
گزارش

پاسخ یمنی ها همچنان به تجاوزات و محاصره اعمال شده 
از سوی ائتالف آمریکایی- سعودی، کوبینده و فراگیر است 
چنانکه س��خنگوی نیروهای مس��لح یمن در اطالعیه ای از 
هدف قرار دادن تأسیسات نفتی و پایگاههای نظامی دولت 

سعودی با موشک های بالستیک و پهپاد خبر داد.
سرتیپ »یحیی سریع« سخنگوی نیروهای مسلح یمن در 
اطالعیه ای به ش��رح عملیات وس��یع دیروزعلیه تأسیسات 
نفتی و مواضع نظامی عربستان سعودی پرداخت.به نوشته 
وبگاه المس��یره، وی گفت که نیروهای مسلح یمن در یک 
عملیات وس��یع، تعدادی از پایگاهها و تأسیسات حیاتی و 
نظامی دشمن سعودی را در مناطق »جیزان«، »نجران« و 

»عسیر« در جنوب عربستان هدف قرار دادند.
در ای��ن حمالت که به وس��یله موش��ک های بالس��تیک و 
پهپاده��ای تهاجمی ص��ورت گرفت، آش��یانه جنگنده ها و 
س��امانه های دفاع موش��کی پاتریوت در پای��گاه »خمیس 
مشیط« و فرودگاههای »ابها«، »جیزان« و »نجران« هدف 
ق��رار گرفت.همچنین تأسیس��ات بزرگ نفت��ی در منطقه 
صنعت��ی »جیزان« به دقت در هم کوبیده ش��د و به گفته 
»یحیی س��ریع« این حمالت در پاس��خ ب��ه »جنایت های 
دشمن« که آخرین آن جنایت استان »حجه« بود  و ادامه 
محاص��ره و همچنین همزمان با س��الروز جنایت »تنومه« 

انجام شد.
س��خنگوی نیروهای مسلح یمن در ادامه از حمله به پایگاه 
نظام��ی »تداوین« در اس��تان »مأرب« به هنگام نشس��ت 
فرماندهان سعودی با عناصر وابسته به دولت مستعفی خبر 
داد و گف��ت ک��ه در ای��ن حمله دهها تن کش��ته و زخمی 
ش��ده اند.یحیی س��ریع با تأکید بر ادامه »دفاع مش��روع« 
گفت ک��ه این حمالت ت��ا تحقق آزادی و اس��تقالل یمن 
انجام خواهد شد و نیروهای مسلح یمن تردیدی در اجرای 

عملیات های »دردناک« در آینده نیز نخواهند داشت.
برخی کاربران س��عودی از ش��نیده ش��دن ص��دای انفجار 
در ش��هرهای خمیس مش��یط و ابها در عربستان سعودی 
خبر دادند و نوش��تند که صدای این انفجارها بسیار مهیب 
بوده اس��ت. این پاسخ موش��کی در حالی صورت گرفت که 
جنگنده های متجاوز س��عودی آمریکایی ۵ اس��تان یمن را 
آماج حمالت وحش��یانه خود قرار دادند.شهرس��تان حرض 
در اس��تان حجه یک بار و شهرس��تان های صرواح و مجزر 
و عبدیه در اس��تان مأرب نیز ۱۰ بار، شهرس��تان الخب و 
الشعف در استان الجوف ۲ بار، شهرستان سفیان در استان 
عمران ۴ بار؛ هدف حمالت جنگنده های متجاوز س��عودی 

آمریکایی قرار گرفتند.
در همین حال وزارت بهداشت یمن از تداوم جنایات ائتالف 
س��عودی در یمن در سایه سکوت سازمان ملل انتقاد کرد.
در این بیانیه آمده اس��ت: ما شاهد ارتکاب جنایت از سوی 
ائتالف س��عودی در یمن هستیم اما س��ازمان ملل اقدامی 
برای توقف این جنایات نمی کند.در این بیانیه نوشته شده 
است: جنگنده های ائتالف سعودی منازل شهروندان یمنی 
را در روس��تای ضاع��ن بمباران کردند که ب��ه دنبال آن ۸ 
یمنی ک��ه تمام آنها را زنان و کودکان تش��کیل می دادند 
شهید شدند.بر اس��اس این بیانیه، حمالت ائتالف سعودی 
در برابر چشمان مسئوالن سازمان ملل رخ می دهد.وزارت 
بهداش��ت یمن اعالم کرد: ما شدیدا این حمالت را محکوم 
میکنیم چرا که بیانگر میزان وحش��یگری ائتالف سعودی 
بوده و مس��ئولیت خ��ون یمنی ها در جری��ان این جنایت 
و دیگ��ر جنایات بر گ��ردن متجاوزان اس��ت.این وزارتخانه 
افزود: سازمان ملل بعد از رسوایی تاریخی خود و حذف نام 
عربستان از لیست قاتالن کودکان یمنی نشان داد که تحت 
کنترل عربستان سعودی قرار دارد. ما باقی ماندن دبیر کل 

سازمان ملل در رأس این نهاد را محکوم می کنیم.
خبر دیگر آنک��ه تعدادی از ش��هروندان یمنی و همچنین 
فع��االن ع��رب و آلمانی ضم��ن حضور در مقابل س��فارت 
عربس��تان در برلین، تجاوز آل س��عود به یم��ن را محکوم 
کردند.در طول این راهپیمایی، شرکت کنندگان شعار هایی 
را علیه عربس��تان سر دادند و خواس��تار خروج فوری این 
کش��ور و همچنین امارات از خاک یمن ش��دند. معترضان 
همچنین مش��ارکت آمری��کا در تجاوز به یم��ن را محکوم 
کردند. در ط��ول این اعتراضات، همچنین تاکید ش��د که  
کش��ورهای متجاوز به یمن باید ف��ورا دخالت های خود در 
این کشور را متوقف کنند. معترضان حاضر در برابر سفارت 
عربستان در برلین، از قربانیان تجاوز  آل سعود به یمن یاد 
کردند، همچنین اصرار در ممانعت از رس��یدن کشتی های 

نفتی به خاک یمن محکوم شد.
عکس های بس��یاری از کودکانی که در پی تجاوز آل سعود 
به یمن به شهادت رسیدند و یا دچار ضایعه ای شده اند، در 
دست معترضان دیده می شد. از سوی دیگر یک منبع یمنی 
از اقدامات سفیر عربستان در یمن برای تشکیل یک دولت 
جدید خبر داد.یک منبع وابس��ته به دولت مس��تعفی یمن 

اعالم کرد که »محمد آل جابر« س��فیر عربس��تان سعودی 
در یمن در حال برگزاری نشس��ت هایی با گروه های تحت 
حمایت ریاض و ابوظبی در خصوص تشکیل دولت آتی یمن 
است.وی در ادامه افزود: محمد آل جابر سفیر عربستان در 
یمن به تازگی با تعدادی از مسئوالن وابسته به استان های 
جنوبی یمن در کنار مسئوالن شورای انتقالی تحت حمایت 
امارات دیدار داش��ته اس��ت.این منبع یمنی اظهار داشت: 
نشس��ت های سفیر عربس��تان در یمن با محوریت تشکیل 
دولت آتی در این کش��ور برگزار ش��ده است.وی همچنین 
گفت: س��فیر عربستان یک پیش��نهاد در خصوص تشکیل 
دولت آتی و س��هم استان های جنوبی در آن ارائه کرده به 
طوری که شورای انتقالی جنوب یمن تحت حمایت امارات 

۴ پُست وزارتی به دست خواهد گرفت.
الزم به ذکر اس��ت دیروز پایگاه خبری شبکه »روسیا الیوم 
گ��زارش داد ک��ه ده ها نظامی در اعت��راض به حقوق عقب 
افت��اده خ��ود در مقابل مق��ر ائتالف س��عودی در »عدن« 
)جنوب یمن( تجمع کردند.در این گزارش آمده اس��ت که 
معترض��ان بر پا کردن چادر در مقاب��ل دروازه ورودی مقر 

ائتالف سعودی در عدن تحصن کردند. 

عالی تتماج 

لبن��ان در حال��ی همچن��ان ب��ا چالش��های 
اقتصادی و اعتراض های مردمی همراه اس��ت 
که لودریان وزیر خارجه فرانس��ه قرار اس��ت 
اواخر این هفته به بیروت سفر کند. حال این 
س��وال مطرح است که این سفر با چه اهدافی 

دنبال می شود؟ 
با توجه به ش��رایط داخلی لبنان این مس��ئله 
مطرح شده است که از جمله اهدافی که او در 
این سفر به دنبال آن است، رایزنی با مقامهای 
لبنانی برای کمک به برون رفت این کشور از 
بحران اقتصادی و خروج از بن بست مذاکرات 
لبنانی ها با صندوق بین المللی پول خواهد بود. 
در همین حال از س��وی دیگر فرانسه عضوی 
مهم از گروه کشورهای کمک کننده به لبنان 

موسوم به »سدر« اس��ت که عالوه بر پاریس 
شامل نمایندگان سازمان ملل ، چین، آلمان، 
ایتالیا، روسیه، انگلیس ، آمریکا ، اتحادیه اروپا 
و اتحادیه عرب بوده و در سال ۲۰۱۳ میالدی 
تشکیل شده و محل برگزاری نشست های آن 
نیز در پاریس اس��ت. فرانسه ادعای کمک به 
اقتصاد فرانسه را دارد در حالی که این کشور 
پیش از این نیز وعده کمک ۳ میلیارد دالری 
به لبنان برای تس��لیح و تجهیز ارتش را داده 

بود که هرگز محقق نشده است. 
نکت��ه قاب��ل توج��ه آنکه س��فر لودری��ان در 
شرایطی صورت می گیرد که از یک سو لبنان 
تاکی��د دارد که ن��گاه یک جانبه ب��ه غرب و 
برخی کش��ورهای عربی پایان یافته و بیروت 
ب��ه دنبال توس��عه روابط با ش��رق از جمله با 
روس��یه، چین، ایران و .... است. از سوی دیگر 
دخالت های س��فیر آمریکا برای ناامن سازی 
و ش��کاف در لبن��ان با ناکامی همراه ش��د و 
افش��اگری های سید حس��ن نصراهلل دبیر کل 
حزب اهلل تم��ام برنامه های وی را نقش برآب 

کرد. نکته بسیار مهم در اوج بحران اقتصادی 
لبنان، نص��راهلل طرحی عملیاتی و واقع بینانه 
برای خروج این کشور از بحران مطرح کرد که 
اس��اس آن را رونق کشاورزی تشکیل می داد. 
تحق��ق این مه��م در کنار اش��تغال می توان 
بینازی لبن��ان از واردات و حت��ی تبدیل آن 
به یک صادر کننده محصوالت کش��اورزی را 
در پی داش��ته باش��د. با توجه به این شرایط 
و اذع��ان به این مس��ئله که فرانس��ه تاکنون 
کارکردی برای حل بحران های لبنان نداشته 
و بیشتر زمینه ساز بحران بوده تا حل آن، سفر 
لودریان را می توان تکرار بازی نیابتی فرانسه 
به جای آمریکا در منطقه دانس��ت. در حالی 
س��فر آمریکا نتوانست در لبنان سیاست فتنه 
سازی را اجرایی س��ازد، فرانسه سعی دارد با 
ادعای کمک به رفع نیازهای اقتصادی لبنان، 
این طرح را ادامه دهد که دور س��ازی بیروت 
از روابط با ش��رق و حتی حاشیه سازی طرح 
کش��اورزی حزب اهلل با وعده های اقتصادی را 

می توان از ابعاد این طراحی دانست. 

یادداشت

بازی نیابتی در بیروت 
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 انفجار مرگبار در ناو 
»یو اس اس بونهام ریچارد«

رس��انه ها از وقوع آتش سوزی در عرش��ه کشتی جنگی آمریکایی »یو اس 
اس بونهام ریچارد« مس��تقر در بندر »سن دیه گو« در جنوب غربی ایاالت 
متح��ده خبر دادند در حالی که تا س��اعت ها دولتمردان آمریکا از موضع 

گیری و اعالم علل این انفجار خودداری می کردند.
 گزارش های منتش��ر شده از سوی برخی رسانه های آمریکا حاکیست که 
بدنبال انفج��ار در ناوش��کن USS Bonhomme Richard در بندر 
"س��ن دیگو" آتش سوزی گس��ترده ای در این ش��ناور نظامی ایجاد شده 
اس��ت. گزارش شده که بدلیل گستردگی آتش س��وزی و احتمال انفجار 
مهمات موجود در ناو،کلیه سرنش��ینان تخلیه ش��ده اند. در همین ارتباط 
شبکه سی ان ان گزارش داد که بر اثر آتش سوزی در ناو آمریکایی حداقل 
۱۱ نظامی مجروح ش��ده اند.صفحه رس��می ارتش آمریکا در توییتر اعالم 
کرد که  ۲۱ نفر زخمی ش��ده اند که به بیمارستان منتقل شدند. در زمان 
حری��ق و انفج��ار ۱6۰ ملوان در ناو حضور داش��ته اند. منابع خبری اعالم 
کردند پلیس س��ن دیگو و نیروه��ای پلیس نظامی پای��گاه دریایی کلیه 
مسیرهای منتهی به بندر را مسدود کرده و اجازه نزدیک شدن خبرنگاران 

به محل انفجار را ندادند. با گذشت چند ساعت از وقوع انفجار وزارت دفاع 
و یا نیروی دریایی این کش��ور در مورد چگونگی و علل وقوع این رخداد 
که در منطقه ای نظامی و حفاظت شده بوقوع پیوسته واکنشی نداشتند. 
کاربران آمریکایی فعال در ش��بکه های اجتماعی س��اعاتی پس از انتشار 
اولین عکسها و فیلمها از انفجار و سپس آتش سوزی در این شناور نظامی 
با اشتراک گذاری تصاویر متعدد، نسبت به سکوت مقامات نظامی آمریکا 
در م��ورد این رخداد اظهار تعجب کردند.این رخداد می تواند در آس��تانه 
انتخابات ریاس��ت جمهوری به چالشی جدید برای دونالد ترامپ که هنوز 
درگیر عواقب س��وء مدیریت خود در مدیریت ش��یوع کرونا در این کشور 
اس��ت مبدل ش��ود ناو آمریکایی بونهوم ریچارد که از س��ال ۱۹۸۸ وارد 
نیروی دریایی آمریکا ش��ده، ۲۵۷ متر طول دارد و نزدیک به ۱۰۰۰ نفر 

خدمه در آن خدمت می کنند.

شکست حامی اروپا در انتخابات لهستان
با شمارش بیش از ۹۹ درصد از آراء انتخابات ریاست جمهوری لهستان، 
»آن��درژی دودا« رئیس جمه��ور محافظه کار فعلی این کش��ور با فاصله 
بس��یار اندک از رقیب خود، پیروز شد.کمیس��یون ملی انتخابات اعالم 
کرد که بعید است آراء باقیمانده شمارش نشده تغییری در نتیجه نهایی 

انتخابات ریاست جمهوری ایجاد کند.
طبق نتایج اعالم شده، دودا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری لهستان با 
کسب ۵۱.۲ درصد از مجموع آراء بر رقیب خود »رافائل ترزاکوفسکی« شهردار 
ورش��و ب��ا ۴۸.۸ درصد آراء پیروز ش��د.در صورتیکه دودا برای پنج س��ال دیگر 
بعنوان رئیس جمهور لهس��تان ادامه فعالیت دهد، سیاست های ملی گرایانه ای را 
دنبال می کند و به احتمال بس��یار زیاد تنش های فعلی با اتحادیه اروپا نیز ادامه 

خواهد داشت.

واکنش نجباء به تحوالت اخیر عراق 
»نصر الشمری« معاون دبیرکل سخنگوی جنبش مقاومت اسالمی نجباء 
عراق با انتشار یک پس��ت توئیتری به تحوالت اخیر این کشور واکنش 
نشان داد.بر اساس این گزارش، نصر الشمری در توئیت خود اعالم کرده 
اس��ت: تظاهرات حق قانونی هر انسان اس��ت، چه با او هم عقیده باشی 
و چه مخالف. وی گفته اس��ت: آنچه باید منع ش��ود، تعرض به نهادهای 
دولتی و اموال عمومی و خصوصی است؛ اما اظهارنظر با شیوه های مسالمت  
جویانه، حقی اس��ت که قانون اساس��ی برای همه ملت عراق تضمین کرده است. 
الشمری افزوده اس��ت: هیچ گروهی اجازه مصادره حق قانونی، اخالقی و انسانی 
تظاهرات کنندگان را ندارد. س��خنگوی نجباء همچنین در توئیتی دیگر نوش��ته 
اس��ت: نه به بس��تن دهان ها! نه به مصادره آراء. عراق ط��ی روزهای اخیر دوباره 

شاهد اعتراض های مردمی بوده است.

سیاست مشت آهنین در دستکش مخملی
رئیس جمهور روسیه با اشاره به کارزار جمع آوری رأی در ایاالت متحده 
و دور جدی��دی از لفاظی ها علیه روس��یه، تأکید کرد این موضوع باعث 
تاس��ف اس��ت؛ چرا که بدگویی در نزد کل سیستم روابط بین المللی به 

شمار می آید و بر روابط بین روسیه و آمریکا نیز تأثیر منفی دارد.
والدیمیر پوتین اظهار کرد فکر می کند روس��یه باید در جهان سیاس��ت 

"مشت آهنین در دستکش مخملین" را دنبال کند.
وی طی مصاحبه ای در ش��بکه تلویزیونی راش��ا-۱ با کاخ کرملی��ن، در این باره 
اظه��ار ک��رد: گمان نمی کنم هنگام دفاع از منافع خود الزم باش��د مثل دیوانه ها 
رفتار کنیم؛ مانند کس��ی که با تیغ در دستش، این سو و آن سو می رود و فحش 
می دهد. ما نقل قولی داریم- مش��ت آهنین در دس��تکش مخملی. سبک ما این 

است.

 تأسیسات نفتی و پایگاههای نظامی سعودی هدف موشک  های بالستیک

 و پهپادهای یمنی قرار گرفت

عربستان مغلوب اراده یمن 
 فلسطین: وبینار »حمایت از فلسطین و کشمیر« 
با حضور ش��خصیت های سیاس��ی، اندیش��مندان، 
پژوهش��گران و رهبران مذهبی با هم��کاری بنیاد 
فلس��طین پاکس��تان برگ��زار شد.اندیش��مندان و 
رهبران سیاس��ی و مذهبی جهان اس��الم بر تداوم 
حمای��ت از مردم فلس��طین و مقابله با طرح الحاق 

کرانه باختری تاکید کردند.

 بحرین: دیوان عالی بحرین حکم اعدام دو جوان 
به نام های »محمد رمضان« و »حس��ین موس��ی« 
را در حال��ی تأیید کرد که طب��ق گزارش نهادهای 
حقوقی اعترافات این دو جوان تحت ش��کنجه بوده 
اس��ت. حکم اعدام ای��ن دو جوان ب��ه تأیید نهایی 
رسیده و اکنون در انتظار امضای پادشاه این کشور 

جهت اجرای حکم است.

 کش�میر: در آخرین حمله نظامی��ان هندی به 
مس��لمانان مظلوم کش��میر ۴ جوان کش��میری به 
ضرب گلوله مس��تقیم به ش��هادت رس��یدند.حمله 
نظامی��ان هندی همزمان با روز ش��هدای کش��میر 
انجام ش��د و مناطق��ی نیز در س��رینگر و بارا موال 

توسط نظامیان هندی به محاصره درآمد.

 لیبی: س��رتیپ»ابراهیم بیت المال« فرمانده اتاق 
عملیات س��رت و الجفره وابسته به دولت وفاق ملی 
گفت که »فایز السراج« رئیس این دولت و فرماندهان 
نظامی در نشست روز شنبه در طرابلس درباره تشدید 

حمایت از محورهای جنگی در غرب توافق کردند. 

 ترکیه: علی رغم اینکه دولت ترکیه خود به انتقال 
شبه نظامیان سوری به لیبی برای حمایت از »دولت 
وفاق ملی« این کشور متهم است، اما »رجب طیب 
اردوغ��ان« رئیس جمهور ترکی��ه وجود جنگجویان 
خارج��ی در لیبی را عامل اصل��ی خون ریزی ها در 

این کشور معرفی کرد.
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