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آمری�کا: بحران ناامنی در آمری��کا همچنان ادامه 
دارد چنانکه تیراندازی در میدان مسابقه بسکتبال 
آموزشگاهی در یکی از ش��هرهای آمریکا به کشته 
ش��دن یک ج��وان 18 س��اله منجر ش��د. »مارک 
استریکلند« جوان 18 س��اله حین بازی بسکتبال 
در مدرس��ه ای در »داالس« با ضرب گلوله یک تن 

دیگر مجروح و جان خود را از دست داد. 

انگلی�س: پلی��س انگلیس از مرگ ۳ م��رد بر اثر 
حمل��ه با چاقو در منطقه س��ِون کینگ در ش��مال 
لن��دن خبر داد. ۳ مرد در منطقه س��ِون کینگ در 
ش��مال لندن، پایتخت انگلیس با چاقو مورد حمله 
قرار گرفته و به علت ش��دت جراح��ات وارده جان 

خود را از دست دادند.

امارات: سخنگوی حماس در واکنش به خبر برپایی 
غرفه رژیم صهیونیس��تی در نمایشگاه »اکسپو دبی 
2020«، این اقدام را عادی سازی روابط و غیرقابل 
قبول خواند.»ح��ازم قاس��م«  در واکنش به اعالم 
وزارت خارجه رژیم صهیونیس��تی مبنی بر برپایی 
غرفه   این رژیم در نمایش��گاه »اکسپو دبی 2020« 
در کش��ور امارات، این اقدام را عادی سازی روابط با 

رژیم صهیونیستی و غیرقابل قبول خواند.

بولیوی: اوو مورالس، رئیس جمهور سابق بولیوی، 
از آرژانتین افراد منتخب حزب سوسیالیس��ت خود 
را برای انتخابات س��وم ماه م��ه میالدی در بولیوی 
اع��الم کرد. او در کنفرانس��ی خب��ری در بوئنوس 
آیرس، »لوئیس آرسه کاتاکورا«، وزیر اقتصاد سابق 
خود، را به عنوان نامزد حزب جنبش سوسیالیس��م 
در انتخابات ریاس��ت جمهوری بولی��وی و »دیوید 
چوکه هوانکا«، وزیر خارجه س��ابق این کشور، را به 

عنوان معاون وی معرفی کرد.

چی�ن: وزارت امور خارجه چی��ن اعالم کرد کانادا 
باید اش��تباه خود تصحیح و منگ وانژو، مدیر مالی 
ش��رکت ه��وآوی، را هرچه س��ریعتر آزاد کند و به 
چین بازگرداند. این در حالی اس��ت که منگ وانژو 
ب��رای جلوگیری از اس��ترداد خود ب��ه آمریکا، در 

دادگاهی در کانادا حاضر می شود.

ترکیه:وزارت خارج��ه ترکیه ضمن محکوم کردن 
اظهارات مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از 
ت��داوم عملیات های حفاری اکتش��اف نفت وگاز در 
ش��رق مدیترانه خبر داد. آن��کارا اظهارات »جوزپ 
بورل« مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره 
عملیات های حفاری اکتش��اف نفت و گاز ترکیه در 

شرق دریای مدیترانه را محکوم کرد.

لبن�ان: س��فیر روس��یه در بی��روت در دی��دار ب��ا 
رئیس جمهور لبنان بر همبس��تگی مسکو با بیروت 
در شرایط کنونی تأکید کرد.  »الکساندر زاسپکین« 
س��فیر روس��یه در لبنان به دیدار »میش��ل عون« 
رئیس جمهور این کش��ور در کاخ ریاس��ت جمهوری 
»بعبدا« رفت. زاسپکین درباره آخرین تحوالت بحث 
و تبادل نظر کرد و برهمبس��تگی روسیه با لبنان و 

ملت این کشور در شرایط کنونی لبنان تأکید کرد.
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فرامرز اصغری 

ع��راق طی ماه های اخیر ش��اهد اعتراض ه��ای مردمی به 
وضعیت اقتصادی کش��ور بوده اس��ت. اعتراض هایی که با 
موج سواری دشمنان عراق با خشونت های بسیاری همراه  
و صدها کش��ته و زخمی برجای گذاشت. نکته قابل توجه 
درب��اره تحوالت ع��راق آنکه، طی روزهای اخیر ش��اهد از 
س��رگیری این اعتراض ها هس��تیم بگونه ای که در برخی 
مناطق حتی بس��ته ش��دن خیابان ها توس��ط معترضین 
صورت گرفته است. حال این سوال مطرح می شود که چرا 
اعتراض ها در این کش��ور دوباره از سر گرفته شده و بانیان 

آن چه اهدافی را دنبال می کنند؟ 
هر چند که مطالبات مردمی برای تغییر وضعیت اقتصادی 
همچنان مس��ئله ای اس��ت که در ع��راق ادام��ه دارد اما 

تحوالت اخیر عراق بویژه تشییع با شکوه سرداران مقاومت 
یعنی س��پهبد شهید قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس 
معاون حشدالشعبی و همزمانشان زمینه ساز وحدتی قابل 
توجه میان مردم عراق ش��د. بر این اساس نقش مطالبات 
مردمی برای حل چالش��های اقتصادی و ش��کل گیری هر 
چه س��ریع تر دولت را نمی توان ریشه اصلی این اعتراض ها 
دانس��ت. بر این اساس مولفه های دیگری را در این عرصه 
باید جس��تجو کرد. نگاهی بر تحوالت عراق نش��انگر چند 
رویداد مهم است که بر آینده این کشور تاثیر بسیار دارد. 
نخس��ت آنکه اراده ای قومی میان مردم و دولتمردان عراق 

برای اخارج نیروهای آمریکایی آغاز ش��ده که نمود عینی 
آن را در مصوبه پارلمان عراق می توان مش��اهده کرد. دوم 
آنک��ه ملت و مقامات عراق بعد از ترور س��رداران مقاومت 
توس��ط آمریکا، بر اصل وحدت و همگرایی با ایران تاکید 
و راه مقاوم��ت راه تنه��ا راه پیش روی خود عنوان کردند. 
آنه��ا تاکید نمودند ک��ه انتقام خون ش��هدای مقاومت را 
خواهن��د گرفت که بخش��ی از آن پذیرش حق ایران برای 
انتق��ام گیری بود که در حمله موش��کی ای��ران به پایگاه 
آمریکایی عین االس��د صورت گرفت. س��وم آنکه عراقی ها 
تاکی��د دارند که به دنبال اس��تقالل در سیاس��ت خارجی 

هس��تند که عدم پذیرش طرح آمریکا ب��رای لغو توافقات 
اقتصادی با آمریکا و نیز گرایش به خرید های تسلحاتی از 
کش��ورهایی به جز آمریکا در این قالب قابل تعریف است. 
مجم��وع این تحوالت با سیاس��ت های آمری��کا همخوانی 
ندارد در حالی که یک مسئله می تواند این شکست آمریکا 
را به حاش��یه مب��دل و ابزاری برای اعمال فش��ار بر عراق 
گردد و آن ایجاد بحران ها و آش��وب های اجتماعی است. 
بر این اس��اس می توان گفت که آمریکا با موج س��واری بر 
مطالب��ات مردمی و ایجاد فضای بحرانی در عراق به دنبال 
پنهان سازی شکست هایش در عراق و منطقه و نیز اعمال 
فش��ار بر دولتمردان عراق است. رفتاری که بار دیگر نشان 
می دهد ریشه بحران های منطقه حضور آمریکاست و تنها 

راه پایان این وضعیت اخراج آمریکا از منطقه است. 

یادداشت

چرایی از سر گیری اعتراضات 

گزارش

نهادهای حقوق بش��ر در حالی به سیاس��ت های یک بام و 
دو هوا و رفتارهای گزینش��ی در باب حقوق بشر در مناطق 
مختلف جه��ان ادامه می دهند که ریی��س بخش پژوهش  
کمیته امور اسرا و آزادگان فلسطینی اعالم کرد که شکنجه 
اس��رای فلس��طینی در زندان های رژیم صهیونیستی ۴00 

درصد افزایش داشته است.
 »عبدالناصر فروانه«  افزود: افس��ران اطالعاتی اس��رائیلی 
در چهار س��ال گذشته ش��کنجه س��ازمان دهی شده علیه 
اس��را را افزایش داده اند.وی اضافه کرد: اس��تفاده از ضرب 
و ش��تم ش��دید و روش های مغایر با قوانین بین  المللی در 
جریان بازجویی در چهار س��ال گذشته ۴00 برابر افزایش 
داش��ته و از جمل��ه دالی��ل آن، افزایش م��دت بازجویی و 
انجام ش��کنجه های جس��می و روحی اس��ت.رییس بخش 
پژوهش  کمیته امور اس��را و آزادگان فلس��طینی گفت: بر 
اس��اس گزارش شاهدان عینی،  اشغالگران میان استفاده از 
روش های ش��کنجه، از جمله تعرض جنسی علیه تمام اسرا 
چه کودکان، زنان و چه جوانان یا س��المندان است، تفاوتی 

قایل نیستند.
فروانه با بیان اینکه »کدام اس��یر فلس��طینی اس��ت که از 
س��ال 1۹۶۷ بازداشت ش��ده اما به یکی از روش های رژیم 
صهیونیس��تی شکنجه نشده باش��د« بیان کرد: دادگاه های 
رژی��م صهیونیس��تی ب��ا اینک��ه می دانن��د اعتراف ه��ا زیر 

شکنجه های خالف قوانین بین المللی گرفته شده، اما باز هم 
از این اعتراف ها برای محکوم کردن اسرا استفاده می کنند.

بر اس��اس گزارش رسمی مراکز فلسطینی، حدود پنج هزار 
و ۷00 فلس��طینی در زندان های رژیم صهیونیستی به سر 
می برند که ح��دود یکهزار و 800 نفر آنان بیمار هس��تند 
و ۷00 ت��ن نیز به کمک های فوری پزش��کی نی��از دارند. 

خبر دیگر از جنایات صهیونیس��ت ها آنکه جوان ۳0 س��اله 
فلس��طینی که در راهپیمایی های بازگشت زخمی شده بود 

بر اثر شدت جراحت به شهادت رسید.
خب��ر دیگر آنکه »عبداللطیف القانوع« س��خنگوی جنبش 
حماس نس��بت به اقدامات رژیم صهیونیستی در خصوص 

یهودی سازی قدس هشدار داد.

 وی در ادامه افزود: اشغالگران صهیونیست اقدامات خود را 
برای یهودی س��ازی شهر قدس و تغییر دادن ویژگی های 
این شهر از طریق بیرون راندن ساکنان آن تشدید بخشیده 
اند. القانوع گفت: اش��غالگران اقدام به خالی کردن تعدادی 
از منازل مجاور مس��جد االقص��ی کردند و این امر به دلیل 
حفاری های گس��ترده در این منطقه صورت گرفته است. 
رژیم صهیونیس��تی با نزدیک ش��دن به برگزاری پنجمین 
همای��ش بین المللی »هولوکاس��ت«، از فردا نزدیک به 11 
ه��زار پلیس را در قدس اش��غالی مس��تقر می کند. پلیس 
رژیم صهیونیس��تی که لق��ب »رؤیایی ب��رای آینده« را به 
این عملیات داده، اعالم کرده اس��ت که اس��تقرار نیروهای 
پلیس در قدس، حومه آن و فرودگاه بین المللی بن گوریون 
در نزدیک��ی تل آویو خواهد بود. نکت��ه قابل توجه آنکه در 
نتیجه حفاری های گس��ترده رژیم صهیونیس��تی در قدس 
اشغالی، 10 منزل متعلق به فلسطینی ها دچار شکاف های 
متعدد ش��ده و اخط��ار تخلی��ه گرفته اند.»عدن��ان غیث« 
استاندار قدس اش��غالی اعالم کرد، ریزش ها و شکاف ها در 
ساختمان های باب السلسله نتیجه حفاری ها و تخریب های 

شهرک سازی های صهیونیستی است.
وزارت خارجه تشکیالت خودگردان در چهاردهم ماه جاری 
میالدی )ژانویه( خواس��تار تشکیل کمیته حقیقت یاب در 

زمینه حفاری های مذکور شده بود.

افزایش ۴۰۰ درصدی شکنجه اسرای در بند اسرائیل
وقتی یک بام و دو هوای نهادهای حقوق بشر همچنان قربانی می گیرد 

 محاصره تهدید کننده
جان 22 میلیون یمنی 

روزنامه "الثوره" یمن در گزارشی از تاثیرات تجاوز وحشیانه 
ائتالف سعودی به این کشور و محاصره آن توسط نیروهای 
این ائتالف به نقل از گزارش مجامع بین المللی هشدار داد: 
گرس��نگی و کمبود مواد غذایی بر اثر محاصره همه جانبه، 

جان 22 میلیون یمنی را تهدید می کند.

این روزنامه در این گزارش آورده اس��ت: پنج س��ال از تجاوز 
وحش��یانه ائتالف سعودی به یمن می گذرد و هنوز هم این 
جنایات به اش��کال و تصاویر متعدد علیه مردم این کش��ور 
ادامه دارد، تجاوز وحشیانه و بی رحمانه ای که همه بخشهای 
اقتصادی و عمرانی یمن را نابود می کند و ضمن از بین بردن 
زیر ساخت های این کشور، مردم بی گناه آن اعم از کودک، 
زن، مرد و سالخوردگان را بطور وحشیانه ای به خاک و خون 
می کشد، جنایاتی که فجیع ترین جنایات در تاریخ بشریت 
خواهد بود و دشمن متجاوز با این خوی وحشیگری خود به 

تمام دنیا ثابت کرد که بدون وجدان است.
الثوره با اشاره به اینکه تصاویر جنایات ائتالف سعودی در یمن 
بسیار زیاد است، اضافه کرد: برجسته ترین این جنایات وحشیانه، 
محاصره هوایی، دریایی و زمینی یمن است که بدترین فاجعه 
انسانی که تاکنون بشر با آن مواجه بوده را به مردم مظلوم این 
کش��ور تحمیل می کند و در سایه سکوت مجامع بین المللی 
و حمایت از متجاوزان که از این حمله و محاصره وحشیانه بر 
مردم یمن بهره می برند، زندگی میلیون ها نفر که بیشتر آنها 
زنان و کودکان هس��تند، با گرسنگی، بیماری و مرگ تهدید 

می شود.روزنامه الثوره آورده است: تداوم حمالت و محاصره، 
گرسنگی جان 22 میلیون یمنی را تهدید می کند، همانگونه 
که " رامش راجاسیگام " هماهنگ کننده امور بشردوستانه در 
شورای امنیت نسبت به خطر قحطی جدید در یمن به دلیل 
پایین آمدن سریع ارزش پول و اختالل در پرداخت دستمزدها 
هشدار داد و تاکید کرد که در این سال )جدید میالدی( یمن 
شاهد بیشترین چالش انسانی خواهد بود. او به این نکته اشاره 
کرد که برنامه های جهانی تنها توانسته در هر ماه برای بیش 

از 12 میلیون نفر در یمن غذا تهیه کند.

کمک کنین تا قد قلک محک به هزینه دارو برسه

جهت دریافت رایگان قلک درب منزلتان با 
شماره 02123540 تماس بگیرید 


