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مسلمانان انگلیس طی 3 دهه گذشته 
4 برابر شده اند

تازه ترین پژوهش دانشگاهی در انگلیس، از کاهش 
شمار مسیحیان و چهار برابر شدن مسلمانان در 3۲ 

سال گذشته در این کشور خبر داد.
پژوهشگران دانشگاه »سنت ماری« در لندن، دریافتند 
که 48/6 درصد از ســاکنان انگلیس، »بی دین« هســتند 
لیکن شمار مسلمانان در فاصله زمانی ۱۹8۳ تا ۲۰۱۵ چهار 
برابر شده است. به گزارش تسنیم، روزنامۀ »گاردین« چاپ 
انگلیس نیز در این باره نوشته »از سال ۱۹8۳ تا ۲۰۱۵، شمار 

مسیحیان از ۵۵ درصد به 4۳ درصد کاهش یافته و در مقابل، 
شمار مسلمانان و هندوها چهار برابر شده است. مرکز لندن، 
کانون متدینان در انگلیس به شــمار می رود و از 8 میلیون 
ساکن لندن، ۱۳ درصد از آنان مسلمان هستند.« پیش از این 
نیز مرکز آمریکایی »بیو« در ماه آوریل گذشته به این نتیجه 
رسیده بود که تا سال ۲۰۷۵، اسالم، بیشترین پیروان را در 
سراسر جهان خواهد داشت. طبق این برآوردها سرعت رشد 

جمعیت مسلمانان در انگلیس بیش از سایر کشورها است.

روز مرگ بر آمریکا در پاکستان
شیعیان با حمل تصاویر امام و رهبری تظاهرات کردند

ایالت  دیگر شهرهای  و  »حیدرآباد«  مردم 
سند پاکستان دیروز به خیابان ها آمدند و در 
حالی که تصاویر امام خمینی)ره( و مقام معظم 
رهبری را در دست داشتند، علیه جنایات آمریکا 
و رژیم صهیونیستی نسبت به جوامع اسالمی 

شعار دادند.
در این تظاهرات که به همت »سازمان اصغریه« 

و شیعیان سازماندهی و برگزار شد، دانشجویان، زنان 
و دیگر قشرها شرکت کردند.

شیعیان ایالت سند پاکستان در سراسر این ایالت، 
روز ۱6 ماه مه )۲6 اردیبهشــت( را به نام »روز مرگ 
بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل« نام گذاری کرده اند و هر 
ساله در این روز علیه جنایات آمریکا و صهیونیست ها 

تظاهرات می کنند.
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* از نظر این کتاب هر آن چه به عنوان جهان مجازی وجود دارد، واقعیت نخواهد داشت. 
انسان در جهان واقعی زندگی می کند در کنترل امواج و نیروهای گرانشی است. امروزه 

ذهن انسان با رفتن به سوی دنیای غیرحقیقی به یک نوع اسارت کشیده شده است.

ادامه گفت وگو با علیرضا گودرزی، مؤلف کتاب »نیاز به بیداری«

 درباره »جهانی ســازی شبکه ای به منظور کنترل 
جوامع« قدری توضیح دهید.

 بــا نگاهی به جنگ هــای اول و دوم جهانی درمی یابیم 
دولت های قدرتمند جهان برای تک جهانی کردن، جهان را به 
جنگ و آشوب کشانده اند و پروژه جهانی سازی از مدت ها قبل 
در جهت کنترل کلیه ملت ها و کشــورها در حال اجراست. به 
طوری که روند کنونی سیاست جهانی نیز نشان می دهد، جهان 
برای تحقق پروژه جهانی سازی به سوی یک جنگ خانمان سوز 
حرکت کرده اســت. این پروژه بــرای کنترل کلیه اجتماعات، 
اقتصادهای جهانی، فرهنگ ها و انسان هاست. حرکت علم و پروژه 
جهانی سازی به سمت ساخت یک جهان رباتیک و فرمانبردار 
است. منظور از رباتیک شدن جهانی، فرمان پذیری انسان ها در 
آینده است. علم امروزی به دنبال راهکاری برای هدایت میدان 
مغناطیســی موجودات و انسان هاســت تا با در دست گرفتن 
آن انســان را به برده ای فرمانبردار تبدیل کند و با وارد شدن 
انسان به چنین دورانی در میانه رابطه فلسفی و الهی خداوند و 
انسان، شیطان نمایان گردد. تفکری که بر اساس سلطه جویی و 

برهم خوردن مقاومت در جبهه های مختلف می گردد.
علت اصلی کاهش رابطه های احساســی و انقراض عشــق، 
ارتش نرم یا جنگ نرمی است که در جهان به راه افتاده است 
و ابزارهایی همچون شــبکه های اجتماعی، اینترنت و ماهواره 
پروژه های جنگ ســخت، )8 سال دفاع مقدس( را می خواهند 

در جنگ نرم اجتماعی به چالش بکشند.
 گفته اید که دنیای مجازی فضای غیرواقعی جهان 

است. آیا واقعا چنین است؟

هر آن چه به عنوان جهان مجازی وجود دارد، واقعیت نخواهد 
داشت. انسان در جهان واقعی زندگی می کند و در کنترل امواج 
و نیروهای گرانشــی است. امروزه ذهن انسان با رفتن به سوی 
دنیای غیرحقیقی به یک نوع اسارت کشیده شده است که در 

آن رد پایی از عشق حقیقی نمی توان یافت.
 »نیاز به بیداری« را چگونه نوشتید؟ از تجربیات و 

خاطرات خود هنگام تالیف این کتاب برایمان بگویید.
 عالقه بیش از حد اینجانب برای یافتن پاسخ معماهایی 
که در ذهنم شــکل گرفته بود باعث تغییر در زندگی ام شد و 
برای یافته های خود ناگزیر از مطالعه و تحقیق شدم. از آنجا که 
مطالب کتاب می طلبید به علوم مختلفی وارد شود، به مطالعه 
در شاخه های مختلف علوم پرداختم تا ارتباط آنها با یکدیگر را 
دریابم. دقت در مسائل مختلف به شکل گیری پازلی در ذهنم 

کمک کرد و مدت های زیادی مرا به تفکر واداشت. 
در این مدت دریافتم که انسان می تواند با چیدمان قطعات 
پــازل زندگی کنار یکدیگر به قوانینی کلی در جهان مادی ما 
انسان ها دست یابد. فقط ما انسان ها نیازمند رهایی از بند جهان 
مادی هستیم و برای رسیدن به آزادی ذهن می بایست دست 
به یک انقالب فکری زد. ما برای رســیدن به خواسته هایمان 
می بایست تالش کنیم و آینده را به عنوان یک هدف در زندگی 
به مبارزه دعوت کنیم. عظمت و بزرگی جهان اجازه مقابله به 

ما را نخواهد داد ولی اگر همراه جهان شــوی او تو را به آینده 
خواهد برد.

 مخاطبان کتاب شما چه کسانی هستند؟
 هر ذهن کنجکاوی می توانــد مخاطب کتاب قرار گیرد 
چون در زمینه های مختلفی همچون فیزیک، اقتصاد، فرهنگ، 
سیاســت و الهیات و پیوند آن ها با یکدیگر موضوعاتی مطرح 
شده که دانشجویان و حقیقت خواهان را می تواند به طرف خود 

جذب نماید.
 مراسم رونمایی از کتاب شــما با حضور اساتید 
برجســته حوزه فلســفه، ادبیات و... برگزار شد. چه 

بازخوردی را از این تجربه دریافت کرده اید؟
 با تشکر از اساتید محترمی که در مراسم رونمایی کتاب 
شرکت داشتند، اعتبار و حقیقت یابی کتاب بیشتر نمایان شده 
است. حضور اساتید برجسته باعث قوت قلب و روحیه بهتری 
بــرای این جانب شــده که مرا به دنبال کشــف دیگر معماها 

می کشاند.
 استقبال مخاطبان از نشر این کتاب چه بوده است؟

 متأسفانه فضای مطالعه و تحقیق در ایران به پایین ترین 
حد ممکن رسیده است و این خطر بزرگی برای کشور و سرانه 
مطالعه است. امروزه با هجوم شبکه های اینترنتی و ماهواره ای 
و هجوم گسترده اجتماع به تقلید و الگوبرداری از جوامع غربی، 
فرصت مطالعه رو به کاهش است، اما زندگی و عوامل پیشرفت 
این گونه جوامع برای ما الگو نبوده اســت. ایرانیان به تاریخ و 

مراجعه به کتاب فروشی های معتبر به کتاب دسترسی یابند.
 نویسندگی یکی از راه های نشر افکار نو و جدید 

است. چه توصیه ای به نویسندگان جوان دارید؟
 هر انســان آرزومندی که تحقق آرزوهای خود را دنبال 
می کند می بایست تالش را سرلوحه زندگی خود قرار دهد و با 
توکل به نیروی ماورایی یعنی خالق عالم به سمت جلو حرکت 

نماید.
 کتاب شما در مراسم رونمایی مورد نقد و بررسی 
قرار گرفت. نقدهایی که دریافت کردید چگونه بود منطقی 

یا غیرمنطقی ارزیابی تان از آن چیست؟
 با کمال احترام به اساتید محترم و تشکر از بابت حضورشان، 
انسانی که به دنبال کمال و پیشرفت است نمی بایست از نقد، 
دلسرد و یا از تحسین دلگرم گردد. هدف می بایست در مرتبه 
نخســت قرار گیرد و هدف کتاب اعتماد سازی و حقیقت طلبی 
است. پس هر آن چه بر من وارد شده است، چه خوب و چه بد 
آن را به فال نیک گرفته و برای رســیدن به تجربیات بیشتر از 

همه آن چه در مراسم رونمایی گفته شد خشنودم.
 به نظر شما بهترین بحث در این کتاب به کدام بخش 

اختصاص دارد؟
 هر خالقی به مخلوق خود عشــق می ورزد؛ در خلقت ما 
نیز عشــق ظهور و بروز داشته است؛ همان طور که پدر و مادر 
نمی توانند بین فرزندان خود تبعیض قائل شوند من نیز به سبب 
ارتباط عاطفی با نوشته هایم نمی توانم به درستی بگویم که کدام 
بخش کتاب برای من جذاب تر بوده است ولی برای رسیدن به 
درک کتاب، فصل یک و هفت را با عشــق و احساس بیشتری 

به رشته تحریر درآورده ام.

در نخسین بخش از گفت وگو با مولف کتاب »نیاز به 
بیداری« علیرضا گودرزی با مفاهیمی چون جهان الگوریتم 

شکل، انعکاس یا نیمه دوم جهان، جهان دو بعدی، شکرگزاری 
یا عبادت و عشق نیروی پایدار جهان آشنا شدید. در بخش 
پایانی این گفت وگو با دیگر مفاهیم مطرح شده در کتاب آشنا 

خواهید شد.

 کتاب دیگری در دست نوشتن دارید؟
 بله، در مورد افســردگی و شرایط رسیدن جهان به صلح 

که به امید پروردگار به زودی به مرحله چاپ خواهد رسید.
 اهداف شما در آینده چیست؟

 امیــدوارم با لطف و رحمت پــروردگار بتوانم کتاب های 
بیشتری را به رشته تحریر درآورم. بنده نیز به عنوان یک ایرانی 
پیشرفت کشور و جامعه خود را آرزو می کنم و امیدوارم بتوانم 
بــه عنوان یک خدمتگزار در عرصه تولید اندیشــه در خدمت 

جامعه خود باشم.
سخن آخر

 امیدوارم مســئوالن و مقامات محترم برای ارتقای سطح 
علمی و فرهنگی جامعه ایران اقدامات الزم را به عمل آورند و 

با حمایت نویسندگان و جامعه فرهنگی
عزت واقعی به ما بازگردانده شود.

فرهنگی کهن می بالند ولی در عمل نشانه هایی از حقیقت این 
موضوع مشاهده نمی شود و فقط به ادعایی ناچیز بسنده کرده ایم. 
کشوری که به دنبال رسیدن به جایگاهی معتبر برای حضور در 
مدیریت جهانی است، نمی بایست در پایین ترین سطح مطالعه 

در میان کشورهای مدعی فرهنگ قرار داشته باشد.
ایران در گذشته بزرگ ترین کتابخانه ها و رصدخانه ها را در 
اختیار داشته است، برای داشتن ایرانی قدرتمند می بایست آحاد 
مردم به مطالعه و تحقیق روی آورند. با این که زحمات بسیار 
در راه نوشتن و تحقیق این کتاب کشیده ام، هنوز رضایت الزم 

برای این جانب به وجود نیامده است.
 چنانچه کسی مایل به خرید کتابتان باشد جهت 

خرید آن به کجا مراجعه کند؟
 کتاب توســط پخش گسترش در بازار توزیع شده است 
و خوانندگان عالقه مند می توانند از طریق پخش گســترش و 

 بله، این یک نوع اســارت جدید در جهان اســت، چون 
زندگی انسان های امروزی در این جهان غیرواقعی به بند کشیده 
شده است. در طول تاریخ همواره انسان هایی با نظریه پردازی و 
کنترل افکار از این طریق از نیرو و توان اجتماعات بهره برده اند، 
اما امروزه مســیری را طراحی کرده اند تا بتوانند افکار جهانیان 
را در اختیار داشته باشــند، امروزه شبکه های مجازی دنیایی 
غیرواقعی را به جهانیان نشــان می دهند که تحقق آن هیچ گاه 
میسر نمی شود، جلوه های ویژه و تصاویر زیبا ربایندگی بسیار 
باالیی خواهند داشــت و انســان ها برای رسیدن به این جهان 
غیرواقعی در کنترل چنین شبکه هایی قرار می گیرند. با کمی 
دقت می توان پی برد برای رسیدن به چنین جهانی می بایست 
حریم ها، دل ها و حق های بسیاری پایمال گردد و عدالت از میان 
ما انسان ها رخت بربندد. علت و اساس برهم خوردن عدالت و 
اســارت انسان ها ایجاد توهم و خیال است و از نظر این کتاب 

کشاندن موجودات به تعظیم به منافع فردی یک شخص باشد 
تفکر شیطانی قلمداد می شود؛ زیرا هیچ انسانی نمی بایست برای 
دستیابی به جهان مادی موجودات آن را به بند و بردگی کشاند.
 با توجه به آنچه گفتید جنگ نرم که یکی از موارد 
مورد بحث در کتاب است، در همین مسیر به بند و بردگی 

کشیدن طی طریق می کند.
 بله، امروزه جنگ هــای مختلفی در جهان وجود دارد و 
جنــگ فقط در میدان نبرد با ابزارهایی چون بمب و موشــک 
و گلوله صــورت نمی گیرد. گاه جنــگ در دل اجتماعات رخ 
می نمایانــد. جنگ نرم یک نوع رقابت فرهنگی در جهت ضربه 
زدن به منافع کشور مقابل است. در زمانی که فضای الزم برای 
ایجاد جنگ ســخت یا جنگ های نظامــی وجود ندارد، ارتش 
دیگری در فضای اجتماعات کشورها وارد می گردد. ارتش نرم 
با جنگ افزارهای فرهنگی به قلب اجتماعات یورش برده و باعث 

* هر ذهن کنجکاوی می تواند مخاطب کتاب قرار گیرد چون در زمینه های مختلفی 
همچون فیزیک، اقتصاد، فرهنگ، سیاست، الهیات و پیوند آنها با یکدیگر موضوعاتی 

مطرح شده که دانشجویان و حقیقت خواهان را می تواند به طرف خود جذب نماید.

* هر انسان آرزومندی که تحقق آرزوی 
خود را دنبال می کند می بایست تالش را 

سرلوحه زندگی خود قرار دهد و با توکل به 
نیرویی ماورایی یعنی خالق عالم به سمت 

جلو حرکت نماید.

* کشوری که به دنبال 
رسیدن به جایگاهی 
معتبر برای حضور 
در مدیریت جهانی 
است؛ نمی بایست 
در پایین ترین سطح 
مطالعه در میان 
کشورهای مدعی 
فرهنگ قرار
 داشته باشد.

* ایران در گذشته بزرگ ترین کتابخانه ها و 
رصدخانه ها را در اختیار داشته است، برای 

داشتن ایرانی قدرتمند می بایست آحاد 
ر. تیرگریمردم به مطالعه و تحقیق روی آورند.

بیداری در منظومه هستی

یک جنگنــده ائتالف آمریکایی ضدداعش اتوبوس حامل زنان را 
در شرق شهر »رقه« سوریه بمباران کرد و ۲۲ زن را به قتل رساند.

اتوبوس حامل زنان در مناطق شرقی شهر »رقه« سوریه توسط یک جنگنده 
آمریکایی بمباران شد. به گزارش فارس، ۲۲ زن بر اثر این حمله، جان باختند و 
۹ نفر دیگر نیز زخمی شدند. این زنان کارگران مزارع روستاهای اطراف شهر رقه 
بودند.گروه موسوم به »حقوق بشر سوریه« اخیرا به مناسبت هزارمین روز مداخله 
آمریکا در ســوریه اعالم کرده بود، طی این مدت آمریکایی ها بیش از ۱۰۰۰ 
غیرنظامی ســوری از جمله صدها زن و کودک را کشته  اند. مناطق غیرنظامی 
شهر »رقه« که داعش آن را مرکز خالفت خود خوانده بود، تاکنون بارها توسط 
جنگنده های آمریکایی بمباران شده و ده ها تن نیز در این حمالت جان باخته اند.

اظهارات الوروف
»سرگئی الوروف« وزیر خارجه روسیه، گفت که رژیم کاهش تنش که فعال 
در چهار منطقه سوریه در حال اجرا است، احتماال به سراسر سوریه گسترش 
می یابد. به گفته وی، واشــنگتن و مســکو راجع به تحوالت در سوریه، درک 
یکســانی دارند.  توافق مناطق کاهش تنش در پایتخت قزاقستان امضاء شده 
است. طبق توافق فوق، سازمان ملل به عنوان ناظر و نمایندگان ایران، روسیه و 
ترکیه به عنوان ضامن توافق در نظر گرفته شدند. در همین چارچوب، احتماال 

این سه کشور به مناطق مورد نظر نیرو خواهند فرستاد. 
در همین حال، ایسنا به نقل از مقامات آنکارا گزارش داد، ترکیه پیشنهاد 
ایجاد یک هیئت ناظر بر آتش بس در اســتان »ادلب« سوریه را دریافت کرده 
است. پیش از این نیز خبر رسیده بود، واحدهایی از ارتش ترکیه با هدف حفظ 
آتش بس، راهی ادلب شــده اند. در شرق سوریه همچنین دیروز جنگنده های 
آمریکایی با بمباران شهر »البوکمال« اســتان »دیرالزور« ده ها غیرنظامی را 
کشتند. در مورد شمار دقیق کشته ها و زخمی های این حمله، خبری منتشر 

نشده است.

مردم شهرهای مختلف جهان 
همزمان با فرارســیدن شصت و 
نهمین سالگرد »روز نکبت« ضمن 
برپایی تظاهرات ضد اســرائیلی 
همبستگی  اعالم  فلسطینی ها  با 

کردند.
معترضــان، در تظاهــرات ضــد 
اســرائیلی برلیــن، پایتخــت آلمان 
شــعارهایی مانند »فلســطین را آزاد 
کنید« سر دادند. آن ها دست نوشته هایی 
نیز حمل می کردند که روی آن ها نوشته 
شــده بود: »آزادی برای فلســطین«، 
»اسرائیل به اشغال پایان دهد«، یکی 

آمریکایی ها مسافران یک اتوبوس را 
در سوریه قتل عام کردند

تظاهرات جهانی روز نکبت با شعار »آزادی برای فلسطین«

به  نظامیان سعودی  حمالت 
استان »قطیف« و شهر »العوامیه« 
عربستان در حالی وارد هفتمین 
روز خود می شــود که نظامیان 
سعودی عالوه بر اعمال خشونت ، 
و  زباله ها  عدم جمع آوری  طرح 
پسماندهای شهری را هم در این 

شهر کلید زده اند!
 تجاوز ســعودی ها بــه منطقه 
از  عربستان  »العوامیه«  شیعه نشین 
چهارشنبه هفته گذشته شروع شده 
اســت. این تجاوز اگرچه با سانسور 
شدید خبری مواجه شده اما خبرها از 
شهادت بیش از ۵ نفر و زخمی شدن 

ده ها تن دیگر حکایت دارد. 
به گزارش فارس، تجاوز نظامیان 
عربستان به شهر »العوامیه« و به طور 
مشخص روستای باستانی »المسوره« 
در حالی دیروز وارد ششمین روز خود 
شد که همچنان صدای تیراندازی در 

این شهر به گوش می رسید. 
یکشــنبه شب روستای تاریخی 
شــاهد  شیعه نشین»المســوره«  و 
نظامیان  تیراندازی هــای مســتمر 
ســعودی بود و عالوه بر این روستا، 
مناطق »الدیره«، »شکراهلل« و منطقه 
»الجمیمه« نیز شاهد خشونت این 

نظامیان بود. 
برخی گزارش ها نیز حکایت از آن 
دارد که نظامیان آل سعود در اقدامی 

الگو گرفته از صهیونیست ها خانه های 
مردم را بر سر آنان خراب می کنند.

همچنین گزارش شده ۵ انفجار 
متوالــی در شــهرک العوامیه روی 
داده و یک خودرو در نزدیکی منزل 
خانواده »الجشــی« که به دســت 
نیروهای سعودی دستگیر شده، به 

آتش کشیده شد.
 بر اساس این گزارش، بالگردها 
و هواپیماهای سعودی همچنان در 

حــال پرواز بر فــراز »العوامیه« در 
استان »القطیف« هستند و ورودی 
شــمالی این شهر کامال بسته شده 
و ایســت بازرسی »صفوی« به یک 

پادگان نظامی تبدیل شده است.
 از سوی دیگر در نزدیکی زندان 
القطیف نیــز، این نظامیــان برای 
دانش آموزانی که در ایستگاه اتوبوس 
منتظــر بودند تا برای شــرکت در 
امتحانات پایان ســال تحصیلی به 

مدرســه بروند، تیر هوایی شــلیک 
کردند. مقامات ســعودی همچنین 
با محاصره العوامیــه و در انزوا نگه 
ارتباطات  مانع  این منطقه،  داشتن 
ســاکنان این شــهر با روســتاها و 
شهرهای مجاور شده اند و معیشت 
ســاکنان این منطقه را با دشواری 

همراه کرده اند.
 همچنین طرح جدیدی مبنی بر 
عدم نظافت شهری در استان قطیف 
در حال اجراست تا خود شهروندان 
به تمیز کردن و جمــع آوری زباله 
و پســماندهای این استان بپردازند 
ایــن در حالی اســت کــه این امر 
خطرات جانی را برای ســاکنان این 

استان دارد. 
برخی تصاویر منتشر شده حاکی 
اســت نظامیان سعودی با بیل های 
مکانیکــی و آرپی جی مســاجد و 
خانه های شیعیان را تخریب می کنند!

آل سعود خانه شیعیان عوامیه را
بر سر آنان خراب کرد

از تظاهرکننــدگان، روز نکبت را روز 
»اتحاد فلســطینیان« خواند و گفت: 
»برای نشان دادن مخالفت فلسطینیان 
به خیابان آمده ایم.«  روز نکبت به روزی 
گفته می شود که صهیونیست ها صدها 
هزار فلسطینی را از سرزمینشان بیرون 
و »استقالل اسرائیل« را اعالم کردند. 
این حادثه شوم در ۱۵ مه اتفاق افتاده 
است. تخمین زده شده در حال حاضر، 
بیــش از پنج میلیون فلســطینی در 

سراسر جهان آواره هستند.
در تظاهــرات تورنتو در کانادا نیز 
معترضان در مقابل کنسولگری رژیم 

صهیونیستی تجمع و همبستگی خود 
را با اسرای فلسطینی که در زندان های 
اســرائیل اعتصاب غذا کرده اند، اعالم 
کردند. یکــی از معترضان تأکید کرد 
»باید فشارها بر دولت کانادا به منظور 
حمایت از حقوق فلسطینیان در مناقشه 
با اسرائیل تشدید شود.« در غزه و کرانه 
باختری نیز تظاهرات روز نکبت و اعالم 
همبستگی مجدد با اسیران فلسطینی 
برگزار شد. بسیاری از شهرهای دیگر 
کشورهای مختلف دنیا شاهد برگزاری 
تظاهــرات روز نکبت بــود. در همین 
رابطه »مــروان البرغوثی« از رهبران 
جنبش فتح کــه هم اکنون در زندان 
رژیم صهیونیســتی به ســر می برد و 
هدایت کننده اعتصاب غذای اســیران 
فلســطینی اســت در بیانیه ای تحت 
عنــوان »اعتصاب آزادی و کرامت« بر 
ادامــه این اعتصاب تا برآورده شــدن 
همه اهــداف آن تأکید کرد و از مردم 
فلسطین خواست تا به نافرمانی مدنی 
و افزایــش مقابله با اشــغالگران برای 
حمایت از اسیران فلسطینی بپردازند.

محاصره ۲ ساله یمن در کنار 
حمالت وحشــیانه نظامی به این 
کشــور که باعث شیوع بیماری 
وبا در این کشور شده جان شمار 
زیادی از مردم را گرفت. مقامات 
بیمارســتان ها  می گویند  یمنی 
ظرفیت پذیرش بیماران را ندارند!
حمالت آل ســعود بــه یمن در 
۲ سال گذشــته باعث نابودی مراکز 
بهداشتی و منابع آب این کشور شده 
اســت. این مسئله نیز باعث به وجود 

آمدن بیماری های زیادی در این کشور 
فقیر شده اســت. به گزارش تسنیم 
به نقل از شــبکه تلویزیونی السومریه 
نیوز، کمیته بین المللی صلیب ســرخ 
در این  باره اعالم کرده: »شیوع وبا در 
یمن تاکنون به مرگ ۱۱۵ نفر منجر 

شده است.« 
مدیر  اســتلهارت«  »دومنیــک 
عملیات امدادرسانی کمیته بین المللی 
صلیب سرخ هشدار داده »ما هم اکنون 
با خطر شیوع جدی وبا روبه رو هستیم... 

تعداد بیماران مبتال به عوارض بیمارِی 
از گنجایش بیمارستان های  وبا فراتر 
یمن اســت؛ به گونه ای که هر چهار 
مریض روی یک تخت بستری هستند. 
برخــی در پارک ها و برخــی نیز در 
خودروهای خودشــان، ســرم به آنها 
وصل است.« سازمان بهداشت جهانی، 
یمن را در جرگه بدترین کشــورهای 
دچار بحران انسانی در جهان توصیف 

کرده است. 
سازمان ملل نیز هشدار داده ۱۷ 
میلیون نفر یعنی دو سوم جمعیت یمن 
با خطر قحطی و مرگ روبه رو هستند. 
خبرگــزاری »روداوو« هم در خبری 
فــوری اعالم کرده که در یمن در پی 
افزایش تعداد قربانیان مبتال به ویروس 
وبا، حالت فوق العاده اعالم شده است. 
تعداد مبتالیان به این ویروس تاکنون 

به 6 هزار نفر رسیده است.

در سایه تجاوزگری های آل سعود

صدها یمنی از وبا مردند      بیمارستان ها دیگر گنجایش ندارند

در حالی که برخی رســانه های آمریکایی درخواست 
اســتیضاح ترامپ را مطرح می کنند، برخی جریان های 
اعالم می کنند، رئیس جمهور  نیز  این کشــور  سیاسی 

کشورشان برای امنیت ملی آمریکا یک خطر است.
پس از اخراج »کومی« رئیس  اف بی آی طی هفته گذشته کاخ 
سفید تالش زیادی برای ارائه توضیحی درباره این اقدام ترامپ 
کرده است. اما ظاهرا توضیحات قانع کننده نبوده و زمزمه ها برای 
استیضاح ترامپ بار دیگر باال گرفته است. استاد تاریخ آمریکایی 
کــه پیش از این پیــروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاســت 
جمهوری آمریکا را پیش بینی کرده بود در این باره گفته اخراج 
مدیر اف بی آی برای استیضاح رئیس جمهور این کشور کافی است. 
لیچمن می گوید، من نمی گویم ما باید ترامپ را اکنون استیضاح 
کنیم اما خواهان آغاز تحقیقات برای اســتیضاح وی هستم. از 

آن ســو روزنامه »واشنگتن پست« نیزنوشته: »وقت آن رسیده 
که کنگره تحقیقات درباره اســتیضاح ترامپ به دلیل اخالل در 
عدالت را آغاز کند. در حال حاضر کشور با رئیس جمهوری مواجه 
است که نحوه عملش حاکی از آن است که نظام حاکمیت ما را 

با تهدید مواجه می کند.«. از آن سو روزنامه آمریکایی »یو اس ای 
تودی« نیز در گزارشی اینگونه از خطرات ترامپ می گوید: »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور آمریکا بیشترین شکاف اعتباری را از زمان 
ریاست »نیکسون« در کاخ سفید دارد... ترامپ و سخنگویان او 
حتی زمانی که با اسناد روبرو می شوند نیز معموال ضرورتی برای 
اصالح دروغگویی های خود احساس نمی کنند و به نظر نمی رسد 

که ترامپ از این موضوع ناراحت باشد.
دیلــی تلگراف هم در گزارشــی با عنــوان »ترامپ بعد از 
سرخوردگی خود به علت مشکالت ناشی از برکنار کردن مدیر 
سابق ســازمان اطالعات مرکزی آمریکا )اف بی آی( در اندیشه 
پاکسازی کاخ سفید اســت«، نوشت: یک منبع مستقل تاکید 
کرده که »ترامپ بسیار عصبی و خشمگین از همه، به فکر برکنار 

کردن کارمندان بلندپایه است«.

زمزمه های استیضاح ترامپ
رئیس جمهور آمریکا تهدید علیه امنیت شناخته شد

در جنایتی الگو گرفته از صهیونیست ها

رپرتاژ آگهی


