
نقش ترکیه
در حمالت رژیم صهیونیستی به سوریه

وزارت خارجه سوریه طی دو نامه جداگانه  به دبیرکل 
 سازمان ملل و رئیس دوره ای شورای امنیت، به آنها یاد آور
شد که حمالت رژیم صهیونیستی به خاک سوریه، با 
هماهنگی آمریکا، ترکیه و تروریست ها صورت می گیرد.
وزارت خارجه ســوریه در دو نامــه جداگانه به دبیرکل 
ســازمان ملل و رئیس دوره ای شــورای امنیت، اعالم کرد که 
رژیم صهیونیستی با تروریست ها در حمله به سوریه، هماهنگ 
عمل می کند. وزارت خارجه سوریه در ادامه افزود: »جمهوری 

عربی ســوریه بار دیگر تأکید می کند که اصرار اســرائیل به 
مســیر خصمانه و خطرناک خود، نشان می دهد که اسرائیل 
با ترکیه و آمریکا هماهنگ اســت. هرکدام از این کشــورها، 
بخشی از خاک عزیز سوریه را اشغال کرده اند.« بنابراین نامه، 
حمالت رژیم صهیونیســتی به خاک سوریه، امنیت و ثبات 
منطقه را تهدید می کند. هر چند که این حمالت، مانع مردم 
ســوریه برای پیروزی نهایی بر تروریسم و بازگرداندن جوالن 

اشغالی نمی شود.

  شیخ عیسی قاسم: بحرین 
تبدیل به یک زندان بزرگ شده است

رهبر شــیعیان بحرین، این کشــور را زندان 
بزرگی دانست که در آن، ستمدیدگان بسیاری در 

بند هستند. 
شــیخ »عیسی قاسم« طی بیانیه ای، بحرین را زندان 
بزرگی دانست که در آن، زندان های زیادی وجود دارد. به 
گزارش شــفقنا، رهبر شیعیان بحرین افزود: این زندان ها 
پر از ســتم دیدگان آزاده هستند و به همه آزادگان دنیا 
می آموزند که بهای هر سخن آزادیخواهانه ای و هر حرف 

حقی، چیزی چون زنــدان، مصادره حق زندگی، پایمال 
کردن حق آزادی و همه حقوق نیست. 

مردم بحرین از ســال 2011 علیــه رژیم آل خلیفه 
قیام کرده اند. این قیام به خاطر حمایت دولت های غربی، 
سرکوب شده است و مردم تا کنون نتوانسته اند به پیروزی 
برسند. به گفته کارشناسان، بحرین از جمله کشورهایی 
است که چهره واقعی مدعان غربی آزادی بیان و دموکراسی 

را بر مال کرده است.
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ریچارد هاس: عصر پساآمریکا شروع شده
دیگر هیچ کس در جهان به ما تکیه نخواهد کرد

رژیم صهیونیستی از ترس موشک های انصاراهلل
در بندر ایالت، گنبد آهنین مستقر کرد

روابط خارجی  رئیس اندیشکده شــورای 
آمریکا در واکنش به یورش طرفداران »دونالد 
ترامپ« به کنگره این کشــور و اشغال چند 
ساعته آن، اعالم کرد که اگر قرار باشد تاریخی 
برای شروع دوران پسا آمریکایی تعیین کنیم، 
همین امروز است. وی این را هم گفت که بعد 
از این دیگر کســی به آمریکا احترام نخواهد 

گذاشت. 
چهارشــنبه 6 ژانویــه )17 دی( به گفته »جو 
بایدن« برای همیشه به عنوان سیاه ترین روز تاریخ 
آمریکا ثبت شــده اســت. هر چند آمریکا در تاریخ 
سیاست داخلی و خارجی خود، روز سیاه کم نداشته 
اســت! اصل اساسی در دموکراســی، فرایند آرام و 
مسالمت آمیز انتقال قدرت است، اما روند انتقال قدرت 
و تائید نهایی پیروزی بایدن در نشست روز چهارشنبه 
کنگره، با یورش طرفداران ترامپ به ساختمان کنگره 
و اشغال آن، همراه بود و رنگ خون به خود گرفت. به 
گفته کارشناسان، این اتفاق مهر ابطالی بر دموکراسی 
آمریکایی زد. روز چهارشنبه ترامپ از طرفداران خود 
خواســت که راهی کنگره شــوند و به دنبال همین 
فراخوان نیز معترضان به ســاختمان کنگره هجوم 
برده آن را تســخیر کردند.با گذشت زمان، به تعداد 
تجمع کنندگان افزوده شد و طرفداران ترامپ روی 
پله های ساختمان کنگره حاضر شدند. نیروهای پلیس 
نیز نتوانستند مانع آنها شوند و در نهایت معترضان 
وارد ساختمان شدند. ورود و هجوم آنها به ساختمان 
کنگره باعث تعطیلی جلسات مجلس نمایندگان و سنا 
شد که در حال بررسی و تأیید نتایج انتخابات بودند. با 
تشدید اوضاع، معترضان شیشه ها و درها را شکستند 
و پلیس هم به ضرب وشــتم آنهــا پرداخت و از گاز 
اشک آور استفاده کرد. عالوه بر پلیس، نیروهای امنیتی 
کنگره و لباس شخصی ها نیز به درگیری با هواداران 
ترامپ پرداختند. در یکی از صحنه ها، که »اشــلی 
بابیت«، معترض زن، قصد ورود به یکی از بخش های 
ساختمان کنگره را داشت، از ناحیه سینه مورد اصابت 
گلوله قرار گرفت و جان باخت.اشــلی در آن هنگام 
مسلح نبود و پس از شلیک نیروهای امنیتی، نقش 
بر زمین شد. رسانه ها و مقامات آمریکایی از کلماتی 
مانند »آشــوب«، »فتنه« و حتی »تروریست« برای 
توصیف معترضان و تحوالت روز چهارشنبه استفاده 
کردند و اخبار و گزارش های خود را به گونه ای تنظیم 
کردند تا افراد دســتگیر و کشته شده به عنوان افراد 
قانون شکن معرفی شوند و هیچ کسی از آنها به عنوان 

قربانی یا قهرمان یاد نکرده است.
دوران پسا آمریکا

اشــغال بهت آور کنگره در کشوری که خود را 
رهبر جهان آزاد و دموکراتیک می داند با واکنش های 
گسترده ای در داخل و خارج آمریکا رو به رو شد. در 
داخل آمریکا رئیس جمهور منتخب آمریکا در واکنش 
به حمله طرفداران ترامپ به کنگره گفت: روز گذشته 
شاهد سیاه ترین روز در تاریخ آمریکا بودیم. در این 
روز، مهم ترین مقدسات و اراده ملت مورد هجوم قرار 
گرفت. وی در ادامه گفت: »هیچ وقت عامالن حمله 
به ساختمان کنگره را معترض ننامید، آنها گروهی 
یاغی و آشوبگر هستند. ترامپ تالش کرد با استفاده 
از اراذل و اوبــاش صــدای رای دهندگان آمریکایی 
را خاموش کند.«. »ریچارد هاس« رئیس اندیشــکده 
شورای روابط خارجی آمریکا، نیز در واکنش به تجمع 
هواداران ترامپ و حمله به کنگره گفت: هرگز تصور 
نمی کردم در پایتخت آمریکا شاهد چنین تصاویری 
باشم. دوران پسا آمریکا از امروز شروع شده است. به 
گزارش ایسنا، ریچارد هاس، در یک سری پیام های 

توئیتری نوشــت: هیچ کس در جهان احتماال دیگر 
شاهد احترام، ترس یا وابستگی به ما همچون گذشته 
نخواهد بود. اگر دوره پسا آمریکا، تاریخ شروع داشته 
باشد، به طور قطع این تاریخ همین امروز خواهد بود. 
ریچارد هاس همچنین نوشت: این تبعات برای انتقال 
مســالمت آمیز قدرت، برای مستثنی بودن آمریکا و 
برای درخشش شهری بر فراز تپه زیاد است. ما از قبل 
آنچه را که الزم بود درباره این رئیس جمهور بدانیم، 
می دانستیم؛ سؤال اینجاست که ما چطور به جایی 
رســیدیم که این همه آمریکایی تا این حد مشتاق 

هستند تا دموکراسی را دور بیندازند؟
دیکتاتوری شبکه های اجتماعی 

 اتفاقات و تصاویر منتشر شده از آشوب های روز 
چهارشــنبه، تقریباً چهره واقعی لیبرال دموکراسی 
را به نمایش گذاشــت؛ نظامی که برای ســرکوب 
معترضان، در از نیروهــای ارتش، هیچ ابایی ندارد. 

برخی از مقامات کشورها نیز با یادآوری این مسئله 
اعالم کردند آمریکایی ها بعد از این دیگر حق اظهار 
نظر درباره تحوالت سیاسی و انتخاباتی سایر کشورها 
را ندارند. نکته حیرت آور اینکه شبکه های اجتماعی 
مثل فیس بوک و توئیتر نیز که در اعتراضات ســایر 
کشــورها در خدمت معترضان قــرار دارند، طی دو 
روز گذشــته، دست به کار شــده و با سانسور اخبار 
و گزارش هــا و تصاویر، تالش کردند این آبرو ریزی 
تاریخی را سانسور کنند. فیس بوک رسماً اعالم کرد، 
هرگونه محتوای تصویر و فیلم مربوط به اعتراضات 
روز چهارشنبه آمریکایی ها و تسخیر کنگره را حذف 
می کند!توئیتر نیز رویکرد مشابهی را دنبال می کند 
 و در پــی حذف آثار این افتضاح اســت. شــرکت 
فیس بوک اعالم کرد ممنوعیت پست های ترامپ را 
به مدت نامعلوم یا حداقل تا دو هفته دیگر که بایدن 
قدرت را تحویل می گیرد، تمدید خواهد کرد. شرکت 
اسنپ هم استفاده رئیس جمهور آمریکا از این سایت را 
تا اطالع ثانوی ممنوع کرد. در حالی که توئیتر پس از 
درخواست از ترامپ برای حذف توئیت هایی که وی در 
آنها از آشوبگران حمایت کرده بود، حساب وی را به 
مدت 12 ساعت تعلیق کرد. توئیتر همچنین هشدار 
داد که حساب ترامپ در صورت ادامه نقض مقررات 
ممکن اســت به طور دائمی معلق شود.ســخنگوی 
سرویس ویدیویی یوتیوب نیز اعالم کرد، در یوتیوب 
هــم اگر ترامپ دوباره در ویدیویی بخواهد ادعاهای 
انتخاباتی نادرست را مطرح کند، موقتا امکان بارگزاری 
ویدیوی جدید یا پخش الیو را از دست خواهد داد. 

سرقت اطالعات
طی دو روز گذشــته به دنبال این حوادث، اداره 
تحقیقات فدرال آمریکا با انتشار تصاویری از حامیان 
رئیس جمهور کنونی این کشــور، که به ساختمان 

کنگره حمله کردند، از مردم خواســت در شناسایی 
آنها کمک کنند. مسئله ای که اگر در سایر کشورها 
اتفاق می افتاد از آن به عنوان ســلب آزادی بیان یاد 
می شد.سرویس تحقیقات فدرال آمریکا)اف بی آی( نیز 
تصویر شخصی که در جریان یورش حامیان ترامپ 
به ســاختمان کنگره، یک بمب را کار گذاشته بود، 
منتشر کرد. اف بی آی در توئیتی خواستار ارائه هرگونه 
اطالعات در مورد این فرد شد و اعالم کرد، برای هر 
کســی که اطالعاتی درباره ایــن فرد مظنون بدهد 
که به شناســایی محل یا بازداشــت او منجر شود، 
۵0 هزار دالر جایزه در نطر گرفته اســت.همچنین 
ایندیپندنت گزارش داد، عواملی که روز چهارشنبه 
به کنگره آمریکا یورش بردند، اینک شــاهد عواقب 
کار خود هســتند. دو نفر از آنها تا کنون از کار خود 
اخراج شده اند.شــرکت بازاریابی »ناویستار دایرکت 
مارکتینگ« روز پنجشنبه در بیانیه ای اعالم کرد که 

کارمندی را که عکسی از او در حال راه رفتن داخل 
ســاختمان کنگره با پرچم ترامپ در دست و کارت 
شناسایی  شرکت بر سینه اش منتشر شده بود، اخراج 
کرده است. شهردار واشنگتن نیز حالت فوق العاده در 
این شــهر را برای 1۵ روز و تا20 ژانویه)اول بهمن(، 
یعنی روز تحلیف بایدن، تمدید کرد. »مایکل شروین« 
دادستان آمریکایی روز پنجشنبه در نشستی خبری 
هشــدار داد »حجم باالیی از ســرقت« را در خالل 
حمله به کنگره شــاهد بوده ایم که برآورد آنها هنوز 
به اتمام نرســیده است. شبکه »ســی بی اس« نیز 
بــه نقل از برخی منابع اعــالم کرد، یک لپ تاپ که 
احتماالً حاوی اطالعات امنیت ملی حساســی است 
از ســاختمان کنگره به سرقت رفته است.یک مقام 
ســابق اداره تحقیقات فدرال آمریکا نیز هشدار داد، 
ممکن است افرادی که وارد ساختمان کنگره شده اند، 
دستگاه های شــنود و جاسوسی در نقاط مختلف و 
دفاتر نمایندگان و سناتورها کار گذاشته باشند. وی 
افزود، کار گذاشتن چنین دستگاه هایی ممکن است 

فقط چند ثانیه طول بکشد.
انتقال آرام قدرت!

ترامپ که تا صبح روز چهارشنبه می گفت: مطلقاً 
شکســت را نمی پذیرم، بعد از یورش طرفدارانش و 
واکنش های شــدید مقامات سیاسی هر دو حزب، 
بالفاصله پشــت طرفداران خــود را خالی کرد و از 
آنها خواســت کنگره را ترک کنند وی بامداد جمعه 
نیزدر پیامی ویدیویی، شکست در انتخابات ریاست 
جمهــوری را پذیرفت و متعهد بــه انتقال منظم و 
آرام قدرت به دولت بعدی شــد. ترامپ در این پیام 
ویدیویی، با اشــاره به تایید نتیجه انتخابات ریاست 
جمهوری توســط کنگره گفت کــه در حال حاضر 
تمرکز دولت وی انتقال منظم قدرت به دولت بعدی 

خواهد بود.  
تالش برای برکناری ترامپ

اقدام ترامپ در تحریک هواداران خود برای یورش 
به کنگره و اشــغال آن ، با عصبانیت شدید مقامات 
حــزب دموکرات آمریکا مواجه شــد، به طوری که 
رسانه ها گزارش دادند حداقل 130 تن از نمایندگان 
کنگره از هر دو حــزب دموکرات و جمهوری خواه 
به دنبال اســتیضاح مجدد و عزل ترامپ هســتند. 
دیروز همچنین خبر رسید که اعضای کمیته قضایی 
مجلس نمایندگان آمریکا پیش نویس الیحه استیضاح 
رئیس جمهور آمریکا به خاطر سوءاستفاده از قدرت 
و تحریک هوادارانش برای حمله به کنگره را منتشر 
کردند. به نوشــته روزنامه »ایندیپندنت«، »دیوید 
سیسیلین«، »جیمی راسکین« و »تد لیو« از جمله 
نمایندگانی هســتند که این اسناد را منتشر کرده و 
اعالم کردند ترامپ باید به خاطر »ســو ء استفاده از 
قدرت« استیضاح شــود. مجلس نمایندگان ظاهراً 
قرار است اوسط هفته جاری برای استیضاح ترامپ 

رای گیری کند.
موج استعفا

پس لرزه های اشغال کنگره آمریکا، که در تاریخ این 
کشور بی سابقه است، همچنان ادامه دارد و بر اساس 
گزارش ها، طی دو روز گذشــته، حداقل هفت تن از 
مقامات دولت آمریکا در واکنش به حوادث اخیر کنگره 
 استعفا دادند. به گزارش آسوشیتدپرس،  ایلین چاو،

وزیــر حمل ونقل و بتســی دووس، وزیــر آموزش، 
عالی ترین مقام های دولت هســتند که در اعتراض 
به تســخیر کنگره آمریکا به دست طرفداران ترامپ 
استعفا کردند. همچنین استیون ساند، رئیس پلیس 
کنگره آمریکا نیز اســتعفایش را اعالم کرده و گفت 
که این استعفا از 16 ژانویه)27 دی( عملی می شود. 
اســتیون ساند روز پنجشنبه گفت که این واحد 
پلیس برای مواجهه با یک تظاهرات بر مبنای آزادی 
بیان برنامه ریزی کرده و انتظار حمله خشــونت آمیز 
به کنگره را نداشــت.از ســوی دیگر مایکل استنگر 
مسئول امنیت مجلس ســنا نیز از سمتش استعفا 
کرده و میچ مک کانل رهبر اکثریت ســنا گفت که 
اســتعفای او را قبول کرده است.رویترز نیز گزارش 
کرد که چهار »مشــاور ارشــد« شورای امنیت ملی 
کاخ سفید استعفا کرده اند. منابع به رویترز گفتند که 
این مشاوران استعفا کرده عبارتند از ارین واش، مدیر 
ارشد امور آفریقا، مارک وندراف، مدیر ارشد سیاست 
دفاعی، آنتونی روجیره، مدیر ارشد سالح های کشتار 
جمعی و راب گرینوی، مدیر ارشــد امور خاورمیانه و 

شمال آفریقا. 
مایک مولوینی، رئیس پیشین کارکنان کاخ سفید 
نیز اعالم کرده اســت که در اعتراض به حوادث روز 
چهارشنبه در واشنگتن از مقام خود به عنوان فرستاده 
ویژه آمریکا در ایرلند شمالی استعفاء می دهد. متیو 
پوتینجر، معاون مشــاور امنیت ملی ایاالت متحده 
نیــز روز پنجشــنبه از مقامــش کناره گیری کرد. 
استفانی گریشام، رئیس کارکنان دفتر مالنیا ترامپ، 
بانوی اول آمریکا نیز شــامگاه چهارشــنبه پس از 
اشغال ســاختمان کنگره از سوی هواداران ترامپ، 
از مقام خود اســتعفاء داد. دکتر »مک کانس کاتز« 
مسئول تیم ســالمت روانی ترامپ نیز کناره گیری 
خود را اعالم کرده اســت.از سوی دیگر، هواپیمایی 
فدرال آمریکا  اعالم کرد، پنج نفر از اعضای منصوب 
ترامپ در این نهاد در پی یورش روز چهارشــنبه به 
ساختمان کنگره آمریکا استعفا خواهند کرد.این نهاد 
 آمریکایی افزود این استعفاها از روز دوشنبه اجرایی 

خواهند شد.

گروه ها و چهره های سیاســی و حقوقی عراق از اقدام دستگاه 
قضایی این کشور، مبنی بر صدور حکم بازداشت »دونالد ترامپ« ، 
استقبال کردند و کمترین حکم رئیس جمهور آمریکا به خاطر ترور 

فرماندهان مقاومت، را اعدام دانستند.
قاضی ویژه دادگاه »الرصافه«، که مسئولیت پرونده ترور شهید »ابومهدی 
المهندس«، نائب  رئیس سازمان حشد الشعبی و همرزمانش به آن واگذار شده 
بود، پنجشــنبه گذشته حکم بازداشت ترامپ را بر اساس ماده ۴06 قانون 

مجازات عراق، را صادر کرد.
بر اســاس بیانیه شورای عالی قضایی عراق، قاضی ویژه دادگاه الرصافه 
پس از اســتماع اظهارات شاکیان )اعضای خانواده المهندس( و نیز تکمیل 

تحقیقات اولیه، حکم مذکور را صادر کرد. 
ســردار »قاسم سلیمانی« فرمانده وقت نیروی قدس سپاه، و ابومهدی 
المهندس، 13 دی ســال گذشته به دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا، 
در حمله پهپادی پنتاگون در نزدیکی فرودگاه بغداد به شهادت رسیده اند. 
ترامپ تا کنون چندین بار اعالم کرده که فرمان این حمله تروریســتی را 

صادر کرده است. 
استقبال چهره های عراقی

»حیان الخیاط« وکیل معروف عراقی، درخصوص صدور حکم بازداشت 
ترامپ گفت که دادگاه جرمی را برای وی در نظر گرفته که حکم آن اعدام 
است. سازمان حشد الشعبی نیز دیروز با صدور بیانیه ای، از این حکم شجاعانه، 
حمایت و اعالم کرد: »دست در دست قاضی شجاع حیدر عبدالکریم ناصر 
خواهیم داد تا به نقش واقعی خود، که برخورد با ناقضان حاکمیت عراق و 

قصاص است، عمل کند«.
حشدالشعبی تصریح کرد، عراق عضو اینترپل)پلیس بین الملل( است 
و ایــن حکم قاضی عراق، اینترپل را ملزم خواهــد کرد که با دولت عراق 

همکاری کند.
»علی التمیمی« کارشناس حقوقی عراقی، هم در این باره گفت، حکم 
جلب ترامپ براساس ماده ۴06 قانون مجازات های عراق )قتل عمد( صادر 
شده و مجازات آن نیز اعدام است. وی افزود، دستگاه قضایی عراق می تواند 

حکم جلب ترامپ را از طریق اینترپل پیگیری کند.
التمیمی گفت: عراق همچنین می تواند این پرونده را در سازمان ملل 
مطــرح کند، زیرا حمله )فرودگاه بغداد( نقــض حاکمیت عراق و مغایر با 
مواد یکم و دوم و ســوم منشــور این سازمان به شمار می رود و در نتیجه، 
عراق می تواند خواســتار تشکیل دادگاهی ویژه و مصوبه شورای امنیت در 

این زمینه شود.
»ریاض المســعودی« نماینده پارلمان و عضو ائتالف »سائرون«، گفت 
که ترامپ به محض ورود به عراق، بازداشــت می شود. »همام الحمودی« 
رئیس مجلس اعالی اســالمی عراق، اقدام قاضــی عراقی در صدور حکم 
بازداشــت ترامپ را شــجاعانه و عادالنه خواند. »بهــاء االعرجی« معاون 
نخست وزیر سابق عراق، هم حکم مذکور را یک پیروزی برای نظام سیاسی 

عراق دانست.
عادی  سازی محال است

»نوری مالکی« نخست وزیر اسبق عراق، هر گونه عادی  سازی روابط این 
کشور با تل آویو را محال دانست.

بــه گزارش خبرگزاری فــارس، رئیس ائتالف »دولــت قانون« افزود، 
عادی  سازی با رژیم صهیونیستی، خیانت به امت اسالمی محسوب می شود.
مالکی تأکید کرد، هر کشــوری که گمان می کند اگر با رژیم تل آویو 
سازش کند، بحران های داخلی اش، پایان خواهد یافت، در توهم به سر می برد.

نخست وزیر اسبق عراق تأکید کرد، برپایی جمهوری اسالمی در ایران، 
موجب شــد که آمریــکا با ایران ضدیت پیدا کند و بــه علت مواضع ضد 
صهیونیســتی ایران، آمریکا به توطئه علیه آن عادت کرده است و بیم آن 

دارد که ایران و همپیمانانش به محوری علیه آمریکا تبدیل شوند.

در ادامه تنش های پکن-واشنگتن، نماینده آمریکا در سازمان ملل 
قصد دارد هفته آینده به تایوان سفر کند، اقدامی که چین آن را بازی 

با آتش خوانده است.
»کلی کرافت« نماینده آمریکا در ســازمان ملل، قصد دارد هفته آینده به 
تایوان سفر و با مقامات ارشد این کشور دیدار کند. دفتر نمایندگی آمریکا در 
سازمان ملل بامداد دیروز )به وقت تهران( با اعالم برنامه سفر کرافت به تایوان، 
گفت که او قرار است حمایت قوی و مداوم دولت واشنگتن از جایگاه بین المللی 

تایوان را تقویت کند.
نماینده چین در ســازمان ملل با صدور بیانیه ای در واکنش به این سفر، 
اظهار داشت: »ما به آمریکا یادآوری می کنیم که هر کسی با آتش بازی کند، 
خودش را می سوزاند. ایاالت متحده بهای سنگینی را بابت اقدامات نادرستش 

پرداخت خواهد کرد.«
به گزارش فارس، در این بیانیه آمده اســت: »چین قویاً از ایاالت متحده 
می خواهد به فتنه انگیزی های دیوانه وار خود پایان دهد... و بیش از این، مسیر 

اشتباه خود را ادامه ندهد.«
عصبانیت از دخالت در هنگ کنگ

»هــوا چونیینگ«، ســخنگوی وزارت خارجه هنگ کنگ، پنجشــنبه به 
خبرنگاران گفت، آمریکا مقامات چینی را به خاطر بازداشت ها در هنگ کنگ، 
محکوم کرده است و واشنگتن به دلیل این موضع خود، »هزینه سنگینی« را 
خواهد پرداخت. وی از مقامات آمریکا خواست که هر چه سریع تر، به دخالت های 

خود در امور داخلی چین پایان دهد.

فرانس24 فرانسه به نقل از رئیس کمیته بین الملل 
مجلس دومای روسیه نوشت که نتیجه تالش  های  
آمریکا برای ایجاد انقالب های رنگی در دیگر کشورها، 

حاال به خود این کشور باز گشته است.
پایگاه اینترنتی شبکه فرانسوِی »فرانس 2۴« از »لئونید 
اسلوتسکی«، رئیس کمیته بین الملل مجلس دومای روسیه، 
نقل کرد که تالش های آمریکا برای به راه انداختن انقالب های 
رنگی در کشــورهای مختلف، اکنون مانند یک بومرنگ به 

سمت آمریکا بازگشته و گریبان گیر آن  شده است.
این مقام روسی همچنین افزود، اکنون شاهد یک بحران 

در سیستم حکومتی آمریکا هستیم؛ آمریکا دیگر نمی تواند 
ادعا کند که »مهد دموکراســی« اســت و استانداردهای 

انتخاباتی را برای دیگر کشورها تعریف کند.
گفتنی است، حمله به ساختمان کنگره آمریکا را اگر 
اتفاقی »بی نظیر« در تاریخ آمریکا بدانیم، اغراق نکرده ایم. 
آمریکا ســال ها در کشورهای مختلف دســت به کودتا و 
انقالب های رنگی و مخملی زده و حال چیزی شبیه به آن، 
در کشور خودش رخ داده است. البته، این شوخِی قدیمی 
فراخور این روزهای آمریکا اســت که کودتا در این کشور 

به نتیجه نمی رسد، زیرا آمریکا در آمریکا سفارت ندارد! 

فرانس24:

 تالش های آمریکا برای کودتا در کشورهای دیگر
به خودش بازگشت

قربانیان کرونا در آمریکا و انگلیس بار دیگر 
رکورد زد و طی یک شبانه روز، بیش از 4۱۰۰ نفر 
دیگر در آمریکا بر اثر ابتال به این بیماری، جان 

باختند.
کرونا همچنان در حال پیشــروی در کشورهای 
مختلف اســت و در این میان، کشورهای غربی روز به 
روز رکــورد جدید از میزان باالی مبتالیان و قربانیان 
ثبت می کنند. آمریکا و انگلیس در مقایســه با دیگر 
کشورها، وضعیت بغرنج تری دارند؛ شمار کل مبتالیان 
به ویروس »کووید1۹« در آمریکا، از 22 میلیونی نفر 
گذشته اســت و برآوردهای وبگاه آماری »ُورلداُمتر« 
نشان می دهد که طی بیست وچهار ساعت گذشته)روز 
پنجشنبه( در تمام ایالت های آمریکا 27۴ هزار و 1۹0 
نفر به ویروس کرونا مبتال شده اند. بر اساس این گزارش، 
تنها طی روز پنجشــنبه، ۴1۴1 آمریکایی نیز بر اثر 
ابتــال به این بیماری، جان خود را از دســت داده اند، 
که رکورد جدیدی در آمریکا به شــمار می رود. بدین 
ترتیب، شــمار کل مبتالیان به ویروس کووید1۹ در 
آمریکا، به 22میلیون و 132 هزار نفر و تعداد قربانیان 

کرونایــی هم به 37۴ هــزار و 12۴ تن 
افزایش یافته است.

شبکه »ســی ان ان« دو هفته پیش 
گزارش داده بود، رقم 2۵0 هزار قربانی 
کرونا، آن هم طی فقط 10 ماه در آمریکا، 
از تعداد فوتی های ســاالنه در این کشور 
بر اثر موارد مختلف )ســوانح رانندگی، 
بیماری، خودکشی و غیره( بیشتر است. 
از سوی دیگر، بیمارستان های کالیفرنیای 
آمریکا در حالی بــا کمبود تجهیزات و 

خدمه مواجه هســتند که تعطیالت کریسمس موج 
جدیدی از بیماران را به ســمت این مراکز روانه کرده 
اســت. آنتونی فائوچی، مدیر موسســه ملی آلرژی و 
بیماری های عفونی آمریکا نیز گفت، پرسنل کادر درمان 
در بسیاری از مناطق آمریکا، در شرایط پر استرس کار 
می کنند و بیمارستان ها در وضعیت خوبی قرار ندارند. 
او در مصاحبــه با رادیو ملی آمریکا )ان پی آر( گفت، 
آمــار باالی مرگ و میر، احتماال افزایش خواهد یافت 
و شاید بازتاب سفر های افزایش یافته و دور هم جمع 

شدن های ناشی از تعطیالت باشد. او همچنین گفت، 
ما معتقدیم اوضاع با ورودمان به ماه ژانویه، بدتر خواهد 
شــد. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا هم 
پیش بینی کرده است، شمار مرگ و میر های ناشی از 
کرونا در این کشور، احتمال دارد تا ۴3۸ هزار نفر هم 

تا پایان ماه جاری میالدی برسد. 
رکوردزنی کرونا در انگلیس

در انگلیس نیز کرونا بار دیگر رکورد جدیدی را ثبت 
کرده اســت؛ مقامات لندن از مرگ 1000 تن در یک 

روز خبر دادند. این آمار از ماه آوریل)فروردین( گذشته 
به این ســو، یک حد نصاب جدید محسوب می شود و 
نشانگر شدت شیوع کرونا در انگلیس است.. این کشور 
بیشــترین آمار ابتال و مرگ ناشی از کرونا در اروپا را 
هم در اختیار دارد. این در حالی است که کل انگلیس 
هــم اکنون در قرنطینه بوده و مردم مجبور به اقامت 
در منازل خود، جز در موارد بسیاری ضروری، هستند.
بر اســاس این گزارش، مردم وحشت زده انگلیس 
به فروشــگاه ها هجوم بردند و قفسه های مواد غذایی، 
سبزیجات و لوازم بهداشتی، همچون دستمال توالت، 
را خالی کردند. »بوریس جانسون« نخست وزیر انگلیس، 
سه شنبه شب قرنطینه سراسری مرتبط با شیوع کرونا 
را اعالم کرد و از مردم خواست تنها در شرایط خاص و 
برای خرید اقالم ضروری و مراجعه به درمانگاه ، از خانه 
خارج شوند. درست ساعتی پس از اظهارات جانسون، 
مردم انگلیس قفسه های سوپرمارکت ها را خالی کردند.

تا کنون بیش از ۸۸ میلیون نفر در جهان به کرونا 
مبتال شده و از این تعداد، بیش از یک میلیون و ۹06 

هزار نفر جان خود را از دست داده اند.

بر اســاس گزارش یک خبرگزاری فلسطینی، از زمان اشغال 
فلســطین در ۱۹4۸ تا پایان ســال 2۰2۰ میالدی، اشــغالگران 

صهیونیست، حدود ۱۰۰ هزار فلسطینی را به شهادت رسانده اند.
پنجشنبه گذشته، که مقارن روز شهید فلسطینی بود، خبرگزاری رسمی 
فلسطینی »وفا« به همین مناسبت اعالم کرد، از »یوم النکبه« )1۹۴۸( تا 
پایان سال 2020 میالدی، حدود 100 هزار فلسطینی به شهادت رسیده اند 
و 11 هزار نفر از آنها، از زمان وقوع انتفاضه دوم )سال 2000(، تا به امروز 
شهید شده اند. بر اساس این گزارش، تنها در سال 201۴ )جنگ ۵1 روزه( 
22۴0 فلسطینی به شهادت رسیده اند. 1۵1 نفر در سال 201۹ و ۴۸ تن نیز 
در سال 2020 به شهادت رسیده اند. خبرگزاری وفا افزود، رژیم صهیونیستی 
در سال گذشته میالدی پیکر 13 شهید فلسطینی را تحویل نداده و تعداد 

پیکرهایی که نزد این رژیم نگه داشته شده اند، به 73 نفر رسیده است.
حمله حماس به کشورهای سازشکار

از ســوی دیگر، مشیر المصری عضو ارشــد جنبش مقاومت اسالمی 
فلسطین )حماس( تأکید کرد ، آن دسته از کشور های عربی که روابط خود 
را با رژیم صهیونیستی عادی کردند، دچار »انحطاط دیپلماتیک« شده اند. 
المصری افزود، این کشــورها با صهیونیست ها ابراز دوستی و به حقیقت و 
جبهه مقاومت پشت کرده اند. عالوه بر آن، کشورهای فوق در برابر اراده امت 
اسالمی و ملت های بیدار خود ایستاده اند. او گفت: »غزه که در محاصره قرار 
دارد، تمامی معادالت غیر ممکن را ممکن کرد، تاریخ را بار دیگر نوشت و 
رهبران، ســربازان و مردم در کنار یکدیگر، در حماسه ای قهرمانانه و نبرد 

مقدماتی برای آزاد سازی فلسطین قرار داد.«

خبرگزاری رسمی فلسطین

رژیم صهیونیستی از بدو تأسیس تا سال 2020 
100 هزار فلسطینی را به شهادت رسانده است

یک روزنامه صهیونیستی با اشاره به استقرار گنبد آهنین در بندر 
ایالت از سوی اســرائیل، علت آن را توان انصاراهلل برای وارد کردن 

ضربات دردناک به اسرائیل اعالم کرد.
انقالبیون یمن در چند هفته اخیر، تهدیدات خود علیه رژیم صهیونیستی 
را افزایش داده و این رژیم را تهدید به حمله کرده اند. در این راســتا، روزنامه 
فرامنطقــه ای »رای الیوم« طی مطلبی به قلم »کمال خلف«، به توان انصاراهلل 
یمن اشاره کرده و از تحرکات رژیم صهیونیستی از بیم حمالت نیروهای ارتش 

و کمیته های مردمی یمن پرده برداشته است.
رای الیوم آورده است:» استقرار گنبد آهنین در ایالت طی روزهای اخیر در 
سایه آنچه تهدیدات حوثی ها در یمن طبق گزارش روزنامه »معاریو« اسرائیل 
گفته شده است، بحث احتمال حمالت موشکی انصاراهلل یمن به عمق فلسطین 

اشغالی را افزایش داده است.« 
این رســانه گزارش داد: »روز شنبه گذشــته ارتش رژیم صهیونیستی از 
حملــه احتمالی از یمن یا عراق ســخن گفت و اینکــه برآوردهای اطالعاتی 
صهیونیســت ها حکایت از حمالت موشــکی یا حمالت پهپــادی ضد اهداف 
 اســرائیلی از یمن یا عراق دارد و این موضوع را ارتش اســرائیل مورد بررسی 

قرار داده است.«
رای الیوم نوشــت: »انصاراهلل یمن توان و شــجاعت الزم برای وارد کردن 
ضربات دردناک به داخل فلسطین اشغالی را دارد و این موضوع قابل پنهان کردن 
نیست و دلیل آن هم ورود فزاینده تل آویو به جنگ داخل یمن و ظهور آن به 
عنوان بازیگر مستقیم است و این پس از آن رخ می دهد که این رژیم بازیگری 
از پشــت خاکریز و غیرمستقیم و پنهان بود و انصاراهلل یمن شواهد و جزئیات 

این دخالت و ورود مستقیم صهیونیست ها به جنگ یمن را در اختیار دارد.«
رای الیوم می نویســد: »رسانه صهیونیســتی »هاآرتص« اخیرا نوشت که 

اسرائیل دخالت خود را در جنگ یمن بیش از قبل شروع کرده است. 
»عبــداهلل یحیی الحاکم« رئیس بخش اطالعــات انصاراهلل یمن هم اخیرا 
هشدار داد که شکست متجاوزان سعودی در جنگ یمن سبب شده است که 
آنها دست به دامان صهیونیست ها شوند و از آنها بخواهند که وارد جنگ شود.«
این رســانه گزارش داد:» اولیــن تهدید مبنی به واکنش انصاراهلل و هدف 
قرار دادن داخل رژیم صهیونیستی از سوی »عبدالملک الحوثی« رهبر جنبش 
انصاراهلل یمن رخ داد که به مناسبت میالد پیامبر گرامی اسالم)ص(، اسرائیل را 
تهدید کرد و ضمن تکذیب ادعای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
مبنی بر اینکه ایران، یمن را به موشک های نقطه زن تجهیز می کند، تهدید کرد 

که اسرائیل در صورت حمله به یمن، هدف قرار خواهد گرفت.«
رای الیوم در ادامه نوشــت:» طبیعی است که اسرائیل اخیرا گنبد آهنین 
در شــهر ایالت نزدیکترین نقطه اسرائیلی به یمن مستقر کند؛ اما با توجه به 
مســافت زیاد میان یمن و ایالت این سؤال مطرح می شود که آیا یمنی ها این 
توان را دارند که دست به چنین حمالتی بزنند و اصوالً موشک های دوربردی 
در اختیار دارند و توســعه داده اند که به اسرائیل برسد، به ویژه که حوثی ها به 
صراحت گفته اند که بانک اهدافی دارند که تل آویو را هم شامل می شود؟ « این 
رسانه در پایان می نویسد: »در هر صورت، انصاراهلل یمن نیازی به شلیک موشک 
به فلسطین اشغالی ندارد؛ زیرا کشتی های اسرائیلی در آبراه »باب المندب« در 
حرکت هستند و هدف قرار دادن آنها با موشک یا با شیوه های هجومی جنگی 

دریایی دیگر کار آسانی است.«

استقبال گسترده از صدور حکم بازداشت ترامپ در عراق
به جرم ترور فرماندهان مقاومت

نماینده آمریکا دوباره به تایوان می رود
چین: با آتش بازی نکنید!

ســازمان گزارشــگران بدون مرز به قتل مکرر خبرنگاران در 
افغانســتان اعتراض و اعالم کرد که عدم پیگیری این جنایات توسط 
 دولت کابــل، اصلی ترین عامل افزایش کشــتار خبرنگاران در این 

کشور است.
سازمان گزارشگران بدون مرز با انتقاد از دولت افغانستان به دلیل کم کاری 
در تامین امنیت خبرنگاران، از مقامات کابل خواســت ، همه توان خود را برای 

حفاظت از خبرنگاران به کار گیرند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، این سازمان با اشاره به کشته شدن »بسم اهلل 
عادل ایماق«، که روز نخســت ســال 2021 ، توسط افراد مسلح ناشناس ترور 
شــده است، نیز نوشــت که ایماق پیش از این نیز هدف دو ترور ناموفق قرار 
گرفته بود و مســئوالن امنیتی از این تهدیدها مطلع بودند، اما اقدام جدی در 

این باره صورت نگرفته است.
»رضا معینی« مســئول دفتر سازمان گزارشگران بدون مرز در افغانستان، 
درباره چرایی افزایش قتل خبرنگاران در این کشور گفت: » بخشودگی از مجازات 
و ابهام در پرونده های قتل، باعث می شــوند که عامالن این جنایات، از شرایط 

موجود بهره ببرند و این، اصلی ترین عامل وقوع فاجعه در افغانستان است«.
طی ماه های اخیر، با وجود تداوم مذاکرات بین دولت افغانستان و طالبان، 
قتل هــای هدفمند خبرنگاران، مقامات دولتی و فعاالن حقوق بشــری در این 

کشور، به شدت افزایش یافته است.

عناصر گروه تکفیری بوکوحرام طی یک عملیات تروریســتی در 
شمال کشور کامرون، ۱3 غیر نظامی را کشتند.

عناصــر بوکوحرام، طی حمله به یک منطقه  در شــمال کامرون، واقع در 
غرب آفریقا، 13 تن از شــهروندان این کشور را کشتند. به گزارش خبرگزاری 
فارس، بوکوحرام یک گروه وابسته به داعش و القاعده است. این گروه از سال 
200۹ در کشورهای غرب آفریقا مانند نیجریه، نیجر و کامرون دست به اقدامات 

تروریستی می زند.
هفته گذشــته خبرگــزاری رویترز گــزارش داده بود کــه تکفیری های 
 بوکوحرام در حمله به دو روستای نیجریه، 70 غیرنظامی این کشور را قتل عام

کردنــد. به دنبال این حمله، نیــروی هوایی نیجریه مواضع بوکوحرام را هدف 
 قرار  داد و گفته شــده اســت که ده ها تن از تروریســت  ها بــر اثر این حمله 

کشته شده اند.
این گروه دو هفته پیش در پیامی، مسئولیت ربوده شدن صدها دانش آموز 
دختــر راهنمایی در نیجریه را برعهده گرفته بود. بوکوحرام ســال 201۴ نیز 
276 دانش آمــوز دختر را ربوده بود، که موجی از محکومیت ها علیه این گروه 

را در پی داشته است.

تکفیری های بوکوحرام
13 غیر نظامی را در کامرون کشتند

اعتراض سازمان گزارشگران بدون مرز
به قتل مکرر خبرنگاران در افغانستان


