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  گزارش  2

   دورنما 

شواهد جدید از نقش انگلیس 
در جنایات جنگی در یمن

پس از گزارش روزنامه عربی از دست داشتن انگلیس     ها در حمله 
به یمن، این بار یک رس�انه انگلیس�ی زبان فاش ک�رد که نیروی 
هوایی انگلیس به ائتالف سعودی در حمله به یمن کمک می کند. 
به گزارش فارس، روزنامه الکترونیکی »Daily Maverick« در گزارشی 
با استناد به بیانیه های وزارت دفاع انگلیس فاش کرد که نیروی هوایی 

این کشور به ائتالف سعودی در حمله به یمن کمک کرده است. 
این روزنامه آفریقای جنوبی جمعه نوش��ت که نیروی هوایی انگلیس 
سال گذشته )۲۰۱۹( نظامیان و خلبانان سعودی را به منظور استفاده 

از جنگنده  و انجام پرواز در یمن آموزش داده است. 
کمک نظامی و آموزش��ی انگلیس     ها به س��عودی     ها محدود نمی شود 
و مطابق گزارش ای��ن روزنامه، نیروهای دیگری در ائتالف س��عودی 

)احتماالً اماراتی( در ۱۲ پایگاه نظامی انگلیس آموزش دیده اند. 
براساس گزارش »Daily Maverick«، بیش از ۳۰۰ سعودی در شش 
مرکز نظامی متعلق به نیروی هوایی انگلیس آموزش دیده اند و آموزش 
به خلبانان سعودی همچنان ادامه دارد و دوره های آموزش تا چهار سال 

ادامه خواهد داشت. 
مقامات دولت نجات ملی یمن )مس��تقر در صنعا( بار    ها جنگ ائتالف 
س��عودی علیه خود را تهاجم نظامی امریکایی-انگلیس��ی- سعودی 
دانسته و بر حضور نیروهای غیر عربی در حمله به یمن تأکید داشته اند. 
سال گذشته تصاویری منتشر ش��د که در آن نیروهای نظامی امریکا 
در اتاق های عملیات به ائتالف سعودی کمک مستشاری و اطالعاتی 

می کردند. 
روزنامه االخب��ار لبنان این هفته طی گزارش��ی مفصل بعد از حمالت 
هوایی شدید ائتالف سعودی به صنعا، با استناد به اظهارات مقامات و 
منابع نظامی غربی نشان داد که بخش هوایی جنگ یمن را انگلیس به 

صورت کامل بر عهده گرفته است. 
یک نظامی بازنشس��ته انگلیس��ی که  از جمله حاضران در پایگاه های 
نظامی عربستان سعودی در نزدیکی مرزهای یمن است، گفته است: 
»اگر ما اینجا نبودیم جنگنده های س��عودی ظرف مدت یک هفته یا 

نهایتاً دو هفته از آسمان یمن ناپدید     می شدند.«
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 پیونگ یانگ: نیازی به نشست با امریکا نداریم
کره ش��مالی روز      ش��نبه اعالم کرد هیچ برنامه فوری برای از سرگیری 
مذاکرات هسته ای با امریکا ندارد مگر اینکه واشنگتن از سیاست های 
خصمان��ه خ��ود در قب��ال پیونگ یانگ دس��ت بکش��د.  ب��ه گزارش 
آسوشیتدپرس،  چو س��ون هوئی، معاون اول وزیر خارجه کره شمالی 
گفت: »آیا ممکن اس��ت با امریکا گفت وگو کرد یا مراوده داش��ت در 
حالی که بی توجه به توافقاتی که در نشست قبل انجام شد، بر سیاست 
خصمانه علیه جمهوری دموکراتیک خلق کره اصرار دارد؟ ما هیچ نیازی 
برای نشست رو در رو با امریکا، از آنجا که این کشور مذاکره با جمهوری 
دموکراتیک خلق کره را تنها وسیله ای برای مهار بحران سیاسی خود 

می بیند، احساس نمی کنیم.«
-----------------------------------------------------

 درباره تبانی روسیه با طالبان شواهد مستقیم وجود ندارد
نیویورک تایمز گزارش تازه ای را با ارجاع به یادداش��ت تازه منتش��ر 
شده ش��ورای اطالعات ملی منتش��ر کرده که می گوید دولت شواهد 
مستقیمی درباره » پاداش « روسیه به طالبان ندارد.  در این یادداشت، 
سطح اطمینان از اینکه روسیه با طالبان به منظور دادن پاداش و جایزه 
بابت کشتن سربازان امریکایی تبانی کرده، » متوسط « توصیف شده 
بود و نیویورک تایمز نیز قطعیت این موض��وع را پایین توصیف کرد. 
در عین حال، آژانس های دیگر سطح اطمینان پایین تری درباره این 
موضوع گزارش کرده و گفته اند که » اطالع��ات کافی برای تأیید این 

موضوع ندارند.«
-----------------------------------------------------

 ادامه اعتراضات اقتصادی در لبنان 
مردم شهرهای طرابلس و بعلبک لبنان تحصن هایی را در اعتراض به 
نابسامانی شرایط معیشتی، افزایش قیمت ها و افزایش قیمت دالر در 
برابر لیره برگزار کردند.  به گزارش مصراوی، فعاالن در شهر طرابلس روز 
جمعه با تحصن مقابل شرکت برق این شهر، در های آن را مسدود کرده 
و به کارمندان آن اجازه رفتن به دفاتر کارشان را ندادند. تعداد دیگری 
از فعاالن لبنانی با تحصن مقابل بندر شهر طرابلس به کامیون     ها اجازه 
ورود و خروج از این بندر ندادند. آنها با سر دادن شعار    هایی بازگرداندن 

پول های به سرقت رفته و محاکمه فاسدان را خواستار شدند. 
-----------------------------------------------------
 دهها دیپلمات امریکایی عربستان سعودی را ترک می کنند
دهها نفر از دیپلمات های امریکا در عربستان سعودی قصد دارند طی 
روزهای آینده همراه با خانواده های شان این کشور را ترک کنند.  روزنامه 
وال استریت ژورنال با اعالم این خبر نوشت که دیپلمات های امریکایی و 
خانواده های شان با توجه به شیوع ویروس کرونا      شنبه عربستان را ترک 
خواهند کرد. منابع آگاه گفته اند احتمال می رود دیپلمات های بیشتری 

طی هفته های آتی خاک عربستان سعودی را ترک کنند. 
-----------------------------------------------------

 اعالم حمایت پاکستان از چین در مناقشه مرزی با هند
پاکس��تان به پکن اعالم کرد که امنیت منطقه رو به وخامت اس��ت 
و تأکید کرد که موضع متخاصم دهلی نو و سیاس��ت های توس��عه 
 طلبانه اش  تهدیدی علیه صلح در منطقه است.  به گزارش پایگاه خبری 
The News، پاکستان همچنین در پیامی به کشورهای جهان اعالم 
کرد که همچنان به » سیاس��ت چین واحد « پایبند است و قاطعانه 
از چین بابت منافع��ش در هنگ کنگ، تایوان، تبت و س��ین کیانگ 

حمایت می کند. 
-----------------------------------------------------

 رئیس جمهور فیلیپین قانون ضدتروریسم را امضا کرد
هری روکه، سخنگوی ریاس��ت جمهوری فیلیپین اعالم کرد رودریگو 
دوترته پس از بررس��ی مالحظات گروه های مختل��ف که علیه متعهد 
ش��دن دولت برای پایان دادن به تروریسم تظاهرات کرده بودند، سند 
ضدتروریس��م را امضا کرده است. به گزارش ش��بکه خبری الجزیره، 
مخالفان می گویند مش��روعیت این قانون را در دیوان عالی به پرسش 

خواهند گذاشت. 
-----------------------------------------------------

 فرانسه نیازمند دستی قدرتمند و ذهنی باز است
نخست وزیر مستعفی فرانسه خطاب به جانشین خود گفت که کشور 

وی نیاز به ذهنی باز و دستی قدرتمند دارد. 
به گزارش خبرگزاری اس��پوتنیک، ادوارد فیلیپ در مراس��م تودیع و 
معارفه با حضور جانشینش ژان کاستکس در محل کاخ ماتینیون شهر 
پاریس عنوان کرد که آنچه که کشور وی نیاز دارد یک دست قدرتمند 
و یک ذهن باز است. انتظار می رود که رئیس جمهور فرانسه در ماه     ها و 
هفته های آینده تغییرات بیشتری را در پست های دولتی اعمال کند. 
این روند در پی عملکرد ضعیف امانوئل ماکرون در انتخابات چند روز 
پیش شهرداری های فرانسه که در جریان آن حزب وی نتوانست در هیچ 

یک از شهرهای بزرگ پیروز شود، رخ می دهد. 

امریکا با ناو به رزمایش دریایی چین زد
در گرماگرم رزمایش پنج روزه چینی    ه�ا در دریای جنوبی چین، 
نیروی دریایی امری�کا دو ناو هواپیمابر به منطق�ه اعزام کرد تا به 
قول خودش از یک منطقه » هند-پاس�یفیک آزاد « حمایت کند. 
نیروی دریایی امریکا دیروز در بیانیه ای اعالم کرد که ناوهای هواپیمابر 
نیمیتز و رونالد ریگان را برای انج��ام عملیات     ها و مانور    هایی در دریای 
چین جنوبی اعزام کرده اس��ت. نیروی دریایی امریکا دقیقاً اعالم نکرد 
که این مانور را در کدام قس��مت دریای چین جنوبی انجام خواهد داد، 
دریایی که وسعت آن حدود ۳ میلیون کیلومتر مربع است و چین به رغم 
اعتراضات همسایگانش، بر ۹۰ درصد این دریا ادعای مالکیت دارد ولی 
واشنگتن دریای جنوبی چین را بخشی از آب های بین المللی می داند 
و بر حق قانونی کش��تی     ها و زیردریایی هایش جهت تردد در این دریا 
تأکید می ورزد. آدمی��رال ویکوف، فرمانده ناوگ��روه جنگی به رهبری 
ناو هواپیمابر رونالد ریگان گفته است: » هدف این مانور    ها و عملیات     ها 
دادن یک سیگنال واضح و غیرمبهم به شرکا و متحدان مان است مبنی 
بر اینکه ما نسبت به ثبات و امنیت منطقه ای متعهد هستیم.«  هرچند 
ویکوف گفته که این تمرینات پاسخی به تمرینات نظامی پکن نیست 
که هم اکنون در دریای چین جنوبی در جریان است با این حال ، او گفته 
که اعتماد به نقش نظامی رو به رشد پکن حضور دریایی ایاالت متحده 
را توجیه می کند . همزمانی اعزام ناوهای امریکایی به دریای جنوبی با 
رزمایش چین، جای شکی در این باره نگذاشته که اعزام ناوهای امریکایی 
با هدف رویارویی با رزمایش چین انجام شده است. هفته قبل هم منابع 
خبری از پرواز هواپیماهای جاسوس��ی امریکا بر فراز »دریای جنوبی  
چین « و آبراهی که محل تردد زیردریایی های مجهز به موش��ک های 
بالس��تیک چین اس��ت، خبر دادند. چین از روز یکم  جوالی برگزاری 
یک رزمایش نظامی در نزدیکی جزایر پاراسل را شروع کرده که تا امروز 
)پنجم جوالی( ادامه خوادهد داشت. پنتاگون در بیانیه ای اقدام چین 
در برگزاری رزمایش نظامی در دریای جنوبی چین انتقاد کرده و مدعی 
شد این اقدام اوضاع را در آب های مورد مناقشه بی ثبات تر خواهد کرد. در 
بیانیه  وزارت دفاع امریکا آمده است که انجام رزمایش نظامی در منطقه 
مورد مناقشه )جزایر پاراس��ل( که در دریای جنوبی چین مورد ادعای 
چین، فیلیپی��ن، مالزی، تایوان و ویتنام بوده با تالش     ها برای کاس��تن 

تنش     ها و حفظ ثبات در منطقه ناسازگار است و هماهنگی ندارد. 

متهم قتل خاشقجی: 
سعودي ها گفته بودند تنور را روشن کنید

در جری�ان دادگاه غیابی محاکم�ه متهمان به قت�ل روزنامه نگار 
منتق�د س�عودی در ترکی�ه، یک�ی از کارکن�ان کنس�ولگری 
عربس�تان با اش�اره به ش�رایط خاص روز قت�ل گفت ک�ه به وی 
گفت�ه بودن�د پ�س از ورود خاش�قجی، تن�ور را روش�ن کن�د. 
دولت سعودی تاکنون به درخواست ترکیه برای تسلیم متهمان دست 
داشتن در قتل جمال خاشقجی پاسخی نداده است، از این رو در سایه 
تیرگی روابط آنکارا - ریاض، دادگاهی در ترکیه به صورت غیابی جلسه 
محاکمه ۲۰ مقام یا تبعه سعودی را شروع کرده است. زکی دمیر یکی 
از کارکنان این کنسولگری در دادگاهی که روز جمعه در ترکیه تشکیل 
شد، با اعالم اینکه فضایی توأم با وحش��ت بر محیط حاکم بوده است، 
گفت: » یک ساعت پس از ورود خاشقجی به این ساختمان، پنج یا شش 

نفری که در آنجا بودند از من خواستند تنور را روشن کنم.«
وی در تشریح وقایع و شرایط حاکم در روز قتل خاشقجی گفت هنگامی 
که خودرویی با شیش��ه های دودی قصد ورود به حیاط کنسولگری را 
داشت، از وی خواستند در پارکینگ را باز کند. سپس به او گفتند فوراً 
حیاط کنسولگری را ترک کند. دمیر همچنین گفت که آن روز در حیاط 
کنسولگری عالوه بر تنور، سیخ های کباب و یک منقل را نیز مشاهده 
کرده است و سنگ مرمر کناره های تنور طوری تغییر رنگ داده بودند 
که گویی با مواد شیمیایی تمیز شده بودند. راننده این کنسولگری نیز 
در این دادگاه شهادت داد که آن روز، از رستورانی در نزدیکی این محل 

کباب خام سفارش داده شده بود. 
  احتمال وجود نام بن سلمان در فهرست متهمان

انیس کاالمار، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد روز جمعه در مصاحبه 
با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت: »پیش بینی می کنم دادستانی ترکیه 
فهرس��ت دیگری از متهمان در جنایت جمال خاشقجی تهیه کند که 
شاید شامل محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی باشد. در نخستین روز 
محاکمه قاتالن خاشقجی در ترکیه، یکی از شاهدان دست کم یک بار 
نام محمد بن سلمان را ذکر کرده و یک شاهد هم به صورت ضمنی به نام 
او اشاره کرد.«  گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد تصریح کرد: » به اعتقاد 
من، دادستان استانبول قصد دارد فهرست دوم از متهمان را تهیه کند 
که شامل کسانی خواهد بود که دستور قتل خاشقجی را صادر کردند و 

صحنه جرم را برهم زدند.«
خدیجه چنگیز، همس��ر خاش��قجی با اش��اره به آغاز این دادگاه ابراز 
امیدواری کرده است که برگزاری این دادگاه ابعاد بیشتری را از نحوه 

قتل خاشقجی، دالیل و عوامل پشت پرده این ترور فاش کند. 

انتخابات چهارم 
در انتظار کابینه صهیونیستی 

اختالف�ات داخل�ی رژی�م صهیونیس�تی ب�ا تهدی�د بنیامی�ن 
نتانیاه�و ب�ه برگ�زاری انتخاب�ات مج�دد در ص�ورت شکس�ت 
کابین�ه در تصوی�ب الیح�ه بودج�ه، ب�ار دیگ�ر ب�اال گرف�ت. 
ش��بکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیس��تی اعالم کرد که بنیامی��ن نتانیاهو، 
نخست وزیر اس��رائیل تهدید کرده اگر ائتالف آبی و سفید با تصویب بودجه 
یک س��اله برای دولت طی یک هفته آینده مخالفت کن��د، دولت ائتالفی را 
منحل کرده و انتخابات زودهنگام برگ��زار خواهد کرد. افراد نزدیک نتانیاهو 
به نقل از وی اعالم کردند:»من قصد ارائه بودج��ه در هفته آینده را دارم. اگر 
آبی و  سفید خواستار انتخابات جدید می باشد، مشکل خودشان است«. یکی 
از اعضای حزب آبی  و سفید در این ارتباط گفت:»از چرخش نتانیاهو که در 
هر لحظه خواستار تغییر توافق کابینه است، خسته شده ایم و به همین دلیل 
بر خواسته های خود می ایس��تیم«. به گزارش مرکز اطالع رسانی فلسطین، 
قبل از این دو طرف بر س��ر طرح الحاق کرانه باختری و زمان و شیوه اجرای 
آن هم با هم اختالف نظر داشتند و نتانیاهو سر این مسئله هم بار    ها تهدید به 
انحالل دولت و برگزاری انتخابات جدید کرده بود. نتانیاهو و گانتس دو هفته 
پیش برای بررسی تصویب بودجه دولت به مدت یک سال با هم دیدار کردند، 
این درحالی است که طبق توافق قبلی قرار بود بودجه دوساله تصویب شود. 
این جلسه بدون هرگونه توافقی در مورد بودجه پایان یافت. گانتس اکنون با 
بحرانی جدی دست و پنجه نرم می کند، زیرا در صورت موافقت با بودجه یک 
ساله، این احتمال وجود دارد که ائتالف دولتی ظرف مدت ۹ ماه منحل شود. 
این درحالی است که این طرح مورد تأیید کامل وزارت دارایی نیز است. تصویب 
بودجه دولت جدید    ترین بحران و اختالف بین دو طرف دولت ائتالفی اسرائیل 
یعنی نتانیاهو و گانتس است. گانتس درصدد است تأیید طرح الحاق را مشروط 
به تصویب بودجه دوساله دولت اسرائیل کند. نتانیاهو خواهان آن است که 
بودجه اسرائیل فقط برای سال آتی تدوین و تصویب شود اما بنی گانتس اصرار 
دارد که باید بودجه برای دو سال آتی تصویب شود. برخی معتقدند که اصرار 
نتانیاهو برای ارائه طرح بودجه یک ساله ترفندی برای پایان دادن همکاری 

خود با گانتس در کابینه ائتالفی و ورود به انتخاباتی دیگر است. 

در سالروز جشن استقالل

ترامپ: می خواهند  نظام  امریکا  را سرنگون کنند
 

معترضان امریکایی    گزارش  یک
در آس�تانه س�فر 
ترامپ برای شرکت در مراسم جشن ۴ جوالی 
ی�ک بزرگ�راه را در داکوتای جنوبی مس�دود 
کردند؛ معترضانی ک�ه رئیس جمهور امریکا در 
جدید     تری�ن موضع گیری خود گفت�ه که برای 
س�رنگونی » انق�الب امریکای�ی و تغیی�رات 
س�اختاری در کش�ور « ت�الش می کنن�د. 
دونالد ترامپ در سالروز جشن روز استقالل امریکا 
معترضانی را که مجسمه های نماد کنفدراسیون    ها 

را سرنگون می کنند، به تالش برای براندازی انقالب 
امریکا و تغییرات اساسی در این کشور متهم کرد 
و گفت: » اشتباه نکنید، این انقالب فرهنگی چپ 
به منظور بران��دازی انقالب امریکا طراحی ش��ده 
است. با این کار، آنها این تمدن را نابود می کنند که 
میلیارد     ها میلیارد انسان را از فقر، بیماری، خشونت 
و گرسنگی نجات داد و بشریت را به قله های جدید 
پیشرفت س��وق داد. « وی گفت:»این هرج و مرج 
پرخشونتی که ما در شهر    ها و خیابان های کشورمان 
دیده ایم به دست لیبرال دموکرات  ها در تمامی موارد 

اداره شده و نتیجه قابل پیش بینی سال    ها القائات 
افراطی و مغرض ب��ودن در تحصیل، خبرنگاری و 
دیگر نهادهای فرهنگی ما اس��ت. برخالف تمامی 
قوانین جامعه و طبیعت، به کودکان ما در مدارس 
آموزش داده می شود از کشورشان متنفر باشند و 
باور کنند زنان و مردانی که آن را ساختند قهرمان 
نیستند، بلکه شرور هس��تند. دیدگاه رادیکال به 
تاریخ کشور ما بر مبنای شبکه ای از دروغ    ها است.« 
او برای رویارویی با این وضعیت گفته یک »پارک 
ملی قهرمانان امریکا« ایجاد خواهد کرد که به گفته 

او بزرگ ترین پارکی است که مجسمه های امریکای 
بزرگ در آن قرار خواه��د گرفت. حضور انتخاباتی 
رئیس جمهور امری��کا در ایال��ت داکوتای جنوبی 
برای س��خنرانی و بازدید از »یادبود ملی کوه راش 
ُمر « تظاهرات بومیان و سرخ پوستان این منطقه را 
به دنبال داشت. ترامپ در این سفر از »یادبود ملی 
کوه راش ُمر « در ایالت داکوتای جنوبی دیدن کرد؛ 
جایی که چهره آبراهام لینکل��ن، تئودور روزولت، 
توماس جفرسون و جورج واش��نگتن روی سنگ 
کنده کاری شده  است. این یادبود که در سال ۱۹۲۵ 
میالدی تأسیس     شد، روی زمین های سرخ پوستان 
قبیله »الکوتا« قرار دارد. خبرگزاری آسوشیتدپرس 
درباره سفر ترامپ نوش��ت: »رئیس جمهور دونالد 
ترامپ در دامنه کوه راش ُمر و چه��ار ماه مانده به 
روز انتخابات ریاس��ت جمهوری امریکا مستقیماً 
با رأی دهندگان سفیدپوست ارتباط برقرار کرد و 
معترضانی را که خواس��تار برقراری عدالت نژادی 
ش��ده اند، متهم کرد که به » یک کارزار بی رحمانه 

برای محو کردن تاریخ  ملي « مشغول شده اند.«
  بایدن باید تست شناختی بدهد

خبرگزاری آلمانی »دویچه وله « در یادداش��تی به 
قلم »الیور سالت« خبرنگار خود نوشته که در حالی 
مراسم روز استقالل خود را برگزار کرد که با افزایش 
روزاف��زون مبتالیان به کرونا مواج��ه و محبوبیت 
رئیس جمهور این کش��ور نیز رو به افول است. این 
خبرگزاری آلمانی نوشته، زمانی که دونالد ترامپ 
به این ش��غل ورود کرد )دفتر ریاس��ت جمهوری( 
محبوب نبود و اکنون نیز محبوب نبودن او بیشتر 
ش��ده است. بیش��تر نظرس��نجی های انجام شده 
میزان محبوبیت ترامپ را حدود ۴۰ درصد نشان 
می دهند. در مقابل دونالد ترامپ، با حمله به رقیب 
انتخاباتی خود در توئیتی نوش��ت: جو بایدن باید 
آزمون شناختی بدهد. ترامپ پیش تر توانایی ذهنی 
بایدن را زیر سؤال برده و وی را با نام مستعار » جو 
خواب آلود « خطاب کرده بود و حتی گفته بود که 

معاون سابق اوباما درک پایینی دارد.

محکومیت گس�ترده مردم�ی و جریان های 
سیاسی عراق باعث شد روزنامه هتاک سعودی 
کاریکاتور موهنی را که آیت اهلل سیس�تانی را 
سوژه قرار داده بود، از سایت خود حذف کند. 
با این حال محکومیت    ها علیه این اقدام موهن 
ادامه دارد و وکالی ش�هر نجف هم در درصدد 
اقامه دعوي علیه این هتک حرمت هس�تند .
 الشرق االوسط پس از حذف کاریکاتور در بیانیه 
کوتاهی در توضیح این کاریکات��ور ادعا کرد که 
قصد آن توهین به مرجعی��ت نبود بلکه قصدش 
نش��ان دادن دخالت های ای��ران در امور داخلی 

عراق بوده است! 
هرچند این اولین باری نیس��ت که رس��انه های 
سعودی با گس��تاخی تمام، به نمادهای دینی و 
ملی عراق توهین می کنند؛ چندی پیش نیز یک 
رسانه سعودی فرمانده شهید ابومهدی المهندس 

را تروریست خوانده بود. 
  موج محکومیت    ها 

هادی العام��ری ، رئیس ائت��الف پارلمانی الفتح 
بی احترامی این روزنامه سعودی به مرجع عالی 

شیعیان عراق را محکوم کرد. 
احمد االسدی  یکی از نمایندگان پارلمان عراق نیز 
این اقدام روزنامه سعودی را بیانگر آن دانست که 
اقدام علیه مراجع همچنان موضع حاکم بر تفکر 

عربستان سعودی است. 
نصر الِشَمّری ، س��خنگوی رسمی جنبش نجباء 
نیز در پیامی در توئیتر با اش��اره به اینکه مواضع 
ضد ش��یعی آل س��عود و دیگر مزدوران امریکا و 
اسرائیل پدیده عجیبی نیست، گفت: »سعودی     ها 
همان کسانی هستند که خون پاک مسلمانان را 
به ناحق ریخته اند.« وی در ادامه این پیام توئیتری 
نوشت: » توهین و تعرض آنها به مرجعیت دلیل 
واضحی بر احساس تلخ شکست در برابر اقدامات 
حکیمانه و مستحکم مرجعیت دینی است که همه 
دسیسه های تکفیری آنان را به شکست کشاند.«

علی االسدی ، رئیس شورای سیاسی جنبش نجباء 
دلیل اصلی توهین روزنامه سعودی الشرق االوسط 
به مرجعیت دینی را فتوای مهم مرجعیت که به 

ایجاد حشدالشعبی منجر شد، برشمرد. 
االسدی با تأکید بر محاکمه این روزنامه و بستن 
دفتر آن در عراق تصریح کرد که این فتوا رؤیاهای 
تکفیری     ها و حامیان امریکایی و صهیونیستی آن را 
ناکام گذاشت و خاک و ناموس عراق را حفظ کرد. 

همچنی��ن نخس��ت وزیر س��ابق ع��راق ع��ادل 
عبدالمهدی  که به دنبال خواس��ت آیت اهلل سید 
علی سیستانی، مرجع عالی دینی عراق در هشتم 
آذر ۹۸، از پس��ت نخست وزیری اس��تعفا کرد و 
دولت وی ت��ا تعیین نخس��ت وزیر جدید در ۱۸ 
اردیبهشت ۹۹ عهده دار پیش��برد امور بود، پس 
از دو ماه روز گذش��ته در دفاع از مرجعیت عالی 
دینی عراق س��کوت خود را شکس��ت و تصریح 
کرد: رسانه های سعودی دست از فتنه انگیزی و 

نفرت پراکنی بردارند. 
عبدالمهدی، در واکن��ش به کاریکاتور موهن که 
ایش��ان را عامل تفرقه و ضد حاکمی��ت ملی در 
عراق معرفی کرده است، گفت: روزنامه سعودی 
و ه��ر آن کس که در پ��ی این روزنامه اس��ت، به 
جای فتنه انگیزی و نفرت پراکنی، بهتر اس��ت از 
تالش های عراق برای مبارزه با داعش و سازندگی 

در کشور حمایت کند. 
وی ب��ا بیان اینکه نخس��تین بار نیس��ت که این 
روزنامه و رسانه های مشابه آن به عراق، مقدسات 
و رهبران آن اهانت می کنند، ادامه داد: به شدت 
با کاریکاتور موهن به مقام مرجعیت عالی دینی 
و ملت ع��راق مخالفیم.  این نش��ان می دهد که 
این نشریه همچنان خط مش��ی تفرقه انگیزی را 

دنبال می کند. 
عبدالمهدی خاطرنشان کرد: عقال باید خطر این 
خط مش��ی تحریک  آمیز فرقه ای را که در طول 

سال های گذشته علیه عراق دنبال کرده اند و عراق 
بر آن بار    ها پیروز شده است، درک کنند. 

نخست وزیر پیشین عراق تأکید کرد که پیروزی 
بر گروه تروریستی داعش به برکت فتوای جهاد 
کفایی بود که آیت اهلل سید علی سیستانی، مرجع 
عالی دینی عراق صادر کرد و همه ملت عراق از آن 
تبعیت کردند و با وحدت مل��ی، پیروزی بزرگی 

برای عراق، منطقه و همه جهان رقم زده شد. 
عبدالمه��دي  از ای��ن رس��انه س��عودی و دیگر 
رسانه های مش��ابه خواس��ت که به جای اهتمام 
به تحریک های فرقه ای به ام��ور مهم تری مانند 
جلوگی��ری از دخالت های مختل��ف منطقه ای و 
بین المللی در امور داخلی کش��ورهای منطقه و 
حضور نظامی بیگانه تحمیل شده بر این کشور    ها 

اهتمام ورزند. 
عبدالمهدی توقف جنگ در یمن، مقابله با معامله 
قرن و سیاست های رژیم صهیونیستی در الحاق 
کرانه باختری، برقراری صلح در س��وریه، لیبی و 
مقابله با تحریم های مستقیم و غیرمستقیم علیه 
کش��ورهای منطقه و تالش برای تنش زدایی در 
روابط سعودی با کشورهای ترکیه، ایران و قطر را 

از تفرقه انگیزی در عراق مهم تر خواند. 
در همین حال هش��تگ »#الس��عودیه_قذاره_
شرق_االوس��ط « روز جمع��ه و     ش��نبه در رأس 
ترندهای برتر در ش��بکه های مجازی عراق قرار 

گرفته است. 

 شکایت کانون وکالی نجف 
کان��ون وکالی نج��ف اش��رف از تش��کیل یک 
تیم حقوقی برای ش��کایت از روزنامه س��عودی 
الشرق االوس��ط به دلیل توهین به مرج عالیقدر 

شیعیان این کشور خبر داد. 
به گزارش ایس��نا، به نقل از خبرگزاری المعلومه، 
علی الشیبانی، رئیس کانون وکالی نجف اشرف 
در بیانیه ای در واکنش به توهین شرم آور روزنامه 
سعودی الش��رق االوس��ط به آیت اهلل سیستانی، 
مرجعیت عالیقدر ش��یعیان عراق اظهار کرد: به 
شدت توهین آشکار روزنامه وهابی الشرق االوسط 
به مرجعیت عالیقدر از طریق انتشار یک کاریکاتور 

اهانت آمیز از ایشان را محکوم می کنیم. 
وی گفت: این اقدام بیانگر کینه عمیق این » روزنامه 
زرد « نسبت به ملت عراق اس��ت.  الشیبانی ادامه 
داد: پس از دفاع مرجعی��ت از عراق و ناکام ماندن 
طرح های بزرگ برای اشغال عراق مانند داعش، 
اکنون می بینیم که این روزنامه بار دیگر با توهین 
به مرجعیت به تمامی طیف     ها و اقشار ملت عراق 
توهین می کند.  در این بیانیه آمده اس��ت: ما این 
اقدام را محکوم می کنیم و علی��ه افرادی که این 
روزنامه را اداره می کنند و کسانی که این کاریکاتور 
اهانت آمیز را ترس��یم کرده اند، اقدامات قضایی را 
آغاز خواهی��م کرد و تیم��ی از وکال در این زمینه 

تشکیل می شود. 
 عقب نش�ینی؛ مح�ور مذاک�رات در 

واشنگتن 
کمیته روابط خارجی در پارلمان عراق اعالم کرد 
عقب نش��ینی نیروهای امریکایی محور مذاکرات 

مصطفی الکاظمی در واشنگتن خواهد بود. 
به گزارش ایس��نا، به نقل از خبرگزاری المعلومه، 
عامر الفایز، عضو کمیته روابط خارجی در پارلمان 
عراق گفت: سفر مصطفی الکاظمی، نخست وزیر 
عراق به امریکا در راستای دستورکار وی برای سفر 
به کشورهای همجوار و برخی کشورهای اتحادیه 
اروپا است. هدف این س��فر    ها ارتقای روابط میان 
عراق و این کش��ور    ها برای هم��کاری اقتصادی و 
امنیتی است.  وی افزود: محور مذاکرات الکاظمی 
در واشنگتن عقب نش��ینی نیروهای امریکایی از 
عراق است. این مذاکرات در واقع تکمیل مذاکراتی 
اس��ت که چند هفته پیش در این ب��اره در بغداد 
برگزار ش��د.  قرار اس��ت الکاظمی طی ماه جاری 

میالدی به واشنگتن برود. 

رئی�س کمیت�ه عال�ی انق�الب یمن ب�ا بیان 
اینک�ه ائت�الف س�عودی ب�ه پیش�نهادهای 
فرس�تاده س�ازمان ملل ب�رای صلح پاس�خ 
نمی دهد، گفت ک�ه هیچ چش�م اندازی برای 
پایان درگیری    ها در این کش�ور وجود ندارد. 
در ش��رایطی که جنبش انصاراهلل یمن آمادگی 
خ��ود را برای پای��ان جنگ در این کش��ور اعالم 
کرده، عربس��تان و ام��ارات هی��چ اراده ای برای 
پایان درگیری    ه��ا ندارند. محمدعل��ی الحوثی، 

رئیس کمیته عالی انقالب یمن در صفحه توئیتر 
خود از اصرار ائتالف س��عودی برای ادامه تجاوز 
به یم��ن خبر داد. به گزارش ش��بکه المس��یره، 
وی نوش��ت:»آنگونه ک��ه تبلیغ می ش��ود هیچ 
چشم اندازی از صلح از جانب هیچ یک از اعضای 
ائت��الف وجود ندارد و پیش��نهادهای فرس��تاده 
سازمان ملل به ائتالف و ُعمال آن بیش از دو ماه یا 
بیشتر است که بی پاسخ مانده و از وی خواسته اند 
منتظر پاسخ باشد. این درحالی است که پاسخ ما 

به فرستاده سازمان ملل، با س��ند راه حل فراگیر 
بود که بر راه حل     هایی مشروع و کامل برای همه 
تأکید می کند«. الحوثی ادامه داد:»درک ائتالف 
امریکایی-بریتانیایی-سعودی-اماراتی و متحدان 
آنها برای ادامه محاصره و تجاوز به یمن بر اساس 
منفعت از فروش سالح و شراکت در سود کشتن 
دشمنان متحد با خود مانند اخوان المسلمین در 
مقابله با فرزندان ملت اس��ت و اگر این خونریزی 
ادامه پی��دا کند برای آنها مهم نیس��ت«. ائتالف 

س��عودی که در زمان آتش بس ادعایی خود نیز 
از حمله به یمن دست برنداشت، هفته گذشته از 
آغاز تجاوز نظامی جدید علیه ارتش و کمیته های 
مردمی خبر داد. پنج  شنبه گذشته، وزارت حقوق 
بشر در دولت نجات ملی یمن طی بیانیه ای اعالم 
کرد که هواپیماهای ائتالف متجاوز س��عودی در 
حمالت خود از بمب های خوشه ای با انفجار شدید 
اس��تفاده کرده و این مس��ئله باعث کشته شدن 

غیرنظامیان در استان صعده شده است. 

خشم عراقي ها از وهن سعودي به مرجعيت
الشرق االوسط کاریکاتور موهن به آیت اهلل سیستانی را حذف کرد

انصاراهلل: هيچ چشم اندازی برای صلح در یمن دیده نمی شود 


