
علی تتماج 

طی روزهای اخی��ر موضع گیری علیه حزب اهلل و هر آنچه 
که مربوط به آن شود از محورهای اصلی محافل رسانه ای 
و سیاسی صهیونیست ها قرار گرفته است. نتانیاهو نخست 
وزیر اع��ام کرد در براب��ر حزب اهلل برای هر س��ناریویی 

آماده ایم ، یک مس��ئول س��ابق در ارتش صهیونیس��تی از 
آمادگ��ی حزب اهلل برای اقدام علیه تل آویو س��خن گفت، 
عاموس یادیلین هم مدعی ش��د اطمینان دارد ارتش خود 
را ب��رای عملیات علیه ح��زب اهلل آماده می کند. در همین 
حال رژیم صهیونیس��تی اعام ک��رد بالگردهای این رژیم 
به اهداف ارتش س��وریه در جنوب این کش��ور در منطقه 

قنیطره حمله کرده اند.
از س��وی دیگ��ر وبس��ایت عبری زبان وال��ا در تحلیلی از 
ش��رایط و میزان آمادگ��ی حزب اهلل لبنان ب��رای ورود به 
درگیری احتمالی با رژیم صهیونیس��تی، نوشت که جنگ 
آینده با تمامی درگیری های گذشته تفاوت خواهد داشت. 

حال این سوال مطرح اس��ت که چرا این رویکرد از سوی 
صهیونیس��ت ها در پیش گرفته ش��ده است؟ نخست آنکه 
وضعیت درونی رژیم صهیونیس��تی نش��ان می دهد که از 
یک س��و بحران اقتصادی و کونا و از سوی دیگر نارضایتی 
گس��ترده از نتانیاهو فضای از بحران و اعتراض و سرکوب 
را در این رژیم به راه انداخته است. بر این اساس می توان 
گفت که س��ران رژیم صهیونیس��تی و بوی��ژه نتانیاهو در 
س��الگرد جنگ 33 روزه 2006 برآنند تا قدرتی بازیافته از 
خویش به نمایش گذارند تا شاید با ایجاد فضای امنیتی از 
میزان اعتراض ها و فشارها برای سرنگونی نتانیاهو بکاهند. 
دوم آنکه طرحی از سوی صهیونیست ها و کشورهای غربی 

دنبال می ش��ود که اساس آن واژه بی طرفی لبنان تشکیل 
می دهد. این طراحی دارای دو بعد اس��ت از یک سو تغییر 
ماهیت نیروهای س��ازمان ملل) یونیفل( مستقر در لبنان 
ک��ه به جای مرزبان��ی به مقابله با ح��زب اهلل می پردازند و 
از س��وی دیگر خلع س��اح مقاومت لبنان و خروج آن از 
س��وریه به بهانه بی طرفی. این س��ناریو مطرح اس��ت که 
صهیونیست ها با برجسته سازی تهدید حزب اهلل و آمادگی 
برای مقابله نظامی به دنبال فش��ار بر جامعه جهانی برای 
تحقق بی طرفی مطلوب  آنها به لبنان هستند که بخشی از 
این طراحی را در مواضع لودریان وزیر خارجه فرانس��ه در 

سفر به لبنان می توان مشاهده کرد. 

یادداشت

گزارش

جنایات ائتاف س��عودی و محصاره یمن درحالی همچنان 
ادامه دارد که س��ازمان مل��ل اعام ک��رد نگرانی ها درباره 
قحطی در یمن رو به افزایش بوده و روند جان باختن مردم 

این کشور بر اثر گرسنگی آغاز شده است.
میدل ایست مانیتور نوشت: سازمان ملل در گزارشی اعام 
کرد: یمن در حال بازگش��ت به س��طوح نگران کننده ای از 
ناامنی غذایی است.محدودیت های مربوط به شیوع ویروس 
کرونا، کاهش انتقال پول از طرف افراد ش��اغل در خارج از 
کشور، وجود ملخ ها، سیل ها و نیز کاهش کمک ها در سال 
جاری، موجب تش��دید وخامت گرس��نگی مردم پس از ۵ 

سال جنگ شده است.
وقوع قحطی در یمن هرگز به طور رسمی اعام نشده است. 
هشدار های س��ازمان ملل در اواخر سال 20۱۸ درباره قریب 
الوقوع بودن بروز قحطی موجب افزایش کمک ها شد و برنامه 
جهان��ی غذا هر ماه، به ۱3 میلیون تن در این کش��ور کمک 
غذایی کرد.الیزابت بایرز، سخنگوی برنامه جهانی غذا، گفت:  
اکنون همه بهبود هایی که در اوضاع به وجود آمده در معرض 
خطر قرار گرفته اس��ت. خدمت رسانی برای تغذیه دو و نیم 

میلیون کودک ممکن اس��ت تا پایان ماه اوت متوقف ش��ود. 
برنامه جهان��ی غذا ماه آوریل کمک ه��ای غذایی خود را در 
شمال یمن به نصف کاهش داد. تمام این اقدامات در شرایطی 
صورت می گیرد که ائتاف سعودی همچنان در سایه حمایت 
غرب و س��کوت جهانی به کش��تار مردم یمن ادامه می دهد. 
صندوق کودکان س��ازمان ملل )یونیس��ف( اعام کرد: تعداد 
کودکان زیر پنج سال و مبتا به سوء تغذیه به سبب کمبود 
بودجه تا پایان سال، ممکن است با 20 درصد افزایش، به دو 
میلیون و ۴00 هزار تن برسد.نیروهای ائتاف متجاوز عربی 
تح��ت امر عربس��تان طی 2۴ س��اعت  63 مرتبه آتش بس 
در الحدی��ده را نقض کردند. همزمان تظاهرات گس��ترده ای 
در محکومیت این قبیل حمات برگزار ش��د. در همین حال 
قبایل »المهره« در ش��رق یمن ب��رای جلوگیری از برگزاری 
تظاهرات توسط نیروهای وابسته به امارات، راه های منتهی به 
این اس��تان را بستند و تدابیر امنیتی در اطراف سازمان های 
دولتی را بیشتر کردند.»المجلس االنتقالی الجنوبی« )شورای 
انتقالی جنوب( وابس��ته به امارات هفته گذش��ته به حامیان 
خود فراخوان داده بود که برای برگزاری تظاهرات در حمایت 

از این گروه امروز )شنبه - 2۵ ژوئیه( به استان »المهره« در 
ش��رق یمن بیایند. بر اساس گزارش شبکه »الجزیره«، منابع 
محلی اعام کردند، افراد مس��لح از قبایل »المهره« در شرق 
یمن راه های منتهی به این اس��تان را بس��تند و به طرفداران 
ش��ورای انتقالی جنوب اجازه ورود به آن را ندادند.همچنین 
قبای��ل المهره کنترل مکان هایی که ش��ورای انتقالی جنوب 
اع��ام کرده بود در آنجا تظاهرات امروز را برگزار می کند، در 
دست گرفتند و کمیته امنیتی در این استان تصمیم گرفته 

مانع از هرگونه فعالیتی از هر طرف در برهه فعلی شود.
جنگنده های متجاوز س��عودی در ادام��ه نقض آتش بس 
ادعای��ی خود در یمن، اس��تان های صعده و مأرب را هدف 
حمات خود قرار دادند.جنگنده های متجاوز س��عودی بار 
دیگر آتش بس ادعای��ی خود در یمن را نقض کردند.طبق 
اعام رس��انه های عربی، مناطق مس��کونی در اس��تان های 
صعده و مأرب هدف س��نگین ترین حم��ات جنگنده های 

سعودی قرار گرفته است.
»عمار االضرعی« مدیر اجرایی شرکت نفت یمن اعام کرد 
که ذخایر نفتی این ش��رکت به صورت کامل تمام ش��ده و 
تم��ام بخش های مهم یمن ط��ی روزهای آینده به صورت 
کامل فلج می ش��وند.وی در ادامه افزود: ما در حال حاضر 
نمی توانیم نفت مورد نیاز خود را تامین کنیم و هیچ کسی 

در جهان به درخواست ما توجه نمی کند.
این مس��ئول یمنی بیان ک��رد: بخش بهداش��تی در یمن 
نخستین بخشی است که در سایه پایان یافتن فرآورده های 

نفتی تهدید می شود.وی ادامه داد: نوزادان تازه متولد شده 
در بیمارستان ها در معرض مرگ قرار گرفته اند. االضرعی 
همچنین گف��ت: برخی از گروه های وابس��ته به متجاوزان 
س��عودی مواد نفتی ناخالص وارد بازارهای یمن می کنند.

وی افزود: کشتی هایی که متجاوزان سعودی آنها را توقیف 
کرده حامل ۴3۵ هزار تن مواد نفتی و غذایی است.
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آمریکا در کنار بحران کرونا از یک سو با بحران 
اس��تمرار اعتراض های مردمی به نژادپرس��تی 
سیس��تماتیک حاکم بر این کشور مواجه است 
و از س��وی دیگر تیراندازی مرگب��ار در پایگاه 
نظامی به بحران آتش سوزی  در ناوهای جنگی 

و جنگ ها و مراکز تجاری افزوده شده است. 
در ادام��ه اعتراض��ات و درگیری ه��ا، ه��زاران 
معت��رض آمریکایی در ش��هر پورتلن��د مقابل 
نیروهای فدرال صف کشیدند و خروج آن ها را 
از شهرشان خواستار شدند. هزاران نفر از مردم 
ش��هر پورتلند ایالت اورگن آمریکا بار دیگر به 
خیابان ها آمدند تا علیه نژاد پرستی و خشونت 
پلیس و همچنین حض��ور نیروهای فدرال که 
دولت آمریکا برای س��رکوب آن ها به این شهر 

اعزام کرده، اعتراض کنند. 
جمعیت عظیم معترضان شانه به شانه خیابان ها 
را پ��ر کردند و با حم��ل پاکاردهایی در حالی 
که به س��مت دادگاه این شهر می رفتند،  شعار 
»جان سیاه پوستان با ارزش است« و »فدرال ها 
به خانه برگردند« سر دادند.  در طول اعتراضات 
ش��بانه پورتلند مامورال ترام��پ ده ها نفر را در 
برخوردهایی که به خش��ونت کش��یده ش��ده، 
بازداش��ت کرده اند. خبر دیگر آنکه طبق اعام 
نی��روی هوایی»هرلبرت«  فرودگاه  مس��ئوالن 
آمری��کا، در نتیجه تیراندازی در این فرودگاه ۱ 
نفر کشته و ۱ تن دیگر زخمی شدند. مقام های 
آمریکای��ی از تیراندازی در فرودگاه »هرلبرت« 
نیروی هوایی این کش��ور واقع در شهرس��تان 
اوکالوس��ا ایال��ت فلوریدا با یک کش��ته و یک 
زخمی خبر دادند.مقام های فرودگاه »هرلبرت« 
نی��روی هوایی آمریکا خبر دادند، تیراندازی در 
این تاسیسات ارتش به مرگ یک نفر و جراحت 
یک تن دیگر انجامید.پیش از این و در اوایل ماه 
ژوئن بود ک��ه دو عضو نیروی هوایی آمریکا در 
جریان یک تیران��دازی در پایگاه نیروی هوایی 
»گرند فورکس« ایالت داکوتای ش��مالی کشته 
ش��دند. خبر دیگر آنکه دادس��تان های آمریکا 
جمع��ه علیه ۱۸ معترضی که در تظاهرات  های 
خیابانی شهر »پورتلند« واقع در ایالت »اورگن« 

دستگیر شده اند طرح اتهام کرد.  این در حالی 
است که »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا 
در اظهارنظ��ری جدید درب��اره تظاهرات ها در 
این کش��ور گفته افراد زیادی بازداشت شده اند. 
 Barstool ترام��پ در مصاحبه با وب س��ایت
Sports در پاس��خ به س��ئوال مج��ری درباره 
اعتراض��ات در آمریکا گفت: »ما طرفدار عدالت 
هس��تیم ولی طرفدار قانون و نظم هم هستیم. 
نظم و قانون باید وجود داش��ته باش��د و البته 
وجود هم دارد.«»دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا اذعان کرد بیشتر مواقع بابت پیام هایش 

در »توئیتر« احساس پشیمانی می کند.
بح��ران در آمری��کا در حال��ی ادام��ه دارد که 
گزارش ی��ک وبگاه خب��ری آمریکایی نش��ان 
می دهد با متوقف شدن اجرای طرحی از سوی 
دولت فدرال، 2۸ میلیون ش��هروند این کشور 

در آستانه بی خانمانی قرار گرفته اند.
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت در ادام��ه اعتراض��ات 
مجس��مه های  آمری��کا،  در  ضدنژادپرس��تی 
کریس��تف کلمب کاش��ف ای��االت متحده در 
ش��یکاگو ب��ه زی��ر کش��یده ش��دند. در ادامه 
بحران آتش س��وزی های مشکوک در آمریکا 
رس��انه های آمریکا از وقوع آتش سوزی در یک 
مرکز تجاری در ش��هر لس آنجلس آمریکا خبر 
داده اند.س��اختمان محل حادثه قبًا کنیس��ه 
ب��وده که کاربری آن به تج��اری تغییر یافته و 
چند شرکت در داخل آن فعالیت می کرده اند.

ورود غیرقانونی 
بحران داخلی در حالی آمریکا را فراگرفته است 
که در حوزه سیاست خارجی آمریکا همچنان به 
جوسازی و چین هراسی ادامه می دهد چنانکه  
س��اعاتی بع��د از تخلیه کنس��ولگری چین در 
هیوستون، نیروهای آمریکایی که گفته می شود 
چن��د نف��ر از آنها از وزارت خارجه این کش��ور 
بوده اند با شکس��تن یکی از درهای ورودی، به 

زور وارد ساختمان کنسولگری شده اند.
همزمان با تحرکات آمریکا در یک یارگیری دیگر 
علیه چین، نمایندگی اس��ترالیا در سازمان ملل 
طی بیانیه ای مدعی شده که هیچ مبنای قانونی 
برای ادعای حق ارضی و دریایی پکن در دریای 
چین جنوبی وجود ندارد. این تحرکات در حالی 
صورت می گیرد ک��ه در ادامه مقابله با تحرکات 
بحران ساز آمریکا وزیر امور خارجه کوبا از تصمیم 
یکجانبه آمریکا برای بستن کنسولگری کل چین 
در هوستون انتقاد کرد. در این میان رسانه  ها از 
اعزام ناو هواپیمابر »یو اس اس نیمیتز« به اقیانوس 
هند برای رزمایش مش��ترک با دهلی نو و اعزام 
ناو »دوآیت آیزنهاور« آمریکا به دریای مدیترانه 
برای رزمایش ب��ا یونان خبر دادند. آمریکا که با 
بحران داخلی مواجه است با تکرار سیاست های 
دوران جنگ سرد یعنی دشمن سازی بیرونی که 
این بار چین جای روسیه را گرفته به دنبال ایجاد 
وضعیت بحران است تا در لوای آن شاید ترامپ 

بتواند در انتخابات از شکست رهایی یابد. 

بحران و سرکوب گری در آمریکا همچنان ادامه دارد

از تیراندازی در پایگاه نظامی تا تبدیل شهرها به میدان جنگ

سفر سراسیمه به اراضی اشغالی 
»مارک میلی«، رئیس ستاد مش��ترک ارتش آمریکا در سفری سرزده وارد 
فلسطین اشغالی شد. میلی در پایگاهی در جنوب فلسطین اشغالی با مقام های 
ارش��د اطاعاتی و ارتش رژیم صهیونیس��تی دیدار کرده است.این سفر در 
شرایطی انجام شده که رژیم صهیونیستی پس از شهادت یکی از رزمنده های 
حزب اهلل لبنان در دمشق توس��ط این رژیم در شرایط آماده باش قرار گرفته 
است.  رسانه های رژیم صهیونیستی از قول ارتش این رژیم صهیونیستی نوشتند 
که حزب اهلل لبنان خود را برای »انتقام« از این رژیم آماده کرده است.شبکه تلویزیونی 
۱3 رژیم صهیونیس��تی گزارش داد: »ارزیابی در ارتش این اس��ت که حزب اهلل برای 
عملیات انتقامی در مرز با لبنان علیه سربازهای خود آماده می شود«. مقاومت اسامی 
لبنان روز پنجشنبه پیکر شهید رزمنده »علی کامل محسن«  معروف به »جواد« را که 

در حمله هوایی صهیونیست ها شهید شده بود، تشییع کرد.

خطر اشغال غور اردن همچنان ادامه دارد
وزیر خارجه لبنان تأکید کرد خطر طرح الحاق غور اردن از س��وی رژیم 
صهیونیستی همچنان پای برجاست. ناصیف حتی، وزیر خارجه لبنان به 
پایگاه خبری العهد گفت: خطر الحاق غور اردن همچنان پای برجاست 
ب��رای همی��ن باید همگی به این نقض آش��کار و پیامده��ای آن توجه 
داشته باش��یم. این مسئله جدیدی نیست. تمام سیاست های اسرائیل بر 
نقض قطعنامه های بین المللی متکی اس��ت. ناصیف حتی همچنین گفت: ما 
ب��ا لطمه زدن به تعداد و مأموریت های یونیفل مخالفی��م. لبنان همانطور که در 
قطعنامه ۱۷0۱ آمده است به این مسئله پایبند است. الزم به ذکر است جنجال 
در اراضی اش��غالی بر س��ر طرح الحاق کران��ه باختری همچن��ان ادامه دارد. در 
راستای جنجالی که بر سر طرح الحاق وجود دارد برخی نسبت به تبعات امنیتی، 

دیپلماتیک و اقتصادی آن هشدار می دهند.

پیام  سید حسن نصراهلل درباره کرونا
دبیرکل حزب اهلل در پیامی ویدئویی که در آن ماسک بر صورت داشت، 
از مردم خواست با رعایت دس��تورالعمل های الزم، پیروزی در جنگ با 

کرونا را رقم بزنند.
 »س��ید حس��ن نصراهلل« بر ضرورت مقابله با ویروس کرونا تأکید کرد.

نصراهلل در پیام خود گفت: مردم فقط با عمل به توصیه های الزم، قادر به 
پیروزی در این جنگ هستند و این موضوع برای آنها آسان است.وی تأکید 
کرد: اگر به تغییر برخی رفتارها متعهد باشیم و در )عمل به( توصیه ها سخت گیر 
باشیم حتما پیروز می شویم اما اگر اهمال کنیم خدایی ناکرده جامعه ما در برابر 
فاجعه بزرگ در همه س��طوح قرار دارد.دبیرکل ح��زب اهلل در پایان تصریح کرد: 
با صبر، مقاومت، تحمل، اعتماد و توکل به خدا، دعا، توس��ل، کار کردن، رعایت 

توصیه ها و پیروی از عقل و علم و دستورالعمل ها در این نبرد پیروز می شویم.

سازمان ملل درباره آغاز روند جان باختن مردم در یمن بر اثر قحطی هشدار داد

نسل کشی در روز روشن

 ع�راق: خبرگزاری رس��می عراق گ��زارش داد 
که ائتاف آمریکایی موس��وم به ضد داعش رس��ما 
پای��گاه »بس��مایه« را تخلی��ه ک��رده و آن را ب��ه 
نیروهای امنیتی عراق تحویل داده اس��ت. »جبرالد 
اس��تریکلند« فرمانده نیروهای مأموریت مش��ترک 
ائتاف بین المللی در مورد علت تحویل پایگاه ادعا 
ک��رد که این اقدام در پی موفقیت نیروهای امنیتی 

عراقی در مبارزه با داعش صورت گرفته است.

 روس�یه: ه��زاران ت��ن از معترض��ان در ش��هر 
خاباروفسک روسیه برای سومین هفته به خیابان ها 
آمده و علیه کرملین دست به اعتراض زدند.ساکنان 
این منطقه، واقع در شرق دور روسیه بابت بازداشت 
س��رگئی فورگال، فرماندار محب��وب و مردمی این 
منطقه که به اتهام دس��ت داشتن در چندین فقره 
قتل دستگیر شد ناراضی هستند؛ وی این اتهامات 

را رد کرده است.

 لبن�ان: عضو فراکس��یون وفاداری ب��ه مقاومت 
وابس��ته به ح��زب اهلل تأکید کرد ک��ه این جنبش 
آماده اس��ت تا با هر گونه تجاوز رژیم صهیونیستی 
مقابله کند.»ولید سکریه« عضو فراکسیون وفاداری 
به مقاومت وابسته به حزب اهلل بار دیگر بر آمادگی 
ای��ن جنبش ب��رای مقابله با هر گون��ه تجاوز رژیم 

صهیونیستی تأکید کرد.

 اروپا: کمیسر امور تجاری اتحادیه اروپا از آمریکا 
خواس��ت تعرفه های گمرکی ب��اال روی محصوالت 
اروپای��ی و واردات هواپیم��ا از اروپا را لغو کند و در 
غی��ر این صورت این اتحادیه هم اقدامات متقابل را 
در پیش خواهد گرفت."فیل هوگن"، کمیس��ر امور 
تجاری اتحادیه اروپا به آمریکا هش��دار داده اس��ت 
که با وجود مواضع مصالحه آمیز اروپا در مناقشات 
بر س��ر یارانه برای ش��رکت هواپیماس��ازی ایرباس 
همچن��ان به تعرفه های تنبیهی علیه این ش��رکت 

سازنده هواپیمایی پایبند است.
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