
همزم��ان ب��ا تاکید س��ران پکن مبنی بر تس��لیم نش��دن در 
براب��ر تهدیدات آمریکا و همزمان با ب��اال گرفتن تنش ها میان 
واش��نگتن و پکن، میدان »تیان آنمن« در هفتادمین س��الگرد 
تأس��یس جمه��وری خلق چین میزب��ان رژه عظیم ارتش این 

کشور بود.
دولت چین هفتادمین س��الگرد تأس��یس جمهوری خلق را با 
برگ��زاری رژه ای عظیم در میدان »تیان آنم��ن« و رونمایی از 
یک موش��ک جدید دوربرد جش��ن گرفت. در ابتدای این رژه، 
»ش��ی جینپینگ« رئیس جمهور چین به سخنرانی پرداخت و 
گف��ت »هیچ نیرویی« نمی تواند ملت چین را به لرزه درآورد و 

از پیشرفت این کشور ممانعت کند.
وی گف��ت: »هیچ  نیروی��ی نمی تواند بنیان ه��ای این ملت را 
ب��ه لرزه درآورد. هیچ ک��س نمی تواند از پیش��رفت و رفاه این 
ملت جلوگیری کند.« رئیس جمهور چین که به س��بک »مائو 
تسه تونگ« بنیانگذار جمهوری خلق چین لباس پوشیده بود، 
گفت پکن به دنبال رشد مسالمت آمیز است و با هیچ کشوری 
سر جنگ ندارد، با این وجود نیروهای مسلح چین »قاطعانه از 
حاکمیت و استقالل این کشور حراست خواهند کرد.« پس از 
سخنرانی شی، وی از ۱۵۰۰۰ نیروی نظامی مستقر در میدان 
تیان آنمن سان دید و سپس ستونی از جنگ افزارهای سنگین 

ارتش چین از برابر او عبور کرد.
به نوش��ته روزنامه »واشنگتن پس��ت«، ای��ن بزرگترین رژه ای 
اس��ت که تاکنون در تاریخ چین برگزار ش��ده است و بسیاری 
از تجهی��زات حاضر در آن برای اولین بار به صورت عمومی به 
نمایش درآمده اند.انواع موش��ک های دوربرد دارای توان حمل 
کالهک اتمی، پهپادهای عظیم الجثه »DR-8« و »شمش��یر 
تی��ز«، یگان های زرهی و انواع تانک ه��ای ارتش چین در این 
رژه حضور داشتند. به گفته ژنرال »کای ژیجون« معاون دفتر 
رژه نظامی ارتش چین، در این رزمایش ۱۶۰ هواپیمای نظامی 

هم مشارکت کرده اند. اما مهمترین جزء رژه دیروز، رونمایی از 
چند موشک دوربرد بود. 

موش��ک اتم��ی »دی اف-۴۱« که موش��کی س��ه مرحله ای با 

س��وخت جام��د و برد بیش از ۱۲۰۰۰ کیلومت��ر از جمله این 
موش��ک ها بود. این موش��ک قادر اس��ت هر نقطه ای در خاک 
آمریکا را هدف قرار دهد. موشک فرافوق صوت »DF-۱7« که 

در حقیقت یک س��رنده دوربرد با قابلیت حمل کالهک اتمی 
اس��ت هم برای اولین بار در این رژه در معرض دید عموم قرار 
گرف��ت. میزان تجهیزات موجود در رژه دیروز به حدی بود که 
تنها مراس��م عبور آن ها از برابر جایگاه بیش از دو ساعت طول 
کشید. هفتاد س��ال قبل مائو تسه تونگ پس از پیروزی حزب 
کمونیست مقابل حزب حاکم کومینتانگ یا »حزب ملی« تولد 
جمهوری خلق چین را اعالم کرد. دو طرف از دهه ۱۹۲۰ بعد 
از فروپاش��ی نظام امپراتوری درگیر جنگی پرهزینه بودند. رژه 
نظامی دیروز با پرواز بالگردهای حامل پرچم حزب کمونیست، 
کش��ور و ارتش چین آغاز ش��د تا بار دیگر اولویت های رهبری 
چین را به نمایش بگذارد. سخنرانی شی جینپینگ بر »شادی 
و خوشحالی تمامی گروه های اقلیت« در چین تاکید داشت و 
برای »نگهداری از ش��کوفایی بلندمدت و ثبات در هنگ کنگ 
و ماکائ��و« وع��ده داد.  این رژیه در حالی برگزار ش��ده که در 
ادامه تنش��ها میان دو کشور، آمریکا یک شهروند این کشور را 
به جرم انتقال اطالعات مرتبط با امنیت ملی ایاالت متحده به 
مقامات چینی دستگیر کرد. در همین حال در ادامه پیامدهای 
دخالت های آمریکا در امور چین، در پی شدت گرفتن ناآرامی 
ها در هنگ کنگ، دستور تخلیه فوری پارلمان آن صادر شد.

»ک��ری الم« رئیس دولت محلی هنگ کنگ روز سه ش��نبه به 
پکن س��فر و در مراس��م س��الگرد روز ملی چین شرکت کرده 
است. معترضان در اعتراض به این سفر ناآرامی ها و اعتراض ها 
را تش��دید کرده ان��د. معترض��ان در هفته های اخی��ر صراحتا 
خواس��تار جدای��ی هنگ کن��گ از چین و بازگش��ت به دوران 
حاکمی��ت بریتانیا ش��ده اند. خبرها حاکی از آن اس��ت که به 
دنبال حض��ور مجدد معترض��ان در خیابان های هنگ کنگ و 
دست زدن آنها به اقداماتی از قبیل آتش زدن اماکن عمومی، 
درگیری های شدیدی بین آنها و نیروهای پلیس صورت گرفته 

است.
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لبنان: رئیس جمهور لبنان در دیدار با نماینده سازمان 
مل��ل در بیروت گفت، چ��را برخی از عملیات حزب اهلل 
در هدف گرفتن خودروی زرهی صهیونیستی صبحت 
می کنند ام��ا درباره دلی��ل آن یعنی تج��اوز تل آویو، 
حرف��ی نمی زنند؟ میش��ل عون پرس��ید: چ��را برخی 
مس��ؤوالن یونیفل در دیدارهای رسانه  ای یا بیانیه های 
خود ب��ه یادآوری حادثه اول س��پتامبر اکتفا می کنند 
اما به دلیلی که منجر به این حادثه ش��د، نمی پردازند، 
)این دلیل( همان تجاوز به ضاحیه بیروت در بیست و 
پنجم آگوست با دو پهپاد بود که بزرگترین تهدید علیه 
قطعنام��ه ۱7۰۱ از زمان تصویب آن در س��ال ۲۰۰۶ 
)برای پایان دادن به جنگ ۳۳ روزه( به شمار می رود.  

روس�یه: وزارت دفاع روس��یه در صفحه توییتر خود 
تصاوی��ری از پرتاب آموزش��ی نظام��ی موفقیت آمیز 
جدیدترین موش��ک بالستیک قاره پیمای »توپول ام« 
را از پایگاه فضایی »پلستس��ک« به اشتراک گذاشت.  
وزارت دفاع روس��یه گفت: این موشک بالستیک قاره 
پیمای »توپول ام« از پایگاه فضایی »پلستسک« واقع 
در شهرکی به نام »میرنی« در استان »آرخانگلسک« 

در حدود 8۰۰ کیلومتری شمال مسکو پرتاب شد.

امارات: نیروهای وابس��ته ب��ه دولت وفاق ملی لیبی از 
حمله پهپادهای امارات به س��اختمان اداری س��ازمان 
س��رمایه گذاری پروژه رودخانه مصنوعی شهر »سرت« 
خبر دادند.  نیروهای دفاع از ش��هر س��رت وابس��ته به 
دولت وفاق ملی به ریاست »فائز السراج« گزارش دادند 
که پهپادهای اماراتی وابسته به نیروهای خلیفه حفتر، 
در چند نوبت س��اختمان اداری سازمان سرمایه گذاری 

پروژه رودخانه مصنوعی شهر سرت را بمباران کردند.

کره ش�مالی: یک دیپلمات ارش��د کره شمالی اعالم 
کرد که مذاکرات اتمی این کشور با واشنگتن در تاریخ 
۱۳ مهر ماه مجدداً از س��رگرفته می ش��ود. »چو سان 
ه��وی« معاون اول وزیر امور خارجه کره ش��مالی در 
بیانیه ای اعالم کرد که کره ش��مالی و آمریکا در تاریخ 
۴ اکتبر ماه )۱۲ مهرم��اه(، قبل از برگزاری مذاکرات 
س��طح کاری در ۱۳ مهرم��اه با یکدیگ��ر یک ارتباط 

مقدماتی و اولیه برقرار خواهند کرد.

ک�ره جنوبی: ک��ره جنوب��ی از پرواز ی��ک جنگنده 
این کش��ور بر ف��راز جزایر مورد مناقش��ه با ژاپن خبر 
داد.»م��ون  جائه-این« رئیس جمه��ور کره جنوبی در 
روز تاس��یس ارتش این کش��ور، گفت ک��ه یک فروند 
جنگنده »اف-۱۵ کی«کره جنوبی بر فراز جزایر مورد 

مناقشه با ژاپن گشت زنی کرده است. 

آمریکا: طبق اعالم نتایج یک نظرسنجی، 8۱ درصد 
از سیاه پوس��تان آمریکایی بر ای��ن باورند که عملکرد 
ترامپ در دوره ریاس��ت  جمهوری اش وضعیت آنها را 
بدتر کرده اس��ت. تنها ۴ درصد از سیاه پوستان آمریکا 
در این نظرسنجی گفته اند که عملکرد ترامپ به طور 

کلی برای سیاهپوستان آمریکا خوب بوده است.

ذرهبین

طرح ترکیه پاکسازی قومیتی است
ولید المعلم، طرح رجب طیب اردوغان برای اس��کان 
آوارگان س��وری در منطقه امن را پاکس��ازی قومیتی 

توصیف و بر لزوم بازگشت آوارگان تاکید کرد
   وزیر امور خارجه سوریه، طرح رجب طیب اردوغان 
رئیس جمهور ترکیه برای اس��کان آوارگان سوری در 
منطقه امن را پاکس��ازی قومیتی توصی��ف و بر لزوم 

بازگشت آوارگان به مناطق اصلی شان تاکید کرد.
ولی��د المعل��م  گف��ت: ترکی��ه باید انتخ��اب کند که 
می خواهد یک کش��ور همس��ایه یا یک کشور دشمن 
سوریه باشد. اگر ترکیه انتخاب کند که کشور همسایه 
باش��د، راه ح��ل وج��ود دارد. توافقنامه آدان��ا امنیت 

مرز های هر دو کشور را تضمین می کند.
المعلم افزود: اما س��خن از بازگشت سوری ها و اسکان 
آن ها در منطقه امن، ادعای باطلی است. اگر اردوغان 
می خواه��د س��وری ها را بازگرداند، بای��د با حکومت 
س��وریه برای تضمین بازگش��ت امن آن ها به مناطقی 
ک��ه این مناطق را ترک ک��رده اند، هماهنگی کند. نه 
اینک��ه در یک منطقه مش��خص، به دنبال پاکس��ازی 
قومیتی باش��یم ک��ه چنین اقدامی بر خ��الف قوانین 
بین المللی اس��ت. منطقه امن به بهانه ادعای اردوغان 
برای تامین امنیت مرز های ترکیه ایجاد می شود و من 
گفتم تضمین امنیت مرز ها با اش��غال بخش��ی از یک 
کشور همس��ایه امکان پذیر نیست. الزم به ذکر است 
نظامیان آمریکایی به همراه عناصر تروریستی وابسته 
به خود، اجازه نمی دهند اردوگاه »الرکبان« در سوریه 
برچیده ش��ود. »احمد منیر محمد« مش��اور سازمان 
مصالحه ملی و عضو کمیس��یون هماهنگی مش��ترک 
روس��یه و سوریه برای بازگشت آوارگان شامگاه تأکید 
کرد که از روز جمعه گذش��ته تا کنون، فقط ۳۲۹ نفر 

از این اردوگاه خارج شدند.

نیمچهگزارش

 هدف ترامپ تنها گرفتن عکس است
رئی��س جمهور ونزوئ��ال گفت: دیدار ب��ا ترامپ همانند دیدار ب��ا رئیس مافیای 
آمریکای التین اس��ت؛ ترامپ در یک طرف میز نشس��ته و عروسک های خیمه 

شب بازی وی در طرف دیگر
 نیکوالس مادورو گفت: هدف ترامپ از دیدار با وی تنها گرفتن عکس است. این 
دیدار همانند دیدار با رئیس مافیای آمریکای التین اس��ت. ترامپ در یک طرف 
میز نشس��ته اس��ت و عروسک های خیمه ش��ب بازی وی در طرف دیگر نشسته اند.

وی افزود: ما با حضور هیچ گروه شبه نظامی کلمبیایی در قلمرو ونزوئال موافق نیستیم. 
این دستوری است که من به نیرو های مسلح ونزوئال داده ام.رئیس جمهور ونزوئال گفت: 
ای��وان دوک رئیس جمهور کلمبیا دروغ می گوید. او چ��را دروغ می گوید؟ به خاطر این 
که او عروس��ک خیمه شب بازی ترامپ است. او خواهان یک منازعه نظامی ضد ونزوئال 

است. ایوان دوک دروغ می گوید. او یک دروغگو است.

شکنجه ۳۰۰ زن بحرینی در زندان های آل خلیفه
بر اساس اعالم فعاالن توئیتری مخالف رژیم حاکم در بحرین، بیش از ۳۰۰ زن 

شیعه بازداشتی در این کشور در زندان های این رژیم شکنجه شده اند.
حس��اب توئیتری »بحرین به فارس��ی« در پیامی نوشت بیش از ۳۰۰ زن شیعه 
از س��وی  رژیم آل خلیفه بازداشت شده اند. این حساب کاربری در توئیت خود 
از شکنجه و محاکمه ناعادالنه آن ها خبر داد. »بحرین به فارسی« در توئیت خود 
آورده اس��ت این آمار فقط آمار بازداشتی هاست، نه زنانی که هنگام بازداشت همسر 
و فرزندانش��ان از سوی رژیم حاکم، هدف رفتار های بی شرمانه قرار می گیرند.انتشار این 
توئیت در حالی صورت می گیرد که  رژیم آل خلیفه ش��ماری از زنان ش��یعه بحرین را 
به بهانه های سیاس��ی بازداشت کرده و شماری از آنان را پس از بازداشتی چند ماهه در 
ش��رایط بس��یار سخت زندان های آل خلیفه آزاد کرد، اما ۶ نفر از این زنان سالهاست در 

اسارت این رژیم هستند.

پیام اون خطاب به چین
رهبر کره ش��مالی در پیامی به رئیس جمهور چین ضمن تاکید بر لزوم افزایش 

همکاری میان دو طرف، از حمایت پیونگ یانگ از پکن سخن گفت.
کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در پیامی به شی جین پینگ، رئیس جمهور 
چین، به مناس��بت هفتادمین س��الروز تاس��یس جمهوری خلق چین قول داد 
همواره در کنار پکن باشد. کیم در پیام خود گفت: حزب، دولت و ملت ما به طور 
کامل از حزب، دولت و ملت چین در مبارزه برای دفاع از ثبات و منافع اساسی کشور 
و تحقق توسعه پایدار حمایت می کنند و در مسیر دفاع و شکوه سوسیالیسم همواره در 

کنار شما خواهیم بود.
 او  تاکید کرد روابط دوس��تانه و همکاری میان چین و کره ش��مالی هر روز و بر اساس 
نیاز عصر جدید و تمایل مش��ترک دو کشور توسعه خواهد یافت.رهبر کره شمالی از ماه 

مارس گذشته چهار بار به چین سفر کرده است. 

فرامرز اصغری

س��وریه به عنوان کان��ون اصلی تحوالت غرب آس��یا دورانی 
حساس را سپری می کند. نکته قابل توجه در تحوالت سوریه 
اعالم رسمی آغاز به کار کمیته تدوین قانون اساسی است که 
با ترکیبی از نظام س��وریه، سازمان ملل و معارضیتی که علیه 

مردم سالح دس��ت نگرفته اند فعالیتش آغاز شده است. حال 
این سوال مطرح است که هدف از این اقدام چیست و چگونه 

می تواند به سرانجام برسد؟ 
پی��ش از هر چیز این نکته قابل توجه اس��ت که کمیته قانون 
اساس��ی سوریه که به ابتکار سه کش��ور ایران، ترکیه و روسیه 
به عنوان کش��ورهای تضمین کننده توافق های روند آس��تانه 
معروفند، بعداز چند س��ال تش��کیل شده اس��ت. هدف از این 
کمیته که متشکل از دولت سوریه و مخالفان سوری آن است، 
بازنگری در قانون اساس��ی این کشور است. این کمیته، مطابق 
قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۱۵ که به دنبال 
بازنویس��ی و تدوین مجدد قانون اساسی سوریه است، تشکیل 
ش��د و قرار اس��ت اولین جلس��ه آن به زودی در ژنو سوئیس 
برگزاری خواهد ش��د. با توجه به این شرایط می توان گفت این 

رویکرد می تواند بعدی مهم در تحقق راهکار سیاسی باشد که 
نظام س��وریه نیز همواره بر آن تاکید داشته و آمادگی خود را 
ب��رای گفت و گو با جریان هایی که علیه مردم س��الح دس��ت 
نگرفته اند اعالم کرده است. این بازنگری قانون اساسی می تواند 
کاستی های احتمالی در حوزه های مختلف از جمله سیاسی را 
رفع و در چارچوبی سیاسی ثبات نسبی را بر کشور حاکم سازد. 
اما این س��وال مطرح اس��ت که چگونه این مهم محقق خواهد 
ش��د. نگاهی بر عملکرد نظام سوریه به ریاست جمهوری بشار 
اس��د نش��ان می دهد که آنها همواره بر اصل راهکار سیاسی و 
اولویت داش��تن مبارزه با تروریسم تاکید دارد که مورد اعتماد 
مردم نیز می باشد. لذا این جریان های معارض هستند که باید 
صداق��ت خود را نش��ان داده و به جای دلبس��تن به وعده های 
خارج��ی صادقانه در تدوین قانون اساس��ی جدید مش��ارکت 

و در کنار مردم و نظام س��وریه علیه تروریس��م و حامیانش��ان 
اقدام نمایند.  نکته دیگر آنکه کشورهای غربی و منطقه ای باید 
صادقانه از عملکرد نظام س��وریه و ابتکار عمل آس��تانه ) ایران، 
روس��یه و ترکیه( که زمینه ساز تشکیل کمیته شده اند حمایت 
و از سیاست های بحران ساز همچون تروریسم پروری و کارشکنی 
در روند سیاسی و اعمال تحریم و تهدید خودداری نمایند. بر این 
اس��اس کمیته قانون اساسی سوریه در صورتی به نتیجه خواهد 
رسید که تمام بازیگران عرصه سوریه راه صداقت در پیش گرفته 
و با حمایت از نظام و مردم سوریه در مبارزه با تروریسم در جهت 

تحقق ثبات و امنیت در این کشور گام بردارند.  
در ای��ن می��ان طراحی غرب ب��رای تجزیه س��وریه در قالب 
فدرالیس��م تهدیدی برای آینده سوریه است که مقابله با آن 

ضروری است.

یادداشت

گروهک منافقی��ن با برگزاری یک نمایش رس��انه ای، مدعی 
مش��ارکت ایران در حمله به آرامکو ش��د.در این برنامه که در 
آمریکا برگزار ش��د، ادعاهای غیر مس��تندی که  قبال از سوی 
برخی مقامات آمریکایی و سعودی مطرح شده بود، تکرار شد. 
پیش از این نشست »عادل الجبیر« وزیر مشاور دولت سعودی 
در امور خارجه، که برای مش��ارکت در نشس��ت سالیانه مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک حضور دارد، در نشست 
ضد ایرانِی گروهی از اعضای گروهک تروریستی منافقین حاضر 
شد و مدعی شد که ایران در حمله به تاسیسات نفتی وابسته به 

شرکت آرامکو در شرق عربستان نقش داد.در همین حال مایک 
پمپئ��و وزیر خارجه آمریکا با حض��ور در جمع اعضای گروهک 
منافقین و گروهک های تجزیه طلب در نیویورک سخنرانی کرد 
و ب��ه تکرار ادعاهای بی پایه خود علیه ایران پرداخت. پمپئو در 
سخنرانی خود در جمع تروریست ها ادعای خود را درباره حمله 
به تاسیس��ات نفتی آرامکو تکرار ک��رد و گفت: »حمله ایران به 
عربستان سعودی یک اقدام جنگی است.« نکته قابل توجه آنکه 
تلویزیون بی بی سی فارسی در اقدامی تعجب برانگیز، نمایش های 
رس��انه ای این گروهک تروریستی را به صورت مستقیم پخش 
کرد. حال این سوال مطرح است که چرا منافقین این نشست ها 
رو برگزار و درباره ارامکو صحبت کرده اند ؟ چرا آمریکا و عربستان 
در این نشست ها حضور یافته اند؟ نکته مهم اینکه چرا بی بی سی 

انگلیس این نشست ها رو پوشش زنده داده است؟
در ب��اب رفت��ار این گروهک تروریس��تی می ت��وان گفت که 
گروه��ک منافقین که در حاش��یه قرار گرفت��ه و توان ایفای 
نقش نداره به دنبال نمای��ش چهره ای تاثیرگذار در معادالت 
دش��منان ایران اس��ت تا از حمایت اقتصادی و سیاس��ی آنها 
برخوردار ش��ود لذا با موضع گیری در باب ادعاهای س��عودی 
علیه ایران و برخی پرونده های ضد حقوق بش��ری علیه ایران 

س��عی در کار تبلیعاتی برای نمایش ادامه حیاتش و همزمان 
کس��ب حمایت از آمریکا و سایر دش��منان ایران است . نکته 
قابل توجه آنکه گروهک تروریستی منافقین که پس از اخراج 
جان بولتون از کاخ سفید بزرگ ترین حامی خود را در هیئت 
حاکمه آمریکا از دست داده است، با طراحی نمایش رسانه ای 
اخیر کاسه گدایی دست گرفته و بدنبال جلب نظر افراطیون 

دولتی در آمریکا و دریافت صدقه از سعودی هاست .
در باب چرایی رفتار س��عودی، آمریکا و انگلیس در حمایت از 
این گروه تروریس��تی نیز به هر تقدیر تکلیف این کشورها در 
دش��منی با ملت ایران آش��کار است و این حمایت را می توان 
ادامه همان روند دانس��ت. نکته مهم آن است که منافقین در 
کارنامه خود به ش��هادت رساندن ۱7 هزار ایران را ثبت کرده 
است و لذا سه کشور با این حمایت به زعم خود برآنند تا چنان 
وانمود سازند که آماده اقدام نظامی علیه ایران هستند. ادعایی 
که بیشتر یک بلف تبلیغاتی است چرا که جهانیان اذعان دارند 
که نه غرب و نه س��عودی جرات اقدام نظامی ندارند و حمایت 
از این گروهک تروریستی بیشتر جنبه روانی و تبلیغاتی دارد. 
اما نکته مهم آن است که بی بی سی به عنوان بازوی رسانه ای 
دولت انگلیس ش��ناخته می شود و با این اوضاف پوشش زنده 

این نشست از دو منظر قابل توجه است. نخست سیاست های 
انگلیس علیه ایران است که از حوزه برجام و منطقه گرفته تا 
مطالبات شخصی نطیر ازاد سازی جاسوس زندانی در ایران را 
در ب��ر می گیرد. دوم آنکه انگلیس با این اقدام به باج گیری و 

امتیاز گیری از عربستان می پردازد. 
ب��ا توجه به این ش��رایط رفتار انگلیس، آمریکا و س��عودی و 
خیمه ش��ب بازی آنها در حمایت از تروریست های منافقین، 
چند پیام آش��کار ب��ه همراه دارد. اوال اینکه دش��منان ایران، 
منافقین رو س��وپاپ اطمینانی برای رس��یدن به اهداف ضد 
ایرانی خود دانس��ته ک��ه هدف اصلی و نهای��ی آنها براندازی 
نظام جمهوری اس��المی ایران اس��ت. نکته دیگر آنکه ادعای 
س��ه کش��ور مبنی بر مذاکره با ایران ادعای واهی و تبلیغاتی 
اس��ت و نکته دیگر اینکه ادعای آنها برای مبارزه با تروریسم 
یک ادعای ساختگی اس��ت چرا که آنها از منافقینی حمایت 
می کنند که دستش��ان به خون ۱7 هزار ایران آغش��ته است 
و حتی قاتل مردم امریکا نیز هس��تند. این رفتارها را می توان 
بعد دیگری از ماهیت تروریس��تی آمریکا، انگلیس و سعودی 
دانست که مقابله با آنها مولفه ای مهم در تحقق صلح و امنیت 

جهانی خواهد بود. 

دیدگاه

موازنه وحشت در نبرد یمن همچنان به نفع یمنی هاست و 
سعودی هر روز با بحران تازه ای مواجه می شود چنانکه وزیر 
دفاع یمن از خطوط مق��دم جبهه نجران خطاب به ائتالف 
متجاوز اعالم کرد، اقداماتی از نیروهای مسلح یمن خواهید 

دید که حتی تصور آن را هم نمی کنید.
 »محم��د ناصر العاطفی« وزیر دف��اع دولت نجات ملی یمن 
ب��ه بازدید از نیروه��ای ارتش یمن در خط��وط مقدم جبهه 
نجران رفت و از همانجا به ائتالف متجاوز هشدار داد. العاطفی 
متجاوزان را به شکس��ت وعده داد و گفت: ما از موضع قدرت 
س��خن می گوییم و آنچه در توانمان بوده آماده کرده ایم. شما 
پول دارید و ما م��ردان )جنگی( داریم، از گردان های مرگ و 
ارتش و کمیته های مردمی و آزادگان و شرافتمندان چیزهایی 
خواهید دی��د که تصورش هم نمی کنید. وی افزود، نبردهای 
سختی که نیروهای مس��لح یمن در جبهه های مختلف وارد 
آن ش��ده، تاریخ نمونه دیگری برای آن س��راغ ندارد.  رزمنده 

یمنی با سالح شخصی خود به مقابله با جدیدترین تجهیزات 
و سالح های جنگی دش��من رفته و قدرتمندترین سالح این 
رزمنده همان اعتماد و تکیه به خدا و عادالنه بودن مسأله ای 
است که برای آن می جنگند یعنی جنگ در راه دفاع از سرزمین 
یمن. العاطفی در ادامه تصریح کرد، اقدامات وحشیانه ائتالف 
متجاوز علیه نیروهایش در جبهه ها مختلف در تناقض با عرف 
و قوانین انسانی اس��ت، آخرین این اقدامات هدف قرار دادن 
صدها تن از نیروهایش با جنگنده در جبهه نجران و سوزاندن 
آنها بود. وی س��پس سودان و مقامات سیاسی آن را به عقب 
کشیدن نیروهای س��ودانی از یمن و مشارکت در این کشتار 
دعوت کرد ودرباره عواقب وخیمی که در انتظار این نیروها در 
صورت ادامه جنگ است، هشدار داد. در همین حال ساکنان 
اس��تان عمران یمن راهپیمایی گس��ترده ای بر پا کرده و به 
نیروه��ای ارتش و کمیته های مردمی یمن بابت پیروزی در 

عملیات »نصر من اهلل« در محور نجران تبریک گفتند. 

هشدار وزیر دفاع یمن به متجاوزان
سعودی منتظر غافلگیری های جدید باشد

همزمان با چراغ سبز نخست وزیر عراق ، گروه های مقاومت 
عراق وابس��ته به الحش��د الش��عبی اعالم کردند که بزودی 
انتقام تجاوزات رژیم صهیونیس��تی و حمالت پهپادی آن به 

مواضع الحشد را خواهند گرفت.
 »عادل عبدالمهدی« نخست وزیر عراق نتایج تحقیقات مربوط 
به حمالت اخیر به مواضع سازمان »الحشد الشعبی« )بسیج 
مردمی( این کش��ور را اعالم ک��رد. عبدالمهدی در گفت وگو 
با ش��بکه خبری »الجزیره« گفت که »اس��رائیل در پِس این 
حمالت قرار دارد... و بسیاری از شواهد حاکی از آن است که 
در منطقه، هیچ کس به جز اسرائیل خواستار جنگ نیست«. 
این اظهارات موجب واکنش گروههای مقاومت عراق شد که 
وابس��ته به الحشد الشعبی هستند؛ به گونه ای که فرماندهان 
برخ��ی از این گروه ها وع��ده دادند که به زودی پاس��خ این 
تجاوزات را خواهند داد. »احمد المکصوصی« معاون دبیر کل 
»گردان های سید الشهداء« )ع( به روزنامه »العربی الجدید« 

-نزدیک به قطر گف��ت که فرماندهان این گردان ها، »از یک 
ماه پیش مطلع بودند که گزارش کمیسیون تحقیق مربوط به 
بمباران مقرهای الحش��د الشعبی، دخالت رژیم صهیونیستی 
در این اقدامات را ثابت کرده است«. المکصوصی اظهار داشت 
که »آمریکایی ها به عبدالمهدی گفته بودند که اس��رائیل در 
پس این حمالت قرار دارد. وی این مسئله را در چند جلسه 
به ما گفت، ولی این، اعالم رس��می از س��وی عراق بود«. این 
فرمان��ده عراقی با بی��ان اینکه ط��ی دو روز دیگر، گروه های 
مختل��ف عراقی در بغداد نشس��تی برگ��زاری خواهند کرد، 
تصریح کرد: »همه گزینه ها موجود است؛ خاصه اینکه ما حق 

پاسخ دادن را محفوظ می دانیم«.
المکصوصی با اش��اره به اینکه »رژیم صهیونیس��تی دور از 
تیررس ما نیس��ت«، خاطر نش��ان کرد ک��ه نمایندگانی از 
گروه ه��ای مقاومت عراق ب��ا عبدالمهدی دیدار و مس��ئله 

تجاوزات صهیونیستها را بررسی خواهند کرد.

گروه های مقاومت عراق بر پاسخ گویی به تجاوزات صهیونیست ها تاکید کردند
انتقام گیری از اسرائیل در آینده ای نه چندان دور 

پیش زمینه های تحقق 
اهداف یک کمیته 

همزمان با تشدید تنش ها میان پکن- واشنگتن صورت گرفت

قدرتنماییاتمیچیندر»تیانآنمن«

گزارش

کاسه گدایی 
وریست ها  و رسـوایی  تر

حامیانشان 
مهسا شاه محمدی


