
آسوشیتدپرس: حمله اسرائیل به شرق سوریه
 با هماهنگی آمریکا صورت گرفت

یک خبرگــزاری آمریکایی فاش کرد، حمله 
جنگنده های رژیم صهیونیستی به مناطق شرق 

سوریه، با هماهنگی آمریکا صورت گرفت.
آسوشــیتدپرس فاش کرد، پــس از آنکه »مایک 
پمپئــو« وزیر خارجــه آمریکا، با »یوســی کوهن«، 
رئیس »موســاد«، در کافه »میالنو«ی شهر واشنگتن 
دیدار کرد و اطالعاتی را در باره وضعیت میدانی سوریه 
به او داد، جنگنده های اســرائیلی روز بعد شرق سوریه 

را بمباران کردند.
به گزارش خبرگزاری فــارس، جنگنده های رژیم 
صهیونیســتی بامداد دیــروز مناطقــی را در اطراف 
شــهرهای »دیرالزور« و »بوکمــال« هدف قرار  دادند. 
به گفته یک منبــع آگاه، یک پایگاه خالی نیز در این 
حمالت، هدف قرار گرفت. در ارتباط با شــمار تلفات 
و یا خســارات احتمالی این حمله رژیم صهیونیستی، 

گزارشی نرسیده است.

شورای همبستگی قبائل یمن:
آمریکا مادر تروریسم است

 شورای همبستگی قبایل یمن در واکنش به درج 
نام انصاراهلل در فهرســت تروریسم توسط واشنگتن، 
این اقــدام را محکوم و اعالم کرد که آمریکا خودش، 

مادر تروریسم است.
شورای همبستگی قبایل یمن دیروز با صدور بیانیه ای، 
به اقدام »مایک پمپئو«، وزیرخارجه آمریکا، مبنی بر درج نام 
جنبش انصاراهلل در فهرست تروریسم، واکنش نشان داد و آن 
را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، در این بیانیه آمده 

است که آمریکا از همان بدو تاسیس شوم خود، مادر تروریسم 
بوده و در حق بومیان آمریکایی، وحشیگری و بی رحمی کرده 
است. شورای مذکور، آخرین وحشیگری آمریکا را محاصره و 
گرسنه نگه داشتن بیش از ۲۰ میلیون یمنی، طی شش سال 
اخیر ذکر کرد. قبائل یمنی همچنین، متذکر شدند که از اقدام 
گســتاخانه پمپئو تعجب نمی کنند، بلکه آن را مایه افتخار و 
سربلندی می دانند. بر اساس این بیانیه، پمپئو با موضعگیری 
خود، باعث افزایش قدرت و ایستادگی مردم یمن شده است.
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نیروهای گارد ملی مسلح به واشنگتن می آیند

سایه سنگین حکومت نظامی
بر مراسم تحلیف جو بایدن

 خلبان هواپیمایی امارات از پرواز 
به اسرائیل امتناع کرد، برکنار شد!

سرویس خارجی-
در کمتر از یک هفته مانده به مراسم تحلیف جو 
بایدن، »وحشت« سراسر این کشور را فرا گرفته و در 
بسیاری از ایالت ها، هزاران نیروی پلیس و گارد ملی 
به حالت آماده باش درآمده اند. در واشنگتن دی سی، 
روز تحلیف حکومت نظامی برقرار خواهد بود. ستاد 
مشــترک ارتش آمریکا هم خواستار حفظ آمادگی 

ارتش در روز تحلیف شده است.
آمریــکا در کمتر از یک هفته مانده به پایان کار ترامپ 
رســماً روی انبار باروت قرار گرفتــه. بگیر و ببند ها در این 
کشــور به اوج رسیده و محدودیت های عجیب و غریبی نیز 
برای رئیس جمهور و هوادارانش اعمال می شــود. به نوشته 
»فرانــس ۲4« بیش از 17۰ نفر از طرفداران رئیس جمهور 
آمریکا که در اشغال کنگره دست داشته اند شناسایی و تحت 
پیگــرد قضایی قرار گرفته اند بنا بــه تائید یک مقام وزارت 
دادگســتری آمریکا این حجم گسترده پرونده های جنایی 
در تاریخ پلیس فدرال آمریکا بی ســابقه است. همزمان به 
بســیاری از این افراد اجازه مسافرت و پرواز داده نمی شود 
و شمار زیادی نیز دستگیر شــده اند. وحشت از طرفداران 
متعصب و بعضا دست به سالح ترامپ نیز در آستانه تحلیف 
سراسر این کشور را فرا گرفته است. هزاران نیروی پلیس و 
نیروهای فدرال در واشنگتن و 5۰ ایالت این کشور به حالت 
آماده باش کامل درآمده اند. به مردم در برخی ایالت ها گفته 
شده در روز تحلیف در خانه بمانند. سرپرست وزارت امنیت 
داخلی آمریکا هم قبل از اســتعفا دســتور اتخاذ تدابیری 
شدید برای جلوگیری از تکرار وقایع حمله به کنگره را داده 
است. یکی از مسئوالن فرماندهی گارد ملی آمریکا به شبکه 
خبری »اســکای نیوز« گفته شهر واشنگتن در روز تحلیف 
بایدن، به طور کامل تعطیل خواهد بود و قانون منع آمدوشد 

در آن اجرایی می شود.
استقرار 10 هزار نیروی گارد ملی

عضو ســابق شــورای امنیت ملی کاخ سفید نیز گفته 

زن آمریکایی کــه با حکم اعدام 
فدرال رو به رو بود و به دالیل مشکالت 
روانی چندین بار حکم اعدامش متوقف 
شده بود، در نهایت با تزریق کشنده 

اعدام شد.
»لیزا مونــت گومری« تنها زنی که در 

خطوط هوایی امارات یک خلبان تونسی را که حاضر به 
پرواز به سمت تل آویو نشد، از کار بر کنار کرد.

»منعم صاحب الطابع« یکی از خلبانان خطوط هوایی امارات، در 
فیسبوک خود نوشت، پس از آنکه حاضر به پرواز به سمت تل آویو 

نشده، از کار برکنار شده است.
در تمــاس با این خلبــان، وی بر تعلیق از کارش تأکید کرده و 
گفته که منتظر تشــکیل کمیته انضباطی و حضور در این کمیته 
است. به گزارش خبرگزاری فارس، خلبان مذکور پس از انتشار این 

پست، صفحه فیسبوک خود را بست.
امارات پس از ســال ها روابط پنهانی با رژیم صهیونیستی، این 
روابط را چند ماه قبل علنی کرده است. این اقدام با اعتراض و ابراز 

انزجار داخلی و منطقه ای مواجه شده است. 
به اعتقاد کارشناسان، امارات و دیگر کشورهایی که روابط خود 
با اســرائیل را عادی کرده اند، خیلی زود از این اقدام خود پشیمان 

خواهند شد.

ســخنگوی وزارت خارجه عراق در واکنش به استفاده شبکه  
ســعودی »العربیه-الحدث« از لفظ »شبه نظامیان« برای نیروهای 
حشدالشعبی، ضمن تذکر به این شبکه، تأکید کرد که حشدالشعبی 
سازمانی رسمی در عراق و بخشی از نیروهای مسلح این کشور است.
»احمد الصحاف« در گفت و گو با شــبکه »العربیه-الحدث« به استفاده 
از لفظ »شبه نظامیان« برای توصیف نیروهای سازمان حشدالشعبی عراق 

واکنش نشان داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی وزارت خارجه عراق ضمن تذکر 
درباره استفاده از کلمه »شبه نظامیان«، گفت: »آنچه شما به آن می گویید 
شبه نظامیان، ما در عراق، هم حکومت و هم مردم، آن را سازمان حشدالشعبی 
می خوانیم. این سازمان تحت امر فرمانده کل نیروهای مسلح ]عراق[ قرار 
دارد. سابقه این سازمان، مملو از جانفشانی در راه دفاع از کرامت و مقدسات 

عراق و عراقی ها است«.
به گزارش خبرگزاری فارس، حشدالشــعبی، سازمانی رسمی در عراق 
است و ریاست فعلی آن را »فالح الفیاض« برعهده دارد. این نهاد طبق قانون 

اساسی عراق، تحت فرمان فرمانده کل نیروهای مسلح عراق است.
 ســال 1393، پس از آنکه  تکفیری های داعش بخش  وسیعی از خاک 
عراق را اشغال کرده بودند، سازمان حشدالشعبی با فتوای »جهاد کفائی« 
آیت اهلل سید »علی سیستانی« مرجع عالی شیعیان عراق، تأسیس شده است.

می ترسم، آن چیز خطری است که دموکراسی ما را تهدید 
می کند. علت آن وجود گروه های افراطی در این کشور است 
که هم مسلح هستند و هم خطرناک«. از سوی دیگر ۲ مقام 
آمریکایی روز سه شنبه از تصمیم »رایان مک کارتی«، وزیر 
ارتش آمریکا برای مسلح بودن نیرو های گارد ملی در آستانه 
بر گزاری مراســم تحلیف جو بایدن، خبر داده اند. به نوشته 
رویترز، این دو مقام آمریکایی که به شرط ناشناخته ماندن 
صحبــت کرده اند، تعداد دقیق این نیرو ها را اعالم نکرده اند 
اما خاطر نشان کرده اند »آنها مسلح خواهند بود«. اما »دنیل 
هوکانسون«، رئیس دفتر گارد ملی آمریکا روز دوشنبه گفته 
انتظار می رود تا روز شنبه حدود 1۰ هزار نیروی گارد ملی به 

منظور تأمین امنیت، ارائه کمک های لجستیکی و ارتباطاتی 
در واشنگتن مستقر شوند.

فرمان آماده باش به ارتش علیه »فتنه«!
از سوی دیگر ژنرال »مارک میلی«، بلندپایه ترین مقام 
نیروهای مسلح آمریکا، با انتشار بیانیه ای یورش چهارشنبه 
گذشته به کنگره آمریکا را محکوم کرده و به اعضای نیروهای 
مسلح یادآور شده تعهد آنها حمایت و دفاع از قانون اساسی 
اســت. ایســنا در این باره به نقل از ایندیپندنت نوشــته: 
»ژنرال میلی، رئیس ســتاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا 
در این بیانیه گفته است که ما شاهد اعمالی در داخل بنای 
کنگــره بودیم که مغایر حاکمیت قانون اســت. حق آزادی 

بیان و گردهمایی به کســی حق توسل به خشونت، فتنه و 
یاغی گری نمی دهد«.

سران نیروهای مسلح آمریکا معموال اجازه موضع گیری 
در باره مســائل سیاسی ندارند، و از این رو به نظر می رسد، 
بیانیه ژنرال »میلی« هشداری بوده به کسانی که قصد دارند 
در جریان مراســم تحلیف جو بایدن، اخالل کنند. ســتاد 
مشترک ارتش آمریکا نیز از نظامیان مستقر در داخل و خارج 
از آمریکا خواسته با توجه به نزدیک شدن روز تحلیف بایدن، 
آمادگی خود را حفظ کنند و بر ماموریت خود متمرکز بمانند.

استیضاح ترامپ 
از ســوی دیگر مجلس نماینــدگان آمریکا در واکنش 
بــه نقش دونالد ترامپ در آشــوب هفته گذشــته و حمله 
طرفدارانش به ساختمان کنگره، طرحی را تصویب کرده که 
بر اســاس آن از »مایک پنس« معاون رئیس جمهور آمریکا 
می خواهد با استفاده از قدرت و اختیاراتی که قانون اساسی 
به او می دهد، ترامپ را از قدرت برکنار کند. بر اســاس این 
گزارش، اعضای مجلس نمایندگان با تصویب این طرح عمال 
از مایک پنس خواسته اند تا از متمم ۲5 قانون اساسی برای 
برکناری ترامپ استفاده کند. این طرح غیرالزام آور با ۲۲3 
رای موافــق در برابر ۲۰5 رای مخالف به تصویب رســیده 
اســت. اکثر نمایندگان جمهوریخواه با این طرح مخالفت 
کرده اند.این در حالی اســت که »مایک پنس« اعالم کرده 
 اعمال متمم ۲5 قانون اساسی برای برکناری دونالد ترامپ را 

نخواهد پذیرفت. 
معاون رئیس جمهور آمریکا در نامه ای به پلوسی نوشته 
به اعتقاد او »چنین اقدامی به نفع ملت ما و قانون اساســی 
نخواهد بود« پنس این را هم گفته که: »همه اعضای کنگره 
باید مانع از هرگونه اقداماتی شــوند که ممکن است منجر 
به ایجاد شــکاف و تفرقه بیشتر در جامعه شود«. به دنبال 
رد برکناری ترامپ از سوی پنس، نانسی پلوسی رسماً طرح 
استیضاح ترامپ را در مجلس نمایندگان آمریکا کلید زد و 
9 دموکرات را به عنوان مســئوالن روند اســتیضاح معرفی 
کرد. پلوسی مشخص نکرد که مفاد استیضاح چه زمانی به 
سنا ارسال خواهد شد. روند رسمی استیضاح قرار بود دیروز 
)چهارشنبه( رسما در مجلس نمایندگان آغاز شود. از آنجا که 
اکثریت این مجلس در دست دموکرات هاست، استیضاح در 
این مرحله احتماال بدون مشکل پیش می رود اما در مجلس 
سنا باید با آرای دو سوم سناتورها استیضاح ترامپ تصویب 
شود.  اینکه دوسوم نمایندگان سنا به استیضاح ترامپ رأی 
دهند دور از انتظار نیست. تاکنون چند سناتور جمهوری خواه 
علنا گفته اند با استیضاح ترامپ موافقند از جمله لیز چنی، 
ســناتور بانفوذ و دختر دیک چنی، معاون پیشین ریاست 

جمهوری آمریکا در زمان جرج بوش.

با حکم دولت

یک زن بیمار در آمریکا
با تزریق سم اعدام شد

7۰ سال گذشته در آمریکا حکم اعدام فدرال)دولتی( علیه اش صادر 
شده و اجرای آن متوقف شده بود، روز چهارشنبه باحکم دیوان عالی 
فدرال با تزریق ســم اعدام شد. دادگاه ایالت »ایندیانا« آمریکا روز 
11 ژانویه )۲۲ دی ماه( طی حکمی اعدام مونت گومری را به دلیل 
مشــکالت روحی و روانی متوقف کرده بود. پیش از این قرار بر آن 
بود که در تاریخ ۸ دســامبر ۲۰۲۰ )1۸ آذرماه(، مونت گومری در 
ایالت ایندیانا از طریق تزریق کشنده اعدام شود و پس از آن دادگاه 
اعدام وی را تا 1۲ ژانویه )۲3 دی ماه( به حالت تعلیق درآورده بود.

مونت گومری در شــرایطی اعدام شــد کــه وکالی وی تأکید 
می کردند که موکل آنها به دلیل ســال ها ســوء  استفاده جنسی و 
بدرفتاری به وسیله مادر و ناپدری اش در وضعیت روحی نامناسبی 
بوده و نیازمند بخشــش است. به گزارش فارس، دیوان عالی فدرال 
اما با رد درخواست وکالی مونت گومری اعالم کرده بود »درخواست 

تعلیق حکم اعدام رد شده است«. 
این گونه برای اولین بار در تقریباً 7۰ ســال گذشــته است که 
حکم اعدام فدرال درمورد یک زندانی زن به مرحله اجرا می رســد. 
طبق آمار و ارقام مرکز اطالعات اعدام ها در آمریکا، آخرین زنی که 
حکم اعدام فدرال در مورد وی اجرا شــد، »بانی هندی« بود که در 
سال 1953 با قرارگیری در اتاق گاز در ایالت »میزوری« اعدام شد. 
یک دادگاه منطقه ای در سال ۲۰۰7 مونت گومری را به دلیل قتل 
یک زن باردار در ســال ۲۰۰4 به اعدام محکوم کرد؛ این در حالی 
است که وکالی وی معتقدند او هنگام قتل دچار اختالل هذیان )از 

نشانه های جنون و روان پریشی( بوده است.
گفتنی اســت، تشــدید اعدام های فــدرال در اواخــر دوران 
ریاست جمهوری »دونالد ترامپ« به اندازه ای بوده که روزنامه انگلیسی 
»ایندیپندنت« گزارش داد: »ترامپ در آستانه این است که بیشتر 
از هر رئیس جمهور دیگری، به اعدام )فدرال( زندانیان دست بزند و 
تا قبل از آغاز ریاست جمهوری بایدن تعداد بیشتری را اعدام کند«.

هشدار دولت عراق به آل سعود:

حشدالشعبی نیروی قانونی عراق است
شبه نظامی خطابش نکنید!

نیروهای پلیس رژیم صهیونیســتی بیســت و نهمین 
تظاهرات علیه نتانیاهو در بیت المقدس را سرکوب و شماری 

از آنان را بازداشت کرده اند.
چنان که پیشتر گفته شده، نتایج برخی از نظرسنجی های اخیر 
در ســرزمین های اشــغالی حاکی از این است که بیش از نیمی از 
ســاکنان سرزمین های اشــغالی معتقدند حوادثی که در آمریکا و 
حمله به کنگره اتفاق افتاده در ســرزمین های اشغالی نیز می تواند 
روی دهد. این »احتمال« همزمان شــده با اعتراضات مستمر علیه 

نخست وزیر این رژیم. 
در آخریــن هفته اعتراض ها و بیســت و هفتمین آن، مخالفان 
نتانیاهو با برگزاری تظاهراتی گسترده خواستار استعفای نخست وزیر 
فاسد خود شده بودند. معترضان همچنین از به تعویق افتادن دادگاه 

رسیدگی به اتهامات نتانیاهو خشمگین هستند. 
دادگاه رژیم صهیونیستی جلسه استماع اظهارات بنیامین نتانیاهو 
در یکی از پرونده های ســریالی فساد او را به علت تعطیلی ناشی از 

شیوع کرونا تا اطالع ثانوی به تعویق انداخت.
دو روز بعد از گمانه زنی رســانه های رژیم صهیونیســتی درباره 
تاریخ بعدی جلســه رســیدگی به اتهام های نتانیاهــو، نیروهای 
پلیس رژیم صهیونیســتی روز چهارشــنبه از بازداشت هفت تن از 
 معترضان در نزدیکی اقامتگاه بنیامین نتانیاهو در قدس اشــغالی 

خبر دادند.
آنطور که خبرگزاری فارس نوشته، معترضان صبح زود به وقت 
محلی، در نزدیکی اقامتگاه نخست وزیر رژیم صهیونیستی با پوشیدن 
لباس های دلقک ها تجمع ترتیب دادند اما با واکنش ماموران پلیس 

مواجه شدند. 
طبــق گزارش رســانه های رژیم صهیونیســتی، حــدو 1۰۰ 
نفــر از صهیونیســت ها در اعتــراض بــه تعویق افتادن جلســه 
دادگاه نتانیاهــو به دلیل وضعیت ناشــی از شــیوع ویروس کرونا 
 تظاهرات کردند و تعدادی به ســمت اقامتگاه او در قدس اشــغالی 

رفته بودند.
گفتنی است، در پاسخ به اینکه چرا ساکنان رژیم صهیونیستی 
منتظــر اتفاقاتی مشــابه با اتفاقــات آمریکا هســتند، باید گفت 
که »بنیامیــن نتانیاهو«، همچون هم پیمانــش »دونالد ترامپ«، 
رئیس جمهــور آمریــکا، بــا اتهامــات فراوانی رو به روســت و با از 
دســت دادن مقام رســمی اش مصونیــت قضایی را نیــز از کف 
می دهد و باید پاســخگوی اتهاماتی باشــد که به او وارد می شود؛ 
 از ایــن رو هــرکاری می کنــد تا صندلــی نخســت وزیری را به 

دیگری ندهد. 
ضمن اینکه برخی چهره های سیاســی ایــن رژیم گفته اند، او 
در صورت شکســت در انتخابات پیش رو، احتماال نتایج را نخواهد 

پذیرفت، درست مثل ترامپ!

سرویس خارجی-
تلفات روزانه کرونا علیرغم ادامه واکسیناسیون 
در آمریکا دوباره رکورد زده و بر اســاس گزارش ها 
به 4600 فوتی تنها در یک روز یعنی »سه شــنبه« 
رسیده است. برخی گزارش ها حاکی است، بسیاری 
از مردم آمریکا به واکسن های مورد تایید دولتشان، 

بی اعتمادند.
علیرغم شــروع واکسیناسیون در آمریکا وضعیت این 
کشــور از لحاظ میزان شیوع و فوتی های کرونا روز به روز 
بدتر می شود. بر اساس داده های وبگاه »ورلد امترز« میزان 
مبتالیان به کرونا در این کشــور تا عصر دیروز از مرز ۲3 
میلیــون و 369 هزار نفر عبور کرد و تعداد فوتی ها نیز به 
39۰ هزار نفر رســید. روز سه شــنبه نیز فوتی های روزانه 
کرونا در این کشور رکورد جدیدی را بر جای گذاشت و به 
46۰۰ فوتی در یک روز رســید! همزمان برخی رسانه های 
این کشور نوشته اند که سیاهان و رنگین پوستان آمریکایی 
اعتمادی به واکسن های »فایزر« و »مدرنا« ندارند. روزنامه 
 »واشــنگتن پســت« در همین زمینه به تفصیل دیدگاه 
سیاهپوســتان و اقلیت هــای نژادی در آمریکا نســبت به 
اثربخشی واکسن کرونا پرداخته است. این بررسی با رفتن 
به میان سیاهپوستان و تیره های سرخپوست آمریکا صورت 
گرفته است. نکته قابل تامل از برآیند نتایج این بررسی این 
است که، اقلیت نژادی و رنگین پوست آمریکا هیچ اعتمادی 
به واکسن های کرونا فایرز و مدرنا ندارند. رجوع به پیشینه 
اقدامات نژادپرستانه و غیر اخالقی علیه این گروه پذیرش، 

این واقعیت را قابل درک تر می نماید!
 بر اســاس این گزارش برای بســیاری از افراد جامعه 

خبرگزاری رویترز در خبری به علت اصلی لغو 
غیر منتظره سفر وزیر خارجه آمریکا به کشورهای 
اروپایی پرداخته و اعالم کرده اروپایی ها پمپئو را 

تحقیر کرده اند.
وزارت خارجه آمریکا شــامگاه ســه شنبه با انتشار 
بیانیه ای مدعی شــد با توجه به در پیش بودن مراســم 
تحلیف »جو بایــدن« رئیس جمهوری منتخب و انتقال 
قــدرت طــی روزهای آینــده، کلیه ســفر های از قبل 

برنامه ریزی شــده »مایک پمپئو« وزیر خارجه به اروپا 
لغو شده است!

ایــن ادعای وزارت خارجــه آمریکا در حالی مطرح 
می شــود که خبرگزاری رویتــرز، در خبری اختصاصی 
به نقل از دیپلمات های اروپایی اعالم کرده که پمپئو به 
این دلیل ســفر اروپایی خود را لغو کرد که وزیر خارجه 
لوکزامبورگ و دیگر مقامات ارشد اروپایی از دیدار با وی 

امتناع کرده اند.

بر اســاس گزارش ها، قرار بود پمپئو در آخرین سفر 
خود بــه اروپا به عنوان وزیر خارجــه آمریکا با »جیان 
آســلبورن« وزیر خارجه کشــور کوچک امــا ثروتمند 
لوکزامبورگ دیدار کند. همچنین قرار بود در بروکسل با 
دیگر دیپلمات های ارشــد این اتحادیه دیدار و گفت وگو 
داشته باشد اما همه این مقامات دیدارهای خود را با وی 
لغو کرده اند. برخی خبرها حاکی است، کشورافغانستان 

نیز حاضر نشده فرستاده آمریکا را به حضور بپذیرد!

تحقیر وزیرخارجه آمریکا از سوی متحدان اروپایی!

تلفات کرونا در آمریکا دوباره رکورد زد       4600 مرگ در یک روز

رئیس جمهوری افغانستان باالخره پس از یک سال 
مذاکرات بی حاصل با طالبان، اعالم کرد که توافق میان 
طالبان و آمریکا دارای ابهام بوده و نمی تواند باعث پایان 

جنگ در افغانستان شود. 
طی یک ســال اخیر مردم افغانستان با تمام وجود خود 
لمس کرده اند که آمریکا به همراه طالبان، منشــاء اصلی و 
واقعی جنگ و بدبختی در افغانســتان هستند و توافق میان 
این دو، نه تنها صلح را به ارمغان نمی آورد، بلکه باعث افزایش 
تنش و خونریزی هم می شود. اوایل دی سال گذشته بود که 
نمایندگان آمریــکا و طالبان در پایتخت قطر، بدون حضور 
نماینده ای از دولت کابل، توافق صلح امضاء کرده بودند. این 
توافق، حمالت متقابل طالبان و آمریکا را متوقف کرده، ولی 
علیرغم حســن نیتی که کابل از خود نشــان داده، حمالت 
عناصــر طالبان علیه نیروهای دولتی و مردم افغانســتان را 
شــدت بخشیده است و از آن زمان تا کنون، بیش از 1۰۰۰ 

شهروند افغان کشته شده اند.
اولین واکنش اشرف غنی

این شــرایط غیر قابل تحمــل، باالخره صدای اعتراض 
رئیس جمهور افغانســتان را در آورده اســت؛ او که تا کنون 
خودش به توافق آمریکا و طالبان در دوحه اعتراضی نکرده و 
این مهم را به معاونانش سپرده بود، سر انجام و در شرایطی 
که »دونالد ترامپ« باید کاخ سفید را ترک کند، به حرف آمد 

و توافق دوحه را برای افغانستان بی نتیجه دانست.
به گزارش فارس، رئیس جمهور افغانســتان در سخنانی 
گفــت، بخش  زیادی از توافق صلــح میان آمریکا و طالبان، 
دارای ابهام است. اشرف غنی افزود، این موضوع را با »رلمای 
خلیلزاد« نماینده ویژه آمریکا در امور افغانســتان، در میان 

یک فعال رسانه عربستانی پس از آن که طی چند توئیت 
توئیت خاندان آل ســعود را »نجسان« و »گاوهای شیرده« 
خواند که می خواهند از سوی سایر کشورها دوشیده شوند، 

ناپدید شد!
»راشد الدوسری«، فعال عربســتانی که به نوشتن توئیت های 
 شــجاعانه علیه حاکمان عرب حــوزه خلیج فــارس و مخالفت با 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی مشهور است، ناپدید شده و 

مشخص نیست که چه اتفاقی برای وی رخ داده است.
این فعال ســعودی در آخرین توئیتی که در تاریخ 13 دسامبر 
۲۰۲۰ )۲3 آذر( منتشــر کرده بود، نوشــته است: »خون یمنی ها، 
بی اخالقی و کفر حاکمان عرب و تســلیم تحقیرآمیز آنها در برابر 
دشمن صهیونیستی را آشکار کرد«. به گزارش ایسنا، الدوسری پیش 
از آن نیز در توئیت دیگری نوشته بود: »ما لطیف ترین گله گاو جهان 
هستیم و گاوهایمان از بهترین گاوها هستند. شادی کنید و برقصید 
که ما زیباترین گله گاو جهان هستیم! به هر کسی که بخواهد ما را 
بدوشد، خوش آمد می گوییم. این زبان حال حاکمان سگ  و نجس 

ما یعنی آل سعود است«.

رنگین پوست آمریکا، سرعت باالی تولید 
واکسن کرونا از سوی دولت واشنگتن 
»نکته نگران کننده« و هشــدار آمیزی 
اســت، تا جائی که دریافت داوطلبانه 
واکســن کرونا را برای آنها به شــدت 
تحت الشــعاع قرار می دهد. از ســویی 
جامعه رنگین پوست آمریکا از اینکه در 
اولویت واکسیناسیون از سوی دولت قرار 
گرفته بسیار مظنون هستند. برخی از 
کسانی که در بررسی واشنگتن پست 
مشــارکت داشــته اند، صراحتا عنوان 

کرده اند هیچ عجله ای برای دریافت واکسن کرونا نداشته و 
می خواهند روند مدیریت واکسیناسیون را از سوی مسئوالن 

ذیربط زیر نظر بگیرند. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران از سویی رنگین پوستان 
آمریکا در حافظه تاریخی خود سوابقی از آزمایشات پزشکی 
نژادپرســتانه و غیراخالقی علیه خود را بــه خاطر دارند. 
این مســئله به خوبی در نتایج تحقیقی تازه خود را نشان 
می دهد تا جائیکه کمتر از نیمی از سیاهپوستان آمریکایی 
گفته اند تمایل به دریافت واکسن کرونای آمریکایی دارند. 
این رقم برای التین تبار های آمریکا تنها 66 درصد اســت. 
همچنین شواهد این بررسی نشان داده که تنها 14 درصد 
از سیاهپوستان آمریکا به ایمنی واکسن کرونای آمریکایی 
اطمینان دارند و صرفا 1۸ درصد تصور می کنند این واکسن 
در جلوگیری از ابتال به کرونا می تواند اثربخش باشــد. این 
ارقــام در جامعه التین تبار های آمریکا به ترتیب 34 و 4۰ 
درصد برآورد شده است. پیش از این نیز نظرسنجی شبکه 

»سی بی اس نیوز« بر بی اعتمادی 79 درصدی مردم آمریکا 
به واکسن کرونا صحه گذاشته بود. بررسی واشنگتن پست 
به خوبی نشان می دهد اطالعات نادرستی که دولت فدرال 
آمریــکا از ابتدای همه گیری در اختیــار مردم قرار داده از 
عمده دالیل بی اعتمادی عمومی نسبت به ایمنی واثربخشی 

واکسن کروناست.
تلفات فایزر در سرزمین های اشغالی

از سوی دیگر پایگاه اطالع رسانی روزنامه صهیونیستی 
»یدیعوت آحارونوت« اعالم کرده یک جوان ۲3 ساله کمتر 
از دو روز پس از دریافت واکســن کرونا دچار حمله قلبی و 
به بیمارســتان منتقل شد. این بیمار پس از نجات از مرگ 
حتمی درباره این واکسن اینطور موضع گرفت: »۲4 ساعت 
بعد از دریافت واکسن حرارت بدنم به شدت باال رفت. تبم 
به باالتر از 39 درجه رســیده بود و دچار اســتفراغ شدید 
شــدم«. به گفته پزشــکان، وی عالوه بر مشکالت قلبی با 
مشکالت شــدید کلیوی هم رو به رو شده و این مشکالت 

بی ارتباط با دریافت واکسن کرونا نیست. برخی کارشناسان 
به این روزنامه عبری زبان گفته اند ظاهرا مشکالت باعث شده 
سیســتم ایمنی بدن این فرد بعد از دریافت واکسن نسبت 
به اندام های اصلی همچون عضله قلب واکنش نشان داده و 
به آن حمله کند. این فرد در حال حاضر با تشخیص التهاب 
شدید عضله قلب در بیمارستان بستری است. در حالی که 
ادعا می شود از هر 1۰۰ صهیونیست ساکن فلسطین اشغالی 
۲1 نفر واکسن دریافت کرده اند، روز به روز بر شمار مبتالیان 
افزوده شــده است؛ امری که باعث شده روز به روز بر موج 

اعتراضات داخلی در مناطق اشغالی افزوده شود.
 همزمان دفتر اطالع رســانی اسرای فلسطینی وابسته 
به حماس خبر داد وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیســتی 
اصرار دارد که نباید به اسرای امنیتی فلسطین واکسن کرونا 
زد. دفتر اطالع رســانی اسرای فلسطینی وابسته به حماس 
با انتشار بیانیه ای، خبر داد که شناسایی موردهای جدیدی 
از ابتــال به ویروس کرونا در بخش چهارم زندان »ریمون«، 
خطر بسیار بزرگی برای اســرا است.خبرگزاری »آناتولی« 
ضمن نقل این بیانیه گزارش داد، رژیم صهیونیستی و وزیر 
امنیت داخلی این رژیم، مسئول به خطر افتادن جان اسرا 
هســتند.در این بیانیه آمده اســت که وزیر امنیت داخلی 
رژیم صهیونیســتی اصرار دارد که نباید به اسرای امنیتی 
فلسطین واکسن کرونا زد.بر اساس این بیانیه، تصمیم عدم 
واکسیناسیون اسرای فلسطینی، مخالف عرف و منشورهای 
بین الملل اســت.دفتر اطالع رسانی اســرای فلسطینی از 
نهادهای بین المللی ذیربط خواســت که مســئولیت خود 
را در قبــال این تخلفات و جنایات رژیم صهیونیســتی بر 

عهده گیرد«.

گذاشته و خواستار شفاف  سازی در این توافق شده است.
پیش از این هم »سرور دانش« معاون دوم رئیس جمهور 
افغانســتان، این توافق را مورد انتقاد قرار داده و گفته بود که 

افغانستان در قبال این توافق، هیچ مسئولیتی ندارد.
»صدیق صدیقی«، ســخنگوی ریاســت جمهوری، نیز 
طی یک کنفرانس خبری گفت که طالبان باید موضع خود 
را نســبت به خشونت های جاری شــفاف بکند. رسانه های 
افغانستان هم اعالم کرده اند که پس از توافق آمریکا و طالبان، 
سطح خشونت ها در افغانستان، 5۰ درصد افزایش یافته است.

پیوند ناگسستنی میان آمریکا و تروریست ها
علــت اینکه توافــق صلح میان آمریــکا و طالبان هیچ 
برکت و پیامد مثبتی برای افغانستان نداشته و جنگ در این 

کشــور را تشدید کرده، 
وجود پیوند مســتحکم 
میان سیاســت خارجی 
فعالیت های  و  آمریــکا 
منطقه  در  تروریســتی 
غرب آسیا است. هر چند 
قبل از واقعه 11 سپتامبر 
آمریکا  سال ۲۰۰1،  در 
افغانستان  را در  القاعده 
به وجود آورده بود تا با 
سابق  شوروی  نیروهای 
بجنگد و در پاکستان و 
نیز از جریان های وهابی 
است،  می کرده  حمایت 
امــا این سیاســت پس 
از واقعــه 11 ســپتامبر، ابعاد جدید و گســترده ای به خود 

گرفته است.
البته، ناگفته نماند که در مورد وجود پیوند میان آمریکا 
و تروریســت ها، خود مقامات آمریکایی، مثل »جو بایدن« 
در زمانی که معاونت رئیس جمهور ســابق آمریکا را به عهده 
داشــت، »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا، و »هیالری 
کلینتون«، وزیر خارجه ســابق این کشور، هم حرف زده اند. 
به عنوان مثال، هیالری کلینتون دو مرتبه این موضوع را که 
آمریکا القاعده و داعش را پدید آورده و از آنها حمایت می کند، 
بر زبان آورده است. بر اساس تصاویر ویدئویی که هم اکنون 
در وبسایت USFacts به آدرسwww.usfacts.ir موجود است، 
هیالری در باره دالیل خلق داعش و القاعده توسط آمریکا و 

استفاده استراتژیک از آنها، حرف زده است.
پیونــد میان آمریکا و طالبان نیز به قدری قوی اســت 
که »مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا، طی ســال جاری دو 
بار)4 فروردین و ۲1 شهریور( با نمایندگان طالبان در دوحه 

دیدار داشته است. 
در شرایطی که مردم افغانستان از حمالت طالبان به ستوه 
آمده اند و دولت کابل نیز از رویکرد جنگ طلبانه طالبان، به 
شدت ناراضی است،»کیل براون«، معاون سخنگوی وزارت 
خارجــه آمریکا، پس از گفت وگوی پمپئو با »مال عبدالغنی 
برادر«، معاون سیاسی گروه طالبان در دوحه)۲1 شهریور(، 

مذاکره فوق را »یک اتفاق تاریخی« خواند! 
باشگاه خبرنگاران جوان هم روز سوم اردیبهشت گذشته 
به نقل از خبرگزاری ها، چهــره واقعی پمپئو را بر مال کرد؛ 
طبق این گزارش، پمپئو در بخشــی از صحبت هایش درباره  
حقایق پشت پرده  سازمان سیا و برگزاری کالس های آموزشی 
دزدی، دروغ و تقلب در این سازمان گفته است: » زمانی که 
رئیس ســازمان سیا بودم، در سازمان دروغ می گفتیم، تقلب 
می کردیم، دزدی هم می کردیم. در سازمان سیا برای دروغ، 
تقلب و دزدی کالس های آموزشی برگزار می شود. این کار ها 

یادآور افتخارات تجربه آمریکایی است«!
با توجه به این سابقه ای که از پمپئو سراغ داریم و او را 
فردی می بینیم که به دروغگویی خود اعتراف می کند، مردم 
افغانستان چطور می توانند به او و سیاست های دولت متبوعش 

در ارتباط با ایجاد صلح در افغانستان، اعتماد کنند؟ 
گفتنی اســت که پمپئو اخیرا ایران را نیز به داشــتن 
ارتباط با القاعده متهــم کرده بود! این اظهارات ما را به یاد 
همان آموزش هایی می اندازد که او در سازمان سیا دیده است!

 پیوند میان واشنگتن و طالبان نیز به قدری قوی است که »مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا 
طی سال جاری دو بار)4 فروردین و 21 شهریور( با نمایندگان طالبان در دوحه دیدار داشته است. 

بیست و نهمین هفته تظاهرات ضد نتانیاهو
در سرزمین  های اشغالی

فعال عربستانی بعد از این توئیت ناپدید شد
ما گاوهای شیردهی هستیم

هر که خواست بیاید و ما را بدوشد!

یک دختر مسلمان در انگلیس که به دلیل پوشش مذهبی 
ورودش به مدرسه به مدت سه هفته ممنوع شده بود، سرانجام 

ترک تحصیل کرد.
یکی از مدارس انگلیس از ورود یک دانش آموز دختر به مدرسه 

به دلیل پوشیدن دامن بلند، ممانعت کرد. 
این دختر 1۲ ساله که »شیما حمود« نام دارد، برای مدت سه 
هفته در ماه دســامبر ۲۰۲۰ )آذر( به دلیل پوشــش خود به خانه 
بازگردانده شد، تا آنجا که مجبور شد کت و شلوار پدرش را بپوشد 

و به مدرسه برود.
 اما قوانین جدید مدرســه باز هم مانع ورود او به محفل درس 
 و آموزش شــد. ســرانجام این قوانین او را از تحصیل بازداشــت و 

خانه نشین کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، او در یک خانواده مسلمان 
بــه دنیا آمده و تربیت شــده اســت و پــدرش در واکنش به این 
اقدام مدرســه ،ضمن پیگیــری قانونی گفته اســت قوانین جدید 
 مدرسه، کامال ناقض حقوق بشــر بوده و نمی تواند وجاهت قانونی 
داشته باشد. دختر من نمی تواند با دامن کوتاه و لباس خالف عرف 

اسالمی، در مدرسه حضور داشته باشد.

مدعیان آزادی مانع ورود دختر محجبه
به مدرسه ای در لندن شدند

موجب  ترامپ  اقدامــات 
شده تا آمریکا در آستانه 
قــرار  داخلــی  جنــگ 
بگیرد. مســئوالن محلی 
واشــنگتن،  ایالت هــای 
ویرجینیا و مریلند از اهالی 
خود خواســته اند در روز 
تحلیــف )اول بهمن ماه( 
از خانه هــای خود بیرون 
نیایند. پلیس فدرال آمریکا 
هم اعالم کرده بر اساس 
اطالعات به دســت آمده، 
تصمیم  ترامپ  طرفداران 
دارنــد در فاصلــه زمانی 
16 تــا ۲۰ ژانویه در همه 
ایالت ها دســت به آشوب 
واشنگتن  شهردار  بزنند. 
دی سی اما در مورد ادامه 
آشوب ها در این شهر ابراز 
نگرانی کرده اســت. باوزر 
از چیزی  گفته: »اگر من 


