
فرامرز اصغری

بص��ره عراق طی روزهای اخیر با اعتراضات خیابانی همراه 
ب��ود که فضایی امنیتی را بر این منطقه و کل عراق حاکم 
س��اخته است. حال این س��وال مطرح است که ریشه این 
اعتراضات چیس��ت؟ وضعیت نابس��امان اقتص��ادی یکی 
از مهمتری��ن مس��ئله در اعتراضات مردم عراق اس��ت که 
از س��وی دولتمردان این کش��ور نیز پذیرفته ش��ده است 
اما به خش��ونت کشیده ش��دن این اعتراضات ورای اصل 

اعتراضات اقتصادی و معیش��تی می تواند باشد. بخشی از 
ای��ن وضعی��ت را در ترورهای مش��کوک روزهای اخیر در 
این منطقه می توان مشاهده کرد. این وضعیت چنان است 
که برکناری رئیس پلیس اس��تان بصره در هفته گذشته از 
سوی نخست وزیر هنوز نتوانسته خشم معترضان خیابانی 
را خاموش کند و همچنان ش��عله اعتراضات آنها روش��ن 
اس��ت و معترضان ب��ا تجمع مقابل دفت��ر پارلمان در این 
استان، آن را به آتش کشیدند و خواستار برکناری استاندار 
و معرفی عامالن ترورهای اخیر در این استان شدند.نقطه 
آغاز این بحران از ۱۴ آگوس��ت جاری بود که افراد مسلح 
ناشناس، تحسین اسامه یکی از فعاالن اعتراضات خیابانی 
بص��ره  را در منطقه الجنینه اس��تان بصره که محل کار او 

بود، ترور کردند و به ضرب ۲۰ گلوله او را کشتند. پس از 
آن، دوش��نبه پیش افراد مسلح ناشناس دو فعال معترض 
بصراوی ب��ه نامهای لودیا ریمون و عباس صبحی را هدف 
گلوله قرار داده اند و هر دو بر اثر ش��دت جراحات وارده به 
بیمارستان انتقال یافتند، تا تحت عمل جراحی قرار گیرند. 
چهارش��نبه پیش نیز ریهام یعق��وب  یکی دیگر از فعاالن 
معترض عراقی از س��وی افراد ناش��ناس ترور شد و سه تن 
دیگر از  معترضان مورد هدف قرار گرفتند و زخمی شدند. 
تمام ای��ن ترورها در حالی صورت گرفته که ش��بکه های 
خارجی به ش��دت به آن پرداخته و اج��ازه نمی دهند که 
خشم مردم عراق از این وضعیت فروکش نماید. نکته دیگر 
تقارن این اعتراض ها با سفر الکاظمی به آمریکا قابل توجه 

اس��ت. در حالی مردم عراق بر لزوم خروج س��ریع آمریکا 
از کشورش��ان تاکید دارند که در سفر کاظمی، آمریکایی 
وعده خروج از سه سال آینده را مطرح کردند و عمال عدم 
پذیرش خواس��ته مردم را عنوان داشته اند. با توجه به این 
شرایط ناارامی های بصره را از یک سو اقدامی برای انحراف 
افکار عمومی از آنچه در آمریکا در سفر الکاظمی می گذرد 
می توان ارزیابی کرد و از سوی دیگر آمریکا با ایجاد فضای 
بحرانی به دنبال امتیازگیری از عراق است که ادامه حضور 
نیروهای آمریکایی محور این طراحی را تش��کیل می دهد. 
به هر تقدیر می ت��وان گفت که بحران بصره بهانه ای برای 
سوء استفاده دشمنان عراق مبدل شده که با ناامنی سازی 

این کشور به توجیه ادامه اشغالگری خویش هستند. 

یادداشت

گزارش

کش��ورهای غرب��ی در حال��ی در قبال اقدام��ات ترکیه در 
حف��اری در مدیترانه و یا بازگش��ت ماهیت ی��ک موزه به 
مس��جد واکنشی تند و حتی در حد اعمال تحریم در پیش 
می گیرند که در برابر جنایات ضد بش��ری آن در سوریه راه 
س��کوت در پیش می گیرند چنانکه در س��ایه این سکوت، 
س��ازمان هالل احمر س��وریه مداخله فوری طرف های بین 
الملل��ی برای توقف اقدام ترکیه در قطع آب ش��رب بالغ بر 

یک میلیون نفر از اهالی استان الحسکه را خواستار شد.
منفعت طلبی غرب مس��ئله ای اس��ت که هم��واره قربانیان 
بس��یاری بر جای گذاش��ته اس��ت چنانکه نم��ود آن را در 
عملکرد آنها در قبال سوریه می توان مشاهده کرد. غربی ها 
که اقدامات ترکیه برای اس��تخراج نفت و گاز در مدیترانه را 
محکوم می س��ازند در برابر نسل کشی ترکیه در سوریه هیچ 
اقدام��ی ندارند و حتی از آن دفاع م��ی کنند رویکردی که 
هزاران سوری را در آستانه مرگ قرار داده است. هالل احمر 
سوریه به دنبال اقدام ترکیه در قطع آب شرب به روی بیش 
از یک میلیون نفراز مردم اس��تان الحس��که در شمال شرق 
سوریه، از همه طرف های بین المللی درخواست کمک کرده 
است.س��ازمان هالل احمر س��وریه در بیانیه ای تاکید کرد: 
»شرایط سخت انس��انی که بیش از یک میلیون غیرنظامی 

از اهالی اس��تان الحس��که در نتیجه اقدام ترکیه و مزدوران 
آن در قط��ع کردن آب ش��رب این اس��تان مجبور به س��ر 
بردن با آن هس��تند، خالف قوانین بین المللی بشردوستانه 
است؛ عالوه بر اینکه از دسترسی ایمن تیم های هالل احمر 
س��وریه به ایستگاه علوک برای تعمیر دستگاه ها و اطمینان 
از دسترس��ی آب ش��رب به غیرنظامیان جلوگیری به عمل 
می آید. اتحادیه ملی مهاجران س��وری در س��وئد و اروپا که 
در »استکهلم« مستقر است، نیز آنچه را جنایت نظام ترکیه 
در قطع آب ش��رب به روی اس��تان الحسکه خواند، محکوم 
ک��رد. برای دهمین روز متوالی اس��ت که نیروهای ترکیه و 
مزدوران آن بار دیگر پمپاژ آب از ایس��تگاه علوک در حومه 
راس العین به ش��هر الحس��که و ش��هرک های اطراف آن را 
قطع و ش��هروندان شهر الحس��که و اطرافش که تقریبا یک 
میلی��ون نفر جمعی��ت دارد را از آب ش��رب محروم کردند.
نیروهای ترکیه نقض حقوق بشر در قبال اهالی شهر حسکه 
را با کنترل بر ایستگاه پمپاژ آب علوک و استفاده از آب به 
عنوان اسلحه برای تشنگی اهالی و تهدید به زندگی حدود 
یک میلیون نفر، ادامه می دهند به خصوص که این ایستگاه 
تنه��ا منبع اصل��ی تأمین آب آش��امیدنی آنها است.بش��ار 
الجعفری نماینده دائم س��وریه در سازمان ملل در گفتگوی 

تلفنی با دبیر کل این س��ازمان، با اش��اره به جنایت جنگی 
ترکیه علیه مردم الحسکه سوریه و بستن آب آشامیدنی بر 
روی آنها، خواستار مداخله فوری وی در این زمینه شد.وی 
تاکید کرد: این روش خصمانه ترکیه به منزله جنایت جنگی 
و جنایت علیه بش��ریت است و اوضاع ناشی از این جنایت، 
به ویژه به سبب گرمی هوا و خطر شیوع ویروس کرونا قابل 
تحمل نیس��ت.همزمان با این جنای��ت  وزارت امور خارجه 
آمری��کا در بیانیه ای با اعالم س��فر جیم��ز جفری به ترکیه 
برای هماهنگی بر سر سوریه و منطقه ، افزود: ژول ریبورن 

دستیار وزیر امور خارجه آمریکا نیز نماینده ویژه را در سفر 
به ترکیه همراهی خواهد کرد.

همزم��ان با تح��رکات ترکیه و آمریکا علیه س��وریه، اهالی 
روس��تایی در نزدیکی پایگاههای آمریکایی در س��وریه، در 
تجمعی ضمن حمایت از حکومت س��وریه، علیه اشغالگران 
آمریکایی ش��عار دادند. همزمان گی یر پدرس��ن فرس��تاده 
س��ازمان ملل به سوریه در س��خنانی از برگزاری دور سوم 
نشس��ت کمیته تدوین قانون اساس��ی سوریه طی دوشنبه 

هفته جاری در ژنو خبر داد.
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مع��اون دبی��رکل ح��زب اهلل لبن��ان ضمن اع��الم اینکه 
اتهام زنی ه��ای اخیر به حزب اهلل به عامالنش بازگش��ت، 
تصری��ح ک��رد، ای��ن جنبش اج��ازه تعرض به دش��من 

صهیونیستی را نخواهد داد.
»نعیم قاس��م « معاون دبیرکل حزب   اهلل لبنان در مراسم 
احی��ای دومین ش��ب محرم اع��الم کرد، ای��ن جنبش 
خواس��تار دولتی موثر و قادر به انجام اصالحات، مبارزه 
با فس��اد، حسابرس��ی مالی و تا حد امکان جامع است تا 
بتواند از آن حمایت کند.بر اساس گزارش وبگاه »العهد«، 
شیخ قاسم در ادامه بر اهمیت صبر و عدم وارد شدن به 
فتنه تأکید کرد و گفت، برخی کسانی که به خیابان های 
لبنان آمدند از آنها خواس��ته شده بود که اهانت کنند و 
س��نگ بیندازند تا عده دیگری به آنها پاسخ دهند و اگر 

این اتفاق رخ می داد، آنها پیروز می شدند.
وی س��پس گفت: ما پاس��خ ندادیم و به سطح آن تنزل 
پیدا نکردیم زیرا ما از خدا می ترس��یم و خواس��تار حق 
هس��تیم، هر کسی از خدا بترسد به نتیجه می رسد.نعیم 

قاس��م تأکید کرد: خواس��تار حمایت لبنان، حاکمیت و 
استقالل آن هستیم؛ آنها اهمیتی نمی دهند که اسرائیل 
همچنان اشغال کننده خاک ما باقی بماند به شرط آنکه 
ما طرفی نباش��یم که از این سرزمین حفاظت می کنیم. 
از سوی دیگر جبران باسیل رئیس بزرگترین فراکسیون 
مجلس و حزب مس��یحی جریان آزاد ملی لبنان با اشاره 
به تالش برخی طرف های داخلی برای کودتای سیاس��ی 
ض��د جریان وابس��ته به رئیس جمهور لبن��ان گفت: این 
تالش ها به شکس��ت انجامید و توانستیم در سیاست و 

امور امنیتي پیروز شویم. 
الزم به ذکر است خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع 
قضایی خبر داد که دو فرد دیگر مرتبط با انفجار بیروت 
دستگیر شده اند و تعداد افراد بازداشت شده به شش تن 

رسیده است.
»فادی ص��وان« بازپرس پرونده انفج��ار بندر بیروت دو 
حکم بازداش��ت دیگر برای افراد مرتبط ب��ا انفجار بندر 

بیروت صادر کرده است.

لبناناجازهتجاوزِبدونهزینهرابهاسرائیلنمیدهد
در ادامه س��ریال کش��تار س��یاه پوس��تان توسط پلیس 
آمری��کا، پلی��س لوئیزیان��ا، تیراندازی به س��مت مردی 
سیاه پوس��ت که به قتل وی منجر ش��د را تایید و اعالم 

کرده تحقیقات در این خصوص در جریان است.
 پلیس ش��هر »الفایت« در ایالت لوئیزیانا تایید کرد که 
در حال انجام تحقیقات درباره تیراندازی به یک شهروند 
سیاه پوس��ت در حادثه ای اس��ت که شب جمعه رخ داده 
اس��ت. در ویدئوی��ی که از ای��ن حادثه در ش��بکه های 
اجتماع��ی پربازدید ش��ده، پلیس به س��مت مردی که 
ظاهراً چاقو به دست است شلیک می کند. قبل از این که 
این مرد به روی زمین بیفتد صدای ۱۰ الی ۱۵ ش��لیک 

شنیده می شود.
 در همین حال در ادامه سیاس��ت سرکوب در اعتراضات 
بر ضد نژادپرس��تی در شهر پورتلند ایالت اورگن آمریکا 
پلیس بیش از ۵۰۰ نفر را بازداشت کرده است. اطالعات 
اداره پلیس پورتلند حاکی از آن اس��ت که معترضان ۴۱ 
شب از ۸۳ شب اعتراضات آتش سوزی به راه انداخته اند 

و در ۴۹ شب خرابکاری و دست کم ۵۸ شب مواد آتش زا 
پرتاب شده است.

خبر دیگر از آمریکا آنکه کمیسیون مناظره های انتخاباتی 
آمریکا درخواست ستاد دونالد ترامپ برای برگزاری یک 
مناظره عالوه بر س��ه مناظره از قبل برنامه ریزی ش��ده 
بین نامزدهای انتخابات ریاس��ت جمه��وری را رد کرد.

کمیس��یون مناظره های انتخاباتی آمریکا )س��ی پی دی( 
درخواس��ت س��تاد انتخابات��ی دونالد ترامپ ب��ه منظور 
برگزاری یک مناظره انتخاباتی خارج از برنامه مقرر برای 
برگزاری س��ه مناظره بین ترامپ و جو بایدن را رد کرد. 
از س��وی دیگر صدها نفر از مردم شهر نیویورک آمریکا 
در اعت��راض به س��وء مدیریت رئیس جمهور کشورش��ان 
در مقابله ب��ا ویروس کرونا به خیابان ه��ا ریختند.صدها 
نف��ر از مردم ش��هر نیوی��ورک آمریکا ب��رای اعتراض به 
س��وءمدیریت »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا در 
مقابله با ویروس کرونا در خیابان های این ش��هر دس��ت 

به تظاهرات زدند.

قتلیکسیاهپوستآمریکاییبا10گلولهپلیس

آمریکا پشت ناآرامی های بالروس 
رئیس جمهور بالروس آمریکا را عامل پش��ت پرده ناآرامی های کشورش 
دانس��ت و ضمن رد پیش��نهاد همتای فرانسوی برای میانجیگری جهت 
مذاکره بین دولت و مخالفان به او توصیه کرد با جنبش »جلیقه زردها« 
گفت و گو کند. همزمان با تشدید فشارهای آمریکا و اروپایی ها به دولت 
بالروس برای گفت و گو با مخالفان و معترضان به نتیجه انتخابات ریاست 
جمهوری بالروس، الکس��اندر لوکاش��نکو رئیس جمهور این کشور به مواضع 
مداخله جویانه آمریکا و فرانس��ه در قبال بالروس تاخت. »الکساندر لوکاشنکو« 
پیش��نهاد امانوئل ماکرون همتای فرانسوی برای میانجیگری بین دولت بالروس 
و مخالفان این کشور را رد کرد. لوکاشنکو گفت: »)امانوئل ماکرون رئیس جمهور 
فرانسه( می خواهد میانجی گفت و گوها در بالروس باشد. خوب بگذارید که بگویم 

من میانجی بین جلیقه زردها و ماکرون خواهم شد«.

درخواست افغانستان از جامعه جهانی 
س��خنگوی ریاس��ت جمهوری افغانس��تان گفت: حمالت اخیر طالبان 

جنایات هولناکی است که مردم را نسبت به صلح ناامید می کند.
ارگ ریاس��ت جمهوری افغانس��تان اعالم کرد حمالت اخیر طالبان بر 
نیروه��ای امنیتی و دفاعی این کش��ور، نش��ان دهنده »روایت جنگی و 
تداوم خش��ونت های فزاینده« این گروه اس��ت و مردم را نسبت به صلح 
ناامید می کند. »صدیقی صدیقی«، س��خنگوی ریاست جمهوری افغانستان، 
در توئیتی نوش��ت ک��ه هدف گیری نظامیان و مردم توس��ط »ش��بکه های ترور 

طالبان«، جنایات هولناکی است که باید از سوی جامعه جهانی محکوم شود.
همزمان با تالش ها برای ش��روع مذاکرات بین االفغانی، شدت نبرد در میدان های 
جنگ بیش تر شده اس��ت. گزارش نهادهای امنیتی از این رویدادها حاکی از آن 

است که سطح خشونت ها افزایش یافته و غیرنظامی کشته شده اند.

درخواست از اینترپل برای دستگیری  دحالن
ترکیه از پلیس بین المللی خواست که یک عضو اخراجی جنبش فلسطینی 
»فت��ح« را ک��ه هم اکنون به عنوان مش��اور حکام امارات��ی فعالیت دارد، 
دستگیر کند.  منابع خبری گزارش دادند که ترکیه از پلیس بین  المللی 
)اینترپل( خواسته است که »محمد دحالن« عضو اخراجی جنبش فتح را 
دستگیر کند. طبق گزارش آناتولی، اظهارات یک »شاهد محرمانه« نشان 
می دهد که دحالن، »س��یمر سمیح ش��عبان« و »یوسف حسن« را که ترکیه 
آنها را پیشتر به اتهام جاسوسی برای امارات بازداشت کرده بود، مأمور کرده است تا 
به جمع آوری اطالعات در خصوص برخی س��ازمان های مدنی ترکیه ای و همچنین 
برخی افراد فلس��طینی تأثیرگذار مقیم در ترکیه بپردازند.یکی از ش��اهدان پرونده 
ملقب به »بویراز«  گفت که س��میح ش��عبان به دس��تور دحالن تالش کرده است 

اطالعاتی در خصوص فلسطینیان و مصریان مقیم در ترکیه به دست آورد.

 ترکی�ه: خبرگ��زاری اس��پوتنیک گ��زارش داد،  
وزارت امور خارجه یونان تصمیم آنکارا برای تبدیل 
کردن یک کلیسای ارتدوکس سابق استانبول یعنی 
کلیس��ای "منجی مقدس خورا" به یک مس��جد را 
محک��وم کرد.کلیس��ای خ��ورا در قرن شش��م در 
امپراتوری بیزانس س��اخته ش��د. در س��ال ۱۵۱۱ 
تبدیل به یک مس��جد ش��د و در ۱۹۵۸ به عنوان 
موزه به روی عموم گش��ایش یافت.پیش��تر رئیس 
جمهوری ترکیه ایاصوفیه را که یک میراث جهانی 
ثبت ش��ده در یونسکو و یک موزه است، هم مجددا 

به عنوان مسجد مورد استفاده قرار داد.

 الجزای�ر: راهپیمایی ها در الجزایر روز جمعه در 
۲۱ اس��تان و شهر این کش��ور از سر گرفته شد که 
ای��ن گام می تواند آغازی ب��رای احیای اعتراضات و 
بازگش��ت به خیابان ه��ا بعد از تعلی��ق تظاهرات ها 
از ماه مارس گذش��ته به دلیل کرونا باش��د.فعاالن 
همچنی��ن راهپیمای��ی را در نزدیک��ی پایتخ��ت 
الجزایر برگ��زار کردند اما تعدادی از فعاالن در این 

راهپیمایی توسط پلیس بازداشت شدند.

 روس�یه: صده��ا ت��ن از معترض��ان در ش��هر 
خاباروفس��ک واقع در ش��رق دوردست روسیه دور 
جدی��دی از اعتراض��ات در این ش��هر را که در پی 
دس��تگیر ش��دن فرماندار ای��ن منطق��ه در اوایل 
ژوئیه ب��ه راه افتاد، برپا کردند. ح��دود ۱۵۰۰ نفر 
از معترضان ب��رای هفتمین تعطی��الت آخر هفته 

متوالی به خیابان های شهر 

 پاکس�تان: وزارت خارج��ه پاکس��تان از اعمال 
تحریم ه��ای جدید علیه معاون سیاس��ی طالبان و 
س��رکرده شبکه حقانی بر اس��اس قطعنامه شورای 
امنیت سازمان ملل خبر داد.مقامات پاکستان اعالم 
کردند براساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل 
این کش��ور محدودیت های جدید برای »مالبرادر« 
معاون سیاس��ی طالبان و »س��راج الدین حقانی« 
سرکرده شبکه حقانی و سایر رهبران طالبان وضع 

کرده است. 

 مال�ی: روزنامه آمریکایی واش��نگتن پس��ت در 
مطلبی درب��اره کودتای اخیر در کش��ور آفریقایی 
مالی نوشت: سرهنگ آسیمی گوئیتا روز پنجشنبه 
به عنوان فرمانده شبه نظامیان در قدرت ظاهر شد. 
وی س��ال ها با نیرو های عملی��ات ویژه آمریکا برای 
مب��ارزه با افراط گرای��ی در غرب آفریق��ا همکاری 
می ک��رد. افس��رانی از آمریکا و مالی که به ش��رط 
ناش��ناس بودن صحبت می کردن��د، گفتند او مرتباً 
ب��ا نظامیان آمریکای��ی صحب��ت و در تمرین های 

آموزشی تحت هدایت آمریکا، شرکت می کرد.

 امارات: امارات قص��د دارد جنگنده های اف ۱۶ 
خود را برای ش��رکت در رزمایش مشترک با یونان 
در چارچوب همکاری میان وزارت های دفاع و امور 
خارجه دو کش��ور، به یونان اعزام کند. رزمایش در 
چارچ��وب همکاری میان وزارت ه��ای دفاع و امور 

خارجه دو کشور صورت می گیرد.

 چین: س��ئول و پک��ن توافق کردن��د به محض 
فروکش ک��ردن همه گیری کرون��ا در کره جنوبی 
مقدمات سفر»ش��ی جین پین��گ«، رئیس جمهور 
چی��ن را ب��ه این کش��ور فراهم کنند. س��خنگوی 
ریاست جمهور کره جنوبی امروز شنبه در بیانیه ای 
اع��الم ک��رد مقامات دو ط��رف به مذاک��ره درباره 

موضوعات مرتبط با این سفر ادامه خواهند داد.

ترکیه آب را در محرم بر روی یک میلیون سوری بست

نسل کشی الحسکه با لب تشنه

مصطفى هدایى: 
رژیم  با  را  روابطش  عربى  متحده  امارات 
صهیونیستى علنى کرد ودر حال رسمى کردن آن 
است، کشورى که چندین دهه است با روش هاى 
مختلف علیه جهان اسالم در حال خیانت عملى و 

عینى است.
در همین رابطه مصطفى هدایى، کارشناس مسائل 
این  تشریح  و  تحلیل  براى  را  یادداشتى  سیاسى 
روند ارائه کرده است: امارات متحده عربى تا همین 
به  بریتانیا  از مستعمره هاى  چند دهه پیش یکى 
یافت.  استقالل   1971 سال  در  که  رفت  مى  شمار 
عمر کوتاه این شیخ نشین و کارکرد آن در خلیج 
فارس دقیقا منطبق با دستورالعمل هاى غرب است 
و این کشور هرگز نمى تواند خارج از قاعده غرب 
حرکت کند. برخى از تحلیل گران و حتى نیروهاى 
سیاسى و رسانه اى داخلى امارات را نمونه کشورى 
مى دانند که توانست از طریق اقتصاد، به قدرتى در 

منطقه خلیج فارس تبدیل شود. 
اما با وجود تمامى پیشرفت هاى اقتصادى که امارت 
حاصل کرده، از مولفه هاى قدرت تا حد زیادى تهى 
است و در مقابل قدرت هاى منطقه اى حرفى براى 
درگیرى  استراتژیک،  عمق  نداشتن  ندارد.  گفتن 
خاندان ها و شیخ نشین ها بر سر قدرت، وابستگى 
کامل به خارج از کشور از جمله به اروپا و آمریکا، 

برابر عربستان سعودى، کم عمق  سرسپردگى در 
بودن ابعاد قدرت اقتصادى و نبود چند وجهى بودن 
اقتصاد آن و ... از جمله ضعف هاى اصلى و غیرقابل 

حل این کشور است. 
است،  مدنظر  یادداشت  این  در  آنچه  حال  هر  به 
برقرارى روابط سیاسى و دیپلماتیک دبى و تالویو 
این  مقامات  سوى  از  اخیر  روزهاى  در  که  است 
متحده  امارات  است.  شده  رسمى  اعالم  رژیم  دو 
عربى با اقدام خود در عادى سازى روابط با رژیم 
صهیونیستى، بار دیگر رفتار خائنانه اش نسبت به 
این کشور  ثابت کرد.  را  جهان اسالم و مسلمانان 
همین چند سال پیش به کشور مظلوم یمن حمله 
و در کنار عربستان جنایت هاى بسیارى در  کرد 
انجام داد. یمنى که چندین  حق مردم این کشور 
با  و  برد  مى  رنج  داخلى  جنگ  از  است  دهه 
عربستان  سرکردگى  به  عربى  ائتالف  لشکرکشى 
بى  کودکان  و  زنان  تدریجى  و مرگ  دچار قحطى 

دفاع شده است. 
میان  توطئه  و  جنایت  در  تنگاتنگى  قرابت  چه 
اسرائیل و حکام زبون و جنایتکار عربى وجود دارد. 
صهیونیست ها پاى خود را بر پیکر نحیف فلسطنى 
بى  بر حق ساکنان  جنایتى  هیچ  از  و  گذاشته  ها 
دفاع و مظلوم فلسطینى دریغ نکرده است. همان 
وخیره  ها سبوعانه  ها وسعودى  اماراتى  که  کارى 

از انسان هاى بى  سرانه علیه یمنى ها و بسیارى 
دفاع اعمال کرده اند. 

بدون شک حکام اماراتى تاوان اقدام ناجوانمردانه 
خود را در عادى سازى روابط با صهیونیست ها پس 
که  کسانى  و  است  الهى  وعده  این  داد.  خواهند 
در برج هاى بلند شیشه اى جا خوش کرده اند با 
پاشید. طوفانى که  از هم خواهند  وزیدن طوفانى 
ملت هاى آزادى خواه و مسلمان منطقه و جهان به 

راه خواهند انداخت. 
برخى  که  شد  یادآور  را  نکته  این  باید  هرچند 
رژیم  با  هاست  سال  عربى  مقامات  و  حاکمان  از 
و  داشته  رابطه  مخفیانه  صورت  به  صهیونیستى 
تنها این رابطه در سال هاى و ماه هاى اخیر علنى 
با   ... و  عمان  قطر،  عربستان،  بحرین،  است.  شده 
ایاالت متحده  از سیاست هاى جاه طلبانه  پیروى 
با  روابط  برقرارى  ننگ  سرسپردگى  با  آمریکا، 
رژیم صهیونیستى را پذیرفته و با پشت کردن به 
آرمان هاى جهان اسالم و ملت هاى خود، تسلیم 
این نقشه توطئه آمیز آمریکا و غرب شده اند. آنها 
و  بقا  و  ندارند  غرب  اموار  برابر  در  اختیارى  هیچ 
ادامه حیات آنها کامال در گرو چنین سرسپردگى 

هایى است. 
ملت  و  ایران  اسالمى  جمهورى  میان  این  در  اما 
بزرگ ایران، با وجود سختى ها و ماللت هایى که 

هاى  خواهى  زیاده  برابر  در  ایستادگى  و  مقاومت 
ایجاد ساخته، همچون کوهى  غرب و صهیونیسم 
استوار در منطقه مقابل رژیم صهیونیستى ایستاده 
اند و به الگوى همیشگى تاریخى براى کشورها و 
حرکت  اند.  شده  تبدیل  خواه  آزادى  هاى  ملت 
الهى و آسمانى امام خمینى در سال 57 و به ثمر 
براى  بسیارى  ثمرات  اسالمى،  انقالب  نشستن 
ایران داشت که یکى از آنها همین عدم وابستگى 
و اعمال سیاست هاى استقالل خواهانه و مستقالنه 
در مقابل غرب بوده است. رژیم شاهنشاهى نیز به 
را  خود  روابط  عربى،  سرسپرده  هاى  رژیم  مانند 
ولى  بود  کرده  سازى  عادى  صهیونیستى  رژیم  با 
انقالب اسالمى خط پایانى بر آن بود و وعده نابودى 
این رژیم نامشروع، بدون شک محقق خواهد شد. 
بیدارى  اسالمى،  انقالب  مانند  به  راستا  این  در 
و  غرب  هاى  طلبى  جاه  بساط  دیگر  بار  اسالمى 
از منطقه برخواهد چید  را  حکام سرسپرده عرب 
امارات،  و کشورها و حاکمان ذلیلى چون مقامات 
تاوان خیانت هایشان را به سختى پس خواهند داد. 
پیروز این میدان ملت هاى آزادى خواه و مردم مظلوم 
منطقه از جمله فلسطینى ها خواهند بود که بیش از 7 
توطئه  و  خیانات  وجود  با  و  خالى  دستان  با  است،  دهه 
هاى حکام عرب، مردانه در برابر ماشین جنگى اسرائیل 

ایستادگى کرده اند. 

همزم��ان با س��فر کاظم��ی به آمری��کا و تاکید 
واش��نگتن بر حضور حداقل سه ساله در عراق، 
در س��ایه تش��دید اعتراضات در بص��ره و تداوم 
ترورهای مش��کوک در این استان، جریان صدر 
عراق از لغو تعلیق فعالیت گروه سرایا السالم در 
این استان خبر داد و قرار است که به زودی یک 
نشس��ت فوق العاده امنیتی درب��اره این تحوالت 

برگزار شود.
برکن��اری رئیس پلیس اس��تان بص��ره در هفته 
گذش��ته از س��وی نخس��ت وزیر هنوز نتوانسته 
خش��م معترض��ان خیابانی را خام��وش کند و 

همچنان ش��عله اعتراضات آنها روش��ن اس��ت 
و معترضان روز گذش��ته با تجم��ع مقابل دفتر 
پارلمان در این اس��تان، آن را به آتش کشیدند 
و خواستار برکناری اس��تاندار و معرفی عامالن 
ترورهای اخیر در این اس��تان ش��دند.»مصطفی 
الکاظمی«، نخست وزیر عراق که در حال حاضر 
در آمریکا به س��ر می برد، دوشنبه پیش، قبل از 
سفر به واشنگتن با تش��دید اعتراضات خیابانی 
در اس��تان بصره و حمالت مسلحانه مشکوک به 
برخی رهبران این اعتراضات و فش��ار معترضان 
به برکناری رئیس پلیس این استان، طی حکمی 
سرلش��کر س��تاد »رش��ید فلیح« رئیس  پلیس 
بصره را برکنار و س��رتیپ »عباس ناجی« را به 
عن��وان رئیس پلیس جدید بص��ره انتخاب کرد.
یک��ی از دالی��ل تش��دید اعتراض ها در اس��تان 
بصره، آغاز ترورهای مش��کوک فعاالن معترض 

عراقی اس��ت.نقطه آغاز این پاکس��ازی ها از ۱۴ 
آگوس��ت جاری )جمعه دو هفته پیش( بود که 
افراد مسلح ناش��ناس، »تحسین اسامه« یکی از 
فع��االن اعتراضات خیابانی بص��ره  را در منطقه 
»الجنینه« استان بصره که محل کار او بود، ترور 
کردن��د و به ضرب ۲۰ گلوله او را کش��تند. پس 
از آن، دوشنبه پیش )۱۷ آگوست(، افراد مسلح 
ناش��ناس دو فعال معترض بص��راوی به نامهای 
»لودی��ا ریم��ون« و »عباس صبح��ی« را هدف 
گلوله قرار داده اند و هر دو بر اثر شدت جراحات 
وارده به بیمارستان انتقال یافتند، تا تحت عمل 

جراحی قرار گیرند.
چهارشنبه پیش نیز »ریهام یعقوب« یکی دیگر 
از فعاالن معترض عراقی از س��وی افراد ناشناس 
ترور شد و سه تن دیگر از  معترضان مورد هدف 

قرار گرفتند و زخمی شدند.

سوختن بصره در آتش 
اعتراضات مشکوک 


