
 انگلی�س: ب��ر اس��اس نتایج مطالعه ی��ک بنیاد 
انگلیس��ی، 56 درصد از خانواده های افراد شاغل در 
این کشور در فقر به سر می برند و در این بین شمار 
کودکان و بازنشستگانی که در فقر زندگی می کنند 
صده��ا هزار نفر افزایش یافته اس��ت.از ۱۴ میلیون 
فقی��ری که در انگلیس زندگی می کنند، ۴ میلیون 
نفر کودک و ۲ میلیون نفر بازنشس��ته هس��تند که 
نس��بت به 5 سال پیش به ترتیب حدود ۴۰۰ هزار 

و ۳۰۰ هزار نفر افزایش داشته است.

 فرانس�ه: ش��ماری از ش��هروندان فرانس��وی در 
مخالفت با بارگیری س��اح های س��اخت این کشور 
در کشتی عربستانی ”بحر ینبع“، در بندر شربورگ 
تظاهرات کردند. این کشتی عربستانی پس از عبور از 
آمریکا، آلمان، انگلیس پس از بارگیری ساح از بندر 

شربورگ در شمال فرانسه، این بندر را ترک کرد.

 عربس�تان: س��ازمان عفو بین الملل در گزارش 
جدید خ��ود نوش��ت، دادگاه قضایی وی��ژه ریاض، 
تحت عنوان مبارزه با تروریس��م احکامی سنگین را 
برای مخالفان دولت عربس��تان و اقلیت ش��یعه این 
کشور صادر کرده است. س��ازمان »عفو بین الملل« 
در گزارش��ی اعام کرد، دولت عربستان از دادگاهی 
سّری برای مقابله با تروریسم، برای محاکمه مخفیانه 
فعاالن حقوق بشر و مخالفان خود استفاده می کند.

-Tu« روس�یه: بمب افکن هس��ته ای راهبردی 
۱6۰« روس��یه که به روز رس��انی ش��ده اس��ت با 
تجهیزان کنترل��ی و هوانوردی جدی��د خود پرواز 
اولی��ه را انجام داد. از س��وی دیگ��ر تغییرات ایجاد 
شده در این بمب افکن س��بب شده کارایی جنگی 

آن به دو افزایش پیدا کند.

 آمری�کا: با رای مجلس س��نای آمری��کا، دونالد 
ترام��پ، رئیس جمهور آمریکا از ه��ر دو بند اتهامی 
خود در قطعنامه استیضاح مجلس نمایندگان تبرئه 
شد. مجلس سنای آمریکا در خصوص دو بند اتهامی 
رئیس جمهور این کشور بر اساس قطعنامه استیضاح 

مصوب مجلس نمایندگان رای گیری کرد. 

 ترکیه: س��خنگوی حزب حاکم ترکیه با انتقاد از 
نشس��ت پارلمان اروپا با اعضای گروهک پ.ک.ک، 
گف��ت این نهاد به بس��تری ب��رای نژادپرس��تی و 
رویکردهای ضد اس��امی تبدیل شده است. »عمر 
چلیک« س��خنگوی حزب حاک��م ترکیه، عدالت و 
توسعه، به ش��دت از نشست مشترک پارلمان اروپا 
با نمایندگان گروهک »حزب کارگران کردس��تان« 

)پ.ک.ک( انتقاد کرد.

ذرهبین

کارکرد جدید القاعده برای آمریکا 
در اقدام��ی ک��ه می ت��وان آن را کارکرد جدید القاعده ب��رای جنگ افروزی 
واش��نگتن نامید، رئیس جمهور آمریکا مدعی ش��د که سرکرده القاعده در 

شبه جزیره عرب توسط آمریکا در یمن کشته شد.
 »دونال��د ترامپ« طی بیانی��ه ای اعام کرد که آمری��کا در عملیات مبارزه با 
تروریس��م در یمن توانست »قاسم الریمی« موسس و سرکرده گروه القاعده در 
شبکه جزیره عرب را به قتل برساند. الریمی که معاون »ایمن الظواهری« سرکرده گروه 
القاعده به شمار می آید، در دهه نود به این گروه پیوست و در افغانستان همراه »اسامه 
بن الدن« سرکرده پیشین این گروه بوده است. ترامپ در این بیانیه مدعی شده است 
که با قتل الریمی، آمریکا به چیره شدن بر تهدیداتی که این گروه ها برای امنیت ملی 
آمریکا ایجاد می کنند نزدیک شده است.  وزارت امور خارجه آمریکا اعام کرده است 

الریمی در حمله سال ۲۰۰۸ به سفارت آمریکا در »صنعا« دست داشته است. 

افشای نقش بانک ها در بحران  لبنان 
»نبیه بری« رهبر جنبش ش��یعی اَمل و رییس مجلس لبنان گفت: مالکان 
پنج بانک خصوصی مبلغ ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر را به خارج از کشور 
منتقل کردند.وی در دیدار هفتگی با نمایندگان مجلس در کاخ عین التینه 
در بیروت، این خبر را اعام کرد اما به  نام بانک ها و مالکان آن ها اش��اره 
نکرد.رقمی که نبیه بری به آن اش��اره کرد مش��ابه رقمی اس��ت که »س��میر 
حمود« رییس کمیته نظارت بر بانک ها در نامه تازه خود به دادستان عمومی لبنان 
اعام کرد. حمود  در این نامه تاکید کرد که بانک های خصوصی در لبنان ظرف سه 
ماه و از زمان آغاز تظاهرات مردمی در ۲5 مهر ماه تا ۲5 دی ماه ۹۸  خورش��یدی 
۲ میلیارد و ۲۷6 میلیون دالر از کش��ور خارج و به حس��اب های بانکی در سوییس 
منتقل کردند.6 میلیارد و 5۰۰ میلیون دالر از دارایی های ش��خصیت های سیاسی 

و مدیران کل لبنان در اواخر آذر ماه به خارج از این کشور انتقال یافته است.

محاکمه عالمه زکزاکی به تاخیر افتاد
عامه زکزاکی و همسرش به علت بیماری شدید نتوانستند در دادگاه حاضر 
شوند و محاکمه آن ها به بیست و چهارم و بیست و هفتم ماه جاری )پنجم 
و هشتم اسفند( موکول شد.  دادگاه نیجریه محاکمه شیخ ابراهیم زکزاکی، 
دبیرکل جنبش اس��امی نیجریه و همس��رش را به اواخر ماه جاری موکول 
ک��رد. برخی منابع گفتند بعد از اینکه قاضی وارد دادگاه ش��د، وکیل ش��یخ 
زکزاکی و همس��رش زینت اعام کرد موکانش به علت بیماری شدید قادر نیستند 
در س��الن دادگاه حاضر ش��وند. وی از دادگاه خواس��ت به موکانش اجازه دهد در 
دادگاه حاضر نشوند. قاضی پرسید آیا شیخ زکزاکی و همسرش می توانند در دادگاه 
حاضر ش��وند تا اتهام جدید به آن ها اباغ ش��ود. وکیل با اش��اره به اینکه موکانش 
نمی توانند در دادگاه حاضر ش��وند، درخواس��ت کرد دادگاه آن ها به پنجم و هشتم 

اسفند موکول شود. قاضی با این درخواست موافقت کرد.

گزارش

غرب آس��یا این روزها از عراق گرفته تا سوریه 
و لبن��ان، از یمن تا فلس��طین ب��ا بحران های 
امنیت��ی، تجاوز و جنایت و اش��غالگری همراه 
بوده اس��ت که مح��ور آن را انحراف منطقه از 
ریش��ه بحران یعنی حض��ور آمریکا در منطقه 

تشکیل می دهد. 
اقدام آمریکا در به ش��هادت رساندن سرداران 
مقاومت در فرودگاه بغداد که ش��امل س��ردار 
ش��هید س��لیمانی و ابومه��دی المهن��دس و 
همرزمان آنان بود، موج��ی جدید از حقیقت 
جوی��ی اخ��راج آمریکا از منطق��ه را به همراه 
داش��ت. مس��ئله ای که هزینه بس��یاری برای 
آمریکا و البته آینده اشغالگران قدس به همراه 
دارد. بحران س��ازی از مولفه های همیش��گی 
آمریکا و صهیونیس��ت ها ب��رای بقای خود در 
منطقه اس��ت که این روزها نیز در حال تکرار 
شدن است. عبداالمیر تعیبان عضو فراکسیون 
صادقون در پارلمان عراق اعتراضات خش��ونت 
بار چند شب گذش��ته در شهر نجف اشرف را 
نقش��ه آمریکا و عربس��تان برای غافل کردن 
مل��ت عراق از موضوع اخ��راج نیروهای بیگانه 
از خاک کشورش��ان و برای جبران شکس��ت 
نقشه های قبلی آنها توصیف کرد. استان نجف 
چهارشنبه شب ش��اهد درگیری میان عده ای 
از تظاهرات کنن��دگان با کاه آبی ها در میدان 

الصدرین در مرکز ش��هر نجف بود که به گفته 
این وبس��ایت خبری، با ج��ان باختن  ۲۲ نفر 
و زخمی ش��دن ۱۷۹ نفر همراه بود. س��فارت 
آمری��کا در بغداد در بیانی��ه ای مداخله آمیز از 
دولت عراق خواس��ت تا جلوی آنچه »سرکوب 
معترضان« در ش��هر نجف خوان��ده را بگیرد. 
در این میان حس��ن کریم الکعبی معاون اول 
رئیس پارلمان ع��راق در واکنش به مداخات 
مکرر سفارت آمریکا در امور داخلی این کشور، 
گفت که واش��نگتن باید هرچه سریعتر خروج 
نیروه��ای آمری��کا از عراق را آغ��از کند. نکته 
مهم دیگ��ر آنکه یک وب��گاه عراقی تصاویری 
از »استیون نبیل« از لیدرهای فضای مجازی 
اعتراضات عراق منتشر کرده که نشان می دهد 
وی از س��ال ها پی��ش ب��ا مقام��ات آمریکایی 
ارتباطی نزدیک دارد. خبر دیگر آنکه مرجعیت 
عالی دینی عراق دیروز تاکید کرد دولت جدید 
باید شایس��تگی جلب اعتماد مردم را داش��ته 

باشد. 
بعد دیگر بحران س��ازی آمری��کا در منطقه را 
در س��وریه می توان مش��اهده کرد که توسط 
ترکیه و صهیونیست ها صورت می گیرد. وزارت 
دفاع روس��یه تاکید کرد، رژیم صهیونیس��تی 
در عملیات های نظامی خود در س��وریه برای 
اینکه عملکرد س��امانه پدافند هوایی س��وریه 

را مخت��ل کند، از هواپیماهای مس��افربری به 
عنوان سپری برای خود استفاده می کند. نکته 
مهم آنکه ، سوریه مبارزه با تروریسم را محور 
مقابله با این تجاوزان قرار داده اس��ت چنانکه 
مرکز موس��وم به دیدبان حقوق بش��ر سوریه 
گزارش داد که ارتش س��وریه برای نخس��تین 
بار از س��ال ۲۰۱۱، توانست شهر مهم سراقب 
را از اش��غال تروریس��ت ها خارج کند. سراقب 
قلب ریف شرقی استان ادلب و مناطق اشغالی 
تروریستها در ش��مال غرب سوریه است. این 
شهر بیش��تر ش��هرکهای ریف ادلب را به هم 
وصل می کند. در همی��ن حال وزارت خارجه 
س��وریه تاکید کرد اقدام نظامی��ان ترکیه در 
نفوذ به مرزهای سوریه در هماهنگی آشکار با 
اسرائیل بود، چرا که همزمان با حمله موشکی 
اسرائیل به جنوب سوریه انجام شد تا پوششی  
ب��رای تج��اوز ترکیه باش��د. یک مقام ارش��د 
نظامی روس��یه اعام کرد که نیروهای ترکیه 
در اعت��راض به تحوالت ادلب، از حضور در دو 
عملیات اخیر مش��ترک گشت زنی در سوریه 
خودداری کرده اند. منابع میدانی خبر دادند که 
ترکیه قصد دارد برای حمایت از تروریست های 
حاضر در سوریه، در شمال شرق ادلب، پایگاه 
نظامی احداث کند. از یمن نیز خبر می رس��د 
همزمان با استمرار تجاوزات و جنایات ائتاف 

سعودی و آمریکا، فرمانده منطقه پنجم نظامی 
ارتش و کمیته های مردمی یمن اعام کرد، از 
زمانی امضای توافق س��وئد در دسامبر ۲۰۱۸ 
ب��رای آتش بس در غرب یمن، تا کنون، ائتاف 
س��عودی بیش از 5۱ هزار بار آن را نقض کرده 

است.
در فلس��طین نیز نظامیان رژیم صهیونیس��تی 
دیروز با یورش به مس��جد االقص��ی، اقدام به 
س��رکوب نمازگ��زاران فلس��طینی کردند. در 
همین حال در پاس��خ ب��ه رونمایی از »معامله 
ق��رن« و ادام��ه تجاوزه��ای صهیونیس��تی-
آمریکایی، چندین عملی��ات در کرانه باختری 
و قدس اشغالی انجام شد که طی آنها چندین 
نظامی صهیونیست زخمی شدند.یک زیرگیری 
با خودرو در قدس اش��غالی انجام شد که طی 
آن چهارده نظامی صهیونیستی زخمی شدند 

و عامل عملیات موفق به فرار شد. پس از آنکه 
نظامیان رژیم صهیونیستی برای تخریب منزل 
اس��یر »احمد جم��ال القبع« ب��ه جنین کرانه 
باختری یورش بردند، درگیری های ش��دیدی 
میان آنها و جوانان فلسطینی آغاز شد که طی 
آن »یزن منذر ابوطبیخ« )۱۹ ساله( به شهادت 
رسید و هفت نفر دیگر زخمی شدند. یک جوان 
فلسطینی در منطقه »باب االسباط« با استفاده 
از ساح گرم عملیاتی علیه نظامیان صهیونیست 
در باب االسباط مسجداالقصی انجام داد که یک 
مأمور صهیونیس��ت از چند نقطه بدن مجروح 
ش��د و خود جوان که از اراضی اشغالی ۱۹۴۸ 
بود به شهادت رسید. همچنین »محمد سلمان 
طعمه الحداد« نوجوان ۱۷ س��اله فلس��طینی 
بر اثر اصابت گلول��ه به قلبش در منطقه »باب 

الزاویه« شهر الخلیل به شهادت رسید.
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آتش زدن خاورمیانه برای بقای اشغالگران 
آشوب، کشتار و جنایت های مشکوک در عراق، سوریه، یمن و فلسطین شدت گرفته است 

 ***  

VIN

علی تتماج

غرب آس��یا طی روزهای اخیر شاهد بحران های امنیتی و 
ناآرامی های گسترده ای بوده که در هفته های اخیر مشابه 

آن را 
ش��اهده نبوده  اس��ت. در ع��راق حم��ات و درگیری های 
مش��کوک در نخب دهها قربانی برجای گذاش��ته اس��ت، 
در س��وریه از یک سو رژیم صهیونیس��تی با پنهان شدن 
پشت هواپیماهای مسافری به تجاوز علیه این کشور ادامه 
می دهد و از س��وی دیگر ترکیه نیز در رویای اشغال ادلب 

سوریه اس��ت و همچنان حامی تروریست هاست، در یمن 
نیز گزارش ها نش��ان می دهد ائتاف آمریکایی- س��عودی 
به کش��تار غی��ر نظامیان ادام��ه می ده��د و همزمان نیز 
برخ��ی جریان های داخلی یمن همچون اخوانی ها در حال 
خیانت به مردم و دولت ملی هستند، در لبنان نیز جیانی 
مش��کوک به دنبال تبدیل کردن مطالبات و اعتراض های 
اقتص��ادی م��ردم به فضایی از آش��وب و حتی س��رنگون 
سازی دولت جدید این کشور هستند، در فلسطین ارتش 
صهیونیستی از یک سو بمباران غزه و یورش به نمازگزاران 
مشجداالقصی در قدس را اجرا می کند و از سوی دیگر به 
بهانه اجرای معامله غرب صهیونیست ها بازداشت و اشغال 

اراضی فلسطینی ها را صورت می دهند. 
مجموع این تح��رکات در حالی روی می دهد که همزمان 

گزارش ه��ا از تاش ه��ای آمریکا و انگلیس ب��رای تقویت 
موقعیت نظام��ی در منطقه خبر می دهند که محور آن را 
نیز سوریه و عراق تشکیل می دهد. این روند بحران سازی 
با هدف تحمیل خواس��ته های آمریکا و صهیونیس��ت ها به 
منطق��ه در حالی ص��ورت می گیرد که ن��وع واکنش ها به 
ای��ن وضعی��ت نکاتی دیگر را آش��کار می س��ازد. در عراق 
جریان ه��ای سیاس��ی و مردم بر اصل وح��دت و مقابله با 
توطئه تفرقه تاکید دارند، در سوریه نیز ارتش بدون توجه 
به تهدیدات ترکیه و صهیونس��ت ها به نبرد با تروریس��م و 
آزادسازی تحت سیطره آنها ادامه می دهد و حفظ تمامیت 
کشورش را اصل اساسی عنوان کرده است، در لبنان دولت 
بیانی��ه وزارتی را ص��ادر و مردم نیز از آش��وب گران اعام 
برائ��ت کرده اند در فلس��طین نیز واکنش ه��ا به تهدیدات 

صهیونیست ها نه سکوت که عملیات استشهادی در کرانه 
باختری بوده اس��ت که بعد جدیدی از مقاومت مردمی را 
به نمایش گذاش��ته اس��ت، در یمن نیز گروه های مقاومت 
مردمی در کنار ارتش با پاسخ های موشکی و پهپادی ابعاد 

جدیدی از شکست متجاوزان را محقق کرده اند.
 مجموع این اقدامات نشان می دهد که منطقه راه خود را 
برای رهایی از بحران و بحران س��ازان یافته و آن مقاومت 
و مبارزه اس��ت. مقاومتی که مح��ور آن را اخراج آمریکا از 
منطقه و نابودی عقبه آن یعنی رژیم صهیونیستی تشکیل 
می ده��د. روند تحوالت نش��ان می دهد که این بیداری در 
میان منطقه ایجاد شده که تنها راه رسیدن به ثبات اخراج 
بیگانگان از منطقه اس��ت که آمری��کا در راس این اخراج 

شوندگان است. 

یادداشت

بیداری در برابر آشوب 


