
 لبنان: عضو شــورای مرکزی حــزب اهلل لبنان 
تأکیــد کرد که مذاکره و تفاهــم مطمئن ترین راه 
برای انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان است. نبیل 
قاووق، عضو شورای مرکزی حزب اهلل لبنان گفت: 
مقاومت بزرگترین مانــع در برابر طرح های عادی 
سازی روابط با دشمن اسرائیلی است، برای همین 
بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر مکلف اسرائیل باید 
نگران باشد نه ما. اینکه رسانه های دشمن می گویند 
ارتش اسرائیل برای مقابله با حزب اهلل لبنان آماده 
نیست دستاوردی برای مقاومت و عنوان سرافرازی 
برای لبنان و ســپری مستحکم برای وطن در برابر 

تمام دولت های اسرائیلی است.

 کوبا: معاون نخســت وزیر کوبا اعالم کرد درپی 
سفر رئیس جمهور این کشور به پکن، چین متعهد 
شده برای ســرمایه گذاری و پیشبرد برخی طرح ها 
در کوبا، نزدیک به ۱۰۰ میلیون دالر به هاوانا کمک 
کند.»آلخاندرو گیل فرناندز«، معاون نخســت وزیر 
کوبا می گوید پس از ســفر هیئت کوبایی به پکن، 
چین متعهد شــده نزدیک بــه ۱۰۰ میلیون دالر 
به کوبــا کمک کند.وی در گفت وگــو با تلویزیون 
دولتــی کوبا دراین باره گفت: چین نزدیک به ۱۰۰ 
میلیون دالر به کشــور ما کمــک کرده که طبیعتاً 
مــا آن را برای حمایت از شــهروندان و پروژه های 

سرمایه گذاری جدید استفاده خواهیم کرد.

 کره شــمالی: »کیم جونــگ اون« رهبر کره 
شــمالی ضمن تاکید بر توان پیونــگ یانگ برای 
مقابله با سلطه واشنگتن اعالم کرد که کره شمالی 
قدرتمندتریــن نیــروی اتمی جهان می شــود.در 
شرایطی که تنش ها در شبه جزیره کره ادامه دارد، 
رهبر کره شمالی در یک مراسم ویژه از دانشمندان 
و مقام های نظامی دخیل در آزمایش های موشکی 

این کشور تقدیر کرد.

 ترکیه: وزارت دفاع ترکیــه اعالم کرد که طی 
عملیات نظامی در شــمال سوریه و عراق، 22 شبه 
نظامی ُکرد کشــته شدند.منابع رسانه ای می گویند 
طــی پنــج روز عملیات هوایی ترکیــه در مناطق 
ُکردنشین در شمال ســوریه، دست کم ۱2۵ شبه 
نظامــی و غیرنظامی کشــته یا زخمی شــده اند.
همزمان بــا تشــدید تهدیدهای آنــکارا مبنی بر 
حمله زمینی به شمال ســوریه، رسانه ها تصویری 
 از ورود تجهیزات نظامی ترکیه به شــمال ســوریه 

منتشر کردند.

 عــراق: »اکــرم الکعبــی« دبیــرکل جنبش 
»النجباء« عراق که به روســیه ســفر کرده است، 
بر تالش بغداد برای بهتریــن ایجاد بهترین روابط 
با مســکو تاکید کرد.اکرم الکعبی دبیرکل جنبش 
النجباء عراق که در مسکو حضور دارد، با »میخائیل 
بوگدانوف« معاون وزیر خارجه روســیه و نماینده 
ویژه رئیس جمهور در امور منطقه غرب آسیا دیدار 
کرد.دبیــرکل جنبــش النجباء عــراق در دیدار با 
نماینــده ویژه والدیمیر پوتیــن اعالم کرد که »ما 
آماده ایــم برای بهترین روابط بین روســیه و عراق 

تالش کنیم«.

 رژیم صهیونیستی منفور 
در جام جهانی 

روزنامه »یدیعوت آحارونوت« با اشاره به مشکالت 
خبرنگاران رژیم صهیونیســتی در پوشــش خبری 
جــام جهانی فوتبــال اذعان کرد کــه آنها در قطر 

فهمیدیدند، چقدر بین جهان عرب منفور است.
روزنامه یدیعوت آحارونوت در گزارشی به مشکالت 
خبرنگاران رژیم صهیونیســتی در پوشش خبری 
جــام جهانی فوتبال در قطــر پرداخت و به منفور 

بودن این رژیم میان کشورهای عربی اذعان کرد.
طبق گزارش وبگاه شبکه »المیادین«، خبرنگاران 
روزنامه صهیونیســتی یدیعــوت آحارونوت با بیان 
اینکــه درک کرده اند »اســرائیل تا چــه اندازه در 
جهان عرب منفور اســت«، خاطرنشان کردند: »نه 
تنها دولت ها و حاکمان بلکه نفرت از اســرائیل در 
بین مردم کوچــه و خیابان نیز وجود دارد«. طبق 
این گزارش، خبرنگاران این رســانه صهیونیســت 
می گوینــد که »بعــد از ۱۰ روز اقامــت در دوحه 
نمی توانیــم کــه ما در اینجــا به چــه چیزهایی 
مواجه هســتیم. ما نمی خواهیم خوب جلوه کنیم 
اما احســاس می کنیم که همه از ما نفرت دارند«.
خبرنــگاران صهیونیســت افزودنــد: »در خیابان، 
فلســطینی ها، ایرانی هــا، قطری ها، مراکشــی ها، 
سوری ها، اردنی ها، مصری ها و لبنانی ها با چشمان 
پر از نفرت بــه ما نگاه می کنند. جالب توجه اینکه 

برخی سعودی ها همچنین حسی به ما دارند«.
از سوی دیگر مفتی سلطان نشین عمان از بایکوت 
"صهیونیست های اشــغالگر" از سوی تماشاگران 
کشــورهای اســالمی در جام جهانی قطر ستایش 
کرد. شــیخ احمد بن حمد الخلیلــی مفتی عمان 
از کســانی که دســت رد به همــکاری و تعامل با 
"صهیونیســتهای اشــغالگر" هنگام دیدن آنها در 
جریان جام جهانی در قطر زدند، تقدیر کرد. مفتی 
عمان در صفحه تویتر خود نوشــت که این تقدیر 
شــامل قطری ها و ســایر برادران عرب و مسلمان 
می شــود که راضی به الپوشــانی که شــرعا حرام 
است، نشدند و به آنها )صهیونیستها( اعالم کردند 
که اشغالگرانی هســتند که اصاًل حقی ندارند.وی 
افزود: این موضعگیری ها نشــان می دهد که امت 
اسالمی همچنان در وضعیت خوبی به سر می برد.

نیمچه گزارش

جنگ اوکراین در حالی  نهمین ماهش را ســپری می کند 
این روزها مقامــات اوکراینی و ناتو مواضعی قابل تامل را 
اتخاذ کرده اند. دبیرکل ناتو بر لزوم تداوم کمک های نظامی 
به اوکراین برای تقوت جایگاه این کشور در میز مذاکرات 
احتمالــی آینده تاکید کرده و مدعی شــد که بهترین راه 
برای حمایت از صلح حمایت های بیشتر از اوکراین است. 

ینس اســتولتنبرگ، دبیرکل ناتو اندکی قبل از نشســت 
وزرای خارجــه این ائتالف نظامی غربی بر اهمیت تحویل 
تســلیحات آلمان تاکید کرده و خواستار حمایت بیشتر از 
طرف این کشــور شد. در همین حال در حالی غرب بارها 
ادعای تحریم نفت و گاز علیه روســیه را مطرح و از عدم 
خرید انرژی از این کشور تاکید کرده که در سخنانی تامل 
برانگیز دبیر کل ناتو مدعی شده  با شروع زمستان، مسکو 
شــروع به بمباران منابع انرژی اوکراین کرد تا این کشور 
را بــه زانو درآورد. پوتین در تالش اســت تا از زمســتان 
به عنوان یک ســالح اســتفاده کند.این سخنان در حالی 
مطرح شــده که مقامات اوکراین نیــز طی روزهای اخیر 

مدعی شده اند که میلیون ها نفت به دلیل حمالت روسیه 
از برق برخوردار نیســتند. افرادی همچون زنسکی رئیس 
جمهور اوکراین نیز افزایش ارســال تسلیحات به کی یف 
راه مقابله با این وضعیت عنوان کرده است در همین حال 
مقامات انگلیسی از جمله وزیر خارجه آنها مدعی افزایش 
کمک هــای نظامی به اوکراین شــده و هرگونــه راهکار 

سیاسی را مردود دانسته است. 
جالب توجه آنکه اخیرا اتحادیه اروپا، روســیه را در لیست 
حامیان تروریســم قرار داده است که مقابله با آن ضروری 
است. در همین حال همزمان افرادی مانند بورل مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا بر ادامه جنگ تا نیمه دوم 

سال 2۰23 تاکید کرده اند که نشــانگر فرسایشی کردن 
جنگ از سوی غرب است. این اقدامات و نسخه نویسی ها 
در حالی صورت می گیرد که برخی محافل رسانه ای غربی 
عنوان کرده اند که ناتو در حال از دست دادن ظرفیت های 
انبارهای تســلیحاتی خویش است در حالی که آغاز فصل 
زمستان نیز می تواند تلفاتی بیشتر از جنگ اوکراین را به 
همراه داشته باشــد. با توجه به این حقایق می توان گفت 
که نسخه نویسی ناتو نه تنها به حل بحران کمکی نخواهد 
کرد بلکه زمینه ســاز تشــدید جنگ و افزایش قربانیان 
خواهد شــد در حالی که هر لحظه نیز خطر اتمی شــدن 

این جنگ وجود دارد.

یادداشت

گزارش

سازمان حقوق بشری یمن  گزارشی از جنایت های ائتالف 
متجاوز سعودی و اماراتی به مردم یمن را در طول نزدیک 
به هشت سال منتشر و اعالم کرد که در این تجاوز۴۷۶3۷ 

کشته و مجروح شده اند.
 ســازمان حقوق بشــری »العین« یمن  آمار جنایت های 
ائتالف سعودی آمریکایی اماراتی را در طول نزدیک به سال 
)28۰۰ روز( منتشــر کرد. در این گزارش آمده اســت که 
ائتالف متجاوز در طول این مدت ۴۷۶3۷ نفر از شهروندان 
یمنی را مجروح و به شــهادت رسانده   است. )۱8۰۱3 نفر 
شــهید و 29۶۶۰ نفر مجروح(شــبکه تلویزیونی المسیره 
گزارش داد که طبق آماری که سازمان حقوق بشری یمن 
منتشر کرده اســت از این تعداد ۴۰۶۱ کودک به شهادت 
رسیده و ۴۷39 کودک دیگر نیز مجروح شده  اند، همچنین 
از این تعداد 2۴۵۴ نفر زن شــهید شــده و 29۶۶ نفر زن 

دیگر مجروح شده  اند.
مرکز حقوق بشــری العین یمن در این گزارش به تخریب 
موسســات خدماتی نیز اشــاره کرده و نوشــته است: در 
ایــن تهاجم، طی 28۰۰ روز، ۵98۷3۷ منزل مســکونی، 
۱82 مجموعه دانشــگاهی، ۱۶۷9 مســجد و 3۷9 مرکز 
گردشگری، ۴۱۵ بیمارســتان و مرکز بهداشتی و درمانی 
تخریب شده است.ســازمان مذکور در گزارش خود آورده 
اســت که ائتالف متجاوز ۱2۴2 مدرسه و مرکز آموزشی، 
۱۴۰ مجموعه ورزشــی، 2۵۵ مکان باســتانی، ۶۱ مرکز 

رسانه ای و ۱۰8۰3 زمین کشاورزی را ویران کرده است.
سازمان مذکور در ادامه گزارش به زیرساخت های تخریب 
شــده پرداخته و نوشــته اســت که هواپیماهــای جنگی 
متجاوزان ۱۵ فرودگاه، ۱۶ بندر، 3۴۴ نیروگاه برق، ۷۰99 
جاده و پل را هدف قــرار داده  و ویران کرده  اند. همچنین 
هواپیمای متجاوز ۶۱۶ شــبکه و ایستگاه ارتباطی، 29۷۴ 
مخزن و شبکه آبرسانی و 2۱۰۱ تأسیسات دولتی را منهدم 

کرده  اند.

سازمان حقوق بشری یمن در ادامه گزارش، آمار زیر ساخت
های اقتصادی که در طول نزدیک به هشــت سال توسط 
ائتالف متجاوز آســیب دیده اســت را منتشر کرد. ائتالف 
متجاوز ۴۰۷ کارخانه، 38۵ تانکر سوخت، ۱2۰3۰ مؤسسه 
تجاری و ۴۵۴ مزارع پرورش دام و طیور را هدف قرار داده 
است.ســازمان مذکور آورده است: دشمن متجاوز ۱۰۱۱2 
وســیله نقلیه، 998 کامیون حمل مواد غذایی، ۷۰۰ بازار، 
۴8۵ قایق ماهیگیری، ۱۰۱۴ انبار نگهداری مواد غذایی و 
۴2۵ جایگاه سوخت را از بین برده است.عربستان سعودی 
از ششــم فروردین سال 9۴ در قالب ائتالفی از چند کشور 
عربی و با کمک و چراغ سبز آمریکا، حمالت گسترده ای را 
علیه یمن فقیرترین کشور عربی آغاز کرد؛ به این بهانه که 
»عبدربه منصور هادی« رئیس جمهور مســتعفی و فراری 
این کشــور را به قدرت بازگرداند، ولی در عمل به اهداف و 
زیادی خواهی های سیاسی خود جامه عمل بپوشاند.نتیجه 
این تجاوز ائتالف سعودی این شد که تاکنون هزاران یمنی 

شــهید و زخمی شــده اند. افزون بر این، بعد از نزدیک به 
هشت ســال جنگ عربستان ســعودی و متحد آن یعنی 
امــارات علیه یمن، این کشــور عربی عمال به ســه بخش 
تقسیم شده است. در شمال غرب آن تا نزدیکی تعز دولت 
نجات ملی و انصاراهلل حضور دارد و از جنوب غربی و تنگه 
باب المندب تا استان شبوه نیز دست شبه نظامیان موسوم 
به شورای انتقالی وابسته به امارات است که گرایش جدایی 
طلبانه دارند و خواهان تشکیل کشور یمن جنوبی هستند. 
استان های شرقی نیز در دســت دولت مستعفی است که 
مورد حمایت ریاض بوده و عمال طی سال های اخیر عرصه 

را به شورای انتقالی جنوب واگذار کرده است.
در ایــن میان توجه روبه فزونی آمریکا نســبت به اســتان 
حضرموت واقع در جنوب شــرق یمن با ســفرهای متعدد 
ســفیر ایــن کشــور و فعالیت هــای امنیتــی و نظامی و 
دیدارهای متعدد در این اســتان نمایان شده است.استیون 
فاگین، ســفیر جدید آمریکا در یمن ظرف مدت کوتاهی 

دوبار به این کشــور ســفر کرد، همچنین دیگر مسؤوالن 
آمریکایی ســفرهای متعددی به یمن داشــتند و نظامیان 
آمریکایی در این کشــور مستقر شدند.ســفرهای متعدد 
مسؤوالن آمریکایی به استان حضرموت، یکی از بزرگترین 
اســتان های یمن که دارای منابع نفتی بزرگ و ســاحل و 
مرزهای زمینی طوالنی با عربســتان اســت، ســواالتی را 
درباره دالیل دیپلماتیک و نظامــی این رویکرد آمریکایی 
ایجاد کرده است.سفیر آمریکا در یمن هشتم نوامبر جاری 
برای دومین بار از زمان انتصاب در این ســمت، به استان 
حضرموت یمن سفر کرد.دفتر رسانه ای مبخوت بن ماضی، 
استاندار حضرموت اعالم کرد، در دیدار هیئت آمریکایی و 
اســتاندار درباره تقویت حمایت ها در زمینه های امنیت و 
مبارزه با تروریســم، حمایت از بخش های حســاس و مهم 

مربوط به شهروندان و توسعه گفتگو شد.
طبق اعالم این دفتر، سفیر آمریکا ضمن ابراز خرسندی از 
سفر به حضرموت و دیدار با مسؤوالن استان، گفت: هدف از 
این سفر اعالم حمایت آمریکا از یمن و به شکل ویژه استان 
حضرموت است.ســفیر آمریکا در ادامه نیز حمله پهپادی 
نیروهای انصاراهلل به بندر الضبه را "محکوم" و تاکید کرد، 
"این حملــه بر اقتصاد یمن تاثیر گذاشــت". فاگین اواخر 
ژوئن گذشــته نیز تنها یک ماه پس از دریافت استوارنامه 
خود به عنوان ســفیر آمریکا در یمن، به استان حضرموت 
ســفر کرده و مقابله با چالش های پیش روی این اســتان 
را بررســی کرد.همچنین اوایــل نوامبر جاری اســتاندار 
حضرموت میزبان هیئتی از گــروه امور مدنی آمریکا بود. 
در آن دیدار نیز درباره حمله پهپادی انصاراهلل به تاسیسات 
نفتــی بندر الضبه و پیامدهــای اقتصادی و دریانوردی آن 
گفتگو شد.اوت گذشــته نیز یک هیئت نظامی از افسران 
آمریکایــی از منطقــه ای واقع در ســاحل دریای عرب در 
اســتان حضرموت بازدید کرده و با برخی مسؤوالن محلی 

درباره همکاری های امنیتی و نظامی گفتگو کرد.

نسخه نویسی ناتو
علی تتماج
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روزنامه آمریکایی نیویــورک تایمز به نقل از نمایندگان 
ائتالف ناتو در گزارشی اعالم کرد که دو سوم کشورهای 
ناتو پتانســیل  و توان خود را در زمینه تامین تسلیحات 
اوکراین به پایان رســانده اند و بسیاری از آن ها از تامین 
تســلیحاتی اوکراین در جنگ خسته و درمانده شده اند 
در همین حال منابع خبری از تشــدید بحران انرژی در 

اروپا خبر داده اند. 
ایــن روزنامه گفت که ذخایر 2۰ کشــور از 3۰ کشــور 
عضو ناتو تا حد زیادی از بین رفته و ده کشور باقیمانده 
هم فقط می توانند به کمک های تدارکاتی و تســلیحاتی 
محدود بپردازند. از جمله این کشورها که هنوز می توانند 
کمک تدارکاتی به اوکراین ارائه دهند کشورهای فرانسه، 
آلمان، ایتالیا و هلند هستند.این روزنامه خاطرنشان کرد 
که وضعیت ذخایر تســلیحاتی به ویژه برای لهســتان و 
کشــورهای بالتیک چالش برانگیز است.نیویورک تایمز 
افزود: کشــورهای ناتــو در مجمــوع ۴۰ میلیارد دالر 
تسلیحات را در مدت 9 ماه به اوکراین منتقل کردند که 
این میزان تســلیحات با بودجه دفاعی یک سال فرانسه 

قابل مقایسه است.
بر اساس یک تحلیل جدید، تعداد افرادی که در زمستان 
امســال در اروپا به دلیل »کمبود انرژی« جان خود را از 
دست خواهند داد، بیشــتر از کسانی خواهد بود که در 
جنگ اوکراین در میدان نبرد کشته شده اند.اکونومیست 
با مدل سازی تاثیر افزایش شــدید قیمت برق در اروپا 
بــر مرگ و میر در طول زمســتان نتیجــه گرفت که با 
هزینه هــای فعلــی انرژی در صورتی که یک زمســتان 
معمولی در پیش رو با شــد، احتماالً منجر به ۱۴۷ هزار 

مرگ خواهد شد.
در صورت شدت بیشتر زمستان این عدد می تواند به ۱8۵ 
هزار تن برســد. اما حتی اگر زمستان معتدل باشد، این 
رقم همچنان ۷9 هزار نفر خواهد بود.این نشــریه تلفات 
میدان جنــگ در جنگ اوکراین را تــا کنون حدود ۶۰ 
هزار نفر تخمین زده اســت که برای روسیه و اوکراین هر 
کدام بالغ بر 3۰ هزار نفر می شــود.در نتیجه تحریم های 
روزافزون غرب، قیمت گاز و برق منازل مسکونی در اروپا 
افزایش چشمگیری یافته است. قبل از جنگ، روسیه ۴۰ 
تا ۵۰ درصد گاز طبیعی اتحادیه اروپا را تامین می کرد.از 
ســوی دیگر دبیرکل ناتو بر لزوم تداوم کمک های نظامی 
به اوکراین برای تقوت جایگاه این کشور در میز مذاکرات 
احتمالی آینده تاکید کرده و مدعی شــد که بهترین راه 
برای حمایت از صلح حمایت های بیشتر از اوکراین است.
دبیرکل ناتو به صراحت ارســال تسلیحات قبلی آلمان به 
اوکراین را تمجید کرد. وی دو روز قبل از نشســت وزرای 
خارجه ائتالف نظامی غربی در بخارســت به روزنامه دی 
ولت گفت: حمایت قوی آلمان از اوکراین تفاوتی اساسی 
ایجاد می کند. همزمان با تشدید اعتراضات در کشورهای 
مختلــف اروپایی علیــه بحران اقتصــادی، ایرلندی های 
معترض به بحران مسکن دست به تظاهرات زدند.بحران 
انرژی در کشورهای اروپایی همچنان خبرساز است و این 
بار مردم پایتخــت جمهوری چک در اعتراض به افزایش 
دید بهای انرژی در پایتخت تظاهرات کردند.ســخنگوی 
وزارت خارجه روسیه سران کشورهای اروپایی را به دلیل 
بحران انرژی فعلی در این قاره شماتت کرد و آنها را مقصر 

بحران جاری خواند.

ناتو خالی از تسلیحات و غرق در بحران انرژی
کانــال ۱3 تلویزیون رژیــم صهیونیســتی اعالم کرد: 
مهندسان خطوط راه آهن سردرگم هستند و با همتایان 
خــود در جهان گفتگو می کنند تا بــه نقص فنی ایجاد 

شده پی ببرند و آن را اصالح کنند.
نقص فنی در رایانه مرکزی شرکت خطوط راه آهن رژیم 
صهیونیستی، همه قطار ها را متوقف کرده و این رژیم از 
صهیونیســت ها خواسته است از وسایل دیگر برای رفت 
و آمد اســتفاده کنند، ضمن آنکه برخی رسانه های این 
رژیــم ادعا کرده اند ایران به خطوط راه آهن اســرائیل 
حمله ســایبری کرده است.کانال ۱2 رژیم صهیونیستی 
اعالم کرد: حرکت قطار ها در ســرزمین های اشغالی به 
سبب نقص فنی در رایانه مرکزی به حالت تعلیق درآمد.
کانــال ۱3 تلویزیون ایــن رژیم نیز به نقل از شــرکت 
خطوط راه آهن اعالم کرد: مهندســان خطوط راه آهن 
ســردرگم هســتند و با همتایان خود در جهان گفتگو 
می کننــد تا به نقص فنی ایجاد شــده پی ببرند و آن را 
اصالح کنند.این کانال افزود شــرکت خطوط راه آهن از 
شهرک نشــینان صهیونیست خواسته است تا زمانی که 
نقص ایجاد شده حل شود، از دیگر راه های ممکن برای 
رفت و آمد استفاده کنند.از سوی دیگر، روزنامه یدیعوت 
آحارانوت خبری درباره توقــف قطار ها در همه مناطق 
فلسطین اشغالی به سبب نقص فنی منتشر کرد و منابع 
این روزنامه اعالم کردند ایران به شبکه خطوط راه آهن 

نفوذ و حمله سایبری کرده است.
از ســوی دیگــر نهادهــای اطالعاتــی و امنیتی رژیم 
صهیونیســتی قصد دارند تا سطح حفاظت از مسئولین 
این رژیم به ویژه افســران ســابق موســاد که در انجام 

عملیات هــای خرابکارانه و تروریســتی در ایران نقش 
داشــته اند را افزایــش دهند.نهادهــای امنیتــی رژیم 
صهیونیســتی تمهیدات الزم به منظور ارتقای ســطح 
حفاظت از مسئولین این رژیم در خارج از سرزمین های 
اشــغالی را آغاز کرده اند.منابع رسانه ای در سرزمین های 
اشــغالی مدعی شــدند که نهادهای امنیتی و اطالعاتی 
رژیــم صهیونیســتی قصد دارنــد تا در ســایه افزایش 
تهدیــدات علیه مقامات و مســئولین این رژیم ســطح 
حفاظت و مراقبت از این افراد را در سراســر کشورهای 
جهان ارتقا دهنــد. هزمان با تشــدید نگرانی ها درباره 
مواضــع کابینه آتــی بنیامین نتانیاهــو، گزینه او برای 
وزارت امنیت داخلی رژیم صهیونیستی بر لزوم تیرباران 

فلسطینان حامل سالح تاکید کرده است. 
خبر دیگر آنکه شــورای روابط بین المللی فلســطین از 
برگزاری کنفرانســی درباره محاصره ۱۶ ســاله غزه از 
ســوی رژیم صهیونیستی خبر داد.شــورای روابط بین 
المللی فلســطین امروز یکشــنبه با صدور بیانیه ای از 
برگزاری کنفرانســی درباره محاصره ۱۶ ســاله غزه از 
ســوی رژیم صهیونیســتی، خبر داد.بنابراین گزارش، 
قرار اســت این کنفرانس بین المللی با عنوان »۱۶ سال 
محاصره غزه؛ پیامدها و افق پیش رو« برگزار شــود و در 
آن نخبگان و شخصیت هایی از جهان عرب و کشورهای 
دیگــر جهان حضور پیدا کنند.در بیانیه شــورای روابط 
بین المللی فلسطین، آمده است: مدعوین به این اجالس 
از شــخصیت ها و نخبگانی هستند که در سال های اخیر 
نقــش مهم و متمایزی در زمینه تالش برای شکســتن 

محاصره غزه داشته اند.

توقف حرکت قطار ها و سردرگمی صهیونیست ها

۴۷ هزار شهید و مجروح نتیجه ۸ سال تجاوز ائتالف سعودی - آمریکایی به یمن 

خونهاییکهحقوقبشرغربیبرزمینمیریزد

برخی علمای بحرینی و همچنین شماری از مناطق بحرین با برگزاری تجمع های 
اعتراض آمیز خواستار آزادی فوری حسن المشیمع شدند.

ردم مناطــق مختلف بحرین تجمع های اعتراض آمیز برای اعالم همبســتگی با 
» حســن مشــمیع« رهبر برجســته مخالفان بحرین و دبیرکل جنبش »حق« 
که از چندین ســال پیش در زندان های بحرین به ســرمی بــرد، برگزار کردند.
معترضان در منطقه »الســنابس« اهمال پزشــکی عامدانــه علیه وی را محکوم 
کردند و خواســتار اعمال فشــار به رژیم بحرین برای انجام وظایف خود در قبال 
بازداشت شدگان شدند.این درحالی است که اعتراضات مردم منطقه »أبو صیبع« 
 و »الشــاخورة« ادامه دارد و آن ها خواســتار آزادی زندانیان سیاســی به ویژه 

حسن مشیمع شدند.
معترضان از جامعه بین المللی خواســتند برای تضمین سالمت بازداشت شدگان 
سیاســی و آزادی فوری آن هــا بدون هیچ قید و شــرطی مداخله کند.فعاالن و 
کاربران شــبکه اجتماعی با راه اندازی هشتگ »زندانیان بحرین را آزاد کنید« بر 
لزوم آزادی بازداشت شــدگان با توجه به رنجی که در زندان های رژیم آل خلیفه 

متحمل می شوند، تاکید کردند.
از ســوی دیگر شــیخ » محمد صنقــور« علمای بحرینــی از از رژیم آل خلیفه 

خواســت که فوراً »حسن مشــیمع « و بقیه زندانیان سیاســی را آزاد کند.وی 
بر لزوم پایان دادن به رنج و ســختی حســن مشــیمع در زندان های آل خلیفه 
تأکید کرد و گفت او ســن باالیی دارد و از بیماری ها و مشکالت جسمانی زیادی 
رنج می برد که نیاز به مراقبت های ویژه پزشــکی دارد.همچنین ســید »مجید 
المشعل« و شــیخ »فاضل الزکی« نیز بر لزوم آزادی این فعال برجسته بحرینی 
تاکید کردند.خانواده مشــیمع با تحصن خواســتار رســیدگی فــوری به اوضاع 
جسمانی وخیم حسن المشیمع شدند؛ اما رژیم آل خلیفه آن ها را بازداشت کرد.
مقامات بحرین حســن مشیمع را در سال ۱99۵ در پی اعتراضات مسالمت آمیز 
بازداشــت کردند و پس از آن هم بارها به زندان افتاد و پنج ســال را در زندان 
ســپری کرد.مشیمع به اتهام تالش برای ســرنگونی رژیم بحرین و نقشی که در 
اعتراضات 2۰۱۱ بحرین داشــت به حبس ابد محکوم شــده اســت.وی در سال 

2۰۰2 به عنــوان دبیرکل جمعیــت الوفاق و در ســال 2۰۰۵ به عنوان دبیرکل 
جنبش الحق که مدافع آزادی ها و حقوق بشــر و یکی از بارزترین گروه مخالفان 
اســت، انتخاب شــد.ائتالف ۱۴ فوریه بحرین نیز تاکید کرد که رژیم آل خلیفه 
نســبت به »حسن مشــیمع« که از ســال 2۰۱۱ در زندان به سر می برد، مورد 
سهل انگاری پزشــکی قرار دارد.»علی مشیمع« فرزند حسن مشیمع اخیرا اعالم 
کرد: »سهل انگاری پزشــکی در زندان های بحرین یک سیاست انتقام جویانه از 
زندانیان عقیدتی است«.حســن مشیمع با وجود بیماری هایی که سال هاست از 
آن رنج می برد، در زندان آل خلیفه مورد سهل انگاری پزشکی قرار گرفته و اداره 
 زنــدان از ارائه داروهای الزم و انتقال وی به بیمارســتان برای معالجه یا درمان 

خودداری می کند.
بحرین در دهه گذشــته حدود ۱۵ هزار نفر را به دلیل عقاید سیاســی بازداشت 
کرده و به این ترتیب به اولین کشور عربی با بیشترین تعداد زندانی در سال های 
گذشــته تبدیل شده است که حدود ۴۵۰۰ بازداشت شــده سیاسی در شرایط 
بغرنجی به ســر می برند. زندانیان سیاسی در بحرین تحت شکنجه و آزار و اذیت 
قرار دادند که رژیم آل خلیفه هر صدای مخالفی را از خالل بازداشــت، شکنجه 

و اعدام خاموش می کند.

 اعتراضات مردم بحرین 
در محکومیت شکنجه گری آل خلیفه


