
رویاهای نظامی انگلیس در 
پاسیفیک غربی

همزمان با کاهش ظرفیت هــای نظامی آمریکا در 
جهان، انگلیس که در سودای افزایش نفوذ جهانی 
در دوره پســابرگزیت است؛ در هماهنگی با آمریکا 
برای به چالش کشــیدن قدرت پکن، اوایل ســال 
میالدی آتی، یک ناوگروه تهاجمی به پاســیفیک 

غربی اعزام می کند.
روزنامــه »نیکی« ژاپن به نقل از منابع وابســته به 
دولت توکیو، از اعزام  یک ناوگروه تهاجمی انگلیس 
به آب های فراســاحلی ژاپن تا اوایل سال میالدی 
آتــی )۲۰۲۱( خبر داد.قرار اســت این ناوگروه که 
در رأس آن، نــاو هواپیمابر »ملکــه الیزابت« قرار 
دارد، بعد از مســتقر شــدن در پاســیفیک غربی، 
رزمایش های مشــترکی با نیروهای دریایی آمریکا 
و ژاپن داشته باشد.اگرچه حضور آمریکا در منطقه 
راهبردی پاسیفیک غربی، امری شایع است؛ استقرار 
یک ناوگروه انگلیســی در این منطقه، تازگی دارد.
با توجه به تحوالت منطقه ازجمله مناقشات مرزی 
در دو دریــای چین جنوبی و شــرقی و همچنین 
مداخــالت غرب در امور داخلــی هنگ کنگ، این 
اقدام نیروی دریایی انگلیس، حتماً با واکنش شدید 

دولت پکن مواجه خواهد شد.
اعزم ناوگروه الیزابت به پاســیفیک غربی در حالی 
اســت که انگلیس قرار است طی چهار سال آینده، 
بودجه نظامی خود را ۱۰ درصد افزایش دهد.به این 
ترتیب، طی چهار سال آینده، ۱۶.۵ میلیارد پوند )۲۲ 
میلیارد دالر( به بودجه نظامی انگلیس که در حال 
حاضر حدود ۴۲ میلیارد پوند اســت؛ اضافه خواهد 
شد.هدف از افزایش بودجه نظامی انگلیس، عهده دار 
شدن نقشی پررنگ تر در دنیای پسابرگزیت عنوان 
شده اســت. آمریکا به دلیل بحران های اقتصادی و 
شــکاف های اجتماعی داخلی به دنبال کاهش نفوذ 
مستقیم نظامی در جهان است و انگلیس به دنبال 

جایگزین شدن به جای آمریکاست.  

نیمچه گزارش

گزارش

آزادی بیان به ســبک فرانســوی که در آن اسالم ستیزی 
آزاد و انتشــار خشونت پلیس ممنوع است، موج اعتراضات 
گســترده در فرانســه را رقم زده اســت چنانکه تظاهرات 
هزاران نفری مردم فرانسه در پایتخت علیه الیحه امنیتی 
و سیاســت های ماکرون با ورود پلیس به خشونت کشیده 

شد و خیابان های پاریس به صحنه آشوب تبدیل شد.
 تظاهرات هزاران نفری مردم فرانسه در پاریس علیه پیش 
نویس الیحه امنیتی این کشور به خشونت کشیده شد و در 
حالیکه گروهی از معترضان خودروها را به آتش کشیدند، 
شیشه های فروشگاهها و ســاختمان های اطراف را در هم 
خــرد کردند، نیروهای پلیس نیز با گاز اشــک آور پاســخ 
دادند.بنا بر گزارش شبکه روسی »راشاتودی«، هزاران نفر 
از معترضان فرانســوی از متروی پاریس در حاشیه شمال 
شــرقی پایتخت فرانســه راهپیمایی اعتراضی خود را آغاز 
کردند و به ســمت میدان »پالس دوال ریپابلیک« در مرکز 
شــهر پاریس حرکت کردند.معترضان فرانسوی با برگزاری 
راهپیمایی در تالش برای ابراز نارضایتی خود به خشــونت 
پلیس و طرح های سیاســت امنیتــی »امانوئل ماکرون« 
رئیس جمهور فرانســه بودنــد. طبق گزارش راشــاتودی، 
معترضان پارچه نوشــته هایی را با خــود حمل می کردند 
که بر روی آن نوشــته شده بود: »فرانسه، سرزمین حقوق 

پلیس ها« و »انصراف از قانون امنیتی«.
در حالیکــه راهپیمایی های اعتراضــی در پاریس در ابتدا 
به صورت مســالمت آمیز و آرام برگزار شــده بود، پس از 
مدتی به خشــونت کشیده شــد و گروههایی از معترضین 
ســیاهپوش که صورت های خود را پوشانده بودند، شروع 
به شکستن شیشه ها و آتش  زدن خودروها کردند و خیلی 
زود خیابان های شــرق پاریس به صحنه آشوب تبدیل شد 
و معترضان شــروع به ایجاد موانع و آتش زدن آن کردند. 
طبق این گــزارش، معترضان شــعارهایی علیه رفتارهای 
خشــونت  آمیز پلیس فرانسه سرمی دادند و فریاد می زدند: 

»همه از پلیس نفرت دارند« و »ضدسرمایه داران«.
از طرف دیگر تصاویر ویدئویی منتشر شده است که برخی 

را در حال خسارت وارد آوردن به دوربین های مداربسته در 
امتداد مسیر و پرتاب مواد آتش زا و مواد منفجره به سمت 

نیروهای پلیس نشان می دهد.
از سوی دیگر، نیروهای امنیتی فرانسه نیز با گاز اشک آور به 

سمت معترضان حمله کردند و با توسل به زور تالش می کردند 
که جمعیت معترضان را متفرق کنند.تصاویر ویدئویی منتشر 
شده در شــبکه های اجتماعی، خیابان های پاریس را در دود 
غلیظ و آتش نمایش می دهد و خودروهایی در سطح خیابان ها 

دیده می شــوند که کاماًل در آتش سوخته  و چیزی جز یک 
الشــه از آنها باقی نمانده اســت. پلیس فرانسه می گوید که 
دست کم ۵۰۰ اغتشاش گر با نفوذ در اعتراضات مردم فرانسه، 

تالش داشتند تا آشوب و هرج و مرج به راه اندازند.
از طرف دیگر، »ژرارد دارمنین« وزیر شور فرانسه نیز بازداشت 
۲۲ نفر در جریان اعتراضات روز گذشته در پاریس را تأیید کرد 
و از نیروهای امنیتی برای آنچه که شجاعت در مقابل »افراد 
بسیار خشــن« توصیف کرد، قدردانی و تشکر کرد.بر اساس 
گزارش راشــاتودی، بیش از ۹۰ تجمع اعتراضی روز گذشته 
در سراسر فرانسه از جمله شهرهای بزرگی جون »مارسی«، 
»لیون« و »رنز« برگزار شد که اکثر آنها آرام و مسالمت آمیز 
بود.از زمانی که دولت فرانسه، پیش نویس جنجالی الیحه ای 
را معرفی کرد که طبق آن نیروهای امنیتی این کشور اروپایی 
به ابزارآالت جاسوسی بیشتری مجهز می شوند، فرانسه شاهد 

موجی از تظاهرات ضددولتی بوده است.
دولت فرانسه در صدد است با الیحه امنیتی، ابزارهای نظارتی 
دولت را افزایش داده و حق انتشــار تصاویر نیروهای پلیس 
در رسانه ها و شبکه های اجتماعی را محدود کند.با اینحال، 
طبق گزارش بی بی ســی، فدراسیون اتحادیه های کارگری 
فرانســه در حمایت از حقوق کارگران و عدالت اجتماعی در 
حال مبارزه علیه این قانون امنیتی هستند.طبق این گزارش، 
الیحه فوق بخشــی از اقدامات ماکرون برای تشدید قوانین 
قبل از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ است و مدعی است 
که محافظت از نیروهای پلیس در مقابل نفرت  پراکنی های 
اینترنتی باید تقویت شود اما معترضان فرانسوی تأکید دارند 
که دولت فرانســه در صدد محدود کردن آزادی های مدنی 
اســت.ماده جنجالی ۲۴ این الیحه، انتشار تصاویر مأموران 
پلیس را غیرقانونی اعالم می کند و مجازات یک سال حبس 
یا جریمه ۴۵ هزار یورویی برای متهمان درنظر گرفته است. 
در پی تشــدید اعتراضات در فرانســه، مقام های این کشور 
اروپایی وعده داده اند که تا اصالحاتی را در بند جنجالی در 
خصــوص محدود کردن حق فیلمبرداری از نیروهای پلیس 

در حین انجام وظیفه اعمال کنند.

فرامرز اصغری 

اتیوپی طی هفته های اخیر با بحران های امنیتی شدیدی 
مواجه شــده چنانکــه از آن با عنوان جنــگ داخلی یاد 
می شــود.  با آغاز تحــرکات مخالفان دولــت در منطقه 
تیگرای،  آبی احمد نخست وزیر اتیوپی اعالم جنگ داده 
و حمالت گسترده نظامی به این منطقه آغاز شد. در مدت 
کوتاهی این جنگ به جنگی منطقه ای مبدل شد و سودان 
و اریتــره را نیز درگیر کرد و در پایان نیز ســودالن اعالم 

کرد پس از ۲۵ ســال مناطق اشــغالی را از سلطه اتیوپی 
خارج کرده اســت. حال این ســوال مطرح است که چرا 
درگیری در این منطقه آغاز و چــرا به بحرانی منطقه ای 
مبدل شــد؟ هر چند که کشــورهای آفریقایی همواره با 
بحران و جنگ داخلی مواجه هستند و آنچه که در اتیوپی 
روی داد را نیــز مــی توان در این چارچوب دانســت اما 
تحوالت حاشــیه ای نیز در ورای آن قابل توجه اســت که 
ابعاد بیشــتری از جنگ را آشــکار می سازد. نخست آنکه 
پیش از آغــاز این درگیری ها از یک ســو میان اتیوپی و 
رژیم صهیونیستی توافق امنیتی امضا شد و از سوی دیگر 
سودان نیز رسما روابط با این رژیم را اعالم داشت. ادعای 
ســودان آن بود که آمریکا وعده لغــو تحریم ها را به آنها 

داده اســت. نکته مهم آن است که همزمان با آغاز بحران 
در اتیوپی از یک سو رژیم صهیونیستی از انتقال یهودیان 
این کشــور به سرزمین های اشــغالی خبر داد و از سوی 
دیگر ســودان نیز باز پس گیری اراضی اشغالی از اتیوپی 
را ســر داد. با توجه به این رفتارها می توان گفت که این 
بحران بازی دو سر برد برای صهیونیست ها بوده است چرا 
که از یک ســو جمعیت ســازی را با یهودیان اتیوپی اجرا 
کرده و نفوذ امنیتی در این کشــور را افزایش داده اند و از 
ســوی دیگر صهیونیســت ها و آمریکا به جای آنکه برای 
لغو تحریم ها ســودان اقدامی صورت داده باشند از جیب 
اتیوپی هزینه های ســازش را پرداخته کرده اند. در اصل 
برنده جنگ مذکور را می توان صهیونیســت ها دانست که 

نفوذ در آفریقا و نیز جمعیت سازی با یهودیان آفریقایی را 
اجرایی کرده اند. دوم آنکه آمریکا در کنار فرانسه طرح های 
گســترده ای برای نفوذ نظامی بیشــتر در آفریقا دارند لذا 
جنگ اتیوپی را می توان اقدامات آنها برای رسیدن به این 
مهم دانســت. جنگی که در آن مردم اتیوپی قربانی شده 
در حالی که صهیونیســت ها و غرب در لوای این کشتارها 
به منافع خود دســت یافته اند. نمود این رفتار را در سایر 
کشــورهای آفریقایی همچون لیبی، سومالی و... می توان 
مشاهده کرد که مردم قربانی سیاست های استعمار نوین 
شــده اند در حالی که در ظاهر درگیر جنگ داخلی بوده و 
با این ادعا نیز نهادهای بین المللی در برابر درد و رنج این 

ملت ها راه سکوت در پیش گرفته اند. 

یادداشت

در اتیوپی چه می گذرد؟ 

عادی سازی روابط با دشمن اسرائیلی حرام است
رئیس مجلس اعالی شیعیان لبنان عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 
را شرعا حرام خواند و از ملت ها خواست در برابر آن بایستند. »عبداالمیر 
قبالن« گفت، توافق عادی سازی روابط با دشمن اسرائیلی شرعا حرام است 
و راه را برای اجرای طرح موسوم به »معامله قرن« با هدف نابودی مسأله 
فلسطین هموار می کند. وی ضمن درخواست از ملت های عرب برای بی اثر 
کردن توافق های مذکور، بر ضرورت تحریم کاالهای صهیونیستی و مقابله با هر 
تالشی برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی تأکید کرد. شیخ قبالن در ادامه 
تالش یک صهیونیســت برای آتش   زدن کلیسای »الجثمانیه« در قدس شرقی را 
محکوم کرد و گفت، این اقدام تروریستی نشان دهنده کینه صهیونیستی نسبت به 
تمام مقدســات است و در چارچوب اقدامات سازماندهی شده برای یهودی سازی 

قدس در راستای خدمت به پروژه رژیم صهیونیستی انجام می شود.

برگزیت در مسیر شکست کامل
نخســت وزیر انگلیس و رئیس کمیســیون اروپا پس از تماس تلفنی در 
بیانیه ای نوشــتند به دلیل پابرجا بــودن برخی اختالفات، عدم حصول 
توافق برگزیت محتمل است. »بوریس جانسون« نخست وزیر انگلیس و 
»اورسوال فون ِدر لین« رئیس کمیسیون اروپا دیروز در تماسی تلفنی، 
موانــع پیش روی توافق خروج بریتانیــا از اتحادیه اروپا )برگزیت( را به 
بحث گذاشــتند. در همین حال جانســون و فون در لین پس از این تماس 
تلفنی در بیانیه ای مشــترک اعالم کردند:  »امروز در تماسی تلفنی میان اتحادیه 
اروپا و بریتانیا، بر پیشــرفتی که در بسیاری از زمینه ها حاصل شده است تأکید 
و از آن استقبال شد. با این حال اختالفات چشمگیری بر سر سه مسئله حیاتی 
باقی است. هر دو طرف بر این مسئله تأکید کردند که اگر این مسائل حل نشوند، 

عدم حصول توافق محتمل است«.

درخواست آمریکا تجاوزگری سیاسی است
ســخنگوی وزارت خارجه روسیه درخواست ســفارت آمریکا در برلین 
برای اعالم توقف احداث خط لوله »نورد استریم ۲« را ادامه تجاوزگری 
سیاسی واشنگتن در دهه های گذشته خواند. »ماریا زاخارووا« درخواست 
ســفارت آمریکا در برلین برای اعالم توقف احداث خط لوله انتقال گاز 
»نورد اســتریم ۲« را تجاوزگری سیاسی خواند. در همین چارچوب الزم 
به ذکر است این دیپلمات روس در صفحه فیس بوک خود نوشت: مهم نیست 
که چه زمانی و در کجا باشــد، مهم نیست که چه توافقاتی آن را قانونی می کند، 
خط لوله روسی همان واکنش یکسان ایاالت متحده در ده های گذشته را در پی 
داشته است—تجاوزات سیاســی و مقاومت غیرقانونی.پیشتر سفارت آمریکا در 
برلین از دولت آلمان خواســت ســاخت خط لوله بحث برانگیز گاز طبیعی »نورد 

استریم ۲« که گاز روسیه را به آلمان انتقال می دهد، متوقف کند.

 گواتماال: صد ها معترض به مشــکالت اجتماعی 
در گواتمــاال بــرای ســومین شــنبه پیاپــی در 
گواتماالسیتی، پایتخت این کشور تظاهرات کردند 
و خواســتار کناره گیری الخانــدرو جاماتی رئیس 
جمهور این کشور شــدند. تظاهر کنندگان پارچه 
نوشته هایی در دست داشــتند که روی آن نوشته 
شــده بود: »ما خواستار تغییرات عمیق هستیم، نه 
تغییرات سطحی«، »سیســتم را به طور ریشه ای 

تغییر می دهیم« و »فاسدان استعفا کنید«. 

 ارمنستان: مخالفیــن نخســت وزیر ارمنستان، 
تهدید کردنــد چنانچه وی تا سه شــنبه از قدرت 
کناره گیری نکند، کشــور را بــه صحنه تظاهرات 
سراســری تبدیل خواهند کرد.اپوزیسیون سیاسی 
ارمنســتان بعد از تجمع مقابــل اقامتگاه »نیکول 
پاشینیان« نخســت وزیر این کشور، به وی تا ظهر 

سه شنبه مهلت داد تا از قدرت کناره گیری کند.

 افغانســتان: همزمان با اعالم واشنگتن مبنی 
بر کاهش نیروهای آمریکایی از افغانســتان، بلژیک 
نیز از خروج نظامیان خود از این کشــور خبر داد. 
»لودیویــن ددوندر«، وزیر دفــاع بلژیک گفت که 
نیروهای بلژیکی ســال آینده افغانســتان را ترک 

خواهند کرد. 

 آمریکا: فروش ســالح آمریکا در سال ۲۰۲۰ با 
۲.۸ درصــد افزایش به ۱۷۵ میلیارد دالر رســید.

این رقم در مقایســه با سال ۲۰۱۹، ۲.۸ درصد یا 
۵ میلیــارد دالر افزایش یافته اســت. از این ۱۷۵ 
میلیارد دالر، تقریبــاً ۵۰.۸ میلیارد دالر از فروش 
ارتش خارجــی و حدود ۱۲۴.۳ میلیــارد دالر از 

فروش مستقیم تجاری بوده است.

 ژاپن: روزنامه ســانکی ژاپن گزارش کرد، توکیو 
به همراه فرانســه و آمریکا قصــد دارد تا رزمایش 
مشــترک زمینی و دریایی را برای نخستین بار در 
مه ســال آتی میالدی و در حالــی برگزار کند که 
ارتــش چین در حال افزایــش فعالیت های نظامی 
خود در منطقه اســت. این رزمایش مشــترک که 
در جزایر فاقد ســکنه ژاپن انجام می شود با هدف 
اقداماتــی کمکی در صورت وقــوع بالیای طبیعی 
است اما بخش هایی از آن بر دفاع در مقابل حمالت 

صورت می گیرد.
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سرکوب معترضان به خشونت پلیس فرانسه دهها زخمی و بازداشتی 
برجای گذاشت

پاریس درآشوب

کشتار معترضان در تظاهرات 
ضد نتانیاهو 

بحران سیاسی و اجتماعی در حالی اراضی اشغالی را فرا گرفته است که، یک 
نفر از معترضان به سیاســت ها و عملکرد نخست وزیر رژیم صهیونیستی، در 

جریان تظاهرات علیه وی در شهر تل آویو، کشته شد.
رســانه های رژیم صهیونیســتی بامداد یکشــنبه از کشــته شــدن یکی از 
شــرکت کنندگان در تظاهرات ضد »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر این رژیم 
خبر دادند.وبگاه عبری زبان »والال« نیز در این باره نوشــت، خانواده سوفر با 
صدور بیانیه ای بعد از کشته شدن وی گفتند که او هر هفته در تظاهرات علیه 

نتانیاهو شرکت کرده بود.
هــزاران نفر از تظاهرات کنندگان نســبت به سیاســت ها و عملکرد ضعیف 
نخســت وزیر رژیم صهیونیستی شامگاه شــنبه برای ۲۴مین هفته پیاپی در 
شهرهای مختلف فلســطین اشغالی به خیابان ها آمده و خواستار کنار رفتن 
وی از قدرت شــدند. الزم به ذکر اســت ددر ادامه بحران سیاســی در رژیم 
صهیونیســتی وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی با بیان اینکه نخست وزیر این 
رژیــم، منافع خودش را به منافع همگانــی ترجیح داده، گفت اختالفات آن 
دو به حدی زیاد اســت که برگزاری انتخابات جدید و انحالل کنست قطعی 
اســت.بعد از افزایش اختالفات درون کابینــه و رأی مقدماتی پارلمان رژیم 
صهیونیستی )کنست( به انحالل، »بنی گانتز« وزیر جنگ این رژیم برگزاری 
چهارمین انتخابات سراسری در فلسطین اشغالی طی دو سال اخیر را امری 
حتمی دانســت. خبر دیگر آنکه ســخنگوی جهاد اسالمی فلسطین با تأکید 
بر آمادگی مقاومت هشــدار داد، برآوردها و نشانه هایی از قصد اسرائیل برای 
انجام حمله علیه مقاومت فلســطین در اختیار دارد.هفته گذشته و همزمان 
با رزمایش رژیم صهیونیستی موســوم به »تیر کشنده« یک پهپاد حزب اهلل 
موفق شــود بر فراز الجلیل به پرواز درآید و ســالم به آشیانه برگردد. در این 
میان وزیر خارجه بحرین در نشست گفت و گوهای منامه، بر همکاری نظامی 

کشورش به همراه امارات با رژیم صهیونیستی صحه گذاشت. 

تعیین سرنوشت ونزوئال پای 
صندوق های رای 

دیرز ونزوئال صحنه برگزاری انتخابات سرنوشت ساز پارلمانی بود؛ رقابت هایی که 
می تواند منجر به خروج »نیکالس مادورو« از قدرت یا تقویت قدرت وی شود.

اکثریــت مجلس ملی کنونی )۱۳۲ کرســی از ۱۶۶ عضو( را گروه موســوم به 
مخالفان ونزوئال تشــکیل می دهنــد. مخالفین از ســال ۲۰۱۵ طی انتخابات 
پارلمانی قدرت را به دســت گرفته اند.نشــریه ال پائیس درباره اهمیت نتیجه 
انتخابــات برای هر دو گروه موافــق و مخالفان مادورو نوشــت: به باور برخی 
کارشناســان درصورتی که حزب حاکم بتواند مجدداً کنترل مجلس ملی را به 
دســت گیرد، )که از سال ۲۰۱۵ در دســت مخالفان اداره شده( مسیر مادورو 
برای اجرای برنامه هایش و اســتحکام پایه های قدرتش هموار خواهد شــد. در 
حالی کــه حزب مخالفان که با اختالفات بین اعضای خود روبرو اســت، امید 
چندانی به نتیجه انتخابات در جهت منافع خود ندارد. اپوزیســیون که به دلیل 
ناکامی های داخلی تضعیف شــده و حمایت مردمی را بیش از پیش از دســت 
داده، با این انتخابات با خطر مجازات سیاسی روبرو خواهد بود.این انتخابات که 
پیش بینی شــده بیش از ۲۰ میلیون نفر از ملت ونزوئال در آن شرکت کردند، 

چالشی بزرگ برای حزب طرفداران دولت و مخالفان محسوب می شود.
»نیــکالس مادورو« رئیس جمهور ونزوئال اعالم کرده که اگر در انتخابات پارلمانی 
ششم دسامبر )۱۶ آذر(، مخالفان پیروز شوند، وی آماده کناره گیری از قدرت است.

رئیس جمهور ونزوئال ضمن اســتقبال از حضور ناظران بین المللی از جمله ناظران 
کشورهای ایران، روسیه و ترکیه در کشورش تأکید کرد که نتیجه انتخابات پارلمانی 
ونزوئال بر جهان تأثیر خواهد گذاشــت.دولت واشنگتن در ادامه تالش برای نادیده 
گرفتن حق انتخاب مردم ونزوئال، صحت رقابت پارلمانی در این کشــور آمریکای 
التین را زیر ســوال برد.ونزوئال در حالی شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی )کنگره 
ملی( اســت که از هم اکنون، کشــورهای غربی و در رأس آنها آمریکا، صحت این 
رویداد سیاسی را زیر سوال برده اند. وی همچنین مدعی شد که آمریکا از مطالبات 

خود مبنی بر لزوم برگزاری انتخاباتی عادالنه در ونزوئال، کوتاه نخواهد آمد.

رونمایی یمن از تخصص و تسلیحات 
ابرقدرت ها 

فرمانده منطقه نظامی پنجم ارتش یمن تاکید کرد که در ساخت تسلیحات به 
حدی توانمند شــده اند که تخصص و تسلیحات کنونی آنان را تنها کشور های 

ابرقدرت دارند.
ســرتیپ »یوسف حســن المدانی« فرمانده منطقه نظامی پنجم در ارتش یمن 
اعالم کرد که نیرو های مســلح یمنی به لطف الهی، از تجربه، تخصص و صنعت 
نظامی الزم برای ســاخت انواع سالح هایی که تنها ابرقدرت ها در اختیار دارند، 
برخوردار هســتند.او گفت: با وجود تــداوم تجاوز و محاصره یمن، روند آموزش 
و تقویت فرماندهان تیپ ها و گردان های نیرو های مســلح یمن ادامه دارد و این 
امر بیانگر عزم و اراده ما بر تحقق پیروزی اســت و این نعمتی الهی اســت که 
ما شکرگزار آن هســتیم.فرمانده ارتش یمن افزود: تجاوز و حمله به یمن به ما 
آموخت که باید توانمندی ها و تجهیزات خود را پیشــرفته کنیم و تخصص الزم 
را کســب کنیم؛ لذا به خود اعتماد کردیــم. همه ما می دانیم که در آغاز حمله 
به یمن چگونه بودیم و در چه شــرایطی قرار داشتیم؛ نه پهپادی و نه موشکی 
بالســتیکی در اختیار داشــتیم، اما امروز وضع متفاوتی داریم. ما ارتشی قوی و 
آمــوزش دیده داریم که تخصص و تجربه زیادی در جنگ های مدرن در تمامی 
سطوح در اختیار دارد.در همین حال سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعالم کرد 
که متجاوزان در این کشــور در مراحل پایانی حضــور خود قرار دارند. »یحیی 
سریع« سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعالم کرد که عناصر متجاوز در یمن در 
آخرین مراحل حضورشان بسر می برند.وی افزود: عناصر متجاوز سعودی پس از 
شکست های پی در پی در یمن، در آخرین مراحل خود قرار دارند.استاندار شبوه 
یمن درباره توطئه جدید ائتالف متجاوز ســعودی علیه این استان هشدار داد.

األمیر در مصاحبه با خبرگزاری یمنی »سبأ« گفت که انتقال فرماندهی مناطق 
سوم، ششم و هفتم نظامی به بیحان و شهر عتق در راستای اجرای طرحی برای 
تبدیل اســتان شبوه به صحنه جنگ نامحدود در  آینده است.او هشدار داد که 

قبایل استان شبوه بهای این طرح خطرناک را پرداخت خواهند کرد.


