هشدار چین به کانادا

انتقاد شدید کوبا از سیاست غلط آمریکا

رئیس جمهوری کوبا ،سیاس��ت خارجی غلط آمریکا در قبال هاوانا را نتیجه بی
اطالعی و ناآگاهی کاخ س��فید از تاریخ کوبا و انقالب مردمی این کشور دانست.
«میگل دیاز کانل» در صفحه توئیتر خود نوش��ت :موضع گیری و پیشنهادهای
اخیر «مایک پومپئو» وزیر خارجه آمریکا نشان می دهد که وی نسبت به تاریخ
کوبا آگاهی درستی ندارد.
وی تصریح کرد :پمپئو که نسبت به تاریخ و اصول انقالب کوبا ناآگاه بوده ،پیشنهاد
مذاکره برای سازش را در ازای کنار گذاشتن مسیر اصلی انقالب مردمی کوبا مطرح می
کند .وزیر خارجه آمریکا از ما می خواهد به انقالب ،مردم و دوس��تان خود خیانت کنیم
و  60س��ال هویت مان را زیر پا بگذاریم .پمپئو اخیرا اعالم کرده بود برگزاری انتخابات
آزاد و س��الم در ونزوئال مدامی که کوب��ا همچنان از «نیکالس مادورو» رئیس جمهوری
این کشور حمایت می کند ،امکان پذیر نیست.
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ادعای اسپر علیه چین

در ادامه تنشها میان واشنگتن و پکن ،وزیر دفاع آمریکا در جمع خبرنگاران در
سیدنی ،رفتارهای چین در منطقه «ایندو-پاسیفیک» را ثباتزدا خواند.
در ادامه تنش میان واش��نگتن و پکن« ،مارک اس��پر» از نفوذ چین در منطقه
ایندو-پاس��یفیک انتقاد کرد.اسپر گفت« :ما قاطعانه معتقدیم که هیچ کشوری
نمیتوان��د و نباید بر ایندو-پاس��یفیک س��لطه یابد و ما به هم��راه همپیمانان و
شرکای خود در تالش هستیم تا نیازهای جدی امنیتی منطقه را مورد رسیدگی قرار
دهیم» .اظهارات رئیس پنتاگون در حالی مطرح شده است که استرالیا در ادامه سیاست
خ��ود برای کاهش نفوذ چی��ن در منطقه ،قصد دارد که یگان نظامی جدیدی در منطقه
اقیانوس آرام (پاس��یفیک) ایجاد کند تا به این وسیله به آموزش و کمک به هم پیمانان
خ��ود در اقیانوس آرام بپردازد .پیش از این نیز اس��پر تأکید کرده بود که برای مقابله با
تهدیدات چین در منطقه ایندو-پاسیفیک ،به پایگاههای نظامی جدیدی نیاز است.

وزی��ر خارجه چین در اولین دی��دار با همتای کانادایی بع��د از تنشها بین دو
کشور بر سر بازداشت «منگ وانژو» مدیر ارشد شرکت «هواوی» به اتهام نقض
تحریمهای آمریکا ،آزادی سریع او را خواستار شد.
«وانگ یی» وزیر خارجه چین در دیدار با «کریس��تیا فریلند» وزیر خارجه کانادا
درباره ادامه بازداشت «منگ وانژو» مدیر ارشد مالی شرکت هواوی و دختر بنیانگذار
این شرکت اظهارنظر کرد و «آزادی فوری» این تبعه چینی را شرط رفع تنشها بین
دو کش��ور و بازگش��ت روابط به حالت عادی خوانده اس��ت .وزیر خارجه چین در دیدار با
همتای کانادایی خود در حاش��یه نشست وزرای خارجه «آسهآن» در تایلند ،آزادی سریع
مدیر بازداش��ت ش��ده هواوی در کانادا را خواستار ش��د ۱۵ .آذرماه  ۱۳۹۷منابع خبری
گزارش دادند که کانادا بنا به درخواست واشنگتن ،منگ وانژو که عضو هیئت رئیسه هواوی
و دختر بنیانگذار این شرکت است را به بهانه نقض تحریمهای ایران دستگیر کرد.

فرادیـد

 دوشنبه  14مرداد 1398شماره 5088

یادداشت

ذرهبین
سوریه« :اسماء اس��د» ،همسر رئیس جمهور سوریه
اعالم کرد که بیماری س��رطان او ب��ا موفقیت مداوا و
ریش��هکن شده است .دفتر ریاس��ت جمهوری سوریه
ش��امگاه ش��ب اعالم کرد که دوره درمان خانم اسما
اس��د با موفقیت پایان یافته اس��ت .همس��ر بشار اسد
در پی��ام تصویری از مردم س��وریه به دلیل حمایت و
احساساتشان طی مرحله درمان خود تقدیر کرد.

بازگشت به جاده صحیح
قاسم غفوری

کش�میر :ارت��ش هند مدعی ش��د چندی��ن مهاجم
پاکس��تانی را ک��ه تالش داش��تند از م��رز دوفاکتوی
کش��میر عبور کنند ،کش��ته اس��ت .تنشه��ا در این
منطقه مورد مناقش��ه باال گرفت��ه و باعث فرار هزاران
گردشگر شده است .کشمیر در روزهای اخیر به کانون
توجه بازگش��ته اس��ت ،چند ماه پس از حمله مرگبار
"ش��بهنظامیان" به کاروان حامی نیروهای دولتی هند
که یک گروه مستقر در پاکستان مدعی مسوولیت آن
شد و حمالت هوایی در امتداد مرز را رقم زد.
روس�یه :وزارت دفاع روسیه از پرواز موفق یک پهپاد
نظامی جدید فراصوت با برد عملیاتی  5000کیلومتر
خبر داد .وزارت دفاع روس��یه بدون اعالم محل دقیق
این پرواز آزمایش��ی اعالم کرد که ای��ن پهپاد پس از
برخاس��تن از یکی از فرودگاههای این کش��ور  ،حدود
 20دقیقه پرواز کرده اس��ت .ای��ن پهپاد جدید بعد از
چن��د دور پرواز در ارتفاع  600مت��ری ،با موفقیت بر
باند فرودگاه فرود آمد.
انگلیس« :دومینیک کامینگز» مشاور ارشد «بوریس
جانسون» نخست وزیر انگلیس اعالم کرد ،نمایندگان
پارلمان این کش��ور نمیتوانند مانع از اجرای برگزیت
بدون حص��ول توافق با اتحادیه اروپا ش��وند .کامینگز
گف��ت ،حتی اگر نمایندگان پارلم��ان به دولت جدید
رأی اعتماد ندهند ،باز هم نمیتوانند مانع از این اقدام
شوند.
افغانس�تان :رئیس جمهوری افغانس��تان گفت :نظام
سیاس��ی افغانستان درجریان مذاکرات صلح با طالبان
قابل معامله و س��ازش نیس��ت" .محمد اشرف غنی"
درجمع نظامیان افغان گفت :هیچ کس��ی شک نکند
که در روند صلح بر س��ر جمهوری اسالمی افغانستان
معامله و س��ازش نخواهد ش��د .وی از نظامیان افغان
خواس��ت به ش��ایعه ها فکر نکنند و تا آغاز مذاکرات
صل��ح ( مذاکره میان دولت افغانس��تان و طالبان ) به
سرکوب دشمن ادامه دهند.
لبنان :منابع لبنانی از جدیدترین تحرکات خطرناک
صهیونیس��تها در نزدیک��ی م��رز لبن��ان و نی��ز پرواز
هواپیمای جاسوس��ی ای��ن رژیم بر ف��راز مناطقی از
لبنان خبر دادند .یک هواپیمای جاسوس��ی اسرائیلی
حریم هوایی لبنان را در مزارع ش��بعا نقض کرد و در
ارتفاع متوسط بر فراز روستاها و شهرک های حاصبیا
و العرقوب تا ارتفاعات جبل الش��یخ و جبل برغز و رود
لیتانی در بقاع غربی به پرواز درآمد.

ghassem_tg@yahoo.com

امارات متحده عربی با برخورداری از موقعیت جغرافیایی بویژه با
شرایط اقتصادی جاری در دوبی ،تالش کرده تا خود را بازیگری
مط��رح در معادالت منطقه و جهان معرفی نماید .نگاهی که در
مقاطعی زمینه ساز اشتباهات محاسباتی سران این کشور شده

ک��ه نم��ود آن را در رویکرد همه جانبه آنها به توس��عه روابط با
رژیم صهیونیستی و قرار گرفتن در صف خیانتکاران به فلسطین،
مشارکت در جنگ یمن و کشتار مردم این کشور ،سیاست تقابلی
با جمهوری اسالمی ایران در قالب اجرای تحریمهای آمریکایی
ضد ایران ،بیان ادعاهای نادرس��ت و جعلی در باب جزایر س��ه
گانه ایرانی ،مش��ارکت در سرکوب مردم بحرین ،دخالت در امور
داخلی س��ودان و لیبی و دامن زدن به بحرانهای این کشورها،
میتوان مش��اهده کرد .این رویکردها از س��وی امارات در حالی
صورت گرفته که آنها هدف از این رویکردها را توسعه مناسبات
ی آن
با سعودی ،آمریکا و صهیونیستها عنوان نموده که در ورا 
میتوانند به اهداف منطقه ای و جهانی دست یابند.
هر چند س��ران امارات در ای��ن راه هزینههای مادی و معنوی
بس��یاری پرداختند اما دس��تاورد آنها مغایر ب��ا اهداف تعریف
ش��ده بود .همراهی با سعودی و صهیونیس��تها و آمریکا در

منفعت طلبی شرکتهای اسلحهسازی بار دیگر صدها قربانی گرفت

گ�زارش ویژه

گروه فرادید

تظاهرات علیه حاکمیت خشونت بر آمریکا

همزمان ب��ا تیراندازیهای خونین در برخی
از شهرهای آمریکا که نتیجه منفعت طلبی حاکمیت شرکتهای
اسلحه سازی بر ایاالت متحده است ،صدها آمریکایی با تظاهرات
در مقابل کاخ سفید و ساختمان کنگره این کشور خواستار وضع
قوانین سختگیرانه در زمینه حمل سالح شدند.
صدها آمریکایی به دنبال تیراندازی در یک مرکز خرید در ش��هر
مرزی الپاسو تگزاس در مقابل کاخ سفید و ساختمان کنگره این
کشور تظاهرات کردند .معترضان آمریکایی خواستار وضع قوانین
س��ختگیرانه در زمینه حمل س�لاح در آمریکا شدند .در همین
راس��تا" ،ش��انون واتس" ،بنیانگذار گروه "مادران خواهان عمل"
به خبرگزاری آسوش��یتدپرس گفت که داوطلبان و دانش��جویان
حامی این گروه ش��نبه ش��ب با پوش��یدن لباسهای قرمز برای
تشویق مجلس سنا به تصویب دوباره قانون حمل سالح تظاهرات
کردند .گروه مادران خواهان عمل ،یک جنبش مردمی آمریکایی
بوده و در تالش اس��ت ت��ا اقدامات امنیتی را انج��ام دهد که از
مردم در مقابل خش��ونت مس��لحانه محافظت میکند .این گروه
خواستار وضع قوانین سختگیرانه در زمینه حمل سالح و برطرف
کردن ش��کافهای قانونی است که جامعه را تهدید میکنند .این
تظاه��رات پس از تیراندازی در یک مرکز خرید در ش��هر مرزی
الپاسو تگزاس برگزار ش��د که  ۲۰کشته و دهها مجروح برجای
گذاشت .الزم به ذکر است برخی منابع خبری از کشته شدن ۱۰
نفر و زخمی ش��دن  ۲۴نفر در تیراندازی در ش��هر دیتون ایالت
اوهای��و خبر دادند .در این تیراندازی نی��ز گروهی از مردم هدف
گرفته شدند .گزارش ها حاکی از هدف قرار گرفتن ده نفر است.

تایلند :بمبی نزدیک خودپرداز یک بانک اسالمی در
یکی از استانهای مسلماننشین جنوب تایلند منفجر
ش��د .روزنامه تایلندی «خائوس��ود» نوش��ت نزدیک
خودپرداز یک بانک اسالمی که مقابل دانشگاه فاتونی
در شهر یارانگ در استان پاتانی در جنوب تایلند قرار
دارد ،یک بمب منفجر شد .این حادثه قربانی نداشت.

اسرای فلسطینی در مدار انتفاضه

در ادام��ه انتفاض��ه اس��را  ۴۰ت��ن از
مقـــاوم�ت
اسیران فلس��طینی وابس��ته به جبهه
خلق برای آزادس��ازی فلسطین اعالم کردند که قصد دارند
از امروز اعتصاب غذای خود را آغاز کنند.
این افراد اعالم کردند که این اقدام را در حمایت از اس��یران
فلس��طینی که در حال حاضر دست به اعتصاب غذا زده اند
انجام می دهند .ش��ایان ذکر اس��ت که  ۲۹اسیر فلسطینی
در زندانهای رژیم صهیونیس��تی از مدتها قبل به اعتصاب
غذای خود ادامه می دهند .این اقدام اس��رای فلسطینی در

یک نفر نيز در رابطه با تیراندازی دستگیر شده است.
پایگاه اینترنتی ش��بکه وایو  7از بازداش��ت مظنون خبر داد .وی
فردی س��فید پوس��ت اس��ت که یک فروند س�لاح آ آر  15را به
ص��ورت قانونی خریداری کرده اس��ت .برخي منابع خبري هم از
کشته شدن  10نفر در يان تيراندازي خبر دادند.

اعتراض به بازداش��ت اداری آنها توس��ط رژیم صهیونیستی
صورت میگیرد .همچنین گروهها و جریانهای فلسطینی با
صدور فراخوانی خواستار تشدید مقاومت مردمی علیه رژیم
اش��غالگر صهیونیستی در سرتاسر اراضی اشغالی شدند .این
گروهها در بیانیهای ضمن دعوت به تشدید مقاومت مردمی،
خواس��تار تحریم کاالهای صهیونیس��تی و ممانعت از ورود
این کاالها به اراضی اش��غالی ش��دند .در همین راس��تا قرار
اس��ت روز چهارش��نبه آینده تظاهراتی در حمایت از اسرای
فلسطینی در شهر رام اهلل برگزار شود .خبر دیگر از فلسطین
آنکه ارتش رژیم صهیونیستی از برگزاری رزمایش دریایی با
حضور ناوگانهایی از ده کشور در شهر حیفا خبر داد.
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عرصه داخلی به تضعیف موقعیت مردمی س��ران امارات ش��د
که تشدید اعتراضها و افزایش بازداشتها نمودی از آن بوده
اس��ت .در عرصه منطقهای نیز در حالی خیانت به فلس��طین،
امارات را به کش��وری سازشکار مبدل و جایگاه آن را در میان
ملتهای عربی و اس�لامی متزلزل س��اخت که مش��ارکت در
جنگ یمن به رسوایی برای آن مبدل شد .از یک سو مشارکت
در کش��تار مردم یمن پرونده س��یاه حقوق بشری را برای این
رژیم رقم زد و از سوی دیگر ناتوانی در برابر مقاومت یمنیها
از امارات کشوری ضعیف و ناتوان به رغم میلیاردها دالر خرید
تس��لیحاتی به نمایش گذاشت .نکته قابل توجه آنکه سعودی
در حال��ی از امارات ب��رای منافعش در یمن بهره گرفت که در
نهایت جایگاهی برای آن قائل نشده و به دنبال انحصار طلبی
بوده که اختالفات متعدد طرفین را رقم زده اس��ت .در عرصه
جهانی نیز امارات به عنوان کش��وری جنگ افروز و ضد بشری

معرفی شده چنانکه درخواست جهانی برای تحریم تسلیحاتی
این کشور بخش کوچکی از این وضعیت بحرانی است .با توجه
به این ش��رایط جهانیان اذعان دارند که امارات برای خروج از
وضعیت کنونی باید به تغییر رفتار روی آورد که تغییر رویکرد
از س��ازش به حمایت از فلس��طین ،دست کشیدن از همراهی
با س��عودی و آمریکا در کش��تار مردم یمن و بحران سازی در
منطقه ،رویکرد تعاملی به جمهوری اس�لامی به عنوان محور
امنی��ت و تاثیرگذار در افکار عمومی منطقه و جهان ،گامهای
مقدماتی در این راه است .س��فر اخیر فرمانده مرزبانی امارت
به ایران و امضاء موافقتنامه همکاری مشترک ،یکی از اقداماتی
اس��ت که امارات در جهت تغییر مس��یر ص��ورت داده که در
کشورهایی چون عربستان سعودی و بحرین موجب واکنشهای
منفی نس��بت به امارات شد که خود سندی بر صحیح بودن
این رویکرد برای جدایی از محورهای بحرانساز منطقه است.
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برخی منابع خبری از کشته شدن  10نفر و زخمی شدن  24نفر
دیگر در تیراندازی در ش��هر دیتون در ایالت اوهایو خبر داده اند.
بامداد دیروز نيز بر اثر تیراندازی در فروشگاهی در تگزاس آمریکا
 ۲۰نفر کشته و  26نفر زخمی شده اند .پلیس تگزاس یک جوان
 21ساله سفید پوست را به ظن دست داشتن در حادثه تیراندازی

پایان جنگ برای امارات در یمن

همزم��ان با اذعان محافل رس��انهای و
غ�رب آس�يا
سیاس��ی امارات مبنی ب��ر ناکامی در
اجرای س��لطه بر یمن ،مشاور پیش��ین ولیعهد ابوظبی در
توییت��ر خود ادعا کرده که جنگ در یمن برای امارات تمام
شده و فقط اعالم رسمی آن مانده است.
«عبدالخالق عبداهلل» که از او به نام مشاور پیشین «محمد
ب��ن زاید» ولیعهد ابوظبی یاد میکنند ،ادعا کرد که جنگ
در یمن برای کش��ورش امارات ،تمام شده است .عبدالخالق
در توییتی نوش��ت« :جنگ در یمن برای امارات تمام شده و

در شهر ال پاس��و که به کشته شدن  20نفر منجر شد ,بازداشت
کرد .اين تيراندازي در مقابل یکی از ش��عبه های فروش��گاه بین
الملل��ی " والمارت" در ش��هر "ال پاس��و" در ایالت تگزاس آمریکا
روي داد .ش��بکه تلویزیونی سی ان ان اعالم کرد یکی از فروشگاه
های بزرگ شهر مرزی ال پاسو در جنوب تگزاس شاهد تیراندازی
و خونریزی و مرگ و وحشت غیرقابل تصور بود .در تیراندازی در
داخل و بیرون این فروشگاه در منطقه ال پاسو تاکنون بیست نفر
جان باخته اند و بیس��ت و شش نفر هم زخمی شده اند که حال
برخ��ی از زخمی های این تیراندازی وخیم گزارش ش��ده اس��ت.
بر اس��اس ش��واهد ,عامل تیراندازی تگزاس طرف��دار برنامه های
نژادپرستانه ترامپ و ساخت دیوار مرزی بوده است.
آمارها نش��ان میدهد ،از آغاز سال جاری میالدی تاکنون ۵۲۲
نفر بر اثر تیراندازیهای گس��ترده در آمری��کا جان باختند و دو
هزار و  ۴۰نفر نیز زخمی شدند .تیراندازی اخیر در حالی صورت
گرفت که دو نفر روز سه شنبه در فروشگاه والمارت در ساوتاون
میسی س��ی پی هدف اصابت گلوله قرار گرفتند و جان باختند
و س��ه نفر نیز روز یکشنبه بر اثر تیراندازی در جشنواره گیلروی
گارلیک در کالیفرنیا کشته شدند .شبکه سی ان ان گزارش داد،
برخ��ی از مجروحان حادثه تیران��دازی در تگزاس ،که التین تبار
و پناهجو هس��تند ،از ترس بازداش��ت از مراجعه به بیمارستانها
برای درمان ،خودداری کردهاند .براس��اس گزارش شبکه سی ان
ان ،اف��رادی که در جریان تیران��دازی در مرکز خرید «والمارت»
مجروح ش��دهاند به سبب شرایط پناهجویی و نداشتن مجوزهای
اقامت و ترس از پلیس فدرال آمریکا برای درمان به بیمارس��تان
مراجعه نکردهاند.

همین مانده که رس��ماً اعالم شود .امارات از حاال همه ثقل
سیاس��ی و دیپلماتیک خود را برای ح��ل [بحران] و تحقق
صلح برای ملت یمن به کار خواهد گرفت ».این سیاستمدار
اماراتی ،گروه انصاراهلل یمن را به «کودتا» متهم کرد و مدعی
شد که مردم یمن از «کودتای گروه حوثی که مورد حمایت
ایران است ،بسیار رنج کشیده است» .عبدالخالق هنگام اتهام
انصاراهلل یمن به کودتا و سخن از رنج مردم ،اشارهای به شمار
کش��تههای مردم یمن در طول چهار سال و پنج ماه جنگ
علیه یمن اش��ارهای نکرد .طبق گزارشهای خبری ،ش��مار
کشتههای جنگ یمن از ش��صتهزار نفر فراتر رفته و چند
میلیون یمنی آواره و نیازمند غذای روزانه خود شدهاند.

تروریسم صهیونیستی – آمریکایی همچنان قربانی میگیرد
پنجمی��ن س��الگرد کش��تار
حق�وق بش�ر
بیرحمانه ایزدیهای عراق
کشورهای غربی مدعی حمایت از حقوق بشر در حالی
در برابر جنایات گروههای تروریس��تی دستسازشان
سکوت و حتی از آن حمایت کردهاند که «روز سیاه»
عنوان روزی است که در آن کشتارهای دستهجمعی
داع��ش علی��ه ایزدیه��ا در شهرس��تان س��نجار و
روستاهای اطراف آن رقم خورد.
آمریکا و ش��رکای آن ادعای مقابله با تروریس��م را سر
دادهاند اما همواره از آن حمایت کردهاند که نتیجه آن را
در کشتار مردم بیگناه عراق میتوان مشاهده کرد .در
پنجمین سالگرد جنایتهای گروه وهابی  -صهیونیستی
داعش ضد ایزدیها ،مردم عراق کش��تار دستهجمعی
شهروندان ایزدی توسط داعش را از یاد نمیبرند.
ایزدیها خاطرات و درد و رنج پنج س��ال پیش خود
را ک��ه مانند چنی��ن روزی گروه تروریس��تی داعش
جنایتها و کش��تارهای دس��ته جمعی ضد آنها در
شهرستان سنجار و روستاهای حومه آن مرتکب شد
به یاد میآورند .ایزدیها از مس��ئوالن محلی و دولت
عراق خواستند جنایتکاران را محاکمه و قصاص کنند.
خبرنگار شبکه تلویزیونی العراقیه در گزارشی از شهر
دهوک عراق گزارش داد« :روز س��یاه»؛ عنوان روزی
است که در آن جنایتها و کشتارهای دسته جمعی
گروه تروریس��تی داعش ضد ایزدیها در شهرستان
سنجار و روستاهای ایزدی حومه این شهرستان رقم
خورد .پنج س��ال از این جنایته��ا میگذرد ،اما آثار

ای��ن جنایتها همچنان در زندگ��ی ایزدیها باقی و
ماندگار است به طوری که در هر خانواده ایزدی یک
کشته یا یک مفقود االثر وجود دارد.
یکی از دختران نوجوان ایزدی در مصاحبه با خبرنگار
العراقیه گفت« :زمانی که مرا به اس��ارت بردند تنها ۹
سال سن داشتم .بیش از سه سال در اسارت تروریستها
بودم .آنها یک ذره رحم در دلهایش��ان نیست و به
کوچک و بزرگ رحم نمیکنند .تروریس��تها به من
تجاوز کردند» .یکی دیگ��ر از دختران نوجوان ایزدی
نیز گفت« :تروریس��تها مردان ما را کشتند .پدران و
عموهایمان را به قتل رس��اندند و به خواهران ،زنان و
مادران ما تجاوز و ما را بیچاره کردند .تروریس��تها به
ما تجاوز میکردند و ما را کتک میزدند».
تصاویر قربانی��ان ایزدی ،همه مناطق مس��کونی این
طایفه را پر کرده است .شرایط دردناک و تاسف باری
در این مناطق وج��ود دارد .خانوادههای ایزدی حزن
و ان��دوه زی��ادی دارند و یاد و خاط��ره عزیزانی که از
دس��ت دادند آنها را رنج میدهد .بس��یاری از آنها
امیدوارند اعضای خانواده هایش��ان که مفقود شدهاند
دوب��اره بازگردند؛ زیرا تعداد زیادی مفقود ش��ده و در
طول این س��الها همچنان مفقود االثر باقی ماندهاند.
بسیاری نیز منتظر محاکمه تروریستهایی هستند که
دس��تان آنها آغشته به خون بیگناهان ایزدی است.
جنایتهایی همچون کش��تار و ک��وچ اجباری و آواره
کردنها و دفن افراد بیگناه در گورس��تانهای دسته
جمعی و مفقود االثر کردنهای اشخاص و به اسارت در

آوردن زنان ایزدی و غیره ،جنایتهایی است که بیانگر
میزان وحشیگری گروه تروریستی داعش است.
در همین حال رئی��س جمهور عراق جنایتهای گروه
وهابی -صهیونیس��تی داعش علیه ایزدی ها را بسیار
دردناک و تاسف بار توصیف کرد .برهم صالح با صدور
بیانیه ای به مناسبت پنجمین سالگرد جنایت کشتار
طایف��ه ایزدی ها به دس��ت گروه تروریس��تی داعش
گف��ت :جنایتهای��ی که گروه تروریس��تی داعش ضد
ایزدی ها مرتکب ش��د بس��یار دردناک و بیانگر افکار
جنایتکارانه و تکفیری ترویس��تها و عقاید ش��وم آنها
در ریختن خون مردم اس��ت .الزم به ذکر اس��ت در
ادام��ه رویکرد مبارزه با تروریس��م ،ارتش و نیروهای
بسیج مردمی عراق در اطراف بغداد ضربات دردناکی
به تروریس��تها وارد کردند .مراحل اول و دوم عملیات
معروف به اراده النصر (اراده پیروزی) به ایجاد کمربند
امنیتی در اطراف بغداد پایتخت عراق و ثبات و امنیت
چش��مگیر در این مناطق منجر ش��ده است .عملیات
اراده پیروزی هسته های خفته و بقایای تروریستهای
داعش را از بین برده و و به بازداشت ده ها تروریست
و افراد تحت تعقیب منجر شده است  .سرتیپ یحیی
رسول سخنگوی عملیات مشترک بغداد گفت« :امروز
پیام بزرگی به تروریس��تها ارسال ش��ده است مبنی
براینک��ه یگانهای ارتش و نیروهای مش��ترک عراقی
توان نظامی بس��یار زیادی دارند و می توانند وارد هر
منطقه ای که بخواهند شوند تا تروریستهای باقیمانده
و هسته های خفته آنان را دستگیر کنند.

