
جریمه توئیتر در روسیه
 به جرم نقض قوانین این کشور

دادگاهی در پایتخت روسیه، شبکه اجتماعی توئیتر 
را به خاطر خودداری از حذف داده های مغایر با قانون 

این کشور، جریمه کرد.
دادگاهی در مسکو شــبکه اجتماعی توئیتر را به خاطر 
امتناع از حذف داده های ناقض قانون روســیه، جریمه کرد. 
طبق حکم این دادگاه، توئیتر باید طی 60 روز حدود ۴۲ هزار 
دالر جریمه پرداخت کند. توئیتر و سایر شبکه های اجتماعی 
غربی معموال قوانین و هنجارهای کشورها را نقض می کنند.

به گزارش ایســنا، اندکی بعد از صدور این حکم، دادگاه 
مذکور مبلغ ۴۳ هزار دالر دیگر را نیز بر جریمه قبلی این شبکه  
اجتماعی اضافه کرد و بدین ترتیب، کل مبلغ جریمه توئیتر 
را به ۸۵ هزار دالر رســاند. رای دادگاه بر اساس سه شکایت 

»روسکو منادزور«، ناظر رسانه ای روسیه، صادر شده است.
کشــورهای جهان تالش می کنند فعالیت شــبکه های 
اجتماعی ، از جمله توئیتر ، را تحت پوشــش قوانین خودشان 

قرار بدهند.

دفاع صریح وزیرخارجه سعودی
از عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی

وزیر خارجه رژیم آل ســعود در ادامه تالش های 
پیدا و پنهان این رژیم برای عادی  سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی ادعا کرد برقراری روابط با رژیم جعلی 

اسرائیل، »فواید بسیاری برای منطقه دارد«!
آل سعود از جمله رژیم های مرتجع عربی است که هرچند 
به صورت رســمی روابط خود را با رژیم صهیونیستی علنی 
نکرده  اما روابط زیادی با این رژیم دارد و حتی مقامات این 
کشــور چند ماهی است به صورت کامال آشکار از قصد خود 

برای عادی  سازی روابط سخن به میان می آورند. در همین 
راستا، »فیصل بن فرحان بن عبداهلل آل سعود«، وزیر خارجه 
این رژیم، شامگاه پنجشنبه، در گفت و گو با شبکه »سی ان ان« 
به موضوع عادی  سازی روابط با تل آویو پرداخت و گفت: »فکر 
می کنم که عاد ی   سازی جایگاه اسرائیل در داخل منطقه فواید 
بسیار زیادی برای تمام منطقه خواهد داشت. این عادی  سازی 
بســیار مفید خواهد بود از نظر اقتصادی، اجتماعی و از نظر 

امنیتی«. 
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وال استریت ژورنال خبر داد
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به نوشته مطبوعات فرانسه، سوء قصد به جان رئیس جمهور 
این کشور و همسرش در کاخ »الیزه«، ناکام ماند.

منابع امنیتی در فرانســه اعالم کردند، پنج شــنبه گذشته فردی 
۳0 ســاله قصد داشــت با کوکتل مولوتوف روشــن از دیوار های الیزه 
باال رود و پس از وارد شــدن به محوطۀ کاخ، به محل اقامت »امانوئل 
ماکرون« و همســرش »برژیت« برود، که پلیس او را به همراه دو نفر 
دیگر، که مشغول گرفتن عکس و فیلم بوده اند، را بازداشت کرد. پلیس 
جنایی پاریس با تشکیل پرونده ویژه، قصد دارد انگیزه های عامالن این 
سوءقصد را کشــف کند. به گفته یک منبع پلیس، مایع درون بطری 
شعله ور، خطرناک نبود و فرد دستگیر شده، ادعا  کرد که یک هنرمند 
اســت و قصد اقدام خشونت آمیز را نداشت. به گزارش خبرگزاری صدا 
و ســیما، این منبع افزود، سه فرد مذکور به جرم »خشونت عمدی با 
سالح« بازداشت شده اند. فشارهای معیشتی مردم، بحران کرونا و اعمال 
محدودیت های شدید کرونایی، محبوبیت ماکرون را به طور قابل توجهی 

کاهش داده است.

دبیرکل حزب اهلل لبنان در ســخنرانی اخیر 
از جمله  ضمن تحلیل برخی تحــوالت منطقه 
تحوالت یمن و فلسطین اشغالی تاکید کرد که، 
»برخی از ما وارد قدس خواهند شــد و در آنجا 

نماز خواهند خواند«.
»سید حسن نصراهلل«، دبیرکل حزب اهلل لبنان عصر 
روز چهارشنبه 11 فروردین ماه سال جاری و به مناسبت 
بزرگداشــت »شــیخ القاضی احمد الزین« ]از علمای 
برجسته اهل سنت لبنان و رئیس هیئت امنای جمعیت 
علمای مسلمان این کشور[ به سخنرانی پرداخت. او در 
بخشی از سخنرانی خود گفت: »افقی که می بینیم آن 
است که دست کم، برخی از ما وارد قدس خواهند شد 

و در آنجا نماز خواهند خواند«.
دبیرکل حــزب اهلل لبنان همچنین گفت که محور 
صهیونیستی-آمریکایی همچنان به دنبال تحقق رؤیای از 
نیل تا فرات است. وی این را هم گفت که »هر کسی که 
انصاف داشته باشد باید در کنار ایران اسالمی بایستد«.

جنگ جهانی علیه سوریه
رهبر حزب اهلل لبنان در بخشی از این سخنرانی به 
»جنگ جهانی تحمیل شده علیه سوریه«، توسط غرب 
و حاکمان وابسته آن در منطقه، پرداخت و گفت: »پس 
از گذشت 10 سال از رویدادهای سوریه، حقیقت های 
این جنگ جهانی علیه ملت ســوریه،  هر روز آشکارتر 

می شود«.
او در ادامه گریزی هــم به جنگ تحمیلی بر یمن 
و پیشــروی های حیرت انگیز انقالبیون این کشور زد و 
گفت »جنگ علیه یمن هیچ ارتباطی به شیعه و سنی 
نداشــته بلکه تحت اهداف آمریــکا و توطئه هایش در 
قبال منطقه قرار دارد...آخرین ســالحی که در دستان 
محور صهیونیستی-آمریکایی باقی مانده فتنه انگیری 
در منطقه بوده و جنگ هایی که در منطقه وجود دارد 
را رنگ طائفه گری به آنها بدهد.. نظام سعودی خواست 
بُعد مشخصی را به جنگ علیه یمن بدهد بنابراین مفتی 
سعودی ها در ابتدای تجاوز به یمن گفت که این جنگ، 

جنگی میان سنی ها و شیعیان است«.

یک روزنامه آمریکایی اعالم کرد که »جو بایدن« دستور 
عقب نشینی بخشی از نیروها و تجهیزات نظامی این کشور 

از منطقه خلیج فارس را صادر کرد.
» وال استریت ژورنال« خبر داد که رئیس جمهور آمریکا به وزارت 
دفاع این کشور)پنتاگون( دستور داد روند خروج بخشی از تجهیزات 

و نیروهای آمریکایی از منطقه خلیج فارس را آغاز کند.
این روزنامه، اقدام بایدن را نخستین قدم دولت او برای کاهش 
حضور نظامی آمریکا در غرب آســیا دانســت. به گزارش مهر، وال 
اســتریت ژورنال افزود، آمریکا دســت کم سه سامانه پاتریوت را از 
منطقه خلیج فارس خارج کرده است. یکی از این سامانه ها قبال در 

پایگاه هوایی »امیر سلطان« عربستان مستقر بوده است.
قرار اســت شــماری دیگر از تجهیزات نیز شامل یک فروند ناو 
هواپیمابر و سامانه های نظارتی، از منطقه خلیج فارس خارج شوند. 
عالوه بر آن، واشنگتن در حال بررسی گزینه های بیشتر برای کاهش 

تجهیزات است.
خروج ســامانه های پاتریوت و ناو هواپیمابر، می تواند به منزله 

کاهش چندین هزار نظامی آمریکایی از منطقه باشد.
سال گذشته، شمار نظامیان آمریکایی مستقر در منطقه، حدود 
۵0 هزار نفر بوده و این تعداد، بســیار کمتر از رقم ۹0 هزار نفری 

است، که دو سال پیش در منطقه حضور داشته اند.

به گفتــه دبیرکل حزب اهلل 
لبنان »جنگ رسانه ای و سیاسی 
علیــه مجاهــدان در یمن آغاز 
شده که طی آن تالش می شود 
تصویر ایــن جنگ را به صورت 
اشــتباهی جلوه داده و بگویند 
که ســعودی ها خواستار توقف 
جنگ بوده امــا انصاراهلل توقف 
جنگ را رد می کند...چیزی که 
به برادران یمنی ارائه شده توقف 
جنگ نبوده،  بلکه آتش بس بوده 
و بقیه شــکل های جنگ علیه 

یمن )همانند محاصره همه جانبه( ادامه خواهد یافت«.
ســید مقاومت در تبییــن پیشــنهاد فریبکارانه 
سعودی ها و آمریکایی ها برای صلح افزود، »به یمنی ها 
می گویند بیایید آتش بس کنیــم اما فرودگاه و بنادر 
همچنان بسته خواهد ماند و هیچ چیزی به یمن وارد 
نمی شود و سپس وارد مذاکره سیاسی خواهیم شد که 
بر اساس آن، باقی مشکالت حل خواهد شد. این نیرنگی 
بزرگ است. حتی کودکان یمنی نیز فریب این نیرنگ 
بزرگ را نمی خورند و من به آمریکایی ها و ســعودی ها 
می گویم که شــما در حال تلف کردن وقت هستید...
یمنی ها در سیاســت و ِخرد بزرگ هستند و نمی توان 
آنها را فریب سیاســی داد. آتش بس بدون لغو محاصره 
یعنی اینکه نیروهای متجــاوز تالش دارند آن چیزی 
را که از محقق کــردن آن در میدان نبرد عاجز بودند 
را از طریق فشــار اجتماعی به دست بیاورند... نیروهای 
متجاوز تالش دارند تا یمنی ها را تحت فشــار انسانی 
و همه گیری بیماری و بحران های اقتصادی به ســوی 

مذاکره بکشانند«.
یمنی ها فریب نمی خورند

ســید مقاومت تاکید کرد که »بــرادران در یمن 
خواستار توقف جنگ نظامی و محاصره هستند و کسی 
نمی تواند آنها را تنها با توقف جنگ نظامی فریب دهد. 
امروز یمنی ها دســت برتر را دارند...یمنی ها امروز و در 

هفتمین سالگرد تجاوز به این کشور، در موضع پیشروی 
قرار دارند. استقامت یمنی ها طی شش سال،  درس ها، 
عبرت ها و تجربه های زیادی برای لبنان، فلســطین و 
تمام مســتضعفین جهان به همراه داشت«. او سپس 
خطاب به سعودی ها گفت: »به دولت سعودی می گویم 
که وقت خود را تلف نکنید، نیرنگ هیچ نفعی برای شما 
 به همراه نخواهد داشــت،  بروید و جنگ و محاصره را 

پایان دهید«.
قدرت ایران و افول آمریکا و اسرائیل

دبیرکل حزب اهلل در ادامه سخنرانی خود به تحوالت 
ایران، آمریکا و سرزمین های اشغالی فلسطین پرداخت: 
»تاکید آمریکا بر دیپلماسی با ایران نه به دلیل سخاوت 
اخالقی از سوی واشنگتن است بلکه دلیل آن قدرت رو 
به رشد ایران است...آمریکا دیگر همانند گذشته نیست 
بلکه در مرحله افول قرار گرفته است و این چیزی است 
که رهبر انقالب اسالمی ایران بر آن تاکید کرد...اسرائیل 
نیز همانند اربابش به ســوی افول و فروپاشی حرکت 
می کند و افزایش قدرت های مقاومت سبب نگرانی شدید 
اسرائیلی ها شده است...همگان را به تامل در عنوانی که 
آقای خامنه ای مطرح کردند دعوت می کنم و آن »افول 
آمریکا« بود. آمریکا در حال حاضر در مرحله سراشیبی 
قرار دارد. مسیر آمریکا افول و سقوط بوده و مسیر محور 

مقاومت صعودی است«.

معامله قرن ُمرد
به گفته رهبر بزرگ مقاومت »آمریکا قادر نیست که 
معامله قرن را همان طور که ترامپ نیز به دنبال تحقق آن 
بود به پیش ببرد و این طرح امروز به مرگ بالینی دچار 
شده است. ترامپ آمد تا معامله قرن را بر فلسطینیان 
تحمیل کند اما دیگر این اصطالح شنیده نمی شود چون 

فلسطینیان صبر و استقامت کردند. 
این توطئه به دلیل استقامت فلسطینیان شکست 
خــورد و یکی از ضلع های آنکــه دونالد ترامپ بود نیز 
سقوط کرد. ضلع دوم معامله قرن نیز نتانیاهو است که 
در حال حاضر در شرایط سختی قرار گرفته و مشخص 
نیست که بتواند کابینه خود را در سرزمین های اشغالی 
تشــکیل دهد...انتخابات،  بحران رهبری در اسرائیل و 
همچنین پراکندگی و گسستگی در کنست )پارلمان( را 
 نشان داد و این ضعفی است که اسرائیل بر آن بنا نهاده 

شده است«.
 قدرت فزاینده مقاومت 

و نگرانی صهیونیسم
دبیرکل حزب اهلل لبنــان اضافه کرد: »مقاومت در 
راستای افزایش توانایی های خود کار می کند و دشمن 
اسرائیلی نگران محور مقاومت است. محور مقاومت طی 
10 ســال گذشته با توجه به رویدادهایی که در لبنان، 
سوریه، عراق و محاصره شدید ایران روی داد، بدترین 
و خطرناک تریــن مرحله تاریخ خود را رد کرد... محور 
مقاومــت به صورت جدی دنبــال افزایش توانایی های 
خود به دور از خودنمایی است و این توانایی هاست که 

سرنوشت جنگ آینده را مشخص خواهد کرد«.
ایران در حال عبور از تحریم هاست

سید حسن نصراهلل افزود، چیزی را که ایران تحت 
فشار حداکثری ترامپ نداد در آستانه عبور از محاصره 
هرگز نخواهد داد...به کسانی که روی آمریکا در منطقه 
حســاب می کنند می گویم که به جز اسرائیل، اولویت 
بایدن، منطقه ما نیست. اگر دوستان آمریکا در منطقه در 
انتظار حل مشکالتشان توسط واشنگتن هستند بدانند 

که در برابر آنها انتظار طوالنی قرار دارد«.

سرویس خارجی-
زمینه  در  فعــال  آمریکایی  یک اندیشــکده 
سیاســتگذاری دفاعی در مطلبی نوشته، یمنی ها 
با جذب مهندسان و افســران نخبه در ارتش این 
کشور، قدرت موشــکی و پهپادی خود را توسعه 
داده اند طوری که امروز شکســت نظامی حوثی ها 

غیرممکن است.
با گذشــت 6 ســال از آغاز تجاوز وحشیانه سعودی-

آمریکایــی به یمــن، به لطف مقاومــت و توانمندی های 
انقالبیون، مدتی است ورق در جنگ یمن کامال برگشته و 
این یمنی ها هستند که کامال در موضع برتر قرار گرفته اند. 
حمالت دقیق، حساب شده و موثر انقالبیون یمن به مراکز 
حســاس نظامی و اقتصادی ســعودی باعث شده، جبهه 
ســعودی-آمریکایی به فکر ارائه آتش بس بیفتند، آن هم 
آتش بسی که صرفا جلوی حمالت انقالبیون گرفته شود 

نه محاصره 6 ساله یمن!
 اوایل فروردین ماه 1۴00 بود که »فیصل بن فرحان«، 
وزیرخارجه سعودی از ارائه طرحی در زمینه پایان دادن به 
بحران در یمن! خبر داد. وی در اظهاراتی با طرح اتهاماتی 
علیه حوثی ها گفت: »طرح عربســتان شامل آتش بس در 
یمن تحت نظارت ســازمان ملل می شــود«. محمد علی 
الحوثی، عضو شورای عالی سیاسی انصاراهلل امام در واکنش، 
رفع تحریم ها از ســوی آمریکا و عربستان و پایان دادن به 
عملیات نظامی را به عنوان پیش شرط های مذاکره بر سر 
صلح اعالم کرد. سعودی ها در برابر این پاسخ، فعال سکوت 

اختیار کرده اند!
در این راستا، اندیشــکده »بنیاد جیمز تاون« مستقر 
در واشنگتن دی سی در مقاله ای نوشت به دلیل تغییرات 
متعددی که در یمن رخ داده گروه ها و فعاالن سیاســی و 

مدنی این کشور بیش 
درخصوص  پیــش  از 
درگیری های  از  عبور 
در  و همکاری  نظامی 
راســتای صلح سخن 
می گوینــد. در ایــن 
می خوانیــم:  مقالــه 
در  دیرینه  »دشمنان 
با جدیت  اکنون  یمن 
برای  همکاری  درباره 
کمک بــه ثبات یمن 

سخن می گویند و مهم ترین عامل چنین تحولی، اعتراف 
به قدرت حوثی ها )انصاراهلل یمن( است، طوری که به این 
نتیجه قطعی رسیده اند که شکست نظامی آنها هرگز رخ 
نخواهــد داد و باید با حوثی ها تعامل کنند؛ گروهی که بر 

شمال غرب یمن تسلط سیاسی دارند«.
جیمز تاون ســپس نوشته »از سال ۲01۵ تعدادی از 
نخبگان سیاسی یمن معتقد بودند که اقدام نظامی بیش از 
راه حل سیاسی نتیجه بخش است و در سایه تسلط حوثی ها 
بر شمال غرب یمن، وارد کارزار نظامی شدند و دولت های 
عربستان و امارات نیز کمک های مالی و تسلیحاتی خود را 

روانه همپیمانان داخلی کردند«.
عربستان به دنبال خالصی از باتالق یمن

به نوشته این بنیاد نزدیک به سازمان سیا و نهادهای 
امنیتی آمریکا، عربســتان اکنون بیش از هر زمان دیگری 
به دنبال خالصی خود از جنگ پر هزینه یمن است طوری 
که ورود سعودی به یمن، تاکنون صدها میلیارد دالر هزینه 
برای این کشــور در بر داشته است. )طبق برخی برآوردها 
دولت ســعودی ماهانه پنج میلیــارد دالر در جنگ یمن 

هزینه می کند(. طبق این گزارش، همزمان با جنگ یمن 
و هزینه هــای مالی آن، قتل جمال خاشــقجی نیز ضربه 

سنگینی به تصویر بین المللی عربستان وارد کرده است.
در ادامه گزارش جیمز تاون می خوانیم: »مهم تر از این ها 
ورود عربســتان به یمن، هیچ کــدام از اهدافش را محقق 
نساخته و حوثی ها اکنون بیش از هر زمان دیگری به یک 
قدرت بارز نظامی در یمن تبدیل شده اند و روابط محدود 
آنها با ایران افزایش یافته است. حوثی ها با جذب تعدادی از 
افسران و مهندسان ارتش یمن، توانسته اند به توانایی توسعه 
و پرتاب موشک ها و پهپادها دست یابند...دولت سعودی به 
آرامی متوجه ضرورت پایان حضور مستقیم در جنگ شده 
است و در این میان تحوالت رخ داده در سیاست خارجی 
آمریکا، ریاض را به کاهش حمایت از هم پیمانانش در یمن 
ســوق داده و این تبدیل به یک سیاست ثابت شده است، 
هرچند عملیات نیروهای یمنی در استان مأرب به عنوان 
قلب دولت منصور هادی، موجب افزایش نسبی حمایت های 
ســعودی از دولت هادی شده، اما روند اصلی یعنی کاهش 

حمایت ها همچنان جریان دارد«.

حزب اهلل جنوب
از ســوی دیگر، اندیشــکده »مطالعات خاور نزدیک 
واشنگتن« در مقاله ای دیگر به قدرت یمنی ها پرداخته و 
نوشته که این توانایی تهدید جدی علیه رژیم صیهونیستی 
و منافع آمریکا در منطقه به شمار می رود. در این مقاله، به 
قلــم »مایکل نایتس« از انصاراهلل یمن با عنوان »حزب اهلل 
جنوب« یاد شده و نویسنده تالش کرده تأثیرات موشک ها 
و پهپادهای یمنی را بر منافع آمریکا در منطقه مورد بررسی 
قرار دهد. به نوشته این تحلیلگر آمریکایی، آمریکا باید به 
»حوثی ها« به عنوان بازیگــری که می توانند جنگ را به 

خارج از مرزهای یمن بکشانند، نگاه کند.
بنابــر این گزارش، یگان موشــکی ارتش یمن اخیرا 
توانســت با 1۸ پهپاد و هشت موشــک بالستیک اهداف 
نفتی عربستان را در منطقه »الشرقیه« )در ۹00 کیلومتری 
محل شلیک موشک ها( و در ساحل دریای سرخ )در 6۵0 
کیلومتری محل شلیک( هدف قرار دهد. با توجه به اینکه 
اینگونــه حمالت به صورت هفته ای انجــام می گیرد که 
نشان از صنعت موشکی و پهپادی رشد یافته در یمن دارد 
و همچنین »حوثی ها« می توانند در صورت تمایل، دایره 
حمالت خود را نیز گســترش دهند. در ادامه این گزارش 
می خوانیم: »طبق بررسی اندیشکده واشنگتن، موارد شلیک 
موشک ها و عملیات پهپادی در ماه گذشته میالدی به شکل 
قابل توجهی افزایش یافته اســت طوری که ۷0 موشک و 
پهپاد از انواع مختلف به سمت عربستان شلیک شد. )۲۴ 
فروند پهپاد صمــاد-۳، ۲۵ فروند پهپاد قاصف.کی۲، 1۷ 
فروند موشک بدر، سه فروند موشک برکان ۳ و یک فروند 
موشــک کروز قدس-۲( در حالی که در بهمن ماه جمعا 

۲۵ موشک و پهپاد شلیک شده بود«.
یمن به اسرائیل حمله خواهد کرد

مایکل نایتس در ادامه نوشــته که »حوثی ها« رژیم 
صهیونیســتی را هدف قرار خواهنــد داد و دیپلمات ها و 
مقامات آمریکایی باید درخصوص این مسئله پس از جنگ 
کنونی یمن، به خوبی اندیشه کنند. او درخصوص مراحل 
پیش رو در عملیات موشکی نیروهای یمنی نوشت که طبق 
نمایش دستاوردهای تسلیحاتی در صنعاء، به نظر می رسد 
کــه »حوثی ها« در حمالت آتی خود بر روی میزان دقت 
اصابت موشک های برد متوسط تمرکز کنند و اگر دقت و 
برد موشــک ها اندکی افزایش یابد، پایگاه هوایی »خمیس 
مشــیط« عربســتان به عنوان عقبه هوایــی نیروی های 
دولت هــادی در مأرب تعطیل خواهد شــد. همچنین در 
مراحل آتــی با پهپاد صماد-۴ روبــه رو خواهیم بود که 
یک پهپاد تهاجمی اســت که می تواند اهداف وسیعی را 
 از قبیــل ســامانه های دفاع هوایی و کشــتی ها را هدف 

قرار دهد.
طبــق این گزارش پیش بینی می شــود اســتفاده از 
پهپادهای تهاجمی و موشک های کروز قدس-۲ می تواند 
 قدرت و توانایی حوثی ها را علیه اهداف ساحلی در دریای سرخ 
بهبود بخشــد و همچنین باید منتظر استفاده از موشک 
قدس-۲ در سطح وسیع با تعداد بسیار باال در یمن باشیم. 
منطقه ایالت در جنوب فلسطین اشغالی در 1100 مایلی 
شلیک موشــک ها در یمن واقع شده است. دیگر مناطق 
ســرزمین اشــغالی و بخش هایــی از اردن و مصر نیز در 
1۲۵0 مایلی قرار دارند؛ به این معنا که انصاراهلل یمن تنها 
با افزایش ۲0 درصدی برد موشک های خود می توانند این 
مناطق را هدف قرار دهند و به عقیده نویسنده این مسئله 

بسیار نگران کننده ای برای آمریکاست. 

همزمان با ســفر نخست وزیر عراق به عربستان، یک کاربر 
توئیتر نوشت، بیش از 5000 انتحاری اهل عربستان از سال 2003 
تا کنون، بمب همراه خود را در عراق منفجر کرده اند، اما هیچ 

نهاد مدعی غربی به ریاض اعتراضی نکرده است.
به گزارش مشرق، یک کاربر توئیتر نوشت:  بیش از ۵000 انتحاری 
اهل عربستان سعودی، از سال ۲00۳ تا کنون در خاک عراق دست به 
عملیات انتحاری زده اند و عالوه بر آن، بیش از ۷000 داعشی سعودی تبار 
نیز در عراق به دســت نیروهای امنیتی این کشــور، دستگیر و زندانی 
شــده اند. این کاربر در ادامه افزود: نه پرچمی از سعودی آتش زده شد 
و نه ســفارتی مورد حمله قرار گرفت. هیچ قطعنامه ای علیه عربستان 

صادر نشد و هیچ تحریمی هم بر این کشور اعمال نشده است،چرا؟
کاربر مذکور افزود: اما ســازمان ملل می تواند یمن و انصاراهلل را در 

سطح بین المللی تحریم کند. 
نخست وزیر عراق در عربستان

اداره حقوقی و قانونی دفتر سیاســی جنبش 
گزارش حقوقی خود  نخســتین  یمن،  انصاراهلل 
تحت عنوان »هیروشیمای یمن« را منتشر کرد که 
گزارشی مستند از 6 سال جنایت هولناک ائتالف 

سعودی- آمریکایی علیه مردم یمن است.
همزمان با گذشت 6 سال از تجاوز و محاصره تحمیلی 
یمن از ســوی ائتالف سعودی- آمریکایی، اداره حقوقی 
و قانونی دفتر سیاســی جنبش انصاراهلل یمن، نخستین 
گزارش حقوقی خود تحت عنوان »هیروشیمای یمن« را 
منتشر کرد که طی آن جنایات وحشیانه متجاوزان علیه 
غیرنظامیان در یمن مستند شده است. به نوشته پایگاه 
خبری یمنی »۲6 ســپتامبر«، این گزارش حقوقی طی 
یــک کتاب ۷۷6 صفحه ای با ابعاد بزرگ طی دو بخش 
منتشر شده است. بخش اول، تجاوز آمریکایی- سعودی 
علیه یمن را با تکیه بر قوانین حقوق بین الملل، بهانه های 
ادعایی کشــورهای متجاوز، محاصــره تحمیلی یمن، 
مسئولیت ســازمان ملل متحد و طبقه بندی وضعیت 
تجاوز بــه یمن با توجه به قواعد حقوق بشردوســتانه 

بین المللی شامل می شود.
بخش دوم، شامل جنایات ائتالف سعودی- آمریکایی 
علیه یمن، جنایات ارتکابی در حق شهروندان بر اساس 
روایــات تیم های مستند ســازی، قربانیان و شــاهدان 
عینــی و نمونه هایــی از جنایات صــورت گرفته علیه 
غیرنظامیان، اسرا و بازداشتی های یمنی است. در پایان 

انتشار اولین گزارش انصاراهلل درباره جنایات عربستان با عنوان »هیروشیمای یمن«

گزارش نیز یک ضمیمه از فهرست حمالت هوایی ائتالف 
سعودی- آمریکایی علیه شهروندان و در یمن با ذکر زمان 
و مکان دقیق آنها و ثبت ۴0۹۳ جنایت مختلف در سراسر 

استان های یمن منتشر شده است.
»عبدالوهاب المحبشی«، رئیس اداره حقوقی و قانونی 
دفتر سیاســی انصاراهلل در مراسم رونمایی از این گزارش 
مســتند گفت که »این گزارش، ارکانی را که متجاوزان بر 
آن تکیه داشــتند، متزلزل کرد و موجب آگاهی جهانیان 

دربــاره آنچه که در یمن روی می دهد، می شــود. این 
گزارش شفاف اســت و کلیه بهانه های آمریکایی برای 
ارتکاب جنایات مختلف در حق یمنی ها را فاش ساخت«.
»احمد ابوحمراء«، مسئول مرکز رصد و مستند سازی 
اداره حقوقــی و قانونی انصاراهلل نیز گفت: »این گزارش 
شــامل ۴ هزار و 1۳۳ مورد قتل عام صورت گرفته در 
یمن اســت که طی فهرستی با ذکر زمان و مکان دقیق 
منتشر شده است.« این گزارش تنها بخشی از جنایات 
ارتکابی ائتالف ســعودی در یمن است و سایر جنایات 
و اتفاقــات خونین در این کشــور، در گزارش های آتی 

منتشر خواهد شد. 
چندی پیش »یحیی ســریع« سخنگوی نیروهای 
مسلح یمن در گزارشی از 6 سال یورش ائتالف سعودی 
به یمن گفت که جنگنده های ســعودی در شش سال 
گذشــته بیش از ۲60 هزار بار یمن را بمباران کرده اند، 
با این حال صدها عملیات هوایی طی ســال های ۲01۵ 
الی ۲016 در این آمار نیامده است. همچنین از ابتدای 
سال میالدی جاری هزار بار مناطق مختلف یمن مورد 
حمله جنگنده های سعودی واقع شــده اند. انتشار این 
گزارش از آنجا حائز اهمیت اســت که سعودی ها مدتی 
اســت، با مشاهده دست برتر انقالبیون یمن در میادین 
جنگ، به طور گسترده در حال مظلوم نمایی و تبلیغ این 
دروغ بزرگند که، این انقالبیون یمن هستند که به دنبال 

جنگند و سعودی ها به دنبال صلح هستند!

اطالعات افشــا شده از گزارش سازمان ملل نشان می دهد 
بر خالف ادعای دولت فرانسه، در حمله هوایی اخیر این کشور 
به مرکز کشور مالی، ۱۹ غیرنظامی کشته شده اند و هیچ یک از 

قربانیان »گروه های مسلح افراطی نبوده اند«.
ســازمان ملل در گزارشی جمع بندی کرده که حداقل 1۹ شهروند 
غیرنظامی کشور مالی در حمله هوایی ارتش فرانسه به مرکز این کشور در 
ماه ژانویه )ابتدای همین سال میالدی؛ دی-بهمن( جان خود را از دست 
داده اند. این در حالی است که مسئوالن پاریس پیشتر مدعی شده بودند 
هدف حمالت هواپیماهای نظامی آنها، تجمع عناصر افراطی مسلح بوده 
است. بر اساس این گزارش روزنامه »دیلی میل انگلیس«، افشای کشتار 
غیرنظامیان در حمالت هوایی فرانسه به مالی، باعث تشدید مخالفت ها 
با حضور نظامی فرانسوی و عملیات های آنها در این کشور خواهد شد. 
پیش از گزارش سازمان ملل، ساکنان روستای »بونتی« واقع در استان 
مرکزی »موپتی« در مالی گفته بودند که هواپیماهای نظامی فرانسه، 
یک مراسم عروسی را هدف قرار  داده اند. به نوشته دیلی میل، در گزارش 
سازمان ملل که هنوز به شکل عمومی منتشر نشده، آمد: »گروهی که 
در این حمله ]هوایی[ آســیب دیدند، غالباً متشکل از غیرنظامی هایی 
بودند که مورد حمایت قوانین حقوق بشری بین المللی قرار داشتند. این 
حمله ]هوایی[، نگرانی های جدی درباره احترام گذاشــتن ]فرانسه[ به 
اصول رفتار خصم آمیز برمی انگیزد«. گفتنی است، پیش از این، شهروندان 
کشــور مالی در اعتراض به اقدامات »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور، 
تصاویر وی را آتش زدند. دولتمردان فرانسوی در این کشور که پیشتر 

مستعمره شان بوده، هیچ محبوبیتی ندارند.

سرویس خارجی-
 »برنی سندرز« سناتور ایالت ورمونت آمریکا در پیامی 
توئیتری با انتقاد از افزایش فقر و بیکاری و شکاف طبقاتی 
در آمریکا زیر ســایه بحران کرونا اعالم کرد در این کشور 
22 میلیون آمریکایی غذای کافــی برای خوردن ندارند و 
میلیون ها نفر نیز بیکار شده اند. او این را هم اضافه کرد که 
میلیاردرهای آمریکا نیز با آمدن کرونا، بیش از یک تریلیون 

دالر به ثروتشان افزوده شده است!
 داده های وبگاه »ورلد امترز نشــان« می دهد تعداد مبتالیان به 
کرونا در سراســر جهان تا عصر دیروز از 1۳0 میلیون و ۳۲۸ هزار 
نفــر فراتر رفت و شــمار فوتی ها نیز به بیــش از ۲ میلیون و ۸۴۳ 
هزار نفر رســید. بر اســاس داده های این وبگاه، آمریکا همچنان با 
بیش از ۳1 میلیون مبتال و ۵66 هزار نفر فوتی بدترین وضعیت را 
در بین کشــورهای جهان دارا می باشد. در آمریکا زیر سایه بحران 
 کرونا فقر و بیکاری به شــدت تشدید شده است. در همین زمینه 
»برنی سندرز« ســناتور ایالت ورمونت آمریکا برای چندمین بار و 
در پیامــی توئیتری ضمن انتقاد از افزایش فقر و بیکاری در آمریکا 
نوشت: »طی دوران همه گیری، ده ها میلیون آمریکایی بیکار شدند. 
۲۲ میلیون آمریکایی می گویند که غذای کافی برای خوردن ندارند 
اما امروز در آمریکا، تعدادی از میلیاردرها 1.۳ تریلیون دالر ثروتمندتر 
شدند. این چیزی است که یک اقتصاد تقلبی به آن شباهت دارد«.
ســندرز چند روز پیش نیز در پیام توئیتری دیگری با انتشــار 
آماری از نابرابری ها در آمریکا انتقاد کرده و نوشته بود: »1۴0میلیون 
آمریکایی جزو کم درآمدها حساب شده و ۹۲میلیون نفر نمی توانند 
هزینه های خدمات درمانی را بپردازند. ۵0 میلیون آمریکایی قادر به 
تامین غذای خود نبوده و ۴0 میلیون با خطر بی خانمان شدن مواجه 
هستند و 6۵0 میلیاردر آمریکایی نیز یک تریلیون دالر ثروتمندتر 
شده اند«. سندرز در پیام توئیتری دیگری با اشاره به تفاوت معنادار 
سن امید به زندگی در میان فقیران و ثروتمندان آمریکا نوشته بود: 
»در حــال حاضر امید به زندگی در میان آمریکایی های کم در آمد 
1۵ سال کمتر از ثروتمندان است. فقر در ثروتمندترین کشور تاریخ 

جهان )آمریکا( معادل محکوم به مرگ بودن است«.
هشدار صندوق بین المللی پول

صندوق بین المللی پول نیز پنجشنبه گذشته در گزارشی اعالم 
کرد خانواده های فقیر ضربه شدیدی از شیوع کرونا دیده اند و خسارتی 
که این ویروس به آموزش و پرورش وارد کرده، ممکن است سال ها 

ادامه داشته باشد.
در این گزارش آمده: شــیوع کووید-1۹ نابرابری پیشــین در 
درآمدها و دسترســی به خدمات اولیــه عمومی همچون خدمات 
بهداشتی و واکسیناسیون را در کشــورها وخیم تر کرده است.این 
گزارش حاکی اســت: اخالل در آموزش، تاثیرات طوالنی مدت بر 
کودکان و جوانان از جمله در خانواده های فقیر دارد و پویایی اجتماعی 
را تهدید می کند.این گزارش هشــدار داد که اتکای فزاینده به کار 
و مدارس دیجیتال این تاثیرات را وخیم تر کرده و باعث می شــود 
کارگران دارای مهارت کمتر، در یافتن شــغل با مشکالت بیشتری 
مواجه شوند.صندوق بین المللی پول هشدار داد: از همین رو، جوامع 
ممکن است شــاهد قطبی شدن بیشتر، کاهش اعتماد به دولت و 
ناآرامی اجتماعی شوند.این صندوق در گزارش خود خواستار افزایش 
برخی مالیات و بهبود وضع جمع آوری مالیات به منظور تامین بودجه 

الزم برای افزایش امنیت و ایمنی اجتماعی شد.

سناتور برنی سندرز:
کرونا22میلیونآمریکاییراگرسنه

ودههامیلیوننفررابیکارکرد
همزمان با سفر مصطفی کاظمی به ریاض اعالم شد

5هزارانتحاریسعودیازسال2003تاکنون
خودرادرعراقمنفجرکردهاند

سازمان ملل دروغ پاریس را رو کرد

کشتهشدگانحمالتفرانسهبهمالی
غیرنظامیبودند

»مصطفی کاظمی« نخســت وزیر عراق، روز پنجشنبه در ریاض با 
»محمد بن سلمان« ولیعهد عربستان، دیدار کرد. در این دیدار دو طرف 
در زمینه های اقتصادی ، از جمله ایجاد صندوق مشــترک، توافق امضا 
کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، کاظمی و بن ســلمان همچنین، 
دربارۀ همکاری های دوجانبــه و راه های تقویت آنها در تمام زمینه ها ، 
با یکدیگر گفت و گو کردند. دو طرف ضمن ابراز رضایت درباره ســطح 
همکاری ها و هماهنگی ها میان دو کشــور، بــر عزم خود درخصوص 
تعمیق همکاری های سیاسی، امنیتی، نظامی، تجاری، سرمایه گذاری 

و فرهنگی تأکید کردند.
دستگیری فرد حامی داعش 

نیروهای امنیتی مستقر در حرم مکه، روز سه شنبه و در حین زیارت 
نخست وزیر عراق و هیئت همراه وی از خانه خدا، فردی را که در حمایت 

از داعش شعار می داد، دستگیر کردند.
به گزارش خبرگزاری فارس، یک سخنگوی پلیس منطقه مکه در این 
باره توضیح داد که نیروهای امنیتی حرم یک نفر را در مسجدالحرام که 
حامل سالح سرد بود و در حمایت از گروه های تروریستی شعار می داد، 
دستگیر کردند. پایگاه خبری »صابرین نیوز« عراق هم اعالم کرد ، این 
فرد حین انجام مناسک عمره توسط کاظمی و هیئت وی، در حمایت 

از داعش شعار می داده است.


