
عربس�تان:  فیص��ل ب��ن فرحان آل س��عود وزیر 
خارجه عربستان در گفتگو با رسانه ژاپنی به موضع 
ریاض در قبال اعزام نیروهای ژاپنی به خلیج فارس 
پرداخت. وی افزود: آزادی کش��تیرانی مس��ئولیت 
همه ما اس��ت و مش��ارکت ژاپن در آن ارزشمند و 
ب��رای کمک ب��ه امنیت مهم ترین آب��راه جهانی در 
منطقه مهم اس��ت. ارتش عربس��تان ب��ا نیروهای 
نظامی ژاپنی که قرار اس��ت به خلیج فارس بیایند 

همکاری خواهد کرد.

ایرلن�د: وزارت خارجه ایرلند اعالم کرد که اتحادیه 
اروپ��ا عجله ای برای گفتگو ب��ا انگلیس در خصوص 
شرایط پسا برگزیت ندارد. وزارت خارجه ایرلند اعالم 
کرده که اتحادیه اروپا عجله ای برای گفتگو با انگلیس 
نداش��ته و مذاکرات بروکس��ل و لن��دن در خصوص 

شرایط پسا برگزیت در زمان مناسب انجام می شود.

افغانستان: یک رسانه گزارش داد که در سال های 
اخیر بیش از ۱۲ هزار جنگ افزار س��بک و ۱۱۰۰ 
خودروی نظامی فرماندهی پلیس والیت »هلمند« 
ناپدی��د ش��ده اس��ت. ی��ک رس��انه تحقیقاتی در 
افغانس��تان با انتشار اسنادی گزارش داد که از آغاز 
دولت موقت در این کش��ور در سال ۱38۱ تاکنون 
بیش از ۱۲ هزار جنگ افزار س��بک و هزار و ۱5۲ 

خودروی عادی و زرهی نظامی ناپدید شده است.

هن�د: پلیس باتوم به دست هند دیروز با معترضان 
ضد دولتی و مخالف قانون جدید شهروندی درگیر 
شد. ده ها هزار معترض در شهر کلکته، سفر نارندرا 
م��ودی، نخس��ت وزیر هن��د را به این ش��هر مورد 
اعتراض و انتقاد قرار دادند چون مقام های ش��هری 
و محل��ی مخالف قان��ون جدید ش��هروندی مودی 
هستند. پلیس اعالم کرد که بیش از ۱۰۰ معترض 

دستگیر شده اند.

چی�ن: وزارت امور خارجه چین اعالم کرد با وجود 
پی��روزی مجدد رئیس جمه��ور ضدچین در تایوان، 
مواضعش را در قبال این منطقه تغییر نخواهد داد.

این وزارت خانه در بیانیه ای اعالم کرد: »مهم نیست 
چه تغییرات داخلی در تایوان رخ دهد، این حقیقت 
ک��ه فقط یک چین در جهان وج��ود دارد و تایوان 

بخشی از چین است تغییر نمی کند«. 

ذرهبین

تخریب مزارع کشاورزی شرق غزه
رژی��م اش��غالگر قدس با باز کردن س��د م��زارع و 

محصوالت کشاورزی شرق غزه را نابود کرد
نیرو های رژیم اش��غالگر به عمد آب سد های شرق 
محله الش��جاعیه در ش��رق غزه را ب��ه روی مزارع 
ای��ن محله ب��از کردند که در پی ای��ن اقدام حدود 
۱۰۰ هکتار مزرع��ه گندم و جو و دیگر محصوالت 
کش��اورزی از جمله نخود فرنگ��ی، کلم پیچ و کلم 
در آب غرق ش��د. مقامات رژیم اشغالگر هفته پیش 
نیز س��د های ش��رق غ��زه را باز کردند ک��ه در پی 
آن صد ه��ا هکتار زمین کش��اورزی زیر آب رفت و 
محصوالت کشاورزی نابود شد. از سوی دیگر دفتر 
هماهنگ کننده امور انسانی سازمان ملل از تخریب 
منازل مس��کونی فلسطینی ها توس��ط اشغالگران 
صهیونیس��ت خبر داد. دفت��ر هماهنگ کننده امور 
انسانی س��ازمان ملل در اراضی اشغالی »اوچا« در 
گزارش��ی اعالم کرد که رژیم صهیونیستی طی دو 
هفته گذشته 8 ساختمان مسکونی را در منطقه ج 

واقع در کرانه باختری تخریب کرده است. 
خب��ر دیگر آنک��ه کانال ۱۲ اس��رائیل اع��الم کرد 
لغو این س��فر ب��ه دلیل تنش امنیتی اس��ت که از 
زمان ترور فرمانده س��پاه قدس ایران در منطقه به 
وجود آمده اس��ت. یک کانال اس��رائیلی اعالم کرد: 
یس��رائیل کاتس وزیر امور خارجه اسرائیل، سفری 
را ک��ه قرار بود ط��ی آن به دبی در ام��ارات برود، 
لغو کرد. از س��وی دیگر نظامیان صهیونیست پس 
از یورش به روس��تای کفر قدوم ب��ه طرف جوانان 
و خانه های فلس��طینیها بمب  صوتی و گاز آش��ک 
آور ش��لیک کردند که دهها نفر دچار حالت خفگی 
شدند. این در حالی اس��ت که  علی رغم امیدواری 
»بنیامین نتانیاهو« به تصویب ش��دن درخواستش 
ب��رای دریافت مصونیت قضائی از پارلمان این رژیم 
)کنس��ت(، اما رسانه های اس��رائیلی از احتمال رد 
ش��دن این درخواس��ت و برگزاری جلسه محاکمه 
وی خب��ر داد. ب��ه نوش��ته جروزالم پس��ت، احزاب 
آبی وسفید، اس��رائیل بیُتنا، کارگر، لیست مشترک 
اع��راب و اتحادی��ه دموکراتیک اع��الم کرده اند که 
اعضای آنها در کنس��ت به درخواست نتانیاهو برای 

مصونیت رأی مخالف خواهند داد.

نیمچهگزارش

آمریکا تاوان سنگینی خواهد داد
رئیس ش��ورای اجرایی حزب اهلل با اشاره به اقدام جنایتکارانه آمریکا در ترور 
فرمانده��ان مقاومت، تاکید کرد در روزه��ا، هفته ها و ماه های آینده آمریکا 

تاوان سنگینی خواهد داد.
سید صفی الدین،  تأکید کرد پاسخ واقعی به حمله به حاج قاسم سلیمانی و ابو 
مهدی المهندس نمی تواند در یک عملیات یا بمباران یا اقدام این چنینی خالصه 
ش��ود و این پاس��خ باید روندی باشد که تنها نتیجه آن اخراج آمریکا از منطقه است. او 
تأکید کرد: در ماه های گذشته شاهد دسیسه هایی بودیم که با نابسامانی اوضاع اقتصادی، 
مالی و معیشتی که روز به روز بدتر می شود علیه ما انجام گرفت و در لحظات سختی 
که کشور پشت سر می گذارد کسی مسئولیت آن را بر عهده نمی گیرد.  وی گفت: »پس 
از استعفای دولت و انتخاب رئیس جمهور، بار ها تأکید کردیم تأخیر در تشکیل کابینه 

درست نیست، زیرا پیامد های منفی آن دامان همه لبنانی را خواهد گرفت.« 

تأکید بر لزوم اخراج آمریکا از سوریه و عراق
س��فیر روس��یه در لبنان اعالم کرد، حضور نیروهای آمریکایی در س��وریه و 
عراق از نظر همه مردود است و برخی تالش می کنند از اتفاقات جاری برای 
ایجاد فاصله میان مسکو و تهران استفاده کنند. »الکساندر زاسپکین« درباره 
افزایش تنش کنونی میان آمریکا و ایران گفت: پاس��خ ایران به کشته شدن 
س��لیمانی مناس��ب بود و قدرت ایران در هدف گرفت��ن پایگاه های آمریکایی 
را نش��ان داد. برخی قوا تالش می کنند از جنایت آمریکا برای ایجاد مش��کل میان 
روسیه و ایران استفاده کنند.وی درباره حضور نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه 
گفت: حضور آمریکایی در سوریه و عراق از سوی همه طرف ها مردود است و شیوه 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا این است که قبل از آغاز هر مذاکره ای، میزان 
تنش را باال می  برد. زاس��پکین  گفت: این س��فر نمایشی نبود و ارتباطی به اتفاقات 

عراق و ترور قاسم سلیمانی نداشت.

دفاع »مودی« از قانون ضد اسالمی 
درحالی شواهد امر نشان می دهد که قوانین جدید هند زمینه ساز نقض حقوق 
مس��لمانان می ش��ودف مودی نخس��ت وزیر هند تاکید کرد که قانون جدید 
شهروندی در این کشور باعث ابطال حق شهروندی هیچ کس دیگر نمی شود.

نارندرا مودی، همچنین تاکید کرد، آنهایی که بازی سیاس��ی راه انداخته اند به 
صورت عمدی از درک این مس��اله امتناع کرده و مردم را منحرف می کنند.وی 
گفت: من تاکید می کنم که قانون جدید ش��هروندی حق شهروندی هیچ کس دیگر را 
باطل نمی کند بلکه ما به دیگران شهروندی می دهیم. پس از استقالل، ماهاتما گاندی و 
سایر رهبران بزرگ آن زمان همگی بر این باور بودند که هندوستان باید به اقلیت های 
دینی تحت پیگرد در پاکستان شهروندی بدهد. این قانون جدید به هندوها، سیک ها، 
پارسیان، مسیحیان، بودایی ها و پیروان آیین جین اجازه می دهد تا در صورتی که پیش 

از یا در تاریخ دسامبر ۲۰۱۴ وارد هند شدند، شهروندی این کشور را داشته باشند.

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

انگلیس��ی ها که در طول چند قرن اخیر هر چند که برآن 
بوده اند تا سیاست بازانه رفتار کنند اما بعد نظامی همواره 
از ابزارهای رفتاری آنها برای س��لطه و استثمار بوده است. 
کارنامه آنها در هند، کش��ورهای آفریقایی و دو اشغالگری 

در افغانس��تان و البت��ه مش��ارکت آنه��ا در اش��غال اخیر 
افغانس��تان و عراق و نیز جنگ ه��ای جهانی نیز گواهی بر 
این امر اس��ت. به عنوان نمونه در طول جنگ جهانی اول 
آنها 9 میلیون ایرانی را در یک قحطی به قتل رساندند اما 
آن را پنهان و هرگز مس��ئولیت آن را نپذیرفتند. در حوزه 
نظامی انگلیس��ی ها نکته قابل توجه مواضع اخیر آنهاست. 
وزیر دفاع انگلیس اعالم کرد لندن باید در زمینه تجهیزات 
نظامی س��رمایه گذاری کند تا به لح��اظ امنیتی کمتر به 
آمریکا وابس��ته باش��د. ب��ن واالس در گفتگو ب��ا روزنامه 
دومینیکال ب��ه طور صریح اعالم کرد ترس از اینکه ببیند 
دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سیاس��تی بیش 
از پی��ش یکجانبه اتخاد کند، او را بی خواب کرده اس��ت؛ 
اظهار نظر با چنی��ن صداقتی به ندرت اتفاق می افتد. وی 
افزود: فرضیه ای که بر اس��اس آن انگلیس همواره بخشی 
از ائتالف به رهبری آمریکاس��ت، دیگر معتبر نیست و در 

نتیج��ه دولت بای��د در این زمینه برنامه ری��زی کند. این 
سخنان در حالی مطرح شده که گزارش ها نشان می دهد 
بودجه نظامی انگلیس در س��ال ۲۰۱9 تقریبا 5۰ میلیارد 

دالر است. 
حال این سوال مطرح می ش��ود که اهداف انگلیس از این 
س��خنان چیس��ت؟ بخش��ی از این تح��رکات را در برنامه 
دولتمردان انگلیس برای افزای��ش بودجه نظامی می توان 
مش��اهده کرد. در حالی که وضعیت اقتصادی مناسبی بر 
انگلیس حاکم نیس��ت آنها به دنبال تقویت س��اختارهای 
نظامی و هسته ای خود هستند و این دوری از آمریکا می 
تواند بخشی از این طراحی باشد. نکته دیگر آنکه سیاست 
های انگلیس نشان می دهد که این کشور در عرصه رقابت 
نظامی با آلمان و فرانسه قرار دارد و سعی دارد تا با افزایش 
هزینه های نظامی خود را در چرخه رقابت نظامی در اروپا 
حفظ نماید بویژه اینکه صحبت هایی در باب فروپاشی ناتو 

نیز مطرح است. 
نکت��ه مهم دیگر آنک��ه انگلیس به خوب��ی از زوال جهانی 
آمریکا آگاه اس��ت و م��ی داند که این کش��ور توان ادامه 
نظامی گری جهانی ب��رای بلند مدت را ندارد لذا انگلیس 
به دنبال احیای جایگاه نظامی در جهان اس��ت که تقویت 
پایگاه نظامی در غرب آس��یا نمودی از این رفتار است. در 
اصل انگلیس به دنبال تبدیل شدن به جایگزینی در عرصه 
نظامی جهان اس��ت که در لوای ائتالف حراست از کشتی 
رانی، و یا مبارزه با تروریسم در غرب آسیا صورت می دهد 
چنانکه اخیرا نیز به افزایش نیرو در عراق پرداخته است. 

در جم��ع بندی نهایی از آنچه ذکر ش��د می توان گفت که 
مواض��ع وزیر دفاع انگلیس هر چند که برگرفته از واقعیت 
تزلزل آمریکاست اما در اصل ریشه در سیاست های نظامی 
انگلی��س در جهان دارد که رویای نظامی گری را در س��ر 

دارد.   

یادداشت

اخراج آمریکا حالل مشکالت 
لبنان 

نماینده حزب اهلل در پارلمان لبنان با تاکید بر اینکه به دنبال 
ترور سردار سلیمانی مرحله پیش رو، مرحله مقابله با حضور 
آمریکا در منطقه اس��ت، گفت: دولت لبن��ان برای مقابله با 

استعمار آمریکایی، باید به تقویت روابط با ایران برود.
»حس��ن فضل اهلل« عضو فراکس��یون وفاداری به مقاومت 
در پارلم��ان لبنان تاکید کرد پ��س از جنایت اخیر آمریکا 

در عراق لبنان وارد مرحله جدیدی ش��ده است که نام آن 
»ضرورت اخراج نظامیان آمریکایی از منطقه« اس��ت. عضو 
پارلمان لبنان طی نشستی سیاسی که حزب اهلل در حسینیه 
شهرک "طورا" در جنوب لبنان برگزار کرد ، گفت: »حضور 
نظامیان آمریکایی در منطقه موجب اش��غالگری،  سلطه و 
هژمونی آنها بر سرنوش��ت کش��ورهایمان شده است«. وی 
افزود: »به محض اینکه پارلمان عراق طرح اخراج نیروهای 
آمریکای��ی از عراق را تصویب ک��رد، "دونالد ترامپ" رئیس 
جمه��ور آمریکا عراقی ها را به تحری��م و باج خواهی تهدید 
کرد، زیرا دولت آمریکا دو گزینه برابر مردم ما قرار می دهد 

یا تسلیم ش��وند یا تحریم و جنگ را انتخاب کنند و وقتی 
ملت ها گزینه تسلیم شدن را انتخاب می کنند دولت آمریکا 
همه ثروت هایشان را می گیرد. همان گونه که پول و ثروت 
و سرنوش��ت کشورهایی را در منطقه که در برابرش به زانو 
درآمدن��د به یغما برد، اما هنگامی ک��ه ملت ها به مقابله با 

آمریکا می روند ثروت، آینده و شرافتشان مصون می ماند.
 وی اف��زود: »هنگامی که این را در نهادهای رس��می مطرح 
کردی��م به آنها گفتیم ایران از طریق این طرح نیازی به نفوذ 
در لبنان ندارد، اما برخی در دولت با این طرح مخالفت کردند 
به این بهانه که ایران تحت تحریم آمریکاست و به این دلیل 

لبنانی ه��ا را از برق به خاط��ر رضایت آمریکا منع می کنند.« 
خبر دیگر از لبنان آنکه برخی مردم لبنان برای هش��تادمین 
روز در شهرهای مختلف این کشور دست به اعتراض زدند و 
اعالم کردند، با تش��کیل دولتی که پاسخگوی مطالبات آنها 
نباشد، مخالف هس��تند. تظاهرات مردمی در لبنان بار دیگر 
در برخی مناطق بیروت و جنوب این کشور برای هشتادمین 
روز متوالی برگزار ش��د. تظاهرات کنندگان دیشب در مقابل 
منزل »عماد عثمان« مدی��ر کل نیروهای امنیت داخلی در 
منطقه »رأس النبع« بیروت تجمع کردند و به آنچه »سیاست 

سرکوب و ارعاب« نامیدند، اعتراض کردند. 

مردم عراق اخراج ایاالت متحده را راهکار حل مشکالت کشورشان می دانند

 جهنم صدام 
بهتر از بهشت آمریکایی 

مخالفت ژاپنی ها با اعزام نیرو به خاورمیانه 
طبق نتایج یک نظرس��نجی، اکثر مردم ژاپن مخالف اقدام دولت خود در 
اعزام نیروی خودپدافند نیروی دریایی این کش��ور ش��رق آسیا به غرب 

آسیا هستند.
طبق نتایج نظرسنجی خبرگزاری ژاپنی »کیودو« ، اکثر مردم ژاپن مخالف 
اقدام دولت توکیو در اعزام ناوگان نیروی دریایی این کش��ور ش��رق آسیا به 
منطقه غرب آسیا هستند. این نظرس��نجی که در سطح ملی طی روزهای 
شنبه و یکشنبه انجام گرفته است، نشان داد که 58.۴ درصد از مردم ژاپن 
مخالف اعزام نیروی دریایی کشورش��ان به منطقه غرب آسیا برای مأموریت 
جمع آوری اطالعات هستند و تنها 3۴.۴ درصد از این طرح حمایت کردند. 
نتایج این نظرسنجی در حالی منتشر شده است که روز شنبه، خبرگزاری »ان 
اچ کی« ژاپن گزارش کرد که دو هواپیمای شناسایی »الکهید پی 3 اوریون« 
متعلق به نیروی خودپدافند نیروی دریایی ژاپن برای مأموریت طوالنی مدت 
جمع آوری اطالعات در خصوص مسیر عبور و مرور دریایی ایمن عازم غرب  
آسیا شد. آنطور که رسانه های ژاپنی گزارش کردند، هواپیماهای مذکور در 
صدد جمع آوری و گزارش اطالعاتی هستند که به مسیر عبور و مرور دریایی 

ایمن کشتی های تجاری مرتبط با ژاپن کمک می کند.

 بهره برداری چین از بزرگ ترین
کشتی جنگی بومی

در مقابله با تهدیدات نظامی آمریکا، نیروی دریایی چین از بزرگ ترین و 
پیش��رفته ترین کشتی جنگی خود که ۱8۰ متر طول و ۱۰ هزار تن وزن 

دارد بهره برداری کرد.
این کش��تی ناوش��کن ۱۰ هزار تنی تیپ ۰55 که ۱8۰ متر طول دارد، 
»نانچانگ« نام دارد و می تواند قدرت نفوذ چین در منطقه غرب اقیانوس 
آرام را افزایش دهد.بر اس��اس تحلیل های انجام شده، این کشتی جنگی 
می توان��د حامل ۱۱۲ موش��ک  از انواع ضدهوا، دری��ا، زمین و حتی ضد 
زیردریایی باش��د. بهره برداری از این ناو نشان می دهد که نیروی دریایی 
چی��ن وارد عصر ناوش��کن های نس��ل چهارم ش��ده اس��ت.به گفته یک 
متخصص نیروی دریای��ی چین، ناو نانچانگ در یک گروه رزمی در کنار 
»ش��اندونگ« اولین ناو هواپیمابر بومی این کشور قرار خواهد گرفت.این 
ناو هواپیمابر، به یاد استان »شاندونگ«، یعنی جایی که این کشتی سال 
گذش��ته اولین بار و به صورت آزمایش��ی به آب انداخته ش��د، نام گذاری 
شده است و در اولین مأموریت محوله در پایگاهی در دریای چین جنوبی 

مستقر شده است.

تاکید دوباره ترامپ بر غارت نفت سوریه 
دونالد ترامپ مجددا تهدیداتش برای دزدیدن نفت س��وریه با توس��ل به 
زور را از س��ر گرف��ت؛ اقدامی که به گفته کارشناس��ان ب��ه مثابه جرمی 

جنگی است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در جدیدترین اظهاراتش از تصمیمش 
برای باقی گذاشتن تعداد کمی سرباز آمریکایی در کشور جنگ زده سوریه 
بعد از خارج ساختن کلی نظامیان آمریکایی از این کشور در ماه اکتبر دفاع 
کرده و مدعی ش��د آنها تنها به جهت تامین امنیت میادین نفتی س��وریه 
آنجا هستند. او در مصاحبه با فاکس نیوز گفت: آنها می گویند او )ترامپ( 
س��ربازان را در سوریه باقی گذاشت. شما می دانید من چه کار کردم؟ من 
نفت را به دست آوردم!ترامپ در ادامه این ادعایش گفت: تنها سربازانی که 
من دارم هم اکنون در حال به دست آوردن نفت هستند. آنها دارند از نفت 
محافظت می کنند. زمانی که مجری این مصاحبه خواست حرف ترامپ را 
با تاکید بر حضور س��ربازان آمریکایی در س��وریه تنها به جهت نگهبانی از 
تاسیس��ات نفت اصالح کند، رئیس جمهوری آمریکا حرف او را نیمه کاره 
گذاش��ته و گفت: "نمی دانم، ش��اید باید آن را به زور به دس��ت آوریم،  در 

حقیقت ما نفت را داریم و اکنون نفت در دست آمریکاست.

گزارش

همزم��ان با تش��دید اقدام��ات م��ردم عراق ب��رای اخراج 
آمریکایی ه��ا، ی��ک پایگاه تحلیل��ی آمریکایی با اش��اره به 
آش��فتگی هایی که واش��نگتن در عراق رقم زده نوشت: از 
نظر بس��یاری از عراقی ها، جهنمی که صدام در این کشور 
به وجود آورده بود، بس��یار بهتر از بهشتی است که آمریکا 

مدعی پدید آوردن آن در عراق است.
پایگاه تحلیلی آمریکایی »واش��نگتن اگزمینر« در گزارشی 
به تنش ها و آش��فتگی هایی اش��اره کرد که واشنگتن بعد 
از حمل��ه ۲۰۰3 به عراق و همچنی��ن ترور فرمانده نیروی 
قدس سپاه پاس��داران انقالب اسالمی در نزدیکی فرودگاه 
بغ��داد به بار آورد و نوش��ت، از نظر بس��یاری از عراقی ها، 
جهنم��ی که صدام حس��ین در عراق به وج��ود آورده بود 
بس��یار بهتر از باصطالح بهشتی اس��ت که واشنگتن وعده 
آن را در ای��ن کش��ور داده بود.این گزارش س��پس توضیح 
داد، بع��د از نزدیک به دو دهه اش��غالگری آمریکا در عراق، 
هم اکنون ثابت ش��ده است که ایاالت متحده به یک قدرت 
ناپایدار در این کشور تبدیل شده است و به جز توان نظامی 
خود، اهرم واقع��ی چندان زیادی در اختیار ندارد و تمامی 
قدرت و نفوذ در عراق در اختیار ایران قرار دارد. این وبگاه 
آمریکایی ادامه داد که از چشم انداز یک عراقی، آمریکا ابتدا 
یک مهاجم و سپس یک سازنده بی کفایت است و راهبردی 
که واشنگتن در عراق به کار گرفت موجب دور شدن هرچه 
بیش��تر آمریکا از عراق ش��د. جدا از نفرت��ی که عراقی ها از 

حمله آمریکا به کشورشان داشتند، در پی سرنگونی صدام، 
سیاس��تمداران تحت حمایت واش��نگتن در عراق، جوی از 
اختالفات سیاس��ی و مذهبی را در این کشور غرب آسیا به 

وجود آوردند که در نهایت به پیدایش داعش منتهی شد.
الزم به ذکر است در ادامه تحوالت عراق فرماندهی عملیات 
الحشد الش��عبی در نینوی، طی بیانیه ای از نتایج عملیات 
سوم برای پاکسازی »جزیره الحضر« در جنوب موصل خبر 
داد.  در این بیانیه که نسخه ای از آن در خبرگزاری رسمی 
عراق )واع( منتش��ر شد، آمده اس��ت: با تکیه بر تالش های 
اطالعات��ی دقیق در بخ��ش حفاظت اطالع��ات فرماندهی 
عملیات و تیپ های ۴۴ و ۲5 و بخش های مختلف فرماندهی 
عملیات و اداره مبارزه با مواد منفجره در س��ازمان الحشد 
الش��عبی، عملیات نظامی گس��ترده ای برای پاکسازی بقیه 
مناطق جزیرة الحضر در جنوب موصل انجام شد.  بر اساس 
این بیانیه، طی این عملیات، سه مخفی گاه جدید داعش و 
دو موتورسیکلت نابود ش��د و نیروهای عراقی موفق شدند 
با کمک بخش مهندسی الحش��د با وجود مین گذاری های 
صورت گرفته از سوی تروریست ها، در مسیر پیشروی کنند 
و منطقه را پاکسازی کنند. از سوی دیگر یک عضو پارلمان 
عراق از جمله اهداف مالقات روز گذشته نخست وزیر عراق 
با مقامات منطقه کردس��تان عراق را متقاعد کردن آنها به 
ضرورت اخراج نیروهای ائتالف آمریکایی از خاک کشورش 
خواند.»حسن المسعودی« عضو جریان حکمت در پارلمان 

عراق یکی از اهداف س��فر نخس��ت وزیر ع��راق به اربیل را 
متقاع��د کردن ُکردها برای پایان دادن به حضور آمریکا در 

عراق دانست.
 به گزارش پایگاه خبری المعلومه، المسعودی در اظهاراتی 
به تلویزیون عراق گفت: »عبدالمهدی تالش کرد ش��رکای 
ُکرد را به ضرورت برخورد با حضور بیگانگان در خاک عراق 
متقاع��د کند.« در همین حال اتحاد علمای مس��لمین در 
دیالی عراق نس��بت ب��ه اقدام آمریکا در تش��کیل یک تیم 
تخصصی برای تخریب وجهه محور مقاومت در این کش��ور 
هشدار داد.»جبار المعموری« رئیس این نهاد در گفت وگو با 
»المعلومه« تصریح کرد: آمریکا سالهاست که به استراتژی 
دستیابی به محور مقاومت تکیه کرده است و طی چند ماه 
اخیر، بیش از پیش و ش��فاف تر از گذش��ته، در این زمینه 

از طریق تریبون ها ش��بکه های اجتماعی و رسانه های دیگر 
فعالیت دارد و با خبرسازی و اتهام زنی و افترا زدن و انتشار 
ش��ایعات به دنب��ال تخریب وجهه مح��ور مقاومت به طور 
مشخص در عراق است. الزم به ذکر است یک مقام مسئول 
عراق درباره دلیل پرواز ش��ب گذش��ته بالگرد آمریکایی بر 
فراز فرودگاه بغداد و منطقه س��بز و خبر بس��ته شدن این 
ف��رودگاه توضیح داد.، مردم بغداد برای بار چندم طی چند 
روز اخیر، ش��اهد پرواز بالگردهای آمریکایی بر فراز منطقه 
س��بز و جاده فرودگاه بغداد بودند؛ جاده ای که خودروهای 
حامل سردار سپهبد »قاسم س��لیمانی« فرماندهی نیروی 
قدس سپاه و »ابومهدی المهندس« معاون سازمان الحشد 
الشعبی و ش��ماری از همرزمانشان هدف حمله تروریستی 

آمریکا قرار گرفت.

ویای نظامی انگلیس  ر
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