
 لبنان: معاون دبیرکل حزب اهلل با اشــاره به اینکه 
مقاومــت از ارکان اصلی لبنــان و مولفه های قدرت 
آن اســت تاکید کــرد، آمریکا به دنبــال ویرانی و 
هرج و مرج در لبنان بــوده و تنها راه برای انتخاب 
رئیس جمهور، گفتگو و توافق اســت. شــیخ »نعیم 
قاسم« اظهار داشت اولویت امروز ما انتخاب رئیس 
جمهوری اســت که از طرح نجات اقتصاد حمایت 
می کند و به دنبال مطرح کردن مســائل جنجالی و 
اختالف برانگیز نیست که در خدمت اسرائیل باشد 
و منجر به فتنه شــود. بنابراین برای انتخاب رئیس 
جمهور باید توافق کنیــم؛ زیرا هیچ طرفی اکثریت 
پارلمانی را در اختیار ندارد و هیچ فراکسیونی نیست 

که به تنهایی 65 نماینده داشته باشد.

 عربستان: سازمان حقوق بشر سند با تاکید بر 
صدور حکم اعدام علیه 6 شهروند سعودی، تشدید 
اعدام ها در عربســتان را محکوم کرد.این سازمان 
اعالم کرد که احکام اعدام به عنوان مجازاتی علیه 
»محمد طحنون«، »مصطفی ابوشاهین«، »عبداهلل 
غزوی«، »زهیر آل صمخان«، »محمد آل مسبح« 
و »رضی شــایب« صادر شد.سازمان حقوق بشری 
سند تاکید کرد که صدور احکام جدید اعدام علیه 
این افــراد همزمان با درخواســت های بین المللی  
است که توســط تیمی از کارشناسان سازمان ملل 
آغاز شده و از عربستان سعودی  می خواهند تا فورا 

اعدام ها را متوقف کند.

 عراق: یک سیاستمدار مستقل کردستان عراق 
گفت کــه احزاب و گروههای سیاســی با نفوذ در 
این منظقه، بخش زیادی از نفت اســتخراج شده را 
قاچاق می کنند.»ناهد خانقینی« از سیاســتمداران 
مستقل منطقه کردستان عراق از هرج و مرج و بی 
ضابطه بودن مسأله صادرات نفت این منطقه سخن 
گفــت و احزاب ُکرد حاضــر در قدرت را به قاچاق 

بخش زیادی از نفت استخراج شده متهم کرد.

 سوریه: وضعیــت سوریه با وجود فروکش کردن 
آتــش جنگ هنوز بهبود پیدا نکرده اســت، در این 
میــان وضعیــت کودکان این کشــور که آســیب 
پذیرترین قشر جامعه هستند، اصال مناسب نیست.
خبرگزاری آناتولی در گزارشی از وضعیت نامناسب 
کودکان ســوری در اثر بحران ناشی از جنگ در این 
کشــور خبر داد.کودکان ســوری با توجه به بحران 
شــدید اقتصادی در این کشــور، مجبورند با ترک 
مدرسه و تحصیالت خود، رو به کارهای سخت آورده 

تا بخشی از نیازهای خانواده خود را تأمین کنند.

 سقوط شدید اعتماد آمریکایی ها 
به ارتش 

موسسه نظرسنجی آمریکایی رونالد ریگان می گوید 
هیچ نهادی در آمریکا مانند ارتش شــاهد سقوط 
شــدید اعتماد مردمی نبوده که دلیل آن سیاست 
زدگی بیش از حد فرماندهان نظامی و نیز عملکرد 
ضعیف و عدم شایستگی روسای جمهور آمریکا به 

عنوان فرمانده کل قوا است.
بر اســاس نظرســنجی موسســه ریگان، نیمی از 
آمریکایــی ها به ارتش این کشــور اعتماد ندارند؛ 
بگونه ای که رئیس بخش سیاســت این موسســه 
آمریکایی می گوید هیــچ نهاد دولتی مانند ارتش 
شــاهد سقوط شدید اعتماد مردمی نسبت به خود 
نبوده اســت.این نظرسنجی که در اوایل ماه نوامبر 
پس از انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا انجام 
شــده است، نشان می دهد تنها ۴۸ درصد از مردم 
آمریکا به ارتش این کشــور اعتمــاد دارند که این 
نرخ اعتماد در سال گذشته ۴5 درصد بوده است.بر 
اساس یافته های این موسسه، نرخ اعتماد مردم به 
ارتش این کشــور در سال ۲۰۱۸ حدود ۷۰ درصد 
بوده اســت.راچل هاف رئیس بخش سیاســت این 
موسســه تصریح می کند: هیــچ نهاد دولتی مانند 
ارتش آمریکا شاهد سقوط شــدید اعتماد مردمی 

نسبت به خود نبوده است.
بر اســاس این نظرســنجی، 6۲ درصد از شرکت 
کنندگان در این نظرسنجی سیاست زدگی بیش از 
حــد فرماندهان نظامی آمریکا را دلیل عدم اعتماد 
به آن اعالم کرده اند.همچنین 5۹ درصد از شرکت 
کنندگان »عملکرد ضعیف و عدم شایستگی روسای 
جمهور آمریــکا به عنوان فرمانده کل قوا« را دلیل 
کاهش اعتماد خود به ارتش این کشور اعالم کرده 
اند.این نظرسنجی همچنین نشان می دهد که اکثر 
مردم آمریکا خواهان ادامه کمک های این کشور به 
اوکراین هستند و از طرف دیگر، اکثر مردم آمریکا 
معتقدند واشنگتن استراتژی مشخصی برای نحوه 
تعامل بــا دولت چین ندارد.5۷ درصد از شــرکت 
کنندگان در این نظرسنجی گفتند که آمریکا »باید 
بــه حمایت از اوکراین و مخالفت با تجاوز روســیه 
ادامــه دهد.« اما ۳۳ درصــد معتقدند که »آمریکا 
دارای مشــکالت داخلی خود اســت و نمی تواند 
هزینه بیشــتری برای جنگ ها بپــردازد.« در این 
نظرسنجی ۷۳ درصد از دموکرات ها و 5۱ درصد از 
جمهوری خواهان از اوکراین حمایت کردند. حدود 
۷6 درصد از شرکت کنندگان اوکراین را به عنوان 
یک متحد آمریکا توصیف کردند.این درحالی است 
که سال گذشته، ۴۹ درصد از آمریکایی ها اوکراین 
را یک متحد خود می دانســتند.در این نظرسنجی 
آمده است: از سوی دیگر، ۸۲ درصد از آمریکایی ها 
روســیه را به عنوان یک دشــمن می بینند که در 
سال گذشــته 65 درصد از مردم این کشور چنین 

نظری داشتند. 

نیمچه گزارش

برخی محافل رسانه ای دیروز اعالم کردند که جنگنده های 
رژیم صهیونیســتی هدفی را در شهر رفح در جنوب نوار 
غــزه بمباران کردنــد. همچنین منابع فلســطینی اعالم 
کردند جنگنده های رژیم صهیونیســتی شماری از مواضع 
مقاومــت را در نــوار غزه هدف قــرار دادند.ایــن منابع 
افزودند جنگنده های رژیم اشــغالگر بــه هدفی در غرب 
»خان یونــس« حمله کردند و همچنیــن صدای انفجار 
در شــهر رفح در جنوب نوار غزه شنیده شد. منابع رژیم 

صهیونیستي ادعا کردند جنگنده های این رژیم  یک قطعه 
زمین کشــاورزی را در شرق شهر رفح واقع در جنوب نوار 

غزه هدف قرار دادند.
در بــاب چرایی این حمــالت در مقطع کنونی چند نکته 
قابل توجه اســت. نخســت آنکه نتانیاهو پس از گذشت 
نزدیک به یک ماه همچنان در تشکیل کابینه ناتوان بوده 
و احتمال شکســت وی وجــود دارد. نتانیاهو برای جلب 
رضایت ساکنان اراضی اشغالی جهت پذیرش کابینه ای با 
جریان های راست افراطی نیاز به بهانه ای دارد که حمالت 
به غزه تــا حدودی در این چارچوب قابل تعریف اســت. 
نتانیاهو با ایجاد وضعیت امنیتی به دنبال خرید زمان است 
تا شــاید بتواند در سایه آن تشکیل کابینه را صورت داده 
و از ســقوط سیاسی خود جلوگیری نماید. دوم آنکه رژیم 

صهیونیســتی این روزها با بحرانی  به نام رسوایی نداشتن 
پایگاه در میان ملت های اسالمی و عربی مواجه است. هر 
چند که آمریکا با توافق ابراهیم برخی کشــورهای عربی 
همچون امارات، بحرین، مراکش و سودان را به نزدیکی به 
رژیم صهیونیستی سوق داد اموا عملکرد ملت های عربی 
و اســالمی در جام جهانی قطر حقیقتی دیگر را آشــکار 
ســاخت و آن ناکامی این طراحی برای ایجاد مشروعیت 
برای صهیونیســت ها بوده اســت. از یک سو بسیاری در 
قطر حاضر به مصاحبه با شــکبه های صهیونیستی نشدند 
بگونه ای که در نهایت این رژیم مجبور شد تا از خبرنگاران 
بخواهد که هویتی جز اسرائیلی را مطرح نمایند. از سوی 
دیگر در ورزشــگاه ها نیز پرچم فلســطین برافراشته شد 
و حتی تیمــی مثل مراکش پس از رفتــن به دور بعدی 

مسابقات با پرچم فلسطین شادمانی کرد. 
در نهایت آنکه رژیم صهیونیســتی امیدوار بد که از جنگ 
اوکراین به عنوان ابزاری برای فشــار بر ایران و روســیه 
بهره گیرد که عمال این ســناریو نیز با ناکامی همراه شده 
است و صهیونیست ها برای کم رنگ سازی این ناکامی به 
 حاشــیه ســازی نیاز دارند که حمله به غزه بخشی از این 

مولفه است. 
نکته مهم آنکه به رغم تدابیر گســترده صهیونیســت ها، 
مقاومت غزه پاسخی موشــکی به این تجاوز داده و نشان 
داد که حاضر به کوتاه آمدن در تامین امنیت فلسطینی ها 
نمی باشــد. این ریکرد بیانگر تغییــر در موازنه قدرت در 
فلسطین به نفع مقاومت است که می تواند در آینده ابعاد 

جدیدی از انتفاضه را رقم زند. 

یادداشت

گزارش

همزمان با اســتقبال آل خلیفه از اشغالگران قدس، جریان های سیاسی مخالف 
رژیم آل خلیفه در بحرین با صدور بیانیه ای ســفر اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم 
صهیونیســتی به این کشــور را محکوم و بر پیوند ناگسستنی بحرین با فلسطین 

تاکید کردند. 
جریان های مخالف در بحرین دیروز با صدور بیانیه ای ســفر اســحاق هرتزوگ 
رئیس رژیم صهیونیســتی به بحرین را محکوم کرده و تاکید کردند: این سفر در 
راستای تحریک احساســات اعراب، مسلمانان، مسیحیان و آزادگان جهان انجام 
شده و بیانگر انزوای شدید رژیم صهیونیستی است.مخالفان بحرینی همچنین به 
رژیم صهیونیســتی درباره پیامدهای این سفر هشدار داده و تاکید کردند: مردم 
مبارز بحرین با تاریخ طوالنی مبارزاتی هرگز صهیونیست ها را در میان خودشان 
نمی پذیرند و آنها را دشــمن خودشــان می دانند.جریان های مخالف بحرینی 
ضمن تاکید بر حمایت از ملت فلســطین در برابر رژیم تروریستی اسرائیل، اعالم 
کردند: همه اقشار ملت بحرین مخالف این سفر بوده و آن را توطئه ای در راستای 
تحت الشــعاع قرار دادن تاریخ طوالنی مبارزات خود در زمینه حمایت از قدس 

و فلسطین می دانند.
این جریان های سیاســی، ســفر رئیس رژیم صهیونیستی به بحرین را تهدیدی 
بــرای امنیت و ثبات منطقه با هدف ایجاد هرج و مرج و بی ثباتی در همه بخش 
ها دانســتند. مردم بحرین در روزهای اخیر در اعتراض به این ســفر اعتراضات 
متعددی را انجام داده و خواستار لغو آن شده بودند. هرتزوگ که ظهر امروز وارد 
منامه شــد، نخستین رئیس رژیم صهیونیســتی محسوب می شود که به بحرین 
سفر می کند. این در حالی که در روزهای اخیر تظاهرات متعددی از سوی مردم 
بحرین علیه ســفر وی و موضوع عادی ســازی روابط، برگزار شده، مسأله ای که 
باعث شده میزان تدابیر امنیتی در هنگام این سفر به منامه بشدت افزایش یابد.
پیشتر، شــیخ عبداهلل صالح از رهبران جریان عمل اسالمی در بحرین در گفتگو 
با خبرنگار مهر تاکید کرد: ســفر رئیس رژیم صهیونیستی به بحرین اعالم جنگ 
علیه دین اسالم و محور مقاومت است.صالح در این باره تاکید کرد: مقامات ارشد 
رژیم صهیونیســتی در ماه های اخیر سفرهایی متوالی به بحرین و امارات متحده 

عربی داشته اند، همچنین سران صهیونیست سفرهایی به دیگر کشورهای منطقه 
خلیج فارس داشــته اند که علنی نمی شوند. من معتقدم پشت پرده این سفرها 
متوالی و اقدامات موازی رخدادی بزرگ هم تراز با جنگ جهانی علیه دین اسالم 
دنبال می شــود و این واقعیت ندارد که این سفرها تنها در راستای تقویت روابط 
دوجانبه اســت.وی افزود: البته این مساله صحیح است که صهیونیست ها از باقی 
ماندن در فلسطین و اســتمرار موجودیت جعلی خودشان به شدت دچار هراس 
هستند، اما مســاله اصلی بزرگ تر از این است، آنها با این سفرها در تالش برای 
تغییر شــرایط منطقه در راستای آغاز جنگ جهانی علیه دین اسالم هستند. در 
این راســتا اقدام به توطئه های فراوانی کرده اند از جمله اینکه توافقات آبراهام را 
امضا رسانده اند، همجنس گرایی را ترویج نموده اند، فساد را در جوامع گسترش 

داده و دوره های هدفمند آموزشی برای جوانان در برخی سفارت خانه های آمریکا 
در منطقه برگزار می کنند.»اســحاق هرتزوگ« رئیس رژیم صهیونیستی دیروز با 

استقبال وزیر خارجه بحرین و حضور گارد نظامی، وارد منامه شد.
طبق گزارش رسانه های صهیونیستی سفر هرتزوگ به منامه، اولین بازدید رسمی 
رئیس این رژیم از کشور بحرین خواهد بود. در همین حال رئیس انجمن حقوق 
بشــر بحرین با تاکید بر کارنامه ســیاه حقوق بشری در بحرین اعالم کرد که آل 
خلیفه به ســرپوش گذاشتن بر جنایات خود ادامه می دهد.»باقر درویش« رئیس 
انجمن حقوق بشــر بحرین اعالم کرد که رژیم بحرین در سطوح مختلف مرتکب 
نقض حقوق بشر علیه شیعیان می شود و همچنان به نقض حقوق بشر علیه مردم 

این کشور ادامه می دهد.
باقر درویش تاکید کــرد که  مقامات بحرینی حداقل ضمانت ها را برای محاکمه 
عادالنــه به شــدت نقض می کنند و مقامــات قضائی بســیاری از قربانیان را بر 
 اســاس اعترافاتی که از آنها تحت شکنجه  گرفته می شــود، به اتهامات جنایی 

محکوم می کنند.
وی  در ادامه افزود: »همه دســتگیری ها در بحرین نقــض قوانین و میثاق های 
بین المللی اســت. ماده ۳ اعالمیه جهانی حقوق بشر تصریح می کند که هر کس 
حق زندگی و آزادی دارد، در حالی که ماده ۹ آن تصریح می کند که هیچ فردی 
را نمی توان خودسرانه بازداشت یا تبعید کرد «.رئیس انجمن حقوق بشر بحرین  
با اشاره به اینکه رژیم  آل خلیفه  به پنهان کاری  نقض حقوق بشر در این کشور 
ادامه می دهد، گفت: بیشــتر دستگیری های گزارش شده حداقل در یکی از این 
دو دســته قرار می گیرند  و  نقض ماده ۳ یا ۹ اعالمیه جهانی حقوق بشــر است.

اخیرا »ابراهیم المدهون«  نویسنده و تحلیلگر سیاسی مخالف رژیم آل خلیفه  از 
ادامه محدودیت های وضع شده توسط مقامات بحرینی علیه شهروندان شیعه این 
کشور برای انجام مناســک مذهبی خود انتقاد کرده بود.وی تاکید کرد:سیاست 
آزار و تبعیض چندین دهه علیه شــیعیان بحرین از سوی رژیم آل خلیفه دنبال 
می شود. رژیم آل خلیفه بدترین اشکال سرکوب را علیه شیعیان اعمال می کند و 

آنها را تحت فشار نقض آشکار حقوق بشر در تنگنا و بحران قرار می دهد.

تکرار حربه ای قدیمی 
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رئیس شــورای اروپا با گالیه از رویکرد آمریکا در جنگ 
اوکراین تأکید کرد که واشنگتن همیشه منافع اقتصادی 

خود را در اولویت قرار می دهد.
»چارلــز میشــل«، رئیــس شــورای اروپا بــا انتقاد از 
رویکرد آمریکا در جنگ اوکراین تأکید کرد واشــنگتن 
در جنگ اوکراین همیشــه منافــع اقتصادی خود را در 
اولویت قرار می دهد، اما کشــورهای اروپایی بیشــتر از 
آمریکا از این جنگ خســارت دیدنــد و متحمل هزینه 
شدند.رئیس شــورای اروپا این اظهارات را در گفت وگو 
با روزنامه ایتالیایِی »کوریِر ِدال ِســرا« بیان کرده است.
میشــل دراین باره گفت که روابط امنیتی بین بروکسل 
و واشنگتن از آغاز جنگ در اوکراین تقویت شده است، 
اما درباره همکاری های اقتصادی نمی توان چنین نظری 
داشــت، چون تأثیــر و پیامدهای اقتصــادی جنگ در 
اوکراین برای آمریکا و اروپا یکسان نیست.به گفته چارلز 
میشل، در جنگ اوکراین همه چیز برای آمریکا راحت تر 
اســت، چون صادرکننده منابع انرژی است و از افزایش 
قیمت های نفت و گاز ســود می برد، در حالی که اتحادیه 

اروپا باید هزینه سنگینی بپردازد
.وی در ادامــه تأکید کــرد: ما با خطر تــورم اقتصادی 
روبرو هســتیم. صنایع اروپایی باید هزینه های بیشتری 
برای انرژی بپردازند و با رقابت شــرکت های آمریکایی 
مواجهه هستند.چارلز میشل در پاسخ به این سوال گفته 
است: من از این واژه )خیانت( استفاده نمی کنم، اما من 
ترجیح می دهم واشنگتن رفتار دیگری داشته باشد. وی 
در این باره افزود: اما بهتر اســت که ســاده لوح نباشیم. 
آمریکا، حتی در دولت کنونی همیشــه منابع اقتصادی 
خــود را در اولویت قــرار می دهد.نشــریه پولیتیکو نیز 
هفته پیش در گزارشــی اعالم کرد کشــورهای اروپایی 

به علــت منفت طلبی آمریکا در جنــگ در اوکراین، از 
واشــنگتن عصبانی هســتند. یک مقام ارشــد اتحادیه 
اروپا در گفت وگو با این نشــریه گفته بود: آمریکا از این 
بحران نهایت ســود را می برد، چون آنها گاز بیشتر و با 
قیمت های باالتر به اروپا می فروشند، چون دولت آمریکا 

سالح های بیشتری می فروشند.
از سوی دیگر رئیس کمیته تجارت پارلمان اتحادیه اروپا 
دیگر به راه حل مذاکره در مناقشــات با ایاالت متحده 
بر ســر قانون کاهش تورم این کشــور اعتقادی ندارد و 
خواســتار شــکایت علیه واشنگتن به ســازمان تجارت 

جهانی شده است.
خبر دیگر آنکه اســتراتژی دولتمردان لندنی آن اســت 
در انتظار شــرایط عادی بعد از جنگ اوکراین بمانند و 
نگران سرمایه و سودشان در صنعت نفت روسیه نباشند 
و در این میان در تراز دریافت ســود از نفت روســیه و 
پرداخت کمک مالی به کی یف همچنان منتفع باشــند. 
یکی از مشاوران ارشد رئیس جمهور اوکراین هشدار داده 
اســت که بریتیش پترولیوم به دلیل سرمایه گذاری های 
خود در روســیه همچنان سود کالنی را از شرکت نفتی 
روســنفت دریافت می کند.اولگ اوســتنکو در این باره 
اظهار کرد که بریتیش پترولیوم به تازگی صدها میلیون 
پوند از سود سهام خود در غول انرژی روسیه، روسنفت، 

را دریافت کرده است.
در چالشــی دیگر برای اروپا نشست اوپک یک روز قبل 
از شروع دور جدید تحریم های اتحادیه اروپا ضد روسیه 
برگزار می شــود. خبر دیگر آنکه تصاویر ماهواره ای یک 
شــرکت آمریکایی نشــان می دهد که نیروهای روسیه 
در شــمال »ماریوپل« در شرق اوکراین در حال ساخت 

استحکاماتی با نشان پرچم روسیه هستند.

اعتراف رئیس شورای اروپا

آمریکا در جنگ اوکراین، منفعت اقتصادی دارد
بین سال های ۱۸۸۰ تا ۱۹۲۰، سیاست های استعماری 
انگلیــس در هند قربانیان بیشــتری از مجموع قربانیان 
قحطی ها در اتحاد جماهیر شــوروی، چین مائوئیستی 

و کره شمالی گرفت.
»جیسون هیکل« استاد موسسه علوم و فناوری محیطی 
)ICTA-UAB( و عضــو انجمن ســلطنتی هنر و »دیلن 
ســالیوان« دانشجوی کارشناسی ارشــد در گروه اقتصاد 
سیاســی در دانشگاه ســیدنی در مقاله ای به بررسی آمار 
مرگ و میرهندی ها در دوران استعمار بریتانیا بین سالهای 
۱۸۸۰ تا ۱۹۲۰ پرداخته اند. الجزیره گزارش می کند، در 
سال های اخیر شاهد تجدید نوســتالژی برای امپراتوری 
بریتانیا بوده ایــم. کتاب های مهمی مانند »چگونه بریتانیا 
جهــان مدرن را ســاخت از »نایل فرگوســن« و آخرین 
امپریالیســت از »بروس گیلی« ادعا کرده اند که استعمار 
بریتانیا شــکوفایی و توســعه را برای هند و مستعمرات 
دیگر به ارمغان آورد. دو ســال پیش، یک نظرسنجی که 
توســط موسسه YouGov انجام شــد، نشان داد که ۳۲ 
درصد از مردم بریتانیا به طور فعال به تاریخ اســتعماری 
این کشــور افتخار می کنند.این تصویر زیبا از استعمار به 
طور چشمگیری با ســوابق تاریخی در تضاد است. طبق 
تحقیقات مورخ اقتصادی »رابرت ســی آلن«، فقر شدید 
در هند تحت ســلطه بریتانیا از ۲۳ درصد در سال ۱۸۱۰ 
به بیش از 5۰ درصد در اواسط قرن بیستم افزایش یافت. 
دستمزدهای واقعی در هند در طول دوره استعمار بریتانیا 
کاهش یافت و در قرن نوزدهم به پایین ترین سطح خود 
رسید، در حالی که قحطی ها بیشتر و مرگبارتر شد. استعمار 
در هند نه تنها سودی برای مردم این کشور نداشت بلکه به 

عنوان تراژدی انسانی در تاریخ ثبت شد.
کارشناسان توافق دارند که دوره ۱۸۸۰ تا ۱۹۲۰ - اوج 

قــدرت امپراتوری بریتانیا - به ویــژه برای هند ویرانگر 
بود. سرشــماری های جامع جمعیتی که توســط رژیم 
استعماری در دهه ۱۸۸۰ انجام شد، نشان می دهد که 
میزان مــرگ و میر در این دوره به طــور قابل توجهی 
افزایش یافته است، از ۳۷.۲ مرگ به ازای هر هزار نفر در 
دهــه ۱۸۸۰ به ۴۴.۲ مرگ به ازای هر هزار نفر در دهه 
۱۹۱۰. امید به زندگی نیز در هند در طی این ســالها از 
۲6.۷ ســال به ۲۱.۹ سال کاهش یافت.باید گفت پنجاه 
میلیــون مرگ و میر رقمی خیره کننده اســت.  واضح 
است که حدود ۱۰۰ میلیون نفر در اوج استعمار بریتانیا 

در هند پیش از موعد مرگ خود مرده اند. 
در ابتــدا بریتانیا عماًل بخش تولید هنــد را نابود کرد. 
رژیم تجــاری نابرابر تولیدکنندگان هندی را ســرکوب 
کرد و عماًل کشــور را صنعت زدایی کرد. اســتعمارگران 
بریتانیایی سیســتم غــارت قانونی را ایجــاد کردند که 
می توان نام آن را »تخلیه ثروت« گذاشــت. بریتانیا از 
جمعیــت هند مالیات می گرفت و ســپس از درآمد آن 
بــرای خرید محصوالت هندی - غالت، پنبه و تریاک - 
استفاده می کرد و به این ترتیب این کاالها را به صورت 
رایگان به دست می آورد، سپس این کاالها یا در داخل 
بریتانیا مصرف می شــد یا دوباره به خارج صادر می شد.
در اقدامــی دیگر بریتانیایی هــا بی رحمانه عمل کردند 
و هند را مجبــور به صادرات غذا کردنــد، حتی زمانی 
که خشکســالی یا ســیل امنیت غذایی محلی را تهدید 
می کــرد. مورخان ثابت کرده اند که ده ها میلیون هندی 
در طول چندین قحطی قابل توجه ناشی از سیاست در 
اواخر قرن نوزدهم از گرســنگی جان خود را از دســت 
دادند.تاریــخ را نمی توان تغییر داد و جنایات امپراتوری 

بریتانیا را نمی توان پاک کرد.

کارنامه ۴۰ ساله استعمار انگلیس

چگونه ۱۰۰ میلیون هندی کشته شدند؟

هشدار مردمی به آل خلیفه و  رژیم صهیونیستی درباره پیامدهای سفر هرتزوگ 

ارتباط ملت بحرین با فلسطین ناگسستنی است

همزمــان بــا اوج گیری مــوج اعتراضــات و اعتصاب ها در اروپــا، رئیس حزب 
محافظه کار انگلیس گفت، دولت لندن اســتقرار نیروهای ارتش را برای مدیریت 
تبعات و اختالالت ناشــی از اعتصاب احتمالی در دوره تعطیالت کریســمس در 

نظر دارد.
ناظم زهاوی، رئیس حزب محافظــه کار انگلیس در مصاحبه ای که دیروز پخش 
شد، به شبکه اســکای نیوز گفت که براساس طرح های پیشنهادی دولت لندن، 
پرســنل ارتش انگلیس ممکن اســت در این راســتا برای اموری نظیر "راندن 
آمبوالنــس" و فعالیــت در مرزها به کار گرفته شــوند.رئیس حزب محافظه کار 
انگلیس همچنین از احتمال فراخوانده شــدن داروسازان برای کمک به شکستن 
اعتصاب کارمندان سازمان خدمات سالمت ملی این کشور صحبت کرده و گفت: 
ما باید بتوانیم سطح ایمنی از درمان و پشتیبانی را برای بیماران ارائه کنیم.دولت 
انگلیس اخیرا اعالم کرد، پرســنل نظامی، کارمندان دولت و نیروهای داوطلب با 
هــدف کار در برخی بخش ها از جمله بخــش مرزبانی و در فرودگاه ها و بنادر به 

دنبال بروز نگرانی درباره ناآرامی در کریسمس تحت آموزش قرار گرفته اند.
خبر دیگر آنکه اعتصاب کارکنان بخش حمل و نقل ریلی فرانســه سبب لغو 6۰ 
درصد برنامه حرکت قطار ها در این کشــور شــد. هزاران نفر از مردم ایتالیا نیز 
در اعتراض به تورم در این کشــور و همچنین ادامه جنگ در اوکراین تظاهرات 
کردند. هــزاران معترض در اعتراض به معرفی یورو در بلغارســتان، به ســمت 
ســاختمان کمیسیون اروپا در شهر صوفیا تخم مرغ پرتاب کردند.این اعتراض را 
حزب "احیاء" در پایتخت بلغارســتان سازماندهی کرده بود و طی آن معترضان 
به ســمت ساختمان کمیسیون اروپا رفتند و به سمت آن تخم مرغ پرت کردند. 
در این تجمع اعتراضی معترضان پرچم و پارچه نوشته هایی با شعار "نه به یورو" 

و "آن ها بلغارستان را دفن کردند" درج شده بود.

کارشــناس آمریکایی گفت وضعیت مالی اروپا به خاطر تحریم های اعمال شــده 
بر روســیه بحرانی است.مایک هریس، ســردبیر پایگاه اینترنتی آمریکایی »ِوتِِرنز 
تودی« گفت: شرایط موجود در آنجا یک مسئله است. آنجا یک بازار آزاد نفت هم 
هســت. در همین حال دیپلمات ارشد روسیه اعالم کرده است که در واکنش به 
تعیین سقف قیمت، مسکو به اروپا نفت عرضه نخواهد کرد.»میخائیل اولیانوف«، 
نماینده دائم روسیه در ســازمان های بین المللی مستقر در وین، به تعیین سقف 
قیمت برای نفت روســیه از سوی کشــورهای غربی واکنش نشــان داد و با آن 
مخالفت کرد.این دیپلمات ارشــد روسی در واکنش به تعیین سقف قیمت نفت از 
سوی اروپا گفت: »روسیه عرضه نفت به کشورهای اروپایی را پس از اقدام اتحادیه 
اروپا برای تعیین ســقف قیمتی متوقف خواهد کرد.« در این میان معاون نخست 
وزیر لهســتان و رئیس حزب حاکم در این کشور آلمان را به سلطه بر اروپا متهم 
کرده و تاکید کرد که این کشــور می خواهــد از روش های صلح آمیز برای تحقق 

برنامه هایی استفاده کند که زمانی می خواست با ابزار نظامی آن را اجرا کند.

اروپا در خانه اعتصاب و اعتراض 

علی تتماج


