
یمن: اس��تاندار م��أرب، نظارت افس��ران اماراتی و 
س��عودی بر شکنجه یمنی های در زندان های سری 
ای��ن اس��تان را تایی��د کرد.س��رتیپ »علی محمد 
طعیمان« اس��تاندار »م��أرب« یم��ن گزارش های 
موجود درباره نظارت افس��ران اماراتی و سعودی بر 
شکنجه زندانیان در زندان های سری در این استان 
را تایید کرد. وی افزود: مزدوران دشمن متجاوز به 
یمن، اقدام به ش��کنجه و قتل سه اسیر در یکی از 
زندان های س��ری در این اس��تان کرده اند که تحت 

اداره افسران اشغالگر یمن است. 

بحری�ن: جمعی��ت ملی-اس��امی »الوف��اق« به 
عنوان بزرگ ترین جمعیت مع��ارض بحرین تجاوز 
به حاکمی��ت عراق و قتل نیروه��ای امنیتی آن را 
محکوم کرد. جمعیت »الوفاق« بحرین در بیانیه ای 
تأکید کرد که اقدام نظامی علیه نیروهای رس��می 

»الحشد الشعبی« محکوم و مردود است.

فلس�طین: ارتش رژیم صهیونیس��تی در پی ترور 
فرمان��ده نیروی ق��دس س��پاه پاس��داران انقاب 
اس��امی ای��ران، در باالترین س��طح هش��دار قرار 
گرفت.»اس��رائیل به دلیل تهدیده��ای احتمالی از 
س��وی ایران، در باالترین سطح هشدار قرار گرفته 
و منطقه جبل الش��یخ را ب��ه روی بازدید کنندگان 

بسته اعام کرد«.

الجزائر: نخس��ت وزیر الجزائر اعضای کابینه 39 نفره 
خ��ود را که اولین کابینه بع��د از عبدالعزیز بوتفلیقه، 
رئیس جمه��ور س��ابق ای��ن کش��ور اس��ت، معرفی 
کرد.»محّند أس��عید بلعید«، سخنگوی رسمی دولت 
الجزائ��ر اعام ک��رد که در کابینه جدی��د ۵ وزیر زن 
حضور خواهد داشت و کوچترین عضو این کابینه ۲۶ 
سال سن دارد. در کابینه جدید الجزائر، وزرای خارجه، 

کشور و دادگستری در سمت های خود ابقا شده اند. 

انگلیس: نظرس��نجی میان اعض��ای حزب کارگر 
انگلیس نش��ان می دهد که »کی یِر س��تارمر« وزیر 
برگزی��ت در دول��ت در س��ایه، انتخ��اب اول آن ها 
برای جانش��ینی »جرمی کوربین« رهبر این حزب 
است.  اس��تارمر هنوز کمپین انتخاباتی خود را آغاز 
نکرده است، اما گمان می رود در هفته های آغازین 
س��ال جدید میادی وارد کارزار انتخاباتی ش��ود.

نظرس��نجی موسسه »یوگاو« نشان می دهد که ۶۱ 
درصد اعضای حزب کارگر رهبری اس��تارمر بر این 

حزب را به »ربکا النگ بیلی« ترجیح می دهند.

هنگ کنگ: پلیس هنگ کنگ چهار صد نفر را در 
جریان تظاهرات در اولین روز س��ال جدید میادی 
بازداش��ت کرد. با تداوم ناآرامی ها در هنگ کنگ و 
حضور تظاهرات کنندگان در خیابان ها علی رغم فرا 
رس��یدن س��ال جدید میادی، پلیس این منطقه 
مجبور به مقابله و بازداش��ت تع��داد زیادی از این 
افراد ش��د. پلی��س هنگ کنگ در اولین روز س��ال 
میادی ۲۰۲۰ و بعد از به خش��ونت کشیده شدن 
تظاهرات ده ها هزار نفری در این منطقه، ۴۰۰ نفر 

را بازداشت کرد.

ذرهبین

بشاراسد: ملت سوریه هرگز سلیمانی را فراموش نمی کند
رئیس جمهور سوریه عصر جمعه طی پیامی شهادت سپهبد قاسم سلیمانی را 
به رهبر معظم انقاب تسلیت گفت.  »بشار اسد« رئیس جمهور سوریه شهادت 
سپهبد »قاسم سلیمانی« فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقاب اسامی 
ایران را به رهبر معظم انقاب تس��لیت گفتند.وی در این پیام تس��لیت گفت: 
»خبر شهادت س��تاره ای از فرماندهان مقاومت که در راس آنها سردار سلیمانی 
بود را با حزن و اندوه دریافت کردیم.«اسد در این پیام اضافه کرد: »یاد شهید سلیمانی 
در اذهان ملت سوریه باقی خواهد ماند و ملت سوریه هرگز ایستادن سلیمانی در کنار 
ارتش عربی سوریه در دفاع از این کشور ضد تروریسم را فراموش نخواهد کرد.« رئیس 
جمهور سوریه افزود: »شهید سلیمانی عمر خود را در خدمت کشورش و محور مقاومت 
سپری کرد.«بشار اسد تاکید کرد: »اطمینان داریم که این جنایت عزم محور مقاومت 

برای ایستادگی در برابر سیاست های تخریبی آمریکا را افزایش خواهد داد.«

اقدام علیه مسلمانان اتریش
توافق��ی بین محافظه کاران و س��بزهای اتریش برای تش��کیل ائتاف حاکم 
ایجاد ش��ده که براساس آن ممنوعیت پوشش سر در مدارس برای دختران 
از س��ن ۱۰ به ۱۴ سالگی افزایش یافت و همچنین بازداشت مهاجرانی که 
خطرناک تلقی می ش��وند، اگرچه جرمی هم مرتکب نش��ده باش��ند، امکان 
پذیرش��د. »سباس��تین کورتس« رهبر حزب محافظه کار »مردم« نسبت به 
مهاجران و مس��لمانان موضعی سخت در پیش گرفته است.کورتس و »ورنر کوگلر« 
رهبر سبزهای اتریش از توافقی خبر دادند که کورتس را به مقام صدراعظمی دوباره 
این کش��ور نائل می کند و س��بزها را برای اولین بار به عرصه قدرت سوق می دهد. 
الزم به ذکر اس��ت همچنین به موجب این توافق،   اجرای طرحی مناقش��ه برانگیز 
برای بازداش��ت پیشگیرانه افرادی که به طور بالقوه خطرناک محسوب می شوند، از 

سرگرفته می شود،   حتی در صورتی که این افراد مرتکب جرمی نشده باشند.

محکومیت حمله آمریکا به الحشد الشعبی 
 آیت اهلل »عیس��ی قاس��م« رهبر ش��یعیان بحرین حمله آمریکا به مواضع 
نیروهای الحشد الش��عبی در عراق را محکوم کرد.در بیانیه آیت اهلل عیسی 
قاس��م آمده اس��ت: حمله آمریکا به عراق حمله به همه امت اسامی است. 
وی در این بیانیه تأکید کرد: هدف قرار گرفتن نیروهای مؤمن و فعال که از 
دین امت و عزت آنها در برابر توحش آمریکایی دفاع می کنند، قابل پیش بینی 
بود و جای شگفتی ندارد که آنها مواضع نظامی الحشد الشعبی و حزب اهلل را هدف 
قرار دهند که ۲ نیروی ملی عراقی و بخش��ی از نیروهای نظامی این کشور هستند. 
در بیانیه رهبر ش��یعیان بحرین آمده است: دردناک، شرم آور و خجالت آور است که 
برخی نظام هایی که بر امت عربی حاکم هس��تند به صورت رسمی در کنار اسرائیل 
حمله وحش��یانه آمریکا را به عراق و نیروهای محکم و مدافع تأیید و کس��انی را که 

از عراق و شرف آن دفاع می کنند، محکوم کرده اند.

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

تمام محافل رسانه ای و سیاسی جهان دیروز خبری واحد 
را پوش��ش دادند و آن خبر شهادت سردار سرافراز آزادی 
خواهان جهان سردار سپهبد قاسم سلیمانی و جمعی هم 
همراهانش��ان در کنار معاون فرمانده حشدالش��عبی عراق 
نزدیک ف��رودگاه بغداد در حمله هوای��ی آمریکا بود. این 
جنایت بزرگ آمریکایی ها دو واکنش را به همراه داش��ت. 
واکن��ش اولیه که از س��وی مقامات کلخ س��فید از جمله 
شخص ترامپ رئیس جمهور آمریکا صورت گرفت و تاش 
نمود تا خود را قهرمانی  برای آنچه حفظ جان آمریکایی ها 

نامید، نش��ان دهد. این لبخندهای ترامپ البته زیاد دوام 
نیاورد چرا که واکنش های جهانی از سوی محافل رسانه ای 
و سیاس��ی حکایت از محکومیت گسترده این جنایت ضد 
بش��ری آمریکا دارد. واکنش��ی که انزجار جهانی از آمریکا 
و اعتم��اد جهان��ی به جمهوری اس��امی ایران را آش��کار 
می س��ازد. در کناب ابعاد مختلف این جنایت آمریکا، چند 
نکته مهم قابل توجه است. نخست آنکه اقدام آمریکایی ها 
نقش حاکمیت یک کش��ور مس��تقل اس��ت ک��ه در قالب 
تروریسم دولتی صورت گرفته است. آمریکا در حال ایجاد 
بدعتی خطرناک است که می تواند زمینه ساز هرج و مرج 
و  آش��وب در سراسر جهان شود. بر این اساس سازمان ها و 
نهادهای بین المللی موظف به محکوم س��ازی و محاکمه 
و مجازات آمریکا هستند. اگر زمانی که آمریکایی ها بدون 
مجوز سازمان ملل اشغال عراق را با بهانه های واهی صورت 

دادند، س��ازمان ملل در مقابل آن می ایستاد امروز آمریکا 
به خود ج��رات تروریس��م دولتی و ترور آش��کار مقامات 
رسمی کش��ورها را نمی داد. به هر تقدیر مسئلیت جامعه 
جهانی اکنون مجازات آمریکاس��ت در غیر این صورت در 
آین��ده جهان روی امنیت نخواهد دید و این رفتار مداخله 
جوایانه و ضد بشری آمریکا ادامه می یابد. دوم آنکه آمریکا 
ادعا می کند این ترور برای امنیت آمریکایی ها بوده است. 
این سوال اساسی مطرح اس��ت که ترور افرادی که محور 
مبارزه با تروریس��م بوده اند چگونه می تواند ایجاد کننده 
امنیت باش��د؟ رفتار آمریکایی ها نش��ان می دهد که آنها 
اصلی ترین حامی تروریسم هستند که راه برقراری امنیت 
مقابله با آنان است. س��ران آمریکا رسما آشکار کردند که 
هیچ اهمیتی به امنیت شهروندانش��ان نمی دهند چه رسد 
به س��ایر کشورها و خود ریش��ه بحران هستند. سوم آنکه 

واکنش ه��ای جهانی بویژه افکار عمومی به ترور س��ردار 
س��لیمانی نش��ان داد که مقاومت امروز ب��ه امری جهانی 
مبدل ش��ده است. تفکری که نه وابس��ته به یک فرد و یا 
گروه بلکه اندیش��ه ای جهانی ش��ده است چنانکه برخاف 
تص��ور آمریکا ، موج��ی جهانی در محکومیت تروریس��م 
دولتی آمریکا و ش��هادت س��ردار آزادی خواهی به پا ش��د 
که خود بیانگر نهادینه شدن تفکر مقاومت در صحنه بین 
الملل اس��ت. با توج��ه به این حقایق می ت��وان گفت که 
جهان امروز شاهد ابعاد دیگری از تروریسم دولتی آمریکا 
ب��وده که واکنش به آن تحکی��م اتحاد و همراهی با جبهه 
مقاومت است. مقاومتی که به لطف مردانی همچون سردار 
سلیمانی و بزرگانی همچون شهید عماد مغنیه به رسالتی 
جهانی مبدل شده  اس��ت. در این میان سازمان ملل برای 
تحقق مسئولیت جهانی خود یک گزینه بیشتر ندارد و آن 
محکومیت و مجازات تروریس��م دولتی آمریکاست که در 
غیر این صورت باید آماده تکرار سرنوش��ت جامعه ملل یا 

همان فروپاشی  خود باشد. 

یادداشت

 حمله پلیس فرانسه
به معترضان با گاز اشک آور

در ادامه فضای سرکوب حاکم بر کشور مدعی آزادی بیان، 
پلیس فرانس��ه برای متفرق کردن معترضان به طرح تغییر 

قوانین بازنشس��تگی در »پاریس« به سمت آنها گاز اشک 
آور پرتاب کرد.

 نیروه��ای امنیتی پلیس فرانس��ه، به س��مت معترضان به 
طرح تغییر قوانین بازنشس��تگی در »پاریس« گاز اشک آور 
پرتاب ک��رد. معترضان به طرح دول��ت »امانوئل ماکرون« 
رئیس جمه��ور فرانس��ه برای اعم��ال تغیی��رات در قوانین 

بازنشستگی این کشور، در بیست و نهمین روز از اعتراضات 
خود، در خیابان های پاریس تظاهرات برپا کردند. طبق این 
گزارش، این طوالنی ترین اعتصاب  سراس��ری در این کشور 
اروپایی از س��ال ۱9۶۸ تاکنون محس��وب می شود. تصاویر 
ویدئویی منتش��ر شده از گزارش��گر تلویزیون »ب ام اف« 
فرانسه که در صفحه توییتر قرار گرفته بود، نیروهای پلیس 

این کش��ور را در حال ش��لیک گاز اشک آور به سمت افراد 
در ورودی یک پایانه اتوبوس��رانی نش��ان می دهد. اتحادیه 
کارگری »س��ی جی تی« که مواضع تقریباً تندی دارد، بعد 
از آنکه ماکرون متعهد ش��د ک��ه اصاحات مربوط به طرح 
بازنشس��تگی را پیش ببرد، خواستار افزایش  اعتصاب ها در 

ماه جاری میادی شد.

عراقی ها بر واکنش عملی به تروریسم دولتی آمریکا تاکید کردند 

عراق یکپارچه علیه آمریکا
گزارش

ش��خصیت های عراقی ضمن محکوم کردن اقدام آمریکا در 
تبدی��ل س��فارتخانه خود در بغداد به ی��ک پایگاه نظامی و 
پرواز مستمر بالگردهای آمریکایی طی سه روز اخیر بر فراز 
بغ��داد و ترور فرماندهان مقاوم��ت، خواهان تصویب فوری 

اخراج نیروهای آمریکایی از خاک کشورشان شدند.
 »ری��ان الکلدان��ی« دبیر کل جنب��ش »بابلی��ون« )جنبش 
مسیحیان عراق و زیرمجموعه الحشد الشعبی( گشت زنی های 
ای��ن روزهای بالگردهای آمریکایی در آس��مان بغداد را تاش 
آمری��کا برای قدرت نمایی توصی��ف کرد.الکلدانی در گفت وگو 
با ش��بکه »المیادین«، گفت: »سفارتی که در آن تسلیحات و 
جنگجو باشد، یک پایگاه نظامی حساب می شود. ما از دولت و 
پارلمان عراق می خواهیم نیروهای آمریکایی را با تصویب یک 
قانون از عراق اخراج کند.«الکلدانی گفت: »کسانی که به خروج 
نیروهای آمریکایی از عراق رأی ندهند، در توطئه علیه کش��ور 
شریک هستند.«شیخ »خالد الما« رئیس جماعت علمای اهل 
تسنن عراق هم پرواز بالگردهای آمریکایی بر فراز بغداد را نقض 
مجدد حاکمیت عراق توسط آمریکا توصیف کرد و گفت: »باید 
به منظور تقبیح این اقدام آمریکا، واکنش مشابهی به خصوص 

توسط دولت و پارلمان به آن نشان داده شود.« 
»علی الحسینی« یک مسئول ارتباطات الحشد الشعبی هم 
از اینکه دولت و فرماندهی عملیات مشترک بغداد تاکنون 
در قبال این تجاوز آمریکایی ها واکنشی نشان ندادند، ابراز 
تعج��ب کرد. همچنی��ن ائتاف الفت��ح در پارلمان عراق از 
تحرکاتی با هدف تصوی��ب قانونی برای اخراج آمریکایی ها 
از این کش��ور و شکایت از واش��نگتن در دادگاه بین المللی 
کیفری )اله��ه( خبر داد. ب��ه اعتقاد کارشناس��ان عراقی، 

تظاه��رات مقابل س��فارت آمری��کا، تصویب قان��ون برای 
محدود کردن نفوذ واش��نگتن در ع��راق و پیگیری پرونده 
تخلفات آمریکا در ش��ورای امنیت را الزم می کند.»محمد 
صادق الهاش��می« رئیس مرکز پژوهشهای راهبردی عراق، 
درباره تظاهرات و تحصن معترضان عراقی مقابل س��فارت 
آمریکا گفت که این اقدام برای پارلمان عراق یک پیام مهم 
داش��ت. وی افزود: پیام این اقدام برای پارلمان این بود که 

بای��د قانونی برای محدود کردن نف��وذ آمریکا تصویب کند 
و آمری��کا نیز باید در تعامل با عراق به طور کل و الحش��د 
الش��عبی به طور خاص تجدید نظر کند.ه دنبال ترور سردار 
شهید سلیمانی، ش��بکه خبری فاکس نیوز گزارش داد که 
نظامیان تروریست آمریکایی به باالترین سطح آمادگی در 
منطقه درآمده اند. در این میان س��ازمان الحش��د الشعبی 
جمع��ه در بیانیه ای اعام کرد تش��ییع پیکر ش��هدایی که 

در حمل��ه آمریکا جان باخته اند امروز برگزار خواهد ش��د. 
»ابومهدی المهندس«، معاون حشد الشعبی و »محمدرضا 
الجبری«، مس��ئول روابط عمومی و تشریفات این سازمان 
جزو افرادی بودند که در این حمله به ش��هادت رس��یدند.  
برخ��ی منابع خبری اعام کردند وزیر دفاع آمریکا با متهم 
کردن »الحشد الشعبی« به تحریک واشنگتن، گفت آمریکا 
ممکن است علیه عراق دس��ت به حمات »پیش دستانه« 

بزند.
در ای��ن میان مرجعیت عالی در عراق، در خال نماز جمعه 
این هفت��ه، حمله بامداد امروز آمری��کا در نزدیکی فرودگاه 
بغداد را بشدت محکوم کرد.خبرگزاری رسمی عراق گزارش 
ک��رد که مرجعیت عالی دینی در این کش��ور، حمله آمریکا 
در نزدیکی فرودگاه بغداد را که بامداد امروز انجام ش��د و به 
شهادت فرمانده نیروی قدس س��پاه پاسداران ایران و نایب 
رئیس الحشد الشعبی منجر شد، محکوم کرد. شبکه خبری 
الف��رات عراق نیز گزارش کرد ک��ه عبداهلل مهدی الکربایی 
نماینده آیت اهلل سیستانی این حمله را »ظالمانه« توصیف و 
آن را بشدت محکوم کرده است.همچنین  یک مقام مسؤول 
در وزارت خارج��ه دولت نجات ملی یم��ن حمله آمریکا به 
نیروهای وابسته به »الحشد الشعبی« عراق را بشدت محکوم 
کرد. الزم به ذکر اس��ت منابع خب��ری اعام کردند فضایی 
از وحش��ت آمریکا را فراگرفته اس��ت چنانکه ۱3۰ کامیون 
حامل ادوات نظامی توس��ط ائتاف آمریکایی از مرز منطقه 
کردس��تان عراق برای ش��به نظامیان ُکرد وارد سوریه شد؛ 
همزم��ان ترکیه در مناطق تحت اش��غال خود در ش��مال 

سوریه به دنبال تغییر بافت جمعیتی آنجاست. 
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