
خسارت صدها میلیارد دالر به عراق 
عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق ضمن 
انتقاد از تخریب این کش��ور توس��ط آمریکا، تأکید 
کرد که آمریکای اش��غالگر در بس��یاری از مناطق 

عراق، آثار اندوه باری بر جای گذاشت.
»کاطع الرکابی« عضو کمیسیون امنیت و دفاع در 
پارلمان عراق دیروز تأکید کرد که آمریکا این کشور 
را نابود کرده اس��ت.الرکابی به پایگاه خبری »بغداد 
الیوم« گفت که میزان ضرری که اش��غال آمریکا به 
عراق وارد کرد، بیش از صدها میلیارد دالر اس��ت.
وی تصریح کرد: »اگر آمارهای دقیقی درباره میزان 
ضررهایی که پس از سال ۲۰۰۳، اشغالگری آمریکا 
در عراق بر جا گذاش��ت، وجود داشت، همه جهان 

را غافلگیر می کرد«.
این نماینده عراقی ادامه داد: »حماقت های سربازان 
]آمریکای[ اش��غالگر، در هر جای��ی، با تیراندازی به 
س��مت خودروها، مغازه های و س��اختمان های غیر 
نظامی بود که باعث قربانی شدن افرادی می شد که 
برخ��ی از آنان، هم اکنون نی��ز از آن رنج می برند«.

الرکابی خاطر نش��ان ک��رد، آمریکای اش��غالگر در 
بس��یاری از مناطق ع��راق، آثار اندوه ب��اری بر جای 
گذاش��ت و عفو عامالن جنایت شرکت »بلک واتر« 
توس��ط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، »نقض 
آش��کار حقوق بشر توسط کش��وی است که مدعی 
دموکراسی است«. از سوی دیگر معاون نخست وزیر 
پیش��ین ع��راق می گوید که بر اس��اس یک طرح از 
پی��ش  برنامه ریزی ش��ده برای عادی س��ازی روابط 
با رژیم صهیونیس��تی می بایست س��ه کشور عراق، 
س��وریه و مصر تضعیف می ش��دند. »بهاء االعرجی« 
معاون نخست وزیر پیشین عراق  می گوید که ایاالت 
متحده آمریکا از سال ۲۰۰۳ به بعد نقشی فاسد در 
عراق ایفا کرد و دولت جدید آمریکا نیز اولویتی برای 
عراق و خاورمیانه قائل نخواهد بود. تنش زایی آمریکا 
در منطقه تبلیغاتی و غیرواقعی اس��ت و بهای آن را 
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس پرداخت کردند.

نیمچه گزارش

گزارش

بحران سیاس��ی در آمریکا در حالی ه��ر روز ابعاد تازه تری 
می گیرد و امروز به مرحله برکناری ترامپ می رسد که برخی 
مناب��ع خبری اعالم کرده اند، تعدادی از حمله کنندگان به 
س��اختمان کنگره آمریکا، پرچم رژیم صهیونیس��تی را نیز 
ب��ا خود به همراه داش��تند؛ مس��أله ای که نش��ان از منافع 

مشترکشان با این رژیم دارد.
 تحلیلگران و رسانه های آمریکایی به شکل عامدانه تصاویر 
حمل پرچم رژیم صهیونیس��تی از سوی حمله کنندگان به 
س��اختمان کنگره را نادیده گرفته و سانسور کردند. اما این 
مس��أله از دید برخی رسانه ها دور نمانده و به چرایی عالقه 
طرفداران ترامپ به رژیم صهیونیس��تی و چرایی سانس��ور 

این تصاویر پرداخته اند.
وبسایت روزنامه القدس العربی در این باره نوشته است که 
سانسور تصاویر پرچم رژیم صهیونیستی در ماجرای حمله 
به س��اختمان کنگره، تعجب آور نیست و رسانه ها از تبعات 

منفی این کار ترس دارند.
 وبسایت »مونداویز« به قلم »فیلیپ وایس« نوشته است که 
حمل پرچم رژیم صهیونیستی نشانگر همپیمانی  گروههای 
راستگرای تندرو در آمریکا با این رژیم است، رژیمی که بر 
پایه نژادپرس��تی و حجم وسیعی از افکار تندروانه بنا شده 
اس��ت.او در ادامه نوشت که تندروهای آمریکا دچار تناقض 
درون��ی هس��تند؛ بدین ص��ورت که گروه های راس��تگرای 
آمریکا به شکل علنی با یهودیان مشکل دارند، اما همزمان 
به اعتبار اینکه اس��رائیل یک رژیم تش��کیل شده بر مبنای 
برتری نژادی است، دوستدار اسرائیل هستند. از سوی دیگر 
با اسرائیل در خصوص اس��المی و کشورهای عربی نظرات 
مش��ترکی دارند.»فیلیپ وایس« سپس نوشت که بسیاری 
از گروه ه��ای تن��دروی آمریکایی، به این خاطر اس��رائیل 

را تأیی��د و حمای��ت می کنند ک��ه از نظر آن ه��ا این رژیم 
می تواند یهودیان را در س��رزمین اشغالی و به دور از آمریکا 
متمرکز کند.او تأکید کرد که برافراش��ته شدن پرچم رژیم 
صهیونیستی در یورش به ساختمان کنگره، اتفاقی نیست و 

این رژیم با آشوبگران افکار نژادپرستانه مشترکی دارد.
این اخبار در حالی منتش��ر می ش��ود ک��ه در ادامه بحران 
سیاس��ی – امنیتی در آمریکا رئی��س جمهور آمریکا برای 
مقابله با ش��رایط امنیتی قبل و بعد از مراسم تحلیف دولت 
بعدی این کش��ور، به مدت دو هفته در ش��هر واش��نگتن 
وضعیت اضطراری اعالم کرد.طبق بیانیه ای که از سوی کاخ 

سفید منتشر ش��ده، اعالم وضعیت اضطراری در واشنگتن 
دی سی به دلیل مراسم تحلیف »جو بایدن« رئیس جمهور 
منتخب آمریکا عنوان ش��ده اس��ت.، وضعیت اضطراری در 
واشنگتن از تاریخ ۱۱ ژانویه تا ۲۴ ژانویه برقرار می باشد تا 
ب��ه اقدامات و تدابیر امنیتی در پایتخت آمریکا در بحبوحه 
تحلیف بایدن کمک کند.مجل��س نمایندگان آمریکا امروز  
طرح اس��تیضاح ترامپ برای برکناری وی از قدرت به دلیل 
تحری��ک به ش��ورش در ایاالت متحده را ب��ه رأی خواهند 

گذاشت.
»اس��تنی هویر« رهب��ر اکثری��ت دموکرات ه��ای مجلس 

نماین��دگان آمری��کا طی درخواس��تی از اعض��ای مجلس 
نماین��دگان آمری��کا درخواس��ت ک��رد که برای بررس��ی 
قطعنامه ای به واش��نگتن )کنگ��ره( بازگردند که از »مایک 
پنس« مع��اون »دونال��د ترامپ« رئیس جمه��وری آمریکا 
درخواست می کند تا با استفاده از قدرتی که قانون اساسی 
در اختیار وی قرار داده است، برای برکناری ترامپ از قدرت 
اقدام کند. خبر دیگر آنکه سفارت مسکو در واشنگتن اعالم 
کرد دعوتنامه ای را برای ش��رکت در مراس��م تحلیف »جو 
بایدن« در روز بیستم ژانویه دریافت کرده و احتماالً سفیر 

روسیه در این مراسم حضور خواهد یافت.
نکته قابل توجه آنکه نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
در اقدامی که تحلیلگران، آن را نشانه افتراق با رئیس جمهوِر 
در معرض استیضاِح آمریکا می دانند، تصویر او را از صفحه 
توئیتر خود ح��ذف کرد.همزمان با دس��تور وزارت امنیت 
داخل��ی آمریکا ب��رای آغاز پی��ش از موعد تدابیر مراس��م 
تحلیف رئیس جمهور منتخب این کش��ور، برخی شهرها و 
ایالت ها از ش��هروندان خود خواستند در روز بیستم ژانویه 
از منازل خود خارج نش��وند. در این میان با افزایش فشارها 
به »دونالد ترامپ« ب��رای تحریک هواداران خود در حمله 
به س��اختمان کنگره، وی در تالش��ی برای فرافکنی و رفع 
تقصیر از خ��ود، یک گروه مخالف را ب��ه این تهاجم متهم 
کرد.به نوش��ته این وبگاه، »کوین مک کارتی« رهبر اقلیت 
جمهوری خواه مجلس نمایندگان ب��ا رئیس جمهور آمریکا 
تم��اس تلفنی گرفته و ترامپ نیز تقصیر را به گردن آنتیفا 
انداخت.بر اس��اس گ��زارش آکس��یوس، مک کارتی در این 
تم��اس تلفنی ب��ا رد ادعای ترامپ گف��ت: »آنتیفا نبودند، 
گروه م��اگا بودند )کلمه اختصاری ش��عار آمریکا را دوباره 

بزرگ کنید(. می دانم. من آنجا بودم!«

علی تتماج 

س��وریه با تحرکات تروریس��ت های اجاره ای و نیز اقدامات 
نظامی ترکیه، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای غربی در 
حالی همچنان یکی از محورهای بحران های منطقه و جهان 
است که برخی تحوالت قابل توجه در این کشور در جریان 
اس��ت. یکی از نکات مطرح، رویکرد اخیر کش��ورهای عربی 
در قبال س��وریه است. در اوج این تحوالت کشورهایی مانند 
عربستان و امارات که از حامیان اصلی گروه های تروریستی 

بوده ان��د از رویک��رد جدید در قابل دمش��ق خب��ر داده اند. 
وعده های این کش��ورها برای کمک به بازس��ازی س��وریه و 
آغاز پروازهای این کش��ورها به دمشق از جمله این اقدامات 
است. حال این سوال مطرح است که چرا چنینی تغییری در 
سیاس��ت های سعودی ایجاد شده است؟ هر چند که برخی 
بر ای��ن عقیده اند که پایان دوران ترامپ که حامی تحرکات 
نظامی و بحران ساز کشوری مانند سعودی بوده زمینه ساز 
تغییرات رفتاری ریاض اس��ت که رویک��رد به حل اختالف 
ب��ا قطر و بهبود روابط با عراق از نمودهای این رفتار اس��ت 
اما نگاهی به س��ابقه بایدن نشان می دهد که آمدنش تغییر 
چندانی در سیاست های آمریکا در منطقه ایجاد نخواهد کرد. 
بر این اساس باید به دنبال مولفه های دیگری در تغییر رفتار 

س��عودی و همراهانش بود.  در تحوالت س��وریه چند اصل 
مش��اهده می شود. گروه های تروریس��تی عمال به پایان راه 
رسیده و توان اجرای خواس��ته های حامیانشان را ندارند. از 
سوی دیگر سوریه از یک سو با حمالت نظامی ترکیه و رژیم 
صهیونیستی مواجه است و از سوی دیگر تحریم های آمریکا 
موس��وم به س��زار با حمایت اروپایی ها در جریان اس��ت. در 
همین حال بحران میلیون ها آواره نیز بر این مشکالت افزوده 
اس��ت. در این شرایط این س��ناریو مطرح است که سعودی 
نق��ش پلیس خ��وب را باز می کند بگونه ای که س��عی دارد 
در میان مش��کالت موجود با وعده های اقتصادی و سیاسی 
س��وریه را به اجرای خواسته های خود سوق دهد. مطالبه ای 
که محور آن را دوری از مقاومت، س��هیم س��ازی گروه های 

نزدیک به س��عودی در قدرت تشکیل می دهد. نمود مشابه 
این رویکرد را در سال ۲۰۰6 نیز می توان مشاهده کرد آنجا 
که پادشاه عربستان رسما با هواپیمای اختصاصی به سوریه 
س��فر کرده و در کنار وعده های اقتصادی همراه با بشار اسد 
رئیس جمهور س��وریه راهی لبنان ش��د تا سران سه کشور، 
نهال دوس��تی بکارند. این اقدام به ظاهر دوس��تانه در حالی 
صورت گرفت که بعدها اسد فاش کرد که مطالبه عربستان 
در ازای ای��ن رویکرد، دوری دمش��ق از جبهه مقاومت بوده 
اس��ت که البته با مخالفت سوریه مواجه شد. اکنون نیز این 
سناریو در حال تکرار شدن است در حالی که دمشق تاکید 
دارد که حاضر به کنار کشیدن از جبهه مقاومت نمی باشد و 

لذا سناریو عربستان با ناکامی مواجه خواهد شد.

یادداشت

چرایی رویکرد به دمشق

ونزوئال مداخالت انگلیس را محکوم کرد
وزارت خارجه ونزوئال در بیانیه ای اعالم کرد، "خورخه آرئاسا"، وزیر امور 
خارجه این کشور یک یادداشت اعتراضی درباره دخالت انگلیس در امور 
داخلی ونزوئال، به س��فارت بریتانیا داده است. این وزارت خانه در توییتر 
اعالم کرد: خورخه آرئاس��ا یادداش��ت اعتراضی به دست سفیر انگلیس 
می دهد. وزارت خارجه ونزوئ��ال افزود: این اقدام به منظور محکوم کردن 
سیاست مداخله جویانه در قبال ونزوئال انجام شد. در همین حال وزیر خارجه 
ونزوئال گفت این یادداشت به دنبال گزارش های رسانه ای مبنی بر آن تهیه شده 
که بودجه دولت انگلیس بدون اطالع به مقامات ونزوئال، برای سازمان های مالی و 
رسانه های دیجیتال ونزوئال مورد استفاده قرار می گیرد. الزم به ذکر است انگلیس 
در کن��ار آمریکا همچنان با حمایت از اف��رادی مانند گوایدو و اعمال تحریم های 

اقتصادی به دخالت های بحران سازشان در امور داخلی ونزوئال ادامه می دهند. 

تشکیل کارگروه ویژه حل اختالفات ایروان- باکو
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به دنبال دیدار با سران ارمنستان 
و جمهوری آذربایجان از تشکیل کار گروه ویژه ای برای حل اختالفات 

باکو و ایروان خبر داد.
پوتی��ن پس از دیدار چهار س��اعته خود با رئیس جمه��ور آذربایجان و 
نخس��ت وزیر ارمنستان در کرملین با ابراز خوشحالی از اینکه صلح میان 
دو کش��ور با موفقیت برقرار ش��ده است از پاس��خ مثبت آنها به میانجیگری 
طرف روس��ی با هدف جلوگیری از خونریزی، دستیابی به آتش بس پایدار که به 
نفع مردم دو کش��ور و منطقه است، قدردانی کرد. رئیس جمهور روسیه در ادامه 
گفت که مقام های ارشد ارمنستان، آذربایجان و روسیه یک کارگروه برای بحث 
در مورد احیای مس��یرهای حمل و نقل در منطقه تشکیل می دهند. پوتین خبر 

داد که ۲۳ پست بازرسی در منطقه استقرار صلحبانان روسی وجود دارد.

کوبا اقدام آمریکا را محکوم کرد
برون��و رودریگز، وزی��ر امور خارجه کوبا تحریم ه��ای جدید آمریکا علیه 
کش��ورش را محکوم کرد. این تحریم ها به دلیل اضافه شدن دوباره نام 
کوبا در فهرس��ت کش��ور های حامی تروریسم از س��وی وزارت خارجه 
آمریکا انجام ش��د. رودریگز در توئیتر نوش��ت: این رفتار، فرصت طلبی 
سیاس��ی دولت ترامپ اس��ت. بدیهی اس��ت که برداش��ت همه قربانیان 
تروریس��م از این کار آمریکا علیه کوبا، فرصت طلبی سیاس��ی اس��ت. طبق 
بیانیه صادر شده از سوی وزارت خارجه آمریکا، نام کشور کوبا که از سوی دولت 
اوباما از لیس��ت کش��ور های حامی تروریسم خارج ش��ده بود، در روز های پایانی 
دولت ترامپ مجددا به این لیس��ت بازگشت. در این بیانیه آمده است، نام کشور 
کوبا به دلیل حمایت های مکرر از اقدامات تروریس��م بین المللی و همچنین پناه 

دادن به تروریست ها، بار دیگر به لیست کشور های حامی تروریسم افزوده شد.

 فلس�طین: »محم��د عی��اده صالح الدین« )۲۱ 
ساله( اسیر آزاد شده فلسطینی  که در زمان اسارت 
با اهمال پزش��کی صهیونیس��ت ها در زن��دان روبرو 
شده بود، به شهادت رسید.وی که در آوریل ۲۰۱۹ 
بازداش��ت و به دو سال حبس محکوم شده بود، در 
زندان به بیماری س��رطان مبتال ش��ده بود اما رژیم 

صهیونیستی درمان الزم را برای وی انجام نداد.

 لبن�ان: منابع لبنانی خبر دادند پلیس بین الملل 
برای افراد مرتبط با حم��ل نیترات آمونیم به بندر 
بیروت، اعالن قرمز صادر کرده اس��ت.وبگاه خبری 
ش��بکه »ال بی س��ی آی« در این خصوص خبر داد، 
اطالعاتی به دست آورده که نشان می دهد »غسان 
الخ��وری« دادس��تان کل و قاضی مس��ئول پرونده 
انفجار بن��در بیروت این درخواس��ت را به اینترپل 

ارسال کرده است.

 چین: سخنگوی وزارت خارجه چین گفت، پکن 
به ش��دت مخالف افزودن نام کوبا به فهرست سیاه 
کش��ورهای حامی تروریس��م از سوی آمریکاست و 
این اقدام، نش��ان دهنده فش��ار سیاس��ی بر هاوانا 
محسوب می ش��ود.ژائو لیجیان، س��خنگوی وزارت 
خارج��ه چین گفت: پکن همیش��ه حام��ی مقابله 
با تروریس��م بین المللی بوده اما با فش��ار سیاسی 
آمری��کا و وضع تحریم ها علیه کوبا با بهانه مقابله با 

تروریسم مخالف است.

 اردن: برخی منابع دیپلماتیک آمریکا از تکمیل 
مقدمات مربوط به احداث یک پایگاه نظامی جدید 
این کشور در اردن خبر دادند.روزنامه »رأی الیوم« 
ب��ه نقل از ای��ن منابع گزارش کرد ک��ه چند هفته 
آینده ش��اهد تس��ریع در روند اجرای پروژه مربوط 
به س��اخت پایگاه جدید آمریکا در اردن خواهد بود 
و مرحله مربوط به اعطای مجوز ساخت این پایگاه 

آغاز شده است.

ترکیه: دادس��تانی آنکارا اعالم کرد که س��ازمان 
اطالعات این کش��ور 6 فرد را که طرح های صنایع 
دفاعی ترکیه را به شرکت های خارجی می فروختند، 
دستگیر کرده است.دادستانی آنکارا در بیانیه ای در 
این خصوص اعالم کرد که افراد دس��تگیر شده در 
مقاب��ل درز طرح های صنایع دفاعی این کش��ور به 

شرکت های خارجی تقاضای پول کرده بودند.

وقتی نژادپرستی اسراییلی در آمریکا آشوب به پا می کند

حمل پرچم رژیم صهیونیستی در یورش به کنگره
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در ادامه سیاست باج خواهی آنکارا از اروپا، رئیس جمهور 
ترکیه با تاکید بر لزوم به روز رسانی توافق با اتحادیه اروپا 
درباره ممانعت از ورود مهاجران و پناهجویان غیرقانونی 
به این قاره، گفت ترکیه مدت هاست که مورد بی عدالتی 

و »کوری استراتژیک« اروپا قرار گفته است.
»رجب طی��ب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه خواس��تار 
به روز رس��انی توافق سال ۲۰۱6 با اروپا برای جلوگیری 
از ورود مهاج��ران و پناهجویان غیرقانون��ی به این قاره 
ش��د.اردوغان طی سخنرانی در جمع سفیران کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا در آنکارا، گفت: »ترکیه مدت هاس��ت 
که م��ورد بی عدالتی ج��دی ]اروپا[ در قبرس و ش��رق 
مدیترانه قرار دارد و ما شاهد رویکرد "کوری استراتژیک" 

]اروپا در قبال ترکیه[ بودیم«.
به نوشته روزنامه »دیلی صاباح« وی درباره لزوم عضویت 
ترکی��ه در اتحادیه اروپا توضی��ح داد: »موافقت اتحادیه 
اروپا با پذیرش ترکیه به عنوان یک عضو، انتخابی حیاتی 
برای این اتحادیه است که به پر کردن شکاف ایجاد شده 

در پی خروج انگلیس کمک می کند«.رئیس جمهور ترکیه 
اضافه کرد: »توافق مهاجران به تاریخ ۱۸ مارس )۲۰۱6( 
باید به روز رس��انی شود تا تحرک مثبتی را که در روابط 
پیدا کرده، حفظ کند. اتحادی��ه ]اروپا[ وعده هایی برای 
کمک به تالش های ترکیه در رابطه با مهاجران داده بود 
مانند احداث منازل پیش س��اخته در مرز، که هیچکدام 
از آنه��ا محقق نش��د«.رئیس جمهور ترکیه با بیان اینکه 
مشخص است که هیچ طرحی در منطقه شرق مدیترانه 
نمی توان��د بدون حضور ترکیه و قبرس ش��مالی به صلح 
منجر ش��ود، ادامه داد: »ما می توانیم س��ال ۲۰۲۱ را به 
س��الی برای حص��ول موفقیت ها در رواب��ط ترکیه-اروپا 
تبدیل کنیم. ما انتظار داریم که فصل جدیدی در روابط 
ترکیه-اروپا رقم بخ��ورد«. اردوغان در بخش دیگری از 
صحبت هایش به موضوع اسالم هراس��ی در کش��ورهای 
اروپایی پرداخته و گفت: »تنفر ضد اسالمی نه تنها جان 
6 میلیون مس��لمان در اروپا را تهدی��د می کند، بلکه به 

حفره سیاهی در ارزش های اروپایی بدل شده است«.

 نتای��ج آخرین نظرس��نجی صورت گرفت��ه در انگلیس 
نش��ان می دهد که بیش��تر مردم این کش��ور از عملکرد 
دول��ت در اجرای طرح گس��ترده واکسیناس��یون کرونا 

رضایت ندارند.
 تحقیقات موسس��ه افکار سنجی یوگو نشان می دهد که 
۴۵ درصد انگلیس��ی ها در مقابل ۴۱ درصد دیگر از روند 
اجرای طرح واکسیناسیون دولت ناراضی هستند. جوانان 
انگلیسی بیشترین نارضایتی را از خود نشان داده و تنها 
۳۲ درصد از عملکرد دولت اب��راز رضایت کرده اند.طرح 
واکسیناسیون گس��ترده کرونا در انگلیس از ۱۸ آذرماه 
آغاز شد. دولت ابتدا امیدوار بود که این طرح تا تابستان 
س��ال آینده به پایان برس��د اما با توجه به کمبود ذخایر 
واکسن، هدف گذاری ها به پائیز جابه جا شده است.وزارت 
بهداش��ت انگلیس فهرستی موقت ش��امل اولویت بندی 
دریاف��ت کنندگان واکس��ن تهیه کرده که کس��انی که 
بیش از همه در مع��رض ابتالی به ویروس قرار دارند از 
اولویت باالتر برخوردار می شوند.انگلیس تاکنون واکسن 

سه ش��رکت فایزر بیون تک، آکس��فورد و ُمدرنا را برای 
اس��تفاده تائید و به ترتیب از هر کدام ۴۰ میلیون، ۱۰۰ 
میلی��ون و ۷ میلیون واحد خریداری کرده اس��ت. با این 
حال آمار باالی قربانیان کرونا در این ابهامات بسیاری را 
نتیجه بخش بودن این واکس��ن ها به همراه داشته است. 
دولت برای تزریق ۲ میلیون واکسن در هفته از طریق ۲ 
هزار و ۷۰۰  مرکز در سراس��ر کشور هدف گذاری کرده 
و امی��دوار اس��ت ۱۴ میلیون نفر از اف��رادی را که بیش 
از هم��ه در معرض خطر کووید-۱۹ هس��تند تا اواس��ط 
ماه فوریه واکس��ینه کند. وزیر بهداشت انگلیس با ایراد 
سخنانی در نشس��ت خبری روزانه دولت ابراز امیدواری 
کرد که اگر طرح واکسیناس��یون کرونا در کش��ور طبق 
هدف گذاری اجرا شود تابس��تان خوبی پیش رو خواهد 
بود. وی مدعی ش��د که روند واکسیناسیون در انگلیس 
نس��بت به سایر کشورهای اروپایی با سرعت بیشتری در 
حال اجراس��ت. به رغم این ادع��ا، انگلیس باالترین آمار 

قربانیان کرونا در اروپا را به خود اختصاص داده است. 

نارضایتی انگلیسی ها از سیاست های کرونایی دولتمردانشانپناه جویان بهانه جدید باج خواهی ترکیه از اروپا 

احزاب مختلف یمنی و علمای دینی در کنار اقش��ار مختلف 
مردم، ضمن محکوم کردن تصمیم آمریکا برای تروریس��تی 
خواندن جنبش انصاراهلل، اعالم کردند، این اقدام نشان دهنده 

شکست طرح های استعماری واشنگتن در یمن است.
»تکت��ل األحزاب السیاس��یه المناهضه للع��دوان« )ائتالف 

اح��زاب سیاس��ی مخالف با تج��اوز به یم��ن( در بیانیه ای 
اعالم کرد، این اقدام تالش��ی ناامیدانه برای تغییر مس��یر 
تصمیم ب��ه برکن��اری »دونالد ترامپ« ص��ورت می گیرد؛ 
کس��ی که دوره ریاس��ت جمهوری اش رو به پایان است.در 
ادامه این بیانیه آمده، این اقدام در راس��تای شکس��تی که 

دول��ت آمریکا در اداره تجاوز به یمن متحمل ش��ده، انجام 
می گیرد.ح��زب »البع��ث العربی االش��تراکی، قطر الیمن« 
)حزب عربی سوسیالیستی بعث، شاخه یمن( نیز در بیانیه 
خ��ود اعالم کرد، این تصمیم بر شکس��ت س��خت  ائتالف 
س��عودی-اماراتی به فرماندهی آمریکا در حمالت بیش از 

پنج ساله به یمن است.
 دبیرکلی حزب »ش��باب العداله و التنمیه« )حزب جوانان 
عدالت و توسعه( نیز ضمن محکوم کردن این اقدام، تصریح 
ک��رد، دولت آمریکا با حمایت مس��تمر از حمالت به یمن 

در ش��ش سال گذش��ته، حامی اصلی تروریسم بین المللی 
اس��ت.حزب »جبهه التحریر« )جبهه آزادسازی( یمن نیز 
این اقدام آمریکا را تالش��ی برای  شانه خالی کردن از تمام 
جنایاتی دانس��ت که دولت آمریکا در شش سال اخیر علیه 

مردم یمن مرتکب شده است.
 اتحادی��ه علم��ای یمن نیز در واکنش به اق��دام آمریکا در 
تروریس��تی خواندن جنبش انصاراهلل یم��ن تأکید کرد که 
واش��نگتن خود بزرگتری��ن و خطرناک تری��ن تهدید برای 

امنیت ملی است.

  شکست زودهنگام طرح تحریم مقاومت یمنی ها آشکار شد 

یمن یکپارچه در کنار انصارهللا علیه آمریکا


