عهد ابوظبی و 
رئیس دایره دفاع منصوب شد و فرماندهی نیروی دفاعی امارات را بر عهده گرفت 
و نقش اساســی در توسعه و تبدیل آن از یک نیروی حفاظتی کوچک به نیروی 

بزرگ دارای وظایف متعدد و مجهز به تجهیزات مدرن، ایفا کرد.
در تاریخ ۱ ژوئیه ۱۹۷۱ خلیفه ریاســت نخســتین شــورا وزیران محلی امارت 
ابوظبی را بر عهده گرفت و عالوه بر آن منصب وزیر دفاع و دارایی این شــورا را 
بر عهده داشــت که پیش از تأسیس دولت فدرال امارات بود. در فوریه ۱۹۷۴ به 
دنبال منحل شدن شورای وزیران محلی، خلیفه به عنوان رئیس شورای اجرایی 
که به جای شــورای وزیران امارت ابوظبی تشکیل شــده بود، منصوب شد.وی 
همچنین رئیس شــورای نفت امارات شــد که تا پیش از مرگش این منصب را 

حفظ کرده بود.


