
زمزمه کناره گیری ملکه انگلیس از قدرت
باال گرفت

انگلیس نوشته  روزنامه »دیلی اکســپرس« چاپ 
»فیلیپ، دوک ادینبورو«، در بیمارســتان تحت عمل 
جراحی قلب قرار گرفته و اگر فیلیپ، همسر ملکه انگلیس 
بمیرد، شاید ملکه الیزابت دوم از سلطنت کناره گیری کند.

به نوشته روزنامه یلی اکســپرس، همسر ملکه انگلیس 
۱۷ روز اســت که در بیمارستان بستری است، قرار نیست در 
روز های آینده از بیمارســتان مرخص شود و در صورت فوت 
وی احتماالً ملکه از قدرت کناره گیری خواهد کرد. فیلیپ، با 

۹۹ سال سن، مسن ترین همسر یک فرمانروای انگلیس است 
و رکورد همســری را در قلمرو کشور های همسود، به عنوان 
همســر فرمانروا در دست دارد. الیزابت دوم، ۹۴ ساله و ملکه 
سلطنتی انگلیس نیز در شماری از موارد، رکورددار است. ملکه 
الیزابت طوالنی ترین دوره فرمانروایی و عمر را در بین حکمرانان 
انگلیس دارد. بزرگترین فرزند الیزابت »چارلز« شاهزاده ولز با 
۷۴ ســال سن ولیعهد اســت و اگر مادرش از مقام خود کناره 

بگیرد، شاه انگلیس خواهد شد. 

نعیم  قاسم: جنگ بعدی حزب اهلل با رژیم صهیونیستی 
داخل سرزمین های اشغالی خواهد بود

معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان تاکید کرده که، درگیری 
آتی با رژیِم آپارتایِد صهیونیستی در داخل اراضی اشغالی 
خواهد بود و »ما آماده مقابله با آن در هر لحظه هستیم و 

به آن درسی می دهیم که هرگز فراموش نخواهد کرد«.
»نعیم قاسم«، معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان، خاطرنشان 
کرده که »دشمن صهیونیستی باید بفهمد عرصه برای آن باز 
نیســت و امروز جنگ در داخل اراضی اشــغالی خواهد بود و 
حزب اهلل هر لحظه آماده مقابله با رژیم اشغالگر است و به آن 

درسی می دهد که هرگز فراموش نخواهد کرد...حمله آمریکا 
و رژیم صهیونیستی در مرحله کنونی بعید است اما حزب اهلل 
هیچ تجاوزی را بی پاســخ نمی گذارد«. وی همچنین تصریح 
کرده، اطالعاتی وجود دارد که بیانگر این است، سفارت آمریکا 
با دو رسانه لبنانی برای فعالیت علیه حزب اهلل قرار داد بسته و 
هزینه هــای آن را تأمین می کند تا به طور روزانه گزارش های 
مختلفی را علیه حزب اهلل پخش کنند. گفتنی اســت بیروت 

مدتی است نا آرام است.
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پیام خواندنی مردم و مقاومت عراق:

 آقای پاپ!آیا می دانید سلیمانی و ابومهدی 
که به دست آمریکاکشته شدند ناجی مسیحیان و کلیساها بودند

عربستان زیر ضربات انصاراهلل
فرودگاه، آرامکو و پایگاه سعودی درهم کوبیده شد

 اسرائیل از ترس فلسطینی های ساکن غزه 
63 کیلومتر دیوار زیرزمینی دور خود کشید

سرویس خارجی-
گروه های مقاومت عــراق اعالم کردند، با بی نتیجه 
ماندن همه ابزارها برای بیرون کردن اشغالگران، از این 
پس اشغالگران و پایگاه هایشان- نه نهادهای دیپلماتیک- 
را در هر نقطه از عراق هدف می گیرند. مقاومت عراق این 
را هم اعالم کرده که، فعال به احترام »پاپ« که میهمان 

عراقی هاست، این حمالت صورت نمی گیرند.
اشــغال عراق طی یک عملیات نظامی صورت گرفت که 
در ۲۹ اسفند ۱۳۸۱ )۲۰ مارس ۲۰۰۳( با حمله یک ائتالف 
بین المللــی به رهبری آمریکا و انگلیس آغاز شــد. حتی اگر 
بگذریم از اینکه بهانه حمله انبارهای تســلیحات شیمیایی 
رژیــم »صدام«، دیکتاتور متوهم عراقــی بود که خیلی زود 
دروغین بودن آن توسط خود انگلیسی ها و آمریکایی ها هویدا 
شد، نمی توانیم جنایاتی که اشــغالگران در این سال ها رقم 
زدند را نادیده بگیریم، جنایاتی که پایانی ندارد و عراقی ها را 
اسیر خود کرده است. درست مثل جنایاتی که صدام می کرد.

اما شــهادت سپهبد حاج »قاسم ســلیمانی« و فرمانده 
یاورش »ابومهدی المهندس« به دست اشغالگران آمریکایی، 

سرویس خارجی-
رهبر مسیحیان کاتولیک جهان دیروز در حالی 
وارد خاک عراق شد که مردم و مقاومت این کشور 
با انتشــار بیاینه و تصاویــری در فضای مجازی و 
خیابان های شهر، از او استقبال کردند. روی برخی از 
این تصاویر نوشته شده است، آقای پاپ! می دانستید 
سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس حافظ و ناجی 

کلیساها و مسیحیان بودند؟
هواپیمای »پاپ فرانسیس« رهبر مسیحیان کاتولیک  
جهان روز جمعه در فــرودگاه بین المللی بغداد فرود آمد. 
»مصطفی الکاظمی« نخســت وزیر این کشور پس از پیاده 

شدن پاپ از هواپیما، از او استقبال کرد. این ورود در حالی 
اســت که تصاویری در رســانه های اجتماعی عراق دست 
به دست می شــود که مردم و مقاومت عراق ضمن خوش 
آمدگویی با پاپ، با این تصاویر می گویند ســرداران شهید 
سپهبد حاج »قاسم سلیمانی« و یارش »ابومهدی المهندس« 
در بحران تروریســم و اشغال، حافظ کلیساها و مسیحیان 
بودند. همچنین در این تصاویر بر شهادت سردار سلیمانی 
که میهمان عراقی ها بود، به دســت اشــغالگران آمریکایی 
تأکید شــده است. در برخی از طرح های  گرافیکی جالب و 
تاثیرگذار کاربران عراقی در آســتانه ورود پاپ به بغداد، با 
اشــاره به تعطیلی و تصرف کلیساهای عراق در زمان ورود 

داعش به عراق و انتشار تصویر مشهور دست از تن جدا شده 
سردار دلها، نوشته شده: »دستی که صدای زنگ های کلیسا 

را به صدا درآورد این دست بود.« 
حمله علیه اشغالگران به احترام پاپ تعطیل می شود

همزمان گروه عراقی »سرایا اولیاء الدم« پنجشنبه شب 
با صدور بیانیه ای استقبال خود از سفر پاپ به عراق را اعالم 
کرد. به گزارش تســنیم، این گروه تازه  تأسیس اعالم کرد 
هرگونــه عملیات نظامی خود در عراق را تا زمانی که پاپ 
در این کشــور حضور دارد، متوقف می کند. باید یادآور شد 
که این گروه نوبنیاِد مقاومت عراقی همان گروهی است که 
مسئولیت حمالت راکتی چندی پیش به پایگاه آمریکایی در 

اربیل )کردستان عراق( را که به زخمی شدن چند اشغالگر 
آمریکایی منجر شــد، به عهده گرفته است. »لوئیس رافائل 
اول ساکو« پاتریارک بابل کلدانیان و رئیس کلیسای کاتولیک 
کلدانی، پیشتر، در گفت و گو با خبرگزاری فرانسه خبر داده 
بود که پاپ فرانسیس در سفر خود به عراق، با آیت اهلل سید 
»علی سیستانی« مرجعیت عالی قدر شیعیان در عراق دیدار 
می کند. این نخســتین بار در ســال های اخیر است که دو 
شخصیت برجسته تشیع و مسیحیت دیدار مستقیم دارند. 
شکل این سفر نیز قابل توجه است؛ سفر پاپ به عراق برای 
مالقات با مرجعیت اتفاقی مهم اســت و عمق نفوذ معنوی 

مرجعیت شیعه را بازنمایی می کند.

سرویس خارجی-
وزیر خارجه آمریکا روابط کشورش با چین را »بزرگترین محک 
ژئوپلتیک برای واشنگتن در قرن 21 « و »موردی که نیازمند رسیدگی 
از موضع قدرت اســت«، توصیف کرد و چین را یکی از کشورهایی 
توصیف کرد که در کنار ایران و روسیه قابلیت  به چالش کشیدن جدی 

آمریکا و نظم جهانی)بخوانید نظم آمریکایی( را دارد!
»آنتونی بلینکن«، وزیر خارجه آمریکا در اولین سخنرانی سیاست خارجی 
خود خواســتار احیای »ائتالف  سازی آمریکا« و »همکاری دوباره با نهادهای 
بین المللی« برای برخورد با چین شد که او به عنوان یکی از تنها کشورهایی 
توصیف کرد که از قابلیت هایی برای به چالش کشــیدن جدی نظم جهانی 
برخوردار است: »چندین کشور ما را با چالش های جدی رو به رو می کنند؛ از 

جمله روسیه، ایران، کره شمالی«.
وزیر خارجه آمریکا مدعی شده چین تنها کشور دارای قدرت اقتصادی، 
دیپلماتیک، نظامی و فناوری اســت که می تواند سیستم بین المللی پایدار و 
باز، تمام قوانین، ارزش ها و روابطی که باعث می شــود جهان همان طور که 

می خواهیم کار کند، به چالش بکشد.
به گزارش ایسنا، وزیر خارجه آمریکا این را هم گفت که، روابط کشورش 
بــا چین را در زمان نیــاز رقابتی و در صورت امکان مبتنی بر همکاری و در 
جایی هم باید مبتنی بر خصومت کند. بلینکن تاکید کرد که هدف مشترک 

برای تعامل با چین به موضع قدرت نیاز دارد.
چین بودجه نظامی خود را افزایش می دهد

این ســخنان وزیر خارجه آمریکا در شرایطی مطرح می شود که بودجه 
نظامی چین ۷ درصد افزایش خواهد داشــت و به ۱۷۵ میلیارد یورو خواهد 
رســید. پکن قصد دارد بودجه نظامی خود را برای ســال ۲۰۲۱، ۶.۸ درصد 
افزایش دهد که کمی بیشــتر از سال ۲۰۲۰ است. ۲۰۹میلیارد دالر بودجه 
نظامی چین برای ســال جدید که ســه تا چهار برابر کمتر از بودجه رقیب 

دیرینه خود، آمریکاست.
گفتنی است، روابط چین-آمریکا در دو سال گذشته بسیار تیره  شده است. 
به گفته »سونگ ژونگپینگ«، کارشناس نظامی چین، تهدیدات خارجی که 
چین با آن رو به رو است، او را مجبور به تقویت توانایی های دفاعی خود می کند، 
به ویژه در مواجهه با »مداخله آمریکا در مسئله تایوان«، تایوانی که کم و بیش 

اصلی ترین محور رویارویِی پکن-واشنگتن شده است.
در همین جهت اســت که دولت چیــن ضمن اعالم مخالفت قاطعانه با 
هرگونه فعالیت جدایی طلبانه در تایوان، گفت که به دنبال ارتقای صلح و بهبود 
روابط در سراسر تنگه تایوان و اتحاد چین است. »لی که چیانگ« نخست وزیر 
چیــن روز جمعه گفت که با قاطعیت مانع اســتقالل تایوان و جدایی آن از 

سرزمین »چین واحد« می شوند.  

سرویس خارجی-
»اســتفان والت« نظریه پرداز شــناخته شــده 
نئورئالیسم در یادداشتی در نشریه آمریکایی »فارین 
پالیسی« با اشاره به اوضاع وخیم این روزهای آمریکا 
نوشــت: آمریکا به دایناسوری با بدنی بزرگ و مغزی 

کوچک تبدیل شده است«.
تحوالت یک سال اخیر آمریکا و به خصوص حوادث بعد 
از انتخابات این کشور و یورش طرفداران ترامپ به کنگره این 
کشور بسیاری از نظریه پردازان این کشور را به واکنش واداشت 
طوری که بسیاری از آنها هشدار دادند با این وضعیت آینده 
تیره و تاری در انتظار آمریکاست. بسیاری نیز از خطر تجزیه 

و جنگ داخلی سخن گفته اند. 
در جدیدترین مورد »استفان والت« در »فارین پالیسی« 
طی نوشتاری با عنوان »جنگ های همیشگی آمریکا، به خانه 
کشیده شد«، نوشته: »این تصادفی نیست که پس از سال ها 
جنگ در بیرون، آمریکا با ترس، از میان رفتن اعتماد و شکاف های 
 فزاینده تلخ رو به روســت....فرید زکریا در واشــنگتن پست 
توضیــح داد که چگونه نگرانی های افراطــی درباره امنیت، 
موجب شــد که وجهه آمریکا بیش از امپراطوری های کهن، 
امپریالیستی به نظر رسد: سفارتخانه ها، ساختمان های دولتی و 
حتی خود کنگره در محاصره سنگرها، خندق ها یا استحکامات 

قرار گرفته است«.
 در ادامه این یادداشت می خوانیم: »چهره عمومی آمریکا، 
به جای آنکه نمایی خوشایند به جهان خارج و به مردم آمریکا 
بدهد، نمایی که نشانگر اعتماد، اقتدار و باز بودن است، حکایت 
از عدم اطمینان، آسیب پذیری، هراس و شکاف دارد. به قول 
زکریا، چنین نگرانی هایی منجر به گرایش افراطی به مخفی 
کاری، الیه های تازه ای از سلسله مراتب، محدودیت و رویکردی 

ترس آلود و غیرپاسخگو به سیاست اجتماعی شده است«. 
به تعبیر وی »دولت آمریکا اکنون شــبیه یک دایناسور 
بزرگ و سنگین است که بدنی حجیم و مغزی کوچک دارد، 
حفاظت فزاینده ای از آن می شــود اما از مردم عادی فاصله 

می گیرد و در برابر چالش های کشور، غیرپاسخگوست«.

اســتفان والت در ادامه می افزاید: »اما پرسش 
اصلی این است: چرا چنین چیزی رخ می دهد؟ آیا 
صرفاً به این دلیل که جهان، خطرناک تر شده یا به 
این دلیل که پیوندی میان رویکرد آمریکا در خارج و 
تهدیدهای گوناگون علیه آزادی در خانه وجود دارد؟ 
من فکر می کنم، اینگونه است. هرچند آنچه می گویم 
تا حدودی همراه با گمانه زنی است، اما رفتار بیرونی 
ایــن اواخر آمریکا، به چنــد طریق منجر به ناامنی 
بیشتر، هراس، از کف رفتن اعتماد و شکاف در درون 
ایاالت متحده شده است تا جایی که مقامات کشور مجبورند 
همه جای واشنگتن و بسیاری از دیگر شهرها را سنگربندی 
کنند. دلیل اول، همان مشــکل معروف ضربه متقابل است. 
مقام های آمریکایی در دوره تک قطبی، بر این باور بودند که 
یک سیاست خارجی صلیبی، هم برای آمریکا و هم برای بقیه 
جهان خوب است. برخالف تصور، این رویه به اضمحالل آرام 

دموکراسی و زوال امنیت در خانه و بیرون انجامید«.
لغو جلسه کنگره از ترس هواداران ترامپ

خبر دیگر از آمریکا اینکه به دنبال هشدار پلیس کنگره 
آمریــکا در رابطه با توطئه یک گــروه چریکی برای نفوذ به 
این ساختمان که در ششم ژانویه )۱۷ دی( هم هدف حمله 
مرگباری قرار گرفت، جلسه روز پنجشنبه مجلس نمایندگان 

آمریکا لغو شد. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، 
مجلس نمایندگان آمریکا قرار بود روز پنج شنبه درباره الیحه 
اصالح پلیس جلســه بررسی و رای گیری برگزار کند اما یک 
مقام مطلع گفت پس از هشدار پلیس کنگره که از شناسایی 
یک گروه چریکی و تالش آن برای ایجاد تهدید امنیتی خبر 
داد، برنامه ها تغییر کرده است. پلیس کنگره آمریکا چهارشنبه 
در بیانیه ای اعالم کرد، پس از دریافت اطالعاتی درباره نفوذ 
احتمالی به این ساختمان، تدابیر امنیتی را افزایش داده است. 
در این بیانیه همچنین آمده: »ما اطالعاتی در مورد توطئه و 
نفوذ احتمالی یک گروه چریکی ناشناس به کنگره در روز چهار 
مارس )پنج شنبه( دریافت کردیم. از همین رو ما تدابیر امنیتی 
را به شدت افزایش، موانع فیزیکی )اضافی( را تعبیه کردیم و 
تعداد پرسنل را افزایش دادیم تا امنیت کنگره، شهروندان و 
افسران پلیس را تامین کنیم«. طرفداران تئوری »کیو اِنان« 
تاریخ چهار مارس )۱۴ اسفند( را »روز تحلیف واقعی«، زمانی 
که به گفته آنها سیستم سیاسی در آمریکا باید تغییر کند و 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق به ریاست جمهوری آمریکا 
بازگردد، اعالم کرده بودند. کیو اِنان یک تئوری توطئه راست 
تندرو بوده که معتقد اســت توطئه ای پنهان از سوی »دولت 
پنهان در ایاالت متحده آمریکا« اســت، علیه دونالد ترامپ و 

هواداران او در جریان است.

پس از انتشار گزارشی درباره توسعه روابط تل  آویو 
و ریاض، یک شبکه صهیونیستی فاش کرده که ولیعهد 
رژیم صهیونیستی  نخســت وزیر  اینکه  از  سعودی 
بخورد،  اشغالی شکست  آتی فلسطین  انتخابات  در 

سخت نگران است!
»محمد بن سلمان«، ولیعهد سعودی از زمانی که وارد 
هرم قدرت در عربستان شــده سعی کرده تا روابط خود با 
صهیونیست ها را گسترش دهد. به دلیل هراس وی از واکنش 
افکار عمومی، این رابطه همچنان به صورت محرمانه و غیر 
رســمی پیش می رود اما گویا بن سلمان رابطه ای صمیمی 
با نخست وزیر رژیم صهیونیستی برقرار کرده چرا که نگران 
شکست وی در انتخابات پارلمان رژیم صهیونیستی است که 

کمتر از ۳ هفته دیگر برگزار می شود. 
در همین رابطه، شــبکه صهیونیســتی »آی۲۴«، در 
گزارشــی اختصاصی اعالم کرده که »محمد بن ســلمان« 
از احتمال شکســت »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی در انتخابات آتی فلسطین اشغالی به شدت نگران 
است. بر اســاس این گزارش، ریاض، انتخابات در فلسطین 
اشــغالی را از نزدیک دنبال می  کند و نتانیاهو را در تقابل با 

سرویس خارجی-
انقالبیون یمن در ادامه حمالت پی در پی خود به خاک عربستان، 
بار دیگر با حمالت موشکی و پهپادی، شرکت آرامکو، پایگاه هوایی 
»ملک خالد« و فرودگاه بین المللی »ابها« را با موشک و پهپاد هدف 
قرار دادند تا این رژیم را وادار به توقف تجاوز و محاصره 6 ســاله 

کشورشان کنند.
ارتش و انقالبیون یمن با پیشرفت های موشکی و پهپادی خواب را بر 
سعودی های جنایتکار حرام کرده و یک هراس راهبردی اساسی بر این رژیم 
حاکم کرده اند. چرا که حاال تقریبا دیگر هیچ نقطه ای در خاک عربســتان 
وجود ندارد که دور از تیررس انقالبیون باشــد. پهپادهای مدرن و هجومی 
انصاراهلل بارها توانسته اند از سامانه های دفاعی پاتریوت آمریکا که در عربستان 
مستقر هستند گذشته و مناطق حساس این کشور را بمباران کنند. در این 
راستا هفته گذشته انقالبیون یمن در چند نوبت با حمالت پهپادی و موشکی 
نقاط حساسی را در ریاض و جنوب عربستان هدف قرار دادند تا این رژیم را 
بیش از گذشته، برای پایان تجاوزگری به کشورشان تحت فشار قرار دهند.
در ادامه خبر رسیده که، شرکت آرامکو و مناطقی در جنوب عربستان 
بار دیگر هدف قرار گرفته اند. انصاراهلل یمن اعالم کرد روز پنجشنبه حمله ای 
موشکی به »آرامکوی سعودی« در جده عربستان انجام داده است. بر اساس 
گزارش فارس، سرتیپ »یحیی سریع« سخنگوی نیروهای مسلح یمن، از 
حمله موشکی مجدد ارتش و کمیته های مردمی یمن به شرکت آرامکو در 
جده، خبر داده است و به نوشته پایگاه خبری »المسیره«، وی اعالم کرده 
که: »بامداد پنج شنبه، یگان موشکی یمن به لطف الهی، شرکت سعودی 

آرامکو را با موشک بالدار قدس ۲هدف قرار داد«. 
سخنگوی نیروهای مسلح یمن نیز در توئیتر اعالم کرده که این موشک 
با دقت باالیی به هدف مورد نظر اصابت کرده اســت و عملیات مذکور در 
چارچوب پاســخ طبیعی و قانونی علیه تداوم محاصره و تجاوز علیه ملت 
عزیز یمن صورت گرفت. تاکنون عربستان اطالعاتی از این حمله ارائه نکرده 
است. منابع خبری نیز اعالم کرده اند هواپیما ها در زمان این حمله ممانعت 

ورود داشتند یا به فرودگاه های دیگر در اطراف جده هدایت می شدند.
اوایل آذرماه گذشته نیز، ارتش و کمیته های مردمی یمن ایستگاه توزیع 
فرآورده های نفتی در جده را با موشــک قدس ۲، هدف قرار دادند و برای 
نخســتین بار از این موشک در عملیات در عمق خاک سعودی، رونمایی 
کردند. وزارت انرژی عربستان در همان زمان، اصابت موشک را تأیید کرد. 
یک هفته پس از شــلیک این موشک، شرکت آرامکو اعالم کرد که در پی 
ایجاد نقص فنی در یکی از پمپ های ایستگاه توزیع فرآورد ه های نفتی در 
منطقه جیزان، برخی ایستگاه های فروش سوخت در منطقه با کمبود چند 

فرآورده نفتی مواجه شده اند!
حمله پهپادی به جنوب عربستان

همچنین سرتیپ »یحیی سریع« سخنگوی نیروهای مسلح یمن دیروز، 
از وقــوع یک حمله هوایی دیگر ارتش و کمیته های مردمی یمن به خاک 
عربستان خبر داد. شبکه خبری المسیره یه نقل از یحیی سریع گزارش داد، 
پهپادهای یمنی موفق شدند مواضع مهمی را در پایگاه هوایی »ملک خالد« 
و فرودگاه بین المللی »ابها« بمباران کنند. وی تصریح کرد، این حمالت با 
ســه پهپاد از نوع »صماد-۳« و »قاصف ۲K « صورت گرفته است. برخی 

منابع تعداد پهپادها را تا ۵ فروند اعالم کرده اند.
پیشروی های حیرت انگیز در مأرب

خبر دیگر اینکه، روزنامه »نیزاویسمیا« در گزارشی به عملیات »مأرب« 
پرداخته و نوشته، نیروهای ارتش و کمیته های مردمی بیش از انتظار ائتالف 
سعودی در استان مأرب پیشروی کرده اند. به نوشته وبگاه الخبر الیمنی، این 
روزنامه روس زبان نوشته شبه نظامیان دولت هادی و حمالت هوایی ائتالف 
سعودی قادر به توقف پیشروی های نیروهای دولت صنعا در مأرب نیستند. 
نیزاویسمیا سپس تأکید کرده که آزادی استان مأرب، آخرین عملیات بزرگ 
ارتش و کمیته های مردمی قبل از آغاز مذاکرات آتش بس است. در همین 
حال »حســین العزی« معاون وزیر امور خارجه دولت نجات ملی یمن روز 
چهارشنبه گفت که ۱۰ منطقه از چهارده منطقه استان نفت خیز و راهبردی 

»مأرب« آزاد شده است. 
محمد البخیتی عضو دفتر سیاسی جنبش انصار اهلل یمن نیز چهارشنبه 
شــب در مصاحبه با شــبکه الجزیره گفت: »ما به اطالع هیئت آمریکایی 
رســاندیم کــه تا تمام شــدن تجاوزها علیه یمن به حمــالت خود ادامه 
می دهیم«. به نظر می رسد با ادامه این وضع، هیچ بعید نباشد طی هفته ها 
یا ماه های آینده، خبر عقب نشــینی کامل ائتالف سعودی از تجاوز یمن را 

بشنویم انشاء اهلل...

ارتش رژیم صهیونیستی خبر داده که احداث دیوار زیرزمینی اطراف 
نوار غزه پس از 5 سال به پایان رسیده است؛ این رژیم روی زمین هم 

به دور خود حصار کشیده است! 
رژیم صهیونیســتی در یک دهه گذشته شکست های سختی از مقاومت 
فلسطین متحمل شده است. این مسئله سبب شده تا این رژیم به دنبال مقابله 
با این وضع باشد. یکی از این راه حل ها این بوده که رژیم صهیونیستی سعی کرده 
خود را در درون حصار قرار دهد تا به زعم خود، دشمنانش را در حصار قرار داده 
باشد! اما هیچ یک از این حصارها این رژیم نامشروع و خطرناک را ایمن نکرده 
اســت. حاال، ارتش رژیم صهیونیستی خبر داده که ساخت دیوار زیرزمینی در 
طول مرزهای نوار غزه تکمیل شده است. روزنامه االخبار لبنان به نقل از ارتش 
این رژیم نوشــته که ســاخت دیواری که روی زمین قرار دارد، نیز ۸۱ درصد 
تکمیل شــده است؛ هدف از احداث این دیوارها، »مقابله با تونل های مقاومت 
فلسطین« عنوان است. به گزارش این روزنامه، مسافت این دیوار زیرزمینی که 
احداث آن از پنج سال پیش آغاز شده بود، ۶۳ کیلومتر است و عمق آن در دل 
زمین به ۳۰-۴۰ متر می رسد. همزمان با اعالم ساخت این دیوار، صهیونیست ها 
تصاویری از دوره های آموزشی فرماندهان ارتش خود برای آغاز عملیات نظامی 

گسترده در نوار غزه منتشر کردند!

ایران به مثابه »سرنیزه« می داند و 
نگران اســت که او با »یائیر الپید« 
رهبر اپوزیســیون در سرزمین های 

اشغالی جایگزین شود.
منابع سعودی در این خصوص 
به آی۲۴ گفته اند، مقام ســعودی 
نزدیــک به خانواده ســلطنتی در 
آنهــا »انتخابات  عربســتان گفته 
اسرائیل« را از نزدیک دنبال می کنند 
و امیدوارنــد که کابینه فعلی تغییر 
نکند! طبــق این گــزارش، منبع 

یادشــده تأکید کرده که عربســتان »نخست وزیر بنیامین 
نتانیاهــو را می شناســد و او و سیاســتش را در ارتبــاط 
 با روابــط با کشــورهای خلیج فارس و درخصــوص ایران 

تحسین می کنند«!
طبق گزارش فارس، منبع یادشده در ادامه اظهاراتش 
با تمجید از نخســت وزیر رژیم صهیونیستی گفته: »آن ها 
تنها نتانیاهو را ترجیح نمی دهند بلکه او را دوســت دارند. 
او فوق العاده اســت. او جذبه الزم را دارد و کارش را خوب 

می داند. ما از جایگزین شــدن او از سوی رئیس اپوزیسیون 
بسیار نگران هستیم که قرار است برخی امور را تغییر دهد«.

آی۲۴ همچنین به نقل از یک مقام ســعودی دیگر از 
خانواده سلطنتی سعودی گزارش داده که خانواده سلطنتی 
سعودی »نتانیاهو را در تقابل با ایران، سرنیزه« می داند. بر 
اساس این گزارش ، مقام یادشده می گوید که مقامات رسمی 
در عربستان این امور را علنا بیان نمی کنند و هیچ کشوری 
این را علنا نخواهد گفت و در انتخابات دخالت نخواهد کرد. 

منابع سعودی همچنین در گفت و گو با آی۲۴ مدعی شده اند 
با توجه به سیاست دولت »جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا 
در مقایسه با سیاســت های »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
پیشین آمریکا، نگرانی ها در عربستان از احتمال تغییر کابینه 

در سرزمین های اشغالی بیشتر شده است. 
این گزارش در حالی منتشر شده که شبکه تلویزیونی 
»کان ۱۱«، یکی از رســانه های وابســته بــه کابینه رژیم 
صهیونیســتی، اخیرا، اعالم کرد که مقام های صهیونیستی 
و ســعودی در تماس های تلفنی درباره سیاست جو بایدن 

رئیس جمهور آمریکا درباره ایران گفت وگو کرده اند. 
این رسانه صهیونیستی مدعی شده بود که عربستان از 
مسیری که دولت بایدن ممکن است در قبال ایران در پیش 

بگیرد، نگران است.
گفتنی است عربستان با رژیم صهیونیستی روابط َعلَنی 
ندارد، هر چند که دو طرف از سال ها پیش به صورت غیرعلنی 
همکاری هایی در زمینه های اطالعاتی و امنیتی آغاز کرده اند. 
با این وجود، گمان می رود آل سعود همانند امارات و بحرین 
ممکن اســت به زودی روابط خود با رژیم صهیونیستی را 

رسمی و علنی کند.

کودتاگران و قاتالن مســلمانان میانمار که یک ماهی می شود به 
جان هم افتاده اند، تنها یک روز پس از درخواست کشورهای همسایه  
برای خویشتنداری، خونین ترین روز یک ماه گذشته را با کشتن ۳۸ 

تن با گلوله، رقم زدند.
نیروهای امنیتی میانمار که بازوهای ســرکوب دولِت کودتا هستند تنها 
یک روز پس از درخواســت کشورهای همسایه برای خویشتنداری کودتاگران 
در برابر مردم معترض، دست کم ۳۸ نفر را در جریان تظاهرات روز چهارشنبه 

به ضرب گلوله کشتند.
ســازمان ملل متحد با بیان اینکه نیروهای امنیتی در این روز بدون اعالم 
هشدار کافی در چندین شهر مختلف به روی تظاهرکنندگان آتش  گشوده اند، 
سرکوب معترضان را »تکان دهنده« و چهارشنبه را »خونین ترین روز« اعتراضات 

پس از کودتا خوانده است.
مقام ســازمان ملل گفته روز چهارشنبه ۳۸ نفر کشته شده اند، رقمی که 
با وجود دشــواری تأیید روایات داخل میانمار، با سایر گزارش ها مطابقت دارد. 
خشــونت مرگ بار فزاینده می تواند تلنگری به جامعه بین المللی وارد کند که 

تاکنون نیز واکنش مناسبی نشان داده است.
»کریستین شرینر برگنر«، نماینده ویژه سازمان ملل در امور میانمار روز 
چهارشنبه به خبرنگاران در مقر سازمان ملل گفته، امروز مرگ بارترین روز از 
زمــان رخــداد کودتا در ۱ فوریه )۱۳ بهمن( بود. حاال بیش از ۵۰ نفر از زمان 
آغاز کودتا کشــته و تعداد بیشتری نیز زخمی شده اند. این مقام همچنین در 
بحبوحه تعداد فزاینده کشته شدگان میانمار در حین ناآرامی ها و به دنبال کودتای 
نظامی، نســبت به وقوع یک جنگ تمام عیار در این کشور هشدار داد. گفتنی 
اســت دولت و ارتش میانمار که دهها هزار زن، کودک، پیر و جواِن مســلمان 
میانماری را مغول وار قتل عام یا آواره کرده اند، بیش از یک ماه است که بر سر 

قدرت به جان هم افتاده اند. 
میانمار در نخستین روز ماه فوریه میالدی )دوشنبه ۱۳ بهمن( شاهد یک 
کودتای نظامی توســط ارتش این کشور بود. کودتای نظامیان در این روز که 
سبب بازداشت »آنگ سان سوچی«، برنده صلح نوبِل سابق و جنایتکاِر الحق و 

اعضای حزب او شد همچون بمبی در رسانه های جهان خبرساز شد. 

چهارشنبه خونین در میانمار 
مرگ 38 نفر در جنگ خیابانی مردم 

و نیروهای امنیتی

که با دعوت رســمی دولت عــراق به بغداد رفته بود، تحولی 
در شــرایط و حتی جاِن عراقی ها ایجاد کرد و عزم ها را برای 
بیرون راندن اشــغالگران جزم تر کرد. در همین راه است که 
هیئت هماهنگی گروه های مقاومت عراق شامگاه پنجشنبه 
در بیانیه ای تأکید کرد، گروه های مقاومت مرحله جدیدی از 
مقاومت را پیش رو دارند که در آن سالحشان در هر نقطه از 
خاک وطن به سمت نیروهای اشغالگر و پایگاه های آن نشانه 
می رود و مقاومت در این خصوص از حق شرعی، ملی و حمایت 

مردمــی برخوردار اســت. هیئت 
هماهنگی گروه های مقاومت عراق 
همچنین تأییــد می کند، عملیات 
مقاومت علیه نیروهای اشــغالگر و 
پایگاه های آن بوده و خواهد ماند و 
نمایندگی های دیپلماتیک را هدف 
قرار نخواهد داد. به گزارش فارس، 
در بیانیه ایــن نهاد آمده: »مقاومت 
عراق یک تصمیم عراقی اســت و 
انتخاب آن انتخاب مردم عراق است 
و تا آزاد ســازی عراق از لوث اشغالگران با همین گزینه تحت 
هر شــرایط و هزینه ای ادامه خواهد داد...واضح است که هر 
طرفی که به عنوان مانعی در برابر مســیر مقاومت و انتخاب 
همیشگی آن در مقابله با اشغالگران و بیرون راندن آنها قرار 
گیرد، آن طرف، خیانتکاری مزدور یا ذلیل، بزدل و تسلیم است 
و این حق مقاومت است و بلکه وظیفه آن است که به چنین 
طرف هایی توجه نکند و بلکه آنها را از کارشــکنی در ضربات 
مقاومت علیه اشغالگران بازدارد«. هیئت هماهنگی گروه های 

وزیر خارجه آمریکا:

چین نظم جهانی را تهدید می کند
باید با آن برخورد کرد

 اعالم آمادگی روسیه برای صدور
50 میلیون دوز واکسن اسپوتنیک به اروپا

پس از آنکه آژانس 
دارویی اروپا اعالم کرد 
»اسپوتنیک- ارزیابی 
روسی  واکســن  وی« 
کرونا را آغاز کرده است 
دولت روسیه نیز اعالم 

مقاومت عراق اخیرا هم با صدور بیانیه ای ضمن انتقاد از حضور 
آمریکا در عراق و حمله اخیر آمریکا به نیروهای الحشد الشعبی 
در مرز عراق با سوریه تاکید کرده بود: »توجیهات واهی برای 
مشــروعیت بخشــی به حضور غیرقانونی نظامیان اشغالگر 
آمریکایی در خاک عراق وجود دارد«. پارلمان عراق پس از ترور 
شدن ابومهدی و سردار سلیمانی، قهرمانان مبارزه با داعش 
و گروه های تروریستی تکفیری، رای به خروج آمریکایی ها از 
عراق داد اما برخی کوتاهی ها در مراکز سیاسی عراق اجرایی 
شــدن این قانون را به تاخیر انداخته و به نظر می رسد بیانیه 
مهم گروه های مقاومت و اعالن جنگ علیه آمریکا، بی ارتباط 
با این کوتاهی ها نباشــد. با شهادت حاج قاسم سلیمانی، به 
مثابه فرمانده ارشد جریان مقاومت، نه تنها خللی در جریان 
مقاومت ایجاد نشده بلکه می توان گفت این جریان که پای در 
یک مکتب اعتقادی دارد، منسجم تر و مصمم تر شده و یکی از 
تأثیراتش این بود که عامل وحدت بیشتر نیروهای مقاومت 
عراق شد. باید توجه داشت که بذر وحدت کاشته شده است، 
دیگر با این نیروهاســت که با اختیار خود آن را آبیاری کنند 

و یا به مرور در جریان مکرهای سیاسی مستحیل شوند!

کرد آمادگی ارسال 50 میلیون دوز از این واکسن را به اروپا دارد.
داده های وبگاه ورلد امترز نشان می دهد که تعداد مبتالیان به ویروس کرونا 
تا عصر دیروز از ۱۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر فراتر رفته و شمار فوتی ها نیز به 
بیش از ۲ میلیون و ۵۸۳ هزار نفر رســیده است. داده های این وبگاه همچنین 
نشان می دهد تاکنون نزدیک به ۹۲ میلیون نفر نیز پس از ابتال به این بیماری 
درمان شــده اند. از سوی دیگر برخی گزارش ها حاکی است دولت ها در سراسر 
جهان همچنان به دنبال خرید واکســن هستند و در این میان واکسن روسی 

اسپوتنیک نیز طرفداران زیادی پیدا کرده است. 
دیروز نیز خبر رسید پس از اعالم اروپا برای بررسی واکسن روسی کرونا، 
مسکو اعالم کرد می تواند ۵۰ میلیون دوز از این واکسن را به اروپا ارسال کند.
به نوشــته پایگاه اینترنتی شبکه »سی اِن بی سی«، آژانس دارویی اروپا روز 
پنجشنبه اعالم کرده ارزیابی »اســپوتنیک-وی« واکسن روسی کرونا را آغاز 
می کند. این آژانس در بیانیه  خود نوشته، تأثیرگذاری، ایمنی و کیفیت واکسن 
کرونای روسی را مورد بررسی قرار خواهد داد و تالش خواهد کرد زودتر از زمان 
معمول این مأموریت را به انجام برساند. در حال حاضر اسلواکی و مجارستان 
واکسن اسپوتنیک-وی را ســفارش داده اند و آلمان، جمهوری چک و اتریش 
نیز خرید آن را در نظر دارند. واکسن کرونای روسی پس از آنکه توسط نشریه 
پزشکی »لنست« مورد ارزیابی قرار گرفته و کارایی آن باالی ۹۰ درصد عنوان 

شد، توجه کشورهای مختلف جهان را جلب کرد.
»کریل دمیتریف« مدیر اجرایی بودجه سرمایه گذاری های مستقیم روسیه 
نیز که مسئول تبلیغ واکسن اسپوتنیک در سرتاسر جهان است با استقبال از 
این تصمیم اروپا گفته، این تبادالت می توانند به پلی میان اروپا و روسیه تبدیل 
شوند و لزومی ندارد که این مسئله سیاسی شود. وی هچنین بیان داشت، اگر 
اتحادیه اروپا واکســن اسپوتنیک-وی را تأیید کند، روسیه از ماه ژوئن )خرداد 

ماه( می تواند ۵۰ میلیون دوز به این قاره ارسال کند.


