
یادداشت

جهان دیروز ش��اهد تجدی��د پیمانی دیگر توس��ط آزادی 
خواهان جهان با س��االر ش��هیدان بود در حالی که همگان 
فریاد قیام علیه یزیدیان زمان با محوریت رژیم صهیونیستی 

و حامیانش را سر می داند. 
کرونا و بحران های ناش��ی از آن نیز نتوانس��ت شیفتگان و 
دلدادگان س��االر شهیدان امام حس��ین )ع( را از حضور در 
عاش��ورا ب��از دارد و میلیون ها نفر در سراس��ر جهان فریاد 
تجدید پیمان با عاشورا سر دادند و در برخی مناطق جهان 
همچون کش��میر، نیجریه با خون خویش بر ایس��تادگی تا 

تحقق پیمانشان تاکید کردند. 
به مناس��بت عاش��ورا، ش��یخ عیسی قاس��م رهبر شیعیان 
بحری��ن در س��خنانی مبارزه با عادی س��ازی روابط با رژیم 
صهیونیس��تی را نمونه ای مب��ارزه امام حس��ین )ع( علیه 
حکوم��ت یزید دانس��ت و گف��ت که امت اس��امی امروزه 
پیش روی یک امتحان قرار دارد. ش��یخ »عیس��ی قاس��م« 
رهبر شیعیان بحرین در سخنانی به مناسب شب عاشورای 
حس��ینی، گفت که اگر دنباله رو امام حس��ین هستیم باید 

علیه سازش و صهیونیست ها برخیزیم
همچنین دبیرکل حزب اهلل لبنان در سخنرانی به مناسبت 
عاش��ورای حس��ینی )ع( با بیان اینکه کرب��ا صحنه نبرد 
ح��ق علیه باطل بود، گفت: امروز آمریکا مصداق بارز باطل 

محسوب می شود.
س��ید حس��ن نصراهلل با بیان اینکه کرباء صحنه نبرد حق 
علی��ه باطل بود، گفت: ما در حزب اهلل و مقاومت اس��امی 
رژی��م صهیونیس��تی را باطلی می دانیم ک��ه نمی توان آن 
را به رس��میت ش��مارد. زمانی که باطل همه جا را فرا می 
گیرد این مسئولیت انس��ان های مؤمن، شریف و آزاده در 
سراس��ر جهان اس��ت که در برابر آن اعتراض کنند و حتی 
در این مس��یر به شهادت برس��ند.دبیرکل حزب اهلل لبنان 
با بیان اینکه س��لطه جویان، زورگوی��ان، غارتگراِن جهان، 
جنایتکاران و اشغالگران، انسان را در برابر ۲ گزینه راه حل 
های ذلیانه و قبوِل جنگ تحمیلی مخیر می سازند، گفت: 
ملعون ابن ملعون مرا میان ذلت و شمشیرکشی مخیر کرده 
اس��ت و هیهات از این اینکه زیر بار ذلت برویم.سید حسن 
نصراهلل همچنین یادآور ش��د: ما بار دیگر صراحتاً اعام می 
کنیم که رژیم صهیونیس��تی عیِن باطل است و به مبارزه با 
آن ادامه می دهیم. ما در کنار هرکسی که با رژیم اشغالگِر 
اراضی فلسطین، س��وریه و لبنان مبارزه کند، می ایستیم. 
وی همچنین تأکید ک��رد: امروز آمریکا به دلیل آنکه ملت 
ه��ا را غارت می کند و ثروت های آنه��ا را به یغما می بََرد 
مصداق بارز باطل محس��وب می ش��ود. آمریکا امروز باطِل 
صریح و آشکار است. عربستان و امارات در جنگ خود علیه 
یمن در واقع ابزارهایی به دس��ت آمریکا هستند و فرامین 

مقامات واشنگتن را اجرایی می سازند.
از س��وی دیگر عل��ی الخطیب نائب رئی��س مجلس اعای 
شیعیان لبنان تأکید کرد که ساح جریان مقاومت در این 
کشور، جنبه بازدارندگی دارد و هدف اصلی آن، آزادسازی 

خاک این کشور از اشغال صهیونیستهاست.
در همین حال از هند نیز خبر می رسد پلیس هند با حمله 
ب��ه عزاداران حضرت سیدالش��هدا )ع( در منطقه کش��میر 
دس��تکم 40 نفر را مجروح ک��رد و حدود ۲00 نفر را مورد 

بازداشت قرار داد.
همچنی��ن به دنبال یورش وحش��یانه نظامی��ان نیجریه به 
عزاداران حسینی )ع( در شهر »کادونا« سه نفر به شهادت 
رسیده و شماری دیگر نیز زخمی شدند.اخیراً نیز نظامیان 
ارتش نیجریه مجالس عزادارِی عاش��ورای حس��ینی )ع( ر 
ش��هر کادونا واقع در شمال این کش��ور را مورد حمله قرار 

داده اند.
همچنی��ن پی��روان مکتب اهل بی��ت در پایتخت کش��ور 
ماداگاسکار در روز عاشورای حسینی عزاداری کردند. مردم 
مسلمان افغانستان نیز آیین عزاداری عاشورای حسینی را 

در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار کردند.
از س��و دیگر در پی اقدام هتاکان��ه گروهی از افراط گرایان 
به س��احت قرآن، موجی از اعتراضات در س��وئد ش��عله ور 
ش��د. همچنین میلیون ها نفر از شیعیان پاکستان در کنار 

دوس��تداران اهل بیت عصمت و طهارت با برپایی مجالس 
عزاداری و روضه خوانی بر غم جانس��وز ش��هادت حضرت 
سید الش��هدا امام حسین علیه الس��ام، حضرت ابوالفضل 
العباس )ع( و مظلومیت شهدای کربا اشک ماتم ریختند.

در عراق نی��ز در حالی مردم و گروه های مقاومت مراس��م 
عاش��ورا برگ��زار کردند که مح��ور مطالبات آنه��ا را اخراج 
آمریکا از کشورش��ان تش��کیل م��ی داد چنانک��ه  »احمد 
االسدی« سخنگوی ائتاف »الفتح« عراق بار دیگر بر لزوم 
اخراج نظامیان تروریس��ت آمریکا از خاک این کشور تأکید 

کرد.
در فلس��طین نیز ه��زاران نفر بر مقاومت در برابر دش��من 
صهیونیستی تاکید کردند چنانکه هنیه رئیس دفتر سیاسی 
جنبش حماس گفت که مشکل اصلی ملت فلسطین، رژیم 
صهیونیس��تی و مخالفت آن با مطالب��ات عادالنه این ملت 
است. الزم به ذکر اس��ت منابع خبری فلسطین اعام کرد 
که توپخانه رژیم صهیونیستی مواضع نیروهای فلسطینی را 
در جنوب و مرکز نوار غزه بمباران کرده است. این در حالی 
اس��ت که رژیم صهیونیس��تی هر روز با بحران های داخلی 
بیشتری مواجه می شود چنانکه چند هزار نفر از معترضان 
به عملکرد نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی، با تجمع مقابل 
اقامتگاه وی در قدس اشغالی و همچنین ۱۷ شهر مختلف، 
خواستار استعفای وی شدند. خبر دیگر آنکه نیروی هوایی 

رژیم صهیونیس��تی برای اولین بار در رزمایش مش��ترک با 
نیروی هوایی آلمان و مجارستان که با هدف حفظ آمادگی 
عملیات ناتو برگزار شد،  شرکت کرد.از سوی دیگر در ادامه 
روند خیانت امارات به فلسطین، یک وزیر عضو کابینه رژیم 
اشغالگر قدس اعام کرد، انتظار می رود طی مراسم اواسط 
ماه س��پتامبر در واشنگتن توافق عادی س��ازی روابط بین 
تل آویو و ابوظبی امضا ش��ود. این س��ازش در حالی صورت 
می گیرد که رژیم صهیونیستی چنان دچار بحران است که  
در مرز با لبنان به جای اس��تفاده از نیروهای نظامی واقعی 

از آدمک های عروسکی استفاده می کند.
در همی��ن ح��ال در ادامه جنایت علیه بش��ریت، به دنبال 
یورش گسترده نظامیان صهیونیست به یک بیمارستان در 
ش��هر »الخلیل« واقع در کرانه باخت��ری ۲۵ غیرنظامی به 

شدت زخمی شدند.
از یمن نیز خبر می رس��د ملت یمن در حالی بر پاسداشت 
عاش��ورا تاکید کرد که ایس��تادگی در برابر س��عودی را که 
همچنان به جنایت علیه ملت این کش��ور ادامه می دهد را 
اصلی مه��م در این راه عنوان کرده اس��ت. به عنوان مثال 
رزمندگان یمنی پس از فرار مزدوران س��عودی از اردوگاه 
راهبردی »الخنجر« در اس��تان الجوف، اقدام به پاکسازی 
این اردوگاه و مناطق اطراف آن کردند. در همین حال یک 
نهاد حقوق بش��ری اعام کرد که جنگنده های س��عودی و 
اماراتی تا کنون ۶۳ مرتبه به مواضع عناصر وابسته به دولت 
مس��تعفی یمن حمله کرده اند. در این میان در ادامه تبانی 
یزدیان زمان برای کشتار و جنایت یک وبگاه صهیونیستی 
در ادعایی، از قصد تل آویو برای س��اخت پایگاه جاسوس��ی 
و اطاعاتی در جزیره »سقطری« در جنوب یمن خبر داد.

محمد عبدالس��ام، س��خنگوی رس��می انصاراهلل یمن در 
س��خنانی به مناس��بت عاش��ورای حس��ینی گفت: سالروز 
عاش��ورا که آن مصیبت بزرگ را به یاد ما می آورد، ش��ور و 
اش��تیاق رفتن در خط امام حسین )ع( و مخالفت با ظلم و 
سرکشان را در قلب های ما می افکند. امام حسین )ع( نماد 
بزرگ اسامی است. تمام شک کنندگان و تاویل کنندگان 
و توجیه کنن��دگان در ط��ول تاری��خ نتوانس��تند توجیه و 
بهانه ای برای زیر س��وال بردن حادثه کربا پیدا کنند. وی 
تأکید کرد: ما نمی خواهیم که سالروز کربا عنوان طایفه ای 
به خود بگیرد، اگر اش��تباهی در این باره رخ بدهد، برعهده 
عامانش اس��ت. مش��کل واقعی این اس��ت که برخی از ما 
می خواهن��د قربانی و جاد و حق و باطل و نور و ظلمت را 
یک��ی بدانیم. صدها یمنی برای در اس��تان تعز علیه توافق 
سازش امارات با رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند. الزم به 
ذکر در بس��یاری از کشورها در ۵ قاره ، مردم در عاشورای 

حسینی با نهضت عاشورا تجدید پیمان کردند. 

طغیان علیه ساختار آمریکا در 
سالگرد »من رویایی دارم«

ای��ن روزه��ا در حالی مصادف با پنجاهمین س��الگرد قیام م��ردم آمریکا علیه 
نژادپرس��تی و سلطه گری نظام سرمایه داری است که در بسیاری از شهرهای 
آمریکا، مردم علیه ساختار نژادپرست حاکم بر کشورشان به خیابان ها آمده اند 

که با سرکوب گری گسترده همراه بوده است. 
بعد از حضور گروهی از حامیان خودرو سوار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
در پورتلند این کشور، رسانه ها از کشته شدن یک نفر بر اثر تیراندازی در این 
ش��هر خبر دادند.پورتلند طی سه ماه اخیرر به صورت مستمر صحنه اعتراض 
علیه تبعیض ها و خشونت ساختاری پلیس علیه سیاه پوستان و اقلیت ها بوده 
است. به نوشته نیویورک تایمز، تجمع حامیان ترامپ با صدها خودرو و کامیون 
در پورتلن��د برگزار ش��د و همزمان حامیان ترامپ با مخالفان او در این ش��هر 
درگیر شدند.  با ادامه یافتن اعتراضات در شهر »کنوشا« ایالت »ویسکانسین« 
آمریکا و اعزام ۱۲00 نیروی گارد ملی برای سرکوب معترضان، »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریکا به این شهر سفر خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا ضمن 
شورش��ی و غارتگر خواندن معترضان ضد نژادپرس��تی در پورتلند، تهدید کرد 
مانند شهر کنوشا در ایالت ویسکانسین، به این شهر هم یک بار دیگر نیروهای 
گارد ملی و فدرال را برای سرکوب معترضان اعزام خواهد کرد.همچنین »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور آمریکا ضمن شورش��ی و غارتگر خواندن معترضان ضد 
نژادپرستی در پورتلند، آن ها را تهدید کرد. در همین حال همزمان با اعتراضات 
در آمریکا در س��ایر کش��ورها نیز علیه نژادپرستی س��اختاری حاکم تظاهرات 
مردمی برپا شده اس��ت چنانکهشرکت کنندگان در یک تجمع ضدنژادپرستی 
در کانادا، مجس��مه اولین نخس��ت وزیر این کش��ور را به خاطر اقداماتش علیه 
بومیان کانادایی سرنگون کردند.معترضان کانادایی عصر ، مجسمه یادبود »جان 
اِی مک دونالد« اولین نخس��ت وزیر این کشور را پایین کشیدند. یکی از نکاتی 
که برخش��م مردم آمریکا افزوده است عملکرد ضعیف دولتمردان در مقابله با 
کروناس��ت چنانکه  تنها 4۶ درصد بریتانیایی ها و 4۷ درصد آمریکایی ها فکر 
می کنند دولت ش��ان به خوبی از پس بیماری کرونا برآمده، که این ارقام بسیار 

کمتر از دانمارک با رقم ۹۵ درصد است. 

یونان میان چکش ترکیه و سندان اروپا 
یونان ین روزها ت��اوان نزدیکی به اروپا و ترکیه را 
می پ��ردازد چنانکه دود آتش ج��دال میان این دو 
به چش��م یونانی می رود که با بحران های اقتصادی 

بسیاری مواجه است. 
یونان را می توان س��رزمینی دانس��ت که به دلیل 
موقعیت جغرافیایی از یک سو تحت فشار ترکیه ای 
قرار دارد که ب��ه دنبال بهره گیری از منابع دریای 
س��یاه و مدیترانه اس��ت و از سوی دیگر تحت فشار 
اروپایی اس��ت که مقابله با ترکیه را از اهدافش قرار داده و یونان را وس��یله ای 
س��اخته برای این مقابله. در ادامه تنشها میان آنکارا و آتن، مولود چاووش اوغلو 
وزی��ر خارجه ترکیه با بیان اینکه یونان نمی تواند محدوده آب های س��رزمینی 
خود در دریای یونان را دو برابر کند، صراحتاََ گفت که این اقدام می تواند منجر 
به وقوع جنگ ش��ود. همچنین اردوغان رئیس جمه��ور ترکیه در اظهارنظری، 
بار دیگر به تنش های به وجود آمده میان کش��ورش و یونان در ش��رق دریای 
مدیترانه واکنش نش��ان داد.اردوغان گفت: »این تصادفی نیس��ت آنهایی که به 
دنبال خارج کردن ترکیه از ش��رق دریای مدیترانه هس��تند، یک قرن گذشته 
تاش داش��تند این کش��ور را تصاحب کنند.« همچنین »فواد اوکتای« معاون 
رئیس جمه��ور ترکی��ه در اظهاراتی اقدامات یونان در گس��ترش دادن آب های 
س��رزمینی خود را به نوعی اعان جنگ دانست و گفت: اگر تاش های آتن در 
گس��ترش آب های سرزمینی اش دلیل جنگ نیس��ت، پس چیست؟ در همین 
حال وزارت خارجه ترکیه در بیانیه ای اظهارات بورل مس��ئول سیاست خارجه 
اتحادی��ه اروپا مبنی بر ت��اش این اتحادیه برای اعمال تحری��م  علیه ترکیه را 
محکوم کرد. از سوی دیگر در حالی اروپا تاکنون اقدامی برای حمایت از یونان 
ص��ورت نداده مرکل صدراعظم آلمان نیز گفت، کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا 
متعه��د به حمایت از یونان در برابر منازعه با ترکیه در ش��رق دریای مدیترانه 
هس��تند. در ادامه یارگیری اروپا علیه ترکیه دولت امارات در نامه ای به شورای 
امنیت مدعی شد که ترکیه عامل نا امنی و بی ثباتی در کشورهای عربی است.

یک مقام ترکیه ای هشدار داد که جنگنده های اماراتی در صورت ورود به حریم 
دریایی ترکیه در جریان مانور مشترک با یونان، هدف قرار خواهند گرفت.

بالروس قربانی بازی رنگ ها 
نگاه دو گانه کشورهای غربی به مقوله حقوق بشر و نتایج انتخابات گویا تمامی 
ندارد چنانکه آنها که در قبرابر انتخابات های س��اختگی در کش��ورهایی مانند 
مصر س��کوت کرده اند اکنون به دنبال تکرار بازی رنگ ها برای گرفتار س��ازی 
باروس هستند چنانکه پیش از این نیز در اوکراین، گرجستان و... این سیاست 

را اجرا کردند. 
طی هفته های اخیر یکی از برنامه های کش��ورهای اروپایی و آمریکایی را اقدام 
علیه انتخاابت باروس تشکیل می دهد که سرنگونی لوکاشنکو با تئوری رنگ ها 
یا همان حمایت از اپوزیسیون برای آشوب های خیابانی محور آن است. آمریکا، 
انگلیس، س��وئیس و کش��ور های عضو اتحادیه اروپا در بیانیه ای مشترک ضمن 
متهم کردن مقامات باروس به عدم رعایت موازین حقوق بشر، از مقامات این 
کشور خواس��ته اند به تعهدات بین المللی خود در این خصوص عمل کنند. این 
کش��ور ها همچنین در بیانیه خود خواس��تار تحقیق درباره آنچه به ادعای آنها 
جرائم و س��وءرفتار های احتمالی صورت گرفته در جری��ان اعتراضات باروس 
خوانده ش��ده، ش��دند.  در واکنش به این اقدامات پوتین رئیس جمهور روسیه 
گفت با توجه به امتناع نمایندگان دفتر حقوق بش��ر و موسس��ات دموکراتیک 
س��ازمان امنیت و همکاری اروپا از نظارت بر انتخابات باروس، این نظر تقویت 
می ش��ود ک��ه موضع غ��رب در قبال نتای��ج انتخابات از قبل تعیین ش��ده بود.

لوکاش��نکو ه��م اروپا را تهدید کرد که مس��یرهای ترانزیت ای��ن قاره از طریق 
قلمروی باروس را در صورت اعمال تحریم ها قطع خواهد کرد.

از س��وی دیگر ماکرون رئیس جمهور فرانس��ه مدعی شد که دخالت روسیه در 
باروس بدترین چیزی است که می تواند اتفاق بیفتد. همچونین دولت اوکراین 
اعام کرد تا زمانی که این اطمینان حاصل نشود که رابطه با دولت باروس به 
اعتبار سیاس��ی کی یف لطمه وارد نمی کند، رابطه با این کشور به حالت تعلیق 
در می آید. کش��ورهای غرب��ی برآنند تا با ادعای مقابله با روس��یه و حمایت از 
حقوق بش��ر سرنگونی دولت باروس را رقم زنند تا این کشور را به محلی برای 
سیاس��ت های ضد روسی خود مبدل س��ازند. رویکردی که موجب بحران های 
شدید امنیتی و درگیری های خیابانی در این کشور شده و می رود تا باروس را 
وارد عرصه جنگ داخلی سازد چنانکه سالها قبل این وضعیت در قبال اوکراین 

رقم خورد و بحران این کشور همچنان ادامه دارد. 
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نوسازی نیروی هسته ای آمریکا 
»مارک اسپر«، وزیر دفاع آمریکا روز شنبه بر ضرورت تقویت توان هسته ای 
آمریکا تأکید کرد. اسپر در توئیتر نوشت: همزمان با حرکت چین به سمت 
دو برابر کردن اندازه زرادخانه هسته ای خود، نوسازی توان هسته ای ما و 
حفظ آمادگی، برای داشتن ایندوپاسیفیک آزاد و باز ضروری است.«اسپر 
ای��ن اظهارات را بعد از دیدار با »تارو کان��و«، وزیر دفاع ژاپن مطرح کرده 
است. اسپر گفت که هر دو کشور از »اقدامات چین در منطقه« نگران هستند.

دولت آمریکا به ریاست »دونالد ترامپ« پیش از این مدعی شده که زیرساخت های 
ساح های هسته ای آمریکا مسن هس��تند. ترامپ خواستار اختصاص بودجه های 
بیشتر برای نوسازی این ساح ها شده است. ترامپ، همزمان خواستار دستیابی به 
توافق برای محدود کردن مس��ابقه هسته ای بین آمریکا، چین و روسیه است؛ اما 

هنوز در چین نشانه هایی از مشارکت در چنین مذکراتی دیده نمی شود. 

آمریکا مقصر اصلی مشکالت افغانستان
رییس جمهور پیشین افغانستان گفت: جنگ یا ترور مسئله اصلی است که 
افغانستان در طول دو دهه گذشته با آن روبرو بوده و مقصر اصلی به وجود 
آمدن آن نیز آمریکاست. »حامد کرزی«، رئیس جمهور پیشین افغانستان 
تاکید کرد که آمریکا مسئول مشکاتی است که امروزه در افغانستان وجود 
دارد. وی افزود که »جنگ یا ترور« ایاالت متحده اس��اس مش��کاتی است 
که افغانس��تان در دو دهه گذشته با آن روبرو بوده است. رییس جمهور پیشین 
افغانستان ادامه داد: اشتباهات جدی توسط آمریکا در افغانستان صورت گرفته؛ آنها 
به اصطاح جنگ خود علیه تروریسم را انجام ندادند.کرزی خاطرنشان کرد: آمریکا به 
روستاهای افغانستان صدمه زد و آنها را بمباران کرد؛ آمریکایی ها به بازداشت افغان ها 
مبادرت ورزیدند. این مس��ئله اساس مش��کات دیگری بود که اکنون در افغانستان 

داریم و بخشی از اختافات من با ایاالت متحده است.

جهان در تاریک ترین برهه تاریخ 
نوام چامس��کی، فیلسوف و تاریخ دان مطرح آمریکایی با هشدار درباره چندین 
بحران  شدید و همزمان در جهان شامل تهدید جنگ اتمی، تغییرات اقلیمی، 
همه گیری بیماری کووید-۱۹، رکود اقتصادی و آش��وب ها و اعتراضات علیه 
نژادپرس��تی در آمریکا اعام کرد، جهان در تاریک ترین برهه تاریخ خود قرار 
دارد. چامس��کِی گفت:»این یک لحظه بی نظیر در تاریخ بش��ریت است. هرگز 
در تاریخ بش��ریت لحظه ای که چنین تاقی همزمان بحرانها وجودد داشته باشد، 
نبوده است و باید خیلی زود درباره آنها تصمیماتی گرفته شود «. وی گفت: »)ترامپ( 
ب��ه طور نظام مند در حال برهم زدن ترتیباتی اس��ت که میزانی از دفاع در برابر جنگ 
اتمی را فراهم می کردند«.وی افزود: »کارشناسان از قبیل ویلیام پری وزیر دفاع اسبق 
)آمریکا( ، اس��تال کرده که تهدید )جنگ اتمی( در حال حاضر بیش��تر از تهدید زمان 

جنگ سرد است«.

 لبخند فلسطین
 به آزادی

فلس��طین را می توان زخمی  بر پیکر جهان اسام 
دانس��ت که نزدیک به یک قرن اس��ت ه��ر روز با 
رنج های بیشماری همراه است. ۱۹۱۷ یعنی زمانی 
که اعامیه بالفور توس��ط انگلیس��ی ها خوانده شد، 
را می توان س��رآغازی دانس��ت بر دور جدید درد و 
رنج ملت فلس��طین یعنی دورانی که انگلیس��ی ها 
با ادع��ای قیومیت اقدام به اخراج فلس��طینی ها و 
اس��کان آنچه یهودیان نامیدن��د را اجرا کردند و در 
نهایت در س��ال ۱۹48 با اع��ام موجودیت جعلی 
رژیم صهیونیس��تی حلقه جنایت علیه فلسطین را 
کامل کردند. نگاهی به تحوالت فلس��طین نش��ان 
می دهد که ت��ا ۲00۵ همه تحوالت به صورت یک 
جانبه به نفع رژیم صهیونیس��تی اس��ت از 4 جنگ 
اع��راب و این رژیم گرفته ت��ا توافقات کمپ دیوید 
مصر، اسلو تشکیات خودگردان و وادی عربه اردن 
همه و همه گواهی بر این س��یر یک جانبه تحوالت 
است. اما از سال ۲00۵ روند تحوالت تغییر می کند 
چنانکه در این س��ال صهیونیست ها وادار به فرار از 
غزه می شوند و از آن زمان به بعد نیز در سه جنگ 
۲۲ روزه، 8 روزه و ۵۱ روزه صهیونیس��ت ها هرگز 
به پیروزی نرس��یده اند و غزه توانس��ته اند در تمام 
جنگ ها پیروز گردد. حال این س��وال مطرح است 
که ریش��ه این تغییر از کجاست و چگونه معادالت 
تغیی��ر ک��رده بگونه ای ک��ه امروز صهیونیس��ت ها 
به خود ج��رات اقدام نظانی گس��ترده علیه غزه را 
نمی دهند؟ بخشی از این مسئله را در شکل گیری 
گروه های مقاومت در فلس��طین می توان مش��اهده 
کرد. گروه هایی همچون جهاد اس��امی، حماس و 
دهها گروه مقاومت دیگر که در کنار یکدیگر دست 
به ساح شده و مقاومت مسلحانه را به جای سازش 

و تسلیم شدن در پیش گرفتند.
 در نقط��ه دیگ��ر در منطق��ه نیز ح��زب اهلل لبنان، 
سوریه به جای رویکرد به سازش در مسیر مقاومت 
مسلحانه قرار گرفتند که نتیجه آن را در جنگ ۳۳ 
روزه لبنان در س��ال ۲00۶ و نیز ۹ س��ال مقاومت 
س��وریه در برابر تروریس��م تکفیری و حامیان آنها 
می ت��وان مش��اهده کرد. در این می��ان جریان های 
مقاومت همچون انصاراهلل یمن ئو گروه های مقاومت 
ع��راق در کن��ار میلیون ها ازادی خواه در سراس��ر 
جهان که برای آزادی فلس��طین به پا خواس��ته اند 
حلق��ه دیگر ای��ن تغییر معادله تش��کیل می دهند. 
تمام این ایس��تادگی ها و مقاومت ه��ا از یک مولفه 
نش��ات می گیرد و آن انقاب اس��امی ایران است 
که روحیه مقاومت ظلم ستیزی را در جهان دوباره 
زن��ده کرد. و این برگرفته از یک اصل اس��ت و آن 
فرهنگ عاشوراس��ت که در آن سازش و تسلیم در 
برابر ظلم معنایی ندارد . همین فرهنگ عاشوراست 
که سازشکاری وادادگانی همچون امارات را به هیچ 
انگاشته و به رسالت خویش یعین قیام علیه یزیدان 
زمان تا آزادی فلس��طین به پایتختی قدس شریف 

ادامه خواهد داد. 

سرکوب گری پلیس آلمان با 300 
بازداشتی

س��رکوب گری در اروپ��ا ب��ه ام��ری نهادین��ه میان 
دولتمردان مبدل ش��ده  اس��ت چنانکه پلیس برلین 
به بهانه رعایت نشدن دس��تورالعمل های بهداشتی 
در تظاهرات چند هزار نف��ری علیه محدودیت های 
کرونای��ی، به معترض��ان حمله و حداق��ل ۳00 نفر 
را بازداش��ت کرد.  تظاهرات چن��د هزار نفری مردم 
آلمان در ش��هر برلین در اعتراض به محدودیت های 
اعمال شده توسط دولت مرتبط با همه گیری ویروس 
»کووید۱۹«، با دخالت پلیس به خش��ونت کشیده 
شد.پلیس آلمان با یورش خشن به معترضان به بهانه 
رعایت نکردن دس��تورالعمل های بهداشتی از جمله 
فاصله گذاری فیزیکی و پوش��یدن ماس��ک، حداقل 
۳00 نفر را بازداش��ت کرد.بر این اس��اس، جمعیت 
تظاهرات کنندگان ح��دود ۳8 هزار نفر تخمین زده 
می شود که با حضور در خیابان های سراسر پایتخت 
آلمان، به ناکارآمد بودن محدودیت های دولت جهت 
مقابله با ویروس کرونا و افزایش ش��مار مبتایان در 
اروپ��ا اعتراض کردند. در انگلی��س نیز هزاران تن از 
معترضان ب��ه قرنطینه و محدودیت ه��ای کرونایی 
در انگلی��س روز ش��نبه 8 ش��هریور ۱۳۹۹ به رغم 
دس��تورالعمل های بهداش��تی و هش��دار پلیس این 
کشور در خیابان های لندن دست به تظاهرات زدند.

آزادی خواهان جهان در عاشورای حسینی با ساالر شهیدان تجدید پیمان کردند

 قیام علیه یزیدیان زمان 
ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

نیمچه گزارش


