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اردن: س��ران سه کشور مصر، اردن و عراق در حاشیه 
نشست های مجمع عمومی سازمان ملل دیدار و درباره 
حل وفص��ل بحران ه��ای منطقه ای گفت وگ��و کردند. 
نشست سه جانبه »عبدالفتاح السیسی« رئیس جمهور 
مص��ر، »عب��داهلل دوم« ش��اه اردن و »بره��م صالح« 
رئیس جمه��ور عراق در حاش��یه نشس��ت های مجمع 

عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شد.

قرقیزستان: وزیر امور خارجه قرقیزستان در دیدار با 
»مایک پومپئو« همتای آمریکایی خود، همکاری های 
دوجانبه را بررس��ی کردند.»چنگی��ز حیدر بیک اف« 
وزی��ر ام��ور خارجه قرقیزس��تان در دی��دار با »مایک 
پومپئ��و« وزیر ام��ور خارج��ه آمری��کا همکاری های 
دوجانبه را بررس��ی کردند. طرفی��ن تدوین توافقنامه 

همکاری دوجانبه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

ترکیه: »لیندس��ی گراهام« س��ناتور ارشد آمریکایی 
بع��د از دیدار با »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور 
ترکی��ه گفت ک��ه تالش می کن��د آنکارا را ب��ه برنامه 
س��اخت مش��ترک جنگنده ه��ای اف-35 بازگرداند.  
ترکیه در ماه جوالی گذشته و پس از اعتراض آمریکا 
به خرید سامانه اس-400 از روسیه از این برنامه کنار 
گذاشته شده بود.  لیندسی گراهام که روابطه خوبی با 
دونال��د ترامپ رئیس جمهور آمریکا دارد ر این زمینه 
گفت: ما تالش می کنیم ترکیه را به برنامه تولید اف-

35 بازگردانیم.

ن�روژ: با توج��ه به اهمیت ن��روژ به عنوان همس��ایه 
روس��یه، آمریکا در حال اعمال فش��ار به اس��لو برای 
افزایش هزینه های نظامی خود اس��ت. روزنامه نروژی 
»کالس کمپ��ن« در گزارش��ی اعالم ک��رد که »کنت 
بریتویت« سفیر آمریکا در نروژ مشتاق است تا پیامی 
مبنی بر اینکه »دونال��د ترامپ« رئیس جمهور آمریکا 
از ص��رف هزینه ه��ای دفاعی نروژ راضی نیس��ت را با 
تعدادی از مقام��ات عالی رتبه در کمیته های دفاعی و 

خارجی پارلمان نروژ در میان بگذارد.

انگلیس: در پی پیدا ش��دن بس��ته ای مش��کوک در 
ف��رودگاه منچس��تر انگلی��س، بخش��ی از محوطه آن 
نوارکشی شده و مأموران خنثی سازی بمب با انفجاری 
کنترل شده، خطر را برطرف کردند. در طول عملیات 
خنثی س��ازی، هیچ پروازی لغو نشد.با این حال در پی 
بسته شدن ساختمان فرودگاه، مسافران مجبور شدند 

به صورت پیاده خود را تا محل پروازها برسانند. 

ترکی�ه: »عبداهلل گل« رئیس جمهور س��ابق ترکیه و 
»کمال قلیچداراوغلو« رهبر حزب جمهوریخواه خلق، 
با معرفی یک نامزد مش��ترک ب��رای انتخابات ۲0۲3 
موافقت کردند.  این خبر در حالی منتشر می شود که 
اخیرا گزارش��ی هایی در خصوص تشدید اختالفات و 
ایجاد انشعاب میان بنیانگذاران حزب عدالت و توسعه 

با رجب طیب اردوغان منتشر شده بود. 

افغانس�تان: جان باختن 35 غیرنظامی در حمله ای 
هوایی به افغانس��تانبه گزارش گروه بین الملل باشگاه 
خبرن��گاران جوان به نق��ل از رویترز، منابع اس��تانی 
افغانستان روز دوشنبه اعالم کردند در حمله ای هوایی 
در جنوب افغانس��تان دس��ت کم 35 غیرنظامی کشته 
شدند. در این حمله هوایی یک خانه هدف قرار گرفت 

که در آنجا مراسم عروسی در حال برگزاری بود.

ذرهبین

 خودداری از رویارویی
 با حریف صهیونیست

مقابله با رژیم اشغالگر قدس به امری نهادینه در سطح 
بنی الملل مبدل شده است و امروز دیگر عدم مسابقه 
با نمایندگان صهیونیست ها در حال گسترش در میان 
ورزشکاران بسیاری از کش��ورها است.”دومینیک ابی 
نادر” حاضر به مس��ابقه با حریف خود از رژیم اشغالگر 
قدس نش��د و از مسابقه های جهانی کشتی قزاقستان 

انصراف داد
 کش��تی گیر لبنانی با به رس��میت نشناختن حریف 
خود از رژیم صهیونیس��تی از مسابقات جهانی کشتی 
قزاقس��تان انصراف داد.”دومینیک ابی نادر” حاضر به 
مسابقه با حریف خود از رژیم اشغالگر قدس نشد و از 
مسابقه های جهانی کشتی قزاقستان انصراف داد. عمر 
اس��کندرانی رئیس فدراسیون کشتی لبنان با اشاره به 
اینکه این کشتی گیر یکسال در آمریکا با صرف هزینه 
های س��نگین در حال تمرین برای این مسابقات برای 
صعود به المپیک بود گفت، پس از قرعه کش��ی وقتی 
معلوم ش��د حریف صهیونیستی اس��ت و وی انصراف 
داد. گروه های مختلف ملی گرا و مقاومت از این اقدام 
دومینی��ک ابی نادر قدردانی کردن��د. پیش از این نیز 
ورزشکارانی از تونس در اعتراض به حضور نمایندگان 
صهیونیس��ت ها از رقابت خ��ودداری کرده بودند که با 

استقبال مردمی گسترده ای همراه شد. 

نیمچهگزارش

انتظار پیشرفت برگزیت نداشته باشید
نخس��ت وزیر بریتانیا در خصوص احتمال دس��تیابی به پیشرفت در برگزیت در 
مذاکرات حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، گفت که نباید انتظار 

پیشرفت برگزیت در نیویورک را داشت.
»بوریس جانس��ون« در مورد احتمال دستیابی به پیشرفت در موضوع برگزیت 
)خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا( در مذاکرات حاش��یه مجمع عمومی سازمان ملل 
در نیویورک هشدار داد.جانس��ون گفت، اگرچه پیشرفت زیادی )در زمینه برگزیت( 
از زمان به قدرت رس��یدن من در ماه ژوئیه حاصل ش��ده اس��ت، اما »هنوز ش��کاف ها و 
مش��کالتی وجود دارد«. نخس��ت وزیر بریتانیا به خبرنگاران گفت: »می خواهم به ش��ما 
هشدار دهم که این تصور را نکنید که چنین اتفاقی )پیشرفت در مذاکرات برگزیت( رخ 
خواهد داد. نمی خواهم بیش از حد بر این باور باشم که )مذاکرات برگزیت( در نیویورک 

پیشرفتی داشته باشد.« 

پاکستان آماده جنگ با هند است
عارف علوی رئیس جمهور پاکس��تان از آمادگی کشورش برای ورود به جنگ با 
هند در صورتی که دهلی نو در راس��تای ش��عله ور کردن آن قدم بردارد، خبر 

داد.
وی در جری��ان دیدار با هیات رس��انه ای ترکیه ای در اس��الم آباد درباره وقوع 
جن��گ میان کش��ورش و هند با توجه ب��ه افزایش تنش میان دو کش��ور درباره 
کش��میر گفت: اگر هند در راستای شعله ور کردن جنگ حرکت کند، پاکستان وارد 
جنگ خواهد ش��د و آماده آن اس��ت و تاثیر جنگ بر اقتصاد هند و مردم آن فاجعه بار 
خواهد بود. خطرناکتر از آن س��الح هسته ای اس��ت. وی بیان کرد: سازمان ملل درباره 
کش��میر از سال ۱۹۷۲ به بعد نشستی برگزار نکرده اس��ت و دهلی نو مخالف گفتگو با 
اسالم آباد دراین باره است و آنرا موضوعی داخلی می پندارد. هند در کنار توسعه نظامی 

و اقتصادی در ایجاد روابط خوب با کشورهای همسایه شکست خورده است.

هشدار مسکو به واشنگتن
»سرگئی شویگو« وزیر دفاع روسیه ضمن انتقاد از مواضع مداخله جویانه آمریکا 
در امور دیگر کش��ورهای جهان، به واش��نگتن درباره توانایی ارتش روسیه برای 

مقابله با ناوهای هواپیمابر آمریکا هشدار داده است.
وزیر دفاع روس��یه در این مصاحبه تاکید کرد، درس��ت است که بودجه نظامی 
آمریکا از روس��یه بسیار بیش��تر است اما این موضوع اهمیتی ندارد چرا که ارتش 
روسیه کامال قادر به دفاع از کشور است. شویگو گفت: »ایاالت متحده مقادیر هنگفتی 
پول برای پیمانکاران نظامی خصوصی یا ناوهای هواپیمابر هزینه می کند اما واقعا روسیه 
نیازی به 5 تا ۱0 ناو گروه هواپیمابر دارد؟ آن هم با توجه به اینکه ما خواهان حمله به 
هیچ کسی نیستیم؟« وزیر دفاع روسیه افزود: »ما به ابزارهایی نیاز داریم که بتوانیم در 
صورت حمله ناوگروه های هواپیمابر دشمن به کشورمان از انها استفاده کنیم، ابزارهایی 

که بسیار کم خرج تر و موثرتر )از ناوهای هواپیمابر( هستند«.

قاسم  غفوری
ghassem_tg@yahoo.com

دولتمردان انگلیس همچنان جوسازی علیه ایران و البته ژست 
حمایت از عربستان را تکرار می کنند چنانکه بوریس جانسون 
نخست وزیر انگلیس ضمن متهم کردن ایران به دست داشتن 
در عملیات حمله تالفی جویانه ارتش یمن به تأسیسات نفتی 
آرامکو از عربس��تان س��عودی اعالم حمایت ک��رد. نکته قابل 
توج��ه آنکه ای��ن ادعاها در حالی صورت می گی��رد که امروز 
دیدار دو جانبه ای میان جانس��ون و روحانی رئیس جمهوری 

اسالمی ایران برگزار می شود. حال این سوال مطرح است که 
چرا جانسون چنین مواضعی اتخاذ کرده است؟ هر چند اتهام 
زنی انگلیس��ی ها علیه ایران اصلی قدیمی است و آنها همواره 
ای��ران را متهم به دخالت در امور منطقه کرده اند اما تحرکات 
جدید جانس��ون از چند منظر قابل توجه اس��ت. نخس��ت در 
بع��د داخلی انگلیس اس��ت. جانس��ون هر چند توانس��ت به 
نخس��ت وزیری دس��ت یابد اما عمال دولتی ش��کننده دارد و 
با اعتراض های ش��دیدی به خاطر تعطیلی پارلمان و برگزیت 
مواجه اس��ت. همچنین ش��رایط اقتصادی انگلیس نیز دوران 
مناس��بی ندارد در حالی که چالش ها با اتحادیه اروپا بر س��ر 
برگزیت نیز بر این مشکالت افزوده است. جانسون با جوسازی 
ضد ایرانی از یک سو به دنبال انحراف افکار عمومی از مسائل 
داخلی و نمایش اقتدار و قدرت اس��ت و از س��وی دیگر سعی 
دارد ت��ا با حمایت از عربس��تان، ثروت های این کش��ور را در 
قالب س��رمایه گذاری اقتصادی و نیز خرید سالح وارد اقتصاد 
انگلیس نماید. این روند حربه جانس��ون برای تقویت شرایط 

داخلی و جلوگیری از انتخابات زودهنگام است. 
دوم آنک��ه انگلیس در قب��ال ایران چند ه��دف را دنبال می 

کند از جمله ازاد س��ازی جاسوس انگلیسی زندانی در ایران) 
زاغری(، وادار س��ازی ای��ران به دادن باج اقتص��ادی در بازار 
80 میلیونی، س��وق دادن ایران به اج��رای تعهدات برجامی 
و تعلیق رون��د تعلیق تعهدات برجامی ای��ران که اکنون گام 
س��وم آن در حال اجراس��ت، باز کردن پرونده های موشکی و 
منطقه ای به عن��وان برجام های جدید که همواره هدف غرب 
بوده اس��ت. جانس��ون با حمایت از عربستان پیش از دیدار با 
روحانی به دنبال ایجاد فضای س��نگین رس��انه ای علیه ایران 
است تا شاید در این دیدار بتواند حداقل بخشی از این اهداف 

را محقق سازد.
س��وم آنکه انگلی��س از حامیان و مجریان جنگ یمن اس��ت 
چنانکه حتی با خواس��ت م��ردم برای عدم فروش س��الح به 
عربس��تان خودداری و رس��ما اعالم کرد ما به پول عربس��تان 
نیاز داریم . در شرایط برگزاری نشست سازمان ملل، معطوف 
شدن جهانی به مسئله یمن هزینه های حقوق بشری بسیاری 
برای انگلیس دارد لذا آنها با برجسته سازی مسئله ایران سعی 
در انحراف اصل موضوع یعنی کش��تار مردم یمن به مس��ئله 
حاش��یه ای نظیر نقش ایران در آرامک��و دارند. نکته مهم آنکه 

انگلیس و آمریکا در کنار س��عودی شکس��تی سنگین از یمن 
متحمل شده اند که حقارت سنگینی است لذا آنها با برجسته 
س��ازی ادعای ضد ایرانی می خواهند ای��ن حقارت را نیز کم 

رنگ و مدعی تقابل با قدرت اول منطقه را داشته باشند. 
چه��ارم آنکه انگلیس از یک س��و به دنبال بازگش��ت نظامی 
گس��ترده به منطقه اس��ت و از س��وی دیگر با ادعای قدرت 
برتر و تاثیرگذار بودن به دنبال تحمیل خواس��ته هایش برای 
برگزیت به اروپاس��ت. انگلیس با ادع��ای ضد ایرانی در حالی 
ب��ه دنبال توجیه حضور نظامی بیش��تر در منطقه اس��ت که 
همزمان چشم به تسلیم شدن ایران در برابر برجام و موشکی 
و منطق��ه ای دارد تا با این قدرت نمایی اهداف برگزیتی خود 

را نیز دنبال نماید. 
در جمع بندی نهایی از آنچه ذکر شد می توان گفت که مواضع 
جانس��ون نه از روی قدرت بلکه برگرفته از چالشهای درونی، 
منطقه ای و جهانی انگلیس و البته بخشی از آن نیز برگرفته از 
اهداف فردی جانس��ون است که با سیاست تهدید و جوسازی 
منف��ی به دنب��ال باج خواه��ی از ایران و بویژه پنهان س��ازی 
رسوایی مشارکت انگلیس در کشتار مردم مظلوم یمن است. 

یادداشت

جانسون به دنبال چیست؟

با آویختن مدال بر گردن متجاوزان به یمن صورت می گیرد

تقدیر شاه سعودی از بمباران  مساجد 

خیانت به فلسطین به بهانه مقابله با نتانیاهو
جنبش فلس��طینی حماس از اقدام فهرس��ت مش��ترک عربی در حمایت از 
رئیس ائتالف »آبی سفید« ابراز تأسف کرد و افزود، مقامات ارشد این ائتالف 

مرتکب جنایت های زیادی علیه ملت فلسطین شده اند.
»ایمن عوده« رئیس لیس��ت مش��ترک عرب��ی در انتخاب��ات پارلمانی رژیم 
صهیونیس��تی در یادداش��تی در روزنامه آمریکایی »نیویورک تایمز« نوشت، 
لیس��ت مش��ترک عربی از قدرت خود برای حمایت از نخس��ت وزیری »بنی 
گانتز« رئیس ائتالف »آبی سفید« استفاده خواهد کرد تا به دوره نخست وزیر 

»بنیامین نتانیاهو« پایان دهد.
»حازم قاس��م« سخنگوی جنبش فلسطینی حماس در واکنش به این موضوع 
از حساب باز کردن لیست مشترک عربی بر روی گانتز ابزار تعجب کرد. قاسم 
گفت: برنامه های ائتالف )آبی سفید( حقوق ملت فلسطین را نادیده می گیرد و 
حتی بر حمله به غزه و کرانه باختری تشویق می کند. شخصیت های اصلی در 
این حزب مرتکب جنایت علیه ملت ما ش��ده اند. رئیس حزب )گانتز( در زمان 
حمله به غزه در سال ۲0۱4 رئیس ستاد مشترک ارتش بود ؛ »موشه یعلون« 
در س��ال ۲003 رئیس ستاد مشترک ارتش بود و جنایت های زیادی در کرانه 
باختری انجام داد؛ او در س��ال ۲0۱4 هم وزیر جنگ بود؛ »گابی اش��کنازی« 
هم ارتش )اس��رائیل( را در جنگ ۲008 علیه غزه فرماندهی می کرد. »محمد 
نزال« عضو دفتر سیاس��ی جنبش حماس نیز از این موضوع ابراز تأسف کرد و 
در توییتر خود نوشت: گانتز فرمانده ارتشی تروریستی بود که در سال ۲0۱4 

به غزه حمله و بعدها افتخار کرد که آن را به عصر حجر بازگردانده است.
رس��انه های رژیم صهیونیستی اعالم کردند، نمایندگان لیست مشترک عربی 
خواس��تار حمایت از گانتز برای تش��کیل دولت جدید شده اند. ایمن عوده در 
دی��دار با »رووین ریولین« رئیس رژیم صهیونیس��تی اعالم کرد، دنبال راهی 
اس��ت که مانع از نخست وزیری مجدد نتانیاهو ش��ود. خبر دیگر از فلسطین 
آنکه نظامیان رژیم صهیونیس��تی موج گسترده بازداشت در کرانه باختری و 
نوار غزه به راه انداختند و بیش از 50 فلسطینی را بازداشت کردند. در قدس 
اش��غالی نیز ۲۲ فلسطینی در شهر عیساویه واقع در شمال شرق قدس، یک 
اس��یر آزاد ش��ده از »بیت عنان« در شمال غرب قدس، یک نفر را از ابودیس 

در شرق قدس و دو نفر را از سلوان در جنوب قدس بازداشت کرد.
همچنین رژیم صهیونیستی به بهانه بدهی تشکیالت خودگردان فلسطین به 

شرکت برق، از امروز کاهش تامین انرژی این منطقه را آغاز کرد. 

تداوم اشغالگری عراق با تغییر قانون اساسی
همزمان با تش��دید فشارهای آمریکا بر عراق برای افزایش حضور نظامی این 
کش��ور، یک نماینده عراقی اعالم کرد که آمریکا در سال ۲005، پنجاه ماده 
به قانون اساس��ی عراق اضافه کرد که در راستای سرقت بیت المال، تضعیف 

حکومت و تداوم اشغالگری در این کشور است.
»ریاض محمد« از نمایندگان ائتالف سیاس��ی »س��ائرون« عراق از تالش ایاالت 
متحده امریکا برای تضعیف دولت عراق خبر داد. محمد به پایگاه خبری »المعلومه« 
گفت که واشنگتن در سال ۲005، 50 ماده قانونی به قانون اساسی عراق اضافه 

کرد تا دولت در این کشور تضعیف و هژمونی آمریکا بر آن تحمیل شود.
وی تصریح کرد که از جمله این مواد اضافه ش��ده، تش��کیل دفاتر بازرسهای 
عمومی، سازمان »بازخواست و عدالت« و سایر دفاتری است که »در راستای 
س��رقت بیت المال و تضعیف حکومت است«. این نماینده عراقی خاطر نشان 
کرد که »قوانین آمریکایی نیازمند اصالح اس��ت تا توسط پارلمان به قوانین 
واقعی بدل شود که حاکمیت کشور حفظ و از هژمونی آمریکا نیز رها شود«. 
محمد بر این باور اس��ت که این ماده های قانونی »برای تضعیف دولت عراق 
و تداوم اشغالگری آمریکاست«.ناظران می گویند که آمریکا در تالش است از 
رهگذر فراکسیون ها و شخصیت های وابسته به خود، ثبات تصمیم سیاسی در 
عراق را از بین ببرد. ایاالت متحده در حال حاضر، از مسئله وخامت وضعیت 
امنیتی و عناصر تروریستی داعش به عنوان بهانه ای برای تداوم حضور ائتالف 
بین المللی به رهبری آمریکا در داخل عراق اس��تفاده می کند. مسئله مبارزه 
ادعایی آمریکا با داعش در حالی مطرح می ش��ود که »قصی االنباری« مدیر 
دفتر س��ازمان »بدر« عراق اواس��ط مرداد ماه از تحرکات مشکوک نظامیان 
آمریکایی در این کشور خبر داد و گفت که آمریکایی ها از یک پایگاه نظامی 
در شهرستان الرطبه خارج شدند تا زمینه برای گروه تروریستی داعش فراهم 
شود که در این منطقه با آزادی کامل، حرکت کند. در این میان وزیر خارجه 
آمریکا بعد از دیدار با رئیس جمهور عراق در نیویورک، از »گفت و گوی سازنده« 
دو طرف درباره مس��ائلی از قبیل روابط واش��نگتن و بغداد خبر داد. وی در 
پیامی توییتری نوش��ت: »در نیویورک گفت و گوی سازنده ای با رئیس جمهور 
برهم صالح درباره تقویت روابط دوجانبه مان داشتیم. ما صحبت خوبی درباره 
حاکمیت عراق و تالش ها برای تقویت ثبات منطقه داش��تیم«. این دیدار در 
شرایطی صورت گرفته که قانونگذاران آمریکایی تحرکات تازه ای برای کاهش 

وابستگی عراق به منابع انرژی ایران انجام داده است.

استمرار روزهای اعتراض و بازداشت در مصر 
همزمان با استمرار اعتراض های مردمی به عملکردهای دولت، منابع حقوقی 
مص��ری از بازداش��ت بیش از 650 معت��رض دولت عبدالفتاح السیس��ی در 

روزهای گذشته خبر دادند.
به گفته این منابع، 300 نفر از بازداش��ت ش��دگان به دادسرای عالی امنیت 
احض��ار ش��ده اند تا بازجویی ش��وند. 60 نفر نیز صبح دیروز به این دادس��را 
فراخوان��ده ش��ده بودند که برای تمام��ی آنها قرار بازداش��ت ۱5 روزه صادر 
ش��د تا روند تحقیقات صورت گیرد. به گفته وکال بس��یاری از این 60 تن از 
دستفروشان خیابانی بودند که در هنگام تظاهرات در خیابان حضور داشتند. 

عمده بازداشت شدگان از استان های قاهره، اسکندریه و سوئز هستند.
همزمان با بازداشت ها یک نهاد دیده بانی اینترنتی نیز از محدودیت دسترسی 
به فیس��بوک، وبگاه بی بی س��ی، پایگاه خبری الحره و چندین سایت دیگر 
خبر داد. این بازداش��ت ها و محدودیت ها در حالی است که مسئوالن مصری 
وجود اعتراضات را رد کرده و آن را تحریک برخی رسانه های وابسته به ترکیه 
و قطر می دانند. از جمله »س��امح الش��کری« وزیر خارجه این کشور که روز 
گذشته اعتراضات را غیر واقعی دانست. تظاهرات علیه السیسی از روز جمعه 
گذش��ته آغاز ش��ده و به دعوت احزاب سیاسی قرار است در روزهای آتی نیز 
ادامه یابد. اعتراضات پس از آن آغاز شد که فردی به نام »محمد علی« تاجر 
و هنرمند مصری که می گوید سال ها با ارتش مصر همکاری کرده و اکنون در 
اس��پانیا به سر می برد؛ ویدئوهایی از ساخت کاخ های بزرگ ریاست جمهوری 
و همینطور فس��اد درون ارتش و خانواده السیس��ی منتش��ر کرد و سه شنبه 

گذشته برای اولین بار مردم را به تظاهرات در روز جمعه فراخواند.
خب��ر دیگر آنکه نیروهای امنیتی مصر در درگیری با تروریس��ت ها در ش��به 
جزیره س��ینا، ۱5 نفر از آنها را کشته و سالح هایش��ان را به غنیمت گرفتند. 
این درگیری  در پی گزارش های مردمی مبنی بر وجود مخفیگاه تروریست ها 
در این منطقه، صورت گرفته و ۱5 تروریس��ت  کشته شده اند. در همین حال 
نیروهای امنیتی مصری توانس��تند مقادیر زیادی سالح و مهمات در مخفیگاه 
تروریست ها کش��ف و ضبط کنند. در این درگیری ها شش مأمور امنیتی نیز 
بر اثر انفجار بمب در نزدیکی خودروی آنها زخمی ش��دند. چهارش��نبه هفته 
گذشته نیز درگیری میان نیروهای امنیتی مصر با عناصر مسلح در این منطقه 
منجر به کشته شدن نه تن از تروریست ها شد. در پی این درگیری ها یکی از 

رهبران گروهک »لواء الثوره« به نام »محمود غریب قاسم« نیز کشته شد.

گزارش

پادشاه سعودی که به شدت از تضعیف شدید روحیه متجاوزان 
به یمن پس از شکس��ت در آرامکو نگران است تقدیر از قاتالن 
م��ردم یم��ن را در پی��ش گرفت��ه در حالی ک��ه در پی حمله 
جنگنده های ائتالف س��عودی به مس��جدی در استان عمران 
یمن واقع در شمال غرب صنعا، هفت عضو یک خانواده کشته 

شدند.
جنگنده های ائتالف س��عودی دیروزیک مس��جد را در منطقه 
»الس��واد« استان عمران  در ش��مال غرب صنعا هدف گرفت. 
حمله به این مس��جد در حالی ص��ورت گرفت که غیرنظامیان 
یمن��ی از بی��م حمالت ائتالف به آن پناه ب��رده بودند؛ در این 
حمله هفت عضو یک خانواده کشته شدند. بنا به این گزارش، 
مجموع حمالت ائتالف س��عودی به این منطقه از دیش��ب تا 
کنون به ۱۱ عدد رس��یده است. همچنین در پی حمله ائتالف 
س��عودی به منطقه »العادی« در شهرس��تان »حرف سفیان« 
اس��تان عمران دو یمنی دیگر کش��ته ش��دند. این حمالت در 
حالی صورت می گیرد که »مهدی المش��اط« رئیس ش��ورای 
عالی سیاس��ی یمن س��ه روز پیش پیش��نهاد توقف مشروط 
عملیات های ارتش یمن علیه مواضع س��عودی را مطرح کرد و 
گفت، امیدوار اس��ت ائتالف نیز به حمالت خود پایان دهد. بر 
اساس آمار وزارت بهداشت یمن تا کنون بیش از 50 هزار نفر 

در حمالت ائتالف سعودی به یمن کشته شده اند. 
این جنایت در حالی رقم خورده اس��ت که پادشاه عربستان به 
مناس��بت روز ملی این کشور دستور اعطای مدال به نظامیانی 
که در تجاوز به یمن مشارکت داشته اند را صادر کرد. سلمان 
بن عبدالعزیز پادشاه عربستان به مناسبت روز ملی این کشور 
دس��توراتی را خطاب به وزارت دفاع و کش��ور ارس��ال کرد. بر 
اس��اس این دستورات، قرار ش��د به افراد وابسته به گارد ملی 

و افس��رانی که در تجاوز به یمن مش��ارکت داش��ته اند مدال 
مخصوص ملک فیصل از نوع 3 داده ش��ود. هم چنین قرار شد 
به بیش از هزار تن از افس��ران و کارمندان وابس��ته به وزارت 
دفاع که در روند تجاوز به یمن مشارکت داشته اند مدال داده 
ش��ود. این در حالیست که تجاوز ائتالف س��عودی علیه یمن 
تاکنون قربانیان زیادی برجای گذاشته و هم چنان ادامه دارد. 
خب��ر دیگر از یمن آنکه نخس��ت وزیر دول��ت نجات ملی یمن 
ضمن اش��اره به مداخالت گس��ترده آمریکا و سعودی قبل از 
انقالب ۲۱ س��پتامبر اعالم کرد در گذشته وضعیت به گونه ای 

بود که گویا سفیران سعودی و آمریکا حاکمان یمن هستند.
»عبدالعزیر بن حبتور« نخس��ت وزیر دولت نجات ملی یمن در 
گفت وگویی با شبکه »المس��یره« به مناسبت سالروز پیروزی 
انقالب یمن در ۲۱ س��پتامبر ۲0۱4  اعالم کرد، رد »هیمنه« 
طرف های خارج��ی و تصمیم گیری آنها ب��رای یمن از طریق 
طرف ه��ای داخلی یکی از عوامل به راه افتادن این انقالب بود 

و همه در انقالب مذکور مشارکت داشتند.
وی گف��ت، قب��ل از انق��الب ۲۱ س��پتامبر ۲0۱4 وضعیت به 
گونه ای ش��ده بود که گویا سفیران آمریکا و سعودی حاکمان 

یمن هس��تند. بن حبت��ور ادامه داد: ه��دف اصلی از مداخالت 
آمریکایی و س��عودی در یمن، تضعیف س��ازمان هایی بود که 
از پ��روژه مل��ی از جمله نه��اد نظامی حمایت می ک��رد و اگر 
تصمیم های کمیته انق��الب برای بازگرداندن نهاد نظامی قبل 
از تجاور )ائتالف س��عودی( نبود، ارتش از هم پاشیده و ساقط 
ش��ده بود.  وی تصریح کرد، »عبدالمل��ک بدرالدین الحوثی« 
رهبر انصاراهلل از همان لحظات اول با فکر »انتقام« مخالف بود 
و مخالف��ت با پروژه آمری��کا و قرار گرفتن در خارج از هژمونی 
این کش��ور، یکی از دالیل تجاوز به یمن پ��س از انقالب بود. 
بن حبتور تصریح کرد: ایس��تادگی مردمی، اسطوره ای و شبیه 
معجزه بود و انرژی مقاومت و کار بر روی آن باعث ش��د یمن 

از قدرت موشکی برخوردار شود.
الزم به ذکر اس��ت نیروهای یمنی با ش��لیک موش��ک زلزال۱ 
مواض��ع متجاوزان را در منطقه مجازه واقع در عس��یر در هم 
کوبیدن��د.در جریان جدیدتری��ن عملیات موش��کی نیروهای 
یمنی، یک فروند موش��ک زلزال۱ به سمت مواضع متجاوزان 
در منطقه مجازه شلیک شد. همچنین یک عضو ارشد جنبش 
أنصاراهلل یمن تأکید کرد: حمالت آتی یمن می تواند امارات را 

به دهه های گذشته بازگرداند.
 »سلطان السامعی« عضو ارش��د جنبش أنصاراهلل یمن تأکید 
کرد: حمالت آتی یمن می تواند امارات را به دهه های گذش��ته 
بازگرداند. بر اس��اس این گزارش، وی گفت: به نظر می رس��د 
که بهتر اس��ت امارات متحده عربی در خصوص سیاست های 
خود در یمن تجدید نظر کند. این مقام یمنی همچنین اظهار 
داشت: در صورت عدم تجدید نظر امارات در این سیاست های 
خصمان��ه ما مقامات ابوظبی و همچنین جهانیان را با حمالت 

خود غافلگیر می کنیم.


