
تالش اسکاتلند برای همه پرسی 
استقالل از انگلیس

وزی��ر اول اس��کاتلند اعالم کرد ک��ه در حال تهیه 
پیش نوی��س الیح��ه ای ب��رای برگ��زاری دوب��اره 

همه پرسی استقالل از انگلیس است.
»نیکوال اس��تورجن« وزیر اول اسکاتلند، اعالم کرد 
مش��غول تهیه پیش نویس الیحه ای برای برگزاری 
همه پرس��ی اس��تقالل از انگلیس است.اس��تورجن 
همچنین اعالم کرد در طرح او اصل پرسش و زمان 
دقیق برگزاری همه پرس��ی نیز مشخص شده است. 
به گفته این وزیر اس��کاتلندی، این الیحه تا پیش 
از برگزاری انتخابات پارلمانی س��ال آینده منتش��ر 
خواهد شد.به دنبال ش��یوع ویروس کرونا پیگیرِی 
پیشنهاد همه پرسی جدید اس��تقالل اسکاتلند که 
ماه ها پیش مطرح ش��ده بود در ماه مارس )اسفند( 

متوقف شد.
نخس��تین همه پرسی استقالل اس��کاتلند در سال 
۲۰۱۴ میالدی برگزار ش��د و رأی ۴۵ درصد افراد 
»آری« و ۵۵ درصد »نه« اعالم ش��د. به این ترتیب 
این منطقه نیمه خودمختار در آن زمان نتوانس��ت 
اس��تقالل کامل خ��ود را از پادش��اهی انگلیس به 
دس��ت آورد.در س��ال ۲۰۱۶ و در زمان همه پرسی 
برگزیت نیز بیشتر اسکاتلندی ها به خروج انگلیس 
از اتحادی��ه اروپ��ا رأی دادند؛ بنابرای��ن با توجه به 
نظر منفی اس��کاتلندی ها ب��ه برگزیت و همچنین 
انتقاد ه��ای فراوانی که به عملکرد ُکند و دیرهنگام 
دولت »بوریس جانس��ون« نخس��ت وزیر انگلیس، 
در مبارزه با کرونا در کش��ور وج��ود دارد، می توان 
اینگونه برداش��ت کرد که ملی گرایان اس��کاتلندی 
معتقدند اکنون زمان مناس��بی برای تجدید رؤیای 
اس��تقالل خواهد بود.در صورت استقالل اسکاتلند، 
انگلیس حدود یک س��وم از مس��احت و یک دهم 
از جمعیت خود را از دس��ت خواهد داد. همچنین 
با از دس��ت دادن بخش��ی از منابع درآمد خود در 
اسکاتلند، جایگاه فعلی خود به عنوان اقتصاد ششم 

جهان را نیز از دست می دهد

نیمچه گزارش

علی تتماج 

امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانس��ه دیروز در س��فری 
رس��می راهی عراق شد. حال این س��وال مطرح است که 
اهداف وی از این سفر چه بوده و چرا راهی این کشور شده 
است؟ آنچه از سوی ماکرون برای اهداف سفرش ذکر شده 
اقدام هماهنگ با سازمان ملل برای حل چالشهای سیاسی 
و رس��یدن عراق به روندی با ثبات بوده اس��ت وی ادعای 

ناج��ی بودن ب��رای عراق را مطرح و س��عی کرده تا چنان 
نش��ان دهد که برای اهداف خیرخواهانه و برقراری امنیت 
در عراق و منطقه راهی بغداد ش��ده اس��ت. این مس��ئله 
زمانی بیش��تر نمود می یابد که وی تروریس��م را تهدیدی 
ب��زرگ دانس��ته و بر حمایت از عراق در برابر تروریس��م و 
دخالت های خارجی تاکید کرده است. این ادعاها از سوی 
ماکرون در حالی صورت گرفته اس��ت که در باب حاش��یه 
اهداف وی چند نکته قابل توجه است. نخست آنکه فرانسه 
از گذش��ته عراق را ب��ه عنوان یکی از مناط��ق نفوذ خود 
دانسته و اکنون نیز تالش دارد تا با بهره گیری از وضعیت 
نابس��امان سیاس��ی و اقتصادی عراق برای تحقق این امر 
بهره گیرد. البته این مس��ئله نیز مطرح است که فرانسه با 

تهدیدات تروریستی مواجه است و بازگشت فرانسوی های 
عضو داعش را تهدیدی برای امنیت خود می داند لذا سعی 
دارد ت��ا از ظرفیت های عراق ب��رای مقابله با این وضعیت 
به��ره گی��رد. دوم آنکه بخش��ی از اهداف این س��فر را در 
اهداف منطقه ای فرانسه می توان جستجو کرد. پارس طی 
هفته ه��ای اخیر با ترکیه بر س��ر مدیترانه با چالش مواجه 
شده اس��ت لذا س��عی دارد با تقویت روابط با کشورهایی 
مانند یونان، قبرس، عراق و... حلقه محاصره ترکیه را تنگ 
تر نماید. عراق یکی از محورهای اقتصادی ترکیه اس��ت و 
لذا می توان گفت که پاریس  با رویکرد به بغداد سعی دارد 
تا از میزان نفوذ ترکیه در عراق کاس��ته و از آن به عنوان 
ابزار فش��ار در مناقشات میان دو کش��ور بهره گیرد. نکته 

دیگر آنکه فرانس��ه طراحی جدیدی را برای گسترش نفوذ 
در خاورمیانه در پیش گرفته است. با کاهش حضور آمریکا 
و بعضا انگلیس در منطقه، فرانسه به دنبال احیای جایگاه 
خود اس��ت چنانکه نمود این رفتار را در تحرکات ماکرون 
در لبنان می توان مش��اهده کرد که طی یک ماه دو مرتبه 
به این کش��ور سفر داشته است. س��فر ماکرون به عراق را 
ادامه این روند می توان دانس��ت که در چارچوب رویاهای 
فرانس��ه برای گسترش نفوذ در خاورمیانه صورت می گیرد 
بویژه اینکه فرانسه در اقتصاد با بحران مواجه است و سعی 
دارد ت��ا از ظرفیت های ویرانی های منطقه برای رس��یدن 
به منافع اقتصادی بهره گیرد که بخش��ی از اهداف س��فر 

ماکرون به عراق در این چارچوب بوده است. 

یادداشت

گزارش

در آس��تانه انتخاب��ات و در حالی که ترام��پ و بایدن برای 
کسب آرا به هر ابزاری حتی اهانت و رفتارهای غیر اخالقی 
روی آورده اند، بر اساس نتایج یک نظرسنجی، بیش از ۵۰ 
درص��د از رأی دهندگان آمریکای��ی معتقدند که دو حزب 
اصل��ی این کش��ور منافع س��ران حزبی را ب��ه منافع مردم 

ترجیح می دهند.
نتای��ج یک نظرس��نجی در آمری��کا نش��ان می دهد مردم 
ای��ن کش��ور معتقدن��د اعضای ه��ردو ح��زب دموکرات و 
جمهوری خواه رضایت سران حزب خود را به رضایت مردم 
ترجیح می دهند.به نوش��ته پایگاه اینترنتی شبکه »هیل«، 
نظرس��نجی انجام شده از سوی این رس��انه در همکاری با 
مرکز تحقیقاتی »هریس ایکس« نش��ان می دهد، به عقیده 
مردم آمریکا، نام��زد حزب جمهوری خواه انتخابات ۲۰۲۰، 
به میزان ۶ درصد بیش��تر از نام��زد حزب دموکرات، جلب 
رضایت حزب خود را در اولویت قرار داده است.طبق نتایج 
این نظرس��نجی، ۵۴ درصد از رأی دهندگان آمریکایی باور 
دارند که اعضای حزب دموکرات، منافع س��ران حزب خود 
را به منافع مردم ترجیح می دهند.از سوی دیگر، ۶۰ درصد 
از ش��رکت کنندگان در این نظرسنجی معتقدند که اعضای 
حزب جمهوری خواه آمری��کا، منافع این حزب را به منافع 
مردم کش��ور خود ترجیح می دهند.نظرس��نجی ملی مرکز 
»مورنینگ کنس��ول« که از ۱۲ هزار و ۹۶۶ نفر رأی دهنده 
آمریکایی از تاریخ ۲۸ تا ۳۰ اوت )هفتم تا نهم شهریور ماه( 
ب��ه عمل آمده، ۵۱ درصد از بای��دن و ۴۳ درصد از ترامپ 

حمایت شده است.
در همین حال در ادامه توجیه سرکوب مردم، رئیس جمهور 
آمری��کا در بازدید از ش��هر کنوش��ا، تظاه��رات مردم علیه 

نژادپرس��تی پلیس را »تروریس��م داخلی« توصیف کرده و 
از لزوم انتقادات از پلیس سخن گفت.

 علی رغم درخواس��ت مقامات محلی ش��هر »کنوشا« واقع 
در ایال��ت ویسکانس��ین از »دونالد ترام��پ« رئیس جمهور 

ایاالت متحده برای س��فر نکردن به این ش��هر در بحبوحه 
اعتراضات ضد نژادپرس��تی و خش��ونت پلی��س آمریکایی 
علیه رنگین پوس��تان، وی اما به این ش��هر سفر کرد.ترامپ 
به کنوش��ا سفر کرد اما نه برای التیام دادن شکاف تبعیض 

نژادی و درخواست برای پایان خشونت علیه رنگین پوستان 
بلکه ب��رای اعالم حمایت از پلی��س و نیروهای امنیتی که 
مشغول س��رکوب اعتراضات مردمی هستند.بر این اساس، 
وی در س��فر خود به کنوش��ا نه تنها از »ِجیکوب بلِیک«، 

ش��هروند سیاهپوس��تی ک��ه ده روز پیش ب��ه ضرب هفت 
گلوله پلیس سفیدپوست آمریکا فلج شده و در بیمارستان 
بس��تری اس��ت، عیادت نکرد بلکه حتی با خانواده وی نیز 

دیداری نداشت.

رئیس جمه��ور آمریکا ضمن دادن وع��ده اختصاص بودجه 
فدرال بیش��تر به کنوشا، مجدداً اظهارات تفرقه افکنانه خود 
و توهین به معترضان را از س��ر گرف��ت: »این ها تظاهرات 
مس��المت آمیز نیس��ت، بلکه واقعا تروریسم داخلی است«.

ترام��پ در ادامه اتهام زنی های خود ب��ه تظاهرات کنندگان 
اف��زود:  »ب��رای متوقف کردن خش��ونت سیاس��ی، ما باید 
با ایدئول��وژی افراطی نیز برخورد کنیم. م��ا باید اظهارات 
خطرناک ضد پلیس را س��رکوب کنی��م. بدون کمک من، 
کنوش��ا با خاک یکس��ان می ش��د«.این در حالی است که 
ترامپ تهدید کرده مأموران فدرال بیش��تری به ش��هرهای 
تحت مدیریت دموکرات ها که در آن تظاهرات های مردمی 
برپاس��ت، اعزام می کند حتی اگر ش��هرداران آنها مخالفت 
کنند. در همی��ن حال به دنبال تجمع معترضان آمریکایی 
در مقابل س��اختمان محل سکونت ش��هردار پورتلند، وی 
اعالم کرده که به دنبال جایی جدید برای س��کونت است. 
»تِد ویلر«، ش��هردار شهر پورتلند آمریکا در پی اعتراضاتی 
که بیش از س��ه ماه متوالی در این شهر برپا شده به دنبال 
تغییر محل سکونت خود است. ش��هردار پورتلند با ارسال 
ایمیلی به هم س��اختمانی های خود در منطقه »پِرل« خبر 
داد که به دنبال جای جدیدی برای زندگی اس��ت.  وی در 
این ایمیل که تصویری از آن به دست شبکه خبری »فاکس 
نیوز« رسیده ضمن اعالم این خبر نوشت: »من می خواهم 
صمیمانه به دلیل خس��ارات وارده ش��ده به خانه های ما و 
ترس��ی که به خاطر موقعیت من دارید، عذر خواهی کنم.« 
فاکس نیوز بر اساس گزارشی نوشته ساختمانی که ویلر در 
آن زندگ��ی می کند ۱۱۴ واحد دارد و در طبقه همکف آن 

فضایی تجاری گنجانده شده است. 

رویاهای ماکرون به عراق رسید 
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افشای طرح فرانسه برای لبنان 
رئیس جمهور پیش��ین لبنان با نحوه تعامل فرانسه با لبنان و دیکته های 
خارج��ی مخالفت کرد و گفت، قصد پاریس برقراری صلح میان بیروت و 
تل آویو است.»امیل لحود« رئیس جمهور پیشین لبنان در مصاحبه ای بر 
رد دیکته های خارجی برای این کشور تأکید کرد.وی به شبکه »المیادین« 
گفت: این اسرائیل است که هر چه را در رابطه با لبنان بخواهد، به آمریکا 
دیکته می کند نه بالعکس. همه آنچه برای اس��رائیل مهم است، این است که 
عرب ها ضعیف باقی بمانند.لحود ادامه داد: فرانس��ه خواس��تار صلح میان لبنان و 
اسرائیل اس��ت همان کاری که امارات انجام داد و فردا سعودی نیز انجام خواهد 
داد. لحود تصریح کرد، براس��اس گزارش »فیگارو« فرانسه سیاستمداران لبنانی 
را ب��ا پول هایی که از قبل از ۱۷ اکتبر )زمان ش��روع ناآرامی ها در لبنان( قاچاق 

کرده اند، تهدید کرده است تا سریع تر بر سر نخست وزیر توافق کنند.

جواب رد فیلیپین به تحریم های ضدچینی آمریکا
دولت فیلپین اعالم کرد علی رغم تحریم های آمریکا علیه چین، به همکاری 
با ش��رکت های چینی ادامه داده و منافع ملی خود را به منافع واش��نگتن 
ترجیح خواهد داد. س��خنگوی »رودریگو دوترته« رئیس جمهور فیلیپین 
در این باره گفت، با وجود اینکه آمریکا برخی ش��رکت های چینی را مورد 
تحریم قرار داده اس��ت، تجارت و همکاری با آن ها ادامه خواهد یافت. وی 
گفت، این کش��ور رعیت قدرت های خارجی نیس��ت و منافع خود را به منافع 
واش��نگتن ترجیح نخواهد داد.وی افزود:»آق��ای رئیس جمهور تأکید کرده اند که ما 
کشوری آزاد و مستقل هستیم، از دستورات آمریکا پیروی نمی کنیم «.هفته گذشته 
وزارت بازرگانی آمریکا در بیانیه ای مدعی شد: »۲۴ شرکت چینی را به خاطر کمک 
به ارتش چین برای ساخت وس��از و نظامی سازی جزایر مصنوعی در دریای جنوبی 

چین که به طور بین المللی محکوم شده است، مورد تحریم قرار می دهد«.

 موضع مداخله جویانه بروکسل در قبال بالروس 
س��خنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت، اقدامات اتحادیه اروپا علیه 
ب��الروس، با اصول ع��دم مداخله در امور داخلی کش��ورهای مس��تقل 
مغای��رت دارد. »ماریا زاخ��ارووا« گفت، مواضع اتحادی��ه اروپا در قبال 
اوضاع بالروس، مداخله در امور داخلی این کش��ور محس��وب می شود.

زاخارووا گفت: متأس��فانه متوجه ش��دیم که اتحادیه اروپا از تالش برای 
اثرگذاری بر روی این کش��ور دوس��ت خودداری نکرد«. وی افزود: »به جای 
تدبیر و خویش��تن داری الزم برای فراهم کردن شرایط برای گفت وگوی گسترده 
در س��طح مل��ی، ترجیح بر این بود که تحریم های��ی یک جانبه و غیرقانونی وضع 
ش��وند«. وی درخصوص کمک های مالی کش��ورهای اروپای��ی به مخالفان دولت 
بالروس هشدار داد و گفت:»چنین اقداماتی با اصول عدم مداخله در امور داخلی 

کشورها که در سند هلسینکی قید شده است، مغایرت دارد«.

 لبنان: دیوید ش��نکر دستیار وزیر خارجه آمریکا 
در امور خ��اور نزدیک در اتهام زنی ه��ای تازه خود 
مدعی شد، حزب اهلل خواس��تار اصالحات در لبنان 
نیس��ت بلکه دنب��ال دفاع از ایران است.ش��نکر در 
همی��ن زمینه اعالم کرد، فاجعه انفجار بندر بیروت 
نتیج��ه چندین ده��ه نادیده گرفت��ن منافع مردم 
توس��ط دولت های لبنان است. دولت لبنان باید به 
اصالحات اعتقاد داشته باشد و لبنان امروز نیازمند 
دولتی مس��ؤولیت پذیر و شفاف است که به ملت و 

درخواست های آنها توجه کند.

 ونزوئال: رئیس جمهور ونزوئال گفته است همتای 
آمریکایی اش دس��تور ترور او را ص��ادر کرده و ۱۵ 
میلی��ون دالر جای��زه برای س��ر او پیش��نهاد داده 
اس��ت.مادورو در توئیتر خود نوش��ت: م��ن قربانی 
وحش��یانه ترین حمالت ش��دم. دول��ت آمریکا ۱۵ 
میلیون دالر برای سر من پیشنهاد داد. دونالد ترامپ 
قت��ل من را تأیید کرد، من اغراق نمی کنم، و آن ها 
در تالش��ند گروهی از تک تیرانداز ها را بفرستند یا 
آن ها را در ونزوئال برای کشتن من استخدام کنند. 

دونالد ترامپ چنین تصمیمی داشت.

 قبرس: وزارت خارجه آمریکا از تعلیق محدودیت 
مرب��وط ب��ه ص��ادرات و واردات تجهی��زات دفاعی 
غیرکشنده به قبرس خبر داد. »مورگان اورتاگوس« 
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خبر داد که واشنگتن 
محدودیت های مربوط به صادرات و واردات  تجهیزات 

دفاعی غیر کشنده به قبرس را بر می دارد.

 افغانستان: برخی رسانه های افغانستان گزارش 
دادن��د که دولت این کش��ور تاکن��ون ۲۰۰ زندانی 
خطرناک طالبان را آزاد کرده است.فریدون خازون، 
سخنگوی ش��ورای عالی مصالحه افغانستان در این 
ب��اره گفت که بزودی تب��ادل زندانیان میان دولت 

افغانستان و طالبان تکمیل خواهد شد. 

 چین: چی��ن به ادعای وزارت دفاع آمریکا مبنی 
بر اینکه پکن در یک دهه آینده تعداد کالهک های 
هس��ته ای خ��ود را دو براب��ر افزای��ش خواهد داد، 
واکنش نش��ان داد. »هوآ چون  اینگ«، س��خنگوی 
وزارت خارج��ه چین با رد ای��ن ادعا گفت گزارش 

پنتاگون مغرضانه تهیه شده است.

نظرسنجی ها از بی اعتمادی گسترده آمریکایی ها به دولتمردانشان حکایت دارد

برتری رضایت سران دموکرات و جمهوریخواه بر رضایت مردم

حمایت ماکرون از نشریه هتاک به 
پیامبر اسالم)ص(

به بهانه ازادی بیان، رئیس جمهور فرانس��ه با بی اعتنایی نس��بت به جدیدترین 
گس��تاخی نشریه فرانسوی در بازنش��ر تصاویر موهن به پیامبر اکرم)ص( گفت 

که در جایگاهی نیست که بخواهد درباره این اقدام توهین آمیز قضاوت کند.
 »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانس��ه با بی اعتنایی نس��بت به گس��تاخی 
جدید نش��ریه »ش��ارلی ابدو« در انتش��ار تصاویر موهن ب��ه پیامبر اکرم )ص( 
مدعی شد که در جایگاه قضاوت درباره این تصمیم نشریه فرانسوی در انتشار 
این تصاویر موهن قرار ندارد.نش��ریه »شارلی ابدو« روز سه شنبه و یک روز قبل 
از آنکه ۱۳ مرد و زن در دادگاهی در فرانسه به بهانه حمله به دفتر این نشریه 
در سال ۲۰۱۵ مورد محاکمه قرار گیرند، اعالم کرد که کاریکاتورهای جنجالی 
موهن به پیامبر اکرم )ص( را بازنشر کرده است. ماکرون در سفر خود به لبنان 
در توجیه این اقدام موهن نشریه شارلی ابدو مدعی شد که فرانسه کشوری با 
آزادی بیان اس��ت و اینکه وی در جایگاهی نیست که بخواهد در خصوص این 
تصمیم برای بازنش��ر تصاویر موهن به پیامبر اکرم )ص( در نشریه شارلی ابدو  
قضاوت کند.وی توضیح داد: »رئیس جمهور این کشور هرگز در جایگاهی قرار 
ندارد که درباره انتخاب سرمقاله یک خبرنگار یا اتاق خبر قضاوت کند. هرگز. 

زیرا ما آزادی بیان داریم«.
نش��ریه ش��ارلی اب��دو، در س��رمقاله توهین آمی��زی که سه ش��نبه هم��راه با 
کاریکاتورهای جنجالی اش منتش��ر کرده نوشته، این تصاویر »متعلق به تاریخ 
هس��تند و تاری��خ را نمی توان بازنویس��ی یا پ��اک کرد.«کاریکاتورها و تصاویر 
توهین آمیز نش��ریه ش��ارلی ابدو بارها جنجال آفرین شده اند. کاریکاتورهایی که 
این نشریه روز گذشته مجدداً منتشر کرده اولین بار در سال ۲۰۰۶ توسط در 
یک روزنامه دانمارکی منتشر شد. این اقدام با تظاهرات های گسترده مسلمانان 
در سراسر دنیا روبه رو شد. پیش از این نیز در سوئد به قران هتاکی شده است 
چنانکه شیخ األزهر مصر اهانت عده ای از افراد تندرو در سوئد به قرآن کریم را 
»جنایت تروریستی وحشیانه« خواند. همچنین شیرین مزاری وزیر حقوق بشر 
پاکستان با اشاره به آتش زدن قران مجید در سوئد و نروژ و بازنشر کارتون  های 
توهین آمیز در نشریه ش��ارلی ابدو فرانسه، هشدار داد، اسالم هراسی در اروپا 

بدون کنترل در حال افزایش است.

تکرار »زانو روی گردن« اینبار توسط 
نظامیان صهیونیست

ویدئویی در شبکه های اجتماعی پخش شده که یک نظامی صهیونیستی را در 
حال فش��ردن زانویش بر روی گردن یک معترض فلسطینی در کرانه باختری 

نشان می دهد.
ویدئویی به تازگی در ش��بکه های اجتماعی منتش��ر شده است که یک نظامی 
صهیونیس��ت را در حالی نش��ان می دهد که زانوی خود را بر روی گردن یک 
معترض میانس��ال فلسطینی که در حین اعتراضات در کرانه باختری بازداشت 
ش��ده، می فشارد.ش��بکه »الجزیره« در این خصوص گزارش کرد، تصاویری در 
شبکه های اجتماعی پخش ش��د که یک نظامی صهیونیستی را نشان می دهد 
که »خیری هانون« معترض ۶۵ ساله فلسطینی را به سمت زمین ُهل می دهد 
و دیگر نظامیان صهیونیس��تی سالح های خود را باال می آورند و بر سر گروهی 
از عکاس��ان خبری که به سمت معترض فلسطینی آمده و از این صحنه عکس 

و فیلم می گیرند، فریاد می زنند.
این جنایت در حالی است که رسانه های صهیونیستی به نقل از یک مقام ارشد 
وزارت خارجه امارات گزارش دادند که این کش��ور به دنبال افتتاح کنسولگری 
در ش��هر ناصریه یا بندر حیفا واقع در ش��مال فلس��طین اشغالی است. در این 
میان »مائیر بن ش��بات« رئیس ش��ورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی که 
به امارات س��فر کرده است با »انور قرقاش« وزیر مشاور در امور خارجه دولت 
امارات دیدار کرد. از س��وی دیگر ش��اه بحرین به دنبال انتقادهای گسترده از 
عربس��تان و امارات در سازش با رژیم صهیونیس��تی در دیدار با مشاور رئیس 

جمهور آمریکا سعی در تبرئه این رژیم های عربی کرد.
در همی��ن ح��ال در ادام��ه رویکرد مقاومت��ی، گروه های مقاومت فلس��طینی 
ضمن اس��تقبال از برگزاری نشس��ت گروه های فلس��طینی در بی��روت، آن را 
گامی مهم برای تجدید وحدت خواندند.قرار اس��ت امروز نشس��ت دبیران کل 
گروه هفلسطینی در بیروت پایتخت لبنان برگزار شود و »محمود عباس« رئیس 
تشکیالت خودگردان نیز از طریق ویدئو کنفرانس در آن سخنرانی خواهد کرد. 
از س��وی دیگر در واکنش به زخمی ش��دن دو صهیونیس��ت توسط یک جوان 
فلس��طینی، جنبش��های حماس و جهاد اس��المی از این عملیات استقبال و بر 

تداوم مبارزه تأکید کردند.

آوار بمب های خوشه ای سعودی 
بر سر یمن 

س��ازمان ملل در گزارش اخیر خود اعالم کرد که ائتالف س��عودی-امارات در 
عملیات ه��ای نظامی خود در ش��هر الحدیده یمن از بمب ممنوعه خوش��ه ای 

استفاده می کند.
بعد از اینکه فاش ش��د ائتالف عربستان-امارات در یکی از حمالت هوایی علیه 
ش��هر الحدیده یمن از بمب های خوشه ای استفاده کرده ، سازمان ملل با انتشار 
ای��ن گزارش در این خصوص اعالم نگرانی کرد. »ابیجیت گوها«، رئیس هیئت 
نماینده س��ازمان ملل در یمن در بیانیه ای گفته در مورد حمالت هوایی مکرر 
در تاریخ ۱۶ تا ۲۳ اوت علیه منطقه »االرج«، که ما بین شهر الحدیده و بندر 

الصلیف این کشور واقع شده، نگران است. 
وی همچنی��ن گفت ع��الوه بر گزارش ها درباره اس��تفاده از بمب خوش��ه ای، 
درگیری هایی که صبح پنجش��نبه اطراف شهر الحدیده به وجود آمدند نگرانی 
بس��یاری به وجود آورد. گوه��ا از طرف های درگیر در یمن خواس��ت از انجام 
هرگون��ه اقدامی که ب��ه اجرای توافق آتش بس الحدیده خدش��ه وارد می کند، 

خودداری کنند.
این توافق میان دولت مستعفی و انصار اهلل یمن در سیزدهم دسامبر سال ۲۰۱۸ 
در اس��تاکهلم، پایتخت سوئد به امضا رس��ید. این مقام سازمان ملل همچنین 
از طرف های درگیر یمن خواس��ته از انجام اقداماتی که جان غیر نظامیان را در 
این شهر به خطر می اندازد پرهیز کنند. خبر دیگر از یمن آنکه رئیس رؤسای 
قبایل س��قطری یمن ب��ا انتقاد از توطئه س��عودی-اماراتی، تأکید کرد که این 
دو کش��ور در پی تغییر بافت جمعیتی این جزیره هستند.»عیسی بن یاقوت« 
رییس رؤسای قبایل سقطری یمن نسبت به توطئه جدید سعودی و امارات در 
این جزیره هش��دار داد. یکی از رهبران جنبش انصاراهلل یمن  به اخبار حاکی 
از تاس��یس پایگاه هایی امارات در یمن که رژیم صهیونیس��تی از آنجا استفاده 

می کند واکنش نشان داد.
»محم��د عل��ی الحوث��ی« در صفحه توئیتر خود نوش��ت: »صحب��ت در مورد 
پایگاه ه��ای امارات��ی در یمن که اس��رائیل از آن اس��تفاده خواه��د کرد، یک 
فضاس��ازی رسانه ای است  برای استتار کردن جای پای واقعی که امارات برای 

اسرائیل در نزدیکی ایران باز کرده است«.


