
آمریکا همزمان با درخواست مذاکره 
حزب اهلل لبنان را تحریم کرد

در حالی که خبرها حاکی از دست و پازدن آمریکا 
برای مذاکره با حزب اهلل است، وزارت خزانه داری آمریکا 
شــبکه تامین مالی نزدیک به حــزب اهلل لبنان را در 

فهرست سازمان های تروریستی قرار داد.
روزنامه االخبار لبنان چند روز پیش فاش کرد که برخی 
میانجیگر ها اخیراً پیامی از دولت آمریکا به مسئوالن حزب اهلل 
رساندند که در آن واشنگتن، خواستار ارتباط برای گفت وگو 
درباره مســائل مختلف لبنان شــده، اما مسئوالن حزب اهلل، 

قاطعانه پاسخ منفی دادند. حاال خبر می رسد، آمریکا که خیال 
می کند سیاست چماق و هویج راه گشاست و می تواند به تضعیف 
جبهه مقاومت بینجامد، روز جمعه »عدنان ایاد« تسهیل کننده 
مالی وابسته به حزب اهلل لبنان و همچنان اعضای یک شبکه 
بین المللی تسهیل کننده و شرکت های مرتبط با وی و »عادل 
دیاب« شــریک تجاری عدنان ایاد را در فهرست تحریم های 
خود قرار داد. به گزارش فارس، دفتر کنترل دارایی های خارجی 

وزارت خزانه داری آمریکا این تحریم را اعمال کرده است.

  سندرز: نظام سیاسی و اقتصادی آمریکا 
جعلی است

سناتور مشهور آمریکایی، »برنی سندرز«، به شدت 
از قانون تامین مالی نامزدهای انتخابات از سوی افراد 
ثروتمند انتقاد کرد و نظام سیاسی و اقتصادی آمریکا 

را »جعلی« خواند.
سندرز در حســاب کاربری خود در توئیتر نوشت: »یک 
نظام اقتصادی و سیاسی جعلی نظامی است که میلیاردر ها یک 
میلیارد و دویست میلیون دالر برای خریدن سیاستمداران در 
انتخابات گذشته خرج کارزار ها و تبلیغات انتخاباتی آنها کنند، 

در طول همه گیری کرونا دو هزار میلیارد دالر ثروتمندتر شوند 
و نرخ مالیات مؤثر کمتری را نسبت به یک پرستار بپردازند.« 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، او افزود: »ما باید سیتیزن 
یونایتد را لغو کنیم.« گفتنی است براساس قوانین »سیتیزن 
یونایتد« در آمریکا، اشــخاص حقیقی و حقوقی می توانند به 
راحتی اقدام به تأمین مالی نامزدهای انتخابات محلی و فدرال 
کنند. این اقدام همواره بســتری فراهــم می آورد برای تالش 

ثروتمندان آمریکایی برای خرید سیاستمداران این کشور.
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مقاومت یمن خطاب به شرکت های خارجی:

برج های تجاری امارات را تخلیه کنید
موشک های انصاراهلل در راهند

استاد دانشگاه آمریکا:
بیش از آنچه فکر می کنیم

به جنگ داخلی نزدیک هستیم

اعالم آمادگی حشدالشعبی برای همکاری با 
ارتش به منظور ریشه کنی کامل داعش در عراق

دعوای واشنگتن و مسکو باال گرفت

آمریکا شماری از دیپلمات های خود را از اوکراین خارج می کند

پرونده

آماده باش مقاومت فلسطین در کرانه باختری؛ مشت آهنین ما در انتظار رژیم صهیونیستی است

به دنبال جنایت جدید ائتالف سعودی در یمن و به 
خاک و خون کشیدن صدها نفر در زندان صعده این 
کشور، سخنگوی نیروهای مسلح یمن به شرکت های 
سرمایه گذار خارجی توصیه کرد خاک امارات را هر چه 
ســریعتر ترک کنند چرا که دیگر این کشور کوچک 

برای آنها امن نخواهد بود.
دوشنبه هفته گذشته انصاراهلل یمن با حمالت موشکی 
و پهپادی به امارات حمله کرد. این حمله شکســتی بزرگ 
برای ائتالف سعودی به شمار می رود. این ائتالف برای جبران 
شکســت به کشــتار غیر نظامیان یمنی روی آورده است و 
مناطق مســکونی و حتی زندان های یمن را تحت حمالت 
خود قرار داده اند. نکته تاسف بار ماجرا اینکه حمالت امارات 
و عربســتان به غیر نظامیان یمن با سکوت شورای امنیت و 
کشورهای غربی مواجه می شود اما واکنش مشروع یمنی ها 
به این جنایات و هدف قراردادن اماکن نظامی عربســتان و 
یمن با محکومیت شدید شورای امنیت ، اروپا و آمریکا مواجه 

می شود.
 به دنبال حمله ائتالف سعودی به زندان صعده نیروهای 
مســلح یمن بار دیگر امــارات را تهدید کرد و هشــدار داد 
که موشــک های انصاراهلل در راه دوبی و ابوظبی هســتند و 
شــرکت های خارجی هرچه ســریعتر امارات را ترک کنند. 
»یحیی ســریع« سخنگوی نیروهای مســلح یمن با صدور 
بیانیــه ای تاکید کــرد: »پس از فجایعی کــه نیروی هوایی 
ائتــالف ســعودی-آمریکایی-اماراتی در حق ملت عزیزمان 
مرتکب شــد، ما به شــرکت های خارجی در کشور کوچک 
امــارات توصیه می کنیم که این کشــور را ترک کنند.« در 
ادامه این بیانیه آمده اســت: »تــا زمانی که حکام امارات به 
تجاوز علیه ما ادامه می دهند، این یعنی شــرکت های بیگانه 

در کشور کوچک ناامنی سرمایه گذاری کرده اند.«
پاسخ دردناک

وزیر اطالع رســانی یمن نیز اعالم کرد پاســخ دردناکی 
در انتظار عربســتان و امارات خواهد بود. »ضیف شــامی«، 
در گفت وگو با شــبکه المیادین لبنان گفت دشمن سعودی 
و اماراتی خواســت با خونســردی و ســکوت این جنایت را 
مرتکب شود. برای همین اینترنت یمن را قطع کردند تا این 
جنایت را در ســکوت مرتکب شوند. آنچه در سوریه رخ داد 
در کشــور ما یمن نیز در حال اجراست. وی گفت: »بازدید 
سازمان صلیب ســرخ جهانی دو روز قبل از حمله به زندان 
مرکزی یمن نشــان می دهد که سازمان ملل در این جنایت 
نیز همدست اســت.« وزیر اطالع رســانی دولت نجات ملی 
یمن گفت: »عامــالن این جنایت  ها نمی توانند از محاکمه و 
عواقب این اقدامات فرار کنند و آنچه که در پایتخت هایشان 

می بینند، صرفا هشدار است«. این مقام یمنی در ادامه تأکید 
کرد: »پاســخ ما دردناک خواهد بود و حمله اخیر به امارات، 
پیام نخست ما به دشمن و رژیم صهیونیستی است.«همزمان 
نیز شورای عالی سیاسی یمن جنایت سعودی ها و اماراتی ها 
در صعــده، یمــن و صنعاء را محکوم و تأکیــد کرد که این 
جنایت  ها بدون عواقب نخواهد بود.در بیانیه  این شــورا آمده 
است: »ما به دنیا تأکید می کنیم که نیروهای مسلح یمن در 
راستای بازدارندگی حمالت و محاصره یمن، با قدرت به همه 

متجاوزان پاسخ خواهد داد.«
ما نبودیم!

به دنبال هشــدار های شدید انقالبیون یمن به عربستان 
و امارات بــه دلیل جنایت زندان صعده ســخنگوی ائتالف 
ســعودی منکر این حمله شــد. به گزارش فــارس، »ترکی 
المالکی« سخنگوی ائتالف ســعودی، صبح دیروز )شنبه(، 
بیانیه ای در ارتباط با حمله جنگنده های ســعودی به زندان 
صعده )شمال غرب یمن( صادر کرد. بنابر گزارش خبرگزاری 
رسمی عربستان سعودی )واس(، ترکی المالکی اظهار داشت 
کــه ائتالف گزارش »برخی رســانه ها« درباره حمله به یک 
زندان در اســتان صعده را دنبال کرده است.به رغم گزارش 
سازمان های بین المللی درباره کشته و زخمی شدن ده ها نفر 
در حمله ائتالف، المالکی مدعی شد که گزارش های رسانه ها 
درباره حمله ائتالف به یکی از زندان های استان صعده یمن 
»نادرست است«سخنگوی ائتالف سعودی در این خصوص 
ادعا کرد: »ادعای قربانی شــدن زندانیان موجود در زندان و 

ادعاهای حوثی ها نادرست است«
افزایش شمار شهدا

بامداد جمعه ائتالف سعودی زندانی را در استان صعده 

هــدف قرار داد. وزارت بهداشــت دولت نجــات ملی یمن و 
سازمان های بشردوســتانه کنفرانسی خبری در برابر زندانی 
در صعده که ائتالف ســعودی هدف گرفــت، برگزار کردند. 
بر اســاس گزارش شــبکه »المسیره«، اســتاندار صعده در 
کنفرانس خبری مذکور گفت، ســازمان ملل و سازمان های 
مربوطه را مسئول گزارش کشــتار اخیر ائتالف سعودی در 
این زندان می داند. وی افــزود: »زندانیان این زندان قربانی 
سکوت سازمان ملل و ســازمان های بین المللی شدند. ملت 
یمن را به رفتن به جبهه ها و پاسخ به کشتار ائتالف متجاوز 
فرامی خوانیم.« نمایندگان ســازمان های جامعه مدنی یمن 
نیــز در این کنفرانس اعالم کردند، این اولین جنایت ائتالف 
سعودی نیســت بلکه در ادامه جنایت های هفت سال اخیر 
صورت می گیرد. آنها افزودند، کمیته صلیب ســرخ سه روز 
قبل از انجام این جنایت توســط ائتالف ســعودی از زندان 
مذکور بازدید کرده بود. سازمان ملل مختصات این زندان را 
به دست ائتالف رســاند تا مورد هدف قرار نگیرد اما ائتالف 
ســعودی اهمیتی نداد. علیرغم همه اینها، »ترکی المالکی« 
ســخنگوی ائتالف ســعودی، بیانیه ای در ارتبــاط با حمله 
جنگنده های ســعودی به زندان صعده )شــمال غرب یمن( 
صادر کرد و منکر حمله به این زندان شد. بمباران یک زندان 
در اســتان صعده در بامداد جمعه به یکی از پر تلفات ترین 
حمالت ائتالف سعودی در یمن تبدیل شده و تاکنون طبق 
آخرین آمار بیش از 87 نفر کشــته و 266 نفر دیگر زخمی 

شده اند.
حمایت آمریکا از عربستان!

در حالــی کــه ائتالف ســعودی با حملــه به یک 
زندان باعث کشته و زخمی شــدن 353 نفر شده است 

کشــورهای غربی به جای محکوم کردن این جنایت به 
دفاع از عربســتان برخاســتند. وزارت خارجه آمریکا در 
 یــک بیانیه اعالم کرد که وزیر خارجه دولت جو بایدن با 
»فیصل بن فرحان« وزیر خارجه عربســتان درباره حمله 
پهپادی و موشــکی ارتش و کمیته های مردمی یمن به 
ابوظبی رایزنی کرد. ند پرایس ســخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا با انتشــار یک بیانیه از رایزنی تلفنی وزیر خارجه 
آمریکا با همتای ســعودی خبر داد. وزیر خارجه آمریکا 
»حمله ۱7 ژانویــه حوثی ها )ارتش و کمیته های مردمی 
یمن( به عربستان و امارات متحده عربی را محکوم کرد«.
بلینکن بدون محکوم کردن حمله ســعودی ها به صعده 

تاکید کرد:»مذاکره کنید!«
دبیرکل سازمان ملل شــامگاه جمعه نیز طی بیانیه ای 
تنها به محکوم کردن جنایت اخیر ائتالف ســعودی-اماراتی 
در حمله به زندانی در اســتان صعده یمن اکتفا کرد. آنتونیو 
گوتــرش در بیانیه خود عنوان کــرد: »حمله هوایی دیگری 
در جــای دیگری از یمن ثبت شــد که طی آن غیرنظامیان 
از جمله کودکان کشــته و مجروح شــدند.« وی خواســتار 
تحقیقاتی سریع، فعال و شــفاف درباره این حادثه با هدف 

بازخواست عامالن شده است.
واکنش به جنایت ائتالف سعودی

حزب اهلل لبنــان نیز قتل عام هولناکــی را که ائتالف 
سعودی در یمن رقم زد محکوم کرد. حزب اهلل در بیانیه ای 
تاکید کرد: »کشتار مردم یمن انتقام متجاوزان از شکست در 
میدان نبرد است.« جنبش های عصائب اهل الحق و کتائب 
حزب اهلل عراق و رئیس مجلس اعالی اسالمی عراق نیز اقدام 
ائتالف ســعودی در بمباران غیرنظامیان و قتل عام آنها در 
یمن را محکوم کردند. جنبش جهاد اســالمی فلســطین 
هم تاکید کرد کشــتار غیرنظامیان یمنــی با هواپیماهای 
آمریکایی گواه شکســت ائتالف متجاوز سعودی-آمریکایی 
در میدان نبرد با نیروهای مسلح یمن است.جرمی کوربین 
رهبر ســابق حزب کارگر انگلیس نیز در پیامی توئیتری به 
شــدت به مواضع دولت انگلیس در قبال عربستان و جنگ 
یمن تاخت و لندن را همدست جنایت های ائتالف سعودی 
خواند. نماینده کنونی پارلمــان انگلیس از حوزه انتخابیه 
»لندن بزرگ« در پیام توئیتری خود ضمن محکوم کردن 
حمله مرگبار روز جمعه ائتالف عربســتان به یک زندان در 
یمن، خواستار توقف فروش تســلیحاتی به عربستان شد.  
جرمی کوربین در این پیام نوشت: »دولت انگلیس از طریق 
تســلیح و آموزش جنگ به رهبری عربستان علیه یمن در 
این جنایت ها شــریک است. فروش تسلیحات به عربستان 

باید همین حاال پایان یابد«.
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یک کارشــناس امور جنگ های داخلی و اســتاد دانشگاه 
آمریکایی در کتاب خود نوشته است، کشورش بیش از آنچه فکر 

می شود به وقوع یک جنگ داخلی نزدیک شده است.
چند سالی است که هشدارها نسبت به افول، فروپاشی و تجزیه آمریکا و 
همچنین نسبت به وقوع یک جنگ احتمالی داخلی در این کشور بسیار زیاد 
شده است، متفکران مهمی در آمریکا چون »فرانسیس فوکویاما«، »استفان 
والت«، »ریچارد هاس« و... نسبت به این مسائل هشدارهای مکرر داده اند.

در ادامه همین هشــدارها »باربارا والتر« کارشــناس آمریکایی علوم 
سیاســی در کتاب جدید خود نوشته اســت، آمریکا بیش از آنچه گمان 
می رود به جنگ داخلی نزدیک شده است. این محقق آمریکایی و استاد 
دانشــگاه »سن دیگو« در کتاب خود نوشته است، »جنگ های داخلی از 
مسیرهایی قابل پیش بینی شعله ور و تشدید می شوند. این درگیری ها از 
یک متن پیروی می کنند« که الگوی آنها در بوسنی و هرزگوین، اوکراین، 

عراق، ایرلند شمالی و فلسطین اشغالی مشاهده شده است.
به گزارش فارس، والتر می نویسد، یکی از بهترین مولفه های پیش بینی 
جنگ داخلی، دور شدن یک کشور از دموکراسی است. اگر کشوری وارد 
»آنوکراسی« شود -در این حالت نه دموکراسی به طور کامل برقرار است 
و نه اســتبداد- بیش از کشورهای کاماًل دموکراتیک یا کاماًل استبدادی 

مستعد جنگ داخلی و خشونت است.
او در کتاب خود نوشته است، امروزه آمریکا یک آنوکراسی است و از 
زمان انتخابات ریاست جمهوری 2۰۱6 وارد این مرحله شده است و نشانه 
اولین انحراف این کشور از دموکراسی صدور دستور توسط رئیس جمهور 
با انگیزه سیاسی است. در دوره ریاست جمهوری »دونالد ترامپ« قدرت 
اجرایی گسترش پیدا کرد و او از همکاری با کنگره درخصوص استیضاح 
اولــش طفره رفت. دومین انحراف آمریکا از دموکراســی بعد از حوادث 
ششم ژانویه )۱7 دی ۱399( و حمله هواداران ترامپ به ساختمام کنگره 

این کشور رخ داد.
والتر می افزاید، یک نشــانه هشــدار دهنده دیگر درباره وقوع جنگ 
داخلی در آمریکا »جناح گرایی« است که نوع خاصی از دوقطبی شدن این 
کشور از نظر سیاسی محسوب می شود. این کارشناس علوم سیاسی درباره 
دومین نشانه جنگ داخلی می نویسد: »در کشورهای دچار جناح گرایی، 
احزاب به جای ایدئولوژی، بر محور هویت قومی، مذهبی یا نژادی شــکل 
گرفتــه و این احزاب به دنبال از میدان خارج کردن و هزینه ایجاد کردن 

برای دیگران هستند.«
والتر درباره ســومین نشــانه جنگ داخلی به پدیده ای به نام »تنزل 
درجه« اشاره می کند که به معنای از دست رفتن جایگاه گروه های غالب 
سیاســی در میان جامعه اســت. او در کتاب خود نوشته است، محققان 
دریافته انــد که روند نزولی وضعیت سیاســی یک گروه، قوی ترین عامل 
تعیین کننده بروز خشــونت است و افراد وقتی که ببینند زمانی قدرت را 
در دســت داشته اند و حاال در حال از دست دادن آن هستند، به احتمال 

بیشتری دست به مبارزه می زنند.
او که بیش از ســی سال جنگ های داخلی در کشورهای مختلف را 
مطالعه کرده در کتاب خود به این جمع بندی می رســد: »امروز جایگاه 
ایاالت متحده کجاست؟ ما یک آنوکراسی جناح گرا هستیم که به سرعت 
به سمت مرحله شــورش عمومی پیش می رود و بدین معنا است که ما 
بیش از آنچه بخواهیم باور داشته باشیم، به جنگ داخلی نزدیک هستیم.«

با باالگرفتن اختالفات بین آمریکا و روســیه بر 
سر بحران اوکراین واشنگتن اعالم کرد که شماری از 
دیپلمات ها و خانواده های آنها را از کیف خارج می کند. 
مسئله ای که می تواند به نشــانه ای جدی از تشدید 

تنش ها تلقی شود.
مذاکرات روسیه و آمریکا بر سر موضوعات امنیتی مثل 
گسترش ناتو به شــرق و بحران اوکراین طی روزهای اخیر 
ظاهراً به بن بست خورده است. پیش از نشست های امنیتی 
مسکو و غرب، روسیه پیش نویس پیشنهادهای خود را ارائه 
کرده بود که شــامل دو خواســته مرتبط با امنیت ملی این 
کشــور بود–جلوگیری از گسترش بیشتر ناتو به سمت شرق 
اروپا و دورتر کردن تسلیحات این بلوک نظامی از مرز روسیه، 
که بــا مخالفت طرف غربی مواجه شــد.  وزرای خارجه دو 
طرف روز جمعه نیز بار دیگر پشــت میز مذاکره نشستند تا 
شــاید راهی برای کاهش تنش ها پیدا کنند اما گزارش های 
رسانه ای حاکیست هیچ یک از دو طرف در این مذاکرات نیز 
حاضر به ســازش نشده اند.و تنها توافق کرده اند که مذاکرات 
ادامــه یابد. در مذاکرات روز جمعه وزیر خارجه روســیه بار 
دیگــر تکرار کرد که مســکو قصد »تهاجم« بــه اوکراین را 
ندارد همتای آمریکایی وی نیز مواضع کشورش که خواستار 
خروج نظامیان روسیه از مرزهای اوکراین است، را تکرار کرد. 
الوروف و بلینکن همچنین درخصوص خودداری ناتو از ادامه 
گسترش به سمت شــرق که مورد درخواست مسکو است، 
اختالف نظر داشتند. وزیر خارجه روسیه این خواسته را تکرار 
کرد و وزیر خارجه آمریکا نیز در پاســخ گفت که ائتالف ناتو 
اصل »درهــای باز« را رها نخواهد کــرد و در این خصوص 

نمی توان هیچ سازشی کرد. 
خروج دیپلمات های آمریکایی از اوکراین

همزمان با این مذاکرات منابع آمریکایی اعالم کردند که 
ســفارت این کشــور در »کیف« از وزارت خارجه درخواست 
کرده مجوز خروج برخی از دیپلمات ها و خانواده هایشــان از 
اوکراین را صادر کند. براساس گزارش شبکه سی ان ان، یک 
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته، در حال حاضر چیزی 
برای اعالم کردن نداریم اما مثل همیشــه برنامه ریزی دقیقی 
برای شــرایط اضطــراری و مواقعی که اوضــاع امنیتی رو به 
وخامت می رود داریم.»ســی ان ان« در ادامه افزود، ســفارت 

آمریکا در اوکراین از اظهار نظر در این زمینه خودداری کرده 
است. خبر خروج احتمالی خانواده های دیپلمات های آمریکایی 
در میانــه اخبار مربوط به حمله احتمالی روســیه به اوکراین 
و تاکید واشــنگتن به حمایت همه جانبــه از »کیف« در برابر 
هرگونه تهاجم روسیه منتشر شده است. یک منبع نزدیک به 
دولت اوکراین به سی ان ان گفته، واشنگتن به »کیف« اعالم 
کرده اســت که ممکن است قبل از آغاز هفته بعدی میالدی 
شروع به تخلیه خانواده دیپلمات های خود از سفارتش در این 
کشــور کند. این منبع در ادامه گفته؛ »والدیمیر زلنســکی« 
رئیس جمهور اوکراین با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در 
این زمینه صحبت کرده و به وی گفته، اقدام آمریکا در خروج 
کارکنان دیپلماتیک خود از این کشور یک واکنش افراطی به 

اوضاع کنونی پیرامون بحران اوکراین است.
رزمایش ناتو

وزارت دفــاع آمریکا روز جمعه همچنین خبر داد که از 
روز دوشنبه)فردا( رزمایش ۱2 روزه ناتو در دریای مدیترانه 
با حضور ناوگروه تهاجمی »هری ترومن« برگزار خواهد شد. 
»ینس استولتنبرگ« دبیرکل پیمان آتالنتیک شمالی نیز در 

پیامی توئیتری از حضور ناو گروه هواپیمابر »یو اس اس تری 
ترومن« در دریای مدیترانه برای حضور در رزمایش تهاجمی 
»نپتون« استقبال کرده و آن را نشانه قوی اتحاد ناتو توصیف 
کرد.وی در این پیام توئیتری نوشــت: »ناتو همواره هر آنچه 
را که برای حمایت و دفاع از متحدان نیاز است، انجام خواهد 
داد«.ناوهواپیمابر یــو.اس.اس هری ترومن به همراه ناوگروه 
رزمی همراهش از اواسط دسامبر)دی( هنگامی که مقامات 
آمریکا دستور به تغییر جایگاه این ناو از غرب آسیا به حوزه 
مدیترانه را دادند، در دریای مدیتران به سر برده است.»لوید 
آستین«، وزیر دفاع آمریکا اعالم کرد، این تصمیم به جهت 
»اطمینان دهی مجدد« به اروپایی در ضمن وجود تنش ها با 

روسیه اتخاذ شده است.
ارسال 90 تن سالح مرگبار به اوکراین

ســفارت آمریکا نیز در »کیف« اعالم کرد، واشــنگتن 
نزدیک به 9۰ تن سالح به اوکراین به عنوان بخشی از اولین 
محموله کمک های نظامی جدید خود، ارســال کرده است. 
به گزارش ایســنا به نقل از اسپوتنیک،اولین محموله کمکی 
که اخیراً توســط جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا به اوکراین 

ارســال شد جمعه شــب وارد اوکراین شد.در بیانیه سفارت 
آمریکا در این زمینه آمده است: »این محموله شامل نزدیک 
به دویســت هزار پوند )نود تُن( کمک های مرگبار از جمله 
مهمات برای مدافعان خط مقدم اوکراین است.«.سه شــنبه 
گذشــته وزارت امور خارجه آمریکا اعالم کرد که واشنگتن 
بــه ارائه کمک های نظامی به اوکراین ادامه می دهد و انتظار 
می رود که تجهیزات جدید در هفته های آینده برسد. مسکو 
بارها از واشنگتن خواسته است که از ارائه تسلیحات به کیف 
خودداری کند.از ســوی دیگر به نوشته نشــریه »استِریت 
تایمز«، »کریســتین المبرخت« وزیر دفاع آلمان روز شنبه 
اعالم کرد یک بیمارستان صحرایی به اوکراین ارسال می کند.
وزیر دفاع آلمان افزود: »ما طرف اوکراینی ها ایســتاده ایم. ما 
باید هــر کاری که می توانیم برای کاهش تنش انجام دهیم. 
جمع بندی دولت این اســت که ارســال تسلیحات در حال 

حاضر کمکی نخواهد کرد.«
طرح دومای روسیه

در این ســو در نشانه ای دیگر از تشدید تنش ها بین دو 
طرف رئیس دومای روســیه اعالم کرد که طرح درخواست از 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری این کشور برای به رسمیت 
شناختن جدایی طلبان شرق اوکراین در این مجلس بررسی 

خواهد شد. 
بــه گزارش ایســنا، به نقــل از یورو نیوز، »ویچســالو 
والودین«، رئیس دومای روســیه در حالی این خبر را اعالم 
کرد که تنش ها بین مسکو و کشورهای غربی بر سر اوکراین 
افزایش یافته اســت. نمایندگان حزب کمونیست در مجلس 
سفلی روســیه چند روز پیش طرحی ارائه کردند که در آن 
از والدیمیر پوتین خواسته شده است تا جدایی طلبان هوادار 
روسیه در دونتسک و لوهانســک، دو استان شرقی اوکراین 
را به رسمیت بشناســد.جدایی طلبان هوادار روسیه در این 
مناطق از سال 2۰۱۴ تاکنون در حال نبرد با ارتش اوکراین 
هســتند.رئیس دومای روسیه مســئله به رسمیت شناختن 
جدایی طلبان شرق اوکراین را موضوعی »بسیار مهم« خواند. 
وی افزود که به نظر می رســد تمام فراکسیون های حاضر در 
دوما با طرح پیشنهادی موافق هستند. به گفته او این طرح 
هفته آینده با حضور نمایندگان همه فراکســیون های دوما 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در پــی افزایش تجاوزات رژیم صهیونیســتی و 
نیز شهرک نشینان صهیونیســت در کرانه باختری، 
گروه های مقاومت فلسطین در جنین در میان نیروهای 

خود اعالم آماده باش کردند.
گردان های »شهداء االقصی« )کتائب شهداء االقصی( 
و گروه های مقاومت برای مقابله با رژیم اشغالگر در اراضی 
اشــغالی ۱9۴8 و شهرک های صهیونیســتی، در میان 
نیروهای خود اعالم آماده باش کردند. بر اســاس گزارش 
خبرگزاری »ســما«، آنها اعالم کردند که در پاســخ به 
تجاوزات رژیم صهیونیســتی به ملت فلسطین در قدس 
شــریف، محله »شــیخ جراح« قدس، »جبــل صبیح«، 
»بیتــا« و »برقه« آماده درگیری مســتقیم با این رژیم و 

شهرک نشینان هستند.
سخنگوی گروه های مقاومت در جنین با قرائت بیانیه ای 
با حضور ده ها نقابدار، رژیم صهیونیستی را به ضربات دردآور 
در عمق تهدید کرد و افزود:» اشــغالگر احســاس راحتی و 
آرامش نخواهد کرد جز با رفتن از ســرزمین ما. تمام مردم 

را به پیوســتن بــه صفوف مقاومت و مقابله با اشــغالگر فرا 
می خوانیم.« وی ضمن اعالم اینکه نبرد با رژیم صهیونیستی 

رو به جلوســت و آنچه با زور گرفته شــده تنها با زور پس 
گرفته می شــود، افزود:» رژیم اشغالگر را با مشت آهنین در 

عمق اسرائیل و شهرک ها هدف می گیریم. اراضی فلسطینی 
بر شهرک نشــینان حرام است و کمین و ضربات دردناک در 
انتظار آنهاست.«ســخنگوی گروه های مقاومت تأکید کرد، 
نبرد نامحدود اســت و مقاومت تا اخراج اشغالگر از سرزمین 

فلسطین آرام نخواهد شد.
در هفته های اخیر چندین فلسطینی در کرانه باختری 
از جمله دو ســالخورده به دســت رژیم صهیونیســتی به 
شهادت رســیده اند. جمعه جمعیت هالل احمر فلسطین 
اعالم کرد که حمله نظامیان صهیونیست به تظاهرات های 
ضد شهرک  ســازی در روستاهای اســتان نابلس در کرانه 
باختری به آسیب دیدن دست کم 25۰ نفر منجر شد. بنا به 
اعالم نیروهای امداد و درمان فلسطینی، در این درگیری ها 
شماری از فلســطینیان بر اثر اصابت گلوله پالستیکی به 
آنها زخمی شــدند و برخی نیز مورد حمله شهرک نشینان 
صهیونیست قرار گرفته و دچار جراحت یا شکستگی شدند 
و ده ها نفر دیگر بر اثر شــلیک گاز اشــک آور دچار حالت 

خفگی شدند.

رئیس ســازمان حشد الشعبی عراق با تســلیت به خانواده های 
شهدای اقدام تروریستی داعش در دیاله، آمادگی کامل بسیج مردمی 
را برای همکاری با نیروهای مسلح عراق به منظور مقابله با بقایای این 

گروهک اعالم کرد.
منابع عراقی، صبح روز جمعه، گزارش دادند که عناصر گروهک تروریستی 
داعش به یک مقر ارتش عراق در ناحیه »العظیم« واقع در استان دیالی )شرق( 
حمله کرده اند. گفته شــد، در پی این حمله، ۱۱ نیروی ارتش عراق از جمله 
یک افســر به شهادت رسیده اند. این حمله تروریستی با واکنش های مختلفی 

رو به رو شد.
»فالح الفیاض«، رئیس ســازمان بســیج مردمی عراق )حشد الشعبی( با 
تســلیت به خانواده های شهدای این اقدام تروریســتی آمادگی کامل بسیج 
مردمی را برای همکاری با نیروهای مســلح عراق اعــالم کرد. او در بیانیه ای 
اعــالم کرد: »مردم عراق جمعه را با شــنیدن خبرفاجعه باری آغاز کردند که 
دل هر انســانی را به درد می آورد و وجدان هر فرد دلبســته به کشــور را به 
لزره می اندازد. در پی حمله فریبکارانه به مواضع نیروهای مســلح در منطقه 
العظیم اســتان دیاله، ۱۱ نفر از فرزندان نیروهای مســلح شــهید و آسمانی 
شــدند. حشد الشعبی این جنایت و مصیبت را به خانواده های شهدا و فرزندان 
میهن تسلیت می گوید و با آنها ابراز همدردی می کند. ما با نیروهای مسلح به 
منظور پیگرد تروریســت های باقی مانده و کسانی که برای خدشه وارد کردن 
به امنیت و ریختن خون مردم برنامه دارند، همکاری می کنیم و همه امکانات 

حشد الشعبی را در خدمت این هدف مشترک قرار می دهیم.« 
رئیس حشد الشــعبی همچنین افزود: »همانگونه که ما پیشتر بر سر یک 
مســئله مبارزه می کردیم و توانستیم از نظر نظامی تروریسم را شکست دهیم 
پس به اذن خدا می توانیم تروریست های باقی مانده را نابود کنیم و عراق را به 

صورت کامل از شر این گروه جنایتکار نجات دهیم.«
از سوی دیگر »مصطفی الکاظمی«، نخست وزیر عراق، نشست فوق العاده ای 
را با فرماندهان امنیتی و نظامی در مقر فرماندهی عملیات مشترک به منظور 
رایزنی درخصوص حمله اخیر به اســتان دیالی برگــزار کرد. الکاظمی گفت: 
»باقیمانده های اعضای گروه تروریستی داعش کمرشان شکسته است و به طور 
مکرر و بی هدف مرتکب جنایت می شوند که تمام موجودیت خود را روی زمین 
از دســت داده اند و النه های آنها یکی پس از دیگری زیر پای نیروهای مسلح 
ما ســاقط می شــوند.« همچنین »برهم صالح«، رئیس جمهور عراق، با انتشار 
توئیتی حمله تروریســتی در دیالی را محکوم کرد و آن را حمله تروریســتی 
بزدالنه و تالشــی نفرت انگیز و شکست خورده برای هدف قرار دادن امنیت این 

کشور دانست.
»ابوعلی العسکری«، مسئول امنیتی گردان های حزب اهلل عراق، نیز به این 
حمله واکنش نشان داد و اعالم کرد که باید در برابر حامیان داعش در داخل 
کشور مقابله و آنها را رسوا کرد. به گزارش تسنیم، العسکری افزود: »مقابله با 
داعش مستلزم این است که پوزه سیاستمدارانی که در حمایت از داعش نقش 
دارند، به خاک مالیده شود.« وی همچنین فاش کرد: »یکی از سیاستمداران 
ماه پیش با همکاری یکی از شــیوخ عشایر ارتشی جنایتکار در قالب و شکل 
جدید تأسیس کرد که بخشی از این ارتش برای از بین بردن آخرین امیدهای 

ملت عراق به بغداد منتقل شده است.«
ســازمان ملل نیز با محکوم کردن حمله داعش دربیانیه ای اعالم کرد که 
حمله بزدالنه اخیر این گروه تروریســتی، تالشــی برای بی ثباتی کشور عراق 
است. به گزارش ایسنا، همچنین در این بیانیه  آمده است که حمله اخیر داعش 
و کشته شدن ۱۱ سرباز عراقی نشان داد که هنوز تهدیدات داعش جدی است 

و باید با آن به سختی مقابله کرد.

رسانه رژیم صهیونیســتی از محل گور جمعی فلسطینی ها در 
سواحل قیساریه خبر داد که طی جنگ ۱۹۴۸ اعدام شده اند. 

روزنامه هاآرتص در گزارشی خبر از محل یک گور جمعی در سرزمین های 
اشــغالی داد. طبق این گزارش، عملیات قتل عام جمعی اعراب بعد از تسلیم 
شــدن روستای الطنطوره در ســال ۱9۴8 رخ داد. این روزنامه نوشت: »فیلم 
مســتندی با عنوان “الطنطوره” هفته بعد منتشر می شود که شامل شهادت  

سربازان اسرائیلی است که در این کشتار دست داشته اند.«
حدود 2۰۰ فلسطینی بعد از اعدامشان در گور جمعی در سواحل قیساریا 
دفن شدند. مورخان فلسطینی کشتار الطنطوره را ثبت کرده اند اما این اولین 
باری است که شهادت های سربازان اســرائیلی نقل می شود. همچنین اولین 

باری است که درباره محل این گور جمعی صحبت می شود.
تعدادی از سربازان سابق ارتش اسرائیل اذعان کرده اند که این کشتار سال 
۱9۴8 در روســتای الطنطوره رخ داد. این ســربازان صحنه های مختلفی را با 
روش های مختلف توصیف می کنند و نمی توان تعداد روستاییان فلسطینی که 
با گلوله کشته شدند را مشخص کرد. طبق شهادت های یکی از ساکنان شهر 
زخرون یعقوب تعداد کشته شــدگان بالغ بر 2۰۰ نفر است. موشه دیامونت، 
یکی از سربازان سابق گفت: »روستاییان به صورت وحشیانه با تیربار در پایان 
جنگ به گلوله بسته شــدند.« حاییم لیفین، از دیگر ســربازان سابق ارتش 
اســرائیل گفت: »یکی از اعضای یگان حدود ۱5 تا 2۰ نفر را به گلوله بست.« 
میکا فیکون، از سربازان سابق نیز گفت:» افسری که بعدا مسئول ارشد وزارت 
جنگ شد با هفت تیرش اعراب را به گلوله بست.« همچنین یک سرباز دیگر 
گفت: »گفتن این مســئله درست نیست. آنها را در بشکه ای گذاشتند و به آن 

تیراندازی کردند. خون در بشکه را یادم می آید. مثل انسان برخورد نکردند.«
هاآرتص درباره فیلم مستند »الطنطوره« که شامل این شهادت ها می شود، 
نوشت که هفته آینده دو بار به صورت آنالین و در قالب جشنواره »ساندنس« 
در یوتــای آمریکا به نمایش درمی آید. هاآرتص این فیلم را به کارگردانی آلون 
شوارتز به عنوان »پروژه مستند ســازی چشمگیر« توصیف کرد. شهادت ها و 
اسنادی که شوارتز برای مستند خود جمع آوری کرده است، نشان می دهد که 
قربانیان پس از کشتار در یک گور دسته جمعی دفن شده اند که اکنون در زیر 
پارکینگ ساحل »دور« قرار دارد. طبق گزارش هاآرتص قبر به طور خاص برای 

این منظور حفاری شد و دفن بیش از یک هفته به طول انجامید.
در این فیلم آمده است:»آن ها مراقب بودند که گور دسته جمعی را پنهان 
کنند، به گونه ای که نســل های آینده بدون اینکــه بدانند روی چه چیزی پا 
می گذارند، قدم بزنند.« وقایع هولناکی که در الطنطوره رخ داده است به طور 
کامل بررسی نمی شود و حقیقت کامل مشخص نخواهد شد. با این حال، یک 
چیز را می توان با قطعیت بسیار تأیید کرد: »زیر پارکینگ یکی از محبوب ترین 
و آشناترین مکان های تفریحی اســرائیل در دریای مدیترانه، بقایای قربانیان 

یکی از قتل عام های آشکار جنگ استقالل نهفته است.«
فلســطینی ها می گویند گروه های یهودی مسلح طی جنگ ۱9۴8 برای 
مجبور کردن ســاکنان به رفتن از سرزمینشان مرتکب جنایت های زیادی در 
روستاها شــدند. فلســطینی ها این حوادث را »النکبة« نامیده اند. مرکز آمار 
فلســطین در گزارشــی طی ماه مه اعالم کرد: »حدود 8۰۰ هزار فلسطینی 
از مجموع ۱.۴ میلیون فلســطینی که ســال ۱9۴8 در ۱3۰۰ روستا و شهر 
فلسطینی ساکن بودند، آواره شدند. اسرائیلی ها طی مرحله النکبه کنترل 77۴ 
روستا و شهر فلســطینی را در دست گرفتند. حدود 53۱ مورد از آن به طور 
کامل منهدم شد. گروهک های صهیونیستی مرتکب بیش از 7۰ جنایت شدند 

که به شهادت بیش از ۱5 هزار فلسطینی منجر شد.«

دولت »امانوئل ماکرون« برای مهار »اُمیکرون« اســتفاده از 
گذرنامه کرونایی را در سراسر کشور اجباری کرد.

داده هــای وبگاه »ورلد امترز« نشــان می دهد کــه تعداد مبتالیان به 
ویروس کرونا تا عصر دیروز از مرز 3۴7 میلیون و 29۴ هزار نفر فراتر رفت 
و شــمار فوتی ها نیز به بیش از 5 میلیون و 6۰۴ هزار نفر رســیده است. با 
گسترش شیوع اُمیکرون در اروپا مقامات بهداشتی این اتحادیه از آمادگی 
برای تزریق دوز چهارم واکســن کرونا به برخی از شــهروندان خود خبر 
می دهند.»اســتال کرایدز«، کمیسر بهداشــتی اروپا در کنفرانس ویدئویی 
وزرای بهداشت این اتحادیه گفت: اگر شواهد و مطالعات نشان دهد که به 
تزریق دوز چهارم واکسن برای مهار همه گیری کرونا نیازمند هستیم، باید 
در این زمینه اقدامات الزم را انجام دهیم.این در حالی است که سه کشور 
اروپایی مجارستان، دانمارک، و سوئد تزریق دوز چهارم واکسن کرونا را از 
قبل آغاز کرده اند. وزارت بهداشــت سوئد نیز به افرادی که نقص سیستم 
ایمنی دارند توصیه کرد پس از 3 تا ۴ ماه از دریافت دوز تقویتی سوم، دوز 

چهارم را دریافت کنند.
از فرانسه نیز خبر می رسد دادگاه قانون اساسی این کشور طرح دولت 
ماکرون برای الزامی شدن استفاده از گذرنامه کرونایی به منظور حضور در 
مکان های عمومی و برخی مراکز را تایید کرد. با تایید الزامی شدن استفاده 
از گذرنامه کرونایی توســط دادگاه قانون اساسی، مردم فرانسه باید هنگام 
حضور در ســینما، غذاخوری ها و حتی نوشیدنی فروشی ها این گذرنامه را 
به همراه داشته باشند.الزامی شدن استفاده از این مجوز کرونایی در فرانسه 
در حالــی صورت می گیرد که در هفته جاری در این کشــور تنها در یک 
روز، حدود نیم میلیون مبتالی کرونایی به ثبت رسید که رکورد جدیدی 

محسوب می شود. 

برای مهار اُمیکرون

فرانسه گذرنامه کرونایی را 
اجباری کرد
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