
پیامی از 17 کشور 
فرامرز اصغری 

یم��ن همچن��ان صحنه کش��تار و جنای��ت ائتالف 
س��عودی- آمریکایی از یک و مقاومت ایس��تادگی 
ملت بزرگ یمن از س��وی دیگر اس��ت. نکته قابل 
توجه در تحوالت یم��ن آنکه امروز تظاهرات مردم 
یم��ن در حمایت از انصاراهلل برگزار می ش��ود. نکته 
مهم تر آن است که   تظاهرات های مشابهی در ۱۷ 

کشور جهان برگزار می شود. 
ای��ن رویکرد جهانی در حال��ی صورت می گیرد که 
چند نکته در باب آن قابل توجه است. نخست آنکه 
در عرصه داخلی یمن، طیف های مختلف مردمی به 
حمایت از انصاراهلل پرداخته اند. دوم آنکه در عرصه 
جهانی نیز اقدام آمری��کا علیه انصاراهلل با موجی از 

محکومیت مواجه شد است. 
مجم��وع این واکنش ه��ا در محکوم س��ازی اقدام 
آمریکا علیه انصاراهلل چند پیام قابل توجه به همراه 
دارد از جمله آنکه:اوال حمایت یکپارچه یمنی ها از 
انصاراهلل نشانگر محبوبیت و مقبولیت آن نزد مردم 

یمن است.
 رویکردی نش��انه ای بر جایگاه مردمی این جنبش 
و البته نهادینه بودن فرهن��گ مقاومت میان ملت 
یمن اس��ت. ثانی��ا واکنش های جهان��ی در محکوم 
س��ازی اقدام  آمری��کا بیانگر مش��روعیت و اعتماد 
جهانی به انصاراهلل اس��ت. ثالث��ا: مجموع مقبولیت 
و محبوبی��ت داخلی در کنار مش��روعیت و اعتماد 
جهان��ی به انصاراهلل از یک س��و این ح��ق را برای 
انص��اراهلل ایجاد می کند که بخواه��د برای دفاع از 
کش��ور و مردم به تقویت توان دفاعی اش بپردازد. 
مجم��وع این مولفه ها بیانگر آن اس��ت که مقاومت 
یمن  ب��ه مقاومت��ی نهادینه مبدل ش��ده اس��ت. 
دستاوردی که در س��ایه مقاومت رقم خورده است 
حال آنکه کشورهای عربی که با تصور یافتن جایگاه 
منطقه ای و جهانی س��ازش با رژیم صهیونیستی و 
تسلیم ش��دن در برابر آمریکا رویکرد آوردند امروز 
در مس��یر انزوا قرار گرفته و تاوان سنگین همراهی 

با آمریکا گریبان گیر آن شده است. 

یادداشت 

الحشد الشعبی در کنار ملت عراق است
رئیس س��ازمان الحشد الشعبی عراق طی س��خنانی با اشاره به شهادت 
ش��ماری از اعضای این سازمان در شب گذش��ته در درگیری با داعش، 
تاکید کرد که نیروهای الحش��د الش��عبی در هر خطری در کنار مردم 
عراق می مانند.  »فالح الفیاض« گفت: کسی که مرتکب جنایت فرودگاه 
بغداد شد، گمان داشت که ابومهدی المهندس تمام می شود. این درست 
نیست. او زنده است. ما به هوشیاری و بصیرت نیاز داریم و نباید اجازه دهیم 
که جوانان آتش درگیری ها و مشاجرات شوند.رئیس سازمان الحشد الشعبی در 
ادامه به فداکارهای س��ردار قاس��م سلیمانی، فرمانده س��ابق نیروی قدس سپاه 
انقالب اسالمی اشاره کرد و گفت که شهید سلیمانی به عراق در شکست داعش 
کم��ک کرد. همان طور که پیش از این نیز گفته ایم، بار دیگر تکرار می کنیم که 

باید نیروهای آمریکایی از کشور اخراج شوند.

اسکاتلند و ایرلند شمالی استقالل می خواهند
ح��زب ملی اس��کاتلند  همزمان با دس��ت و پنجه نرم ک��ردن انگلیس با 
کووید ۱۹ و تأثیر بریگزیت، "نقش��ه راهی برای همه پرسی" منتشر کرد و 
برنامه هایی برای رأی گیری دوباره استقالل اسکاتلند ارائه داد. حزب ملی 
اسکاتلند گفته است اگر در انتخاباتی که برای ۱۶ اردیبهشت برنامه ریزی 
شده اکثریت پارلمانی را به دست بیاورد، الیحه خود را تصویب می کند تا 
پس از پایان همه گیری کووید ۱۹، همه پرسی برگزار شود.این حزب می گوید 
دولت انگلیس یا مجبور خواهد شد با همه پرسی موافقت کند یا به منظور مخالفت 
با مبنای حقوقی همه پرسی، باید اقدام قانونی انجام دهد.به گفته حزب در تاریخ ۲۴ 
ژانویه، این چالش قانونی ش��دیداً مورد مخالفت حزب ملی اسکاتلند قرار می گیرد.

طبق یک نظرسنجی، ۴۲ درصد مردم ایرلند شمالی حامی ایرلند متحد هستند، در 
حالی که ۴۷ درصد با جدایی ایرلند شمالی از بریتانیا مخالف هستند.

حمله تروریستی به خط لوله نفت و گاز ونزوئال 
رئیس جمه��ور ونزوئال ضمن اعالم حمله تروریس��تی ب��ه خط لوله گاز 
ش��رکت نف��ت و گاز دولتی »پترولئوس دی ونزوئ��ال« این حمله را که 

آتش سوزی بزرگی در پی داشت، محکوم کرد.
»نیکالس مادورو« رئیس جمهور ونزوئال حمله به خط لوله گاز ش��رکت 
دولتی نف��ت و گاز »پترولئوس دی ونزوئال« )PDVSA( را که س��بب 
آتش س��وزی بزرگ در تاسیسات در ایالت ش��مال شرقی »آنسوآتگی« شد، 
محک��وم کرد.ب��ه گفته وی، هیچ کس��ی در این حمله کش��ته یا زخمی نش��د و 
کارگ��ران این ش��رکت نش��ت گاز را متوقف کرده اند. در همین ح��ال مادورو در 
سخنانی که در یوتیوب منتشر کرد، گفت: امروز ما متحمل یک حمله تروریستی 
علیه خط لوله گاز ش��رقی که آتش س��وزی بزرگی را به همراه داش��ت، شدیم و 

اکنون کارگران پترولئوس دی ونزوئال آن را تحت کنترل درآورده اند.
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گزارش

بایدن در حالی ادعای پایان سیاس��ت های ترامپ و تعامل با 
جهان را سر می داد که هر روز ابعاد حقیقی سیاست های وی 
آشکارتر می شود چنانکه در قبال چین در کنار اعالم حمایت 
از جدایی طلبی تایوان، وزیر دفاع بایدن خواستار اتحاد ژاپن 

و کره جنوبی علیه چین و کره شمالی شده است. 
سیاس��ت های ترامپ علیه چین، کره ش��مالی، روس��یه و 
ایران در چارچوب خصمان��ه و تقابلی بود حال آنکه بایدن 
ادعای تغییر این سیاس��ت ها را س��ر م��ی داد حال آنکه در 
عمل اقدامات بایدن مشابه ترامپ است که در قالب قدرت 
هوش��مند نظامی و سیاس��ی صورت می گی��رد. وزیر دفاع 
جدید آمری��کا در دومین روز کاری خ��ود در این منصب، 
با همت��ای ژاپنی صحبت کرد و به پک��ن درباره اختالفات 

سرزمینی در دریای چین شرقی هشدار داد.
س��خنگوی پنتاگ��ون اع��الم کرد: »آس��تین« وزی��ر دفاع 
)آمری��کا( تایی��د ک��رد که جزایر س��نکاکو تحت پوش��ش 
بند پنج��م معاهده امنیتی ای��االت متحده-ژاپن قرار دارد 
و ایاالت متح��ده همچنان با هرگون��ه تالش های یکجانبه 
برای تغییر وضعیت موجود در دریای چین ش��رقی مخالف 
است«.در ادامه اقدامات تحریک آمیز آمریکا در قبال تایوان، 
یک ناوگروه این کش��ور که در خط مقدم آن ناو هواپیمابر 
»ی��واس اس تئودور روزولت« ق��رار دارد، وارد دریای چین 
جنوبی ش��د.پکن بارها از نزدیک شدن کشتی های نیروی 
دریای��ی آمری��کا به جزای��ر تحت کنترل چی��ن در دریای 
چین جنوبی شکایت کرده است.دولت جدید آمریکا نیز بر 
ادعاها و مواضع خصمانه دولت قبلی این کش��ور علیه پکن 
تأکی��د و از رقبای منطقه ای چین اع��الم حمایت کرد.»ند 
پرایس« س��خنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه ای 
مدعی ش��د: »ایاالت متحده از الگوی تالش های جمهوری 
خلق چین در مرعوب کردن همس��ایگانش از جمله تایوان، 

نگران اس��ت. از پکن می خواهیم فشار نظامی، دیپلماتیک 
و اقتص��ادی علیه تایوان را متوقف ک��رده و در عوض وارد 

گفت وگوی معنادار با نمایندگان منتخب تایوان شود«.
در ادامه تحرکات خصمانه آمریکا وزارت امور خارجه روسیه 
اقدام��ات دیپلمات های آمریکایی ب��رای ترغیب تندروها را 
محکوم به شکس��ت دانس��ته و تاکید کرد که این اقدامات 
تاثیرات منفی بر روابط روسیه-آمریکا خواهد داشت. نکته 
قابل توجه آنکه س��خنگوی کاخ سفید با این ادعا که برنامه 
تس��لیحات اتمی کره شمالی تهدیدی جدی برای آمریکا و 
متحدانش اس��ت، گفت واشنگتن در حال تدوین راهبردی 

جدید برای مقابله با آن است.
 »ج��ن س��اکی« س��خنگوی کاخ س��فید در این خصوص 
گفت: بدون تردید نظر رئیس جمهور این اس��ت که موشک 
بالس��تیک اتمی کره ش��مالی و س��ایر فعالیت های مربوط 
به گس��ترش تس��لیحات اتمی تهدیدی جدی برای صلح و 
امنیت بین المللی اس��ت و رژیم منع گس��ترش تسلیحات 
اتمی را تضعیف می کند. در ادامه تحرکات قابل توجه دولت 
بایدن، مش��اوران امنیت سران رژیم صهیونیستی و آمریکا 
در تم��اس تلفنی، بر لزوم مباحثه و ارتباط دو طرف درباره 
ایران و توافق های س��ازش تاکید کردند. همچنین جانسون 
نخست وزیر انگلیس در تماس تلفنی با رئیس جمهور جدید 
آمریکا، بر تقویت همکاری دو طرف در حوزه های امنیتی و 

نظامی و همچنین تعمیق روابط دوجانبه تاکید کرد.
در حوزه خاورمیانه نیز سیاست های آمریکا تغییری نداشته 
اس��ت چنانکه سرکنس��ول س��ابق آمریکایی در جده گفته 
اس��ت واش��نگتن با غارت منابع طبیعی س��وریه، آن ها را 
به مکان های دیگری از جمله اراضی اش��غالی می فرس��تد. 
تحرکات بحران ساز آمریکا موجب شده تا فرستاده سازمان 
ملل به س��وریه تأکید کرد آرامش در این کش��ور شکننده 

است و هر لحظه امکان فروپاشی آن وجود دارد.
در ادامه سیاس��ت های مخرب آمریکا در منطقه بنا بر گفته 
مناب��ع اطالعاتی، ای��االت متحده به زودی ب��ا مجوز رژیم 
صهیونیس��تی استقرار س��امانه گنبد آهنین در پایگاههای 

خود در کشورهای خلیج فارس را آغاز می کند.
این در حالی اس��ت که جنایات صهیونیس��ت ها و س��کوت 
آمری��کا همچن��ان ادام��ه دارد چنانک��ه نظامی��ان رژی��م 
صهیونیس��تی با ش��لیک گاز اشک آور به س��مت کارگران 
فلس��طینی در نزدیکی طولکرم واقع در کرانه باختری، یک 

نفر را به شهادت رساندند.
نکته دیگر در سیاست های بایدن، ادامه حمایت از جنایات 
سعودی در یمن است که اعتراض جهانی را به همراه داشته 
اس��ت چنانکه ام��روز  همزمان با تظاه��رات مردم یمن در 
اعتراض به تحریم انصاراهلل از سوی آمریکا، مردم ۱۷ کشور 
جهان نیز به خیابان ها خواهند آمد و با یمنی ها و جنبشی 
که سالهاس��ت مقابل تجاوز ائتالف سعودی مقاومت کرده، 
اعالم همبس��تگی خواهند کرد. الزم به ذکر است در حالی 
ک��ه یمن با جنگ و محاصره دس��ت و پنج��ه نرم می کند، 
سازمان جهانی بهداشت بجای اعالم حمایت از یمن تحت 
محاصره اعالم ک��رد حمایت از ارس��ال فرآورده های نفتی 
به مراکز بهداش��تی یمن را متوق��ف می کند. حمایت های 
آمری��کا از س��عودی در حالی ص��ورت می گی��رد که این 
کش��ور همچنان به بحران سازی در منطقه ادامه می دهد 

چنانک��ه »مهدی تق��ی آمرلی« عضو کمیس��یون امنیت و 
دفاع پارلمان عراق اعالم کرد که عناصر تروریست سعودی 
از طری��ق گذرگاه »عرعر« بین عربس��تان و عراق وارد این 
کشور شده اند.آمرلی بیان کرد: این گذرگاه به محلی برای 
ورود تروریس��ت ها و عوامل انتحاری به عراق تبدیل ش��ده 
اس��ت.اما در حوزه داخلی آمریکا نیز همچنان بحران ادامه 
دارد چنانکه ویدئویی به تازگی منتشر شده است که نشان 
می دهد افس��ر پلیس شهر »تاکوما« واقع در جنوب سیاتل 
ایالت واش��نگتن با خودروی شاس��ی بلند پلیس گروهی از 
عابران پیاده را زیر می گیرد که این امر اعتراضات مردمی را 
به همراه داشته است. در همین حال در حوزه سیاسی جان 
کورنین سناتور ارشد جمهوری خواه به دموکرات ها هشدار 
داد اگر استیضاح رئیس جمهور سابق آمریکا را پیش ببرند، 
در صورت اکثریت ش��دن جمهوری خواهان در دوره بعدی 
سنا، رؤسای جمهور سابق دموکرات نیز استیضاح خواهند 
شد.»چاک شومر« ارشدترین عضو دموکرات مجلس سنای 
آمریکا خواس��تار تحقیق وزارت دادگس��تری درباره فش��ار 
رئیس جمهور سابق به سرپرست این وزارتخانه برای استعفا 
ش��د.واکنش رهبر س��ناتورهای دموکرات ب��ه گزارش این 
روزنامه بود که در آن خبر داده ش��د، ترامپ تالش کرد در 
هفته ه��ای پایانی دولتش، در تالش برای برهم زدن نتیجه 
انتخابات ریاس��ت جمهوری در ایالت جورجیا، سرپرس��ت 

وزارت دادگستری آمریکا را برکنار کند.

خط و نشان وزیر دفاع جدید آمریکا برای پکن

مشت بایدن بر فراز دیوار 
چین باز شد
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