
سی امین هفته اعتراضات 
علیه نتانیاهو 

صده��ا ش��هروند اس��رائیلی در مرکز ت��ل آویو در 
اعت��راض ب��ه سیاس��ت های نخس��ت وزی��ر رژیم 
صهیونیس��تی تظاهرت کردند و خواهان کنار رفتن 
وی ش��دند.هیات پخش رژیم صهیونیستی "کان" 
گزارش داد ک��ه صدها تظاهرکننده اس��رائیلی در 
ش��هر تل آویو به خیابان ه��ا آمدند تا اعتراض خود 
را نس��بت به سیاست های بنیامین نتانیاهو، نخست 
وزیر اعالم کنند.آنها پرچم های رژیم صهیونیستی و 
ماکت هایی به شکل زیردریایی را در اشاره به یکی 
از پرونده های فس��اد مطرح علی��ه بنیامین نتانیاهو 
درخصوص مس��اله زیردریایی ها در دست داشتند.

آنها این ماکت های زیردریایی را در اش��اره به ادامه 
پرونده های فس��اد نتانیاهو در دست گرفتند. یکی 
از پرونده های فس��ادی ک��ه علی��ه نتانیاهو مطرح 
اس��ت، خرید زیردریایی های آلمان��ی برای نیروی 
دریایی این رژیم اس��ت، در حالی که نیازی به این 
زیردریایی ه��ا وجود نداش��ته و مس��اله دیگر اینکه 
یک��ی از نزدی��کان نتانیاهو در مناقص��ه خرید وارد 
شده بود. این تظاهرات سی امین هفته از اعتراضات 
علیه بنیامین نتانیاهو در پی س��وء عملکرد وی در 
پرونده مقابله با کرونا و چهار پرونده  فس��اد مطرح 
ش��ده علیه وی اس��ت.پلیس رژیم صهیونیستی در 
تظاهرات های پیش��ین ده ها تظاهرکننده را بعد از 

درگیری  آنها با پلیس بازداشت کرده بود.
خبر دیگر از حوزه فلسطین آنکه منابع رسانه ای از 
وق��وع یک انفجار در منطقه »بیت حانون« واقع در 
محور ش��مالی نوار غزه خبر می دهند. یک انفجار 
در منطقه »بی��ت حانون« واقع در محور ش��مالی 
نوار غزه به وقوع پیوس��ته است. منابع محلی اعالم 
کردند که در این انفجار، چند نفر مجروح ش��دند. 
برخی اعالم کرده اند که حادثه مذکور بر اثر انفجار 
یک بمب دس��ت ساز در منازل یکی از فلسطینیان 

ساکن غزه رخ داده است.

نیمچه گزارش

گزارش

طبق گزارش رسانه های غربی، مقام های آمریکایی با ادعای 
آنچه که  بیم »تهدید افراط گرایان دس��ت راستی« نامیده 
اس��ت در نظر دارند حداقل تا ماه مارس)فروردین ۱۴۰۰( 
نظامیان گارد ملی را هم چنان در پایتخت این کش��ور نگه 
دارن��د در حال��ی که برخی ای��ن اقدام را توجیه س��رکوب 

گری های بایدن می دانند.
آمری��کا ای��ن روزها به پادگانی نظامی مبدل ش��ده اس��ت 
ک��ه بخش��ی از آن برگرفت��ه از طغیان مردم��ی علیه نظام 
س��رمایه داری، بخشی نیز برگرفته از سیاست های بایدن و 
دموکرات ها برای خاموش کردن صدای مخالفان است که 
در قال��ب نظامی در خیابانی و در قالب سیاس��ی در کنگره 
اجرا می ش��ود.  نظامیان گارد ملی آمریکا که برای تضمین 
امنیت برگزاری مراسم تحلیف جو بایدن در واشنگتن دی 
سی پایتخت این کشور مستقر شدند، قرار است تا فروردین 

۱۴۰۰ همچنان در این شهر بمانند.
به نوشته روزنامه »دیلی میل«، مقام های آمریکایی در نظر 
دارند حداقل ۷۰۰۰ نظامی گارد ملی این کش��ور را حداقل 
تا ماه مارس )فروردین ۱۴۰۰( در پایتخت این کش��ور نگه 
دارند تا با تهدید ناشی از »افراطگرایی دست راستی« مقابله 
کنند.به دنبال حمله شش��م ژانویه )۱۷ دی ماه( تعدادی از 
طرفداران دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا به کنگره 
آمریکا در واپس��ین روزهای حضور او در این منصب، وزارت 
دفاع )پنتاگون( نظامیان گارد ملی را به واشنگتن دی سی 
اع��زام کردن��د و همچنین به منظور تامین امنیت مراس��م 
تحلی��ف جو بایدن، ۲۵۰۰۰ نی��روی گارد ملی در پایتخت 
مستقر شدند.طبق گزارش دیلی میل به رغم خروج تعدادی 
از نظامیان گارد ملی آمریکا از پایتخت بعد از مراسم تحلیف، 

۷۰۰۰ نظامی در پایتخت باقی می مانند.
ای��ن روزنامه در گزارش خود نوش��ت: »بی��ش از ۱۵۰۰۰ 
نظام��ی عضو گارد ملی آمریکا که واش��نگتن دی س��ی را 

اش��غال کرده بودن��د، اکنون دارند به خانه های خودش��ان 
بازگردانده می ش��وند اما ۷۰۰۰ تن از این نظامیان به دلیل 
"تهدید افراطگرایی دس��ت راستی" تا ماه مارس )فروردین 

۱۴۰۰( به ماموریت خود ادامه خواهند داد«.
 در ای��ن میان یک مقام آمریکایی خب��ر داد که بین ۱۰۰ 
ت��ا ۲۰۰ نف��ر از نیروهای گارد ملی این کش��ور که در روز 
تحلیف رئیس جمهور آمریکا در واش��نگتن مس��تقر شده  
بودند ب��ه ویروس کرونا مبتال ش��ده اند. نکت��ه قابل توجه 
آنکه س��رکوب مخالفان در عرصه خیابانی در حالی صورت 
می گیرد که در حوزه سیاس��ی نی��ز دموکرات ها به دنبال 
انحصار قدرت هستند چنانکه »چاک شومر« رهبر اکثریت 
دموکرات مجلس سنای آمریکا، پیشنهاد جمهوری خواهان 

برای تقسیم قدرت در مجلس سنا را رد کرد.رهبر اکثریت 
س��نا در ادامه نوشت: »پیشنهاد س��ناتور ]میچ[ مک کانل 
در این خصوص که چطور س��نا سازماندهی شود غیر قابل 
قبول اس��ت و مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت«.نکته قابل 
توجه آنکه دادستان کل تگزاس در حال پیشبرد شکایت از 
رئیس جمهور جدید آمریکا به دلیل متوقف کردن دس��تور 

۱۰۰ روزه اخراج مهاجران »غیر قانونی« است.
در ای��ن می��ان دموکرات ه��ای س��نا در تالش هس��تند با 
اس��تناد ب��ه متمم ۱۴ قانون اساس��ی، از بازگش��ت مجدد 
»دونالد ترامپ« به قدرت جلوگی��ری کنند.دموکرات های 
س��نا گفت وگوهای اولیه درباره استناد به متمم ۱۴ قانون 
اساس��ی برای ممانعت از بازگش��ت ترامپ به قدرت را آغاز 

کرده اند و در حالیکه اعضای ارشد انجمن های درون حزبی 
س��نا هنوز متقاعد نش��ده اند که چنین اقدامی یک راهکار 
مناس��ب است اما س��ناتورهای دموکرات پس از شورش ۶ 
ژانویه )۱۷ دی ماه( طرفداران ترامپ به س��اختمان کنگره 
در »واش��نگتن دی س��ی« در تالش برای یافتن گزینه ایی 
ب��رای جلوگیری از به قدرت رس��یدن مجدد رئیس جمهور 

سابق ایاالت متحده هستند.
رئیس جمهور سابق آمریکا سکوت دو روزه خود از زمان کنار 
رفتن از قدرت را شکس��ت و بدون اشاره به جزئیات برنامه 
آینده اش گفت، وقتش برس��د کاری خواه��د کرد.»دونالد 
ترام��پ« برای اولین ب��ار بعد از پایان ریاس��ت جمهوری و 
ترک واش��نگتن س��کوت خود را شکس��ت و در حالی که 
کاله قرمز معروفش را بر س��ر داشت از ویالی »مارا- الگو« 
در منطق��ه »پ��ام بیچ« فلوری��دا در مصاحبه ب��ا خبرنگار 
»واش��نگتن اگزمینر« گفت کاری انجام خواهد داد. ترامپ 
بدون ارائه جزئیاتی درب��اره برنامه های آتی خود، گفت: ما 
کاری خواهیم کرد، اما هنوز وقتش نیس��ت. از سوی دیگر 
رئیس کمیته اطالعات مجلس نمایندگان آمریکا از مجلس 
سنا خواست برای حفاظت از این کشور به استیضاح ترامپ 
رای دهند. »آدام شیف« نماینده دموکرات ایالت کالیفرنیا 
و رئی��س کمیته اطالع��ات مجلس نماین��دگان آمریکا بر 
محروم کردن »دونالد ترامپ« رئیس جمهور سابق آمریکا 
از تصدی هرگونه سمتی در آینده تاکید کرد. رهبر اکثریت 
دموکرات مجلس سنا خبر داد که استیضاح ترامپ در این 
مجل��ش روز 8 فوری��ه )۲۰ بهمن( برگزار خواهد ش��د. در 
همین راستا، مجلس نمایندگان آمریکا بامداد ۲۵ دی ماه با 
۲۳۲ رأی موافق و ۱۹۷ رأی مخالف، طرح استیضاح مجدد 
ترامپ را تصویب کرد.  این اولین بار در تاریخ ۲۴۴ س��اله 
ایاالت متحده است که مجلس نمایندگان این کشور، دو بار 

طرح استیضاح یک رئیس جمهور را تصویب می کند.

علی تتماج 

س��رانجام پس از ماه ها کش��مکش و تقابل های سیاسی و 
کش��مکش های خیابانی، س��رانجام بایدن به عنوان پیروز 
انتخاب��ات آمریکا معرفی و مراس��م تحلیف وی در فضایی 
کامال امنیتی برگزار شد. فضایی امنیتی که برای نخستین 
بار مراس��م تحلیف با حضور ۲۵ هزار نیروی نظامی برگزار 
ش��د چنانکه گویی واش��نگتن پایتخت آمری��کا به پادگان 

نظامی مبدل شده بود. بایدن در حالی ریاست جمهوری اش 
را آغاز کرده است که نگاهی به رفتارهای وی نشان می دهد 
که او به دنبال اجرای سیاست قدرت هوشمند در در عرصه 
داخلی و خارجی اس��ت. حال س��وال این است که قدرت 
هوش��مند چیست؟ بر اساس تعاریف صورت گرفته قدرتی 
که تکیه بر نظامی گری و رفتارهای چکش��ی داشته باشد 
قدرت س��خت گفته می ش��ود. در همین حال به رویکرد 
سیاس��ی که با چاشنی های اقتصادی و رابزتی همراه است 
در قالب قدرت نرم عنوان می ش��ود. قدرت هوشمند که از 
دوران اوباما بیش��تر بر س��ر زبان ها افتاده است برگرفته از 
ترکیبی از قدرت نرم و س��خت است بگونه ای که همزمان 
ابزار نظامی و سیاسی با هم به کار گرفته می شود. نگاهی 
به کارنامه بایدن و البته دموکرات ها نشان می دهد که آنها 

قدرت هوشمند را برای داخل و خارج آمریکا به کار گرفته 
اند که محور آن را یک جانبه گرایی و قدرت انحصاری آنها 
تشکیل می دهد. هر چند که اعتراض ها به ساختار حاکم بر 
آمریکا و اعتراض حامیان ترامپ امری انکار ناپذیر است اما 
رفتار بایدن و دموکرات ها دارای نکته ای قابل توجه اس��ت 
و آن اینکه آنها از یک س��و از قدرت نظامی برای س��رکوب 
معترض��ان اس��تفاده می کنن��د در حالی که دموکراس��ی 
آمریکایی ادعای ش��نیدن مخالف و لزوم تقس��یم قدرت با 
آنها را س��ر می دهد. در حوزه سیاس��ی نیز در کنگره برای 
حذف کامل ترامپ و حتی جمهوریخواهان اقدام می شود 
که طرح استیضاح ترامپ و مخالفت دموکرات ها با تقسیم 
ق��درت در س��نا نمودی از آن اس��ت. در عرصه جهانی نیز 
رفتارهای بایدن قابل توجه است. حضور نمایندگان تایوان 

ب��ه عنوان تهدید چی��ن و نماینده گوای��دو مخالف مادورو 
رئیس جمهور ونزوئال در مراس��م تحلیف بایدن سندی بر 
سیاس��ت فشار یا همان قدرت سخت است در حالی که در 
حوزه سیاس��ی، آمریکا ادعای مذاکره با این کشورها را سر 
می ده��د. در همین حال آمریکا در حالی از تغییر رفتار در 
خاورمیانه می گوید که حمالت تروریس��تی اخیر در عراق 
را می توان قدرت س��خت آمریکا برای باالبردن قدرت چانه 
زنی اش در عراق و منطقه دانست. به هر تقدیر سیاست های 
دموکرات ها و بایدن نش��ان می دهد که آنها به دنبال بهره 
گیری از قدرت هوش��مند در قالبی دیکتاتوری هستند که 
هدف نهایی آن انحصار قدرت در داخل و یک جانبه گرایی 
آمریکا در جهان اس��ت هر چند در ظاهر از اجماع سازی و 

تعامل با جهان می گویند. 

یادداشت

چشم داشتن به 
قدرت هوشمند

شکایت فلسطین از امارات 
تشکیالت خودگردان فلسطین در اقدامی که نشان دهنده خشم فلسطینیان 
از امارات اس��ت، از این کشور به سازمان ملل متحد شکایت کرد. »ریاض 
المالکی« وزیر خارجه فلسطین رسما شکوائیه ای علیه امارات به »میشل 
باش��له« کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد. در نامه المالکی 
به باش��له آمده است که اسرائیل و شرکت های استعماری و سرمایه گذاری 
آن در سال جاری توافقنامه های تجاری با تعدادی از شرکت های اماراتی امضا 
کرده اند که این توافقنامه نقض »فهرست سیاه« صادره از دفتر کمیساریای عالی 
حقوق بشر سازمان ملل در خصوص ممنوعیت تعامل با شهرک های صهیونیستی 
است. توافقنامه های امضاشده بین امارات و شهرک نشینان صهیونیست مقدمه ای 
برای امضای توافقنامه های دیگر به بهانه تقویت همکاری اقتصادی بین شرکت های 

اماراتی و شهرک های غیرقانونی است.

حزب اهلل مداخله ای در تشکیل کابینه لبنان ندارد
دفتر اطالع رس��انی »میش��ل عون« رئیس جمهور لبنان با صدور بیانیه 
ای اعالم کرد که ادعاها در خصوص مداخله حزب اهلل در امور تش��کیل 
دولت کاماًل کذب است. در این بیانیه آمده است: حزب اهلل در هیچ یک 
از تصمیم های رییس جمهور از جمله ترکیب کابینه دخالت نمی کند.بر 
اساس این بیانیه، حزب اهلل لبنان هر موضعی که داشته باشد، به صورت 

جداگانه اعالم می کند.
در این بیانیه آمده اس��ت: گمانه زنی های مطرح ش��ده در خصوص اینکه جبران 
باس��یل رییس فراکس��یون لبنان قدرتمند در پارلمان در مس��یر تشکیل کابینه 
دولت مانع تراشی می کند نیز کذب است. الزم به ذکر است که دولت لبنان بعد 
از انفجار مهیب بندر بیروت به ریاس��ت حسان دیاب استعفا داد و تاکنون دولت 

جدیدی در این کشور تشکیل نشده است.

جنگ را به زمین حامیان داعش می کشانیم
معاون دبیرکل جنبش مقاومت اسالمی »نجباء« در سخنانی تأکید کرد: 
جنگ را به زمین حامیان تروریس��م تکفیری داعش می کش��انیم. »نصر 
الش��مری« تأکید کرد: اطالعاتی در دس��ت داریم که ثابت می کند گروه 
تروریستی داعش در حال بازیابی خود است.المشری با اشاره به انفجارهای 
تروریس��تی روز پنجشنبه در بغداد، هشدار داد: داعش به دنبال هدف قرار 
دادن نجف، کربال و پایتخت اس��ت. هم اکنون تروریست ها در منطقه کمربند 
بغداد مشغول آماده سازی دو خودروی انتحاری هستند. از پنج عنصر انتحاری، تنها 
دو نفر خود را منفجر کرده و سه نفر دیگر هنوز زنده اند. وی با انتقاد از عجز دولت 
در مهار تروریس��ت ها، تأکید کرد: ما در مقاومت اسالمی نَُجباء اطالعاتی در دست 
داریم و آماده همکاری با دس��تگاه های امنیتی هستیم. گروه های مقاومت اسالمی 

جنگ را به زمین کسانی می برند که می خواهند عراق را به آتش بکشند.

 لبنان: نیروهای جنبش حزب اهلل لبنان در راستای 
تحقق خواس��ته های دبیرکل این جنبش، اقداماتی 
را در راستای مقابله با کرونا در سطح استان البقاع 
این کش��ور انجام دادند.دو ت��ن از نمایندگان حزب 
اهلل لبنان در پارلمان این کشور به نام های »حسین 
الحاج حس��ن« و »ابراهیم الموس��وی« بر آمادگی 
نیروه��ای این حزب برای کم��ک به مردم لبنان به 
ویژه در منطقه مذکور فارغ از مذهب و وابس��تگی 

سیاسی ساکنان منطقه البقاع تأکید کردند.

 س�وریه: وزارت خارجه س��وریه در نامه هایی به 
رئیس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل از این 
دو نهاد خواست تا حمله بامداد جمعه جنگنده های 
رژیم صهیونیس��تی به حومه استان حماه را محکوم 
کنن��د.وزارت خارجه س��وریه در دو نامه مش��ابه به 
دبیرکل سازمان ملل ، رئیس شورای امنیت و رئیس 
ش��ورای حقوق بش��ر تاکید کرد: حمله جنایتکارانه 
اس��رائیل در اطراف ش��هر حم��اه در ادامه حمالتی 
اس��ت که در کمتر از یک سال به بیش از ۵۰ حمله 
می رسد.دمشق این حمالت را به منزله نقض آشکار 
منش��ور حقوق بش��ر و قوانین بین المللی از طریق 

هدف قرار دادن غیرنظامیان توصیف کرد.

 پاکس�تان: »معی��د یوس��ف« دس��تیار وی��ژه 
نخس��ت وزیر پاکس��تان در امور امنیت ملی گفت: 
اس��الم آباد می خواهد رواب��ط دو جانبه با آمریکا بر 
اساس تفاهم و درک متقابل را ادامه دهد.وی افزود: 
پاکس��تان خواستار روابط با ایاالت متحده بر اساس 
درک متقابل است.یوس��ف، این موضوع را در جمع 
برخی مقامات آمریکایی در مرکز »ویلس��ون« یک 
مرکز تحقیقاتی مستقر در واشنگتن اعالم و به بحث 

بحث روابط دو کشور در دوره »بایدن« اشاره کرد.

افغانس�تان: ش��بکه خبری س��ی ان ان به نقل از 
برخ��ی منابع نزدیک ب��ه دولت بای��دن اعالم کرد 
رئی��س جمهور جدی��د آمریکا قص��د دارد »زلمی 
خلیل��زاد« دیپلمات ارش��د خود در افغانس��تان را 
در س��مت خود ابقا کند. به طور س��نتی روس��ای 
جدی��د آمریکا، نمایندگان سیاس��ی به خصوص در 
حوزه سیاس��ت خارجی را با افراد جدید جایگزین 
می کنند،  اما تصمی��م بایدن برای ابقای خلیلزاد به 
نوعی نشان از پایبندی واشنگتن به توافقنامه صلح 

با طالبان تفسیر می شود.

در چارچوب سرکوب مخالفان بایدن صورت می گیرد 

واشنگتن تا 2 ماه دیگر در تسخیر گارد ملی
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بایدن در حالی روزهای نخستین کاری اش را آغاز کرده 
اس��ت که چین و روس��یه درباره اس��تمرار سیاست های 
خصمان��ه و غیر منطقی آمریکا هش��دار دادند. س��فارت 
چین در آمریکا گزارش روزنامه »وال اس��تریت ژورنال« 
که مدعی شده بود پکن در تالش برای برگزاری جلسه ای 
میان رهبران دو کشور به منظور کاهش تنش در روابط 
است را نادرست خواند.س��فارت چین در بیانیه ای ، این 
گ��زارش را تکذی��ب و اع��الم کرد: این گ��زارش صحت 
ن��دارد. طرف چینی هرگ��ز چنین نامه هایی را نوش��ته 
است. امیدواریم رسانه های مربوطه به واقعیت ها احترام 
بگذارند و به ش��کلی بی طرفانه و مسئوالنه درباره روابط 

چین-آمریکا گزارش دهند.
ای��ن بیانیه در پایان افزود: هر دو کش��ور چین و آمریکا 
باید بر همکاری و مدیریت اختالفاتش��ان تمرکز کنند تا 
روابط سالم و پایدار میان خود را تسهیل نمایند. حضور 

مقامات ارش��د تایوان در مراس��م تحلی��ف بایدن بیانگر 
استمرار سیاست های خصمانه واشنگتن علیه پکن است 
چنانک��ه وزارت دفاع تایوان ادعا ک��رد، چهار جنگنده  و 
هش��ت بمب افکن ارتش چی��ن حریم هوای��ی تایوان را 
نق��ض کردند.اظهارنظر ت��ازه مقام های تایوان��ی درباره 
پ��رواز پرنده های نظام��ی ارتش چی��ن در حالی مطرح 
ش��ده که تنش ها بین دو طرف بر سر اقدام تحریک آمیز 

آمریکایی ها ادامه دارد.
از س��وی دیگر وزارت امور خارجه روس��یه، به س��فارت 
آمریکا در مس��کو درخص��وص مداخله آش��کار در امور 
داخلی این کش��ور هشدار داد.وزارت امور خارجه روسیه 
در بیانی��ه ای نوش��ت: »هرگونه تالش برای "پوش��ش" 
تظاه��رات  غیرقانونی، به عنوان مداخله آش��کار در امور 
داخلی کشور ما محسوب شده و موجب واکنش متناسب 

با آن خواهد شد«.

س��ازمان مبارزه با تروریس��م عراق از دستگیری یکی از 
تروریست های مرتبط با انفجار تروریستی روز پنجشنبه 
بغداد خبر داد و در عین حال نخس��ت وزیر اسبق عراق 
تحقیق گس��ترده درباره احتمال حمای��ت بیگانه از این 

حمله تروریستی را خواستار شد.
»عبدالوهاب الس��اعدی« اعالم کرد: »واحدی از سازمان 
مب��ارزه با تروریس��م در چارچوب عملیات انتقام ش��هدا 
یکی از تروریست های مرتبط با انفجارهای روز پنجشنبه 
میدان الطیران بغداد را در شهر الطارمیه در شمال استان 
بغداد دستگیر کرد.«الساعدی تاکید کرد: »ما قول داده ایم 
که عملیات انتقام ش��هدا تا گرفتن قصاص از عواملی که 
ورود تروریس��ت ها را ب��ه منطقه باب الش��رقی در مرکز 
بغداد تس��هیل کردند و باعث و بانی انفجار روز پنجشنبه 
شدند، ادامه دارد.« عملیات انتقام شهدا با هدف سرکوب 
بقایای گروهک های تروریس��تی داعش از س��حرگاه روز 

جمع��ه به فرمان فرمانده کل نیروهای مس��لح عراق و با 
نظارت مستقیم رئیس س��ازمان مبارزه با تروریسم آغاز 
ش��د و واحدهای سازمان مبارزه با تروریسم نیز بر اساس 
اطالعات دقیق و طبق دستورات قضایی در این عملیات 
حضور دارند.از سوی دیگر »نوری المالکی« رئیس ائتالف 
»دول��ه القانون« روز جمعه آغاز تحقیقات جامع در مورد 
انفجار میدان الطیران در مرکز بغداد را خواس��تار ش��د و 
گفت که باید معلوم شود تا که آیا این اقدام تروریستی از 
خارج پش��تیبانی یا برنامه ریزی شده بود یا خیر.المالکی 
در صفحه کارب��ری خود در توییتر گفت: »ما خواس��تار 
مجازات ش��دید مقامات��ی نظامی و امنیتی هس��تیم که 
مش��خص خواهد شد در انجام وظایف امنیتی خود سهل 
ان��گاری کردند.« در این میان س��فارت آمریکا در بغداد 
مدعی اختصاص کمک ۲۰ میلیون دالری به دولت عراق 

برای تامین امنیت منطقه سبز شد.

افشاگری مالکی درباره حمایت خارجی از انفجار بغداد هشدار پکن و مسکو به واشنگتن

عمار االضرعی مدیر اجرایی ش��رکت نفت یمن بااشاره به تصمیم 
آمری��کا ب��رای گنجاندن نام جنب��ش انصاراهلل یمن در فهرس��ت 
آمریکایی تروریس��م، گفت: س��ازمان ملل متحد با دس��تاویز قرار 

دادن ای��ن تصمی��م، از عمل به وظایف خود طف��ره می رود و این 
سازمان مسئول کامل فاجعه انسانی در یمن است.

عم��ار االضرعی، س��ازمان ملل متح��د و آمریکا را مس��ئول اوضاع 
انسانی کنونی یمن دانست و گفت: این اوضاع ناشی از ادامه توقیف 
کشتی های حامل فرآورده های نفتی است.االضرعی با اشاره به تجمع 
اعتراض آمیز روز گذش��ته کارکنان شرکت نفت یمن در برابر دفتر 
س��ازمان ملل متحد در صنعاء با ش��عار »قتل عام بندر نفتی رأس 
عیس��ی... جنایتی که با گذش��ت زمان فراموش نمی شود« , افزود 
سازمان ملل متحد از این تصمیم آمریکا به عنوان دستاویزی برای 

طف��ره روی از عمل به وظایف و مس��ؤلیت های خود در آزاد کردن 
کشتی های حامل فرآورده های نفتی استفاده می کند.این مقام یمنی 
تصریح کرد: این تجمع اعتراض آمیز با پنجمین سالگرد قتل عام در 
بندر رأس عیس��ی همزمان بود که طی آن ائتالف متجاوز سعودی، 
هنگامی که کارمندان شرکت نفت یمن مشغول کار بودند، به آنان 
حمل��ه کرد. االضرعی گفت: آن جنایت همزمان با جنایت حمله به 
ساختمان ش��رکت نفت در ذمار، در چارچوب نقشه های متجاوزان 
برای نابودی تأسیس��ات نفتی یمن و به وحشت انداختن کارمندان 
ش��رکت نفت صورت گرفت.وی اف��زود حیات ۲۶ میلیون یمنی در 

معرض خط��ر مرگ قرار دارد و ما به همین علت س��ازمان ملل را 
مس��ئول کامل فاجعه انس��انی در یمن می دانیم. الزم به ذکر است 
یک ائتالف انگلیس��ی خواهان تظاهرات در سرتاسر جهان در روز 
۲۵ ژانویه )۶ بهمن( برای پایان دادن به جنگ یمن ش��د. ائتالف 
"جنگ را متوقف کنید" انگلیس در بیانیه ای اعالم کرد: ما خواهان 
برگزاری تظاهرات در سرتاسر جهان در روز ۲۵ ژانویه برای پایان 
دادن به جنگ یمن هس��تیم. زمان تظاهرات برای بعد از چند روز 
از روی کارآمدن ج��و بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا تعیین 
شده که وعده داده حمایت آمریکا از این جنگ را متوقف کند.  

  سازمان ملل عامل 

فاجعه انسانی در یمن


