
یمن قادر است اهداف حساس 
اسرائیلی را هدفگیری کند

یکــی از مســئوالن دولت صنعا اعــام کرد، رژیم 
صهیونیســتی بعد از عادی ســازی روابط با برخی 
کشــورهای عربی تحرک نظامی در منطقه را آغاز 

کرده است.
جال الرویشــان، معاون دولت صنعا در امور دفاع 
و امنیت گفت: تل آویو بعد از عادی ســازی روابط با 
کشــورهای عربی تحرک نظامی در منطقه را آغاز 
کرده اســت. صهیونیســت ها از آغاز تجاوز ائتاف 
ســعودی به یمن از ائتاف حمایت لجســتیکی به 
عمــل آوردند و اکنون برای توجیه و بهانه تراشــی 
و تهدید جهت پیشــروی نظامی در منطقه تاش 
می کننــد. آنچــه که طی ۶ ســال نتوانســتند به 
آن برســند هرگز طــی یک ماه و حتــی در دوره 
رئیس جمهور منتخب  بایدن،  ریاست جمهوری جو 

آمریکا به آن نخواهند رسید.
وی تاکید کرد: صنعا قادر اســت اهداف حســاس 
اسرائیلی را در صورت ارتکاب هرگونه حماقتی علیه 
یمن مورد هدف قرار دهد. ما از کشــورهای ائتاف 
ســعودی می خواهیــم ایــن را درک کنند که اگر 
جبهه دریای سرخ شعله ور شود اوضاع بسیار وخیم 
خواهد شد. روزنامه هاآرتص به نقل از زپی بارئیل، 
یک تحلیلگر مســائل خاورمیانه نوشت: اسرائیل به 
زودی قادر به دسترســی به پایگاه نظامی در حال 
ساخت امارات در جزیره سقطری خواهد بود. زپی 
بارئیل یادآور شد که از زمان کنترل مجمع الجزایر 
یمن توسط شورای انتقالی جنوب، مقامات اماراتی 
کنتــرل زندگــی غیرنظامیان در مجمــع الجزایر 
سقطری را بر عهده داشــتند.بارئیل گفت: امارات 
متحده عربی ســال گذشته خروج از یمن را اعام 
کرد، اما این عقب نشــینی کامًا آن را از یمن جدا 
نکــرد، زیرا همچنان به پشــتیبانی، تأمین مالی و 
آموزش نیرو های شــورای انتقالی جنوب ادامه داد 
تا یمن را به دو بخش شــمالی و جنوبی تقســیم 
کند و بر باب المندب در دریای ســرخ و شهر عدن 

مسلط شود.

نیمچه گزارش

گزارش

گروه های فلسطینی در سالروز جنگ 22 روزه غزه ضمن 
اعتراض به سازشکاری برخی کشــورهای عربی و سکوت 
ســازمان ملل در برابر جنایات صهیونیست ها، ضمن اعام 
اینکه رژیم صهیونیســتی آینده ای در ســرزمین فلسطین 
ندارد، بر ادامه مبارزه مســلحانه برای فیصله دادن به این 

نبرد تأکید کرد.
جنبش حماس به مناسبت ســالروز جنگ 2۰۰۸-2۰۰۹ 
علیه نوار غزه بیانیه ای صادر و اعام کرد، مقاومت مسلحانه 
نــوک پیــکان در فیصله دادن بــه نبرد با رژیم اشــغالگر 
صهیونیستی است و این رژیم آینده ای در سرزمین فلسطین 
ندارد.بر اساس وب سایت رســمی حماس، این جنبش در 
ادامه، تشــکیات خودگردان را به قبول موارد مورد توافق 
میان همه گروه های فلســطینی و اجرای همزمان انتخاب 
ریاست تشکیات خودگردان، شورای قانونگذاری و شورای 
ملی شــد.حماس سپس آزادسازی اسرا را هدفی مقدس و 
در مقدمــه اولویت های خود خوانــد و گفت تا آزاد کردن 
همــه آنها آرام نمی گیرد.این جنبــش اعام کرد، مقاومت 
امروز آماده تــر و از محبوبیت مردمی باالتــری برخوردار 
اســت.حماس تصریح کرد، برای جنگ عجله نمی کند اما 
اگر دشمن به فکر جنگ بیفتد با غافلگیری های پیش بینی 
نشده روبرو می  شود و شکســت خواهد خورد.این جنبش 
فلسطینی، عادی ســازی روابط کشــورهای عربی با رژیم 
صهیونیســتی را لکه ننگی برای آنهــا خواند.جنگ 2۰۰۸ 
رژیم صهیونیســتی علیه نوار غزه یکی از وحشــیانه ترین 
حمات این رژیم بود که در آن، ۸۳ درصد کشته شــدگان 
از شهروندان عادی و زنان و کودکان فلسطینی بودند. سایر 
گروه های فلســطینی نیز بر اصــل ادامه مقاومت به عنوان 

تنها راهکار احقاق حقوق ملت فلسطین تاکید کردند. 

الزم به ذکر اســت رفتارهای ضد بشــری صهونیســت ها 
همچنان ادامــه دارد چنانکه منابع فلســطینی از تصمیم 
نژادپرســتانه رژیم صهیونیســتی در عدم واکسیناســیون 

اسرای فلسطینی مقابل ویروس کرونا خبر دادند.
»امیر اوحانا« وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیســتی اعام 
کرد که تهیه واکســن کرونا برای اســرای فلســطینی در 
زندانهای این رژیم وابسته به مجوز مقامات رسمی اسرائیل 
است.رســانه های صهیونیستی در این زمینه گزارش دادند 
که اوحانا دســتورالعمل هایی برای واکسیناســیون اسرا به 

اداره زندانها صادر کرده است.

باشــگاه اســرای فلســطینی در این زمینــه در بیانیه ای 
مطبوعاتــی تاکید کرد که این تصمیم نژادپرســتانه رژیم 
اشغالگر صهیونیستی یک نمونه تجاوز جدید به حق درمان 
اسرا اســت.بر اساس آخرین آمار از 44۰۰ اسیر فلسطینی 
که 41 نفر از آنها زن و 17۰ نفر کودک هســتند 14۰ نفر 

به کرونا مبتا شده اند.
خبــر دیگر آنکــه وزارت خارجه فلســطین اعام کرد که 
یهودی ســازی قدس و تــاش برای از بیــن بردن هویت 
عربی-فلسطینی در چهار سال اخیر در سایه حمایت دولت 
آمریکا از رژیم صهیونیســتی بشــدت افزایش یافته است.

در این بیانیه آمده اســت که کابینه رژیم صهیونیستی به 
نخســت وزیری »بنیامین نتانیاهو« به طور عمدی اجرای 
ده ها پروژه شهرک ســازی در اطراف فلســطین و تکمیل 
طرح جداسازی بخش شــرقی قدس از بخش غربی آن از 
یک ســو و اجرای پروژه احداث جاده های بزرگ مواصاتی 
برای شهرک  های صهیونیستی را تصویب کرد که بر اساس 
آن قدس به محله های فلسطینی مجزا از هم با پراکندگی 
شهرک های صهیونیســتی تبدیل می شود. خبر دیگر آنکه 
»فوزی برهوم« ســخنگوی جنبش حماس اعام کرد که 
رژیم صهیونیستی مسئولیت تمام پیامدهای حمله اخیر به 

نوار غزه را برعهده دارد.
وزیر بهداشت فلسطین حمله هوایی رژیم صهیونیستی به 
بیمارســتان کودکان در نوار غزه را محکوم کرد.بر اســاس 
بیانیه وزارت بهداشت فلسطین، در پی تیراندازی نظامیان 
رژیم صهیونیســتی در مجتمع پزشکی فلسطین در رام اهلل 

یک زن باردار و یک امدادگر زخمی شدند. 
ایــن جنایــات در حالی صــورت گرفته اســت که برخی 
کشــورهای عربی همچنان بر روند سازش ادامه می دهند 
چنانکه نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت که در 
تماس تلفنی با شــاه مغرب توافق کرده که هیأتی از رباط 
برای آماده سازی مقدمات جهت افتتاح سفارتخانه و ایجاد 
خط پروازی مســتقیم بین دو طرف به فلســطین اشغالی 
ســفر کند.این سازشــکاری در حالی صورت می گیرد که 
صهیونیست ها در داخل با بحران مواجه هستند چنانکه به 
دنبال مرگ یک شهرک نشین در قدس اشغالی در جریان 
تظاهــرات ضد دولتــی، نیروهای امنیتی بــا کتک کاری، 
دستگیری و اســتفاده از خودروهای آب پاش با معترضان 

درگیر شدند.

علی تتماج 

دوازده ســال پیش در چنین روزهای رژیم صهیونیستی 
جنگی تمام عیار را علیه غــزه آغاز کرد که به جنگ 22 
روزه غزه معروف شد در این جنگ تقریبا 142۰ فلسطینی 
به شهادت رسیده، بیش از ۸۰۰۰ منزل به صورت کلی یا 
جزئی تخریب و بیش از نیم میلیون فلسطینی آواره شدند. 
ملت فلســطین در حالی دوازدهمین ســالروز نخستین 
جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه را زنده نگه داشتند 
که تحوالت آن روزها درس هــای ماندگاری را برای ملت 

فلســطین به همراه داشت. نخست آنکه این جنگ پس از 
جنگ ۳۳ روزه لبنان در سال 2۰۰ این حقیقت را آشکار 
ساخت که ادعای شکست ناپذیری رژیم صهیونیستی یک 
ادعای واهی است و این مقاومت توان شکست این رژیم را 
دارد. مولفه ای که در جنگ های ۸ و 51 روز نیز زمینه ساز 

پیروزی مقاومت غزه بر ارتش صهیونیستی شد. 
فلســطینی ها آموختند که تنها گزینه مقابله با این رژیم 
مقاومت و قوی شــدن اســت که تقویت توان موشکی و 
دفاعی محــور این رویکرد بوده اســت. دوم آنکه واکنش 
کشورهای عربی به این جنگ نشان داد که خیانت ارتجاع 
عربی به فلســطین، منطقه و جهان اسام همچنان ادامه 
دارند و بانیان و امضا کنندگان کمپ دیوید ها و اسلوها به 
خیانت به فلسطین ادامه می دهند. نقابی که این کشورها 

بر چهره با ادعای حمایت از فلســطین زده بودند در طول 
این جنگ ها آشــکار و طی ماه های اخیــز نیز این نقاب 
برداشته شده و کشورهایی همچون امارات و بحرین رسما 
سازش با رژیم صهیونیستی را اعام و سودان و مغرب نیز 
تحت فشــار آنها به سازش پیوستند. سوم آنکه  نوع رفتار 
آمریکا در این جنگ قابل توجه اســت که آغاز جنگ در 
دوران ریاســت جمهوری بوش بود و ابتدای دوران اوباما. 
نکته مهــم آنکه هر دو به حمایت از رژیم صهیونیســتی 
پرداختنــد که ســندی بر پیونــد ناگسســتنی آمریکا با 

صهیونیست هاست. 
این رفتارها نشــان داد که دموکرات و جمهوریخواه هرگز 
به فکر فلســطین نبوده و نیستند و آمدن بایدن به جای 
ترامــپ نیز تغییری در این روند ایجــاد نمی کند. چهارم 

آنکه پس از این جنگ طبــق گزارش بین المللی ریچارد 
گلدســتون، رئیس کمیته حقیقت یابی که شورای حقوق 
بشــر پس پایان این جنگ فرستاد، ارتش اشغالگر در این 
جنــگ، جنایت های جنگی علیه اهالی نوار غزه که از 15 

سال پیش محاصره شده، مرتکب شدند.
 به رغم چنین گزارشــی، ســازمان ملــل تاکنون اقدامی 
برای مجازات عامان این جنایت صورت نگرفته اســت و 
صهیونیســت ها و حامیانشان همچنان به جنایت و کشتار 
ادامــه می دهند. در جمع بندی نهایی از آنچه ذکر شــد 
می توان گفــت که جنــگ 22 روزه غزه نشــان داد که 
مقاومت و وحدت تنها گزینه ملت فلسطین برای رسیدن 
به حقوقشــان تا تشــکیل کشور مســتقل فلسطینی به 

پایتختی قدس شریف است. 

یادداشت

پیام های ماندگار 

رسانه های اروپایی پدافند سعودی را به تمسخر می گیرند
رئیس کمیته عالــی انقاب یمن گفت، رســانه های اروپایی می گویند 
ســامانه های پدافند هوایی ســعودی کور هســتند و آن را به تمسخر 
می گیرند. »محمد علی الحوثی« گفت، یمن امروز توانســته بر ائتاف 
ســعودی-آمریکایی پیروز شــود. الحوثی تصریح کرد: امروز می توانیم 
بگوییم که توانســته ایم بر ائتاف با زرادخانه اش )ســاح( و و هر آنچه 
که دارد پیروز شــده ایم به نحوی که رسانه های اروپایی می گویند رادارهای 
سعودی کور هستند. وی افزود: رسانه های اروپایی اکنون پدافند هوایی سعودی 
را که دنبال ســامانه های فرانسوی است، به تمسخر می گیرند. الحوثی در ادامه 
گفت: ما امید زیادی به ادامه پشــتیبانی از جبهه ها و تحرک به سمت مقابله با 
ائتاف متجاوز داریم و فقط کمی تا تحقق پیروزی باقی مانده که در راستای آن 

کار می کنیم و آنچه ارائه می کنیم خدمت به ملتمان است.

هشدار آنکارا به آتن
وزارت خارجه ترکیه با تنش زا دانســتن اقدام یونان در مســدود کردن 
بخش هــای بزرگی از حریــم هوایی دریای اژه و شــرق مدیترانه جهت 
برگــزاری رزمایــش نظامی، به آتن هشــدار داد رفتار مســئوالنه و بر 
مبنای عقل ســلیم داشــته باشــد. در ادامه تنش های ترکیه با یونان بر 
ســر فعالیت های دریایی در شــرق مدیترانه و عملیات حفاری اکتشاف 
نفت و گاز، این بار آنکارا از آتن خواســت رفتار عاقانه ای داشته باشد.»حامی 
آکسوی« سخنگوی وزارت خارجه ترکیه با صدور بیانیه ای به اعامیه هشدارآمیز 
یونان به تمامی هواگردها )اعم از هواپیمای مســافربری، ترابری و نظامی( بر فراز 
بخش وســیعی از دریای اژه و شرق دریای مدیترانه )NOTAM(، واکنش نشان 
داد. وی تصریــح کرد که موضع ترکیه درباره احیای تمام کانال های دیپلماتیک با 
یونان بدون پیش شــرط، مخصوصا گفت وگوها درباره اکتشاف در مدیترانه، بدون 

دوترته آمریکا را تهدید کرد
رودریگــو دوترته رئیس جمهور فیلیپین تهدید کرد اگر آمریکا به موقع 
واکسن کرونا را تحویل ندهد، باید نیروهای نظامی خود را از این کشور 

خارج کند.
دوترته در جلســه ای با کارگــروه کرونای دولتش گفــت: »اگر آن ها 
نتوانند حداقل بیســت میلیون واکسن به ما تحویل دهند بهتر است ]از 
کشورمان[ بیرون بروند. بدون واکسن، ماندنی در کار نیست«.رئیس جمهور 
فیلیپین افــزود: »این چرت و پرت ها درباره آمریکا که می گویند آن ها می توانند 
فوراً ]واکســن را[ تحویل دهند باور نکنید. از وقتی در دولت هستم بارها با آن ها 
ســر و کار داشته ام«.دوترته ماه گذشته میادی پذیرفت توافق استقرار نیروهای 
آمریکایی در فیلیپین را که ســال 1۹۹۸ منعقد شده، تا ۶ ماه دیگر تمدید کند. 

این در حالی است که چند ماه قبل آن را به صورت یکجانبه لغو کرده بود.

 بحرین: مســئول گــروه پارلمانــی انگلیس در 
زمینه دموکراســی و حقوق بشر در منطقه خلیج 
فارس گفــت: لندن با اقدامات خود، به منامه برای 
ادامه نقض حقوق بشر در بحرین، چراغ سبز نشان 
می دهد.جوســی تام گفت: لندن با چشم پوشی از 
نقض حقوق بشر در بحرین، در واقع به منامه چراغ 
سبز نشــان می دهد که به تجاوزات و نقض هایش 
ادامه دهد.جوســی تــام گفت: »متأســفانه دولت 
انگلیس در ایجاد تغییرات واقعی شکست خورد؛ اما 
انتقادات در حال افزایش است و امیدواریم نخست 
وزیر با جدیت این موضوع را بررسی کند و آنچنان 
که شایسته این قضیه اســت، به آن اهتمام نشان 

دهد.«

 نیجریه: منابع شــبه نظامی و ســاکنان محلی 
اعام کردند، تروریســت های بوکوحرام در شمال 
شــرق نیجریه در نزدیکی مرز با کشــور کامرون 
حدود 4۰ چوب بر را ربوده و سه تن دیگر را به قتل 
بوکوحرام  تروریست های  منابع گفتند،  رســاندند. 
روز پنجشــنبه این گروگان ها را در جنگل "وولگو" 
واقع در نزدیکی شــهر "گامبــورو"، جایی که این 
چوب برها برای جمع آوری هیزم به آنجا می رفتند، 

نگه داشتند.

 پاکستان: سخنگوی ایالت بلوچستان پاکستان 
اعام کــرد، در نتیجه وقوع انفجار در نزدیکی یک 
زمین فوتبال در این ایالت، دو تن کشــته و هشت 
تن دیگر نیز زخمی شــده اند.وی افزود، مجروحان 
شامل دو پســر دبیرستانی هســتند که در زمین 
فوتبال حضور داشــتند و به بیمارستانی در نزدیک 
محل انفجار منتقل شــدند. حال برخی از هشــت 

مجروح وخیم است.

 نیجر: نیجر دیروز شــاهد برگــزاری انتخابات 
ریاست جمهورس اســت، فرایندی که برای اولین 
بار امکان انتقال قــدرت بصورت دموکراتیک را در 
این کشــور آفریقایی فراهم می کند.در این رقابت 
ها »محمد بازوم« وزیر کشــور ســابق نیجر، که از 
سوی حزب حاکم نامزد شرکت در انتخابات ریاست 
جمهور شــده،  گزینه اصلی پیروزی و جانشــینی 
»محمدو ایسوفو« رئیس جمهور فعلی نیجر است.  

گروه های فلسطینی در سالروز جنگ ۲۰۰۸ علیه غزه تاکید کردند 
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انحصار طلبی ثروتمندان انگلیسی 
برای دریافت واکسن کرونا

پنهان کاری دولتمردان انگلیس درباره نوع جدید ویروس کرونا در حالی جهان 
را با چالش های شــدیدی مواجه کرده اســت که در عرصه داخلی این کشور 
نیز انحصار طلبی ثروتمندان برای کســب واکسن کرونا بحران ساز شده است 
چنانکه ابرثروتمندان انگلیس با پیشنهاد پول بیشتر به کلینیک های خصوصی 

تقاضای واکسن بیشتر کرده و جان مردم معمولی را به بازی گرفته اند.
 ابرثروتمندان انگلیس در تاشــند تا به ازای پرداخــت 2۰۰۰ دالر برای هر 
دوز، بدون نوبت مشــمول دریافت واکســن بیشتر شــوند. آن ها با مراجعه به 
کلینیک های خصوصی، برای دریافت واکسن پول بیشتری پیشنهاد می دهند 
تا مانند مردم عادی در صف تزریق نایستند. این اقدام خودخواهانه ثروتمندان 
انگلیسی که اکثرا از سران و مقامات سیاسی و اقتصادی این کشور هستند در 
حالی جان میلیون ها نفر را به خطر انداخته اســت که پنهان کاری سران این 
کشور نیز بحران کرونا را در جهان شدت داده است چنانکه مقام های بهداشتی 
کانادا و چندین کشور اروپایی از کشف کرونای انگلیسی در کشور هایشان خبر 
داده اند.آژانس بهداشــت عمومی کانادا ابتــای دو فرد به گونه جدید ویروس 
کرونا در اســتان اُنتاریو را تأیید کرده اســت. همچنین پکن با شــیوع دوباره 
ویروس کرونا در این کشــور و افزایش آمار مبتایان اقدامات ســختگیرانه ای 

اتخاذ کرد.
در این میان اما رئیس جمهور آمریکا در توجیه عدم امضای بســته معیشــتی 
مبارزه با کرونا، باز هم به تکرار این ادعای اثبات نشده پرداخت که چین عامل 
شــیوع کووید 1۹ اســت. دونالد ترامپ در این باره نوشت: 2۰۰۰ دالر بعاوه 
2۰۰۰ دالر هم برای ســایر اعضای خانواده. نَه ۶۰۰ دالر. به یاد داشته باشید، 
این )ویروس کرونا( تقصیر چین بود! خبر دیگر آنکه وزارت بهداشــت فرانسه 
اعام کرد شمار بیماران کرونایی بستری در بخش مراقبت های ویژه در مقایسه 
با یک روز قبل افزایش یافته است.از آغاز همه گیری بیماری کرونا در فرانسه ، 
تا کنــون دو میلیون و 55۰ هزار و ۸۶4 مورد آلوده به ویروس کووید-1۹ در 

این کشور شناسایی شده است.

تبعید دومین گروه از مسلمانان 
روهینگیایی ها 

امتناع میانمار از تســهیل روند بازگشت مســلمانان روهینگیا به زادگاهشان، 
موجب شــده تا دولت بنگادش که طی سه سال گذشــته میزبانی آنها را بر 

عهده داشته، آنها را به جزیره ای دورافتاده منتقل کند.
 بنــگادش در تدارک اعزام دومین گروه از پناهجویان مســلمان روهینگیا به 
جزیره دورافتاده »بهاسان چار« در خلیج بنگال است.قرار است حدود یک هزار 
مسلمان که اصالتاً تبعه اســتان »راخین« میانمار هستند و از بیم نسل کشی 
ســازمان یافته دولت »نایپیــداو«، به بنگادش گریخته انــد؛ به رغم اعتراض 
نهادهای حقوق بشــری، طی روزهای آتی به این جزیره منتقل شوند. این در 
حالی است که اوایل ماه میادی جاری، اولین گروه که شامل یک هزار و ۶۰۰ 

پناهجو بود؛ در بهاسان چار مستقر شدند.
دولت بنگادش می گوید این جابجایی به طور داوطلبانه انجام شده و هیچ کس 
برخاف میل خود؛ منتقل نخواهد شــد. این درحالی است که انتقادها بیش از 
آنکه متوجه دولت داکا باشــد؛ علیه میانمار مطرح می شــود که با چشم بستن 
به روی جنایات نظامیان خود، مانع از بازگرداندن مســلمان روهینگیا به خانه 
و کاشانه شــان می شود. پیشتر »تام اندروز« گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور 
میانمار، با انتشــار بیانیه ای گفته بود: با وجود گذشت بیش از ۳ سال، شرایط 
بازگشــت مســلمانان راخینی از بنگادش به میانمار فراهم نشــده است. این 
وضعیت هم برای مسلمانان راخین و هم بنگادش قابل تحمل نیست.وی دراین 
خصوص اضافه کرد: آن ها خواستار بازگشت به خانه های خود هستند و سزاوار 
این نیز هستند. بحران روهینگیا از میانمار آغاز شد. بر این اساس دولت میانمار 
برای پایان دادن به این موضوع مسئولیت حقوقی و اخاقی دارد.ارتش میانمار 
در 25 آگوســت 2۰17 حمات خود را به منطقه راخین واقع در شمال غربی 
میانمار آغاز کرد. در این حمات هزاران غیرنظامی راخینی جان باخته و حدود 
۳5۰ روستا توسط ارتش و بوداییان افراطی به آتش کشیده شد. از سال 1۹7۰ 
تاکنون ۸4 درصد از جمعیت 2 میلیونی مسلمانان راخین در پی خشونت های 

ارتش میانمار و بوداییان افراطی به کشورهای همسایه گریخته اند.

آمریکا در عراق دست به 
خودزنی زده است

گردان هــای حزب اهلل  عراق هر گونه ارتباط با حمات موشــکی اخیر صورت 
گرفته علیه سفارت آمریکا در بغداد را رد کرد و درباره توطئه های شوم آمریکا 

هشدار داد.
ســخنگوی گردان های حزب اهلل عراق  اعام کرد حمات موشکی اخیر انجام 
شده علیه سفارت آمریکا در بغداد توسط گروه های مقاومت انجام نشده و معتقد 
است تنها طرفی که از این حمات موشکی  سود می برد، آمریکایی ها هستند.

محمد محیی الدین ســخنگوی گردان های حزب اهلل عــراق در این زمینه به 
شبکه الجزیره گفت : ایاالت متحده به دنبال افزایش فشار علیه گروههای حشد 
شــعبی است ، این فشار به ویژه با نزدیک شدن به سالگرد شهادت حاج قاسم 
سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقاب اسامی ایران و ابومهدی 
المهندس جانشــین رئیس حشــد شعبی عراق که توســط آمریکا در نزدیک 
فرودگاه بغداد ترور شــدند ، شــدیدتر هم می شود.هاشم الموسوی سخنگوی 
جنبش النجباء عراق هم در این زمینه به شــبکه الجزیره گفت : آمریکایی ها 
در برهــه اخیر به دنبــال ایجاد هرج و مرج در منطقه به طــور اعم و عراق به 
طور اخص هســتند. الزم به ذکر است دیروز رسانه های عراقی از حمله به یک 
کاروان لجستیک نیروهای وابسته به ائتاف بین المللی به فرماندهی آمریکا، در 
بابل خبر دادند. در این میان ســخنگوی دفتر سیاسی جنبش صادقون عراق از 
پروژه تخریب علیه نیروهای حشد شعبی توسط شبکه های ماهواره ای عربستان 
ســعودی و آمریکا خبر داد. »محمود الربیعی« سخنگوی دفتر سیاسی جنبش 
صادقون عراق، اعام کرد که رســانه های وابسته به عربستان سعودی و آمریکا 
علیه نیروهای حشــد شعبی عراق دست به کار شــده اند.وی افزود: این پروژه 
تخریب با هدایت شــبکه های ماهواره ای آمریکایی و سعودی صورت می گیرد.

الربیعی ادامه داد: طی چند روز اخیر، این رسانه ها برای خبرسازی و فضاسازی 
و متشــنج کردن اوضاع در عراق بســیار تاش کرده اند. خبر دیگر آنکه »ناصر 
ترکی« نماینده پارلمان عراق از ائتاف الفتح گفت که پارلمان تصمیم دارد بار 

دیگر طرح زمان بندی خروج نظامیان آمریکا از عراق را بررسی کند.


