
بحران در دولت ایتالیا
نخست وزیر این کشور استعفا کرد

در پی وقوع بحران سیاسی در ایتالیا، دفتر ریاست 
جمهوری این کشور از استعفای نخست وزیر خبر داد.

رســانه های ایتالیایــی از اســتعفای »جوزپــه کونته« 
نخســت وزیر این کشور، در پی انتقادهای سرسام آور از نحوه 
مدیریت همه گیری »کووید-۱۹« توسط او، خبر دادند. دفتر 
»سرجیو ماتاراِل« رئیس جمهور ایتالیا گفته »کونته« ظهر روز 
سه شــنبه استعفانامه خود را به وی تقدیم کرده است. البته 
اگر رئیس جمهور ایتالیا گمان کند، »کونته« می تواند حمایت 

الزم برای تشکیل دولت جدید را کسب کند، به او چند روز 
مهلت می دهد. دفتر ریاست جمهوری ایتالیا این را هم گفته 
که »ماتارال« هم اکنون آماده است تا برای حل بحران سیاسی 
این کشــور، جلسات مشورتی با سران احزاب را آغاز کند. به 
گزارش فارس، پیشــتر »متئو رنتسی« رهبر پیشین حزب 
دموکرات ایتالیا و نخســت وزیر سابق این کشور، حزب خود 
را از کابینه ائتالفی »کونته« خارج کرد تا دولت وی اکثریت 

سنا را از دست بدهد. 

 افزایش هزینه های نظامی جهان 
به۱/۹۳ تریلیون دالر در سال 2020

داده های شــرکت اطالع رسانی» جینز« نشان 
می دهد میزان هزینه های دفاعی در جهان، همچنان 
به رشد بی وقفه خود طی هفت سال گذشته ادامه 
داده و در ســال ۲0۲0 به رقم یک تریلیون و 930 
میلیارد دالر رســیده، که باالترین میزان از سال 

۲0۱0 تاکنون است. 
 داده های مرکز معتبر جهانی »جینز« نشان می دهد که 
میزان هزینه های دفاعی جهانی در سال گذشته میالدی، 

۱/۹ درصد افزایش پیدا کرده اســت. این روند طی هفت 
سال گذشته، همچنان افزایشی بوده است.این شرکت طی 
بیانیه ای اعالم کرد: مجموع هزینه های دفاعی جهان در سال 
۲۰۲۰ به ۱.۹۳ تریلیون دالر رسید که میزان ۱۸۰ میلیارد 
دالر بیشتر از رقم ۱.۷۵ تریلیون دالری سال ۲۰۱۰ است. 
همزمان، این شرکت پیش بینی کرد که رشد این رقم طی 
سال جاری، به دلیل همه گیری کرونا، به میزان چشمگیری 

کندتر خواهد بود.
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۲5 نماینده پارلمان انگلیس فاش کردند

انگلیس از کشتار مردم یمن 
15 میلیارد پوند به جیب زده است

 اربیل، محل ورود و خروج 
نظامیان آمریکایی به عراق، بدون اطالع بغداد

سیاست  خارجِی ترامپِی بایدن

در پی افزایش تحرکات تکفیری های داعش در شرق سوریه، یک 
انتحاری وابسته به این گروه تروریستی دست به انفجار انتحاری زد و 
جان سه نفر را گرفت. ۱4 تروریست وابسته به داعش نیز در عملیات 

مشترک نیروی هوایی روسیه و ارتش سوریه، به هالکت رسیدند.
تروریست های داعش با حمایت آمریکا، بار دیگر حمالت تروریستی خود 
را در مناطق شرق سوریه افزایش دادند. قبل از این، نظامیان اشغالگر آمریکایی 
شمار زیادی از عناصر خطرناک داعش را از زندانه های استان »حسکه«، آزاد 
کرده و به پایگاه آموزشی خود، موسوم به »التنف«، برده اند. کارشناسان نیز با 
زیر نظرگرفتن این تحرکات، اعالم کرده بودند که آمریکا در حال احیاء داعش 

و افزایش حمالت تروریستی خونین در سوریه و عراق است.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اســالمی، دیروز یک تروریست در شهر 
»تل ابیض« ، شمال »رقه«، دست به عملیات انتحاری زد. بر اثر انفجار این 
بمب، سه شهروند سوری کشته و هفت تن دیگر زخمی شدند. هر چند هیچ 
گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است، ولی تکفیری ها معموال 

دست به حمالت انتحاری می زنند.
هالکت ۱3 داعشی

به گزارش تسنیم، در عملیات مشــترک ارتش سوریه و نیروی هوایی 
روسیه در مثلث حلب - حماه - رقه، ۱۳ تروریست وابسته به داعش کشته 
شدند. در این عملیات، جنگنده های روسی بیش از ۹۵ سورتی پروازی علیه 

مواضع داعش انجام دادند.
یک منبع سوری اعالم کرد: ارتش سوریه به همراه متحدانش، دست به 
عملیات گسترده ای در بیابان های استان »دیرالزور«، علیه بازمانده های داعش 
زدند. در این عملیات که با پشتیبانی هوایی روسیه انجام شد، جنگنده های 

روسی مواضع داعش را به شدت بمباران کردند. 
پیش از این، تکفیری ها پس از خروج از پایگاه آمریکایی التنف، در جاده 
دیرالزور به تدمر، ســه نظامی ارتش سوریه را کشتند و ۱۰ نظامی دیگر را 

زخمی کردند.

 یک فرمانده »حشــد عشــائری« از ورود و خروج نظامیان 
آمریکایی به اقلیم کردستان عراق، بدون اطالع بغداد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس،» ابوبدر الشمری« ، یکی از فرماندهان حشد 
عشائری در استان نینوا گفت ،گذرگاه »سیمالکا« که کردستان عراق را به 
سوریه متصل می کند، از سوی ارتش آمریکا برای ورود و خروج غیرقانونی 

نظامیان آمریکایی به عراق، مورد استفاده قرار می گیرد.
 الشمری در گفت وگو با پایگاه خبری »المعلومه« توضیح داد: نیروهای 
آمریکایی به صورت دوره ای نیروهای خود در شمال سوریه و در شهر اربیل 

را جا به جا می کنند.
وی افزود: ورود نیروهای آمریکایی از طریق گذرگاه سیمالکا وارد عراق 
شده و در پایگاه عین االسد مستقر می شوند و این جابه جایی بدون اطالع 
طرف های مسئول در دولت بغداد صورت می گیرد. لذا، اقدام آمریکا ، تخلف 

و نقاض حاکمیت عراق است. 
گذرگاه سیمالکا تحت کنترل شبه نظامیان کرد تحت حمایت آمریکا، 
موسوم به » نیروهای دموکراتیک ســوریه«، قرار دارد. تا کنون گروه های 
سیاســی عراق بارها از دولت بغداد خواســته اند کــه جلوی این تحرکات 

آمریکا را بگیرد.
به گفته کارشناســان، با روی کار آمدن دولت »جو بایدن« در آمریکا، 
وزارت دفاع این کشــور)پنتاگون( نیروهای خود را در کردســتان عراق و 

سوریه، تقویت خواهد کرد.
انهدام 5 مخفیگاه داعش

حشد الشعبی طی عملیات گسترده ای در شرق استان »صالح الدین«، 
پنج مخفیگاه عناصر داعش را منهدم کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، در این مخفیگاه ها انواع تسلیحات و مهمات، 
مواد غذایی و تجهیزات کمک های اولیه یافت شد. همچنین، یک تونل به 

طول ۱۰ متر نیز کشف شد.
این عملیات دو روز پس از یورش تروریست های داعش به نیروهای لشگر 
سوم حشد الشعبی در منطقه »جزیرهًْ العیث« )شرق استان صالح الدین( انجام 

شده است. در یورش مذکور ۲۳ نیروی حشد شهید و یا مجروح شده اند.

اقتصادی  تحلیلگران مســائل  و  کارشناســان 
می گویند، آل ســعود برای اجرای برنامه های ولیعهد 
سعودی با شــکاف مالی و کمبود بودجه مواجه شده 
چرا که بلندپروازی های بن سلمان، بخش قابل توجهی 

از این بودجه را به باد می دهد.
اقتصاد عربستان از زمان روی کار آمدن »آل سلمان« با 
چالش هــای جدی و جدیدی مواجه بوده. از جنگ طوالنی و 
پر هزینه یمن بگیر تا باج های سنگینی که رهبران این کشور 
به کشورهای غربی پرداخت می کنند، همه در به وجود آمدن 
این چالش، موثــر بوده اند. در کنار این موارد، جنگ نفتی و 
حمایت از تروریست های منطقه ای نیز باعث شده تا عربستان 
با کســری بودجه شدیدی در ســال های اخیر مواجه شود. 
بلندپروازی های »بن سلمان« مانند احداث شهرهای رویایی 
)نئوم( که کارشناسان آن را »صرفا یک توهم« دانسته اند نیز 
در تشــدید این وضع موثر بوده است. حاال هم، کارشناسان 
و تحلیلگران مســائل اقتصادی اعالم کرده اند این رژیم برای 
اجرای برنامه های محمد بن ســلمان، با کمبود بودجه و یک 

شکاف مالی جدی مواجه است. 
طبق گفته این منابع، »فهد المبارک«، رئیس کل جدید 
بانک مرکزی ســعودی وظیفه حساسی را برای ایجاد تعادل 
میــان نیاز به ذخایر نقدی و حمایــت احتمالی از طرح های 
بلندپروازانه محمد بن سلمان برعهده گرفته است. ایسنا در 

روزنامه »القدس العربی« به بررســی دهمین سالگرد انقالب 
 مصــر پرداخته و تأکید کرده، نظام حاکم بر این کشــور پس از 
پیچ و خم هایی که دید و از مسیر منحرف شد جز فقر، استبداد و 

سرکوب، چیزی برای ملت مصر باقی نگذاشت.
مردم مصر در ســال ۲۰۱۱ علیه »حســنی مبارک« دیکتاتور مصر 
 قیام کرده و وی را ســرنگون کردند. پس از وی »محمد مرسی« نماینده 
اخوان المســلمین در انتخابات پیروز شــد اما تنها یک سال دوام آورد و 
نظامیان مصری علیه وی کودتا کرده و عبدالفتاح السیســی را به قدرت 
رساندند و بدین ترتیب پرونده انقالب مصر مصادره شد. چرا که به آمدن 
»السیسی« وضعیت مردم این کشور حتی بدتر از زمان مبارک شد. محمد 
مرســی نیز با صحنه  سازی کشته شــد و... اکنون ۱۰ سال از این انقالب 

گذشته ومردم مصر همچنان با فقرو استبداد مواجه اند.
تدابیر مخصوص »کرونا« اما باعث توقف برگزاری مراسم سالگرد انقالب 
۲۵ ژانویه مصر نشد. رژیم مصر، پیش از این حادثه، اقدامات سرکوبگرانه ای 
را اعمال کرده بود که عمال مانع از هر گونه اقدام مردمِی ملموس و برجسته 
می شد. حاال روزنامه »القدس العربی« به دهمین سالگرد انقالب سال ۲۰۱۱ 
مصر پرداخته و نوشــته، افزون بر این مسئله، قوانین بازدارنده مربوط به 
جرم انگاری تظاهرات و کاهش فعالیت جامعه مدنی مصر نیز چشــمگیر 
 اســت. کما اینکه پارلمان مصر، وضعیت فوق العاده را سه ماه دیگر تمدید 

کرده است. 
به گزارش این روزنامه، گذشته از ویژگی های مربوط به موقعیت سیاسی، 
انسانی، تاریخی و نمادین مصر، باید گفت که انقالب این کشور یک ویژگی 
منحصر به فرد داشت و آن، برگزاری نخستین انتخابات ریاست جمهوری 
آزاد در این کشور بود که نهادهای نظامی این کشور با کودتای »عبدالفتاح 

السیسی« آن را در نطفه خفه کردند.
بنا بر این گزارش، طبیعی بود که مســیر اســتبداد از اعمال خشونت 
حداکثری آغاز شــود؛ بــه نحوی که دولت مصر، کشــتارهای »رابعه« و 
»النهضه« را به عنوان درســی برای ادب کردن مردم این کشور انجام داد 
و پس از آن، انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی برگزار گردید و قوانین 
بازدارنده تصویب و سیاست فقیر کردن ملت و گرسنه نگه داشتن جامعه 

در پیش گرفته شد.
القدس العربی ادامه داد، در فصل های بعدی استبداد، نوبت به کنترل 
جامعه و نهادهای مصر توســط ســرویس های امنیتی رسید و پس از آن، 
نهادهای نظامی بیش از پیش توانســتند مناصب حســاس را در دســت 
بگیرند. لذا طبیعی بود که نظام مصر با یک همه پرسی جعلی، تغییراتی در 
قانون اساســی اعمال کند... که بقای السیسی در حکومت تا سال ۲۰۳۰ 

را تضمین کند.
به گزارش این روزنامه، شاخص های اقتصادی که مصر منتشر می کند، 
 نشــانگر آمارهای وحشــتناک در تنزل ســطح معیشــت، افزایش تورم، 
بی ارزش شدن پول ملی و افزایش میانگین گرانی است...کما اینکه مشخص 
شد تالش السیسی برای کمک گرفتن از نهادی نظامی به منظور مقابله با 
 بحران های اقتصادی، شکست مفتضحانه ای خورده و نتیجه معکوس داده است. 
بنا بر این گزارش، در زمینه آزادی و حقوق بشر هم تعداد افراد بازداشتی و 
صدور حکم های اعدام بسیار افزایش یافته است. به گزارش القدس العربی، 
مصر در دهمین ســالگرد خود به جز اســتبداد و خونریزی، شاهد چیزی 

نیست و دیگر امیدی هم به آن وجود ندارد.

دادگاهی در فرانسه رسیدگی به شکایت یک 
زن علیه ۱4 شرکت چندملیتی را آغاز کرد. این 
شرکت ها متهم هستند که ماده شیمیایی موسوم 
به »عامل نارنجی«را در دوران جنگ ویتنام، به 

دولت آمریکا فروخته اند.
در حالــی که 46 ســال از پایان جنــگ ویتنام 
می گذرد، زخم های کهنه این جنگ دوباره سرباز کرده 
است؛ بر اساس گزارش ها، دادگاهی در فرانسه رسیدگی 
به پرونده ای مهم و تاریخی درخصوص استفاده ارتش 
آمریکا از مواد سمی در جنگ ویتنام را آغاز کرده است. 
بر اساس گزارش یورونیوز و فرانس ۲4، »تران تو نگا« 
زاده ســال ۱۹4۲ ، در جایی کــه آن زمان هندوچین 
فرانســوی خوانده می شد، به عنوان خبرنگار کار کرده 
است. او در ســال ۲۰۱4 شکایتی را علیه ۱4 شرکت 
که در ساخت و فروش این ماده شیمیایی بسیار مرگبار 

موسوم به عامل نارنجی دخیل بوده اند، ثبت کرده بود. 
او که مورد حمایت چند سازمان غیردولتی قرار گرفته، 
این شرکت ها را متهم به مسئول بودن در صدمات ایجاد 
شده به او، فرزندانش ، افراد دیگر و محیط زیست کرده 
است.»والری کابانز«، یک متخصص قوانین بین الملل، 
به خبرگزاری فرانســه گفت: به رســمیت شــناختن 
قربانیان غیرنظامی ویتنامی، باعث ایجاد یک ســابقه 

حقوقی می شود.
 بر اساس این گزارش، تا کنون تنها کهنه سربازان 
ارتش های آمریکا، استرالیا و کره جنوبی توانسته اند در 
ارتباط با شکایت از تبعات استفاده از این ماده شیمیایی 
در جنگ ویتنام، غرامت دریافت کنند. به گفته کابانز، 
این ماده شیمیایی، ویژگی های فوق العاده سمی داشته 
و حدود ۱۳ برابر ســمی تر از علف کش معمولی است.
بنا به اعالم سازمان های غیردولتی، چهار میلیون نفر در 

ویتنام، الئوس و کامبوج طی یک دهه، در معرض ماده 
نارنجی قرار گرفته اند. ارتش آمریکا بر اساس برآوردها، 
۷6 میلیون لیتر از این ماده شیمیایی را روی پوشش 
گیاهی ویتنام، به منظور جلوگیری از پیشــروی های 
سربازان کمونیســت ویتنام شمالی و محروم ساختن 
دشــمن از غذا و آب ریخته است. آمریکا سال ۱۹۷۱ 
به استفاده از مواد شیمیایی در این جنگ پایان داده و 
در سال ۱۹۷۵ بعد از شکست در برابر ویت کنگ ها، از 
ویتنام خارج شده است.به گفته سازمان های غیردولتی، 
عامل نارنجی گیاهان را از بین برد، خاک را آلوده ساخت 
و حیوانات را مسموم کرد و باعث ایجاد سرطان و نقص 
جسمی در انسان ها و حمله به سیستم های ایمنی افراد 
شد. شرکت های چندملیتی هم البته مدعی شده اند که 
نمی توان آنها را از بابت استفاده ارتش آمریکا از محصول 

آنها، مسئول دانست.

سرویس خارجی-
صهیونیست ها که مدعی  اند باالترین رکورد تزریق 
واکســن را دارند، طی روزهای گذشته باالترین آمار 
ابتــال به کرونا و مرگ را نیز به نام خود ثبت کرده اند. 
»لیبرمن« وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی حتی 
فاش کرده که، صدها نفر در ســرزمین های اشغالی 
بعد از دریافت دوز دوم واکســن کرونا به این ویروس 

مبتال شده اند!
براساس آخرین آمار اعالم شده از سوی وزارت بهداشت 
رژیم صهیونیســتی، روز دوشــنبه رکوردهای جدیدی در 
ســرزمین های اشــغالی در ابتال به ویروس کرونا ثبت شده 
اســت. طی ۲4 ساعت منتهی به این روز 6۸ نفر نیز در این 
سرزمین اشغالی بر اثر ابتال به کرونا تلف شده اند که از زمان 
شیوع کرونا باالترین تعداد مرگ و میر در این سرزمین است. 
با این تعداد کشــته در روز دوشــنبه، تعداد کشته های یک 
ماه جاری در این ســرزمین به باالتر از هزار نفر رسید. رژیم 
صهیونیســتی حدود 6 میلیون نفر جمعیت دارد که با توجه 
به جمعیت  اندک آن، این تعداد تلفات، رقم باالیی است. اگر 
چه، صهیونیست ها همیشه تالش کرده اند، جمعیت خود را 

بیش از این اعالم کنند.
طبق گزارش رســانه های رژیم صهیونیستی، در همین 
زمان ۳۰۰ نفر از مبتالیان به کرونا به دســتگاه های تنفس 
نیاز پیدا کرده اند که این عدد نیز یک رکورد اســت. انتشار 
این آمار و ارقام در حالی است که مقامات رژیم صهیونیستی 
با آغاز واکسیناســیون عالوه بر اینکه مدعی بودند باالترین و 
سریع ترین رکورد واکسیناسیون در جهان به آنها اختصاص 
دارد، مدعی بودند به زودی با اتمام واکسیناسیون زندگی در 

سرزمین های اشغالی به وضع عادی خود باز خواهد گشت!
»یولی ادلشــتاین«، رئیس سابق کنست )پارلمان( رژیم 
صهیونیستی و وزیر بهداشت کنونی کابینه نتانیاهو مدعی شده 

همین رابطه نوشته، عربستان که سال گذشته کسری 
بودجه ۱۲ درصدی تولید ناخالص داخلی را ثبت کرد، 
قصد دارد این کسری را تا سال ۲۰۲۳ با برنامه ریزی 
برای متنوع  ســازی اقتصاد که عمدتا توسط صندوق 
سرمایه گذاری عمومی حمایت می شود، جبران کند. 
»مونیکا مالک« و اقتصاددان ارشد بانک تجاری 
ابوظبــی در این باره گفت: »من فکر می کنم فشــار 
پولی بیشتری برای کمک به احیای فعالیت اقتصادی 
و تمرکز بیشــتر بر حمایت از اهداف رشــد صندوق 
ســرمایه گذاری عمومی عربســتان و تأمین مالی آن 

وجود خواهد داشت«. 
در همین حال، »جان میشل سلیبا«، اقتصاددان خاورمیانه 
و آفریقای شــمالی در بانــک »آو« آمریکا تصریح کرد: »در 
برنامه های صندوق ســرمایه گذاری عمومی عربســتان یک 
شــکاف مالی وجود دارد و من معتقدم که این شکاف باید با 
مجموعه اقدامات، از جمله تزریق احتمالی ســرمایه از بانک 

مرکزی عربستان پر شود«.
ماجرای کت جنجالی بن سلمان

اما در این شرایط اقتصادی عربستان، پوشش گران قیمت 
»بن سلمان«، ولیعهد سعودی نیز مزید بر علت شده تا جنجالی 
به راه افتد. به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه خبری سعودی 
لیکس، »محمد بن سلمان« در نشست شورای اداری صندوق 

سرمایه گذاری عمومی این کشور با ظاهری عجیب حضور یافت 
که با واکنش های زیادی در رسانه ها و نیز شبکه های اجتماعی 
همراه بود. نوع لباس پوشــیدن او با شال و کت گران قیمتی 
که بر تن داشــت همزمان با انتشار هشتگ »گروه بیکاران« 
در توئیتر به دلیل گسترش بیکاری در میان جوانان سعودی 
خشــم کاربران را برانگیخت. فعاالن در شبکه های اجتماعی 
اعالم کردند، کتی که محمد بن ســلمان در نشست شورای 
اداری صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان سعودی بر تن 
داشــت دارای مارک بود. فعاالن تاکید کردند که قیمت این 
کت حدود ۵4۰۰ یورو است. در این زمینه صفحه کاربری »به 
سمت آزادی« در توئیتر نوشت: »به خدا قسم آیا این شخص 

به بحران های شــهروندان، وضعیت بیکاری و کسری بودجه 
فکر می کند؟« یک کاربر دیگر نیز در توئیتر اعالم کرد:» این ها 
آل سعود هستند که اموال عمومی مردم را غارت می کنند و 

مردم روز به روز فقیر تر می شوند.«
این در حالی اســت که معترضان به سیاست های رژیم 
ســعودی در شــبکه های اجتماعی برای اعتراض به کمبود 
فرصت های شغلی در داخل کشور نفت خیزی مانند عربستان 
که همه ثروت آن در انحصار آل سعود قرار گرفته موج بزرگی 
از اعتراضات را به راه انداختند. آنها گفتند که مقامات آل سعود 
حقوق جوانان و فارغ التحصیالن عربستان را نادیده می گیرند. 
حزب تجمع ملی عربستان که مخالف سیاست های آل سعود 
است با ابراز نگرانی درباره افزایش نرخ بیکاری در میان جوانان 
سعودی خواستار محاکمه مسئوالن شد. این حزب با صدور 
بیانیه ای اعالم کرد که وعده های مقامات آل سعود با آنچه که 
در واقعیت انجــام می دهند هیچ تطابقی ندارد و این بیانگر 
شکست رژیم سعودی در پرونده استخدام جوانان و به معنی 

بی توجهی کامل به رنج ملت است. 
البته نوع پوشــش و وســایل گران قیمــت محمد بن 
 سلمان موضوع جدیدی نیســت و اخیرا ماسک و خودروی 
گران قیمت وی در نشست شورای همکاری خلیج فارس در شهر 
 »العال« عربستان نیز واکنش بسیاری از کاربران و رسانه ها را 

برانگیخت.

 سرویس خارجی-
۲4تن از اعضای پارلمــان انگلیس در نامه ای به 
وزیر خارجه این کشــور وقتی خواستار توقف فروش 
تســلیحات به ســعودی ها و پایان حمایت لندن از 
جنگ این رژیم علیه مردم یمن شدند، اعتراف کردند 
کشورشان با آغاز جنگ یمن، ۱5 میلیارد پوند سالح 

به سعودی ها فروخته است!
جنگ 6 ساله یمن در ظاهر تجاوز نظامی رژیم آل سعود 
و امارات به کشــور یمن است اما کشورهای غربی و به ویژه 
انگلیس و آمریکا نیز هم صورت مستقیم و هم از طریق فروش 
سالح در آن مشارکت دارند. انگلیس از جمله کشورهایی است 
که جنگ یمن را به ابزاری برای فروش ســالح به سعودی ها 
تبدیل کرده است. در این ارتباط، »بل ریبیرو-اِدی« نماینده 
حوزه انتخابیه »اســتراتام« در پارلمان انگلیس به همراه ۲۳ 
تن دیگر از اعضای پارلمان در نامه ای به وزیر خارجه انگلیس 
به تداوم حمایت لندن از ائتالف سعودی در جنگ علیه یمن 
انتقاد کردنــد. در این نامه خطاب به »دومینیک راب« وزیر 
خارجه انگلیس آمده: »ما این نامه را در حمایت از ۲۵ ژانویه 
که روز اقدام »جهان به جنگ یمن، نه می گوید« تعیین شده، 
می نویسیم. ما از صمیم قلبمان با اقدام این دولت محافظه کار 
در ادامه تجهیز تســلیحاتی ائتالف به رهبری سعودی برای 

بمباران یمن مخالف هستیم«.
این ۲4 قانونگذار انگلیس در ادامه نوشته اند: »از بمب های 
ســاخت انگلیس در حمالت هوایی سعودی که باعث مرگ 

هزاران نفر از غیرنظامیان یمنی شــامل زنان و کودکان شده 
است، استفاده می شود. تخمین زده شده که از آغاز این جنگ، 
حدود ۱۵ میلیارد پوند تسلیحات ساخت پادشاهی متحده به 
عربستان فروخته شده است...ما اعتقاد داریم، این وحشتناک 
است که به رغم حکم سال ۲۰۱۹ دادگاه تجدیدنظر مبنی بر 
اینکه فروش تسلیحات )به عربستان( غیرقانونی است، دولت 
انگلیس به تجهیز تســلیحاتی یکی از مستبدترین رژیم های 

روی زمین ادامه می دهد«. در ادامه این نامه می خوانیم: »طبق 
تازه ترین گزارش سازمان ملل، این جنگ تاکنون جان ۲۳۳ 
هزار نفر را گرفته است. امکان این وجود داشت که بسیاری از 
این مرگ  و میرها قابل جلوگیری باشد و نتیجه فاجعه بارترین 
وضعیت انسانی جهان که در این کشور رخ داده، بوده است...

تخمین زده شــده که ۲4 میلیون یمنــی یعنی ۸۰ درصد 
جمعیت این کشــور به کمک های انســانی نیازمند هستند؛ 

کمک هایی که محاصره هوایی و دریایی ائتالف )عربســتان( 
علیه این کشــور مانع از ارسال آنها شده است. سازمان ملل 
اخیرا هشــدار داد که وضعیت جاری در صورت تداوم ممکن 
اســت باعث شود که یمن شاهد »یک قحطی باشد که طی 

4۰ سال اخیر« همانند آن را تجربه نکرده است«.
در پایان این نامه هم تصریح شــد که: »این موضوع که 
ما فورا به فروش های تسلیحاتی و حمایت نظامی از عربستان 
پایان دهیم، یک مســئله ضروری اســت. رئیس جمهور جو 
بایدن در جریان کارزار انتخاباتی خود قول داده که به حمایت 
آمریکا از این جنگ پایان خواهد داد. بر همین اســاس ما از 
شــما می خواهیم که از همتایان آمریکایی خود بخواهید هر 
کاری که می توانند برای تضمین اجرای این وعده انجام دهند. 

مشتاق پاسخ شما هستیم«.
عربستان در رأس یک ائتالف عربی و تحت حمایت آمریکا، 
از ششــم فروردین ۱۳۹4 با ادعــای تالش برای بازگرداندن 
رئیس جمهور مستعفی یمن به قدرت اقدام به تجاوز نظامی 
به یمن و محاصره زمینی، هوایی و دریایی این کشــور کرد. 
این تجاوز نظامی هیچ کدام از اهداف ائتالف سعودی را محقق 
نکرد و فقط با کشــته و زخمی شدن ده ها هزار یمنی، آواره 
شدن میلیون ها نفر، به بار آمدن خرابی برای زیرساخت های 
این کشور و گسترش قحطی و گرسنگی و بیماری های واگیردار 
همراه شده است. این کشور حتی رئیس جمهور مستعفی یمن 
را هم از خود رانده، یعنی همان کسی که به بهانه حمایت از 

او تجاوز به یمن را آغاز کرد!

بود تا سه ماه دیگر واکسیناسیون به اتمام خواهد رسید و ۳ ماه 
پس از آن شرایط به روزهای عادی بازخواهد گشت. اما حال با 
واکسیناسیون بیش از ۲ میلیون نفر در سرزمین های اشغالی 
شاهد ثبت رکوردهای جدید فوتی ها و ابتال به کرونا هستیم.
از ســوی دیگر بعد از هشــدار ارتش رژیم صهیونیستی 
درباره احتمال ظهور »کرونای اسرائیلی« در پی واکسیناسیون 
بی رویه و گسترده در فلسطین اشغالی، اکنون یک سیاستمدار 
این رژیم نیز از مخفی کاری وزارت بهداشــت پرده برداشت. 
وزیر جنگ پیشــین رژیم صهیونیســتی با پرده برداشتن از 
مخفی کاری وزارت بهداشت این رژیم درباره آمار ابتال به کرونا، 
گفت: صدها صهیونیســت بعد از دریافت دوز دوم واکسن به 

این ویروس مبتال شده اند. 
»آویگدور لیبرمن« شامگاه دوشنبه گفت: وزارت بهداشت 
این رژیم، این واقعیت که نرخ ابتال به ویروس »کووید۱۹« در 
فلسطین اشغالی بعد از تزریق دوز دوم واکسن، افزایش قابل 
توجهی داشته است، مخفی نگه داشته است.به نوشته وبگاه 
»عاروتص شــوع« لیبرمن در مصاحبه با شبکه ۱۳ تلویزیون 
رژیم صهیونیستی گفت: »از صحبت هایم با یک منبع بسیار 
موثق در وزارت بهداشــت دریافتم که اطالعات بسیار مهمی 

از افکار عمومی پنهان نگاه داشته شده است«.
وی توضیح داد: »صدها نفر که بیشــتر آنها 
بزرگسال هستند، بعد از دریافت دوز دوم واکسن 
کرونا، به این بیماری مبتال شــدند. این موضوع 
برای یک یا ده نفر نیست، بلکه صدها نفر است. 
وزارت بهداشت در حال تحقیق درباره آن است 
ولی تصمیم گرفته که آن را مخفی کند«.پیش 
از این نیز، فلج شدن صورت ۱۳ صهیونیست بعد 
از دریافت اولین دوز واکسن آمریکایی کووید۱۹، 
خبرساز شده بود.آمار ثبت شده نشان می دهند 
واکسن آمریکایی ضد کرونای »فایزر« که رژیم 
صهیونیســتی از آنها برای واکسیناســیون استفاده کرده در 
ســرزمین های اشغالی تنها ۳۰ درصد اثر مثبت داشته است. 
در همین حال ساکنان سرزمین های اشغالی با ادامه اعتراضات 
عمومی در شهرهای قدس و تل آویو یک موضوع جدید را نیز به 
اعتراضات خود افزوده اند. آنها که پیش از این به سوء مدیریت 
بحران کرونا و بسته شدن مکان های تجاری، بیکاری و افول 
اقتصادی ناشی از کرونا اعتراض داشتند حاال به خواسته های 

خود دروغ های آماری کرونا را نیز افزوده اند. 
گوترش: دنیا با وضع اضطراری مواجه است

»آنتونیو گوترش« دبیرکل ســازمان ملل نیز در اجالس 
مجازی مجمع اقتصادی »داووس« به سران جهان هشدار داد 
دنیا نه تنها با یک وضعیت اضطراری ناشــی از شیوع کرونا و 
بدترین بحران اقتصادی حدود یک قرن مواجهه است، بلکه 
همچنین تهدید های موجود اقلیمی و نیز رویایی دو اقتصاد 
بزرگ آمریکا و چین نیز در برابر آن قرار دارد. گوترش هشدار 
داد که کشور های توسعه یافته ثروتمند در اشتباهند اگر تصور 
می کنند با واکسن زدن به مردم خود و غفلت از کشورهای در 
حال توســعه، در امان خواهند ماند. واکسن ها باید به عنوان 
کاال های عمومی جهانی دیده شــوند و تولید واکسن باید در 

سراســر جهان با قیمت های مقرون بــه صرفه افزایش یابد.
دبیرکل ســازمان ملل همچنین خواستار اقدام اساسی برای 

رفع نابرابری های عمده برخواسته از همه گیری کرونا شد.
اعتراضات در لبنان

در لبنان نیز در ســایه خصومت هــای اقتصادی آمریکا، 
وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی و معیشتی به دلیل همه گیری 
کرونا مردم بار دیگر در چند شهر به خیابان ها ریختند. شبکه 
خبری المنار در این زمینه گزارش داد. دو شهر »طرابلس« و 
»صیدا« به ترتیب در شمال و جنوب لبنان، دوشنبه شب شاهد 
اعتراضات خیابانی به وضع اقتصادی در سایه محدودیت های 
دولــت به دلیل مقابلــه با همه گیــری »کروناویروس« بود. 
این شــبکه گزارش داد میدان »عبدالحمید کرامی« ورودی 
جنوبی شهر طرابلس و پیرامون مجتمع ساختمان های دولتی 
دوشنبه شــب بیشتر به میدان جنگ میان شماری از جوانان 
و نیروهای امنیتی شــبیه شده بود که در پی این تقابل، ده 
نیروی امنیتی دچار جراحت شدند.المنار نوشت، شماری از 
جوانان خشمگین نیز در پی اقدام نیروهای امنیتی به شلیک 
گاز اشــک آور دچار حالت خفگی و مشکالت تنفسی شدند. 
نیروهای امنیتی در پاسخ معترضان که با سنگ به نیروهای 
امنیتی حمله کردند، گاز اشک آور شلیک کردند.طبق گزارش 
المنار، تحــرکات اعتراض آمیز در واکنش به تمدید وضعیت 
بســیج عمومی محدودیت های دولت برای مهار همه گیری 
کروناویــروس تــا هفتم فوریه )۱۹ بهمن( و جریمه شــدن 
شــماری از ناقضان محدودیت ها در طرابلــس و حومه آن، 
آغاز شد. در ســایه همه گیری کرونا و محدودیت فعالیت و 
آمدوشــد مردم، وضعیت اقتصادی لبنان که تحت فشارهای 
مالی و تحریمی آمریکا نیز قرار دارد، روزبه روز بدتر می شود 
و شــمار بیکاران روبه افزایش است. در وضعیت کنونی ارزش 
لیره لبنان مقابل دالر نیز کاهش یافته و به ۸۷۰۰ لیره مقابل 

یک دالر رسیده است.

ده سال پس از مصادره انقالب مصر
سرکوب و فقر همچنان ادامه دارد

تشدید تحرکات داعش در شرق سوریه
از انفجار انتحاری تا درگیری مسلحانه

 مردم بحرین در اعتراض به عادی  سازی روابط رژیم »آ ل خلیفه« با 
رژیم صهیونیستی و همچنین، در حمایت از ملت یمن، تظاهرات کردند.
مــردم بحرین در پایتخــت و مناطق مختلف این کشــور در اعتراض به 
عادی  سازی روابط رژیم آل خلیفه با رژیم صهیونیستی و همچنین، در حمایت 

از ملت یمن، تظاهرات کردند. 
 بــه گزارش خبرگزاری صداوســیما ، تظاهرکنندگان ســالگرد شــهادت 
 »مصطفی حمدان« را نیز گرامی داشتند. حمدان در حمله ۲6 ژانویه سال ۲۰۱۷ 
)6 بهمن ۱۳۹6مزدوران آل خلیفه به شــهادت رســیده است. او که در جمع 
تحصن کنندگان مقابل خانه آیت اهلل عیسی قاسم رهبر نهضت اسالمی بحرین، 

حضور یافته بود، در حمله نیروهای امنیتی، به شهادت رسیده است.

تظاهرات مردم مناطق مختلف بحرین
علیه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی

امین االسالم تهرانی
»دونالد ترامپ«، چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا، در حالی کاخ سفید 
را ترک کرد که شاید لقب »بدنام ترین رئیس جمهور آمریکا« برازنده او باشد. 
حاال »جو بایدن« به کاخ سفید آمده است که از این بدنامِی ترامپ نهایت بهره 
را ببرد و خود را پسر خوب سیاست قالب  کند. اما در جستار پیش رو با تمرکز 
بر روسیه روشن خواهد شد که حداقل سیاست خارجِی بایدن همچون همان 
سیاست ترامپ است و در مواردی ترامپی تر از سیاست خارجی ترامپ است!

در خبرها آمد که کمیته روابط خارجی مجلس ســنای آمریکا از تصدی 
ســمت وزیر خارجه آمریکا توســط »آنتونی بلینکن« حمایت کرد؛ این گونه 
بلینکن به تصدی سمت وزیر خارجه آمریکا نزدیک شد. او پیشتر تصریح کرده 
بود که از رویکرد ســختگیرانه دولت ترامپ در مقابل چین حمایت می کند. 
همان زمان در جلسه تأیید ژنرال »لوید آستین«، گزینه انتخابی بایدن برای 
ریاســت پنتاگون، او تأکید کرده بود چین جدی ترین رقیب ]ما[ است. این 
موضع گیری های ســریع و صریح نشان می داد که دولِت پسِر خوِب سیاسِت 
آمریکا قرار است راه همان دولِت پسِر بد را پیش بگیرد. مواضِع بسیار مثبت 
نســبت به رژیِم آپارتایِد صهیونیســتی و تکرار مواضع دولت ترامپ در قبال 

ونزوئال که جای خود.
اما در مورد روسیه جریان متفاوت است. معروف بود که دولت ترامپ به 
ویژه شــخص او رویکرد نسبتاً مثبتی در قبال روسیه دارد، اما دولت بایدن از 
همان ابتدا شمشــیر را برای روســیه از رو بسته است. چندی پیش »الکسی 
ناوالنی«، یکی از رهبران مخالفان روسیه، وارد خاک این کشور شد و در بدو 
ورودش به فرودگاه دستگیر شد؛ چرا که گفته می شود، ناوالنی در پرونده ای 
موســوم به »روچر« با مجازات تعلیقی مواجه است و به علت از دست دادن 
حضور در چندین جلســه بازپرسی )به علت حضورش در خارج از کشور( در 
فهرست افراد تحت تعقیب دولت روسیه قرار گرفته بود. با دستگیری او مخالفان 
دولت روسیه قصد داشتند در اعتراض به بازداشتش تجمعات اعتراضی برگزار 
کنند. بعد از این بود که سفارت آمریکا در اقدامی که مداخله جویانه توصیف 
شــد، بیانیه ای صادر کرد و به بهانه دفاع از شهروندانش در روسیه »فهرست 
نقاط محل تجمع معترضین« را منتشــر کرد. اقدامی که واکنش تند روسیه 

را در پی داشت.
ســخنگوی کاخ سفید دوشنبه شــب به وقت تهران تصریح کرد دولت 
»جــو بایدن« رئیس جمهور آمریکا در بررســی های خــود برای واکنش به 
دستگیری»آلکســی ناوالنی« مخالف غربگرای دولت روسیه همه گزینه ها را 

روی میز نگاه خواهد داشت.
جو بایدن نیز روز سه شنبه )۷ بهمن/ ۲6 ژانویه( وارد ماجرا شد و صریحاً 
گفت که از رفتار روسیه بسیار نگران است. او گفت: »ما هم می توانیم در قالب 
توافق اســتارت نو ]با روسیه[ در راستای منافع کشورمان کار کنیم و هم این 
را برای روسیه روشن کنیم که درباره رفتارشان چه در قضیه آلکسی ناوالنی 
چه در ماجرای سوالرویندز و چه در گزارش های مربوط به تعیین جایزه برای 

سر سربازان آمریکایی در افغانستان بسیار نگرانیم.«
تمام این موارد پیش بینی بنیاد مشهور آمریکایی را تأیید می کند؛ چندی 
پیش اندیشــکده »کارنگی« آمریکا در گزارشــی نوشته بود، بایدن روسیه را 
بزرگ ترین تهدید برای آمریکا می داند که سیاست تضعیف کشورهای غربی 
و تضعیف نهادهای غربی مانند ناتو و اتحادیه اروپا و واژگونی نظم لیبرال غربی 
را دنبال می کند. این اندیشکده همچنین پیش بینی کرده بود که چهار سال 

آینده برای روابط آمریکا و روسیه پرتالطم خواهد بود. 
باید گفت که گرچه تقابل با چین بخشــی از استراتژی ملی آمریکاست، 
اما به نظر می رســد که حساسیت های رئیس جمهور تازه رسیده آمریکا، در 
مقایسه با دولت ترامپ نسبت به روسیه حساسیت بیشتری دارد و این رئیس 
جمهور، نســبت به ترامپ، روابط این دو کشــور را به فضای »جنگ سرد« 

بیشتر نزدیک می کند.
باید توجه داشت، قطعاً رفت و آمد رئیس جمهورهای آمریکا بر سیاست 
داخلی و خارجی این کشــور تأثیرگذار اســت، اما این گونه نیســت که این 
سیاست ها )به ویژه سیاست خارجی( یکسره تابعی محض از کنش های شخص 
رئیس جمهور آمریکا باشد. چنان که »نوام چامسکی«، فیلسوف، زبان شناس 
و تحلیلگِر سیاســِی شهیر آمریکا، چند ســال پیش تأکید کرده بود، جریاِن 
تصمیم ســازی و تصمیم گیری در آمریکا دارای زنجیری اســت که تنها یکی 
از این حلقه های آن شــخص رئیس جمهور است، کارتل های نفتی، البی های 
اسرائیلی و ... به عنوان دیگر حلقات همه و همه بر سیاست های آمریکا تأثیر 

می گذارند و آن ها را می سازند.
تمام این اخبار نشان می دهد که سیاست خارجی بایدن را باید در ادامه 
سیاست خارجی ترامپ تفسیر کرد، گاهی هم رادیکال تر از آن، البته با تفاوت 
در مشی که گریزناپذیر است. این مسئله، قدرِت حلقه های دیگر تصمیم گیری 
و تصمیم سازی در آمریکا را نشان می دهد که سیاست خارجی آمریکا تابعی 

از نقش آفرینی همه آنهاست.


