
15 گروه حقوق بشری،خواستار 
مجازات آل خلیفه 

۱۵ گروه حقوق بش��ری در نامه ای به دولت آمریکا 
خواس��تار پیگیری وضعیت حقوق بش��ر و سرکوب 

مخالفان در بحرین شدند.
به نوش��ته وبگاه القدس العرب��ی، در این نامه آمده 
است که مماشات و بی توجهی دولت دونالد ترامپ، 
موجب تش��ویق حاکمان بحرین ب��ه نقض بیش از 
پی��ش حقوق بش��ر و حمله به مخالف��ان و رهبران 
معارض��ان و بازگش��ت مج��ازات اعدام ش��ده بود. 
گروههای حقوق بش��ری همچنین از »جو بایدن« 
رئیس جمهور آمریکا نیز خواس��تند ت��ا زمان بروز 
تغییرات مثب��ت در حوزه حقوق بش��ر در بحرین، 
صادرات س��اح به این کشور را متوقف کند و طبق 
وعده های انتخاباتی اش، مس��أله حقوق بش��ر را به 
عن��وان یک اصل مهم در سیاس��ت خارجی آمریکا 
در تعامل با کش��ورهای عربی ح��وزه خلیج فارس 
قرار دهد. به گفته ای��ن گروهها، دولت ترامپ ۸.۵ 
میلیارد دالر س��اح ب��ه بحرین فروخت��ه و اوضاع 
حقوق بش��ر در کش��ورهای حوزه خلیج فارس در 

دوره ترامپ بحرانی شده بود.
طبق این نامه با ورود ترامپ به کاخ سفید در سال 
۲۰۱۷، س��رکوب بی سابقه مخالفان در بحرین نیز 
ت��ا امروز ادام��ه دارد و منامه ب��ا بازگرداندن حکم 
اعدام، ش��ش نفر را اعدام کرده اس��ت و از س��وی 
دیگر رس��انه های مستقل و احزاب سیاسی معارض 
بسته شده و رهبران سیاسی و مدافعان حقوق بشر 
بازداش��ت و روانه زندان می شوند.در ادامه این نامه 
از مسئوالن آمریکایی خواس��ته شده تا با زندانیان 
سیاسی بحرینی دیدار کرده و خواستار آزادی همه 
زندانیان ش��وند، به خصوص رهبران انقاب بحرین 
از جمله »حسن مشیمع«، »عبدالجلیل السنکین«، 
»عبداله��ادی الخواج��ه« و »الش��یخ المق��داد« و 
»عبدالوهاب حسین« که از سال ۲۰۱۱ به این سو 

در زندان به سر می برند.

نیمچه گزارش

گزارش

دولت جدید آمریکا با انتش��ار س��ند موقت راهبرد امنیت 
مل��ی، بار دیگر ب��ر تهدید بودن ایران، چین، کره ش��مالی 
و روس��یه تاکید کرد تا نش��ان دهد ک��ه بایدن همچنان از 
روی دس��ت ترام��پ کپی ب��رداری می کن��د و تغییری در 

سیاست های آمریکا ایجاد نخواهد شد. 
بای��دن در حالی در انتخابات ریاس��ت جمهوری ش��رکت 
کردکه ادعای تغییر سیاست های ترامپ را سر می داد و بر 
این ادعا بود که اقدامات ترامپ نابودی آمریکا و جهان را به 
همراه داشته اس��ت. وی ادعا داشت که از قدرت هوشمند 
برای ایجاد جهانی بهتر با سیاست اجماع سازی بهره خواهد 
گرفت. اکنون در حالی بیش از یک ماه از ریاست جمهوری 
بای��دن می گذرد که سیاس��ت های وی نش��ان می دهد که 
تفاوتی ب��ا اقدامات ترامپ ن��دارد و صحبت های وی صرفا 
رنگ و بوی انتخاباتی داشته است. نتیجه این رویکرد را در 
انتشار سند امنیت ملی آمریکا می توان مشاهده کرد.  کاخ 
سفید بامداد پنجشنبه س��ند امنیتی موسوم به »راهنمای 
موقت راهبرد امنیت ملی« دولت جدید آمریکا به ریاس��ت 

»جو بایدن« را منتشر کرد.
در بخ��ش »چش��م انداز امنی��ت جهانی« این س��ند و در 
زیر مجموع��ه »تهدیدهای جدید و در ح��ال تغییر«، ادعا 
شده که ایران و کره ش��مالی به عنوان بازیگران منطقه ای، 
ب��ه پیگیری توانمندی ه��ا و فناوری هایی ک��ه قواعد بازی 
را تغیی��ر می دهن��د، ادامه داده و ضم��ن تهدید متحدان و 
ش��رکای ای��االت متحده، ثبات منطق��ه ای را نیز به چالش 
می کشند.این س��ند همچنین  مدعی شد: »در خاورمیانه، 
ما حضور نظامی خود را به س��طح مناس��بی که شبکه های 

تروریستی بین المللی را مختل کرده، با ستیزه جویی ایران 
مقابل��ه نموده و منافع حیاتی آمری��کا را حفظ کند، تغییر 
می دهیم«.دولت بایدن ضمن اش��اره ب��ه افزایش قاطعیت 
چی��ن در عرصه جهانی، مدعی ش��د: »این ]کش��ور[ تنها 
رقیبی اس��ت که می توان��د قدرت اقتص��ادی، دیپلماتیک، 
نظامی و فناوری خود را برای اعمال چالشی پایدار بر نظام 

باثبات بین المللی ترکیب کند«.
این س��ند امنیتی افزود: »روس��یه همچنان مصمم اس��ت 
نف��وذ جهانی خود را تقویت کرده و نقش مخربی در عرصه 
جهانی ایفا کند.«.در ادامه این سند با اشاره به تمایل دولت 
بای��دن برای پایان دادن به بحران های منطقه غرب آس��یا، 
آمده اس��ت: »لکن ما باور داریم که قدرت نظامی، پاس��خ 
چالش ه��ای این منطقه نیس��ت و ما به ش��رکای خود در 
خاورمیانه، چک س��فیدی برای پیگیری سیاست هایی که 
با منافع و ارزش های آمریکا مخالف باشد، ارائه نمی کنیم«. 
این سند در حالی منتشر شده است که منابع خبری اعام 
کردن��د که وزیران خارج��ه و دفاع آمریکا در اولین س��فر 
خارج��ی وزیران دولت بایدن طی روزه��ای آتی به ژاپن و 
کره جنوبی سفر می کنند.لوید آستین وزیر دفاع آمریکا نیز 
در پیامی به نیروهای مس��لح، چین را چالش ش��ماره یک 
این وزارت خانه دانس��ت و گف��ت: رویکرد ما به چین برای 
پیش��برد سیاس��ت داخلی و خارجی ایاالت متحده خواهد 

بود.

 آمریکا بزرگترین منبع هرج و مرج 
در واکن��ش به تحرکات آمریکا نی��ز رئیس جمهوری چین 

با اطمینان از ش��کوفایی و قدرت کش��ورش در جهان پسا 
کرونا، گف��ت که پکن در حال ورود ب��ه برهه ای از فرصت 
اس��ت که در آن "ش��رق در ح��ال ظهور و غ��رب در حال 

افول است."
 ش��ی جینپینگ، رئیس جمهوری و رهبر حزب کمونیست 
چین همچنین پشت درهای بس��ته به مقام های کشورش 
اخط��ار داد ک��ه "روی رقبای م��ا به ویژه ای��االت متحده 
حس��اب نکنید."یک مقام دولتی چین به نقل از شی گفت: 
بزرگتری��ن منبع هرج و مرج در جهان امروز ایاالت متحده 
است. ایاالت متحده بزرگترین تهدید علیه توسعه و امنیت 

کشور ماست."
در همین حال دولت چین ضمن اعام مخالفت قاطعانه با 
هرگون��ه فعالیت جدایی طلبانه در تایوان، گفت که به دنبال 
ارتقای صلح و بهبود روابط در سراس��ر تنگه تایوان و اتحاد 
چین اس��ت. از س��وی دیگر پکن قصد دارد بودجه نظامی 
خ��ود را برای س��ال ۲۰۲۱، ۶.۸ درص��د افزایش دهد که 
کمی بیش��تر از سال ۲۰۲۰ است.۲۰۹ میلیارد دالر بودجه 
نظامی چین برای س��ال جدید که س��ه تا چهار برابر کمتر 
از بودجه رقیب دیرینه خود، ایاالت متحده اس��ت.آمادگی 
ب��رای حمله فرضی به تایوان، یک جزیره ۲۳ میلیون نفری 
ک��ه پک��ن آن را چینی م��ی داند، نیز به ش��دت بر بودجه 

ارتش خلق س��نگینی می کند. وزارت دف��اع چین در ماه 
ژانویه هش��دار که " اس��تقال تایوان" همانند اعان جنگ 
خواه��د بود.نکته قابل توجه دیگر آنکه همزمان با انتش��ار 
این س��ند، معاون رئیس جمهور آمریکا با اش��اره به تماس 
تلفن��ی خود ب��ا نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی بر تعهد 
تزلزل ناپذی��ر »جو بایدن« و خود بر تأمین امنیت این رژیم 
تأکید کرد.»کاماال هریس« در خصوص تماس تلفنی خود 
با »بنیامین نتانیاهو« نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی در 
پیامی که در صفحه توییتری خود منتشر کرد، گفت: »من 
با )بنیامین( نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت وگو کردم«.

پیش از این نتانیاهو نیز در صفحه توییتر خود ضمن اعام 
خب��ر گفت وگ��وی تلفنی خود با معاون بای��دن، از موضوع 
ای��ران بعنوان یکی از محوره��ای اصلی گفت وگو با هریس 
ی��اد کرده بود.این حمایت در حالی صورت می گیرد که در 
ادامه جنایات صهیونیست ها، منابع فلسطینی گزارش دادند 
که ارتش رژیم صهیونیس��تی قایق ماهیگیران فلسطینی را 
هدف قرار داده اس��ت و در پی این اق��دام آنها، ماهیگیران 
مجروح ش��ده اند. همچنین ارتش رژیم صهیونیس��تی خبر 
داد که اح��داث دیوار زیرزمینی اطراف ن��وار غزه به پایان 
رسید؛ دیواری که هدف آن، محاصره هر چه بیشتر ساکنان 

این منطقه است.

علی تتماج

 سند امنیت ملی آمریکا برای دوره بایدن در حالی منتشر 
شده اس��ت که مروری بر این س��ند نکاتی قابل توجه در 
سیاست های امنیتی، اقتصادی و سیاسی آمریکا در جهان 
آش��کار می سازد. نخست آنکه این سند نشان می دهد که 
تغییری در ماهی��ت تهدیدات مطرح ب��رای آمریکا ایجاد 
نش��ده اس��ت و هر آنچه را که در دوران روئسای جمهور 
پیش��ین آمری��کا مط��رح بوده دوباره تکرار ش��ده اس��ت. 

همچنان روسیه، چین، کره ش��مالی، جمهوری اسامی ، 
بحران در خاورمیانه اساس این راهبرد را تشکیل می دهد. 
این به این معناست که آمریکا نتوانسته است بر تهدیدات 
مطرح چیره ش��ود که خود سندی بر روند افولی هژمونی 
آمریکاس��ت. دوم آنکه آمریکا همچنان به حمایت از رژیم 
صهیونیس��تی و آنچه اولویت امنیتی آمریکا نامیده، تاکید 
دارد. نم��ود عینی ای��ن رفتار را در حم��ات اخیر آمریکا 
به س��وریه می توان مش��اهده کرد که در حمایت از داعش 
صورت گرفت. در همین حال آمریکا همچنان حامی اصلی 
رژیم صهیونیستی به کانون بحران در غرب آسیاست. این 
رویکرد نیز نش��ان می دهد که تغییری در ماهیت رفتاری 

آمریکا در منطقه ایجاد نخواهد شد. 
س��وم آنکه آمریکا از ندادن چک سفید به متحدانش خبر 

داده و در این چارچوب نیز به اقدام آمریکا در قبال همکاری 
اطاعاتی با س��عودی علیه یمن اش��اره داش��ته است. این 
مواضع ادامه تغییر رویکرد نظامی آمریکا در منطقه اس��ت 
که از لشگر کشی بزرگ به اعزام دسته های کوچک تقلیل 
یافت��ه و از ناجی بودن به م��زدور بودن تغییر ماهیت داده 
بگون��ه ای که در ازای دریافت هزین��ه، به تحرکات نظامی 
برای آنچ��ه اهداف متحدانش می نامن��د خواهد پرداخت. 
تحرکاتی که البته با چاش��نی ایران هراسی صورت خواهد 
گرفت��ت. نکت��ه دیگر آنکه در در این س��ند بر پایان دادن 
به جنگ افغانس��تان تاکید شده است. رویکردی که البته 
محور آن را خروج آمریکا از این کش��ور تشکیل نمی دهد 
بلکه آمریکا به دنبال یافتن راه حلی برای مقابله با حمات 
طالبان به نیروهای آمریکایی اس��ت که حضوری کم خطر 

برای نیروهای آمریکایی برای بلند را محقق سازد. 
به هر تقدیر آنچه در س��ند جدید امنی��ت ملی آمریکا بر 
می آید آن اس��ت که از یک سو این سند نشانه ای دیگر بر 
افول ظرفیت های نظامی و امنیتی آمریکاس��ت و از سوی 
دیگر آمریکا همچنان سیاس��ت تقابل  و بحران سازی در 
جهان را ادامه می دهد که نمود آن را در غرب آسیا، شرق 
آسیا و مرزهای روس��یه می توان مشاهده کرد. رویکردی 
که حلق��ه تکمیلی آن را اصرار دوب��اره آمریکا بر حمایت 
از مخالف��ان دول��ت م��ادورو در ونزوئا به عن��وان کانون 
سیاس��ت های آمریکا در آمریکای التین تشکیل می دهد. 
بای��دن هر چند ادعاهای دموکراتیک س��ر می دهد اما در 
نهای��ت رویکرد تقابل��ی با جهان دارد که آن را در بس��ته 

بندی اجماع سازی صورت می گیرد. 

یادداشت

نگاهی بر یک سند

استقبال از پاپ فرانسیس در عراق 
مناب��ع عراقی گزارش دادند ک��ه هواپیمای حامل رهب��ر کاتولیک های 
جهان در فرودگاه بین المللی بغداد فرود آمده و نخس��ت وزیر عراق برای 

استقبال از او در فرودگاه حاضر شده است.  
خبرگزاری رس��می ع��راق )واع( گزارش داد ک��ه »مصطفی الکاظمی« 
نخس��ت وزیر این کش��ور پس از پیاده شدن پاپ از هواپیما از او استقبال 
کرده است. کلیس��ای کاتولیک هفدهم آذرماه گذشته اعام کرده بود، پاپ 
فرانس��یس رهبر کاتولیک های جهان بین پنجم تا هش��تم مارس به عراق سفر 
می کند. »لوئیس رافائل اول س��اکو« پاتریارک بابل کلدانیان و رئیس کلیس��ای 
کاتولی��ک کلدانی، پیش تر، در گفت و گو با خبرگزاری فرانس��ه گفته بود که پاپ 
فرانسیس در سفر خود به عراق، با آیت اهلل سید علی سیستانی مرجعیت عالی قدر 

شیعیان در عراق دیدار می کند.

سفر دوره ای الوروف به غرب آسیا
»سرگئی الوروف« وزیر امور خارجه روسیه هفته آینده به چند کشور غرب 
آسیا سفر خواهد کرد.»ماریا زاخاروا« سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه 
گفت الوروف از هشتم تا دوازدهم ماه جاری میادی )۱۸ تا ۲۲ اسفند( به 
امارات، عربستان سعودی و قطر سفر خواهد کرد. این دیپلمات روس افزود، 
هدف این س��فر عمدتاً گس��ترش همکاری های اقتصادی، گفت وگو درباره 
اوضاع کشورهای منطقه و تنش زدایی در آن و همچنین هماهنگی بیشتر در 
بازارهای نفت و گاز خواهد بود.زاخاروا همچنین درخصوص اظهارات »هایکو ماس« 
وزیر امور خارجه آلمان درخصوص هفتمین سالگرد الحاق منطقه کریمه به روسیه 
ابراز تأس��ف کرد و گفت، چنین ادعاهایی بر فضای جلسات آتی اتحادیه اروپا تأثیر 
منفی خواهد داشت.روسیه هفت سال قبل با برگزاری همه پرسی در منطقه کریمه 

و موافقت اکثرین ساکنین، آن را به خاک خود ضمیمه کرد. 

پنس هم از تقلب در انتخابات آمریکا گفت
الیح��ه اصاح قوانین انتخابات آمریکا در حالی در مجلس نمایندگان به 
تصویب رسید که پنس معاون رئیس جمهور سابق آمریکا آن را تاشی 
برای تقلب بیشتر در انتخابات بعدی توصیف کرده است. »مایک پنس« 
نوشت:  »طبق قانون اساسی انتخابات باید در سطح ایالتی مدیریت شود 
و ه��ر ایالت بای��د الکتورها )گزینندگان( خ��ود را تعیین کند«.وی گفت: 
»پ��س از برگ��زاری انتخاباتی که ب��ا بی نظمی های چش��مگیر در رأی گیری 
ش��ناخته می ش��ود و مقامات ایالتی قوانین انتخاباتی را زیرپا گذاشتند، همچنان 
در نگرانی درباره صحت انتخابات با میلیون ها آمریکایی سهیم هستم«. وی گفت، 
این الیحه هشتصد صفحه ای، فرصت تقلب در انتخابات را افزایش داده، متمم اول 
قانون اساسی را پایمال کرده، اعتماد به انتخابات را بیش از پیش از بین می برد و 

رأی کسانی که به طور قانونی در انتخابات شرکت می کنند، زیر پا می گذارد«.

 س�وریه: دولت های روسیه و سوریه در بیانیه ای 
مشترک تاکید کردند که کشورهای غربی و در راس 
آنها آمریکا در س��وریه به دنبال مبارزه با تروریسم 
نیس��تند، بلکه با کمک تش��کیات مس��لح، ثروت 
ملی س��وریه را غارت می کنن��د. کمیته هماهنگی 
دولت های روس��یه و سوریه در بیانیه ای اعام کرد: 
»تمام اقداماتی که کشورهای غربی در سوریه انجام 
می دهند، هیچ ارتباطی با مبارزه با تروریسم در این 
کش��ور ندارد و هدف واقعی آنه��ا غارت ثروت ملی 
یک کش��ور مستقل عضو سازمان ملل متحد است، 

بدون اینکه به خاطر کارشان مجازات شوند«.

 ترکیه: وزارت خارجه ترکیه ضمن محکوم کردن 
تصمیمات نشس��ت اخیر اتحادیه ع��رب، اصرار آنها 
برای اتهام زنی به ترکیه را با هدف الپوش��انی کردن 
فعالیت های مخرب کش��ورهای عض��و آن اتحادیه 
توصیف کرد. وزارت خارجه ترکیه با صدور بیانیه ای 
گفت: »کشور ما در حال انجام تاش های عظیمی از 
طریق موضع گیری های اصولی و قاطع، برای استقرار 

ثبات و امنیت در منطقه مان و جهان است«.

 میانم�ار: وزارت بازرگانی آمریکا وزارت خانه های 
دفاع و امور داخلی میانمار و همچنین دو نهاد دیگر 
این کشور را به لیست تحریم های خود اضافه کرد.

وزارت بازرگانی آمریکا اعام کرد که وزارتخانه های 
دف��اع و امور داخلی و همچنین س��ازمان همکاری 
اقتصادی و هلندینگ اقتصادی میانمار را به لیست 

تحریم های خود افزوده است.

 اردن: کنسولگری اردن در منطقه مورد مناقشه 
صحرای غربی با حضور وزرای خارجه اردن و مغرب 
افتتاح ش��د. چهارم��اه پس از اقدام مش��ابه امارات 
عربی متحده، اردن نیز اقدام به افتتاح کنس��وگری 
خود در منطقه موردمناقش��ه میان جمهوری عربی 

صحرا و مغرب کرد.

  انگلی�س: اتحادیه اروپ��ا در اقدامی اعتراضی، 
تصوی��ب تواف��ق تج��اری ب��ا بریتانیا را ب��ه تعویق 
انداخت.پارلم��ان اروپ��ا در اعتراض ب��ه اقدام اخیر 
دول��ت انگلیس ب��رای ادامه کنترل تج��ارت مواد 
غذایی بین انگلس��تان و ایرلند ش��مالی، از تعیین 
تاری��خ رای گی��ری ب��رای تصویب معامل��ه تجاری 

اتحادیه اروپا و بریتانیا خودداری کرد.

سند امنیت ملی جدید آمریکا منتشر شد 

کپی برداری بایدن از 
نسخه ترامپ
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گروه ه��ای مقاومت عراق اعام کردند ک��ه با بی نتیجه 
ماندن همه ابزارها برای بیرون کردن نظامیان اش��غالگر 
از خاک این کشور، گروه های مقاومت در مرحله جدید، 
اشغالگران و پایگاه هایش��ان و نه نهادهای دیپلماتیک را 

در هر نقطه از عراق هدف می گیرند.
هی��أت هماهنگی گروه های مقاومت ع��راق در بیانیه ای 
تأیید می کند که عملیات مقاومت علیه نیروهای اشغالگر 
و پایگاه ه��ای آن ب��وده و خواهد مان��د و نمایندگی های 
دیپلماتی��ک را هدف قرار نخواه��د داد.هیأت هماهنگی 
گروه ه��ای مقاومت ع��راق در بیانیه ای تأکی��د کرد که 
گروه های مقاومت مرحله جدیدی از مقاومت را پیش رو 
دارند که در آن ساحشان در هر نقطه از خاک وطن به 
سمت نیروهای اشغالگر و پایگاه های آن نشانه می رود و 
مقاومت در این خصوص از حق ش��رعی، ملی و حمایت 
مردمی برخوردار اس��ت.در بیانیه این نهاد آمده اس��ت: 
»مقاوم��ت عراق یک تصمیم عراقی اس��ت و انتخاب آن 
انتخاب مردم عراق اس��ت و تا آزادس��ازی عراق از لوث 
اش��غالگران با همین گزینه تحت هر شرایط و هزینه ای 
ادامه خواهد داد« .هی��أت هماهنگی گروه های مقاومت 
عراق تاکید کرد: »واضح است که هر طرفی که به عنوان 
مانعی در برابر مسیر مقاومت و انتخاب همیشگی آن در 
مقابله با اش��غالگران و بیرون ران��دن آنها قرار گیرد، آن 
طرف، خیانتکاری مزدور یا ذلیل، بزدل و تس��لیم است 
و این حق مقاومت اس��ت و بلکه وظیفه آن اس��ت که به 

چنین طرف هایی توجه نکند و بلکه آنها را از کارش��کنی 
در ضربات مقاومت علیه اش��غالگران بازدارد«.بر اس��اس 
ای��ن بیانیه، پس از بی نتیجه مان��دن همه ابزارهایی که 
دیگران برای بیرون کردن اش��غالگران روی آن حس��اب 
ب��از کرده بودند، مقاومت، رویارویی را تنها گزینه ضامن 
آزادی، ش��رافت و عزت عراق می داند.خبر دیگر از عراق 
آنکه  »قی��س الخزعلی« دبیرکل جنب��ش عصائب اهل 
الح��ق از گروه ه��ای مقاومت عراق ف��اش کرد که رژیم 
صهیونیستی پشت حمله به سفارت و پایگاه های نظامی 
آمریکا در عراق اس��ت.الخزعلی در گفت و گو با ش��بکه 
تلویزیون��ی »االتجاه« تاکید کرد که اس��رائیل حمله به 
مقرها و س��فارت آمریکا در ع��راق را مدیریت می کند و 

مجریان آنها نیز از  عوامل مزدور عراقی هستند.
وی گفت که ش��ماری از شخصیت های امنیتی عراق نیز 
در مدیریت عملیات حمله به مراکز آمریکایی در کش��ور 
نقش میانجی ب��ازی می کنند.الخزعلی اف��زود که رژیم 
صهیونیستی از این کار سود می برد بنابراین پشت حمله 
به پای��گاه های آمریکا قرار دارد و ب��ا این اقدام و متهم 
ش��دن گروه های مقاومت می خواهد که دولت بایدن را 
وارد ن��زاع و درگیری کند.دبی��رکل جنبش عصائب اهل 
الحق عراق همچنین تاکید کرد که حضور اشغالگران در 
این کشور به مقاومت در برابر آنها مشروعیت می بخشد، 
بنابرای��ن حمله به پایگاه ه��ای نیروهای بیگانه عملیاتی 

قانونی و مشروع است. 

مقاومت یمن در واکنش به تجاوزات و جنایات سعودی، 
در عملیات های چندگانه پایگاه های نظامی و مراکز نفتی 
مهم عربس��تان را هدف حمات موشکی و پهپادی قرار 

دادند. 
سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله گسترده پهپادی 
به یک پایگاه هوایی ارتش س��عودی در جنوب عربستان 
خبر داد.س��رتیپ »یحیی سریع« س��خنگوی نیروهای 
مسلح یمن در صفحه توئیتر خود از حمله موفق پهپادی 
به پایگاه هوایی »ملک خالد« در جنوب عربس��تان خبر 
داد.او نوشت که اهداف مهم و حساسی در پایگاه هوایی 
»ملک خالد« در منطقه »خمیس مشیط« با پنج فروند 
پهپ��اد »قاص��ف k۲« با دق��ت هدف قرار گرفته ش��ده 
است. یحیی س��ریع این حمله را در واکنش به حمات 
هوای��ی ائتاف س��عودی و محاصره ادام��ه دار یمن ذکر 
کرد. مراکز نظامی و پایگاههای س��عودی هدف حمات 
موشکی و پهپادی ارتش یمن قرار دارد. پهپادهای یمنی 
موفق ش��دند مواضع مهمی را در پای��گاه هوایی »ملک 
خال��د« و ف��رودگاه بین المللی »ابه��ا« را بمباران کنند. 
ب��ه گفته »یحیی س��ریع« این حمات با س��ه پهپاد از 
ن��وع »صماد-۳« و »قاصف-۲K« صورت گرفته اس��ت.

ائتاف سعودی شامگاه مدعی شد که یک فروند موشک 
بالس��تیک یمنی ه��ا را که به س��مت منطق��ه جازان در 
جنوب عربس��تان س��عودی شلیک ش��ده بود، رهگیری 
و منهدم ک��رد.در این میان حمل��ه توپخانه ای مزدوران 

ائتاف سعودی به محله ای مسکونی در شهر صاله استان 
تعز یمن به کش��ته ش��دن دو ش��هروند یمنی و زخمی 

شدن بیش از ۱۰ نفر دیگر منجر شد. 
ش��هر صاله یم��ن باره��ا هدف ش��لیک خمپ��اره ای یا 
توپخانه ای مزدوران ائتاف سعودی قرار گرفته که اغلب 
اوقات از بین غیرنظامیان یمنی و به ویژه کودکان قربانی 
گرفته است.خبر دیگر آنکه »محمد علی الحوثی« رئیس 
کمیته ش��ورای عالی یمن و عضو ش��ورای عالی سیاسی 
این کش��ور از وزیر خارجه روسیه خواست به یمن سفر 

کند.
همچنی��ن »محم��د عبدالس��ام« س��خنگوی جنبش 
انصاراهلل یمن و رئیس هیأت مذاکره کننده این کش��ور، 
گزارش ه��ا درباره مذاکره مس��تقیم با آمری��کا در عمان 
را رد و تاکی��د ک��رد در ص��ورت حمله ائت��اف متجاوز 
سعودی با تمام قوا به آن پاسخ داده می شود.خبرگزاری 
رویترز روز پنجش��نبه مدعی شد که مقامات آمریکایی و 
مس��ئوالن دولت نجات ملی یمن )مستقر در صنعاء( در 
»مس��قط« پایتخت عمان، گفت وگو کرده اند.عبدالسام 
به خبرگزاری »اس��پوتنیک« گف��ت: تماس ها از طریق 
ب��رادران عمانی ما انجام ش��د. هیچ تماس مس��تقیمی 
وجود نداشت.خبر دیگر آنکه  رهبر حزب کارگر انگلیس 
فروش س��اح به سعودی ها توس��ط دولت این کشور و 
کاهش کمک های بشردوس��تانه به مردم یمن را محکوم 

کرده و از نخست وزیر انگلیس توضیح خواست.

در چارچوب اجرای مصوبه پارلمان مطرح شد

آغاز مبارزه مسلحانه  مقاومت عراق برای اخراج اشغالگران 
پایگاه های نظامی  و مراکز نفتی عربستان زیر آتش موشکی و پهپادی قرار گرفت

زهر چشم مقامت یمن از متجاوزان 


