واکنش مقاومت عراق به حمله راکتی به منطقه سبز بغداد

چهارشنبه  6اسفند 1399
وطنامروز شماره 3156

توگو با پایگاه خبری «رووداو» ،گفت :حمله راکتی (دوشنبهشب) به منطقه
«جعفر الحسینی» سخنگوی نظامی کتائبحزباهلل عراق در گف 
سبز کار دستهای پلیدی بود که میخواهند اوضاع را برهم بزنند .پیش از این «هادی العامری» رئیس ائتالف الفتح عراق حمله راکتی به
منطقه سبز بغداد را محکوم کرد« .شیخ قیس الخزعلی» دبیرکل جنبش عصائب اهلالحق عراق نیز این حمله را مشکوک توصیف کرد.

نیروهایمقاومتیمنبااستقرار در ۱۰کیلومتریشهرمأربدرآستانهفتحاینشهرهستند

مزدوران سعودی در محاصره مقاومت
ابتکارعملانصاراهللدرانعقادتوافقباسرانقبایلمأرب نقشمهمیدرپیشبردعملیاتهایمقاومتدرمأربداشت

گ�روه بینالمل�ل :مقاوم��ت یم��ن در  2هفته گذش��ته طی
رش��تهعملیاتهای ایذایی و گسترده در مناطق غربی ،شرقی
و جنوبی استان مأرب توانسته است دستاوردهای چشمگیری
در این جبههها داشته باشد ،تا جایی که به اذعان منابع محلی،
نیروه��ای مقاومت با حضور در  10کیلومتری ش��هر مأرب و
محاصره حداکثری این ش��هر ،فاصله نزدیکی تا پایان دادن به
اشغال این شهر تاریخی و به کنترل درآوردن این استان راهبردی
دارن��د .در این بین اما عالوه بر قدرت نظامی ،ابتکار عملی که
انصاراهلل یمن در اقناع و انعقاد توافق با سران قبایل این استان
ی نیروهای مقاومت در این استان سرعت
داشت ،سبب شد پیشرو 
بیشتری نسبت به قبل بگیرد؛ موضوعی که به عنوان یک پیروزی
معنوی و موثر در بلندمدت برای تثبیت دولت نجات ملی یمن
نیز قابل مالحظه است.
■■تغییرات معادالت سیاسی  -نظامی در یمن با ابتکار مقاومت

به گزارش «وطنامروز» ،روند تحوالت در اس��تان مأرب یمن
طی هفتههای گذشته سرعت قابل توجهی گرفته و مقاومت یمن
در سلسل ه عملیاتهای موثر در جبهههای مختلف مأرب توانسته
است با تسلط بر پایگاههای نظامیای که تا پیش از این در اشغال
ائتالف سعودی بوده ،به  ۱۰کیلومتری شهر مأرب ،پایتخت استان
راهبردی و نفت خیز مأرب برسد .در این شرایط منابع محلی خبر
میدهند قبایل مأرب یکی پس از دیگری اقدام به امضای توافق
صلح با مقاومت یمن و دولت نجات ملی در صنعا کرده و از جنگ
کنار میکشند .در همین راستا روزنامه االخبار در گزارشی نوشت:
سیستم قبیلهای  -عشیرهای اصلیترین نهاد اجتماعی در یمن به
شمار میرود و هر اقدام و فعالیتی باید با هماهنگی بزرگان این
قبایل باشد .اهمیت این قبایل بویژه در زمان درگیریها و جنگ
بیش از پیش خود را نشان میدهد و از آنجا که هر قبیله منطقه
وسیعی را در کنترل خود دارد ،صلح و توافق با شیخ قبیله به معنای
تسلط بر آن منطقه است .در گزارش این روزنامه آمده است :با این
شرایط ،استان مأرب شاهد کودتای واقعی علیه عربستان سعودی
او یک هنرمند متفکر مبارز بود که مبارزه
مقاومت
را نیز به یک هنر و تفکر بدل کرد« .أنیس
النقاش» دوشنبه  4اسفند  22(1399فوریه  )2021در حالی در
دمشق چشم از جهان فرو بست که سالهای عمر پربارش را به
همان اندازه لبنان و سوریه ،در ایران سپری کرده بود.
با این حال همواره به خاطر آرمان فلسطین نفس میکشید و
تا روز آخر یک ضدصهیونیست باقی ماند .خودش میگفت«:اگر
چه خودم لبنانی هستم اما همواره به مساله فلسطین پرداختم».
نقاش جزو منتقدان همیشگی کشورهای عربی سازشکار با
رژیم صهیونیستی و یکی از نخستین متفکرانی بود که نظریه
«فروپاشی اسرائیل از درون» را مطرح کرد .این انقالبی لبنانی
سرشناس ،جزو سابقون و قادمون انقالب اسالمی حتی پیش از
به ثمر رسیدن آن در ایران محسوب میشود؛ مردی که استعداد
و توانی شگرف در عرصههای مختلف داشت اما تمام روزهای عمر
خود را در راه مبارزه با صهیونیسم ،چه در قالب رژیم منحوس
اسرائیل و چه دیگر اشکالش در جهان سلطه مصروف ساخت.
او ک��ه متول��د  ۱۹۵۱بیروت بود ،در هم��ان کودکی وقتی
هنوز شاگرد مدرسه «المقاصد االسالمیه» به حساب میآمد،
در تظاهراتی ضدفرانس��وی برای حمایت از «جمیله بوحیرد»
(معروف به بوپاشا) زن انقالبی سرشناس الجزایری شرکت کرد.
سال  ۱۹۶۴به طور مخفیانه به جنبش آزادیبخش فلسطین
موسوم به«فتح» پیوست و گروه «خلیه المقاصد» را تأسیس کرد.
 5سال بعد در اعتراض به سکوت دولت لبنان و کشورهای عربی
درباره حمله نیروهای کماندوی رژیم صهیونیستی به فرودگاه
بیروت ،دست به اعتصاب غذا زد ،تا جایی که کارش به بیمارستان

است و با گذشت  6سال از تسلط شبهنظامیان همسو با ریاض بر
این استان ،دیگر ابزارهای قدیمی سعودیها برای فرمانبری گروهها
و قبایل کارساز نیست و قبایل یکی پس از دیگری در حال امضای
توافق صلح با نیروهای ارتش و انصاراهلل هستند و این یک ضربه
کاری به عربس��تان سعودی است .این در حالی است که ائتالف
سعودی اخیرا سطح تهدیدات خود علیه قبایل را افزایش داده و
سران قبایل را برای نقض توافقات امضا شده با ارتش و کمیتههای
مردمی تحت فش��ار گذاشته است .االخبار در ادامه نوشت دولت
نجات ملی یمن توانسته معادالت را علیه ائتالف سعودی و دولت
مستعفی منصور هادی از درون خودشان تغییر دهد ،بویژه اینکه
قبایل مأرب به درخواس��ت صنعا پاسخ مثبت دادهاند .دلیل این

■■اهمیت بیعت سران قبایل مأرب با مقاومت

رهبران انصاراهلل و مقاومت یمن سپتامبر  ۲۰۲۰توانستند طی
توافق با قبیله «مراد» از برنامهریزی برای اجرای عملیات در بخش
بزرگی از استان مأرب از جمله شهرهای «رحبه»« ،الجوبه»« ،جبل

تقالی متحدان سعودی برای ممانعت از پیشروی مقاومت

پیشرویهای مقاومت یمن در جبهه مأرب وحشت زیادی در وجود عربستان سعودی و شرکای آن پدید آورده است .در همین
راس�تا ،عالوه بر کش�ورهای غربی و برخی نهادهای بینالمللی همسو با این جریان« ،نایف الحجرف» دبیر کل شورای همکاری
خلیجفارس نیز خواستار توقف حمالت ارتش و کمیتههای مردمی یمن به شهر مأرب شده است .وی بدون اظهارنظر درباره جنایات
ائتالف متجاوز سعودی و عناصر «االصالح» در مأرب ،ادعا کرد این شورا از یمن و برقراری امنیت و ثبات در آن حمایت میکند.
عالوه بر وی ،دفتر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیهای اعالم کرد تیموتی لیندرکینگ از روز سهشنبه (دیروز) تا ۱۳
اسفندماه به چندین کشور خلیجفارس سفر خواهد کرد .بر اساس اطالعیه منتشر شده ،قرار است او در این سفر با مقامات ارشد
منطقهای و مارتین گریفیتس نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن دیدار و گفتوگو کند .هر چند به گفته دفتر سخنگوی
وزارت خارجه آمریکا او در این سفر بر رویکرد دوطرفه پایان درگیری در یمن یعنی راه حل سیاسی پایدار و برطرف کردن مشکل
امکانات اولیه زندگی برای مردم یمن تمرکز خواهد داشت اما واقعیت امر این است که این سفر تالشی در جهت ایجاد محدودیت
در اجرای عملیاتهای مقاومت در مأرب خواهد بود .سفرای اتحادیه اروپایی در یمن نیز روز دوشنبه در نشست مشترکی با تیموتی
لیندرکینگ ،فرستاده ویژه آمریکا به یمن از پایبندی جدی آمریکا به توقف جنگ یمن که از  6سال قبل ادامه دارد ،استقبال
کردند .در همین حال روزنامه فرامنطقهای القدس العربی ،نوشت استفان دوجاریک ،سخنگوی سازمان ملل در جمع خبرنگاران
اعالم کرد :مارتین گریفیتس ،فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن در چارچوب تالشها برای برقراری آتشبس در یمن وارد ریاض
شد .دوجاریک بدون ارائه جزئیات بیشتر اظهار کرد :پیشبینی میشود گریفیتس در روزهای آینده دیدارهایی با مسؤوالن دولت
مستعفی یمن و عربستان داشته باشد .گریفیتس پیش از این از لزوم توقف عملیاتهای انصاراهلل در مأرب صحبت کرده بود.

انیس نقاش ،متفکری مبارز
کشید .دوران دانشجویی نقاش
با جنگ( ۱۹۷۳جنگ رمضان)
کش��ورهای عربی علیه رژیم
صهیونیستی مصادف شد که
او جزو نخس��تین گروههایی
بود که به سمت شهرکهای
صهیونیستنشینراکتپرتاب
کردند .با آغ��از جنگ داخلی
لبنان در  1975او هوشمندانه
در کنار امام موس��ی صدر ایس��تاد و در نامهای به رهبران فتح
درب��اره فجایع این جنگ هش��دار داد .او ی��ک طرح راهبردی
واحد برای مبارزه همه مس��لمانان عالم با امپریالیسم جهانی
ارائه داد و در همین رابطه  ۲بار با امام موسی صدر دیدار کرد.
نخس��تینبار نام نقاش در میان مبارزان بزرگ ضداسرائیلی در
ماجرای گروگانگیری وزرای اوپک در سال  ۱۳۵۴به میان آمد.
این عملیات در واکنش به دومین «توافقنامه جداسازی نیروها»
میان مصر و «رژیم صهیونیستی» موسوم به «قرارداد سینای »۲
انجام شد که بر اساس آن ،مصر به عنوان یکی از قدرتمندترین
کشورهای عربی ،امتیازات ویژهای را در ازای بازپسگیری بخشی
از صحرای سینا از صهیونیستها ،به اسرائیل داده بود.
گروگانگی��ران وزی��ران حاضر در نشس��ت اوپک که تحت
رهبری فردی به نام «ایلیچ رامیرز سانچز» (با اصالت ونزوئالیی)

برآوردمیشود باادامهنرخفعلیمرگومیربراثرکرونا،تاپایانسال 2021بیشازیکمیلیونآمریکاییازبینبروند

نیم میلیون آمریکایی دیگر قربانی کرونا

هر دقیقه دس��تکم  2آمریکایی بر اثر
آمریکا
ابت�لا به ویروس کرونا ج��ان خود را از
دست میدهند و در این میان عبور تلفات آمریکا در جنگ با
کرونا از مرز نیم میلیون نفر ،باالخره رئیسجمهور  78ساله
این کشور را مجبور به واکنش کرد .جو بایدن دستور داد به
احترام بیش از  500هزار شهروندی که بر اثر ابتال به بیماری
«کووی��د »19-و انواع جهشیافته آن جان خود را از دس��ت
دادهاند ،پرچم آمریکا به مدت  4روز به حالت نیمه افراشته در
آید .او ش��امگاه دوشنبه در مراسمی با حضور معاونش کامال
هریس در کاخ سفید پس از یک دقیقه سکوت نمادین گفت
شمار قربانیان کرونا در آمریکا بیشتر از آمریکاییهایی است
که مجموعا در جنگ اول جهانی ،جنگ دوم جهانی و جنگ
ویتنام کشته شدهاند.
بایدن همچنین اعالم کرد از زمان ش��یوع ویروس کرونا در
این کشور 400 ،هزار کسبوکار کوچک تعطیل شده است و

واکنش قبایل به دلیل اش��تباهات متعدد حزب اخوانی االصالح
در  6سال گذشته علیه آنهاست .اخوانیها در این سالها با زور و
تهدید بر منابع درآمدی استان مسلط شدند و تالش کردند قبایل
را تحت فرمان خود درآورند؛ قبایلی که در طول دوران گذش��ته
هیچ وقت اجازه نداده بودند هیچ قدرتی بر آنها مسلط شود .بنابراین
تهدیدات کنونی قبایل از سوی ائتالف سعودی فایده چندانی برای
ریاض نخواهد داشت.

بوکار کوچک دیگر نیز در معرض خطر هستند.
میلیونها کس 
آمریکا که بسیار دیرتر از کشورهای دیگر به انجام آزمایشهای
تشخیص ابتال به ویروس کرونا رو آورد ،در حال حاضر به دلیل
شمار زیاد افراد بیمار ،با کمبود شدید تجهیزات پزشکی مواجه
است.
ش��مار مبتالیان به «کووی��د »19-در آمریکا طی  13ماه
اخیر از  29میلیون تن ( 8/8درصد جمعیت) فراتر رفته که در
این بین  513هزار تن جان باختهاند تا ایاالت متحده همانند
اغلب ماههای گذشته در هر  2زمینه در میان کشورهای جهان
صدرنشین باشد.
مرکز پیشگیری و کنترل بیماریهای ایاالت متحده اخیرا
گومیر بر اثر کرونا باعث کاهش امید به زندگی
اعالم کرده بود مر 
در آمریکا شده است .بدین ترتیب برآورد میشود با ادامه نرخ
وحش��تناک فعلی ،تا پایان س��ال  2021بیش از یک میلیون
آمریکایی به خاطر کرونا بمیرند!

معروف ب��ه «کارلوس» بودند،
در بیانیهای  ۸مادهای که تمام
آرمانهای اعراب را در آن ایام
در خود داشت ،خواستار شعار
«سه نه» شدند :نه «معاهده»،
نه «مذاکره» و نه «شناس��ایی
رژیم صهیونیستی» (مصوب
اجالس سران عرب در خارطوم
 .)۱۹۶۷/همچنی��ن خواهان
تقبیح هر عملی ش��دند که به اش��غال هر قسمتی از سرزمین
فلس��طین مشروعیت ببخشد .نقاش نقش پررنگی در جذب و
آموزش جوانان لبنانی برای مبارزه با اشغالگری رژیم صهیونیستی
داشت ،هر چند دایره جذب او صرفا نیروهای اسالمگرا و شیعه
را شامل نمیشد و به گفته خودش در اردوگاههای جنوب لبنان
گروههای زیادی از مارکسیستها ،مائوئیستها ،ملیگرایان و
حتی اخوانیها را آموزش داد .با این حال در بزرگترین رویش
مقاومت اسالمی نقشی مهم ایفا کرد.
او در رابطه با آشنایی با نوجوان مومنی که سال  1975نزدش
آمد ،گفته است« :از من پرسید آیا شما میتوانید به من آموزش
بدهید بدون اینکه عضو فتح باشم؟ گفتم چرا که نه! من به شما
آموزش میدهم و به هر کسی که میخواهد با اسرائیل مبارزه
کند هم آموزش میدهم .در این پادگان من با شهید عماد مغنیه

بینالملل

م��راد»« ،المأهلیه» و «حریب» که در اختیار این قبیله بود فارغ
شوند .از این رو امضای توافق میان قبیله مراد و دولت صنعا ،یکی
از اصلیترین دالیل میدانی برای پیشروی مقاومت یمن به سمت
شهر مأرب به شمار میرود .امضای قراردادهای صلح و کنار زدن
مانع قبایل ،تجربه جدیدی برای دولت صنعا نیس��ت و در طول
س��الهای گذشته توانس��ت ه توافقات متعددی در مناطق شرقی
صنعا با قبایل مختلف امضا کند .اکنون درگیریها به اراضی قبیله
«عبیده» رسیده است .این اراضی از اطراف شهر مأرب تا منطقه
«وادی عبی��ده» و مناطق «صاف��ر» و «الرویک» در نزدیکی مرز
عربستان را در بر میگیرد و دولت صنعا تمام کانالهای ارتباطی
خود را با قبیله عبیده برای امضای توافق صلح فعال کرده است.
گفتنی است «شیخ محسن بنعلی بنمعیلی» رئیس فقید قبیله
عبیده قبل از فوتش در سال  ،۲۰۱۸قصیدهای برای «عبدالملک
الحوثی» سروده و او را مدح و اعالم کرده بود آماده استقبال از ارتش
و کمیتههای مردمی است و همچنین آماده است در کنار نیروهای
صنعا برای آزادی شهر مأرب بجنگد .منابع محلی میگویند دولت
صنعا در روزهای گذشته توانسته با تعدادی از بزرگان قبیله عبیده
به توافق برسد و به علت حفظ جان آنها ،این توافقات علنی نشده
و قرار بر این ش��ده است هنگام پیشروی ارتش و انصاراهلل یمن،
افراد این عشیرهها مانع نشوند .همزمان ارتباطگیری با بزرگان سایر
قبایل نیز از طریق شیوخ مورد وثوق منطقه در حال انجام است.
■■آخرین تحوالت میدانی در جبهه مأرب

مقاومت یمن در حال برداشتن آخرین گامها برای پایان دادن
به اشغال شهر مأرب از سوی مزدوران و ائتالف سعودی است.این
در ش��رایطی است که عربستان سعودی با گسیل صدها نیروی
نظامی خود به مأرب در صدد اس��ت به وضعیت شکستخورده
مزدوران و تروریستهای همپیمان خود در این شهر سر و سامان
دهد .با این حال ،یک منبع میدانی وابسته به نیروهای مقاومت
در گفتوگو با خبرگزاری اسپوتنیک اعالم کرد« :مقاومت مردمی
یمن پس از گذشت حدود  ۲هفته عملیات نظامی مستمر علیه
نیروهای متجاوز در استان مأرب ،محاصره این شهر از تمام جهتها
را به اتمام رساند؛ از جمله خط ارتباطی میان شرق شهر مأرب که
به استان حضرموت (شرق استان مأرب) منتهی میشود؛ خطی
ک��ه اکنون زیر آتش اس��ت» .این منبع در ادام��ه افزود« :پس از
سیطره کامل بر تمام بلندیهای مشرف بر شهر مأرب آن هم از
همه جهتها ،عملیات پاکسازی مأرب از عناصر سازمان القاعده
و مزدوران متجاوز دیگر تنها مس��اله زمان است» .در حال حاضر
عملیات انصاراهلل برای آزادسازی کامل استان مأرب از سیطره ائتالف
سعودی در جبهههای غربی و جنوبی جریان دارد .در طول هفته
دوم عملیات انصاراهلل در استان مأرب ،عمده درگیریهای زمینی
در جبهههای شرق صرواح ،رغوان و شرق مدغل متمرکز بوده است.
بر این اساس ،در جبهه شرق صرواح درگیریها به مناطق طلعه
الحمرا ،الزور و الحماجره و ارتفاعات جنوبی سد مأرب رسیده است
و به نظر میرسد تاکتیک انصاراهلل در این محور همچنان انجام
حمالت پیوسته ایذایی و پیشروی گام به گام به سوی سد مأرب
و ارتفاعات جنوب غربی شهر مأرب است .در جبهه غرب در رغوان،
پیشرویهای قابل توجهی برای آزادسازی شهرک اسداس صورت
گرفته است .عملیاتهای ایذایی انصاراهلل در شرق مدغل و سایر
جبههها منجر به تحمیل تلفات سنگینی به خط هجومی ائتالف
سعودی شده است که منجر به کشته شدن  ۴فرمانده رده باالی
سعودی شد .عالوه بر نبرد در جبهه زمینی ،نیروهای مقاومت و
یگان موشکی – پهپادی آن در این مدت ۱۱ ،عملیات پهپادی و
موشکی علیه مواضع ائتالف سعودی اجرا کردهاند .بر این اساس
حمالت پهپادی  ۳بار در خمیس  -مشیط ،یک بار فرودگاه أبها،
یک بار در فرودگاه جده ،یک بار در جبل النضود در شرق الجوف
و یک بار در مواضع ائتالف س��عودی در جنوب عربستان صورت
گرفت .حمالت موشکی نیز شامل 4حمله به مواضع مختلف ائتالف
سعودی در مأرب بود.
آشنا شدم .آن زمان مالحظه کردم که این بچه  ۱۶ساله خیلی
جدی است .بعضیها فقط میخواستند تیراندازی یاد بگیرند اما
شهید عماد مغنیه مرتب از من سوال میکرد و در کاغذ یادداشت
میکرد و من فهمیدم که این جوان آینده مهمی دارد».
از همان دوران بود که دوستی انیس و عماد سر گرفت .نقاش
در کمپی در جنوب لبنان به عماد مغنیه نوجوان که به فرمانده
درخشان مقاومت در دهههای آتی تبدیل شد ،آموزش نظامی
و چریکی داد .ارتباط اس��تاد و شاگرد به مثابه  ۲همرزم تا روز
شهادت فرمانده ارشد حزباهلل در دمشق به دست تروریستهای
اسرائیلی ادامه یافت .انیس بعدها در مصاحبهای گفته بود« :اگر
کس��ی به من میگفت همه جان و وجودم را برای یک ساعت
از عمر او بدهم ،این کار را برای کسی جز عماد نمیکردم».
 ۳سال بعد این دو سالح به دست گرفته و با تاسیس یک گروه
مبارز در جنوب لبنان مقابل ماشین جنگی اسرائیل ایستادند.
نخستین کارزار مشترک این دو در«کفرشوما» و «بنت جبیل»
بود .از همان جا نقاش ایده تش��کیل مقاومت اسالمی لبنان یا
ح��زباهلل را مطرح ک��رد و آن مبارزانی که در این  ۲جبهه به
ش��هادت نرسیده بودند ،بعدها کادر فرماندهی جبهه مقاومت
لبنان را تشکیل دادند.
ب��ا این وجود مبارزات انی��س نقاش صرفا در بخش نظامی
محدود نشد و او مقالههای بسیاری در دفاع از جبهه مقاومت
نوش��ت و به عنوان تحلیلگر سیاسی در بسیاری از برنامههای
تلویزیونی منطقهای و جهانی حضور یافت و در همین راس��تا
در س��ال « ۲۰۰۹اندیشکده پژوهشهای استراتژیک امان» را
راهاندازی کرد.

دور دنیا

تنش جدید در روابط آمریکا
با سعودی

خانوادهه��ای  3نظام��ی آمریکایی ک��ه در جریان
تیراندازی سال  2019در پایگاه دریایی پنساکوال کشته
و زخمی شدند ،روز دوشنبه شکایتی را علیه عربستان
سعودی مطرح و مقامهای ریاض را به تسهیل و کمک
به انجام این حمله متهم کردند.
روزنامه واشنگتنپست نوشته است :خانوادههای 3
نظامی آمریکایی که در این تیراندازی کشته و زخمی
ش��دند ،این شکایت را مطرح کردهاند که احمدمحمد
الشمرانی ،س��رهنگ نیروی هوایی عربستان سعودی
برای انجام این حمله همدس��تانی داشته است .اشاره
خانوادههای نظامیان آمریکایی ،به سایر اعضای نیروی
هوایی عربس��تان سعودی است که در زمان وقوع این
تیراندازی در پایگاه دریایی پنس��اکوال حضور داشتند.
در این ش��کایت آمده است :الشمرانی حداقل  2بار به
همدستانش درباره طرح و برنامه این حمله اطالعرسانی
کرده است .خانوادههای نظامیان آمریکایی همچنین
مقامهای عربستانی را متهم کردهاند که از دیدگاههای
تند و افراطی الش��مرانی و اظهارات ضدآمریکایی وی
که در فضای مجازی منتش��ر ش��ده ،اطالع داشتهاند.
خانوادهه��ای نظامی��ان آمریکای��ی همچنی��ن اعالم
کردهان��د دولت ترامپ و دولت س��عودی به وعدههای
خود ب��رای حمایت از خانوادههای قربانیان این حمله
عمل نکردهاند.

مخالفت کشاورزان هندی
با اصالحات دولت

بی��ش از یکص��د هزار کش��اورز هندی ب��ا اجتماع
در ایال��ت پنجاب (قطب کش��اورزی هند) ،تصویب ۳
اصالحیه قانون کشاورزی را به ضرر کشاورزان دانسته
و خواستار لغو این اصالحات شدند .کشاورزان هندی
از  ۲م��اه پی��ش اعتراضه��ای خود را ب��ه اصالحات
پارلم��ان به قانون کش��اورزی با برپای��ی اردوگاههای
اعتراضی از حوم��ه دهلینو پایتخت آغاز کرده بودند.
کشاورزان هندی اصالحات قانون کشاورزی را به ضرر
کشاورزان و به نفع شرکتهای بزرگ میدانند .دولت
«نارندرا مودی» نخستوزیر هند که ماه سپتامبر سال
گذش��ته این قوانین را پس از تصوی��ب پارلمان برای
اجرا ابالغ کرد به دلیل مخالفت کش��اورزان بدون لغو
آن فق��ط اجرای آن را به تعویق انداخت .دولت معتقد
اس��ت اصالحات این قانون به نفع کش��اورزان اس��ت.
روزنامه «هندوستانتایمز» در این باره نوشت :رهبران
اتحادیههای کشاورزی در اعتراضهای روز دوشنبه در
ی��ک بازار غالت در ایالت پنج��اب اعالم کردند تعداد
بیشتری از کش��اورزان را به اردوگاههای اعتراضی در
حومه دهلی اع��زام خواهند کرد .پلیس ایالت پنجاب
تخمی��ن میزند  ۱۲۰تا  ۱۳۰هزار کش��اورز از جمله
ه��زاران زن در ش��هر بارن��اال اجتم��اع کردهاند و این
بزرگترین اعتراض به اصالحات قانون کشاورزی است.

حمایت کامل آلمان
از «نورد استریم »۲

وزارت خارجه آمریکا طی گزارشی به کنگره از خروج
حدود  ۱۸شرکت اروپایی از پروژه گازی نورد استریم ۲
تحت فشارهای آمریکا خبر داده و در عین حال اذعان
کرد برلین کامال تحریمهای آمریکا را رد کرده و از این
پروژه گازی حمای��ت میکند .به گزارش «انتیوی»
آلمان ،کمی قبل از آغاز به کار دولت جدید در آمریکا به
ریاستجمهوری «جو بایدن» ،دولت ترامپ تحریمهایی
را علیه پروژه گازی نورداستریم  2تصویب کرد .دولت
جدید آمریکا تحت ریاس��تجمهوری بایدن هم البته
کامال مخالف این پروژه گازی است اما فعال از اقدامات
تنبیهی جدید علیه این پروژه انصراف داده است .با این
وجود  18شرکت اروپایی از ترس تهدیدهای آمریکا ،از
این پروژه گازی خارج شده و به مشارکت خود خاتمه
دادهاند .به این ترتیب تهدیدهای تحریمی آمریکا علیه
این پروژه گازی تاثیر خود را نشان داده است .این خبر
را وزارت خارجه آمریکا در گزارش��ی به کنگره در این
باره منتش��ر کرده است ۲ .شرکت آلمانی از مانهایم و
مونیخ هم جزو ش��رکتهایی هستند که از این پروژه
گازی خارج شدهاند .آمریکا تا به حال تنها یک شرکت
روس��ی را در این ارتباط تحریم کرده و ش��رکتهای
اروپایی مشارکتکننده در این پروژه را تنها به تحریم
تهدید کرده اس��ت .جمهوریخواهان آمریکایی انتقاد
شدیدی به این رویکرد دولت بایدن در قبال این پروژه
گازی وارد کردهاند .سناتور تد کروز اواخر هفته گذشته
اعالم کرد :دولت بایدن این سیگنال را ارسال کرده که
آماده اس��ت این پ��روژه گازی با همه عواقب فاجعهبار
آن برای امنیت مل��ی آمریکا و امنیت انرژی متحدان
اروپایی ما تکمیل شود.

بوئینگ هواپیماهای  ۷۷۷را
زمینگیر کرد

به گزارش خبرگزاری فرانسه ،شرکت بوئینگ اعالم
کرده است پس از آتشسوزی موتور یکی از هواپیماهای
 777در کلرادو ،دهها فروند هواپیمای خود در سراس��ر
جهان را زمینگیر کرده اس��ت .بریتانیا نیز از ممنوعیت
موقت پرواز هواپیماهای بوئینگ  777خبر داده است.
براس��اس این گزارش ،حادثهای که اخیرا برای یکی از
هواپیماه��ای بوئینگ  777متعلق به ش��رکت یونایتد
ایرالین��ز در دنور رخ داد ،موجب آتشس��وزی موتور و
جدا شدن بخشهایی از آن شد ولی خلبان توانست این
هواپیما را به س�لامت فرود آورد .اگر چه کسی در این
حادثه آسیب ندید ولی این اتفاق یک چالش بزرگ دیگر
برای بوئینگ به شمار میرود .این در حالی است که پس
از  2سقوط مرگبار ،بوئینگ به تازگی تحویل هواپیماهای
 737مکس خود را ازسر گرفته است .این حادثهبار دیگر
موجب کاهش شدید ارزش سهام بوئینگ در بازار بورس
آمریکا ش��ده است .بوئینگ اعالم کرده است همه 128
فروند هواپیمای  777که مجهز به موتورهای & Pratt
 Whitneyاست ،در سراسر جهان زمینگیر شدهاند.

