
طرح سعودی-صهیونیستی برای 
زندان »الحوت« 

ی��ک نماینده پارلمان عراق درباره طرح س��عودی-
صهیونیس��تی ب��رای ایجاد هرج و مرج در اس��تان 
ذی ق��ار و فراری دادن تروریس��ت های س��عودی-

اماراتی از زندان »الحوت« هشدار داد.
»عبداالمیر تعیبان« نماینده فراکس��یون پارلمانی 
»الصادقون« عراق گفت، عربس��تان، امارات و رژیم 
صهیونیس��تی را عام��ل حمای��ت و تحریک برخی 
فعاالن در ش��هر »الناصریه« مرکز استان »ذی قار« 
ب��رای ایجاد هرج و م��رج در این ش��هر به منظور 

اجرای توطئه ای جدی در این شهر دانست.
به نوشته پایگاه خبری »المعلومه«، وی توضیح داد: 
برخی دس��ت های پنهان و پش��ت پرده کشورهایی 
مانند عربستان سعودی و امارات و اسرائیل به برخی 
س��اکنان اس��تان ذی قار پول تزریق می کنند تا آنها 
امنی��ت این اس��تان را به ب��ازی گیرند.این نماینده 
عراقی درباره هدف اصلی پش��ت پ��رده ایجاد هرج 
و م��رج و آتش اف��روزی در مرکز اس��تان ذی قار و 
منحرف ک��ردن تظاهرات های مردم��ی گفت: آنچه 
که در الناصریه در حال اتفاق اس��ت به دلیل وجود 
زندان »الحوت« در این ش��هر است که شمار زیادی 
از زندانیان سعودی و اماراتی را در خود جای داده و 
این امر نگران کننده است.وی افزود: برخی گروه های 
خارج از کنترل در اس��تان ذی قار بدون هیچ مانعی 
و به راحتی تردد می کنند و در این میان »مصطفی 
الکاظمی« نخس��ت وزیر نیز تنها به تماش��ا نشسته 
اس��ت زیرا دولت او دولت تعارفات است و چند بچه 
آن را اداره می کنن��د. در زندانهای عراق بیش از ۱۸ 
هزار تروریست، زندانی هستند که گهگاهی، طرفهای 
حامی آنها، به بهانه های واهی از دولت مرکزی عراق، 
خواس��تار آزادی آنه��ا می ش��وند. آخری��ن آنها نیز 
درخواس��ت ب��رای آزادی این تروریس��ت ها به بهانه 
ش��یوع ویروس کرونا بود که محقق نشد.خبر دیگر 
از حوزه امنیتی عراق آنکه نیروهای ارتش عراق طی 
عملیاتی در اس��تان »دیالی« مقادیری از تسلیحات 

متعلق به تکفیریها را کشف و ضبط کردند.

نیمچه گزارش

فرامرز اصغری

در حالی جهان معطوف به بحران کرونا و البته سیاست های 
بحران ساز آمریکا در جهان است که در اقدامی قابل توجه  
رزمایش مشترک ۶ روزه نظامیان ایران، چین، ارمنستان، 
ب��اروس، پاکس��تان و میانمار در منطقه جنوبی روس��یه 
تح��ت عنوان قفقاز ۲۰۲۰ با حضور تقریبا ۸۰۰۰۰ نظامی 
آغاز شد.رس��انه  ترکیه ای آناتولی و همچنین سفارت ایران 
در روسیه در گزارش های جداگانه خبر دادند که رزمایش 
قفقاز ۲۰۲۰ با مش��ارکت نظامیان چندین کش��ور شامل 

ای��ران و چین در جنوب روس��یه آغاز ش��د.  این رزمایش 
آخری��ن مرحل��ه از رزمایش آموزش نبرد در س��ال جاری 
اس��ت. خبر آغ��از رزمایش قفقاز ۲۰۲۰ در حالی منتش��ر 
شده که س��فارت جمهوری اس��امی ایران در فدراسیون 
روس��یه درباره ای��ن رزمایش بیانیه صادر ک��رد. حال این 
س��وال مطرح اس��ت که اهمیت این رزمای��ش در دوران 
کرونایی چیست؟ نگاهی بر ترکیب کشورها نشان می دهد 
ک��ه آنها از نظر جمعیتی بخش قاب��ل توجهی از جمعیت 
جهان را تشکل می دهند لذا این رزمایش می تواند مولفه ای 
برای بهبود روابط این کش��ورها باشد که تاثیرات بسیاری 
بر اقتصاد آنها خوهد داش��ت. این مس��ئله زمانی آشکارتر 
می ش��ود که آمریکا بسیاری از کشورهای حاضر در ائتاف 
را تحری��م نموده و این توس��عه هم��کاری مولفه ای برای 

شکس��ت این طرح است. نکته دیگر آنکه منطقه با بحران 
تروریس��م مواجه است دلذا نیازمند اراده ای برای مقابله با 
این وضعیت اس��ت. همگرایی نظام��ی و امنیتی مولفه ای 
ب��رای تقویت هم��کاری طرفیت در مبارزه با تروریس��م و 
رس��یدن به امنیت پایدار است. اس��ناد و شواهد منتشره 
نشان می دهد که کشورهای غربی برآنند تا با ناامن سازی 
آس��یای میاه و قفقاز، ضمن توس��عه نظامی گری در این 
مناطق به بحران سازی و چند دستیگی نیز بپردازند. رویه 
ای که نمود آن را در کش��ورهای ش��رق آسیا و خاورمیانه 
می توان مشاهده کرد که آمریکا  با ایجاد شکاف و اختاف 
میان کش��ورها به دنبال س��لطه گری و سایش قدرت های 

منطقه در تنشهای منطقه ای هستند. 
در این میان این رزمایش بیانگر آن اس��ت که کش��ورهای 

منطقه خود توان اداره امنیت منطقه را دارند و کشورهای 
غرب��ی حق دخالت در این امر را ندارند بهره گیری از توان 
نظامی و تجهیزات جدید و پیشرفته سندی بر این مسئله 
اس��ت. این رزمایش را می توان مهر تایید دیگری دانس��ت 
ب��ر اصل لزوم خ��روج آمریکا از منطقه و ح��ل بحران ها و 
چالش��های منطقه در تعمات بین همس��ایگی.  در جمع 
بندی نهایی از آنچه ذکر ش��د می ت��وان گفت که برگزاری 
رزکایش قفقاز ۲۰۲۰ یک مانور سراسری است که هدف از 
آنها نمایش توان کش��ورهای منطقه برای توسعه مناسبات 
حتی در حوزه امنیتی اس��ت که در صورت اجرایی ش��دن 
ابعاد آن در حزوه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی می تواند 
مولف��ه ای می تواند مولفه ای منطقه ای برای حل بحران ها و 

زمینه سازی برای اخراج آمریکا از منطقه می شود. 

یادداشت

گزارش

گروههای فلسطینی ضمن هشدار به سران سازشکار عربی،  
ضمن قدردانی از مواضع حمایت��ی رئیس جمهور الجزایر، 
تأکید کردند که مواضع وی، نشانگر موضع عربی اصیل در 

قبال مسئله فلسطین است.
گروههای فلسطینی از مواضع حمایتی »عبدالمجید تبون« 

رئیس جمهور الجزایر از فلسطین قدردانی کردند.
شبکه خبری المیادین به نقل از این گروهها گزارش داد که 
موضع تبون، »نش��انگر موضع عربی اصیل است که مسئله 
فلس��طین را در آغوش می گیرد و از آن حمایت می کند«.

این گروهها از رهبران و حاکمان کشورهای عربی خواستند 
ک��ه از رئیس جمه��ور الجزایر پیروزی کنن��د، بر هژمونی 
صهیونیس��تی-آمریکایی حس��ابی باز نکنند و عادی سازی 
را نپذیرند.رئیس جمهوری الجزایر اعام کرد که کش��ورش 
روابط خود را با رژیم صهیونیس��تی عادی نخواهد کرد و از 
این مسئله نیز اس��تقبال نمی کند.وی تصریح کرد، مسئله 
فلس��طین برای الجزایر یک مسئله اصولی و برای ملت این 

کشور، یک مسئله مقدس است.
تبون ضمن انتقاد از شتاب کشورهای عربی برای عادی سازی 
روابط خود با صهیونیستها، خاطر نشان کرد: »به جز تشکیل 
کشور فلسطین در مرزهای ۱9۶7 به پایتختی قدس شریف، 
هیچ راهکاری برای مس��ئله فلس��طین وجود ندارد«.امارات 
و بحرین اخیرا روابط خود را رس��ما با رژیم صهیونیس��تی 
ع��ادی کردند؛ اقدامی که با موج��ی از محکومیت و انزجار 
گروههای فلس��طینی و کشورهای اس��امی مواجه شد. از 
س��وی دیگر یک��ی از رهبران جنبش حماس با هش��دار به 
رژیم صهیونیستی اعام کرد که مقاومت فلسطین می تواند 
تمام صهیونیستها را به پناهگاهشان بکشاند.»خلیل الحیه« 
یکی از رهبران برجس��ته جنبش حم��اس اعام کرد که ما 

می توانیم تمام صهیونیس��تها را به پناهگاه بکشانیم و بهتر 
اس��ت قبل از آنکه دیر شود به درخواست های ساکنان غزه 
گ��وش دهند. خبر دیگ��ر آنکه یک منب��ع آگاه از برگزاری 
نشست مش��ترک میان رهبران جنبش های فتح و حماس 
در ترکیه خبر داد. یک منبع آگاه در گفتگو با پایگاه خبری 
عربی ۲۱ اعام کرد که قرار اس��ت »جبریل الرجوب« دبیر 
کمیت��ه اجرایی جنبش فتح با رهب��ران جنبش حماس در 
ترکیه دیدار داشته باشد.  قرار است در این نشست مشترک 
در خصوص فرماندهی مشترک فلسطینی ها برای رویارویی 
با نقشه های رژیم صهیونیستی رایزنی شود.در حوزه نظامی 

فلسطین نیز خبر می رس��د نظامیان رژیم صهیونیستی در 
یورش به کرانه باختری ۱۱ فلسطینی را بدون تفهیم اتهام 

بازداشت کردند.
از سوی دیگر هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در دیدار با 
تعدادی از اعضای جنبش های اسامی لبنان ضمن تشریح 
ه��دف محاصره غزه، بر لزوم توجه به مس��أله قدس و حق 
بازگشت آوارگان فلسطینی تأکید کرد.رئیس دفتر سیاسی 
حم��اس در ادامه بر لزوم توجه به قدس تأکید کرد و آن را 
مس��أله همه امت اس��ام خواند. وی حق بازگشت را حقی 
مق��دس خواند و گف��ت، ملت فلس��طین از لبنان به خاطر 

پذیرش آواره های فلسطینی ممنون است.
هنیه س��پس اعام ک��رد، تاش هایی برای نابودی مس��أله 
آوارگان در جریان است و حق بازگشت باید احیا شود زیرا 

فلسطین، جایگزینی ندارد.
خبر دیگر آنکه کنش��گران اجتماعی و ش��اهدان عینی در 
فلس��طین از رفتارهای ش��نیع و آزار جنس��ی اس��رای زن 
فلس��طینی در زندان ه��ای رژیم صهیونیس��تی خبر دادند.

در حال��ی که انتقاده��ای بین المللی و هش��دارهای فعاالن 
حقوق بش��ر درباره وضعیت حدود ۴۳۰۰ اس��یر فلسطینی 
ادامه دارد، شاهدان عینی از آزار جنسی اسرا در زندان های 
رژیم صهیونیستی خبر می دهند. خبرگزاری آناتولی درباره 
آزارهای جنس��ی علیه زنان اسیر فلس��طینی در زندان های 
رژیم صهیونیستی گزارش��ی اختصاصی منتشر کرد.این در 
حالی اس��ت که برخی کش��ورهای عربی همچنان بر روند 
س��ازش تاکید دارند ضاحی خلفان چنانک��ه رئیس پلیس 
سابق دبی که پیش��تر خواستار عضویت رژیم صهیونیستی 
در اتحادیه عرب ش��ده بود، این بار خواستار تشکیل دولت 
واحد فلسطینی- اس��رائیلی شد.خلفان در حساب توئیتری 
خود نوش��ت: »خوشحال می شوم که به رهبران اسرائیلی و 
فلس��طینی یک طرح ابتکاری برای حل منازعه فلسطینی-

اس��رائیلی را پیش��نهاد کنم و آن ادغام دو ملت باهوش در 
یک دولت واحد با رعایت حقوق بشر است«.از سوی دیگر ن 
ش��اهزاده »ترکی الفیصل« رئیس پیشین دستگاه اطاعات 
عربستان و سفیر پیشین این کشور در آمریکا و انگلیس به 
دفاع از توافق امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی پرداخت. 
الفیصل به شبکه خبری »اسکای نیوز« عربی گفت: »صلح 
با اسرائیل، یک حق حاکمیتی برای امارات و بحرین است و 

هیچ کس نمی تواند با آن مخالفت کند«.
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روسیه،  شرایط آمریکا را نپذیرفت
معاون وزیر خارجه روس��یه گفت، مس��کو فرصت کم��ی را درباره تمدید 
معاهده نیواس��تارت با آمریکا می بیند، چون شرایط مطرح شده از سوی 
واش��نگتن را نمی پذیرد. س��رگئی ریابکوف، پس از آن این صحبت ها را 
مطرح کرد که مارشال بیلینگزلی، فرستاده ویژه ریاست جمهوری آمریکا 
در امور کنترل س��اح به یک روزنامه روس��ی گفت که مسکو باید توافق 
مشترک با آمریکا را برای تمدید نیواستارت پیش از انتخابات ریاست جمهوری 
نوامبر بپذیرد. ریابکوف گفت، این شرایط مطرح شده یک اولتیماتوم است و شانس 
دس��تیابی به چنین توافقی برای تمدید پیمان نیواس��تارت را که فوریه سال آتی 
میادی منقضی می شود، کمتر می کند.وی افزود: ما نمی توانیم با چنین شرایطی 
گفتگو کنیم. ناکامی در تمدید این توافق ستون اصلی توازن تسلیحات اتمی بین 

دو کشور را از بین می برد و به یک عنصر دیگر تنش تبدیل می شود.

تأکید ادیب بر به نتیجه رساندن طرح فرانسه
نخست وزیر مکلف لبنان در س��خنان امروز خود به تاش برای تشکیل 
ه��ر چه زودتر دولت متش��کل از افراد متخص��ص و موفقیت طرح ارائه 
ش��ده از طرف فرانس��ه فراخواند. »مصطفی ادیب« نخست وزیر مکلف 
لبن��ان اعام کرد، دردهای کنونی مردم لبنان، همکاری تمامی طرف ها 
برای تسهیل تشکیل دولت با برنامه ای مشخص را می طلبد. ادیب افزود، 
برخی طرف ها پیش تر قول حمایت از این دولت را داده اند، دولتی متش��کل 
از افراد متخصص که قادر به توقف فروپاشی و خارج کردن کشور از بحران باشد 
و اعتماد را به سازمان ها و شهروندان لبنانی بازگرداند. وی ضمن اعام اینکه برای 
تحق��ق این هدف از هیچ کمکی با همکاری »میش��ل عون« رئیس جمهور دریغ 
نخواه��د کرد، ابراز امیدواری کرد: همه برای موفقیت طرح فرانس��ه بدون اتاف 

وقت کار کنند، طرحی که مسیر نجات را در برابر لبنان می گشاید.

طرح ضد اسالمی هندوراس 
رئیس جمهور هندوراس ابراز امیدواری کرد که س��فارت این کش��ور در 
فلسطین اشغالی تا پایان سال جاری میادی از تل آویو به بیت المقدس 
منتقل ش��ود. »خ��وآن اورالن��دو هرناندز« رئیس جمه��ور هندوراس و 
»بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی در اقدامی که به طور 
قطع و یقین خشم مردم و مقامات فلسطین را در پی خواهد داشت، اعام 
کردند که دولت هندوراس امیدوار است تا پایان سال میادی ۲۰۲۰ سفارت 
خود در فلسطین اشغالی را از تل آویو به بیت المقدس منتقل کند. هرناندز در یک 
پیام توئیتری نوشت: »برای تقویت اتحاد استراتژیکمان، ما ]هندوراس و اسرائیل[ 
در م��ورد برنامه ریزی برای گش��ایش س��فارت ها در تگوس��یگالپا و بیت المقدس 
صحب��ت کردیم. م��ا امیدواریم در زمانی که این بیماری واگی��ردار ]کووید -۱9[ 

اجازه می دهد، تا قبل از پایان امسال این گام تاریخی را برداریم«.

 عربس�تان: یک گروه حقوق بشری از شهرداران 
ش��هرهای ب��زرگ جهان خواس��ت در نشس��تی که 
س��عودی ها در آس��تانه س��الگرد قتل یک خبرنگار 
س��عودی برگزار خواهند کرد ش��رکت نکنند.ائتاف 
بین المللی حقوق بشری در نامه ای از شهرداران لندن، 
نیویورک، برلی��ن، پاریس، رم، لس آنجلس و مادرید 
که از جمله دعوت ش��دگان به این نشست هستند، 

درخواست کرده آن را مورد تحریم قرار دهند.

 جمه�وری آذربایجان: در حالی که تنش ها بین 
جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منازعه ناگورنو 
قره باغ ادامه دارد، باکو از س��اقط کردن یک پهپادی 
ارمنستانی خبر داد.وزارت دفاع جمهوری آذربایجان 
امروز دوش��نبه اعام کرد که این کش��ور یک پهپاد 
ارمنستانی را که با ورود به حریم سرزمینی جمهوری 
آذربایجان مشغول انجام عملیات شناسایی بود، هدف 

قرار داد و ساقط کرد.

 مصر:هزارن نفر از مردم مصر ش��امگاه یکش��نبه 
در اس��تانهای »القاهرة«، »القلیوبی��ة«، »الجیزة«، 
»المنیا«، »أسیوط«،  »البحیرة«،  »اإلس��کندریة«، 
»س��وهاج« و »أس��وان« علی��ه دولت این کش��ور 
تظاه��رات کردند.روزنامه »العربی الجدید« گزارش 
داد، م��ردم مصر در این اس��تان ها، »به خاطر ظلم، 
خواستار برکناری عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور 

این کشور از حکومت شدند«.

 ترکی�ه: علی رغم اع��ام »فائز الس��راج« رئیس 
دولت وفاق ملی لیبی مس��تقر در طرابلس، ترکیه 
ب��از هم بر تداوم حمایت خ��ود از این دولت تاکید 
کرد.»ابراهیم کالین« س��خنگوی ریاست جمهوری 
ترکیه گفت توافقات و همکاری های ترکیه با دولت 
وفاق ملی لیبی حتی با وجود تصمیم السراج برای 

استعفا، ادامه خواهد داشت.

 قط�ر: دبیرکل ش��ورای هم��کاری خلیج فارس 
در جریان س��فر از پیش اعام نش��ده خود به قطر 
با تعدادی از مقامات این کش��ور دیدار کرد. »نایف 
بن فاح الحجرف« دبیرکل شورای همکاری خلیج 
فارس، در س��فری از پیش اعام نش��ده وارد دوحه 
ش��د.وی در جریان این س��فر با تعدادی از مقامات 
قطری از جمله وزیر خارجه این کشور رایزنی کرد.

هشدار گروه های فلسطینی به حکام عرب

روی هژمونی صهیونیستی-آمریکایی حساب  نکنید

عملیات قریب الوقوع ارتش سوریه 
در جنوب ادلب

منابع آگاه از موافقت ترکیه با عقب نش��ینی نیروهایش از جنوب ادلب به نفع 
ارتش سوریه و عملیات قریب الوقوع ارتش سوریه برای تسلط بر منطقه جبل 

الزاویه خبر دادند.
مناب��ع آگاه اعام کردند که ترکیه با عقب نش��ینی نیروهایش از جنوب ادلب 
به نفع ارتش س��وریه پس از گفتگوهای نفس گیری که با طرف روسی در ماه 

جاری در آنکارا انجام داده، موافقت کرده است.
ای��ن منابع بیان کردند: این بدان مفهوم اس��ت که ارتش س��وریه در آس��تانه 
عملیات سرنوش��ت س��از علیه گروههای تروریس��تی که در جنوب جاده ام ۴ 
هس��تند، قرار دارد. نیروهای ترکیه بخش��ی از نیروهای خود را از مناطق جبل 
الزاویه در جنوب ادلب خارج کرده اند و خبری از ستونهای نظامی و تجهیزات 
لجس��تیکی آنکارا به داخل اراضی سوریه هم، آنگونه که منابع محلی گفته اند، 

نیست و این روند به طور کامل متوقف شده است.
برای الیوم گزارش داد: از ش��مال غرب س��وریه خبر می رسد که ارتش سوریه 
خود را برای نبرد سرنوش��ت س��از به منظور تس��لط بر جبل الزاویه در جنوب 
ادلب آماده می کند.در این میان منابع محلی در منطقه »الجوادیه« در حومه 
الحسکه اعام کردند که اشغالگران آمریکایی، یک کاروان شامل ۶۰ خودروی 
نظامی را از طریق گذرگاه غیرقانونی »الولید« عراق وارد سوریه کردند و از این 
میزان، ۴۰ خودروی نظامی به پایگاه های غیرقانونی آمریکا در ش��هر الحس��که 
و ۲۰ خ��ودرو نظامی به فرودگاه »خراب الجیر« در حومه ش��مالی این ش��هر 

منتقل شدند.
بن��ا بر این گ��زارش، نیروهای آمریکایی به صورت مس��تمر کاروان های حامل 
تجهی��زات نظامی و لجس��تیکی و تس��لیحاتی خود را از طری��ق گذرگاه های 
غیرقانونی وارد الحسکه می کنند تا حضور غیرقانونی خود در منطقه »الجزیره« 
س��وریه را تقویت بخشند و به نوعی تداوم سرقت نفت و سرمایه های سوریه را 
با کمک ش��به نظامیان »قسد« و س��ایر گروه های مسلح همپیمان خود در این 
منطق��ه را تضمین کنند. همچنین نیروهای آمریکایی یک کاروان ش��امل ۳۰ 

تانکر نفت را از این کشور از طریق گذرگاه الولید به عراق انتقال دادند.

عامالن کشتار روهینگیایی ها 
همچنان آزاد

منابع خبری  با تشریح روایتی از جنایت ها علیه مسلمانان »روهینگیا« اعام 
ک��ردم که علیرغم ثبت تصاویر ماهواره ای از این جنایتها، هنوز تاش��ی برای 

مجازات عامان آن صورت نگرفته است.
روزنامه انگلیسی »آبزرور« در مطلبی درباره جنایت ها علیه مسلمانان روهینگیا 
نوش��ت: واقعیت آن اس��ت که ظلم و س��تم به مس��لمانان روهینگیا در ایالت 
»راخین« میانمار و پاکسازی نژادی آنها برخاف قانون صورت می گیرد.در ادامه 
مطلب این روزنامه انگلیس��ی آمده است: آنچه در ایالت »راخین« میانمار علیه 
مس��لمانان روهینگیا اتفاق می افتد یک جنایت به معنای دقیق کلمه است. در 
واقع، باید گفت که این جنایت یک لکه ننگ برای عامان آن محسوب می شود. 
سؤالی که هم اکنون وجود دارد این است که چرا عامان جنایت علیه مسلمانان 
روهینگیا مجازات نمی شوند؟ این سوال البته جواب های متعددی می تواند داشته 
باشد. آبزرور در ادامه یادآور شده است: شاید یکی از پاسخ ها به سواالت مذکور، 
فقیر بودن میانمار باش��د. این فقر موجب شده است تا حمایت های بین المللی 
از مس��لمانان روهینگیا انجام نش��ود. س��کوت جامعه جهانی در برابر جنایت ها 
علیه مس��لمانان روهینگیا نیز خود نکته قابل تأملی است.این روزنامه انگلیسی 
در ادامه تأکید کرده اس��ت: علیرغم وجود تصاویر ماهواره ای از ش��دت سرکوب 
مس��لمانان روهینگیا اما تاکنون هیچ تاش��ی برای شناسایی و مجازات عامان 
این جنایت ها انجام نش��ده اس��ت. این درحالی است که شاهدان عینی صراحتاً 
اعام کرده اند که ارتش میانمار بدترین جنایت ها را علیه مسلمانان مرتکب شده  
اس��ت. آبزرور در ادامه آورده است: طبق اعام ۲ افسر از شاهدان عینی، ارتش 
میانمار دس��ت به قتل های دسته جمعی علیه مسلمانان روهینگیا زده و اجساد 
آنها را در گورهای دس��ته جمعی دفن کرده اس��ت؛ کما اینکه نظامیان میانمار 
به زنان و دختران روهینگیا تجاوز کرده اند. یکی از افسران نیز اعام کرد که به 
نظامیان دس��تور داده شد تا مس��لمانان روهینگیا را چه کودک و چه بزرگسال 
به قتل برسانند. علیرغم تمامی این مسائل، عامان جنایت ها همچنان مجازات 
نش��ده اند. طی این سالها کش��ورهای غربی مدعی حقوق بش��ر در برابر کشتار 

مسلمانان راه سکوت در پیش گرفته اند.

جزئیات طرح انصارهللا برای 
توقف جنگ

یک روزنامه قطری گزارش داد که جنبش انصاراهلل طرحی به فرستاده سازمان 
ملل در یمن ارائه و مطالبات مشروع و قانونی ملت یمن را در آن مطرح کرده 

است.
 جنب��ش انصار اهلل ش��امگاه از مطالب��ات خود خبر داد ک��ه آن را به »مارتین 
گریفیتس« فرس��تاده س��ازمان ملل در یمن ارائه کرده اس��ت.روزنامه العربی 
الجدید گزارش داد که این مطالبات درباره توقف نفوذ نظامی به س��مت استان 
نفتی مأرب است.انصاراهلل از ائتاف سعودی-اماراتی خواسته است که محاصره 
را بردارند و به صورت جدی وارد مذاکرات ش��وند تا جنگ در این کشور پایان 
یابد. »مهدی المش��اط« رئیس ش��ورای عالی سیاسی یمن در سالروز پیروزی 
انقاب این کشور )۲۱ سپتامبر( این طرح را مطرح کرد. وی این پیروزی را به 
مردم یمن تبریک گفت و بار دیگر یمنی هایی را که در جبهه ائتاف س��عودی 
قرار گرفته اند، به آغوش وطن دعوت کرد.رئیس ش��ورای عالی سیاس��ی یمن 
از س��ازمان ملل و شورای امنیت خواس��ت به جای سیاست های دوگانه، اقدام 
ائتاف س��عودی در محاصره یمن و حمله هوایی به این کشور را محکوم کنند 

و گذرگاه های مرزی و فرودگاه ها در یمن را باز کنند.
وی با تأکید بر اینکه مطالباتی را به گریفیتس گوش��زد کرده اس��ت، گفت که 
این مطالبات، مطالبات بر حق و عادالنه ای برای ملت این کشور است.المشاط 
اش��اره ای به این مطالبات نک��رد، ولی العربی الجدید به نق��ل از »منابع آگاه« 
گزارش داد، طرحی که »عبدالملک الحوثی« رهبر انصار اهلل به گریفیتس ارائه 
کرده، ش��امل مطالباتی درباره سهم مشخص ملت یمن از منابع نفتی و گازی 

استان مأرب است.
به گفت��ه این منابع، مطالبات انصاراهلل ش��امل تقویت سیس��تم برق صنعاء از 
طریق مأرب و اختصاص باالترین مقدار گاز خانگی به مناطق آزاد ش��ده یمن 
با قیمتهای معین است.این جنبش همچنین به گریفیتس گفته است که باید 
شماری از زندانیان در بند ائتاف سعودی-اماراتی آزاد شوند. خبر دیگر از یمن 
آنکه رئیس شورای عالی سیاسی یمن اعام کرد که این کشور با هرگونه عادی 

سازی روابط با رژیم صهیونیستی مخالف است.


