
آل سعود منازل شیعیان را
در شرق عربستان ویران و صدها نفر را آواره کرد

 نظامیان رژیم آل ســعود چند محله مســکونی را 
در شــهر »السنابس«، ویران و ســاکنان این محله ها را 

بی خانمان و آواره کردند.
نیروهای آل سعود دیروز با بلدوزر مناطق مسکونی، خیابان ها 
و منازل مردم شــهر »الســنابس« در استان شیعه نشین قطیف 
را ویران و ســاکنان این مناطق را از زادگاه شــان اخراج کردند. 
نظامیان سعودی برای اجرای این جنایت و پراکنده کردن مردم، 
از انواع مسلســل، بمب های آتش زا، مــواد منفجره و بمب های 

ممنوعه استفاده کردند. چند روز قبل نیز سعودی ها در السنابس 
هشت نفر را شهید کرده اند. سه نفر نیز در جریان سرکوب، مفقود 
شــده اند.  به گزارش صدا و سیما، در السنابس سرکوب مردم به 
دست ســعودی ها، همچنان ادامه دارد. رژیم آل سعود که تحت 
حمایت آمریکا و اروپا قــرار دارد، بزرگ ترین نقض کننده حقوق 
بشــر در جهان است ، با این وجود، رســانه ها و محافل سیاسی 
غربی در برابر این همه جنایات، ساکت هستند و نهاد های حقوقی 

بین المللی هم در برابر این همه جنایات هیچ اقدامی نمی کنند.

آلمان بیش از همه کشورهای اروپایی
به آمریکا بی اعتماد است

نتایج یک نظرسنجی  جدید نشان می دهد نزدیک به 
نیمی از اهالی اروپا »آمریکا« را به عنوان »شــریک قابل 

اعتماد« از حیث امور امنیتی قبول ندارند.
این نظرســنجی که نتایج آن دوشــنبه از ســوی نشــریه 
اسپانیایی »ال پائیس« منتشر شــد نشان می دهد که آلمانی ها 
بیشــتر از همه اروپایی ها نسبت به مشــارکت »اروپا – آمریکا« 
ابراز تردید می کنند، بــه طوری که 68 درصد آنها معتقدند اروپا 
نمی تواند به آمریکا متکی باشــد. این نظرسنجی همچنین نشان 

داد که در مجموع 31 درصد »چین« را تهدید قلمداد می کنند، 
در حالی که 28 درصد نیز بر این باورند پکن  هیچ خطری برای 
آنهــا ایجاد نمی کند. در این میان آلمانی ها با بیش از 70 درصد، 
بی اعتمادترین کشــور به آمریکا در حوزه امنیت لقب گرفته اند. 
پیشــتر نیز نظرسنجی های مشــابهی در این قاره از بی اعتمادی 
به آمریکا حکایت داشــت به طوری که نتایج نظرسنجی موسسه 
»پیو« در چندی قبل نشــان داد که »اروپــا« یکی از مناطق با 

بیشترین کاهش اعتماد به آمریکا  بوده است. 
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سازمان ملل اعالم کرد، بیش از یک میلیون فلسطینی در 
صورت عدم تامین اعتبارات مالی الزم در آستانه ماه آینده 

میالدی، با خطر گرسنگی مواجه خواهند شد.
از سال 2007 و با آغاز محاصره اقتصادي و نظامي نوار غزه از 
سوی رژیم صهیونیستی، وضعیت معیشت ساکنان این منطقه به 
وخامت گرایید. به دنبال این محاصره و با بسته شدن گذرگاه های 
حیاتی، غزه عمالً به منطقه ای بسته تبدیل شده و تمام زیرساخت ها 

و محله های آن ویران شده است.
 بر اساس یک گزارش منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد 
در ســال 2017، غزه در آستانه ســال 2020 غیر قابل سکونت 

خواهد بود. 
شــمار افراد نیازمند به کمــک، به دلیل محاصره غزه و پیامد 
فاجعه بار آن بر اقتصاد ایــن منطقه، جنگ های مکرر که مناطق 
گوناگون و زیرســاخت های دولتــی را تخریب نموده و همچنین 

بحران سیاسی کنونی فلسطین، 10 برابر شده است. 
به گزارش خبرگزاری شینهوا، آژانس امداد رسانی به آوارگان 
فلسطین )آنروا( اعالم کرد بیش از یک میلیون فلسطینی، در صورت 
عــدم تامین 60 میلیون دالر اعتبارات الزم در آســتانه ماه آینده 
میالدی، با خطر گرســنگی مواجه خواهند شد. آنروا در بیانیه ای 
اعــالم کرد توان این آژانس، برای ادامــه تامین غذای این تعداد 

فلسطینی با چالش های بسیار جدی مواجه شده است. 
در این بیانیه آمده اســت حدود 620 هزار فلسطینی زیر خط 
فقــر مطلق بوده و نمی توانند نیازهای اولیه غذایی خود را تامین 
کنند و بــا درآمد روزانه کمتر از 1.6 دالر زندگی می کنند. آنروا 
همچنین افزود در سال 2000 کمتر از 80 هزار آواره فلسطینی از 
این سازمان کمک دریافت می کردند اما این تعداد امروزه به بیش از 
یک میلیون نفر از مجموع دو میلیون ساکن غزه افزایش یافته است. 
این در حالی است که حدود یک سال پیش، یک عضو تندرو 
کنست رژیم صهیونیستی به نام »بتسالل سموتریچ«  اظهار کرده 
بــود که نوار غزه باید به کلی و از هر نظر تحت محاصره باشــد و 
هیچ چیزی به این منطقه وارد نشــود تا ساکنان آن در نهایت از 
گرســنگی و تشــنگی و بر اثر بیماری ماالریا بمیرند. وی مدعی 
شده بود، که مردم غزه خود مسئول وضعیت کنونی هستند، زیرا 
حماس را انتخاب کرده اند و رژیم صهیونیســتی حاضر است برای 

حذف حماس به آنان کمک کند!

حمالت بزرگ پهپادی به مراکز حیاتی عربستان
انصاراهلل: پیامی برای آل سعود و ناو آمریکایی بود

بمباران مواضع داعش در شرق افغانستان
63 تروریست به هالکت رسیدند

در واکنش به اقدام کاخ سفید
چین بر 60 میلیارد دالر 

کاالی آمریکایی تعرفه می بندد
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انفجار نفتکش ها در فجیره
بورس امارات و عربستان را »قرمز« کرد

سرویس خارجی
انفجار نفتکش ها در بندر »فجیره« که تاکنون کسی مسئولیت 
آن را بر عهده نگرفته است، باعث سقوط بی سابقه بازارهای مالی 
کشورهای خلیج فارس شد و بورس امارات و عربستان را »قرمز« 

کرد.
حادثــه دو روز پیش برای نفتکش های بندر »الفجیره« امارات که به 
گفته وزیر انرژی عربستان دو نفتکش سعودی بزرگ در میان نفتکش های 
آســیب دیده است، به رغم اینکه 16 ســاعت از سوی امارات و غرب به 
شدت و با هدف جلوگیری از وارد آمدن شوک به بازارهای نفتی و بورس 
سانسور شد اما سر انجام کار خود را کرد و باعث سقوط آزاد بورس امارات 

و عربستان شد.
 پس از این حادثه بورس عربســتان بدترین عملکرد روزانه خود را از 
اواسط ماه اکتبر)مهرماه( سال گذشته تاکنون به ثبت رساند و 2/7 درصد 
منفی شد. بورس دبی و ابوظبی نیز به ترتیب 3/7 درصد و 2/5 درصد سقوط 
کردند. بورس های قطر و کویت نیز از تبعات این حمله مصون نبوده و به 
ترتیب 2/1 و 1/2 درصد کاهش ارزش را تجربه کردند. بورس های عمان و 
بحرین کشورهای عربی بودند که کمترین تاثیر منفی را از تبعات حمله دو 
روز پیش تجربه کرده و تنها 0/16 و 0/6 درصد منفی را به ثبت رساندند.

به گزارش گلف بیزنس، »نیشــیت الخوکیا« مدیر بخش تحقیقات 
مؤسســه سیکوی بحرین اعالم کرده، مناقشــات ژئوپلتیک در منطقه و 
اختالفات تجاری بین چین و آمریکا هم در حال تاثیرگذاری بر بازارهای 
ســهام است. وی معتقد اســت طی روزهای کنونی سرمایه گذاران از هر 
فرصتی برای تثبیت سود خود که طی هفته های گذشته به دست آوردند، 
استفاده خواهند کرد و این مسئله به خصوص در عربستان جدی خواهد 
بود. ســهام شرکت ملی کشتیرانی عربســتان پس از حادثه بندر فجیره 
3/3 درصد سقوط کرد و دلیل آن نیز تائید این خبر بود که سه نفتکش 
بسیار بزرگ این شرکت به نام های المجد و المرزوق در حمله به فجیره 
به شدت آسیب دیدند. سهام شرکت های بیمه ای نیز در کشورهای عربی 
حدود 10 درصد ریخته اســت. بانک های کشورهای عربی شاهد کاهش 
ارزش ســهام خود بودند به گونه ای که سهام بزرگترین بانک امارات نیز 

3/1 درصد کاهش ارزش داشته است.
مقام آمریکایی: جنگ به نفع آمریکا هم نیست

از ســوی دیگر سفیر آمریکا در عربستان نیز اعالم کرده جنگ نه در 
راستای منافع آمریکا و عربستان است و نه ایران. به گزارش شفقنا به نقل 
از رویترز، »جان ابی زید« ژنرال سابق ارتش آمریکا و سفیر این کشور در 
عربستان در پاسخ به سؤالی در مورد واکنش واشنگتن به حمله به چند 
نفتکش سعودی گفت: »ما باید تحقیقات خود را کامل کنیم و بدانیم دقیقاً 
چه اتفاقی افتاده و سپس در مورد پاسخ منطقی خود تصمیم گیری خواهیم 
کرد. ۴ نفتکش از جمله دو کشتی متعلق به عربستان روز یکشنبه در یک 
حمله اسرارآمیز در فجیره امارات آسیب دیدند.« ابی زید درعین حال تاکید 

کرد که درگیری به نفع هیچکس از جمله خود آمریکایی ها هم نیست.

6 کشته و ده ها زخمی 
حاصل تیراندازی ارتش سودان به تحصن کنندگان

تحصن مردم سودان علیه مصادره انقالبشان 
از سوی ارتش و کودتاچیان که هفته ها بود مقابل 
ســتاد فرماندهی در خارطوم برگزار می شد، به 
ســرکوب نیروهای مســلح این کشور و قتل 6 

متحصن و جراحت ده ها تن منجر شد.
پس از خلع »عمر البشیر« از قدرت، نظامیان سودان 
با انجام کودتایی کنترل قدرت را در این کشور بدست 
گرفتند؛ با بررسی اتفاقات هفته های اخیر، می توان گفت 
برکناری البشیر از قدرت، در راستای تحقق آرمان های 
انقالب مردمی نبوده و اینک، عربستان و امارات و ارتش 

انقالب مردمی را به نفع خود مصادره کرده اند.
با برکناری البشیر ارتش قدرت را در دست گرفت و 

فورا از سوی امارت و عربستان حمایت شد. مردم برای 
نجات انقالبشان مدتهاست مقابل ستاد فرماندهی این 
کشور فقیر آفریقایی در خارطوم تحصن کرده بودند اما، 
به گزارش ایســنا، کمیته پزشکان سودان صبح دیروز 
گــزارش داد، در تیراندازی عصر دوشــنبه به تحصن 
کنندگان، در مقابل مقر فرماندهی ارتش این کشور در 
خارطوم، 6 نفر کشــته و بیش از 50 تن زخمی شدند. 
جراحــات وارده در اثر ضربات با قنداق تفنگ، باتوم و 
شالق بوده است. در همین رابطه، تلویزیون سودان نیز 
کشته شدن یک افسر ارتش این کشور و سه غیرنظامی 
و نیز زخمی شدن تعداد زیادی از معترضان در جریان 

اعتراضات عصر دوشنبه را تایید کرده است.

سرویس خارجی
مقاومــت یمن در بزرگتریــن  عملیات 
پهپادی خود به تأسیسات حیاتی عربستان 
حمله کرد. انقالبیون یمن گفته اند این حمالت 
خلیج  در  آمریکایی های حاضر  برای  پیامی 
فارس و رژیم سعودی بود و مرتجعین عرب 
باید بدانند، آمریکا هم دیگر توان حمایت از 

آنها را ندارد.
از زمانــی که انصــاراهلل یمن اعــالم کرد به 
پهپادهای مدرن و موشک های پیشرفته دست پیدا 
کرده است هراس در عربستان و امارات حکمفرما 
شده است. چرا که سامانه های دفاعی این دو کشور 
قــادر به مقاومت در برابر حمالت انصاراهلل نبوده و 
روز به روز مناطق بیشتری از این دو کشور توسط 
مقاومــت یمن مورد حمله قــرار می گیرد. پس از 
گذشــت تنها 2 روز از انفجــار نفتکش ها در بندر 
الفجیره امارات که عامل آن نیز تاکنون نامشخص 
است این بار مقاومت یمن ضربه بزرگی به عربستان 

وارد کردند.
به گزارش فارس، شبکه »المسیره« وابسته به 
انصاراهلل یمن اعالم کرده، ارتش یمن روز سه شنبه 
با هفت پهپاد تأسیسات حیاتی عربستان را هدف 
گرفته اســت. این یک منبع نظامی یمن با اعالم 
این خبر، به شبکه »المسیره« گفت، این عملیات 
بزرگ، در پاســخ به ادامه تجاوز و محاصره مردم 
یمن انجام شده است. این منبع که هویتش اعالم 
نشده، در ادامه هشدار داد، در صورتی که حمالت و 
محاصره ظالمانه ادامه پیدا کند برای ضربات سخت 
بیشــتر آماده ایم. این منبع اشاره ای به نوع اهداف 
یا جزئیات بیشــتر خبر نکرد. همچنین به زمان و 

چگونگی اجرای عملیات هم اشاره نشده است. 
با این حال شبکه العالم به نقل از خبرنگار خود 
اعالم کرد، هدف های اقتصادی و نفتی و مشــخصا 
انبارها و تاسیسات نفتی در بندر »ینبع« در غرب 
منطقه مدینه و غرب عربســتان در ساحل دریای 
سرخ بوده است. همچنین شبکه المیادین نیز به نقل 
از وزارت دفاع یمن اعالم کرد هفت پهپاد به عمق 
عربستان نفوذ کردند و تأسیسات حیاتی بزرگی را 
هدف گرفتند. شهر ینبع از مهم ترین بنادر عربستان 
است که یکی از چهار پاالیشکاه اصلی سعودی در 
این شهر قرار دارد. این گسترده ترین عملیات هوایی 

مقامات عربستانی اذعان کردند، تأسیسات 
نفتی این کشور با پهپادهای انتحاری ارتش 
یمن هدف قرار گرفته اســت و انتقال نفت 
از شــرق عربستان به غرب این کشور عمال 

متوقف شده است.
حمالت پهپادی یمن به عربســتان از جانب 
ریاض نیز تایید شد. به گزارش فارس، سخنگوی 
سازمان امنیت عربستان دیروز اعالم کرد:» رأس 
ساعت شش تا شش و نیم صبح امروز )سه شنبه( 
به وقت محلی دو ایســتگاه پمپاژ نفت متعلق به 
شرکت آرامکو در استان های »الدوادمی و عفیف« 
به صورت محدود هدف قرار گرفت.« بر اســاس 
گزارش خبرگزاری رسمی عربستان »واس«، وی 
افزود: »طرف های مســئول اقدامات الزم را انجام 
داده اند و هر اتفاقی در این باره اعالم خواهد شد.«

»خالد بن عبــد العزیز الفالــح« وزیر انرژی، 
صنعت و ثروت های معدنی عربســتان هم گفته: 

» بین ســاعت شش تا شش و نیم صبح سه شنبه 
دو ایستگاه پمپاژ نفت ویژه لوله های نفتی شرق - 
غرب که نفت سعودی را از چاه های نفتی منطقه 
شرقی به بندر »ینبع« منتقل می کرد، مورد حمله 
پهپاد های بمب گذاری شــده قــرار گرفت و این 
موضوع منجر به آتش ســوزی در ایستگاه شماره 
هشت شد، این آتش سوزی خسارت های محدودی 

به جا گذاشت.«
بر اساس این گزارش، شرکت آرامکو عملیات 
پمپــاد نفــت در خطوط لوله مذکــور را متوقف 
کرده تا پس از تعمیر خســارت های وارد شده به 
ایستگاه، وضعیت به حالت طبیعی خود بازگردد. 
انتقال نفت از میادین نفتی عربستان در شرق این 
کشــور به ســمت غرب، عمال متوقف شده است. 
العزیــز در ادامه گفته: »عربســتان  خالدبن عبد 
این حمله بزدالنه را محکــوم می کند؛ این اقدام 
تروریستی و خرابکارانه و آن اقدامی که اخیرا فجیره 

علیه تأسیسات حیاتی انجام شد، تنها عربستان را 
هدف قرار نمی گیرد بلکه تأمین امنیت انرژی جهان 
و اقتصاد جهانی را هدف قرار می دهد و بار دیگر بر 
اهمیت مقابله با تمامی طرف های تروریستی عامل 
در این اقدامــات تخریبی از جمله حوثی ها مورد 

حمایت ایران در یمن تأکید می کند«.
 وزیر انرژی عربستان در پایان تأکید کرد، تولید 
و صادرات نفت خام این کشور بدون وقفه ادامه پیدا 
خواهد کرد. وی مدعی شــد که هدف از حمالت 
تروریســتی امروز تنها تخریب تاسیســات نفتی 
عربستان نیست و می خواهند انتقال انرژی جهانی 
را مختل کنند. بالفاصله پس از آنکه خالد الفالح، 
وزیر انرژی عربســتان حمله گسترده به خط لوله 
اصلی نفت در این کشور را تایید کرد، بهای نفت در 
بازار های جهانی یک درصد افزایش یافت. شاخص 
بورس عربستان نیز در پی اعالم حمله به خط لوله 

اصلی نفت این کشور، 2 درصد سقوط کرد.

انتقال نفت از شرق به غرِب عربستان متوقف شد

سازمان ملل: خطر گرسنگی یک میلیون نفر را 
در غزه تهدید می کند

پکن در اقدامی تالفی جویانه علیه واشنگتن اعالم کرد 
کــه بر 6۰ میلیارد دالر از کاال های وارداتی از آمریکا، تعرفه 

اعمال می کند. 
بنا بــه اعالم دولت چین، از این پس تعرفه 10 تا 25 درصدی 
بــر روی نزدیک به 60 میلیــارد دالر از کاال های وارداتی از آمریکا 
اعمال خواهد شد. چین پیش از این، نزدیک به 110 میلیارد دالر 
از کاال های وارداتی از آمریکا را در اقدامی تالفی جویانه، مشــمول 
پنج درصد تعرفه کرده بود. تعرفه هایی که چین در نظر گرفته است، 
حدود 5000 قلم کاالی آمریکایی را در بر می گیرد و از روز نخست 

ماه ژوئن)11 خرداد( سال جاری اجرایی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما ، چین تاکید کرد که اعمال 
تعرفه بر روی کاال های آمریکایی نتیجه سیاست های واشنگتن است 
و پکن نشان داد که برای حراست از موسسات و شرکت های خود از 
هیچ اقدام ضروری و مقابله جویانه علیه آمریکا دریغ نخواهد کرد. 
دولت آمریکا جمعه گذشته اعالم کرده بود که تعرفه 10 درصدی 
بــر روی 200 میلیارد دالر از کاال های چینی را به 25 درصد افزایش 
خواهد داد و در نظر دارد برای 325 میلیارد دالر دیگر از تولیدات چینی 
نیز همین میزان تعرفه را اعمال کند. تعرفه ها در شــرایطی از ســوی 
چین اجرایی می شــود که ساعاتی قبل »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا ، به چین هشدار داده بود تعرفه ها علیه آمریکا را افزایش ندهد.

سقوط بورس آمریکا
بــه گزارش ســی ان ان، پس از آنکه چیــن تصمیم گرفت در 
اقدامی تالفی جویانه تعرفه واردات برخی کاالهای ساخت آمریکا را 
افزایش بدهد، شاخص بورس آمریکا بدترین روز کاری شان را طی 
سال جاری میالدی تجربه کرده و با افت شدید ارزش روبرو شدند.

بر اساس این گزارش، شدت گرفتن جنگ تجاری بین دو اقتصاد 
بزرگ دنیا، کاهشــی نزدیک به 700 واحد یا 2/5 درصدی را برای 
شاخص »داوجونز« در بازار بورس به ارمغان آورد و بزرگترین زیان 
یک روزه شاخص را از روز سوم ژانویه )13دی( تاکنون رقم زد. ارزش 
شــاخص» S&P 500« نیز 2/7 درصد افت کرد و »نزدک« کاهشی 

3/5 درصدی را تجربه کرد.
به گفته کارشناســان، در آینده قابل پیش بینی، بهای شاخص 
بورس وال استریت همچنان درگیر نوسان خواهد بود و تنها راه برون 
رفت از این وضعیت نیز بازگشت چین به میز گفت وگوها بیان شد.

وزارت دفاع افغانستان از بمباران مواضع گروه تکفیری 
»داعش« در استان »ننگرهار« توسط هواپیماهای ارتش این 

کشور و هالکت 63 تکفیری خبر داده است. 
وزارت دفاع افغانســتان با صدور اعالمیه ای اعالم کرده، در پی 
دو حمله هوایی جداگانه جنگنده های ارتش این کشــور به مراکز 
آموزشــی داعش در منطقه  »دیگل  ســر« شهرستان »چپه  دره« 
استان ننگرهار، 63 تروریست داعش به هالکت رسیدند. بر اساس 
این بیانیه، شماری از تلفات حمله دیروز، تا بعیت کشورهای پاکستان 

و ازبکستان را داشته اند.
شــفقنا در این باره نوشته در میان کشته شدگان، »اسماعیل« 
مسئول اصلی تروریست های ازبکستانی، که پیش از این با القاعده 
همکاری داشــت و اخیرا با داعش پیوسته بود، مشاهده شده است. 
گروه تروریســتی داعش تا عصر دیروز به این اتفاق، واکنش نشان 

نداده بود. 
خبــر دیگر از اســتان ننگرهــار اینکه، انفجار بمب در شــهر 
»جالل آباد« مرکز این اســتان ، چهار کشته و 16 مجروح بر جای 

گذاشت. همه قربانیان این حادثه تروریستی، غیر نظامی هستند.
انفجار در کویته پاکستان

دیروز از پاکستان نیز خبر رسید، انفجار بمب در »کویته« مرکز 
ایالت بلوچســتان این کشــور، که در یک موتورسیکلت جاسازی 
شده بود، دست کم چهار کشته و 10 زخمی برجای گذاشت. همه 
قربانیان این حادثه تروریستی، پلیس هستند، اما در بین زخمی ها، 

افراد عادی نیز دیده می شوند.
گروه تروریستی »تحریک طالبان پاکستان« با انتشار بیانیه ای، 
مسئولیت انفجار کویته را به عهده گرفته و تهدید کرده به حمالت 

خود ادامه می دهند.
تکفیری هــا و جدایی طلبــان بلوچ طی یک مــاه و نیم اخیر 
دســت کم پنج حمله تروریستی در ایالت بلوچستان انجام داده اند. 
در این حمالت، دها نفر که بیشتر آنها شیعه بودند، جان خود را از 
دست داده اند. در این میان، شیعیان قوم هزاره، که در کویته ساکن 
هستند، به طور مرتب هدف حمالت تروریستی قرار می گیرند. تداوم 
حمالت علیه شــیعیان باعث شــد که مردم پاکستان در شهرهای 
مختلف علیه دولت دست به تظاهرات بزنند و از مقامات و به ویژه 
شخص »عمران خان« نخست وزیر ، بخواهند که علیه تروریست ها، 

قاطعیت بیشتری نشان بدهند.

یورش پلیس آمریکا به سفارت ونزوئال؛ کاراکاس به شدت محکوم کرد
به دنبال یورش پلیس آمریکا به سفارت 
ونزوئال در این کشور برای بیرون کردن فعاالن 
صلح مخالف کودتای آمریکایی، دولت مادورو 

این اقدام را محکوم کرد.
دیپلمات های ونزوئالیی چند هفته پس از آنکه 
تنش میان کاراکاس و واشنگتن به دلیل کودتای 
عوامل آمریکا افزایش یافت، سفارت را ترک کردند. 
به دنبال آن دولت ترامپ اعالم کرد ســفارت را به 
نماینده رهبر کودتاچیان یعنی »گوایدو« تســلیم 
خواهــد کرد. مخالفان کودتا نیز از حدود دو هفته 
پیش تا کنون وارد ســاختمان سفارت ونزوئال در 
واشــنگتن شــده و اعالم کردند تا زمانی که این 
ســاختمان به دیپلمات های کاراکاس بازگردانده 
نشــود و تا زمانی کــه دیپلمات های دولت قانونی 
ونزوئال به ســفارت کشورشــان بازنگردند، از آنجا 
خارج نمی شوند. مخالفان جنگ دست نوشته هایی 
در مخالفت بــا کودتا حمل می کردند و پوســتر 
بزرگی را با نوشته »کودتا را متوقف کنید« از دیوار 

ساختمان سفارت ونزوئال آویختند. دیروز اما خبر 
رسید پلیس آمریکا برای خارج کردن حامیان دولت 
ونزوئال، به سفارت این کشور در واشنگتن دی. سی 
یورش برده است که این اقدام با محکومیت شدید 
از ســوی کاراکاس همراه شد. به گزارش ایسنا، به 

نقل از شبکه خبری راشاتودی، مدتی بود که فعاالن 
حامی نیکوالس مادورو، به ســفارت این کشور در 
واشنگتن رفته بودند تا نگذارند نماینده »گوایدو« 
وارد این مقر دیپلماتیک شود و به درخواست ها برای 
تخلیه آن اعتنایی نمی کردند و این مســئله باعث 

یگان های پهپادی ارتش و کمیته های مردمی یمن 
از زمان آغاز تجاوز به این کشور به شمار می رود.

پیام به ناوگان آمریکایی
از ســوی دیگر، فهمی الیوســفی معاون وزیر 
اطالع رســانی یمن هم پــس از این حمالت موثر 
پهپادی اعالم کرد، عملیاتی که یگان پهپادی ارتش 
یمن انجام داد تحولی منحصر به فرد بود که چندین 
پیام داشــت؛ مهم ترین پیام ها این بود،کسانی که 
جز کالشینکف، سالحی در اختیار نداشتند، امروز 
پهپادهایی می سازند که به عمق کشورهای عضو 
ائتالف سعودی می رسد. الیوسفی به شبکه »العالم« 
گفت، این عملیات، عملیاتی موفقیت آمیز و در پاسخ 
به کشتار در صعده بود که با حمله ائتالف سعودی 
به یک خودروی حامل غیرنظامیان یمنی در این 
شهر انجام شــد...اما اهمیت این عملیات پهپادی 
در آمدن ناوگان های آمریکا به خلیج فارس است 
که تهدیدی برای کل منطقه به شمار می رود. این 
پیامی برای نیروهــای آمریکایی حاضر در خلیج 
فارس اســت، همچنین پیامی برای سعودی است 
با این مضمون که امروز در تیررس ســالح ما قرار 

دارد و ناوگان آمریکا نمی تواند از آل سعود حمایت 
کند؛ آل ســعودی که از سالح آمریکا برای هدف 
قرار دادن یمن اســتفاده کرده و شکست خورده 
اســت، آنها نتوانســته اند به بانک اهداف خود که 
قبال مشخص کرده بودند،  برسند...ما برای دفاع از 
سرزمینمان آماده ایم و این پیشرفتی منحصر به فرد 
از نظر نظامی علیرغم محاصره مستمر است. ما آن 
را بخشی از پیروزی بر نیروهای ائتالف می دانیم، هر 
چه نبرد با دشمن طوالنی تر شود بر حجم پیشرفت 
و تولید سالح و صالبت در مقابله نیز افزوده خواهد 
شد. ما از آمریکایی هایی که برای حمایت از سعودی 

این ناوگان ها را آورده اند، نمی ترسیم.«
شمارش معکوس برای سعودی

وی در ادامه اعالم کرد، »شمارش معکوس« برای 
ســعودی آغاز شده است. پهپاد های یمنی امروز به 
عمق این کشور می رسند و تأسیسات آن را هدف قرار 
می دهند، عربستانی که امروز زرادخانه نظامی بزرگی 
از بهترین سالح های آمریکایی دارد قادر به حمایت از 
خودش در برابر حمالت ارتش و کمیته های مردمی 
یمن نیست؛ ارتشی که تا دیروز جز کالشینکف در 

اختیار نداشت امروز پهپاد هایی می سازد که به امارات 
و عربستان می رسد. الیوسفی در پایان بار دیگر تأکید 
کرد: »این حمله در این زمان، پیام خوشــامدی به 
آمریکایی هایی اســت که به خلیج فارس آمده اند و 
پیامی برای سعودی است که امروز در تیررس سالح 
مــا قرار دارد، ناوگان آمریکا نمی تواند از آل ســعود 
حمایت کند که از تمام ســالح های آمریکایی برای 
هدف قرار دادن یمن استفاده کرد و نتوانست حمله 

به  بانک اهداف خود را محقق کند.«
»محمد البخیتی« عضو دفتر سیاسی جنبش 
انصاراهلل یمن نیز در این خصوص به شبکه الجزیره 
گفت کــه این حمله در چارچوب توســعه دایره 
هدف های سعودی و اماراتی است تا این دو کشور 
در سیاست خود علیه یمن بازنگری کنند. البخیتی 
زمان اجرای حمله را بامداد سه شنبه اعالم کرد و 
پیش بینی کرد که اهداف، تأسیسات نفتی باشد اما 
تأکید کرد که اطالعات مشخصی از جزئیات حمله 
ندارد. محمد البخیتی عضو دفتر سیاسی جنبش 
همچنین، تاکید کرد که ریاض باید افکار عمومی 

خود را برای دریافت حمالت جدید آماده بکند.

شــد تا پلیس وارد عمل شود.این گروه از حامیان 
مادورو که خود را »تجمع حفاظت مدنی سفارت« 
نامیده اند، در پیامی ویدئویی پیش از وارد شــدن 
پلیس به ســفارت اعالم کردند: »ما انتظار داریم 
پلیس وارد شود و کنوانسیون وین را با ورودش به 
سفارت نقض کند و ما را مجبور کند تا از سفارت 
خارج شویم.« بر اساس این گزارش »کارلوس رون«، 
معاون وزیر خارجه ونزوئال در امور آمریکای شمالی 
به واشــنگتن یادآور شد که هرگونه تجاوز و ورود 
به ســفارت نقض قوانین بین المللی است. وی در 
توئیتی نوشت: »دولت ونزوئال ورود پلیس به داخل 
ســفارت سابق این کشور در واشنگتن دی. سی را 
محکــوم می کند. این ورود نقض دیگری از قوانین 
بین الملل توسط مقام های آمریکایی و تهاجمی علیه 
ونزوئالست«. دفتر معاون رئیس جمهوری ونزوئال نیز 
این اقدام پلیس آمریکا را نقض قوانین بین المللی 
توصیف کرد و گفت: »این اقدام بدون دستور دولت 
کاراکاس و مادورو، نقض قوانین بین المللی است.«


