
سازمان همکاری اســامی از دولت های اروپایی 
خواسته اقدامات تنبیهی جدی را برای اهانت کنندگان 
به قرآن کریم در سوئد، هلند و دانمارک در پیش بگیرند.

۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسالمی در پایان نشست 
فوق العاده خود در شهر جده پس از جنایت سوزاندن قرآن کریم 
که محکومیت های گسترده کشورهای عربی و اسالمی را به دنبال 
داشت، بیانیه ای را منتشر کردند. این سازمان ضمن محکومیت 
جنایت آتش زدن قرآن کریم در سوئد، هلند و دانمارک، دیگر 

نارضایتی خود را از اقدامات تحریک کننده فعاالن راست گرای 
افراطی در اروپا ابراز داشــت و گفت: »دولت های مربوطه باید 
اقدامــات تنبیهی جــدی را در پیش بگیرند به ویژه که چنین 
اقدامات تحریک آمیزی بارها و بارها از سوی افراطی های راست گرا 
در این کشــورها انجام شده است.« به گزارش ایسنا، همچنین 
مجارســتان واکنش سوئد به قرآن سوزی را محکوم کرد. وزیر 
خارجه مجارستان عنوان داشت، واکنش سوئد به هتک حرمت 

قرآن که باعث خشم ترکیه شده یک »حماقت جدی« است.

از شبکه  نقل  به  »ایندیپندنت«  انگلیسی  نشریه 
خبری هند یعنی »نیوز 18« نوشــته رهبران ارشــد 
طالبان به  دلیل ممنوع اعام شدن آموزش دختران )در 
مدارس و دانشگاه ها( در حال بررسی گزینه برکناری ما 

»هبت اهلل آخوندزاده«، رهبر این گروه هستند.
کمتر از دو سال از تسلط طالبان بر افغانستان می گذرد 
و طــی این مدت رســانه های بین المللی بارهــا از اختالف 
بین ســران طالبان بر ســر نحوه اداره کشور خبرداده اند. در 

جدیدترین مورد نشریه انگلیسی ایندیپندنت به نقل از رسانه 
»نیوز ۱۸« هند نوشــته: »مقام های ارشــد طالبان در حال 
بررسی گزینه برکناری مال هبت اهلل آخوندزاده از رهبری این 
گروه  هســتند، زیرا ممنوعیت آمــوزش دختران را تهدیدی 
برای وحدت در حکومتشان می دانند.« گویا طالبان جانشین 
رهبر خود را نیز مشــخص کرده و مــال »عبدالغنی برادر«، 
معاون نخست وزیر طالبان کسی اســت که قرار است رهبر 

جدید طالبان شود. 
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در گزارش مستند کیهان بخوانید

آشوب و اعتصاب به اروپا برگشت
فرانسه و انگلیس فلج شدند

گزارش خبری کیهان

رکورد اعدام در دوران بن سلمان شکسته شد
147 اعدام در یک سال!

رژیم صهیونیستی بندر استراتژیک حیفا را به هندی ها فروخت

سرویس خارجی-
معترضان به وضعیت وخیم اقتصادی طی دو روز 
گذشته با اعتصاب سراسری در فرانسه و انگلیس این 
دو کشور را رسماً فلج کردند و بدین ترتیب آشوبی که 
پاریس و لنــدن منتظر وقوع آن در ایران بودند برای 
چندمین بار دامن خودشان را گرفت. اعتصاب انگلیس 
»یکی از بزرگ ترین اعتصاب ها در تاریخ این کشور« 
عنوان شده و در فرانسه نیز چیزی حدود 3 میلیون 

نفر به خیابان ها آمدند.
در حالی که دولت های اروپایی طی ماه های گذشــته 
به هر ابزار و حقه ای متوســل شــدند تا با تنفس مصنوعی 
آشــوب ها را در ایران زنده نگه دارند اما این خود اروپاست 
که این روزها درگیر بدترین و خسارت بارترین آشوب ها و 
اعتراض ها شــده است. از آغاز ســال جدید میالدی تقریباً 
روزی نبوده که شهرهای اروپایی شاهد تظاهرات و اعتصاب 
در اعتراض به شرایط بد اقتصادی نباشد. واکنش دولت های 
اروپایی نیز تنها، اجرای سیاست های سختگیرانه اقتصادی 
و کوبیدن بیشتر بر طبل جنگ با ارسال گسترده تسلیحات 
به اوکراین بوده است؛ مسئله ای که مردم را بیشتر عصبانی 
کرده اســت. در فرانسه و انگلیس گزارش ها نشان می دهد 
کــه معترضان به وضعیت وخیم اقتصــادی با قدرت تمام 
به خیابان ها بازگشــته اند و شاهد آن نیز فلج شدن فرانسه 
و انگلیس در اعتصاب سراســری دو روز گذشته است. در 
فرانســه دولت ماکرون به دنبال تصویب و اجرای طرح های 
ریاضتی به خصوص طرح افزایش ســن بازنشستگی از 62 
به 64 ســال است. مسئله ای که میلیون ها کارگر و کارمند 
فرانسوی را به خیابان ها کشانده اما ماکرون همچنان اصرار 
دارد کــه این طرح را به قانون تبدیل کند. پس از اعتراض 
گســترده مردمــی ۱۹ ژانویه )2۹ دی( کــه اتحادیه های 
کارگری شــمار حاضران در آن را بیــش از 2 میلیون نفر 
ذکر کردند روز سه شنبه نیز سرتاسر فرانسه شاهد خروش 
میلیونی مردمی علیه طرح بازنشســتگی ماکرون بود. این 
تظاهرات که برخی آن را »بزرگ ترین در چند دهه گذشته 
فرانســه« می نامند دیروز )چهارشــنبه( به شکل گسترده 
در مطبوعات مکتوب فرانســوی بازتاب یافت.کنفدراسیون 
عمومی کار )CGT( تعداد شرکت کنندگان در این اعتراض 
را بیش از 2 میلیون و ۸۰۰ هزار نفر اعالم کرده است. این 
رقم از افزایش معترضان حاضر در اعتراضات خیابانی نسبت 
به تظاهــرات ۱4 روز قبل از آن )2۹دی( حکایت دارد. در 
پی برگزاری این اعتصابات و تظاهرات، بخش های مختلف 
فرانســه اعم از توزیع برق و سوخت، حمل ونقل عمومی و 

فعالیت مدارس فلج شد.
ویدیو ها و تصاویر مختلفی نیز منتشر شده اند که نشان 
می دهد مردم خشــمگین در شــهرهای »نانت« و »رن« با 
نیروهای امنیتی فرانسه درگیر می شوند. نیروهای امنیتی در 
این دو شهر با شلیک گاز اشک آور و خودروهای آب پاش به 

معترضان حمله می کنند.
به نوشــته روزنامه »دیلی میل«، تظاهــرات ابتدا آرام 
برگزار شد، اما خیلی زود شهرهای مختلف فرانسه دستخوش 
آشــوب، ناآرامی و درگیری  معترضان بــا نیروهای باتوم به 
دست شــد. در شهر »نانت« معترضان علیه نیروهای پلیس 
از مواد محترقه استفاده کردند. در چند شهر دیگر نیز چند 
گروه از معترضان اعالم کردند دست به اجرای تاکتیک های 
»رابین هودی« که دولت آن را غیر مجاز خوانده، زده اند. در 
شــهر »لوئه گارون«، در جنوب غرب فرانسه، اعضای شاخه 
وابســته به اتحادیه CGT برق چندیــن دوربین ثبت تخلف 
ســرعت خودروها را قطع کرده و چندیــن کنتور برق را از 
کار انداختند.گزارش هــا حکایــت از آن دارد که بیش از 23 
نفر در راهپیمایی اصالحات حقوق بازنشســتگی در پاریس 
بازداشت شده اند. تصاویر منتشــر شده از سوی رسانه هایی 
مثل »دیلی میل« نیز از ســرکوب بسیار شدید معترضان از 

سوی پلیس فرانسه حکایت دارد.
پیش به سوی دیکتاتوری...!

شــهروندان فرانســوی اقدام ماکرون در افزایش ســن 
بازنشستگی و عدم توجه به اعتراضات کنونی را »دیکتاتوری« 
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پلیس آمریکا در جنایتی تازه ثابت کرد که حتی می تواند 
معلولی را که هر دو پایش از زانو قطع شــده را با هشت گلوله 

مستقیم در خیابان  های شهر لس آنجلس به قتل برساند.
یک ماه از ســال 2۰23 میالدی گذشته و خشونت پلیس آمریکا 
انگار افســار پاره کرده است تا شانه به شانه با رکورد آمار تلفات ناشی 
از خشونت های مســلحانه در آمریکا، اعداد و واقعیت های جدیدی را 
خلــق کند. پیش از این دیده بودیــم که پلیس آمریکا چندان برایش 
فرقی ندارد که در مواجه با یک سیاه پوست یا اسپانیایی تبار و یا حتی 
سفیدپوســت قرار می گیرد. به وقتش، با اتکاء بر خشــونت نامتعارف 
به هیچ کســی رحم نمی کند. روز گذشته در خیابان های لس آنجلس 
واقعیت دیگری فاش شــده و آن اینکه پلیس آمریکا حتی می تواند به 
سمت یک معلول بدون پا هم آسیب برساند و جان او را بگیرد. معلولی 
که به ســختی می توان تصور کرد کــه بتواند ضرری را متوجه جامعه 

خود کند. 
روز گذشته در لس آنجلس و بار دیگر در نقطه ای از ایالت کالیفرنیا 
صحنه ای دلخراش رقم خورد. تصاویری که بخشی از این تقابل را ثبت 
کردند، نشان می دهند که دو پلیس مسلح اسلحه های خود را به طرف 
یک معلول سیاه پوست به نام »لو« که از نعمت هر دو پا محروم است، 
دراز می کنند. مرد سیاه پوســت که وحشت زده شده، ناگهان از ویلچر 
خود را به زمین می اندازد و ِکشان ِکشان سعی می کند تا خود را از دید 
دو پلیس خارج کند. هرچند که چندان موفق نیســت و مورد اصابت 

گلوله مستقیم پلیس قرار می گیرد و جان خود را از دست می دهد. 
بر اســاس گزارش ها، گفته می شــود پلیس دو بار سعی کرده تا 
با اســتفاده از شــوکر برقی مرد سیاهپوست را دستگیر کند اما موفق 
نشده است. در فیلم  منتشرشده همچنین به نظر می رسد که »لو« در 
صحنه ای از ویدئو به ســمت مأموران برمی گردد و ظاهراً ژست پرتاب 
چاقو به سمت آنها را می گیرد. پلیس کالیفرنیا مدعی شده که مأموران 
از بیم اینکه »لو« شــاید چاقو را به سمت آنها پرتاب کند، ۸ گلوله به 
سمت او شلیک کرده اند! مأموران بعد از تیراندازی به سمت »لو« رفته 

و دست هایش را از پشت با دستبند بسته اند.
اعضای خانواده »لو« در یک نشســت خبــری در مجاورت اداره 
پلیس تاکید کرده اند که او به دلیل از دســت دادن دو پای خود هرگز 
نمی توانســته عامل تهدیدآمیز جدی برای مأموران به حســاب آمده 
باشــد. آنها همچنین تصریح کرده اند که هر دو پای »لو« از ناحیه زانو 
قطع بوده و اظهارات پلیس مطابق واقعیت نیســت.  یکی از بستگان 
»لو« خطاب به پلیس کشــورش می گوید: »شــما می دانســتید که 
زندگی تان در خطر نیســت. او می خواست با ران هایش فرار کند. واقعاً 

چقدر می توانید سنگدل باشید؟«
این حادثه تنهــا چند هفته بعد از یک قتل خشــونت آمیز دیگر 
و کشــتار یک سیاه پوســت دیگر رخ داد. در جریان آن حادثه که در 
ممفیس اتفاق افتاد، یک جوان 2۹ ساله در حالی که در راه خانه خود 
بود و مادرش چشــم به انتظارش نشســته بود، از سوی چهار پلیس 
محاصره می شــود و بنا بر ادعاهای واهی مورد تهاجم و ضرب وشــتم 
قرار می گیرد. ضربات پلیس آمریکا به حدی ســنگین و کاری بود که 
جــان این جوان آمریکایی را گرفت. آنچه از آن به عنوان نژادپرســتی 
نظام مند در آمریکا مطرح می شــود گویای حقیقت تلخی اســت که 
زندگی سیاه پوستان برای قدرت حاکمه در این کشور اهمیت ندارد تا 
آنجا که آنها به راحتی در جریان درگیری ها مورد هدف تیراندازی قرار 
می گیرند. گفتنی اســت، جنبش هایی همچون »زندگی سیاه پوستان 
اهمیت دارد« هم از دل همین رنج قدیمی آمریکایی های آفریقایی تبار 

نشأت گرفته است.

سرویس خارجی-
نشریه ای انگلیسی نوشــته ترکیه با سدهایی که در مسیر رود 
فرات ساخته، سهم سوریه از این رود را به شدت کاهش داده و بقای 
میلیون ها تن را به خطر انداخته اســت. این نشریه هشدار داده که 

ترکیه می خواهد شمال سوریه را خشک کند.
وقتی جهان به بلوک غرب و شرق تقسیم می شد و »جنگ سرد« بسیاری 
از معادالِت جهاِن آن  روزگار را رقم می زد، بلوک غرب عالقۀ زیادی داشــت 
تا ترکیــه را تبدیل به عضوی از اعضای بلوک خود کنــد و وعدۀ »جزئی از 
اروپا شــدن« شاید بزرگ ترین »دروغ« برای جذب ترکیه بود تا این کشور به 
سمت شوروی نلغزد. اما این روزگار مدت هاست که سپری شده، دیگر شوروی 
وجود ندارد، معادالت دگرگون شده و اروپا دیگر دل نگراِن متحد شدِن ترکیه 
با شــوروی نیســت! در واقع علت اصلِی جاذبۀ ترکیه برای اروپا دیگر وجود 
نــدارد، حاال ترکیــه، گرچه عضوی از ناتو اســت و در بخش نظامی! اروپایی 
محســوب می شود، اما کشوری اســت که به همه جای جهان سرک می شد 
و سیاســت های ســلطه جویانه اش به ویژه در دوره »رجب طیب اردوغان« با 
سیاست های سلطه جویانه اروپا تضاد شــدیدی پیدا کرده است. حاال جاذبۀ 
ژئوپلیتیک ترکیه برای اروپا با دافعۀ اقتصادگرایِی این کشــور جایگزین شده 
اســت؛ نیاز ترکیه به منابع انرژی روز افزون است و این کشور برای دستیابی 
به منابع انرژی، در خاک ســوریه با گروه های تروریستی همکاری می کند و 
دست به اشغال خاک این کشور می زند، در لیبی دست به اکتشاف نفت و گاز 
می زند، در دریای مدیترانه منافع خود را پیگیری می کند و... برخی از این ها 
اروپا و جهاِن غرب را هم که خود، ید طوالیی در چنین سیاســت هایی دارد، 

خشمگین می کند.
ما نگراِن نگرانِی اروپایی ها نیســتیم اما باید دانست که موارد پیش گفته 
باعث شــده اســت که غرب و رســانه های آن گاهی پرتوی بر سیاست های 
خصمانــه ترکیــه بیندازند و زوایایــی تاریک از سیاســت خارجی خصمانه 
اردوغانی را روشــن کنند. از این روســت که پایگاه خبری-تحلیلی انگلیسی 
»نیو اینترنشنالیســت« گزارش داده، ترکیه دسترسی مناطق شمالی سوریه 
بــه آب رود فرات را به شــدت کاهش داده و بقا را بــرای مردم این مناطق 
که شغل اصلی شان کشاورزی است،  دشوار کرده است. نویسنده این گزارش 
می گوید در سفر به شهر الطبقه در شمال سوریه، مشاهده کرده که کشاورزان 
این منطقه با »بی آبی شــدید«ی دســت وپنجه نرم می کنند و هنوز نیمی از 

محصوالتشان آب الزم را در سال جاری دریافت نکرده اند.
آن طور که ایســنا از این نشریه نقل کرده، منطقه تحت کنترل ُکردها در 
شــمال و شرق ســوریه از 2۰2۱ از بحران کم آبی رنج می برد. کاهش سطح 
آب فرات – طوالنی ترین رود سوریه و یکی از بزرگ ترین رودخانه های جهان 
– موجب کمبود برق و آب در این منطقه شــده اســت، جایی که کشاورزی 
منبع اصلی درآمد مردم اســت. این رود از ترکیه سرچشمه می گیرد و آنکارا 
۹۰ درصد از جریان آب را در کنترل دارد. فرات سپس وارد سوریه شده و از 
آنجا به عراق می رود. این رود منبع اصلی سوریه در تامین آب شرب و تولید 

برق است.
آنکارا و دمشــق در ۱۹۸۷ توافق کردند که ۵۰۰ مترمکعب از آب فرات 
در هر ثانیه به ســوریه برود و در عوض،  دمشــق از حمایت از حزب کارگران 
کردســتان ترکیه )پ ک ک( دست بردارد، حزبی که آنکارا آن را یک سازمان 
تروریســتی می داند. اکنون با گذشــت بیش از 3۰ ســال از این توافق، این 
همکاری به بن بست رسیده است. از اوایل 2۰2۱ حجم آب ورودی از ترکیه 
به شــکل نگران کننــده ای کاهش یافته و عالوه بر کاهــش تولید برق، بقای 
میلیون ها تن را به خطر انداخته اســت. یک دهه جنگ در ســوریه هم این 
وضعیت را تشــدید کرده است. ترکیه از آب به عنوان یکی از سالح های خود 
در نبرد با خودمختاری کردها در شــمال سوریه استفاده می کند، نبردی که 
چندین حمله نظامی را هم در پی داشــته است. ترکیه با شبکه سدهایی که 
در مســیر این رودخانه در خاک خود ایجــاد کرده، عمال می تواند میزان آب 

دریافتی همسایه جنوبی خود را کنترل کند.
گفتنی اســت، منطقه به اصطالح خودمختار ُکردها در شمال سوریه در 
خالء قدرتی بال و پر گرفت که با خروج نیروهای »بشــار اسد« از شمال این 
کشــور در 2۰۱2 ایجاد شــد. از زمان این به اصطالح خودمختاری، مقامات 
ترکیه بیم آن دارند که اگر یک نهاد ُکرد در همسایگی ترکیه فعالیت داشته 
باشــد، در نهایت »مسئله ُکردها« در خاک ترکیه وخیم تر خواهد شد. آن چه 
به ظاهر آنکارا را نگران کرده، احتمال شدت گرفتن خواست خودمختاری در 
ُکردهای ترکیه است )البته با عزل نظر از سیاست های کشورگشایانه عثمانی ِ 
اردوغان(. باری، اگر دولت مرکزی ســوریه همچنان شــمال این کشور را در 
دست داشت و این به اصطالح خودمختاری با چراغ سبز آمریکا اساس امنیت 
در شمال سوریه را تضعیف نکرده بود، شاید دیگر اردوغان و دولتش هم توان 

تُرک تازی در این منطقه را نداشتند.

سازمان اروپایی-سعودی حقوق بشر می گوید صدور حکم اعدام 
در عربستاِن دوره بن سلمان رکورد زده است. رژیم سعودی در سال 
۲۰۲۲ حدود 1۴۷ تن را اعدام کرده و این آمار باالتر از مجموع کل دو 

سال قبل تِر آن است.
چنان که بارها گفته و نوشــته شــده اســاس رژیم آل ســعود روی خوِن 
مســلمانان این کشــور )و حتی برخی از دیگر کشــورها( بنا نهاده شده و در 
طول تاریخ نه چندان بلندش همواره مشــغول سرکوبگری بوده است، گاهی 
شــدید و گاهی ضعیف تر؛ اما با سربرآوردِن ولی عهد سودایی جدید این کشور 
که در غیبِت پدِر فرتوتش همه ارکان قدرت را به دســت گرفته، همه چیز در 
عربستان سرعت گرفته است. رژیم سعودِی تحت امر این ولی عهد خشن تر از 

همیشه است. 
ســازمان اروپایی-سعودی حقوق بشــر در گزارشی اعالم کرد، حکم های 
اعدام در دوره ولی عهدی »محمد بن سلمان« در عربستان، هر سال تقریباً دو 
برابر شــده و میانگین اعدام ها در دوره بن سلمان و پدرش ۸2 درصد افزایش 
داشته است. آن طور که ایســنا نوشته، در این گزارش آمده است که در سال 
2۰22 عربســتان ۱4۷ تن را اعدام کرد و ایــن آمار از مجموع کل حکم های 
دو ســال گذشــته که ۸۱ مورد بوده، بیشتر بوده اســت، از این ۱4۷ تن ۸۱ 
نفــر در یک روز در مارس 2۰22 اعدام شــدند که به عنوان بزرگ ترین اعدام 
دســته جمعی تاریخ عربستان شناخته می شود و محکومیت های بین المللی را 

به دنبال داشت.
طبق این گزارش، در سال های 2۰2۱ و 2۰22 حکم های اجرا شده ۱۱۹ 
درصد افزایش داشــته و صدور این حکم ها در ســال های 2۰2۰ تا 2۰22 نیز 
444 درصد افزایش داشــته است. بر اساس اعالم مرکز رسمی حقوق بشر در 
سال 2۰2۰ میالدی 2۷ حکم اعدام و در سال 2۰2۱ میالدی 6۷ حکم اعدام 
اجرا شدند. همچنین باید افزود که عربستان ده ها نفر را مخفیانه و بدون مطلع 
کردن خانواده ها اعدام کرده اســت. بازماندگان اعدام شــدگان در عربستان به 
بی بی سی گفته اند که حکومت بدون آن که به آنها اطالع بدهد فرزند یا عضو 
 خانواده شــان را اعدام کرده است. یکی از این موارد خانواده »مصطفی خیاط«
- یکی از این اعدام شــدگان- اســت که می گوید هیچ خبر و اطالعی پیش از 

اعدام به آنها داده نشده بود.

دبیرکل ناتو در مراســمی در توکیو، چین را قدرتی در مســیر 
»مستبدتر« شدن خواند که »بی محابا رفتار می کند« و باید جلوی آن 
ایستاد. او بر اهمیت همکاری نزدیک ناتو با شرکای خود در اقیانوس 

هند و اقیانوس آرام نیز تأکید کرد.
همزمــان با حرکت رو به جلوی چین در همه حوزه ها به ویژه اقتصادی و 
نظامــی، نگرانی صاحبان نظم کنونی نیز افزایش می یابد. گو »تهدید« تبدیل 
چین به یک قدرت تمام عیار برایشان »معتبر« شده و برای جلوگیری از تغییر 
شــرایط، باید حرکتی کنند. یکی از این حرکت ها، ســفر به منطقه و تحریک 
همسایگان اژدهای زرد است. برای همین هر از چندگاهی، خبری از سفر فالن 
مقام آمریکایی یا ناتو به ژاپن یا کره جنوبی و این روزها تایوان منتشر می شود. 

تحرکاتی که در مورد روسیه، به آغاز جنگ اوکراین منجر شد! 
»ینس اســتولتنبرگ« دبیرکل ناتو که به توکیو رفتــه در این باره و در 
دانشــگاه »کیئو« گفت: »همکاری با شرکا در سراسر جهان، به ویژه در هند 
-آرام، بخشی از پاسخ به دنیای خطرناک تر و غیر قابل پیش بینی است...ایده ای 
مبنی بر اینکه چین برای ناتو اهمیتی ندارد، کارآمد نیست...جنگ در اوکراین 
نشان داد که چقدر امنیت در هم تنیده و مرتبط است. این نشان می دهد که 
آنچه در اروپا اتفاق می افتد، تبعاتی برای شرق آسیا دارد و آنچه در شرق آسیا 
رخ می دهد، برای اروپا از اهمیت برخوردار اســت.« گرچه او گفت چین یک 
دشــمن نیست، اما افزود که این کشــور در حال تبدیل شدن به یک »قدرت 
مســتبدتر« است که »رفتار بی محابا نشان می دهد، تایوان را تهدید می کند و 
قابلیت های نظامی اش را توســعه می دهد که می تواند به کشــورهای ناتو هم 
برســد.« آن طور که ایسنا نوشته، این استولتنبرگ حتی متعهد شد که روابط 

ناتو را با توکیو تقویت کند! 
واکنش چین

اما از طرف دیگر سخنگوی وزارت خارجه چین روز چهارشنبه گفت، پکن 
امیدوار اســت که ژاپن و ناتو از دامن زدن به مسئله »تهدید چین« و تحریک 
تقابل منطقه ای دست بردارند و اجتناب کنند. »مائو نینگ«، سخنگوی وزارت 
خارجه چین در نشست خبری اش اضافه کرد: »چین همواره یک مدافع ثبات 
و صلح منطقه و بین الملل بوده و این برای همه مشــخص اســت. امیدواریم 
که طرف های مرتبط به مســئله تهدید چین و تحریک تقابل منطقه ای دامن 
نزنند.« گفتنی اســت، دبیرکل ناتو قبل از توقف در ژاپن به کره جنوبی ســفر 
کرده و از سئول خواسته بود حمایت نظامی خود را از اوکراین افزایش دهد و 

همزمان هشدارهای مشابهی در مورد افزایش تنش با چین داده بود.

درخواست سازمان همکاری اسالمی از غرب 
برای محاکمه هتاکان به قرآن

ایندیپندنت: رهبر طالبان
 به زودی برکنار می شود!

جدیدترین آمار ارائه شده از سوی مرکز ملی 
آمار انگلیس نشــان می دهد که یک پنجم مردم 
این کشــور در مواجهه با افزایش افسار گسیخته 
قیمت هــا، خوراکی های تاریخ مصرف گذشــته 

استفاده یا وعده های خود را کوچک تر کرده اند.
مرکز ملی آمار انگلیــس اخیرا تحقیقاتی را صورت 
داده تا تاثیر افزایش هزینه های زندگی و تاثیر مشکالت 
دسترســی به خدمات بهداشتی در این کشور را بررسی 
کند. در نتیجه مطالعات صورت گرفته روی هزاران خانوار 
انگلیسی ۱۸ درصد بزرگساالن گفته اند که وعده غذایی 
کمتر و یا غذای تاریخ مصرف گذشــته مصرف می کنند. 
به گزارش ایرنا یافته های مرکز ملی آمار انگلیس نشــان 
می دهد خانواده های دارای فرزند، آن هایی که به دیابت و 
یا عالئم افسردگی متوسط تا شدید مبتال هستند، بیشتر 
به صرف غذاهای کمتر یا تاریخ گذشته متوسل شده اند. 
حدود یکی از هر هفت بزرگسال )۱۵ درصد( در انگلیس 
هم نسبت به مشــکالت مالی برای تهیه خوراکی اشاره 

 بی بی سی: 20 درصد مردم انگلیس 
غذای تاریخ مصرف گذشته می خورند

 نشریه انگلیسی هشدار داد

ترکیه در حال خشک کردن شمال سوریه 
جان میلیون ها انسان در خطر است

  پلیس آمریکا  این بار 
یک سیاه پوست معلول را با 8 گلوله ُکشت

نطق ضد چینی دبیرکل ناتو در ژاپن

نامیده اند. بررســی ها همچنین نشــان می دهد ۷4 درصد 
فرانســوی ها اقدام ماکرون برای افزایش سن بازنشستگی را 

بی عدالتی و خارج از دموکراسی می دانند. 
رئیس جمهوری فرانسه دوشنبه شب و در آستانه دومین 
تجمع بزرگ مردمی و اعتصابات سراسری همچنان بر تصمیم 
خود مبنی بر اجرای طرح بازنشســتگی پای فشرده و گفته 
بود: »اصالح قانون بازنشستگی در تناسب با سایر کشورهای 
اروپایی و نیز برای نجات نظام فرانسه اجتناب ناپذیر است.« 
اما اعتراضات گســترده روز سه شــنبه در سراسر فرانسه از 
بلندی دیواری حکایت دارد که بر سر راه دولت فرانسه برای 
اصالح قانون و افزایش ســن بازنشستگی قرار گرفته است؛ 
اعتراضاتی که عالوه بر مردم گروه ها و چهره های سیاســی را 

نیز همراه کرده و قرار است همچنان ادامه یابد.
اعتصاب ها ادامه می یابد

 ایرنــا در ایــن رابطه بــه نقــل از روزنامه فرانســوی 
»لو فیگارو«، نوشــته هــر چند که دولــت امانوئل ماکرون 
سرسختانه به اجرایی شده قانون جدید اصرار دارد، گسترده 
شدن اعتراضات و افزایش تعداد شرکت کنندگان آن نسبت 
به اعتراضات 2 هفته پیش نشــان می دهد که مخالفان قصد 
کوتاه آمدن ندارند. بر اســاس این گــزارش با وجود کاهش 
تعداد افرادی که در بخش های دولتی، حمل ونقل و آموزشی 
به اعتصاب سراسری پیوستند، شمار معترضان در خیابان ها 
در شــهرهای مختلف فرانسه نســبت به اعتراضات ۱4 روز 
پیش افزایش داشــته و همیــن امر اتحادیه هــا را به ادامه 
مســیر اعتراض مصمم تر کرده است. موفقیت اتحادیه ها در 
بسیج مردم در برابر طرح دولت که از دوشنبه گذشته برای 
بررسی و رای گیری به مجلس ملی رفته است، آنان را بر آن 
داشــته تا تظاهرات و تجمعات دیگــری را پیش بینی کنند. 
 به این ترتیب، فرانســویان قرار اســت در روزهای سه شنبه

۷ فوریه )۱۸ بهمن( و پنجشــنبه ۱۱ فوریه )22 بهمن( نیز 
به خیابان ها بیایند.

انگلیس هم فلج شد
چهارشــنبه )دیروز( اتحادیه های کارگری انگلیس نیز 
ضربه ســنگینی به دولت ضعیف »ریشــی سوناک« زدند و 
یکی از بزرگ ترین اعتصاب های تاریخ این کشــور را بر این 
دولت تحمیل کردند. ایــن اعتصاب باعث تعطیلی مدارس، 
راه آهــن و بخش های مختلــف اقتصاد در انگلیس شــده 
اســت. رکود اقتصادی، تورم مهارنشــدنی، کمبود انرژی و 
مشکالت معیشــتی همه و همه مردم انگلیس را که از رفاه 
همیشگی خود محروم کرده به اعتراض واداشته و در نتیجه 
اهمال کاری دولت، بیش از نیم میلیون نفر از مشاغل عمومی 
دیروز )چهارشنبه( در اقدامی هماهنگ و کم سابقه دست به 
اعتصاب زدند. طبــق برآوردهای صورت گرفته اعتصاب نیم 
میلیون نفری مشــاغل عمومی در انگلیس 6۸میلیون پوند 
به اقتصاد این کشور خسارت زده است. این خسارت عالوه بر 
زیان ناشی از غیبت کارکنانی است که نمی توانند دورکاری 
کار کنند وگرنه این مســئله خودبه تنهایی 26 میلیون پوند 

دیگر به اقتصاد روباه پیر خسارت زده است.
از معلم ها تا رانندگان قطار در اعتصاب

به گزارش ایرنــا از لندن، در حرکت اعتراضی دیروز که 
یک چالش بزرگ برای دولت محافظه کار »ریشــی سوناک« 
به شــمار می رود، بیــش از ۱2۰ هزار معلــم در انگلیس و 
ولز، کارکنان دانشــگاه ها، رانندگان قطــار، کارمندان دولت 
و بســیاری دیگر از مشــاغل در تداوم اعتــراض به افزایش 
افسارگســیخته هزینه های زندگی و مشکالت عمیق مالی 
دســت از کار کشــیدند. آخرین اعتراض تاریخ ساز مشاغل 
عمومی به ســال 2۰۱۱ بر می گردد که حدود 3 میلیون نفر 
در اعتراض به اصالحات نظام بازنشستگی کشور دست از کار 

کشــیده بودند. معترضان در این حرکت اعتراضی خواستار 
بهبود شــرایط کاری و افزایش دســتمزدهای خود هستند. 
معترضان از دولت می خواهند که حقوق آنها را باالتر از نرخ 
تورم تعیین کند. نرخ تورم در انگلیس طی یک ســال و نیم 

تقریبا ۵ برابر شده است. 
ســازمان های بین المللی هم دورنمای تاریکی را نسبت 
به شــاخص های اقتصادی انگلیس ترســیم کرده و درباره 
کوچک تر شدن اقتصاد این کشــور هشدار داده اند. با اینکه 
همه کشــورهای اروپایی در بحران اقتصادی به سر می برند 
و تورم به شــکل افسارگســیخته ای افزایش یافته است، اما 
طبق ارزیابی جدید صندوق بین المللی پول که روز سه شنبه 
منتشــر شــد اقتصاد انگلیس از هر نظر در بدترین وضعیت 
نسبت به سایر قدرت های اقتصادی جهان قرار دارد و در سال 

جدید میالدی کوچک تر خواهد شد.
اعتراض مشــاغل عمومــی در انگلیس اوایل تابســتان 
گذشته با اعتصاب کارکنان شبکه ریلی آغاز شد و به تدریج 
با پیوســتن ســایر مشــاغل عمومی به یک جنبش مدنی 
تبدیل شد. اینک ده ها اتحادیه و سندیکای معترض به صف 
معترضان ملحق شده و اعتصاب ها به اوج رسیده است.طبق 
برآوردهای صورت گرفته تحــرکات اعتراضی ماه های اخیر 
بالغ بر 6 میلیارد پوند به اقتصاد بحران زده انگلیس زیان  زده 
است. مرکز ملی آمارهای انگلیس هم اعالم کرده که در سال 
گذشته میالدی بیش از ۱.6 میلیون روز کاری از دست رفت 
که این میزان باالترین رقم ســاالنه از ســال ۱۹۹۰ به شمار 
می رود. رفتاری که »ریشی سوناک« در ماه های اخیر نشان 
داده گونه ای از خوش باوری است که اوضاع خودبخود بهبود 
می یابد. او همچنیــن روی الیحه ای که برگزاری اعتصاب ها 
در کشور را محدود می کند حســاب زیادی باز کرده است. 
در الیحه پیشنهادی دولت ریشی سوناک، سطحی حداقلی 
از خدمات عمومی مشــخص شــده اســت که بر اساس آن 
کارگران و کارکنان در بخش های خدمات اضطراری عمومی 

حق اعتصاب نخواهند داشت. 
رکوردزنی بی خانمان ها دراسکاتلند

از اســکاتلند نیز خبر می رســد که بحــران اقتصادی 
موجب افزایش قابل توجه بی خانمان ها در این کشــور شده 
است. رســانه ها روز سه شنبه از افزایش ۱۱ درصدی میزان 
بی خانمان های اسکاتلند در سال 2۰22 خبر دادند و نوشتند 
که تعداد بی خانمان ها در اســکاتلند بــه باالترین حد خود 
رسیده است. اسکاتلند کمتر از ۵ و نیم میلیون نفر جمعیت 
دارد. به گزارش خبرگزاری »آناتولی«، اسکاتلند در سپتامبر 
2۰22 )شــهریور(رکورد جدیدی را در شمار بی خانمان های 
خود تجربه کرد و شــمار بی خانمان های آن  حدود 2۹ هزار 
نفر اعالم شد که باالترین رقم از زمان از سال 2۰۰2 به این 

سو است.
بلژیک

 در بلژیــک نیز هزاران نفر از کارکنان و کارگران بخش  
مراقبت های بهداشتی روز سه شنبه با حضور در خیابان های 
پایتخت و در اعتراض به دولت، شرایط بهتر کاری را خواستار 
شدند. به نوشته وبگاه شبکه خبری »تی آرتی« ترکیه بیش 
از ۱۰ هزار نفر نفر از شــاغالن بخش بهداشــتی و پزشکی  
در سراسر »بروکســل« پایتخت بلژیک با برپایی تظاهراتی 

خواستار شرایط کاری بهتر و دستمزد بیشتر شدند.

کرده اند. این نظرسنجی همچنین نشان می دهد که 24 
درصد مردم گاهی اوقات، بندرت یا هرگز نمی توانند به 
راحتی خود را گرم کنند. این درحالی است که بیش از 
دو سوم از کسانی که توانایی خرید مواد غذایی نداشتند 

اعالم کردند که قادر به گرم کردن خود نبوده اند.

سرویس خارجي-
بحران اقتصادي شــدید در بندر حیفا که طي چند 
سال گذشته تشــدید شده به همراه بي ثباتي اقتصادي 
و سیاســي در دیگر مناطق اشــغالي باعث شــد تا 
صهیونیست ها بندر مهم حیفا را به یک سرمایه دار هندي 

بفروشند.
ســالني مجلل و تشــریفاتي بــا صندلي هــاي طالیي و 
چلچراغ هاي چند تني که از سقف آویزان است در هتلي لوکس 
در بندر حیفا رژیم صهیونیستي خبر از رویدادي مهم و سیاسي 
را مي دهند، اما این رویداد چیزي نیست جز جلسه امضاي قرار 
داد فــروش »بندر حیفا«. اگرچه فــروش و واگذاري یک بندر 
تا حد زیادي عجیب به نظر مي رســد، اما نتانیاهو در روزهاي 
نخســت و کمتر از یک ماه پیش که به قدرت بازگشت، قرارداد 
فروش بندر حیفا را امضا کرد. خریدار این بندر استراتژیک نیز، 
»گاوتام آدانی«، ســرمایه دار بزرگ هنــدی بود که خبر معامله 
او به تازگي و پس از حدود یک ماه رســانه اي شــده است. در 
تصاویري که از جلسه فروش بندر حیفا منتشر شده، این خریدار 
هندي خوشحال به نظر مي رسد. رویترز در گزارش گفته است 
کــه این تاجر هندي، بندر حیفا را به قیمت 4 میلیارد شــیکل 
)۱.۱۵ میلیارد دالر( خریداری کرده است. این میلیاردر هندی 
اما جزئیات بیشــتري از معامله خرید بندر حیفا را اعالم نکرده 
است، هرچند مدعي سرمایه گذاري و توسعه این بندر و احداث 
اسکله های جدید در آن شده است. فروش بندر حیفا پنج سال 
زمان بــرد و مقامات تل آویو امید دارند تــا با فروش این بندر 
عالوه بر کاهــش هزینه هاي خود به اقتصاد بحراني فلســطین 

اشغالي سر و ساماني بدهند.
اهمیت بندر حیفا

از حیفــا به عنوان مرکز اقتصادي فلســطین اشــغالي یاد 
مي شــود، اما حیفا وقتي نامش بیشتر شنیده شده که حزب اهلل 
لبنان آن را با موشــک های رعد2 ورعد3 ، تهدید کرد. این بندر 
ســومین شــهر بزرگ رژیم صهیونیستي اســت که در مناطق 
شــمالي قرار دارد و به عنوان یک قطب گردشگری هم به شمار 
مي رود و هر سال صدها هزار نفر گردشگر داخلي و خارجی به 
این شهر می آیند. حیفا همچنین مرکز صنایع سبک و سنگین 
رژیم اســرائیل اســت و از آنجا که در اطراف یک خلیج کوچک 
برپا شــده و تپه کرمل بر آن مشرف اســت، امکانات صنعتی و 

بازرگانی متنوعی دارد.

بزرگ تریــن  و  نخســتین 
پاالیشــگاه نفت صهیونیســت ها 
در این شــهر بندری قــرار دارد و 
همچنین صنایع پتروشیمی در آن 
واقع اســت. صنایع  برق و فلزات 
نیز در ســاحل بندر حیفــا قرار 
گرفته و این شهر دارای بیشترین 
رفــت و آمد کشــتی ها در بنادر 
اسرائیل اســت. جمعیت حیفا بر 
2۷۰ هزار نفر بالغ می شود.با این 
حال صهیونیست ها بسیار نگرانند 
که موشــک هاي حزب اهلل به این 

بندر برســد و از همین رو بندر حیفا به ویژه از زمان تهدید 
حزب اهلل لبنان، همواره با وضعیت اقتصادي نامساعدي همراه 
بوده است. در حال حاضر نیز فروش این بندر، احتماال با این 
هدف صورت گرفته که بخشي از مشکالت اقتصادي آن که 

طي سال هاي گذشته تشدید شده، سر و سامان بیابد.
فروش حیفا در شرایط بحران اقتصادي

در عین حال، فروش بندر حیفا در شرایط بحران اقتصادي 
و بي ثباتي هاي سیاســي در داخل تل آویو صورت گرفته است. 
این روزها تل آویو نه تنها با اعتراضات ضد نتانیاهو رو به روســت 
و کابینه تندرو او نگراني ها را افزایش داده، بلکه از نظر اقتصادي 
نیز وضعیت مساعدي در مناطق اشغالي حاکم نیست. براساس 
گزارش تایمز اســرائیل، قیمت مسکن از سال گذشته تا کنون 
بیــش از ۱۵٪ افزایش یافته که باالترین حد افزایش بهای خانه 
در ده سالهٔ گذشته اســت. همچنین طبق اظهار بانک مرکزی 
رژیم صهیونیستي، در ۱2 ماه گذشته تورم در اسرائیل به ٪4.۱ 
رسید و پیش بینی می شود این نرخ همچنان صعودي باقي بماند.
چند روز پیش نیز، »آویگدور لیبرمن« وزیر دارایی پیشین 
رژیم صهیونیســتی نیز در توئیتی نســبت به وقوع یک بحران 
بی ســابقه اقتصادی در ایــن رژیم هشــدار داد و گفت: )رژیم( 
اسرائیل به سمت بحران اقتصادی بی سابقه ای پیش می رود که 
دهه ها است چنین چیزی را شاهد نبودیم و مسئولیت آن کامال 

به گردن بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی است.
از سوي دیگر، دو روز پیش واحد پول اسرائیل، با نام شیکل 
و بازار ســهام آن با سقوطي کم ســابقه رو به رو شد، روندی که 
تحلیلگران معتقدند به دلیل تــرس از برنامه های نتانیاهو برای 

بازنگری در سیســتم قضایي و افزایش اخیر خشونت ها مرتبط 
اســت. برمبناي گزارش میدل ایســت آي، دو روز پیش شیکل 
برای چهارمین روز متوالی ســقوط کرد و بــه 3.4۸۸ در برابر 
دالر آمریکا رســید. در همین حال، شاخص بازار بورس تل آویو 
موســوم به بلو چیپ ۱3۵ درصد و قیمت اوراق قرضه دولتی تا 
۱ درصد کاهش یافت. تحلیلگــران مالی در تل آویو می گویند 
کــه این کاهش به دلیل ترس از اصالحات بحث برانگیز اســت 
کــه نتانیاهو در نظر دارد انجام دهد. همچنین هفته گذشــته، 
ده ها مدیر بانک اســرائیلی به نتانیاهو هشدار دادند که برخی از 
مشتریان در حال برداشت وجه نقد از حساب های خود و مبادله 
آن با دالر آمریکا هســتند، زیرا می ترسند با تشدید تنش های 

سیاسی، شیکل بیشتر سقوط کند.
شکنجه زنان

از ســوي دیگر، مقامات زندان اسرائیل صبح روز سه شنبه 
به زنان زندانی فلسطینی حمله کردند. انجمن اسرای فلسطین 
در بیانیه ای اعالم کرد که نیروهای صهیونیســتي زنان زندانی 
را در زندان دیمون مورد ضرب و شــتم قرار دادند و به ســمت 
آنها گاز اشــک آور شــلیک و از اســپری فلفل استفاده کردند. 
کمیسیون امور زندانیان تشــکیالت خودگردان فلسطین اعالم 
کرد که سازمان زندان های اسرائیل )IPS( همچنین دستگاه های 
الکترونیکی و برخی اقالم شخصی زندانیان را به عنوان »مجازات 

دسته جمعی« مصادره کرده است.
در واکنش نیز، زندانیان فلســطیني تعدادی سلول ها را به 
آتش کشیدند. یاسمین شعبان، نماینده زنان زندانی فلسطینی 
نیز که در میان افراد مورد حمله قرار گرفت، به ســلول انفرادی 

انتقال داده شده است. گفته شــده حمله به زنان زندانی باعث 
خشــم زندانیان فلســطینی در تمامی زندان های اسرائیل شده 
است. کمیسیون زندانیان نیز گفت که زندانیان در زندان عوفر از 
پذیرش وعده های صبحانه خودداری کردند و خواستار صحبت 
تلفنی با زندانیان دیمون شــدند. این حمله یک روز پس از آن 
صورت گرفت که ۱2۰ فلســطینی در زندان بدنام صحرای نقب 
علیه اقدامات تنبیهی صهیونیست ها دست به اعتصاب غذا زدند. 
در مقابل مقامات صهیونیستي نیز برق زندان نقب را قطع کردند 
و خانــواده زندانیان را از مالقات منع کرده و وعده های غذایی را 

به آنها نمی دهند.
ادامه تخریب خانه فلسطیني ها

المانیتور نیز روز چهارشــنبه از فلســطین گزارش داد که 
صدها خانه فلســطینی در جبل المکابر به بهانه نداشتن مجوز 
ساخت، در آستانه تخریب توسط صهیونیست ها هستند. مقامات 
صهیونیســتي دریافت مجوز ساخت و ساز را برای فلسطینی ها 
تقریبا غیرممکن کرده اند و بســیاری از فلسطیني ها مجبور به 
ساخت و ســاز بدون مجوز هسستند. بر اســاس گزارش دفتر 
 هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد )OCHA(، اسرائیل 
در سال 2۰2۱ ، حدود 666 خانه فلسطینی را در کرانه باختری 
و بیت المقدس شرقی تخریب کرد و ۹۵۸ نفر را آواره کرد. این 

میزان 3۸ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
بي تفاوتي فلسطیني ها به سفر بلینکن

مناطق اشغالي فلسطین اگرچه دو روز پیش میزبان آنتوني 
بلینکن، وزیــر خارجه آمریکا بود، اما در غــزه و دیگر مناطق، 
فلســطینی ها به سفر بلینکن بي توجه بودند و گروه های مسلح 
در نوار غزه همزمان با سفر بلینکن متعهد شدند که به عملیات 
نظامی صهیونیســت ها در کرانه باختری پاســخ دهند. رمزی 
محمود یکی از ســاکنان غزه به المانیتــور گفت که مردم غزه 
از اسرائیل و آمریکا خسته شده اند. رمزی وضعیت را با توجه به 
بن بست سیاسی، شکست راه حل هاي سیاسي، در آستانه انفجار 
دانست. از سوي دیگر همبستگي ها با مردم فلسطین در خارج از 
مرزهایش همچنان پررنگ است و هواداران تیم فوتبال »الزوراِء« 
عراق در همبســتگی با مردم فلســطین، ورزشــگاه بین المللی 
»الشعب« بغداد را مزین به تصاویر شهید »خیری علقم« جوان 
فلســطینی کردند که اخیرا در عملیات شهادت طلبانه خود در 
پاسخ به جنایات ارتش رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین، 

شماری از صهیونیست ها را کشته یا زخمی کرد.


