
دخالت در سوریه، ترکیه را 
بحران زده  کرد 

در ادامه اعتراض ها به سیاست های ضد سوری ترکیه، 
»یاشار یاکیش«، وزیر خارجه پیشین ترکیه گفت که 
»رجب طیب اردوغان«، رئیس جمهور ترکیه مسئول 
مش��کالتی است که این کشور به دلیل پشتیبانی از 
تروریس��ت ها، به ویژه در س��وریه از آنها رنج می برد. 
یاکیش گفت که حمایت اردوغان از تروریست ها در 
س��وریه ترکیه را در »یک انزوا و یک معضل دشوار« 
قرار داده است. این دیپلمات ارشد پیشین از رئیس 
جمهور ترکیه خواست تا از سیاست های اشتباه خود 
در قبال سوریه عقب نشینی کند.گفته می شود شمار 
نیروهای ترکیه در شمال سوریه به عدد ۱۵ هزار نفر 
رس��یده و ترکیه به طور روزانه نیروهای جدیدی به 
س��وریه اعزام می کند. ارتش ترکیه شش هزار تانک 
و نفرب��ر و توپخانه و خودروی نظامی در این مناطق 
مستقر کرده و نیروهای این کشور با انواع سالح های 
هوایی و دریایی و ماهواره و پهپاد حمایت می شوند.

خبر دیگر آنکه یک منبع آگاه عراقی از طرح جدید 
آمری��کا ب��رای ایجاد خأل و ش��کاف امنیتی در نوار 
مرزی عراق با س��وریه با هدف بازاس��تقرار عناصر 
داعش در مناطق صحرایی االنبار و ترمیم س��اختار 

این گروه تروریستی خبر داد.
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قاسم  غفوری

مراسم تحلیف بایدن برای ورد به کاخ سفید در حالی 
دو روز دیگر برگزار می ش��ود که از یک س��و بحران 
سیاسی میان دموکرات ها و جمهوریخواهان همچنان 
ادامه دارد. این سناریو مطرح است که آنها برای دوره 
4 ساله بایدن را حفظ و بعد از آن هریس معاون وی 
به جای بدیدن در دور دوم نامزد ریاس��ت جمهوری 
آمریکا شود. با این سناریو دموکرات ها برای ۱2سال 
قدرت را در دست خواهند داشت. از سوی دیگر موج 
رسیدن تقابل های سیاسی به کف خیابان ها، آمریکا 

را به یک پادگان نظامی مبدل کرده است.
 در این میان یک س��وال همچنان باقی اس��ت و آن 
اینکه این بحران ها تا چه میزان برگرفته از تحرکات 
ترامپ بوده است و چه میزان بر اساس عوامل دیگر؟ 
بخشی از وضعیت حاکم شده بر آمریکا را در رفتارهای 
هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات می توان دانست 
که نش��ات گرفته از حاکمیت کوتوله های سیاسی بر 
آنهاس��ت. از یک سو ترامپ برای حفظ قدرت فضای 
آشوب را در پیش گرفت و از سوی دیگر دموکرات ها 
برای انحصار قدرت در کاخ سفید و کنگره شدیدترین 
حمالت را به ترام��پ صورت دادند حال آنکه ترامپ 
نزدیک به نیمی از آرای شرکت کنندگان در انتخابات 
)بیش از 70 میلیون نفر ( را کس��ب کرده بود و این 
رفتار دموکرات ها تشدید کننده قشون کشی خیابانی 

آنها شده است.
 نکته دیگر آنکه بر اس��اس آمارهای منتشره 240 
میلیون نفر واجد ش��رایط رای دادن بوده اند حال 
آنک��ه ترکی��ب ترامپ و بایدن تقریبا دو س��وم این 
آرا را در ب��ر می گیرد. رقمی نزدیک به 80 میلیون 
نفر یعنی اعتمادی به بایدن و ترامپ نداش��ته و بر 
این عقیده ان��د که آمدن هر ک��دام از آنها تغییری 
در وض��ع آمریکا ایجاد نمی کند. لذا این جمعیت را 
می توان در جمع منتقدان ساختار حاکم بر آمریکا 
دانس��ت. نکته قابل توجه آن است که بیش از 70 
میلی��ون نفر به ترامپی رای داده اند که وی نماینده 
جریان های رادیکال و ملی گرا دانس��ته می شود که 
آمری��کا را ب��رای آمریکا می دانن��د. در همین حال 
بخ��ش قابل توجهی از دهها میلی��ون نفری که در 
انتخابات ش��رکت نکرده اند را می توان جنبش 99 
درصدی های س��ال 20۱۱) دوران اوباما( و جنبش 
ضد نژادپرس��تی س��الهای اخیر آمریکا دانست که 
منتقد س��اختار حاکم بر آمریکا هس��تند. آنچه که 
این روزها از سوی محافل رسانه ای و سیاسی آمریکا 
پنهان می شود مخالفت میلیون ها آمریکا با ساختار 
حاکم بر آمریکاست که زمانی با نام 99 درصدی ها، 
زمانی با عنوان جنبش ضد نژادپرستی و امروز با نام 
اعتراض به س��اختار انتخاباتی به خیابان ها و شاید، 
بت��وان گفت که این حقیقتی اس��ت که این روزها 

پشت بزرگ نمایی نام ترامپ پنهان می شود. 

گزارشیادداشت 

بح��ران سیاس��ی و امنیتی در ایاالت متح��ده هر روز ابعاد 
جدیدی می گیرد چنانکه مراس��م تحلیف بایدن در حالی 
برگزار می ش��ود که در تمام ایالت ه��ای آمریکا حالت فوق 
العاده اعالم و این کش��ور عمال به یک پادگان نظامی مبدل 

شده است. 
آمریکا که ادعای دموکراس��ی برتر را داش��ت که یک سوی 
آن را س��اختار پارلمانی و ریاس��تی منس��جم و یکدس��ت 
تش��کیل می دهد و سوی دیگر آن را حق مردم برای بیان 
عقیده و اعتراضش��ان ، این روزها با رسوایی شکست هر دو 
این این ادعاها مواجه ش��ده است. در عرصه سیاسی جنگ 

قدرت می��ان جمهوری خواه و دموکرات باال گرفته اس��ت 
بگونه ای که ب��ه بهانه حذف ترامپ ، دموکرات ها به دنبال 
انحصار قدرت هس��تند. در عرص��ه اجتماعی نیز فضایی از 
س��رکوب سراسر آمریکا را فراگرفته است و تمام شهرها به 
پادگان نظامی مبدل شده اند. ر همین چارچوب بیش از 7 
هزار نیروی آمریکایی با ۱۳4 پرواز نظامی به منظور تامین 
مراسم تحلیف بایدن به پایتخت این کشور اعزام شدند.این 
بیانیه می افزاید: 70۶0 نظامی با ۱۳4 هواپیمای نظامی از 
۱2 تا ۱۵ ژانویه برای تأمین امنیت مراسم تحلیف بایدن به 
پایتخت آمریکا منتقل ش��دند. یک پل هوایی تاریخی برای 

انتقال نظامیان و تکمیل استقرار 2۵ هزار نیرو برای تأمین 
امنیت مراس��م تحلیف بایدن به واشنگتن دی سی تشکیل 
ش��د.پس از یورش هواداران ترامپ به کنگره آمریکا، تدابیر 
امنیتی شدیدی در پایتخت این کشور برای مراسم تحلیف 
بایدن اتخاذ ش��ده است. قرار است 2۵ هزار نیروی پلیس و 
ارتش در مراسم تحلیف حضور داشته باشند.شهرهای مهم 
آمریکا این روزه��ا در حال تمهید و تدارک منابع و نیروی 
نظامی الزم ب��رای مقابله با موج جدی��دی از اعتراض های 
خش��ونت آمیز هستند.خبرگزاری رویترز در گزارشی اعالم 
کرد که مراکز ۵0 ایالت آمریکا که محل استقرار کنگره های 
ایالتی هس��تند، برای مقابله با موج احتمالی اعتراض ها به 
برپای��ی موانع و نرده ها و همچنین اس��تقرار هزاران نیروی 
گارد مل��ی در نقاط مختلف ش��هر اق��دام کرده اند.این در 
حالی اس��ت که دایره تجس��س فدرال )اف بی آی( پیشتر 
ب��ه نهاده��ای انتظامی ۵0 ایالت آمری��کا در مورد احتمال 
برگزاری تظاهرات مس��لحانه در برابر ساختمان های کنگره 
ایالت��ی هش��دار داده بود.ایالت های میش��یگان، ویرجینیا، 
ویسکانسین، پنسیلوانیا و واش��نگتن از جمله دهها ایالتی 
هس��تند که نیروهای گارد ملی خود را برای ارتقای سطح 

امنیتی فعال کردند.
خیابان ه��ای منته��ی ب��ه کنگره ف��درال در مرکز ش��هر 
واش��نگتن دی سی بسته ش��ده و گردان هایی از نیروهای 
مخفی گارد ملی در سرتاسر مرکز شهر موضع گرفته اند. در 
همی��ن حال برخی منابع خبری اعالم کردند پلیس کنگره 
آمریکا یک ش��هروند ویرجینیایی با سالح پر و ۵00 گلوله 
را در پایتخت این کش��ور بازداش��ت ک��رد. خبر دیگر آنکه 
در پی اعالم وعده ه��ای رئیس جمهور منتخب آمریکا برای 
تغییر سیاست های س��ختگیرانه مهاجرتی ترامپ، کاروانی 
متش��کل از هزاران مهاجر آمریکای مرکزی با گذش��تن از 
م��رز گواتماال در حال رس��اندن خود به مکزیک و س��پس 
مرز آمریکا هس��تند.کاروان مذکور که مقامات گواتماالیی 
می گویند ش��امل حدود نه هزار مهاجر هندوراسی است، از 
مرز گواتماال و نیروهای مرزی این کشور عبور کرده و وارد 
خاک آن ش��ده اند؛ اقدامی که دول��ت گواتماال آن را نقض 

حاکمیت ملی خود می داند.
خب��ر دیگر آنکه »جو بایدن« رئیس جمهور منتخب آمریکا 
»وندی شرمن« را به عنوان گزینه خود برای تصدی سمت 
قائم مق��ام وزیر خارجه آمریکا معرفی ک��رد. »ران کالین« 
گزینه ریاس��ت کارکنان کاخ سفید در دولت »جو بایدن« 

رئیس جمهور منتخب آمریکا از برنامه شلوغ و پر کار بایدن 
در روز تحلیف خود خبر داد.

کالین طی بیانیه ای که به رس��انه ها ارائه کرد، گفت بایدن 
قص��د دارد در اولین روز کاری خود به عنوان رئیس جمهور 
آمریکا، بیش از ده دس��تور اجرای��ی صادر کرده و برخی از 
قوانین و دس��تورات جنجالی دولت کنونی این کشور را لغو 
کند.بر اس��اس این بیانیه، اقدامات بایدن که قرار است روز 
چهارشنبه انجام شوند، شامل بازگشت به توافق آب وهوایی 
پاریس، لغو منع مسافرتی و مهاجرتی کشورهای با اکثریت 
جمعیت مسلمان، تمدید توقف اخذ اقساط وام های فدرال 
دانش��جویی، توقف اخراج ها و سلب مالکیت ها و همچنین 
اجباری کردن استفاده از ماسک تنفسی در اماکن دولتی و 
سفرهای بین ایالتی خواهد بود. از سوی دیگر سفارت چین 
در واش��نگتن با توجه به آش��وب ها و ناآرامی های اخیر در 
آمریکا طی بیانیه ای برای ش��هروندان و سازمان های چینی 
در آمریکا هش��دار امنیتی صادر کرد. در این میان استنلی 
مک کریس��تال، ژنرال بازنشس��ته ارتش آمریکا اغتشاشات 
طرفداران دونالد ترامپ و شعارش مشهور به "ماگا" )آمریکا 
را دوب��اره بزرگ کنیم( را با گروه القاعده مقایس��ه کرده و 
گف��ت که در هر دو مورد، اف��رادی از یک "رهبر قدرتمند" 
که "خش��ونت آنها را توجیه کرد" پیروی کردند.او هش��دار 
داد مش��کل هم اکنون عمیقتر از آن چیزی است که مردم 
می فهمند. او اظهار کرد: من فکر می کنم اکنون ما خیلی 
بیش��تر از آنچه ک��ه اکثر آمریکایی ها پی ب��رده اند درگیر 
یک پروس��ه رادیکالیزه شدن بوده و به عنوان یک کشور با 

مشکلی بسیار عمیق تر مواجهیم.
به گفته مک کریس��تال این رادیکالیزه ش��دن که تا کنون 
در آمری��کا ریش��ه های عمی��ق دوانده به س��ادگی ناپدید 
ش��دن ترامپ ناپدید نخواهد ش��د.وی افزود: همچنان که 
این جنبش افراطگر تحت فشار فزاینده ای از سوی عوامل 
مج��ری قان��ون در روزها و هفت��ه های آینده ق��رار بگیرد 
اعضایش احتماال به س��مت سلولهای تنگ تر و تنگ تر به 
جهت امنیت عقب نشینی خواهند کرد و این آنها را حرفه 
ای تر خواهد ساخت وآن سلولها تبدیل به اتاقهای پژواکی 
خواهند ش��د که حتی تفکراتی رادیکال تر را همراس��تا با 
ش��ورش مس��لحانه ایجاد خواهند کرد. بنا براین حتی اگر 
ترام��پ از صحنه خارج ش��ود جنبش رادیکال��ی که او به 
ایجادش کمک کرد اکنون انرژی و انسجام خود را داشته و 

آنها ممکن است فکر کنند دیگر به ترامپ نیاز ندارند.

تظاهرات علیه نتانیاهو در سی امین هفته متوالی
با وجود اعالم قرنطینه سراس��ری در اراضی اش��غالی، صدها اس��رائیلی در 
شهرهای تل آویو و قدس اشغالی علیه نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای 
سی امین هفته متوالی دست به تظاهرات زدند. مردم در اراضی اشغالی در 
اعتراض به سیاست های بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در 
حوزه مهار بحران کرونا و شرایط اقتصادی و اجتماعی همچنان به تظاهرات 
هفتگی خود ادامه می دهند. تظاهرکنندگان خواستار برکناری نتانیاهو و محاکمه 
وی به اتهام فساد و ایجاد نابسامانی در اوضاع اقتصادی هستند. جنبشی که تظاهرات 
ای��ن هفته را ترتیب داده، اع��الم کرد، به اعتراضات تا جایی ادامه خواهد داد. منابع 
خبری اعالم کردند که معترضان در پل ها، میادین و تقاطع ها در حال تجمع هستند 
و در شهر تل آویو معترضان به نتانیاهو در میدان »دیزینگاف« حضور دارند. در شهر 

»نس زیونا« نیز معترضان در خیابان ها تجمع کرده اند.

پیام آیت اهلل شیخ عیسی قاسم درباره زندانیان سیاسی بحرین
آیت اهلل »شیخ عیسی قاسم« رهبر شیعیان بحرین در پیامی با حمایت 
دوباره از همه زندانیان سیاس��ی و مدافعان حقوق بش��ر بحرینی تاکید 
کرد که آنها در قلب مردم غیور بحرین جای دارند و مردم این زندانیان 

را فراموش نمی کنند.
آیت اهلل »ش��یخ عیسی قاس��م« در بیانیه ای با اشاره به بازداشت »شیخ 
زهیر عاشور« از مدافعان حقوق ملت بحرین از سوی رژیم این کشور گفت: 
ش��یخ زهیر عاش��ور یکی از بارزترین کسانی است که خواهان احقاق حقوق ملت 
بحرین و در صدر آنها حقوق سیاسی است.آیت اهلل شیخ عیسی قاسم هشدار داد 
که هرگونه آزار و اذیت و محدودیت علیه ش��یخ زهیر و دیگر زندانیان سیاس��ی 
برادرش "آزار و اذیت و انتقام از همه آزادگان ملت بحرین و نادیده گرفتن حقوق 

آنها است".

آرمین الِشت جانشین مرکل شد
انتخاب��ات درون حزبی »اتحادیه دموکرات مس��یحی« آلمان به منظور 
تعیین جایگزین آنگال مرکل برگزار ش��د و »آرمین الش��ت« ۵9 س��اله 
به عنوان رهبر جدید حزب حاکم انتخاب ش��د. الِش��ت از سال 20۱7 
عنوان رئیس الوزرای »نوردراین وستفالن« پرجمعیت ترین ایالت آلمان 
را در اختیار داش��ته است. در آلمان، رئیس الوزراف عنوان رسمی رئیس 
دولت یک ایالت فدرال اس��ت. این سیاس��تمدار بر ادامه مسیر طی شده در 
زم��ان صدراعظم��ی مرکل تاکی��د دارد. به رغم بروز اختالف��ات درونی در حزب 
حاکم و اعتراض به مواضع مرکل در خصوص استقبال از ورود صدها هزار مهاجر 
و پناهجو از س��ال 20۱۵، الِشت همچنان از صدراعظم آلمان حمایت کرده بود. 
الِشت پیش از انتخاب به عنوان رهبر این حزب، از سال 20۱2 به عنوان یکی از 

پنج قائم مقام رهبر حزب اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان فعالیت داشت.

حکومت نظامی با استقرار هزاران نظامی بر سراسر ایاالت متحده حکمفرما شد

تحلیف بایدن در پادگانی
به وسعت آمریکا
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هزاران معترض فرانسوی در اعتراض به تصویب قانونی که 
بر اساس آن پخش هرگونه تصویر از اقدامات پلیس منع 

می شود، در شهر های مختلف فرانسه تظاهرات کردند.
هزاران معترض فرانس��وی ب��ار دیگر در روز ش��نبه در 
اعتراض به قانون جنجالی موس��وم ب��ه »امنیت جامع« 
در پایتخت و چندین ش��هر دیگر ب��ه خیابان آمده و در 
مجم��وع بی��ش از 80 تجمع در سراس��ر کش��ور برگزار 
کردن��د. راهپیمای��ان در پاری��س در ی��ک روز برفی با 
حرکت به س��مت میدان معروف باس��تی و در حالی که 
پالکارد هایی با شعار »پلیس همه جا، عدالت هیچ کجا« 
در دست داشتند، ضمن با سر دادن شعار خواستار پس 
گرفتن ای��ن الیحه جنجالی ش��دند. تجمعات به دعوت 
مجموعه ای از تش��کیالت مردم نهاد از جمله انجمن های 
طرف��دار آزادی بیان و حقوق بش��ر، عفو بین الملل و نیز 

انجمن های روزنامه نگاران و سینماگران برگزار شد.
مهم تری��ن بخش این قانون جدی��د امنیتی، ماده 24 آن 
است که پخش هر گونه تصویر از مأموران پلیس به هدف 
آس��یب رس��اندن به آن ها را منع و جرم انگاری می کند. 

منتقدان می گویند این قانون دس��ت پلیس را در اعمال 
خش��ونت باز می گذارد، زیرا افراد از بیم متهم ش��دن به 
»سوء نیت« جرأت نخواهند کرد تصاویر خشونت پلیس 
را همرسان کنند.بسیاری از معترضان همچنین خواستار 
از س��رگیری فعالیت های فرهنگی ش��دند ک��ه به دلیل 
محدودیت های کرونایی تعطیل شده است. پلیس پاریس 
در روز شنبه اعالم کرد گروهی را قصد داشتند در حاشیه 
راهپیمایی پاریس کنسرت موسیقی برگزار کنند، متفرق 
کرده اس��ت. قانون »امنیت جامع« ک��ه پیش از این در 
مجلس ملی فرانسه تصویب شده، قرار است در ماه مارس 
در س��نا بررسی ش��ود.مواد 2۱ و 22 این قانون جنجالی 
نی��ز که موضوع آن اجازه اس��تفاده پلیس از دوربین های 
کوچک بدنی و پهپاد است، مورد انتقاد شدید طرفداران 
آزادی بیان و گردش آزاد اطالعات در فرانسه قرار گرفته 
اس��ت. بسیاری از تش��کل های حقوق بش��ری و طرفدار 
آزادی بیان در جهان از جمله گزارش��گران ویژه سازمان 
ملل متحد و دفتر کمیسر حقوق بشر اروپا نیز به تصویب 

این الیحه در فرانسه اعتراض کرده اند.

همزمان ب��ا رویکرد برخی کش��ورهای عرب��ی همچون 
امارات به برگزاری رزمایش نظامی با رژیم صهیونیستی، 
س��خنگوی حم��اس تاکی��د کرد ک��ه دول��ت آمریکا با 
گنجاندن رژیم صهیونیستی در پوشش ستاد فرماندهی 
مرکزی آمری��کا در خاورمیانه درصدد تقویت هماهنگی 

امنیتی میان تل آویو و حکام سازشگر عرب است.
جنب��ش مقاوم��ت اس��المی فلس��طین)حماس( اقدام 
دول��ت آمریکا در قرار دادن رژیم صهیونیس��تی زیر نظر 
فرماندهی آمری��کا در خاورمیانه)س��نتکام( را از تبعات 
س��ازش حکام عرب با رژیم صهیونیستی دانست. »حازم 
قاس��م« س��خنگوی حماس در بیانیه ای گفت: »وزارت 
دف��اع آمریکا ب��ا گنجاندن رژیم صهیونیس��تی در حوزه 
فرماندهی ارتش ایاالت متحده در خاورمیانه که ش��امل 
کش��ورهای عربی هم می شود، به دنبال تقویت همکاری 

نظامی و امنیتی میان همه این طرف هاست.«
او ای��ن تصمیم آمریکا را ثمره توافق های س��ازش اخیر 
حکام عرب با رژیم صهیونیس��تی خواند و گفت: »آمریکا 
بار دیگر ثابت کرد که توافق های سازش رژیم های عربی 

را در راس��تای پیش��برد پروژه صهیونیس��تی در منطقه 
منعقد کرد.« الزم به ذکر اس��ت ب��رای اولین بار پس از 
عادی س��ازی روابط، امارات و رژیم صهیونیستی بصورت 
علنی در یون��ان رزمایش هوایی برگ��زار می کنند.وبگاه 
خبری »عرب��ی2۱« به نقل از معاریو گ��زارش داد، این 
رزمای��ش ک��ه در آن نیروی هوایی دو طرف مش��ارکت 
خواهند داش��ت، در یونان و با مش��ارکت نیروی هوایی 
آمریکا،  کانادا، اس��پانیا، قبرس و اسلواکی برگزار خواهد 
ش��د. در این میان ش��ماری از مردم بحرین در پایتخت 
این کش��ور در اعتراض به عادی س��ازی رواب��ط با رژیم 
صهیونیستی و تعیین کاردار این رژیم در منامه تظاهرات 
کردند. خبر دیگر آنکه جنبش جهاد اس��المی فلسطین 
اعالم کرد که در نشس��ت رهبران این جنبش با مقامات 
قط��ری بر پایبن��دی به حفظ حقوق و آرمان فلس��طین 
در ش��رایط خیانت برخی رژیم های عربی و س��ازش آنها 
با دش��من صهیونیس��تی تاکید ش��د. الزم به ذکر است 
رس��انه های عبری از امضای قرارداد نظامی ۱82 میلیون 

دالری میان رژیم صهیونیستی و اسلواکی خبر دادند.

خشم فرانسوی ها از افزایش اختیارات 
سرکوب گری پلیس

سنتکام، بهانه همکاری نظامی سازشکاران 
با اسراییل

در ادام��ه واکنش های جهانی به جنایات ائتالف س��عودی 
و آمریکای��ی علیه ملت یمن، عضو ایرلن��دی پارلمان اروپا 
، نوش��ت که جهان جرات به زبان آوردن فاجع انس��انی در 

یمن را ندارد و این جنگ ناگفتنی است.
 »مایک واالس« در پیام توییتری نوش��ت: »بدترین فاجعه 
انسانی جهان در یمن در حال وقوع است اما فقط عربستان 
س��عودی و امارات متحده عرب��ی )از این بحران( بهره منده 
بوده  و آنها در حال ارتکاب نسل کشی با همدستی آمریکا 
اتحادیه اروپا هستند.«واالس در ادامه گفت: »جهان جرات 
ندارد نام )فاجعه انسانی یمن( را به زبان بیاورد. این جنگ 
ناگفتن��ی اس��ت و حتی ش��رکت های فناوری ب��زرگ نیز 

خواستار سکوت بیشتر هستند.«
الزم به ذکر است در سایه حمایت های غرب و سکوت مجامع 
جهانی، در نتیجه حمالت جنگنده های ائتالف س��عودی به 
استان های مختلف یمن یک مرد به شهادت رسید و یک زن 
نیز زخمی شد.در نتیجه حمله این جنگنده ها به یک خودرو 
در منطقه »الرکز« در »ماهلیه« استان »مأرب« )تقریبا در 
مرکز یمن( یک غیرنظامی به ش��هادت رسید.همچنین یک 

زن یمن��ی نی��ز در تیراندازی مزدوران ائتالف س��عودی در 
»عزله المغرس« در ش��هر »التحیتا« در »الحدیده« )غرب 
یم��ن( زخمی ش��د.جنگنده های ائتالف س��عودی حمالت 
هوایی مش��ابهی نی��ز به »الربع��ه الجاش��ر« و »البقع« در 

»نجران« )هم مرز با عربستان سعودی( داشتند.
بر اساس گزارش المسیره به نقل از یک منبع نظامی، ائتالف 
س��عودی در 24 س��اعت اخیر ۱۵7 بار آتش بس الحدیده 
را نقض کرده است.س��ازمان حقوق بش��ری »انتصاف« در 
جدیدتری��ن گزارش خود در خص��وص آخرین آمار تلفات 
غی��ر نظامیان در یمن از کش��ته و زخمی ش��دن ۱۳082 
زن و ک��ودک یمنی خب��ر داد.طبق این گزارش 2۳92 زن 
و ۳79۶ کودک در این مدت کش��ته ش��ده و 2798 زن و 

409۶ کودک نیز زخمی شده اند. 
خب��ر دیگر آنکه در ادامه مخالفت های مردم ، جریان ها و 
تشکل های یمنی با تصمیم آمریکا برای قراردادن انصاراهلل 
در فهرست تروریستی خود ، مردم تعز علیه اقدام خصمانه 
آمریکا ضد این جنب��ش مردمی، تظاهرات کردند. اتحادیه 
زنان یمن ضمن محکوم کردن اقدام آمریکا در تروریس��تی 

خوان��دن انص��اراهلل، تصریح کرد، تصمی��م مذکور منجر به 
وخامت بیشتر وضعیت بد کنونی در یمن خواهد شد. موج 
جهان��ی محکومیت تحریم انصاراهلل موجب ش��ده تا جیک 
س��الیوان گزینه مش��اور امنیت ملی رئیس جمهور منتخب 
آمریکا با مخالفت ضمنی با تروریستی اعالم کردن جنبش 
مقاوم��ت »انصاراهلل« یمن، گفت این اقدام فقط درد و رنج 
مردم یمن را بیش��تر می کند.پیش از این نیز، 2۵ نماینده 
کنگره در نامه ای به وزیر خارجه این کشور، »تصمیم کوته 
بینان��ه دولت ترامپ« در تحریم جنب��ش انصاراهلل یمن را 
محکوم کردن��د. همچنین وزیر خارج��ه دولت نجات ملی 
یمن با هش��دار به عربستان س��عودی اعالم کرد، کسی که 
برای کش��تار غیرنظامیان یمنی جنگنده می فرس��تد، از ما 
توقع فرس��تادن کبوتر صلح نداش��ته باشد.»هشام شرف« 
وزی��ر خارجه دولت نجات ملی یمن مطالب ذکر ش��ده در 
رس��انه های حاش��یه خلیج ف��ارس و منطقه درب��اره نتایج 
دیدارهای وزیر خارجه سعودی با همتایان عرب خود مبنی 
بر قصد آنها برای محک��وم کردن عملیات های صنعاء علیه 

اهدافی در عربستان سعودی را به سخره گرفت.

  هشدار عضو پارلمان اروپا 

جهان جرات بیان فاجعه 
انسانی یمن را ندارد


