
عقده گشایی انگلیس علیه حزب اهلل 
در ادام��ه همراه��ی با آمریکا و صهیونیس��ت ها علیه امنی��ت خاورمیانه، 
خزانه داری انگلیس جنبش حزب اهلل لبنان را به صورت کامل در فهرست 

»سازمان های تروریستی« خود قرار داد.
خزانه داری انگلیس  تحت قانون »اقدام توقیف اموال تروریستی« مصوب 
سال ۲۰۱۰، شاخه های سیاسی و نظامی جنبش حزب اهلل را »تروریستی« 
اعالم کرد. این نهاد انگلیس با ارسال پیامی در صفحه توئیتر خود نوشت: 
»این وزارتخانه، کل س��ازمان حزب اهلل را مش��موِل قان��ون توقیف دارایی 
س��ازمان های تروریستی مصوب س��ال ۲۰۱۰ قرار داده است. این توقیف 
دارایی ها با تصمیم پارسال وزیر دارایی انگلیس- که آن زمان وزارت کشور 
را بر عهده داش��ت- مبنی بر ممنوعیت فعالیت کل این تشکیالت همسو 
اس��ت.« این اقدام مداخل��ه جویانه در حالی صورت می گی��رد وزیر امور 
دارایی لبنان در حالی از نهایی شدن روند تشکیل کابینه لبنان مرکب از 
هجده وزیر متخصص خبر داد که رسانه های لبنانی هم پیش نویسی تایید 
نش��ده از ترکیب کابینه و تعداد کرسی های اختصاصی به طوائف اصلی را 
منتش��ر کردند. »نبیه بری« رئیس پارلمان لبنان در حضور »علی حسن 
خلیل« وزیر دارایی دولت پیشبرد امور این کشور میزبان »حسان دیاب« 

مامور تشکیل کابینه جدید این کشور شد. 
در این دیدار که بیش از دو س��اعت به طول انجامید اوضاع کلی کشور و 

تالش های دیاب برای تشکیل کابینه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

ترکیه: رئیس جمهور ترکیه  درباره مسائل مختلفی 
از جمل��ه اعزام نی��روی نظامی به لیبی، بازگش��ت 
آوارگان س��وری و تواف��ق دریایی ب��ا لیبی صحبت 
کرد. »رجب طیب اردوغان« اعالم کرد کش��ورش 
در حال اعزام نیروی نظامی به لیبی است.اردوغان 
طی س��خنرانی در جلس��ه ارزیاب��ی عملکرد دولت 
ترکیه در سال ۲۰۱۹، گفت: »ترکیه در حال اعزام 
نظامیان خود به لیبی اس��ت تا ثبات دولت قانونی 

لیبی را تامین کند«. 

بحرین: دول��ت بحرین با برقرار ک��ردن پروازهای 
ویژه به مدت پن��ج روز قصد دارد در پی تنش های 
اخیر، همه اتباع خود را که راغب به خروج از عراق 
هس��تند، از ف��رودگاه نجف به منام��ه منتقل کند. 
ش��رکت هواپیمایی »الخلیج«، ش��رکت حمل ونقل 
هوایی ملی پادش��اهی بحرین، از برقراری پروازهای 

ویژه از نجف به منامه خبر داد.

ک�ره جنوب�ی: طب��ق اع��الم وزارت خارجه کره 
جنوبی، مقامات آمریکا و کره، در شش��مین دور از 
مذاکرات افزایش س��هم سئول در همکاری نظامی 
با آمریکا در ش��به جزیره کره، به توافق نرس��یدند. 
وزارت امور خارجه کره جنوبی اعالم کرد که سئول 
و واش��نگتن موفق نشدند، اختالف در نحوه تقسیم 
هزینه های ماندن نظامیان آمریکایی در شبه جزیره 

کره را حل کنند.

اوکرای�ن: »اولس��کی هونچ��اروک« نخس��ت وزیر 
اوکراین نامه استعفای خود را به رئیس جمهور این 
کش��ور تقدیم کرد. دفتر ریاست جمهوری اوکراین 
نی��ز اعالم کرد »ولودیمر زلنس��کی« رئیس جمهور 
این کشور به نامه اس��تعفای هونچاروک رسیدگی 

خواهد کرد.

کوی�ت: روزنامه کویتی القب��س گفت که به دنبال 
تش��دید تن��ش در منطق��ه، ی��ازده س��ایت و مقر 
نیروه��ای وی��ژه آمریکایی و انگلیس��ی و خانه های 
دیپلمات هایش��ان در کوی��ت تحت تدابیر ش��دید 
امنیتی قرار گرفته است. منابع آگاه به این روزنامه 
گفتند که تش��دید تدابیر امنیتی همچنین ش��امل 
برخی خانه های مقامات و دیپلمات های آمریکایی و 

انگلیسی در کویت هم می شود.

مالی: دس��ت کم ۱۵ غیر نظامی در روس��تایی در 
مرکز کش��ور مالی در خش��ونت های قومی کش��ته 
ش��دند. منابع موثق در کش��ور مال��ی اعالم کردند 
دست کم ۱۵ غیر نظامی در روستایی در مرکز این 

کشور در خشونت های قومی کشته شدند.

ذرهبین

وخامت وضعیت حقوق بشر در بحرین 
س��ازمان دیده ب��ان حقوق بش��ر " هیومن رایتس 
واچ " در بررس��ی از وضعیت حقوق بش��ر در کشور 
بحرین طی سال گذشته میالدی اعالم کرد: سابقه 
حقوق بش��ر در این کش��ور کوچک حاش��یه خلیج 
فارس در س��ال ۲۰۱۹ رو به وخامت گذاشته است 
زی��را حکومت آل خلیفه اعدام هایی را انجام داده و 
و فعاالن را در رس��انه ه��ای اجتماعی تهدید کرده 

است.
بر اس��اس این گزارش که در رسانه های بحرینی و 
عربی منتش��ر شد آمده اس��ت: حکومت بحرین در 
ماه ژوئیه گذشته سه نفر  از جمله دو زندانی که در 
یک محاکمه دسته جمعی محکوم به قانون شکنی 
ش��ده بودند را اعدام کرد. پی��ش از این نیز در ۳۱ 
دسامبر ۲۰۱۸ دیوان عالی دادگاه بحرین حکم پنج 
سال زندان برای نبیل رجب از بازرترین چهره های 
مدافع حقوق بش��ری  بحرین را به دلیل فعالیت در 
ش��بکه های اجتماعی به پنج س��ال حبس و شیخ 
علی سلمان از رهبران جمعیت الوفاق ملی اسالمی 
بحری��ن از بزرگتری��ن جمعیت های سیاس��ی این 
کشور را به اتهام مش��کوک به جاسوسی به حبس 
ابد محکوم کرد. در همین حال ، " جو اس��تورک " 
مع��اون بخش خاورمیانه س��ازمان دیده بان حقوق 
بش��ر " هیومن رایتس واچ " گفت: مقامات بحرینی 
هر کسی را که از حکومت انتقاد می کند، سرکوب، 
زندان��ی و یا از بین می ببرن��د. وی افزود: متحدان 
حکومت بحرین همه این موارد را نادیده می گیرند 
و به جای فشار آوردن به حکومت برای آزادی نبیل 
رجب و س��ایر زندانیانی که به دلیل ابراز عقیده در 
زندان بس��ر می برند، همچنان به همکاری خود با 
حکوم��ت بحری��ن ادامه می دهن��د و این وضعیت 

حقوق بشر بحرین را بدتر کرده است.

نیمچهگزارش

بهانه فرانسه برای نظامی گری در آفریقا
در اقدامی که بیش��تر برای توجیه نظامی گری فرانس��ه در آفریقاست، وزیر 
دف��اع فرانس��ه اعالم کرد به دلی��ل نگرانی از خروج نیروه��ای آمریکایی از 

مستعمرات سابق این کشور، در روزهای آتی به واشنگتن سفر می کند.
»فلورن��س پارلی« گف��ت، بابت وجود نگران��ی از خروج آمری��کا از منطقه 
»ساحل« در آفریقا، به واشنگتن سفر خواهد کرد.پارلی درجمع قانون گذاران 
فرانس��وی گف��ت: »ما ب��ر روی حمایت ب��ا ارزش آمریکا ب��رای موفقیت این تالش 
یکپارچه ]در آفریقا[ حساب می کنیم«. وی افزود:  »برای رایزنی درخصوص استقرار 
فعلی ]نیروهای آمریکایی[، در روزهای آتی به پایتخت آمریکا خواهم رفت«.فرانسه 
از س��ال ۲۰۱۳ و به منظور عقب  راندن نیروهای تح��ت حمایت داعش و القاعده از 
ش��مال کشور »مالی« که از مستعمرات قدیمی این کشور محسوب می شود، به این 
منطقه نیرو اعزام کرد.شورای امنیت سازمان ملل مأموریت صلحی را در همین سال 

در مالی آغاز کرد که دستور آن تابستان سال آینده بازنویسی می شود. 

بندهای استیضاح ترامپ تحویل سنا شد
رئی��س مجل��س نماین��دگان آمریکا پ��س از امض��ای بندهای اس��تیضاح 

رئیس جمهور این کشور آن را به مجلس سنا تحویل داد.
»نانسی پلوسی«، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه حاوی بندهای 
اس��تیضاح »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور این کشور را امضا و آن را تحویل 
مجلس س��نا کرد.  پلوسی تصریح کرد که مجلس نمایندگان آمریکا روز ۱۸ 
دس��امبر به وظای��ف خودش عمل ک��رده و ترامپ را در دو اتهام »سوءاس��تفاده از 
ق��درت« و »ممانعت در تحقیقات کنگره«، در ارتباط با پرونده گفت وگوی تلفنی با 
رئیس جمهور اوکراین متهم شناخته و استیضاح کرده است. رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا هنگام امضای بندهای اس��تیضاح ترامپ گفت: »امروز ما تاریخ ساز می شویم. 
هیچ کس مافوق قانون نیست.« ترامپ دقایقی بعد از آنکه مجلس نمایندگان آمریکا 
رس��ماً پرونده استیضاحش را به مجلس س��نا تحویل داد در توئیترش نوشت: »من 

همین االن به خاطر یک تماس تلفنی بی نقص، استیضاح شدم.«

میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه شد
»والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روس��یه با امضای حکمی رس��ما »میخائیل 
میشوس��تین« را به عنوان نخس��ت وزیر جدید روسیه منصوب کرد. صدور این 
حکم ساعتی پس از آن انجام می گیرد که مجلس دومای روسیه با اکثریت قاطع 
آرا، صالحیت میشوستین را برای تصدی سمت نخست وزیری تأیید کرد. پوتین 
بعد از استعفای »دیمیتری مدودوف« از سمت نخست وزیری، میشوستین را برای 
این س��مت نامزد کرد.استعفای مدودوف و دیگر اعضای کابینه در پاسخ به درخواست 
پوتین برای انجام اصالحاتی در قانون اساس��ی صورت گرف��ت. کابینه کنونی، تا زمان 
تشکیل کابینه جدید به فعالیت خود ادامه دهد. نمایندگان پارلمان روسیه، »میخائیل 
میشوستین« را بعنوان نخست وزیر جدید کشور خود مورد تأیید قرار دادند.  ۳۸۳ نماینده 
پارلمان روسیه به اتفاق آراء، نامزدی میشوستین برای تصدی پست نخست وزیری این 
کشور را مورد تأیید قرار دادند و هیچ نماینده ای علیه وی رأی نداد اما ۴۱ نفر از اعضای 

پارلمان روسیه که از اعضای حزب کمونیست بودند، رأی ممتنع دادند.

فرامرز اصغری

ع��راق ط��ی هفته های اخیر ش��اهد اقدامات گس��ترده ای 
از س��وی مردم و مس��ئوالن برای تحقق اس��تقالل کامل 
کشورش��ان با اخ��راج نیروهای آمریکایی هس��تند. از یک 
س��و پارلمان، دولت عراق را مس��ئول اجرای طرح خروج 
نیروه��ای آمریکای��ی کرده و م��ردم عراق نیز ب��ا برپایی 
تظاه��رات ک��ه بخ��ش مهم��ی از آن در ۴ بهمن صورت 
می گی��رد، اخراج آمری��کا را فریاد می زنن��د. این اقدامات 
پس از تور ش��هید س��پهبد قاس��م س��لیمانی و ابومهدی 
المهندس معاون حشدالش��عبی و همرزمانشان و آشکارتر 

ش��دن ماهیت تروریس��ت پرور آمریکا شدت گرفته است 
که ناکامی اهداف واش��نگتن از ترور پیش��گامان مبارزه با 

تروریسم را آشکار می سازد. 
نکت��ه قاب��ل توجه ن��وع رفت��ار آمریکایی هاس��ت چنانکه 
س��خنگوی س��نتکام مدعی اعزام ش��مار نامش��خصی از 
نیروهای تیپ هوابرد آمریکا به سفارت این کشور در بغداد 
و جایگزین ش��دن با تفنگداران دریایی آمریکا مستقر در 
این مکان شد.به گفته س��خنگوی سنتکام این نیروها که 
همراه با شدت گرفتن اوضاع در خاورمیانه به سرعت وارد 
منطقه ش��دند، بزودی در سفارت آمریکا در بغداد مستقر 
می شوند. از س��وی دیگر جانان هافمن، سخنگوی وزارت 
دفاع آمریکا گفت: قصدی برای خروج از عراق نداریم. هدف 
ما ماندن در خاورمیانه اس��ت.همچنین رس��انه آمریکایی 
نیویورک تایمز مدعی ش��ده ارتش این کشور عملیات های 

نظامی مشترک با عراق را از سر گرفته است.
این ادعاها در حالی مطرح شده که سخنگوی فرماندهی کل 
نیروهای مسلح عراق اعالم کرد که هیچ گونه موافقتی با آغاز 
عملیات ارتش آمریکا در عراق صورت نگرفته است. همچنین 
کمیت��ه امنیت و دفاع پارلمان عراق بر نبود هر گونه توافقی 
ب��رای ایجاد پایگاه هایی آمریکایی در خاک عراق تاکید کرد 
و گف��ت که حضور نیروهای آمریکایی با این تعداد در خاک 
عراق مش��روعیت ندارد. با توجه به این ش��رایط یک سوال 
مطرح است و آن اینکه چرا آمریکا به رغم مخالفت های عراق 
چنین رویکردی را در پیش گرفته اس��ت؟ اینکه آمریکا به 
خاط��ر منابع نفتی عراق و نی��ز میلیاردها دالر هزینه ای که 
کرده و نیز پیامدهای س��نگین سیاس��ی خروج از عراق، در 
برابر مطالبه مردم و مس��ئوالن عراق��ی مقاومت کرده امری 
طبیعی اس��ت که مقامات آمریکایی نی��ز بارها به آن اذعان 

کرده اند. ترامپ راس��ما می گوید که م��ا برای نفت در عراق 
و س��وریه هس��تیم. اما آنچه مهم می نماید جنگ رسانه ای 
و روان��ی آمریکا علیه عراق و البته ایران اس��ت. پس از ترور 
سرداران مقاومت حرکتی عظیم برای اخراج آمریکا از منطقه 
ص��ورت گرفت که می تواند تار و پود حضور نظامی غرب در 
منطق��ه را در هم پیچد. اکنون می ت��وان گفت که آمریکا با 
رویکرد به چنین جنگ روانی س��عی دارد تا سرخوردگی با 
الق��ا ناتوانی در برابر آمریکا را در می��ان مردم عراق، ایران و 
آزادی خواهان منطقه و جهان ایجاد نماید تا ش��اید به زعم 
خود مانع از ای��ن حرکت عظیم مردمی علیه حضور آمریکا 
در منطقه ش��ود. سناریویی که راهکار مقابله با آن وحدت و 
یکپارچگی آزادی خواهان منطقه برای پایان دادن به حضور 
آمریکا در منطقه و محو رژیم صهیونیستی است که می تواند 

زمینه ساز ثبات و امنیت سراسری در کشور شود. 

یادداشت

مخالفت عراق با آغاز عملیات 
ارتش آمریکا 

همزمان با تش��دید مطالبات مردمی برای اخراج نیروهای 
آمریکایی، س��خنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق 
اع��الم کرد ک��ه هیچ گونه موافقتی با آغ��از عملیات ارتش 

آمریکا در عراق صورت نگرفته است.
 پس از ادعای مقامات نظامی آمریکا مبنی بر آغاز عملیات 

مشترک با ارتش عراق، سخنگوی نیروهای مسلح عراق این 
ادعا را رد کرد. »عبدالکریم خلف« گفت که فرماندهی کل 
نیروهای مس��لح عراق هیچ گون��ه موافقتی با آغاز عملیات 
ارتش آمریکا در عراق نکرده است.  آغاز عملیات های نظامی 
مش��ترک به وقفه دو هفته ای ایجادشده پس از تظاهرات ها 
مقابل سفارت آمریکا در عراق، پایان خواهد داد. این تصمیم 
همچنین دو هفته بعد از آن اتخاذ ش��ده که پارلمان عراق 
به طرحی که خواس��تار اخراج نیروهای آمریکایی از عراق 
است رأی مثبت داد. سخنگوی سازمان تروریستی سنتکام 

مدعی اعزام ش��مار نامش��خصی از نیروه��ای تیپ هوابرد 
آمریکا به س��فارت این کش��ور در بغداد و جایگزین شدن 
با تفنگداران دریایی آمریکا مس��تقر در این مکان ش��د. در 
این میان عضو کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق با تاکید 
ب��ر اینکه بغداد هیچ گونه توافقی با واش��نگتن برای ایجاد 
پایگاه ه��ای آمریکایی در خاک عراق ندارد، گفت: نیروهای 
آمریکایی نقش��ی در برق��راری امنیت در عراق نداش��تند. 
»علی الغانمی« عضو کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق در 
گفت وگو با خبرگ��زاری عراقی)واع( گفت: »قریب به ۲۵۰ 

هزار نظامی آمریکایی به همراه تانک هایش��ان در خاک ما 
بودند و دولت عراق توانس��ت در س��ایه توافق راهبردی با 
واش��نگتن آنها را اخراج کند«. همچنین »کاظم الصیادی« 
از نماین��دگان پارلمان عراق، تهدید »دونالد ترامپ« مبنی 
ب��ر تحریم ع��راق را نوعی دزدی توصیف ک��رد. او به وبگاه 
السومریه نیوز، گفت: »تهدیدات ترامپ در خصوص اعمال 
تحریم ها علیه عراق، نوعی دزدی است که از جانب مافیای 
مسلط بر فضای سیاسی آمریکا نشأت می گیرد، مافیایی که 

مردم آمریکا از آن خشمگین هستند.«

همزمان با تشدید جنایات عربستان در یمن صورت گرفت

باج گیری 500 میلیون دالری آمریکا از سعودی

فرانسه همچنان علیه ماکرون 
همزمان با چهل و سومین روز از اعتصاب سراسری در فرانسه، تظاهرات 
گس��ترده ای در پاری��س و دیگ��ر ش��هر ها در اعتراض به اص��الح قانون 

بازنشستگی برپا شده است.
اعتصاب سراسری فرانسه در اعتراض به طرح اصالح قانون بازنشستگی در 
این کش��ور وارد چهل و سومین روز خود شد. همزمان با چهل و سومین 
روز این اعتصاب، تظاهرات گسترده ای در پاریس و دیگر شهر های فرانسه 
برگزار شد. شرکت کنندگان در این تظاهرات از بخش های مختلف مانند 
اتحادیه ه��ای تجاری، کارکنان حمل و نقل ریل��ی، معلمان و بخش های 
دیگر با حضور در این تظاهرات خواس��تار عقب نش��ینی دولت فرانسه از 
طرح اصالح قانون بازنشستگی شدند. مهم ترین بخش طرح اصالح قانون 
بازنشس��تگی فرانسه، افزایش سن بازنشس��تگی از ۶۲ به ۶۴ سال است. 
دولت فرانس��ه هفته گذش��ته اعالم کرد این بخش از طرح اصالح قانون 
بازنشس��تگی را اجرایی نخواهد کرد، ام��ا معترضان خواهان توقف کامل 

طرح هستند.
طی روز های اخیر ش��هر های فرانسه شاهد تظاهرات  گسترده ضد دولتی 
بوده اند، اما »امانوئل مکرون«، رئیس جمهور فرانس��ه، همچنان بر اصالح 
قانون بازنشس��تگی پافش��اری می کند.اعتصاب سراسری فرانسه از روز ۵ 
دس��امبر ۲۰۱۹ )۱۴ آذر( آغاز شده و موجب اختالل شدید به خصوص 

در بخش حمل و نقل عمومی این کشور شده است.

 یورش نظامیان صهیونیست
به نمازگزاران مسجد االقصی

نظامیان رژیم اشغالگر بامداد امروز به صحن مسجداالقصی یورش برده و 
صدها نمازگزار را پس از اقامه نماز صبح شان، مورد ضرب و شتم و هدف 

گلوله های ساچمه ای و گاز اشک آور قرار دادند.
در جریان این حمله وحشیانه اشغالگران، ده ها نمازگزار دچار مصدومیت 
و ۳ نفر نیز بازداشت شدند. بامداد دیروز صدها فلسطینی برای اقامه نماز 
صبح در مسجد االقصی و حرم ابراهیمی در شهر الخلیل حاضر شدند که 
این مساله اشغالگران صهیونیست را متعحب و خشمگین کرد و در نهایت 
اقدام به سرکوب وحشیانه نمازگزاران کردند.در تحولی دیگر، جنگنده های 
اسرائیلی، یکی از پایگاه های مقاومت فلسطین) حماس( در شمال شهرک 
»بیت الهیا« در شمال نوار غزه را بمباران کردند.در این حمله ۳ موشک 
به این پایگاه شلیک شده اما این حمله تلفات جانی در پی نداشته است. 
س��خنگوی ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که این حمالت در پاسخ 
به ارس��ال بالون های آتش زا از نوار غزه به سمت اراضی اشغالی انجام شد. 
ارتش رژیم صهیونیس��تی چند س��امانه پدافند گنبدی آهنین در مناطق 
نزدیک به غزه مس��تقر ک��رد. خبر دیگر آنکه گزارش ها حاکی اس��ت که 
سازمان اطالعات نظامی رژیم صهیونیستی )امان( در گزارش ساالنه برای 
سال ۲۰۲۰ به تل آویو پیشنهاد کرده که حمالت در سوریه افزایش یابد.  

گزارش

جنای��ات عربس��تان در یم��ن در حالی همچن��ان قربانی 
می گیرد که سیاست باج گیری آمریکا نیز وارد فاز جدیدی 
ش��ده اس��ت چنانکه مقام های پنتاگ��ون می گویند دولت 
آمریکا از عربس��تان س��عودی ۵۰۰ میلیون دالر به عنوان 
کمک در تأمین هزینه های اس��تقرار نی��رو در منطقه پول 

گرفته است.
 یک مقام پنتاگون گفته عربس��تان س��عودی بابت تأمین 
هزین��ه  نیروهای آمریکایی حاضر در این کش��ور نزدیک به 
۵۰۰ میلیون دالر به واش��نگتن پرداخت کرده است.  وبگاه 
ش��بکه خبری »س��ی ان ان« با گزارش این خب��ر به نقل از 
مقامی که اشاره ای به نام او نشده گفته پرداخت این مبلغ، 
دس��امبر س��ال ۲۰۱۹ میالدی )بین ۱۰ آذر تا ۱۰ دی ماه 
۱۳۹۸( انجام ش��ده است. سی ان ان نوش��ته این نخستین 
بار نیس��ت که س��عودی ها ب��ه تأمین هزینه ه��ای نظامی 
آمریکا کمک می کنند. عربس��تان س��عودی، کویت و سایر 
کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس برای تأمین جنگ خلیج 
ف��ارس در س��ال های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱، ۳۶ میلیارد دالر به 
آمری��کا پرداخت کردند.  پرداخ��ت این مبلغ ۵۰۰ میلیون 
دالر کل هزینه های��ی که عربس��تان س��عودی باید بپردازد 
را ش��امل نمی ش��ود و طبق گزارش س��ی ان ان، مذاکراتی 
می��ان دو طرف بر س��ر اینکه ریاض چه مبل��غ دیگری به 
واشنگتن بدهکار اس��ت در جریان است.»ربکا ریباریش«، 
یکی از س��خنگوهای وزارت دف��اع آمریکا گفت: »مطابق با 
دس��تورالعمل رئیس جمهور برای افزایش مشارکت طرف ها 
در قب��ول مس��ئولیت، وزارت دف��اع آمریکا ب��ه تعامالتی 
با عربستان س��عودی در خصوص سهیم ش��دن در هزینه 

استقرار نیروها روی آورده است. استقرار این نیروها امنیت 
منطق��ه را تقویت کرده و خصومت ها و س��تیزه جویی ها را 
کاهش می دهد.« این تحرکات بیش��تر در چارچوب کشتار 
مردم یمن ص��ورت می گیرد چنانکه س��خنگوی نیروهای 
مس��لح یم��ن ادعای نماینده س��ازمان مل��ل در امور یمن 
مبنی بر کاهش حمالت ائتالف س��عودی به یمن را خالف 
واقع خواند.»یحیی سریع« سخنگوی نیروهای مسلح یمن 
تشدید حمالت ائتالف سعودی و مزدوارنش علیه یمن را با 
س��خنان نماینده سازمان ملل در امور یمن در تضاد خواند 

و گفت: »دشمن با یورش های زمینی روزانه و تالش هایش 
ب��رای نفوذ در خ��اک یمن ب��ه تش��دید درگیری ها دامن 
می زند«. وی با اشاره به ادامه حمالت هوایی جنگنده های 
ائتالف سعودی در روز پنجشنبه گفت: »شهر کتاف استان 

صعده در روز پنجشنبه سه بار بمباران شد«.
همزم��ان ب��ا آمریکا، تحرکات فرانس��ه ب��رای امتیازگیری 
و سرکیس��ه کردن عربس��تان ادامه دارد چنانک��ه ژان ایو 
لودریان، وزیر خارجه فرانس��ه به عربستان سفر می کند.بر 
این اس��اس، لودریان قرار اس��ت در س��فر دو روزه خود به 

عربس��تان به طور وی��ژه با همتایان خ��ود فیصل الفرحان، 
وزیر خارجه عربس��تان و عادل الجبیر، وزیر مشاور در امور 
خارجه عربس��تان دیدار و گفتگو کن��د. همچنین ماکرون 
رئیس جمهور فرانس��ه از اس��تقرار یگان های عملیات ویژه 
در ش��به جزیره عربس��تان و منطقه خلیج فارس خبر داد. 
رئیس جمهور فرانس��ه از قصد این کش��ور ب��رای اعزام ناو 

هواپیمابر به منطقه غرب آسیا خبر داد.
 این در حالی است که هماهنگ کننده امور انسانی سازمان 
ملل متحد در یمن نس��بت به خطر وقوع قحطی جدید در 
این کشور جنگ زده هشدار داد.»رامش رجا سینگام« افزود: 
»برنامه جهانی غذا و شرکایش ماهانه به بیش از ۱۲ میلیون 
تن در سرتاس��ر یمن غذا می دهند و با حمایت آژانس های 
انسان دوستانه، 7 میلیون شخص از آب آشامیدنی بهره مند 
هس��تند، بیش از یک میلیون و ۲۰۰ نفر نیز ماهانه معاینه 
پزش��کی ش��ده و بیش از ۲ ه��زار مرکز پزش��کی حمایت 
دریافت می کنند.«وی در ادامه تصریح کرد: »س��ال ۲۰۲۰ 
هم یمن ش��اهد بزرگترین بحران انس��انی خواهد بود و ما 
باید تمام تالش های مان را ب��رای تدوین برنامه های جدید 
ب��ه منظور افزایش درآمدهای خانواده هایی، که با ش��رایط 
قحطی دس��ت و پنجه ن��رم می کنند، ص��ورت دهیم تا از 
آثار این بحران کاس��ته ش��ود.« این مقام س��ازمان ملل در 
ادامه متذکر شد: »س��الیانه به ۱۵ میلیون نفر یعنی نیمی 
از ساکنان یمن کمک می کنیم.« وی همچنین موانع پیش 
روی ارس��ال کمک های انسان دوس��تانه به یمن را محکوم 
کرد و گفت: »۶.7 میلیون یمنی به کمک نیاز دارند و این 

رقم تا این لحظه بزرگترین رقم است.«

آمریکا و سیاست تحقیر
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