
 آلمان: دادگاه شــهر هامبورگ آلمان، »ســید 
سلیمان موســوی« معاون مرکز اســامی در این 
شــهر را به اتهام یهود ســتیزی و آنچــه حمایت از 
سازمان های تروریستی خوانده، علیه وی مهلت سه 
ماهه برای ترک این کشــور تعیین کرده است. سید 
ســلیمان موسوی گفت: هنگام مراجعه برای تمدید 
اقامت اعام کردند که به دلیل شرکت در راهپیمایی 
روز قدس و ســخنرانی در مراکز اســامی، مشکل 

یهودستیزی و رابطه با حزب اهلل لبنان دارید.

 انگلیس: ســازمان حقوق بشری عفو بین الملل 
که قرار است برای رفع نژادپرستی و دفاع از حقوق 
انســان ها تاش کند، به مرکزی برای نژادپرستی 
و اســتعمار مبدل شده اســت.پس از انتشار نتایج 
بررســی گلوبال اچ پی او )Global HPO(، گروه 
مســتقل بررســی درباره چگونگی فعالیت شعبه 
 Amnesty( ســازمان عفو بین الملل در انگلیس
International UK(، معلوم شد این سازمان به 
صورت نهادینه، "اســتعماری و نژادپرستانه" است 
و زورگویی کارکنان سفیدپوســت این نهاد حقوق 

بشری، همه بخش های آن را فرا گرفته است.

 لبنان: محمــد رعد عضو فراکســیون وفاداری 
بــه مقاومت در مجلــس لبنــان گفت:لبنانی های 
حــق دارند از منابع گازی خــود بدون هیچ مانعی 
بهره برداری کنند.محمد رعد در ســخنرانی خود 
در مراســم یادبودی در شهرک جبشیت - از توابع 
منطقه النبطیه گفت: لبنانی های بســیار محتاطانه 
نتایج دخالت های فرستاده آمریکا درباره )ترسیم( 
 مرز هــای دریایی لبنــان و رژیم صهیونیســتی را 

زیر نظر دارند.

 جمهوری آذربایجان: حکمت حاجی اف معاون 
رئیــس جمهور آذربایجان اعام کرد که باکو آماده 
اســت تا تمام تاش خود را بــرای افزایش امنیت 
انرژی اروپا انجام دهد.وی خاطرنشان کرد که روند 
تحوالت و روابط به ســرعت در حال تغییر است به 
طــوری که امروز در روابط بین دولتی اتفاقاتی می 

افتد که دیروز رخ نداده است.

 کره جنوبی: نخســت وزیرکــره جنوبی اعام 
کرد ســئول قصد توسعه انرژی هســته ای خود را 
دارد.هان داک ســو،  گفت: سئول فعاالنه از انرژی 
هسته ای به عنوان ابزاری برای امنیت انرژی کشور 
اســتفاده خواهد کرد.بر اســاس بیانیه ای که دفتر 
هان ارائه کرد، نخســت وزیر کره جنوبی در مجمع 
اقتصاد هــای بزرگ درباره انرژی و اقلیم گفت: کره 
جنوبــی فعاالنه از نیروگاه های هســته ای برای به 
صفر رساندن استفاده از کربن استفاده خواهد کرد.

تاش های  تونس  »النهضــه«  جنبش  تونس:    
»دولــت کودتــا« در رابطه با جرم انــگاری تحریم 
»رفراندم« را محکوم کــرد و این اقدام را »تمرکز 
حکومت مطلقه فردی بر ویرانه های دموکراســی« 
خوانــد. »النهضــه« تونــس در بیانیــه ای پس از 
نشست دفتر اجرایی این جنبش به ریاست "راشد 
الغنوشی" درخصوص شرایط این کشور که از زمان 
»کودتا« به وجود آمده اعام کرد: به دلیل شکست 
رژیم در گزینه هایش و کودتا علیه دموکراســی و 
نهادهای آن، اصرار به دســت گرفتن قدرت در این 

کشور افزایش یافته و وخیم شده است.

۳۶ میلیون کودک آواره در جهان 
در حالی غرب مدعی حقوق بشر همچنان به جنگ 
افروزی در جهان ادامه می دهند و تعهداتشان برای 
کمک های بشر دوســتانه به کشورهای بحران زده 
همچون افغانســتان، سوریه، یمن ، فلسطین و... را 
اجرا نمی کنند که یونیسف در گزارشی اعام کرد: 
شــمار کودکان آواره در جهان تا پایان سال ۲۰۲۱ 
به ۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رســیده که از زمان 

جنگ جهانی دوم بی سابقه است.
یونیســف در گزارش جدید خود در آســتانه روز 
جهانی آوارگان )بیســتم ژوئن(، از افزایش شــمار 
کودکان آواره در ســطح جهان خبــر داد.بنابراین 
گزارش، شمار کودکان آواره در جهان تا پایان سال 
۲۰۲۱ به ۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رسیده که از 

زمان جنگ جهانی دوم بی سابقه است.
در ایــن گزارش آمده اســت: افزایــش منازعات، 
درگیری ها، خشــونت و بحران های دیگر در جهان 
موجب شده که تا پایان سال ۲۰۲۱ شمار کودکان 
آواره به ۳۶.۵ میلیون نفر برســد که از زمان جنگ 
جهانی دوم در ســال ۱۹۴۵ بی سابقه است.براین 
اســاس، از بین ایــن کــودکان ۱۳.۷ میلیون نفر 
پناهنده و یا پناهجو هســتند و ۲۲.۸ میلیون نفر 
دیگر در اثر درگیری های داخلی و خشــونت شدید 

آواره شده اند.
یونیسف تاکید کرده است که در این آمار، کودکان 
بی خانمان و آواره ناشــی از حــوادث طبیعی و یا 
کودکانی که در ســال ۲۰۲۲ به ویژه در پی جنگ 
اوکراین آواره شــده اند، گنجانده نشده است. بنابر 
اعام این نهاد بین المللی شــمار کودکان آواره تا 
پایان ســال ۲۰۲۱ در مقایســه با سال قبل از آن 
به میزان ۲.۲ میلیون نفر افزایش پیدا کرده است. 
افزایش بحران ها در سطح جهان به ویژه جنگ در 
یمن و افغانســتان، ناآرامی هــا در جمهوری کنگو 
دموکراتیــک و تغییــرات آب و هوایــی از جمله 

مهمترین این بحران ها محسوب می شوند.

نیمچه گزارش

وزارت دفاع امارات عربی متحده از آغاز رزمایش مشترک 
نیروی دریایی این کشور با نیروی دریایی آمریکا خبر داد. 
وزارت دفاع امــارات عربی متحده اعام کرد که تمرینات 
نظامی نیروهای دریایی امــارات و آمریکا با نام »المدافع 
الحدیدی ۲۲« )مدافع آهنین ۲۲( آغاز شده است.هدف از 
برگزاری این رزمایش، تبادل تجربیات نظامی برای ارتقای 
ســطح آمادگی رزمی و کارآیی جهت اجرای مأموریت ها 
و تقویت روابط دفاعی بین امارات و آمریکا عنوان شــده 

است. در همین حال ۳۱ ژانویه گذشته امارات در رزمایش 
بــزرگ دریایی در غرب آســیا )IMX/CE ۲۰۲۲(  که به 

رهبری آمریکا در بحرین برگزار شد، شرکت کرده بود. 
حال این ســوال مطرح است که آیا این رزمایش می تواند 
تحقق بخش اهداف ادعایی باشــد و آیا اصا امارات دارای 

چنین ظرفیتی می باشد؟
نگاهی به کارنامه امارات بیانگر آن اســت که این کشــور 
عربــی همچــون بســیاری از همتایان خود در شــورای 
همکاری خلیج فــارس عما فاقد هرگونــه توان نظامی 
مقدر و بومی می باشــد و این کشــور نیز صرفا انباری از 
تســلیحات غربی اســت که پول آنهــا را پرداخت کرده 
است. شواهد نشان می دهد که تولید کنندگان تسلیحات 
همــواره به کشــورهای عربی به چشــم یــک انبار پول 
 مــی نگرند و فروش تســلیحات به آنها یکــی از راه های 

سرکیسه کردن آنهاست.
 نکته قابل توجه آن اســت که این کشــورها حتی توان 
اســتفاده از بســیاری از این تســلیحات را ندارند و صرفا 
انباردار آنها هســتند. نکته دیگر آن اســت که آمریکا در 
حالی ادعای حمایت از کشــورهای عربی را ســر می دهد 
که جنگ یمن رســما واهی بودن این ادعا را نشــان داد 
چنانکه زمانی که امارات مورد حمله موشک های یمنی ها 
قرار گرفت فرمانده ســنتکام )نیروهای آمریکا در منطقه( 
اذعــان کرد که نیروهــای  آمریکایی در پنــاه گاه بوده اند 
و پاتریوت هــا نیز درســت عمــل نکرده اند. پاســخ های 
موشــکی و پهپــادی یمنی هــا علیه تجاوزات ســعودی 
 با هدف قــرار دادن مراکز نفتی آرامکو ســندی دیگر بر 

این ناتوانی است. 
در همین حال در طول سالها جنگ در یمن عما امارات 

نتوانســته به اهداف خود دست یابد و آنها نیز مانند سایر 
اشغالگران گزینه ای جز فرار نداشته اند.

با توجه به این حقایق می توان گفت که برگزاری رزمایش 
مشــترک با آمریــکا و یــا همگرایی و ســازش با رژیم 
صهیونیســتی نمی تواند کارکردی بــرای امارات به همراه 
داشــته باشد چرا که آمریکا متجاوز و اشغالگری است که 
خود باید از منطقه اخراج شــود و نمی تواند مدعی ناجی 

بودن برای سایر کشورها باشد.
در همین حال صحنه جهانی نشان می دهد که دوران یک 
جانبه گرایی آمریکا به پایان رســیده که فرور مفتضحانه 
آن از افغانســتان ســندی بر این امر است لذا حساب باز 
کردن کشورهایی همچون امارات روی وعده های آمریکا، 
شرط بندی روی بازنده ای است که در آینده ای نه چندان 

دور گزینه ای جز فرار از منطقه نخواهد داشت.

یادداشت

گزارش

انگلیــس که از همان ابتدا آغــاز جنگ اوکراین بر طوالنی 
مدت بودن جنگ تاکیــد کرده بود اکنون با وعده آموزش 
نیروهای اوکراینی طی ۱۲۰ روز فاز جدید این سیاست را 
در پیش گرفته اســت در حالی که پیامدهای جهان بویژه 
بحران غذایی و انرژی ناشــی از آن جــان میلیون ها را در 

معرض خطر قرار داده است.
انگلیس که در طول تاریخ با سیاست های استعماری، جنگ 
افروزی و قحطی ســاختگی جــان میلیون ها نفر را گرفته 
اســت اکنون با جنگ اوکراین همان سیاســت را در پیش 
گرفته و به بهانه مقابله با روســیه به بحران غذایی و انرژی 
جهان دامن می زنــد تا در کنار تضعیف رقبا ابعاد جدیدی 
از استعمارگری را اجرایی سازد. این سیاست اکنون با سفر 
جانســون به کی یف ابعاد تازه ای گرفته است. نخست وزیر 
انگلیس در دومین سفر به اوکراین از زمان آغاز درگیری ها 
با روســیه، پیشنهاد نظامی جدیدی را به کی یف ارائه کرد.
سفر شــتاب زده و از پیش اعام نشده جانسون به اوکراین 
در حالی انجام شــده که اتحادیه اروپــا با اعطای وضعیت 
نامزدی عضویت کی یف موافقت کرده و تکاپوی بروکســل 
و واشنگتن برای حمایت از اوکراینی ها افزایش یافته است.
به نوشــته روزنامه »تایمز« انگلیس، جانســون در ماقات 
با »ولودیمیر زلنســکی« رئیس جمهور اوکراین پیشــنهاد 
کرد کــه ارتش انگلیس ظــرف ۱۲۰ روز، آموزش نظامی 
برای ۱۰ هزار ســرباز اوکراینی فراهم کنند. واژه ۱۲۰ روز 
یعنی اینکه انگلیس به دنبال راهکار سیاســی نمی باشد و 
همچنان به دنبال طوالنی ســاختن جنگ است. انگلیس 
همچنین بر توســعه نظامی در اروپای شرقی تاکید کرده 
اســت. در ادامه سیاست بحران ساز غرب وزیر دفاع آلمان 
از هماهنگی برای حضور در پهنه شــرقی اروپا از طریق راه 
انــدازی تیپ چندملیتی از نیرو هــای نظامی خبر داد. در 
واکنش به این تحرکات ســخنگوی وزارت خارجه روسیه 
گفت، مشــهود اســت که دیگر امکان بازگشت اوکراین به 

مرزهای ســابق وجود ندارد. »ماریا زاخارووا« ســخنگوی 
رسمی وزارت خارجه روسیه گفت که دیگر امکان بازگشت 
اوکراین به مرزهای ســابق وجــود ندارد.این دیپلمات در 
مصاحبه با »اســکای نیوز« عربی در کانــال تلگرامی  وی 
منتشر شــد، گفت: اوکراینی که من و شــما در مرزهایی 
سابق می شناختیم، دیگر وجود ندارد و دیگر وجود نخواهد 

داشت. این امر مشهود است.
از سوی دیگر معاون نخســت وزیر روسیه گفت: سال آینده 
یکی از ســخت ترین ســال ها برای بازار جهانی غذا خواهد 
بود و خیلی زود اســت که بخواهیــم درباره کاهش قیمت 
مواد غذایی در بازار صحبــت کنیم.وی طی مصاحبه ای در 
حاشیه برگزاری مجمع بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ 
تأکید کرد: من معتقدم که از منظر شرایط بازار جهانی غذا 
ســال آینده یکی از سخت ترین ســال ها خواهد بود. تهدید 

بروز قحطی ناشــی از عدم دسترسی به غذا ناشی از عوامل 
اقتصادی و فیزیکی یک موضوع واقعی اســت. وزیر اقتصاد 
روســیه نیز در حاشیه برگزاری مجمع بین المللی اقتصادی 
ســن پترزبورگ گفت: به خاطر مشــکاتی کــه در هنگام 
اســتفاده از دالر و دیگر ارزهای غربی پیــش می آید، آنها 
شبیه سم هستند.وی ادامه داد: من معتقدم تمرکز روسیه بر 
روبل و دیگر ارزهای ملی آینده ماست. دالر و ارزهای غربی 
سمی هستند و دلیل آن هم دشواری هایی است که در زمان 
اســتفاده از آنها پدید می آید.آخرین روز مجمع بین المللی 
اقتصادی سن پترزبورگ در روسیه در حال برگزاری است و 
عنوان نشست امسال »فرصت های جدید در دنیای جدید« 
بوده اســت. در این میان در ادامه سیاست های ضد روسی 
غرب کشورهای اروپایی بعد از چراغ سبز کمیسیون اروپا، با 
تغییر واحد پولی کرواسی به یورو و ورود این کشور به منطقه 

ارز مشترک موافقت کردند.
این در حالی است که در ادامه پیامدهای جنگ اوکراین، بر 
اساس نظرسنجی شبکه بلومبرگ از اقتصاددانان، احتمال 
دارد نــرخ تورم در کانادا بــه باالترین حد خود در نزدیک 
به ۴۰ سال گذشته رســیده باشد.بر اساس گزارش شبکه 
»بلومبــرگ«، ، نرخ تورم در کانــادا در حال حاضر به ۷.۳ 
درصد می رســد که احتماال باالترین میزان تورم از ســال 

۱۹۸۳ به این سو باشد.
خبر دیگر آنکه مشارکت دانشمندان سازمان پژوهش های 
هســته ای اروپا در کلیه موسســات مســتقر در روسیه و 
باروس بــه حالت تعلیــق درآمد.ســرن )CERN(، روز 
جمعه اعام کرد به علت تجاوز روســیه به خاک اوکراین 
به همه همکاری های هســته ای خود با روســیه و باروس 
پایان می دهد. این ســازمان که آزمایشــگاه معتبر علمی 
اروپا در زمینه هســته ای به شــمار می آید، تصریح کرد 
بدین منظور همه قرارداد های همکاری با روسیه و باروس 
پس از انقضای آنها در ســال ۲۰۲۴ پایان می یابد. شورای 
ســازمان پژوهش های هســته ای اروپا روز پنجشنبه اعام 
کرد که قصد دارد بــه توافقنامه های همکاری بین المللی 
با فدراســیون روسیه و جمهوری باروس در تاریخ انقضای 
آنهــا در ســال ۲۰۲۴ خاتمه دهد و در عیــن حال آماده 
تصمیــم گیری های جدیــد با توجه به تحــوالت اوکراین 
اســت.همچنین رئیس جمهور باروس به اوکراین درباره 
تاش های احتمالی کی یف برای حمله به شهر های روسیه 
هشدار داد. الکساندر لوکاشنکو در هشدار خود به مقامات 
اوکراینی درباره حمله احتمالی به روسیه گفت: »مسکو در 
مقابل حمله احتمالی اوکراین به کشــورش، از ساح های 
کاما جدید اســتفاده خواهد کرد.«از ســوی دیگر شولتز 
صدراعظــم آلمان با تاکید بر این کــه مذاکره با والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روســیه "ضروری" است متعهد شد 

به حفظ تماس ها با مسکو ادامه خواهد داد.

کدام رزمایش
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خبرگزاری رسمی سوریه »سانا«، خبر داد که نیروهای 
آمریکا محموله گندم ۴۰ کامیون را در شمال شرق این 

کشور سرقت کرده اند.
خبرگزاری رســمی سوریه )ســانا( با انتشار تصویری از 
لحظه سرقت گندم نوشت: »دوربین  سانا سرقت محموله 
۴۰ کامیون بزرگ گندِم ]منطقه[ الجزیره سوریه توسط 
آمریکا را ثبت کرده اند.« طبق این گزارش، اشــغالگران 
آمریکایــی پس از ســرقت محموله های گنــدم، آن ها 
را به پایگاه های خود در شــمال عــراق قاچاق کرده اند.
منابع محلی ســوریه بارها گزارش داده اند که نیروهای 
آمریکایی مستقر در شرق این کشور محموله های نفتی 
و غات ســوریه را به کشورهای مجاور قاچاق می کنند.
بر اســاس آمار و ارقام وزارت نفت ســوریه، روزانه ۷۰ 
هزار بشــکه نفت سوریه توسط نیروهای اشغالگر آمریکا 
و نیروهای مزدور آن در مناطق شــرقی سرقت می شود.
آمریکا طی یک دهه جنگ علیه ســوریه به بهانه مقابله 
با تروریســم و داعش از شــبه نظامیان جدایی طلب در 
این کشــور حمایت کرده و مناطق نفت خیز ســوریه را 
به اشــغال خود در آورده اســت. در همین حال ارتش 
ایاالت متحده آمریکا پایگاه هــای غیرقانونی خود را در 
شــرق سوریه گســترش داده و آنها را با ســامانه دفاع 
هوایی تقویت کرده اســت.خبرگزاری اسپوتنیک در این 
باره گزارش داد که نیروهای آمریکایی پس از ســاخت 
پایگاه های ویژه استقرار رادار و احداث تعداد زیادی انبار 
بزرگ در مجاورت این پایگاه ها، اقدام به نصب ســامانه 
راداری مدرن کردند.منابع محلی در شمال سوریه اشاره 

کردند که پایگاه مذکور یکی از اولین پایگاه هایی اســت 
که نیروهای آمریکایی با حمایت شــبه نظامیان »قسد« 
در شهر الحسکه تأسیس کردند و حاوی انبارهای بزرگ، 
مرکز فرماندهی و محل فرود هلی کوپترها و بالگردهای 

نظامی است.
در این میان ســخنگوی گروهک موســوم به »نیروهای 
دموکراتیک سوریه« )قسد( از روابط نظامی شبه نظامیان 
ُکرد با دولت بشــار اسد خبر داد.در سایه تهدیدات ترکیه 
برای آغاز یورش جدید نظامی به شــمال ســوریه و علیه 
مواضع شبه نظامیان ُکرد، »آرام حنا« سخنگوی گروهک 
»نیروهای دموکراتیک سوریه« موسوم به »قسد« گفت که 
این گروهک در حوزه نظامی با دولت دمشق رابطه دارد و 
از امکانات و تجهیزات ارتش سوریه برای مقابله با ترکیه 
و تروریست های همسو با این کشــور بهره خواهد برد.او 
به وبگاه العربی الجدید گفت که شــبه نظامیان ُکرد برای 
مقابله با هر اقــدام نظامی از جانب ترکیه و گروهک های 

همسو با این کشور، کاما آماده است.
در ادامه سیاست های بحران ساز آمریکا در منطقه پس 
از گزارش روز گذشــته منابع عراقی درباره فعال شدن 
ســامانه موشــکی در پایگاه آمریکا در شمال عراق، یک 
منبع امنیتی فاش کرد که نیروهای واشنگتن در پایگاه 
الحریر یک پدافند موشــکی جدید نصب کرده اند. پایگاه 
الحریر در منطقه شــقاوه واقع در فاصله ۷۵ کیلومتری 
شرق شهر اربیل قرار دارد و نزدیک ترین پایگاه آمریکایی 
 در مــرز ایران اســت و حــدود ۱۱۵ کیلومتــر از آن 

فاصله دارد.

گندم  دزدی نظامیان آمریکا در سوریه
وزیــر دفاع دولــت نجات ملــی یمن ضمن اشــاره به 
پیشــرفت های نظامی و تســلیحاتی صنعاء، تاکید کرد 
که ســامانه های پاتریــوت ائتاف ســعودی در مقابل 

توانمندی های انصاراهلل بی اثر شده اند.
»محمــد ناصر العاطفی« وزیر دفــاع دولت نجات ملی، 
یمن بر توانمندی هــای نظامی صنعاء تاکید و گفت که 
سامانه های پاتریوت و ســایر امکانات کشورهای ائتاف 
متجاوز در مقابل آن ها بی اثر شده اند.طبق گزارش پایگاه 
خبری »انصاراهلل«، وزیر دفاع صنعاء گفت: »کشــورهای 
متجــاوز بایــد درک کنند کــه اکنون ما بــا اعتماد و 
شایستگی، دارای ساح های نظامی حرفه ای با اثرگذاری 
و و تکنولوژی باال هســتیم؛ ما بــه آن ها قول می دهیم 
موشک های رهگیری که از سامانه های پاتریوت و مابقی 
در دســت دارند، از دامنه کنتــرل و تاثیرگذاری خارج 

شده اند«.
العاطفی افزود: »کشــورهای متجاوز به یمن نمی توانند 
موشــک های بالســتیک و پهپادهای ما را شناســایی و 
ردیابی کنند؛ زیرا دانش و تجربیات ما یمنی ها در صنایع 
نظامی به ســطوح پیشــرفته ای از فناوری های نظامی 
رسیده است. میدان های رویارویی درباره این پیشرفت ها 
خواهند گفت و مناســب ترین پیام را به رهبری ائتاف 

متجاوزان خواهند رساند«.
وزیر دفاع صنعاء در بازدید از منطقه ششــم نظامی این 
اظهــارات را مطــرح کرد. وی در بازرســی این منطقه، 
مراتــب تقدیر و تبریک  رهبر انقــاب یمن را به خاطر  
پیروزی های بزرگی که در جبهه های رویارویی با دشمنان 

چه در منطقه ششــم نظامی و چــه در بقیه مناطق به 
دست آمده بود، به سربازان یمنی رساند. العاطفی ضمن 
اشاره به این که اتخاذ رویکرد مبارزه با ائتاف متجاوزان 
و اشغالگران نوید پیروزی بزرگ را می دهد، تاکید کرد: 
»مــردم ما و رهبری انقابی آن به قهرمانانی که در خط 
مقــدم مقابله با متجاوزان هســتند، اعتماد دارند و این 
اعتماد ناشــی از آن می شود که آن ها در مسیر حق و در 
مبارزه با مســتکبران و مقابله با اشغالگران و متجاوزان 
هســتند«. در این میان در حالی ســازمان ملل تاکنون 
اقدامی برای رفع بحران انسانی یمن صورت نداده است 
که فرســتاده ســازمان ملل متحد در امور یمن با بیان 
اینکه آتش بس امکان مذاکره برای حل وفصل سیاســی 
را می دهد، گفت که تمدیــد آتش بس در یمن گام اول 
به ســوی توافق صلحی جامع تر است. این ادعا در حالی 
مطرح شده اســت که یک منبع نظامی یمنی گفت که 
ائتاف متجاوز ســعودی  ، ۱۰۳ بار آتش بس انســانی و 

نظامی یمن را نقض کرد.
خبرگزاری سبأ به نقل از این منبع آگاه همچنین نوشت: 
نقض های صــورت گرفته طی ۲۴ ســاعت روز جمعه، 
همچنین شامل یک نفوذ به استحکامات در اطراف شهر 
مأرب، سه حمله هوایی با هواپیماهای شناسایی به منازل 
مسکونی شهروندان، مواضع ارتش و کمیته های مردمی 
در شهرســتان فاخر در استان الضالع بود. همچنین یک 
اقدام به نفوذ و پیشروی مزدوران ائتاف متجاوز به سوی 
مواضع ارتش و کمیته های مردمی در جبهه الضباب در 

استان تعز صورت گرفته است.

شکست پاتریوت ها در برابر تسلیحات یمنی ها 

پیشنهاد نظامی جانسون به زلنسکی آشکار ساخت 

طراحی انگلیس برای نابودی جهان با طوالنی کردن جنگ اوکراین

سید مهدی لنکرانی 

یک وبگاه آمریکایی ویدئویی را منتشــر کرده اســت که در آن نشان می دهد که 
مأمور پلیس شیکاگو به یک نوجوان سیاهپوست ۱۳ ساله غیرمسلح که دستانش 

را باال برده، شلیک می کند.
وبــگاه آمریکایــی »دیلــی بیســت« ویدئویی منتشــر کرده که در آن نشــان 
می دهد یک نوجوان ســیزده ساله سیاهپوست غیرمســلح در حالی که دستان 
 خود را به نشــانه تســلیم باال گرفته اســت، هدف اصابت گلوله پلیس شیکاگو 

قرار می گیرد.
این ویدئو که بتازگی منتشــر شده، در ارتباط با حادثه تیراندازی در ماه می )ماه 
گذشته میادی( است که در آن نوجوان سیاهپوست که فقط با حروف اول نامش 
A.G شناخته می شود، در حالی که دست هایش را به نشانه تسلیم باال برده بود، 
از پیاده رو خارج شــد و به سمت نور پارکینگ پمپ بنزین رفت سپس به سمت 
راســت خود چرخید. پس از آن پســر هدف اصابت گلوله افسر قرار می گیرد و 

جلوی پمپ بنزین روی زمین سیمانی می افتد.

طبق گزارش دیلی بیســت، پس از شلیک گلوله، دو افسر پلیس شیکاگو، پاهای 
نوجوان سیاهپوست را گرفتند و در حالی که یکی از دستانش روی زمین کشیده 
می شد، وی را به مکان دیگری بردند و رئیس  پلیس شیکاگو پیش از این مدعی 
شــده بود که این اقدام بــرای جلوگیری از آتش ســوزی در پمپ بنزین پس از 
تیراندازی و جلوگیری از وارد آمدن آســیب بیشــتر به نوجــوان آمریکایی بوده 
اســت.با این حال، تنها چند لحظه پس از انجام این کار، یک ماشــین پلیس به 
سمت پمپ بنزین منحرف شد و با تابلوی پمپ بنزین برخورد کرد و برای مدت 

کوتاهی توجه تقریباً همه بیست افسر را از نوجوان دور کرد. نوجوان سیاهپوست 
فوق الذکر که پس از تاش پلیس برای متوقف کردن خودرویی که او مســافرش 
بود، از دســت پلیس فرار کرده بود، به هیچ جرمی متهم نشــد و اصًا هیچ گونه 

ساحی در صحنه کشف نشد.
در ماه می، تصاویر و ویدئوهایی از تیراندازی به نوجوان ســیزده ساله آمریکایی 
منتشر شــده بود اما مخاطبان خواستار شفافیت بیشــتر در این خصوص شده 
بودند.ویدئویی که بتازگی به دســت آمده است شــامل نمای واضحی از دستان 
A.G هنگام شلیک گلوله به او و همچنین لحظه ای است که پسر نوجوان توسط 
مأموران پلیس جابه جا می شــود و این در حالی است که این جزئیات کلیدی در 
ویدئوهای قبلی مشــخص نبود.در شــکایتی که این خانواده در ماه گذشته ارائه 
کردند، مطرح شد که A.G از دستورات مأمور پلیس پیروی کرده است و علی رغم 
آن که A.G زنده مانده اســت اما »او برای همیشه و به طور فاجعه باری مجروح 

شده است«.

نژادپرستی حاکم بر ایاالت متحده همچنان قربانی می گیرد  

 تیراندازی پلیس آمریکا 
به نوجوان سیاهپوست 1۳ ساله


