
فتوای وجوب تحریم فراگیر 
رژیم صهیونیستی

اتحادی��ه جهانی علمای مس��لمان فت��وای تحریم 
فراگیر رژیم صهیونیس��تی را صادر و اعالم کرد، تا 
پایان اش��غالگری این رژیم خرید و فروش تولیدات 

صهیونیستی جایز نیست.
 اتحادی��ه جهانی علمای مس��لمان فتوایی مبنی بر 
وجوب تحریم فراگیر رژیم اشغالگر صهیونیستی تا 
عقب نش��ینی این رژیم از تمام اراضی اشغالی صادر 
کرد.در بیانیه ای که این مناس��بت صادر شده و به 
امضای »احمد الریس��ونی« رئیس اتحادیه علمای 
مس��لمان و نی��ز »علی مح��ی الدین ق��ره داغی« 
دبیرکل آن رس��یده، آمده اس��ت، اخراج متجاوزان 
از اراضی اش��غالی و مقابله با آنه��ا با تمام ابزارهای 
مش��روع، فریضه ای شرعی و ضرورتی انسانی است.

در این بیانیه تأکید شده، فطرت های پاک، مقابله با 
متجاوزان با تمام ابزارهای مشروع را تأیید می کنند 
و قوانی��ن بین المل��ل، قطعنامه های س��ازمان ملل، 

معاهده های بین المللی و غیره به آن اذعان دارند.
اتحادیه علمای مسلمان در ادامه اعالم کرد، قوانین 
بین الملل��ی تأکی��د دارند که اش��غالگری وضعیتی 
موقت اس��ت و مصادره امالک شهر وندان یا تخریب 
آنه��ا جایز نیس��ت. دهه��ا قطعنامه س��ازمان ملل 
وج��ود دارد که بر حق مقاوم��ت، مقابله با تجاوز و 
آزادسازی اراضی اشغالی تأکید دارند.در این بیانیه 
تأکید ش��ده، بنا به موارد گفته شده، هر کسی که 
تولیدات »اشغالگران غاصب« را خرید و فروش کند 
گناهکار و در این جنایت شریک است. ادله شرعی 
بر وجوب تحریم اقتص��ادی تمام کاالها و خدمات 
تولیدی اش��غالگران غاصب تأکی��د دارند و خرید و 
فروش آنها جایز نیس��ت.در پایان تأکید ش��ده، بر 
مس��لمانان واجب اس��ت به تحریم اقتصادی کامل 
تولیدات صهیونیستی تا زمان پایان اشغالگری این 
رژیم ادام��ه دهند.خبر دیگر آنکه نیکالی مالدنوف 
نماینده سازمان ملل در امور غرب آسیا که به تازگی 
مأموریتش در این س��مت به پایان رس��یده، ضمن 
ادعای مفید بودن توافق های سازش بین کشورهای 
عربی با رژیم صهیونیستی، گفت فلسطینیان اما از 
این توافق ها عصبانی هستند. خبر دیگر از فلسطین 
آنکه  حماس پس از دریافت تضمین  هایی از برخی 
کش��ورها از ش��رط خود ب��رای برگ��زاری همزمان 
انتخابات پارلمان، ریاس��ت جمهوری و شورای ملی 

صرف نظر کرده است.

نیمچه گزارش

گزارش

عراق این روزها سراسر مطالبه مردمی برای پایان اشغالگری 
آمریکاس��ت چنانکه دیروز مردم ع��راق پرچم آمریکا را در 
می��دان التحریر بغداد به آتش کش��یدند و ب��ر لزوم اخراج 

اشغالگران آمریکایی از کشورشان تأکید کردند.
ه��ر چند برخ��ی دولتمردان عراق س��عی دارن��د تا چنان 
القا س��ازند که نیازمند حضور آمریکا هس��تند که اقش��ار 
مختل��ف مردم عراق در راهپیمایی میلیونی خود در میدان 
»التحریر« و خیابان های شهر بغداد علیه آمریکا شعار داده 
و خواهان خروج اش��غالگران از کشورشان و اجرای مصوبه 

پارلمان عراق در این زمینه شدند.
اقش��ار مختلف مردم عراق اع��م از زن و مرد و پیر و جوان 
در لحظه ارس��ال خبر در میدان التحریر ش��هر بغداد برای 
ابراز مخالفت خود با آمریکا و رژیم صهیونیستی فریاد »کال 
کال آمریکا، کال کال اسرائیل« و »اهلل اکبر، امیرکا الشیطان 
االکبر« سر می دهند.شرکت کنندگان در مراسم همچنین 
با در دس��ت داش��تن پرچم های عراق و »الحشد الشعبی« 
و تصاویر ش��هیدان سردار سپهبد »حاج قاسم سلیمانی« و 
»ابومهدی المهندس« و س��ردادن ش��عار، بر ادامه راه آنها 
تاکید می کنند.آنها در ش��عارهای خود همچنین خواهان 
گرفت��ن انتق��ام خون این ش��هیدان و محاکم��ه عامالن و 
آمران آن هستند.ش��عار »ش��هادت و حاکمیت« به عنوان 
شعار مرکزی نخستین سالروز بزرگداشت فرماندهان شهید 

اختصاص یافته است و در همین راستا، آیین های رسمی و 
مردمی نخستین سالروز بزرگداشت شهادت سرداران شهید 
با محوریت تاکید بر اخراج فوری نیروهای اشغالگر از خاک 
عراق در مناطق مختلف این کش��ور درحال برگزاری است.
شهرها و مناطق مختلف عراق از یک هفته پیش شاهد ویژه 
برنامه های گرامیداش��ت سالگرد ترور فرماندهان شهید در 
قالب گردهمایی، آیین های یادبود، برگزاری نمایشگاههای 
عکس و فیلم و نشس��ت های تخصصی بررسی حقوقی این 
ت��رور و ش��کایت در دادگاههای بین الملل��ی علیه عامالن 
و آمران آن اس��ت.گروه های مردمی، عش��ایری، جهادی، 
علماء و فضالی ش��یعه و اهل سنت، شخصیت ها و رهبران 

سیاسی در تظاهرات امروز حضور با شکوهی دارند.
ش��عار »کال کال آمریکا«، »کال، کال اس��راییل« و »کال کال 
آل س��عود« و تاکید بر بازس��تاندن حاکمیت ملی عراق از 
ش��عارهای مهم تظاهرات اس��ت.جمعی از تظاهرکنندگان 
آیین تش��ییع نمادین پیکر فرماندهان شهیدان حاج قاسم 
س��لیمانی و ابومهدی المهندس را با موس��یقی حماس��ی 
جنگ برگ��زار کردند.حضور تیپ های عتبات مقدس��ه در 
مراس��م امروز نش��ان داد که آنها همچنان در خط مش��ی 
فرماندهان ش��هید هستند و تمامی تبلیغات باطل ماه های 
گذش��ته رس��انه های مغرض عربی و غرب��ی را با حضور با 

شکوه خود، خنثی کردند. 

از طرفی رزمندگان تیپ »کتائ��ب امام علی )ع(« به رهبری 
»ش��بل الزیدی« کفن پوش��ان در مراس��م حاضر شدند و بر 
آمادگی خود برای ش��هادت تا آزادی عراق از وجود نیروهای 
بیگانه تاکید کردند.جمعی از اهالی و ش��یوخ عش��ایر منطقه 
سنی نشین »ابوغریب« در غرب بغداد نیز با حمل پالکاردهای 
اخراج نظامیان آمریکا از خاک کشور حضور یافتند.جالب توجه 
اینکه ساختمان بلند مرتبه مشرف به پل »جمهوری« در جوار 
منطقه امنیتی س��بز که در ایام اعتراضات اکتبر سال گذشته 
به نام »رس��توان ترکی« و »کوه احد« معروف ش��د، امروز به 
تصاویر بزرگی از ش��هیدان سلیمانی و ابومهدی المهندس و 
همراهان شهیدشان مزین شد. در این میان مهدی تقی عضو 
کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق با اشاره به اینکه ملت 

عراق خطرات حضور نظامیان آمریکا در این کش��ور را درک 
می کنند، بر ضرورت اخراج این نظامیان تأکید کرد.

همچنی��ن عضو فراکس��یون پارلمانی صادق��ون تظاهرات 
دی��روز مردم عراق را دلیل مش��خصی ب��ر مخالفت آنها با 
حض��ور نظامیان آمریکای��ی در کشورش��ان توصیف کرد. 
»محمد البلداوی« عضو فراکسیون پارلمانی صادقون اعالم 
کرد که تظاهرات گس��ترده ای که قرار است امروز در عراق 
برگزار شود بیانگر مخالفت واقعی مردم این کشور با حضور 
نظامیان آمریکایی در عراق اس��ت.وی افزود: این تظاهرات 
بیانگ��ر حمایت ملت عراق از حاکمیت کش��ور خود و یک 
س��یلی بر چهره دولت آمری��کا و در رأس آن دونالد ترامِپ 

شکست خورده است.

علی تتماج 

م��ردم عراق دیروز تظاهراتی گس��ترده در میدان التحریر 
بغ��داد و برخی دیگر از ش��هرها برگ��زار کردند. تظاهراتی 
که در س��الگرد شهادت فرماندهان مقاومت سردار سپهبد 
قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس معاون حشد الشعبی 
در تروریس��م دولتی آمریکا، برگزار شد. این تظاهرات در 
حالی برگزار شد که چند نکته در باب آن قابل توجه است. 
نخس��ت آنکه این تظاهرات بیانگر رویکرد ملی عراقی ها به 
مقاومت است و اینکه ملت عراق خواستار حضور کشورشان 
در جبهه مقاومت است. آنها با این حضور تاکید کردند که 

پیرو راه فرماندهان مقاومت هس��تند و خواس��تار آنند که 
کشورش��ان در کنار س��ایر گروه های مقاومت منطقه قرار 
گیرد. این تظاهرات پیامی آش��کار به آمریکا و کشورهایی 
مانند عربس��تان اس��ت که با وعده های اقتصادی به دنبال 
تطمیع عراق و دور ساختن آن از مقاومت است. در همین 
ح��ال مردم عراق به برخ��ی جریان ها و مقامات عراقی که 
با تصور حمایت غرب برای رس��یدن و یا ماندن در قدرت 
رویکرد غیر مس��ئوالنه در قبال رواب��ط بغداد با جمهوری 
اس��المی دارند، هش��دار داده که پذیرن��ده دوری از ایران 

نخواهند بود. 
دوم آنکه طی ماه های اخیر تحرکات مشکوک گسترده ای 
ب��رای تخری��ب چه��ره و جایگاه بس��یج مردمی ) حش��د 
الشعبی( صورت گرفته که از آن جمله متهم سازی آن به 
حمله موش��کی به منطقه سبز بغداد است. در همین حال 

تحرکات مش��کوکی برای کاهش فعالیت حشدالشعبی در 
جریان اس��ت که توافق اخیر الکاظمی نخست وزیر عراق 
با اقلیم کردس��تان عراق مبنی بر واگذاری امنیت سنجار 
به نیروهای مرکزی و پیش��مرگه و حذف حشدالشعبی در 
این منطقه نمودی از آن است. ملت عراق با این تظاهرات 
تاکید کرد که حامی بسیج مردمی ) حشدالشعبی ( است 
و پذیرنده هیچ گونه اقدامی علیه این گروه ها نمی باش��د. 
این تظاهرات تجدید پیمان مردم عراق با بسیج مردمی و 

قدردانی از آن در تامین امنیت کشور است. 
س��وم آنکه یک سال از مصوبه پارلمان عراق مبنی بر لزوم 
اخراج نیروهای آمریکایی از این کش��ور میگذرد در حالی 
که برخ��ی دولتم��ردان از جمله الکاظم��ی تاکنون اقدام 
خاصی برای تحق��ق این مهم صورت نداده اند. مردم عراق 
ب��ا این حضور تاکی��د کردند که خواس��تار اجرای مصوبه 

پارلم��ان برای اخراج نیروهای آمریکایی هس��تند و دولت 
بای��د این مطالبه م��ردم را اجرایی س��ازد. در جمع بندی 
نهایی از آنچه ذکر ش��د می توان گفت که تظاهرات دیروز 
التحری��ر، در کنار آنکه تجدید پیمان ب��ا آرمان ها و خون 
فرماندهان مقاومت بود، پیام هش��داری برای آنانی که به 
دنبال تضعیف و یا حذف مقاومت مردمی از عراق هستند. 
م��ردم عراق تاکی��د کردند که راه مقاوم��ت پایان ندارد و 
اخراج نیروهای آمریکایی مطالبه ای غیر قابل گذش��ت از 
س��وی مردم است و هیچ مولفه ای نمی  تواند مانع از تحقق 
این امر ش��ود. این تظاهرات بیانگر نهادینه شدن مقاومت 
در عراق اس��ت که خود س��ندی بر شکست سیاست های 
سیاسی و فرهنگی آمریکا است که در 17 سال اشغال این 
کش��ور به دنبال فرهنگ سازی کنار آمدن با اشغالگران و 

عدم رویکرد مردمی به مقاومت است. 

یادداشت

پیام التحریر 

الجزایر هراسی از صهیونیست ها ندارد
وزی��ر خارج��ه الجزایر اعالم کرد، مردم کش��ورش ک��ه در انقالب علیه 

استعمار فرانسه نترسیدند امروز هم ترسی به دلشان راه نخواهند داد.
صبری بوقادم، تاکید کرد، الجزایر پشتش به ارتش و مردمش گرم است 
و دلیل��ی برای ت��رس و نگرانی وجود ندارد.وی در مورد عادی س��ازی 
روابط مراکش با رژیم صهیونیستی و امکان ساخت پایگاه های اسرائیلی 
در مرزهای مراکش با الجزایر گفت، مردم ما در انقالب علیه استعمار فرانسه 
که ناتو و بیش از ۵۵۰ هزار س��رباز هم با او متحد بودند، نهراسیدند و امروز هم 
ترسی به دلشان راه نخواهند داد. الجزایری که تحت تاثیر استعمار و ناتو متزلزل 
نشد، توسط صهیونیست ها و متحدانش هم متزلزل نخواهد شد. بوقادم در ادامه 
افزود، این حرفها به معنای شانه خالی کردن در برابر چالش ها نیست اما جای 

نگرانی هم وجود ندارد.

جنگ افروزی آلمان در لیبی و یمن
خبر گزاری آلمان به نقل از وزارت اقتصاد این کشور نوشته دولت آلمان 
در سال گذش��ته میالدی بیش از یک میلیارد یورو مجوز فروش سالح 

به طرف های درگیر در جنگ یمن و لیبی صادر کرده است.
دولت آلمان تأیید کرده است که در سال ۲۰۲۰، به طرف های درگیر در 
جنگ یمن و لیبی تسلیحاتی به ارزش بیش از یک میلیارد یورو فروخته 
است.دولت آلمان در طول س��ال گذشته میالدی در مجموع 1.1۶ میلیارد 
یورو )1.۴1 میلیارد دالر( صادرات س��الح به کش��ور های درگیر در جنگ یمن و 

لیبی را تأیید کرده است.
این کش��ور همچنین به شرکت های تولید سالح آلمانی مجوز داد تا قرار داد هایی 
به ارزش بیش از ۳۰۵.1 میلیون یورو با قطر، بیش از ۵1 میلیون یورو با امارات، 

۲۳.۴ میلیون یورو با کویت و حدود ۲۲.۹ میلیون یورو با ترکیه امضا کنند.

طرح فشار حداکثری بر کره شمالی
مای��ک پومپئو، وزیر امور خارجه آمری��کا در یک پیام توئیتری بار دیگر 
سیاس��ت های خصمانه و برپایه تحریم آمریکا علیه کره ش��مالی و فشار 
حداکثری بر پیونگ یانگ را مطرح کرد.او در این پیام توئیتری نوشت: 
مماشات با کره شمالی جواب نداده؛ باید چیز جدیدی را امتحان کنیم، 
فش��ار حداکثری. پیش از این، وزارت خزانه داری آمریکا ۶ ش��رکت، از 
جمله چند ش��رکت که در چین مستقر هس��تند و نیز ۴ کشتی را به اتهام 
آنچه صادرات غیرقانونی زغالسنگ کره شمالی خواند شد، تحت تحریم های خود 
قرار داد. اس��تیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا در بیانیه ای مدعی شد کره 
شمالی به دور زدن ممنوعیت هایی که سازمان ملل بر صادرات زغال سنگ اعمال 
کرده است، ادامه می دهد و این را به یک منبع درآمد اصلی برای تهیه  پول هایی 

که صرف سالح های کشتار جمعی می شود تبدیل  کرده است.

 پاکستان: مهاجمان ناشناس 11 معدنچی ربوده 
شده که گفته می شود بیشتر آنان از جامعه شیعیان 
"هزاره" ش��هر کویته بودند، را در ایالت بلوچستان 
در جنوب پاکس��تان کشتند.منابع خبری به نقل از 
پلیس گفتند: مهاجمان ناش��ناس در منطقه "مچ" 
11 نفر از معدنچیان را ربوده و با انتقال آنان به یک 
نقطه دورتر به ضرب گلوله همه آنان را کش��تند و 

سپس از محل جنایت متواری شدند.

 نیجر: دستکم 7۰ غیرنظامی در حمالت همزمان 
به دو روستا توسط شبه نظامیان در نزدیکی منطقه 
مرزی با مالی کش��ته ش��دند. ای��ن حمله در حالی 
صورت می گیرد که روند ش��مارش آرا در انتخابات 
۲7 دس��امبر در جریان اس��ت و نتای��ج اولیه اعالم 
ش��ده در روز شنبه نش��ان داد که حزب حاکم در 
رقابت برای کس��ب کرسی های شورای قانونگذاری 

)پارلمان( پیشرفت کرده است.

بر گ��زاری  از  روس��یه  دف��اع  وزارت  روس�یه:   
۲۰۰ تمرین موش��کی توس��ط »نیروهای موشکی 
راهبردی« این کش��ور در سال جاری میالدی خبر 
داده اس��ت.وزارت دف��اع روس��یه در این خصوص 
گفت: »در سال ۲۰۲1، نیرو های موشکی راهبردی 
بی��ش از ۲۰۰ تمرین را در س��طوح مختلف انجام 
خواه��د داد؛ از جمله تمرینات تاکتیکی و تاکتیکی 
ویژه با واحد های موش��کی و همچنین چند تمرین 

فرماندهی و ستادی با اشکال مختلف موشکی.«

 جمه�وری آذربایج�ان: نیرو ه��ای جمه��وری 
آذربایج��ان ب��ه س��اکنان ارمنی روس��تای مرزی 
»چورن��وخ« تا ۵ ژانوی��ه مهلت دادند این روس��تا 
را ترک کنند.یعقوب ارش��کیان، ش��هردار روستای 
چورنوخ در منطقه مرزی سیونیک ارمنستان، اعالم 
کرد نیرو های آذربایجانی پس از ورود به این روستا، 
به س��اکنان آنجا تا پنجم این م��اه مهلت دادند تا 

وسایل خود را جمع و روستا را ترک کنند.

هزاران عراقی با برپایی تظاهرات سراسری خواستار شدند

اخراج آمریکا و تقویت مقاومت 
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در ادام��ه بحران سیاس��ی در آمریکا، در پ��ی اعتراضات 
م��داوم دونالد ترامپ به نتایج انتخابات آمریکا و دعوت او 
برای برگزاری تجمع در حمایت از خود در ۶ ژانویه، گروه 
پسران مغرور حضور خود در این تظاهرات را اعالم کرد.

رئیس جمهور آمریکا پیشتر از صدور مجوز برای برگزاری 
تظاه��رات در ۶ ژانوی��ه در اعتراض به نتیج��ه انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ خبر داد. گفته می شود که 
اعتراضات طرف��داران ترامپ هم برای همان روز در مرکز 
این شهر برنامه ریزی شده است.گروه محافظه کار پسران 
مغرور اعالم کرد  اعضای این گروه در واشنگتن دی سی، 
جای��ی که چندین تظاهرات اعتراضی برای ۶ ژانویه پیش 
بینی شده است، جمع می شوند.انریکه تاریو، رئیس گروه 
پسران مغرور، گفت: اعضای گروه لباس های متمایز سیاه 
و زرد خود را نمی پوشند تا در میان مخالفان ناشناس باقی 
بمانند، ما لباس سیاه و زرد سنتی خود را نخواهیم پوشید. 
ما ناش��ناس خواهیم بود و در تیم های کوچکتر در مرکز 

شهر واشنگتن دی سی پراکنده خواهیم شد. ممکن است 
به همین مناسبت لباس سیاه بپوشیم.معترضان آنتیفا هم 
که به گفته برخی، مخالفان اصلی پس��ران مغرور هستند، 
انتظار می رود در تظاهرات ۶ ژانویه در دی س��ی شرکت 
کنند و  پیش بینی می شود که در تظاهرات عمومی یک 
نزاع گسترده آغاز شود. خبر دیگر آنکه حضور صدها نفر در 
مهمانی سال نو اقامتگاه رئیس جمهور آمریکا در فلوریدا 
که بدون رعایت اصول بهداشتی برگزار شد، واکنش های 
تن��دی را در پی داش��ته اس��ت. همچنین پن��س معاون 
رئیس جمهور آمریکا از طرح گروهی از جمهوری خواهان 
ب��رای مخالفت با تأیی��د نهایی »جو بای��دن« به عنوان 
رئیس جمهور ایاالت متحده در جلسه 17 دی ماه کنگره 
حمایت کرد. از س��وی دیگر معترض��ان به عدم تصویب 
بس��ته کمکی دو هزار دالری برای شهروندان آمریکایی، 
روی درب من��ازل رهب��ر اکثریت س��نا و رئیس مجلس 

نمایندگان آمریکا، شعارهای اعتراضی نوشتند.

پیمایش افکارسنجی جدید که در انگلیس انجام شده نشان 
داد در انتخابات سراس��ری بعدی، نخست وزیر انگلیس نه 
تنها کرسی خود در پارلمان این کشور را از دست می دهد 

بلکه حزب او نیز اکثریت را از دست می دهد.
دو روز بعد از رس��می ش��دن جدایی انگلیس از اتحادیه 
اروپ��ا در پی توافق دقیقه نودی تج��اری با این اتحادیه، 
بررسی های آماری از احتمال شکست حزب محافظه کار 
به ریاست »بوریس جانسون« نخست وزیر این کشور در 
انتخابات بع��دی حکایت دارد.نظرس��نجی جدیدی که 
توس��ط مؤسسه تحقیقاتی »فوکال ِدیتا« طی چهار هفته 
در ماه دس��امبر انجام گرفته و نتایج آن توس��ط روزنامه 
»س��اندی تایمز« منتشر شد، نشان می دهد که جانسون 
در انتخابات سراس��ری بعدی در انگلیس، نه تنها کرسی 
خود در مجلس عوام بلکه حزب وی اکثریت پارلمان این 
کشور را از دست می دهد.طبق نتایج این نظرسنجی که 
در آن از بی��ش از ۲۲ هزار نف��ر مصاحبه به عمل آمده، 

دو حزب اصلی سیاس��ی انگلیس )محافظه کار و کارگر( 
نمی توانن��د در انتخابات بعدی به اکثریت کرس��ی های 
پارلمان این کش��ور برسد.بر اس��اس این گزارش، حزب 
محافظه کار در انتخابات سراسری بعدی - که احتماال تا 
س��ال ۲۰۲۴ برگزار نخواهد شد - با کاهش ۸1 کرسی، 
به ۲۸۴ کرسی پارلمان می رس��د که این یعنی اکثریت 
را از دس��ت می ده��د. حزب کارگر نیز به ۲۸۲ کرس��ی 
پارلمان انگلیس خواهد رسید.این پیمایش نشان داد که 
حزب ملی اس��کاتلند - که خواستار جدایی از انگلیس و 
حفظ ارتباط با اتحادیه اروپا اس��ت - به ۵7 کرس��ی از 
۵۹ کرس��ی اختصاص داده ش��ده به کشور اسکاتلند در 
پارلمان بریتانیا دس��ت پیدا می کند.هم زمان با نزدیک 
شدن به پایان دوره یاست جمهوری دونالد ترامپ، رقابت 
ش��دیدی بین دو حزب اصلی انگلیس یعین محافظه کار 
و کارگر برای نزدیک ش��دن به دول��ت جدید جو بایدن 

شکل گرفته است.

نزدیک شدن جانسون به پرتگاه سقوط آمادگی پسران مغرور برای آشوب خیابانی ترامپ

س��ران ارتجاع عربی در حالی سازش با رژیم صهیونیستی 
را ب��رای امنیت منطقه عنوان می کنند که وزیر دفاع دولت 
نجات ملی یمن فاش کرد، در بسیاری از پایگاه های ائتالف 
س��عودی در یمن نظامیان و افس��ران صهیونیس��ت دیده 

می شوند.
 »محم��د ناص��ر العاطفی« وزی��ر دفاع دول��ت نجات ملی 
یمن در افتتاح نمایش��گاه عکس ش��هدای یمنی که توسط 
اداره تبلیغات نیروهای مس��لح یمن برگزار شد، اعالم کرد، 
کش��ورهای ائتالف متجاوز فریبکار و خیانتکار هس��تند، از 
ده ها س��ال پیش کش��ورهای خ��ود را فروخته اند و اکنون 

سعی می کنند که س��رزمین یمن را به رژیم صهیونیستی 
و کشورهای خارجی بفروشند.وی کسانی را که در صفوف 
ائتالف متجاوز می جنگند مخاطب قرار داد و گفت: پایگاه ها 
و مناطق زیادی هس��تند که اگر به ش��ما اجازه داده شود 
می توانید از آنها بازدید کنید تا مراکز فرماندهی، شبکه های 
ش��نود و جاسوسی و نظامیان و افسران صهیونیستی را در 
این پایگاه  ها ببینید. با کمال تأس��ف کس��انی که خدمات 
مختلف، نگهبانی و خودروهای گشتی به این پایگاه ها ارائه 
می دهند نیروهای ائتالف متجاوز به یمن هس��تند. وزارت 
خارجه دول��ت نجات ملی یمن اس��تمرار تجاوزات ائتالف 

س��عودی و جنایت ه��ای آن علیه غیرنظامیان را بش��دت 
محکوم کرد. در این بیانیه با اش��اره به ش��هادت ش��ماری 
از غیرنظامی��ان از جمله زنان و کودکان در این حمله آمده 
اس��ت: این جنایت یک جنایت جنگی تم��ام عیار و نقض 
آش��کار حقوق بشر به ویژه توافقنامه چهارم ژنو و نیز نقض 

آشکار توافقنامه استکهلم و توافق الحدیده است.
خبر دیگر آنکه به نوش��ته یک روزنامه انگلیسی، دولت این 
کش��ور بخشی از حمالت ائتالف سعودی علیه غیرنظامیان 
یمنی را از گزارش های خود حذف کرده اس��ت.به نوش��ته 
روزنام��ه »گاردین«، وزارت دفاع انگلیس از س��ال ۲۰1۵، 
داده ه��ای مربوط به این حمالت را مخفی نگه داش��ته بود 
و زمانی مجبور به انتش��ار آن ها شد که در چالشی حقوقی 
برای ادامه صادرات تس��لیحات به عربستان سعودی گرفتار 
ش��د. در جدیدترین گزارش دولت انگلیس درباره حمالت 

ائتالف س��عودی علیه مواضع یمنی، پانصد مورد از احتمال 
نقض قوانین بین المللی به چش��م می خ��ورد اما گروه های 
حقوق بش��ری می گویند تعداد حم��الت علیه غیرنظامیان 
بس��یار بیش از این اس��ت. به طور کلی حدود بیست هزار 
حمله هوایی علیه مواضع یمنی از س��وی ائتالف س��عودی 

انجام شده است.
دولت انگلیس با اینکه تابس��تان امس��ال گزارش مربوط به 
این حمالت را منتشر کرده است، از انتشار داده های مربوط 
به آن خودداری می کند و به همین دلیل تش��خیص اینکه 

کدام حمالت در آن ثبت شده اند ناممکن است.
در مقابل، س��واالتی از سوی پارلمان انگلیس مطرح شدند 
که طبق آن ، شماری از حمالت ائتالف سعودی که از سوی 
گروه های حقوق بش��ری و سازمان های مردم نهاد در یمن 

ثبت شده اند در گزارش دولت ثبت نشده است.

بامحوریتکشتارمردمیمنصورتمیگیرد

حضور افسران صهیونیست در پایگاه های ائتالف سعودی


