
جنگ رزمایش ها در اقیانوس آرام
با اوج گرفتن تنش ها در ش��رق آس��یا کشورهای 
چی��ن، آمریکا و تایوان در ح��ال برگزاری رزمایش 
همزم��ان در بخش ه��ای مختل��ف اقیان��وس آرام 

هستند.
رص��د اخبار ش��رق آس��یا نش��ان می ده��د که از 
دیروز دوش��نبه کش��ورهای چین، آمریکا و تایوان، 
رزمایش های دریای��ی خود را در اقیانوس آرام آغاز 
کرده اند.در همین رابطه، ارتش چین از روز گذشته 
تمرینات دریایی جدیدی را در دریای زرد ش��روع 
کرده است. پکن تاکید دارد برگزاری این رزمایش ها 
با هدف تامین امنیت چین انجام می شود و اقدامات 
ارتش ه��ای آمریکا و تایوان در واقع تحریک آمیز و 

متوجه پکن است.
آمریکا هم در همین روز تمرینات »سپر واالنت« را 
در اطراف جزیره گوام در اقیانوس آرام آغاز کرده و 
ارتش تایوان نیز در حال برگزاری رزمایش رایانه ای 

موسوم به »هان کوانگ« است.
ناوگان اقیان��وس آرام آمریکا اعالم کرده اس��ت در 
تمرینات یاد شده از کشتی های جنگی متعددی از 
جمل��ه ناو هواپیمابر »ی��و اس اس رونالد ریگان« و 
کش��تی جنگی »یو اس اس آمری��کا«، ۱۰۰ فروند 
هواپیما و ۱۱ ه��زار نفر از نیروهای دریایی، هوایی، 
ارتش و تفنگداران دریایی ایاالت متحده برای مدت 
۱۲ روز استفاده خواهد ش��د.از سوی دیگر روزنامه 
الیبرتی تایوان در گزارشی آورده است که رزمایش 
هان کوانگ که یک تمرین ش��بیه س��ازی رایانه ای 
محس��وب می ش��ود، با هدف مقابله با تهدید چین 
انجام می ش��ود و هدف رزمایش آمریکا را نیز چین 
دانس��ته اس��ت.در هفته های اخیر تنش ها در شرق 
آسیا به اوج خود رسیده و آمریکا نیز همانند همیشه 
با جانبداری از کشورهایی که با چین اختالف دارند 

بر شدت تنش های منطقه ای افزوده است.
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قاسم  غفوری

طی هفته های اخیر مس��ئله فلس��طین بار دیگر به یکی از 
محورهای اصلی تحوالت منطقه ای و جهانی مبدل شده است 
بویژه اینکه ترامپ رئیس جمهور آمریکا به دنبال بهره گیری 

از این مس��ئله به عنوان ابزاری انتخاباتی است. ابتدا امارات 
و پس از آن بحرین برقراری روابط با رژیم صهیونیس��تی را 
اعالم نمودند و دیروز نیز در واش��نگتن مراسم رسمی امضا 
این توافقنامه برگزار شد تا ترامپ بتواند از آن در جهت منافع 
انتخاباتی بهره گیرد. در کنار پیامدها و اهداف این طراحی، 
نکته قابل توجه اخبار منتشره درباره همگرایی امنیتی میان 
این کش��ورها و صهیونیست ها اس��ت چنانکه عریقات دبیر 
کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین در مصاحبه با 
ش��بکه سی.ان.ان گفت: جرد کوشنر مش��اور و داماد دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا به برخی از تصمیم سازان جهان 
ع��رب گفته که آمریکا ملزم به ادامه این مس��ائل )حمایت( 
نیست. باید اسرائیل را به سوی خود جذب کنید. نظریه وی، 
ایجاد ناتو عربی-اس��رائیل در منطقه است. این یک مسئله 
بس��یار خطرناک اس��ت. سخنان مطرح ش��ده درباره ناتوی 

عربی- اس��رائیلی و طرح های امنیتی میان طرفین در حالی 
مطرح می شود که در سال ۱387 وزیر خارجه وقت بحرین 
ادعای تشکیل ائتالف امنیتی منطقه ای با حضور کشورهای 
عربی، رژیم صهیونیس��تی و ترکیه را مط��رح کرده بود که 
بع��د از مدتی آن را اصالح کرد و نام ایران را حذف نمود. در 
همان زم��ان هیالری کلینتون وزیر خارجه وقت آمریکا نیز 
از ایج��اد چتر امنیتی برای خاورمیانه خبر داده بود. مجموع 
این مسائل نش��ان می دهد که آنچه امروز در باب همکاری 
امنیتی میان سازش��کاران و صهیونیست ها مطرح می شود 
برگرفته از طرحی قدیمی اس��ت که آمریکا از مدت ها پیش 
برای اهداف منطقه ای خود طراحی کرده است. نکته مهم آن 
است که ظاهر این طرح ایجاد چتری امنیتی در منطقه است 
حال آنکه س��ابقه صهیونیس��ت ها و طرح های آمریکا نشان 
می ده��د که آنها نه به دنبال امنی��ت منطقه بلکه به دنبال 

سلطه صهیونیست ها به ساختارهای امنیتی منطقه هستند. 
ب��ا توجه به ضعف اطالعاتی و امنیتی کش��ورهای عربی در 
صورت ایجاد هرگونه ائتالفی این ساختار صهیونیستی است 
ک��ه غالب خواهد ش��د. در همین حال ای��ن توافقات زمینه 
س��از سلطه دستگاه امنیتی صهیونیستی بر ساختار امنیتی 
کشورهای مذکور در قالب روباط دو جانبه می شود چنانکه 
در گذشته نمود آن را در روابط امنیتی رژیم پهلوی و رژیم 
صهیونیستی می توان مشاهده کرد. اکنون نیز روابط برخی 
کشورهای آفریقایی و ت حدودی هند با این رژیم در همین 
چارچوب قابل تعریف است. بر این اساس می توان گفت که 
ادعای توافق امنیتی صرفا یک بلف و توجیه برای سازشکاری 
است چرا که رژیم صهیونیستی محور بحران منطقه است و 
جز تش��دید بحران امنیتی هیچ دس��تاوردی برای منطقه و 

حتی کشورهای سازشکار نخواهد داشت.

یادداشت

گزارش

در اتحادی سراسری برای تحقق انتفاضه ای جدید در برابر 
سازشکاران، فلس��طینی ها فعالیت های اعتراضی خود علیه 
توافق عادی س��ازی روابط برخی کش��ورهای عربی با رژیم 

صهیونیستی را آغاز کردند.
این فعالیت ها در الخلی��ل، طولکرم و جنین کرانه باختری 
آغاز ش��د.تجمع دیگری نیز در میدان شهدای نابلس و نیز 
فعالیت دیگری در رام اهلل برگزار شد.گروه های فلسطینی در 
نوار غزه هم در همین راستا اعالم کردند، هر کسی بر روی 
حمایت رژیم صهیونیستی حساب باز می کند باید به تاریخ 
بنگرد.گروه ه��ای مذک��ور در ادامه از تمام��ی قوا در جهان 
عرب خواس��تند امروز را به روزی س��یاه ب��رای »حاکمان 
ذلت« تبدیل کنند و پرچم های فلس��طین را برافرازند.آنها 
اعالم کردند: این لحظه ای تاریخی است، باید نیروی خود را 

به اشغالگر نشان دهیم و ما در آستانه انتفاضه هستیم.
همچنی��ن جمعیت الوفاق بحرین بعن��وان بزرگترین گروه 
معارض این کش��ور، س��ازش حکومت این کش��ور با رژیم 
صهیونیستی را ذلت و خواری توصیف کرد. شیخ »حسین 
الدیه��ی« نائ��ب رئی��س جمعی��ت الوفاق بحری��ن بعنوان 
بزرگترین گروه معارض بحرینی، گفت که بحرینی ها تا ابد 

در کنار فلسطینی ها هستند.
او در گفت و گو با ش��بکه المیادین توافقات س��ازش با رژیم 
صیهونیستی را س��قوط سازشکاران عنوان کرد و گفت که 
آن ها تا کنون یک روز هم د رکنار مردم فلس��طین نبودند.

این معارض بحرینی تأکید کرد که هر کسی از قدس دفاع 
کند، گویی از مکه دفاع کرده اس��ت و هر کس��ی که امروز 
پش��ت به قدس می کند، فردا روز مکه را نیز واگذار خواهد 
کرد. س��خنگوی رسمی تشکیالت خودگردان ضمن مردود 

خوان��دن توافق نامه ه��ای آمریکایی و اس��رائیلی با عرب و 
غیر ع��رب اعالم کرد، این توافق ها ن��ه تنها به صلح منجر 

نمی شود بلکه نتیجه آن تنش بیشتر است.
»نبیل ابوردینه« س��خنگوی رسمی تش��کیالت خودگردان 
اع��الم کرد، همه توافقنامه های آمریکایی و اس��رائیلی چه با 
ع��رب و چه با غبیر ع��رب مردود اس��ت.ابوردینه افزود، این 
توافق نامه ه��ا منجر به صلح در منطقه نخواهد ش��د و رام اهلل 
عادی س��ازی را نخواهد پذیرفت. مس��یر صل��ح همان قانون 
مشروع بین المللی است، قدس شرقی پایتخت فلسطین است 

و خروج از اینها، خنجر زدن به پشت ملت فلسطین است. در 
این میان »هند العتیبه« مدیر ارتباطات اس��تراتژیک وزارت 
امور خارجه و همکاری بین الملل امارات  توافق کش��ورش و 
رژیم صهیونیستی را یک پیروزی برای دیپلماسی و نشانه های 
امی��دواری جدید برای منطقه خواند.او در یادداش��تی که در 
روزنامه صهیونیس��تی »هاآرتص« منتشر کرد، مدعی شد:» 
این صلح، یک فرصت تاریخی و اساس��ی است، اما جایگزین 

صلح بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها نیست«.
در مقابل دبیر کل جنبش جهاد اس��المی فلسطین ضمن 

رد فکر صلح و همزیس��تی با طرح صهیونیسم، تأکید کرد 
که مبارزه با دش��من صهیونیس��تی ادامه خواهد داشت تا 
ملت فلس��طین به پیروزی برس��د.»زیاد النخاله« دبیر کل 
جنبش جهاد اسالمی فلسطین، با تأکید بر لزوم اتحاد بین 
گروه های فلسطینی، تأکید کرد که این اتحاد، عامل اصلی 
ایس��تادگی این ملت و پایبندی آن به حقوق تاریخی خود 
در فلسطین اس��ت. همچنین دبیر کمیته اجرایی سازمان 
آزادی بخ��ش فلس��طین ضم��ن انتقاد از س��ازش امارات و 
بحرین با رژیم صهیونیس��تی، تأکید ک��رد که مبارزه ملت 
فلسطین با این رژیم ادامه خواهد داشت.»صائب عریقات« 
دبیر کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین )ساف(، 
توافق امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی را توافق »صلح 

در ازای حمایت« نامید.
از سوی دیگر »القسام« شاخه نظامی حماس با انتشار کلیپی 
توانایی های نظامی خود را به رخ دشمن صهیونیستی کشید.

بر اساس این گزارش، این کلیپ با پیامی از »محمد ضیف« 
فرمانده کل القسام آغاز می ش��ود. ضیف اعالم می کند: ای 
اش��غالگران غاصب به ش��ما می گویم همانطور که سلیمان 
فرزند داوود )علیهما السالم( گفت » ارجع إلیهم فلنأتینهم 
بجنود ال قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون« 
)به س��وی آنان برگرد، پس ما حتماً لش��کریانی برآنان وارد 
می کنی��م که برای آنان تاب مقابله نیس��ت و ما حتماً آنان 
را از منطقه، ذلیالن��ه آواره می کنیم در حالی که خواری را 
احس��اس خواهند کرد.( از س��وی دیگر بیش از ۵۰ نهاد و 
جمعیت آمریکایی عربی و اسالمی همزمان با امضای توافق 
صلح میان رژیم صهیونیس��تی و امارات و بحرین علیه این 

توافق ها خارج از کاخ سفید تجمع کردند.

ناامنی با ادعای امنیت

www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatroozفرادید چهار شنبه  26 شهریور 1399  شماره 5404 

فرمانده سنتکام مداخله روسیه را رد کرد
فرمانده نیرو های آمریکا در خاورمیانه )سنتکام( اعالم کرد شواهد اثبات 
شده ای در خصوص دست داشتن روسیه در ترور نیرو های این کشور در 
افغانس��تان وجود ندارد. ژنرال کنت مکنزی در مصاحبه با شبکه ان بی 
سی نیوز تاکید کرد توطئه نیرو های روسیه برای کشتن نیرو های آمریکا 
در افغانس��تان با درجه قطعیت باال برای من ثابت نش��ده است. روزنامه 
نیویورک تایمز چندی پیش در مقاله ای نوشت: مقامات اطالعاتی آمریکا به 
این نتیجه رسیده اند که یک واحد اطالعات نظامی روسیه به صورت مخفیانه به 
شبه نظامیان مرتبط با طالبان برای کشتن نیرو های ائتالف و نظامیان آمریکایی 
در افغانس��تان پاداش پیش��نهاد داده اس��ت. بنا بر این ادعا، مقامات آگاه از این 
موض��وع اعالم کردند این اتفاق در بحبوحه گفتگو های صلح برای پایان دادن به 

جنگ طوالنی در افغانستان رخ داده است.

روابط  اروپا و ترکیه در وضعیت حساس
مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می گوید مذاکرات چند روز آتی، 
تعیی��ن کننده جهت روابط بروکس��ل-آنکارا خواهد ب��ود. جوزف بورل 
می گوید رابطه بروکس��ل- آن��کارا در نقطه ای از تحول ق��رار دارد.وی 
گف��ت: در لحظه ای از تحول تاریخی قرار داریم که بس��ته به آنچه طی 
روزهای آتی اتفاق می افتد )به س��ت خیر یا ش��ر( جهت گیری می کنیم. 
وی همچنین از دولت آنکارا خواست از درگیری در مدیترانه شرقی اجتناب 
کرده و به مسائل حقوق بشری شهروندان ترکیه نیز بها دهد. درگیری ها در شرق 
مدیترانه ناشی از اختالف نظر در باب بهره برداری از منابع گاز طبیعی در منطقه 
مورد مناقشه میان ترکیه، یونان و قبرس است. در این میان، فرانسه به جانبداری 
از آتن و نیکوزیا به میدان آمده و اتحادیه اروپا هم تهدید کرده چنانچه آنکارا پای 

میز مذاکره نیاید، به تحریم متوسل خواهد شد.

قطر سوار قطار عادی سازی روابط نمی شود
سخنگوی وزارت خارجه قطر اعالم کرد که این کشور سوار قطار عادی 
سازی روابط با دشمن صهیونیستی نمی شود.»لولوه الخاطر« سخنگوی 
وزارت خارجه قطر در گفتگو با خبرگزاری بلومبرگ اعالم کرد که قطر 
به جمع همس��ایگان خود در منطقه خلیج فارس و قطار عادی س��ازی 
رواب��ط با اس��رائیل و برقراری روابط دیپلماتیک ب��ا تل آویو بدون حل و 

فصل درگیری ها با فلسطینی ها نمی پیوندد.
الخاطر بیان کرد: معتقد نیس��تم که عادی س��ازی رواب��ط، جوهره و ماهیت این 
درگی��ری ها را تش��کیل می دهد و بنابراین راهکار ح��ل این درگیری ها، عادی 
س��ازی روابط نیست.وی اضافه کرد: ماهیت این درگیری ها، اوضاع سختی است 
که فلس��طینی ها در آن به س��ر می برند. آنها به انسان هایی تبدیل شده اند که 

بدون کشور و زیر یوغ اشغالگران زندگی می کنند.

 چی�ن: دولت آمریکا در اقدامی تنش زا و با طرح 
اتهاماتی علیه پکن، به ش��هروندان خود درباره سفر 
به س��رزمین اصلی چین و هنگ کنگ هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری آمریکایی »آسوشیتد پرس« 
ای��ن توصیه های هش��دارآمیز به تنش ه��ا میان دو 
کش��ور که از زمان اعمال قانون امنیتی هنگ کنگ 

از سوی چین افزایش یافت، دامن خواهد زد.

 روسیه: رئیس جمهور روسیه در تماس تلفنی با 
همتای فرانس��وی خود درباره موضوعات مختلف از 
جمله پرونده مسمومیت »الکسی ناوالنی« گفت وگو 
کرد.بناب��ر اعالم دولت روس��یه، »والدیمیر پوتین« 
رئیس جمه��ور این کش��ور به درخواس��ت پاریس 
در تماس��ی تلفنی ب��ا »امانوئل ماک��رون« همتای 
فرانسوی اش به طور مفصل درباره مسمویت ادعایی 
»الکس��ی ناوالنی« مخالف مسکو، گفت وگو کرد.در 
اینترنت��ی کاخ ریاس��ت جمهوری  گزارش پای��گاه 
روس��یه درباره این گفت وگو آمده است: توافق شد 
که در تعیین پارامترهای تعامل احتمالی با شرکای 

اروپایی برای این منظور مشارکت شود.

 یون�ان: هزاران مهاجر پس از آتش س��وزی های 
متعدد در اردوگاه مش��هور موریا در جزیره لسبوس 
یونان، به س��ختی شب ها را س��حر می کنند. حدود 
۱۰ ه��زار نفر از آن ها ش��ب های خ��ود را در جاده 
بین کارا تپ��ه و میتیلن می گذرانند.همزمان، حدود 
3۰۰ پناهنده و مهاجر تا عصر روز یکش��نبه به یک 
اردوگاه جدید در حال ساخت از سوی ارتش یونان 

در کارا تپه نقل مکان کردند. 

 امارات: وزیر مش��اور دولت امارات عربی متحده 
در امور خارجه ضمن انتقاد از سیاست های ترکیه، 
آن را مانعی در ایجاد روابط س��ازنده با این کش��ور 
خواند.»انور قرقاش« وزیر مشاور دولت امارات عربی 
متح��ده در امور خارجه در انتقاد از سیاس��ت های 
ترکیه گفت، این کش��ور در دیدن حوزه حاکمیت 

خود و دیگر کشورها مشکل دارد.

 لبنان: مناب��ع لبنانی از وقوع یک آتش س��وزی 
ب��زرگ در مجمتع��ی تجاری در بی��روت خبر داده 
بودن��د، لحظات��ی پس از اع��الم این خب��ر از مهار 
آتش س��وزی یادش��ده خبر دادند.  پای��گاه خبری 
شبکه »النشره« در ابتدا گزارش داد که ویدیوهایی 
در فضای مجازی منتش��ر ش��ده اس��ت که نش��ان 
می دهد در یک مجتمع تجاری در دس��ت س��اخت 

در بیروت آتش شعله ور شده است.

ماه عسل امارات و بحرین با نتانیاهو در واشنگتن دوام نیاورد 

سوختن توافقنامه سازش در روز خشم فلسطین

زندانی و مجازات ۲۵۰۰ آمریکایی 
بدون هیچ جرمی

نتایج یک تحقیق مش��ترک دانشگاهی از ابعاد فاجعه بار بی عدالتی در سیستم 
قضایی آمریکا پرده برداشت.

۲۵۰۰ آمریکای��ی ب��ه اش��تباه زندانی و مجازات ش��ده اند نتای��ج یک تحقیق 
دانش��گاهی نش��ان داد نظام قضایی آمریکا در 3۰ سال گذشته اقدامات فاجعه 
باری را در قبال ش��هروندان این کش��ور مرتکب ش��ده اس��ت.نتایج تحقیقات 
مش��ترک دانشگاه ایروین کالیفرنیا، کالج حقوق میشیگان و دانشگاه میشیگان 
با پرده برداش��تن از ابعاد فاجعه بار اقدامات سیس��تم قضایی آمریکا، نشان داد 
طی 3۰ س��ال گذشته ۲ هزار و ۵۰۰ نفر به اش��تباه راهی زندان شده اند. این 
اف��راد که به اتهام ارتکاب به جنایات مختل��ف مجبور به گذراندن دوره حبس 
بودند، در نهایت تبرئه شده اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد این افراد در اثر 

اشتباه پلیس و دادستان های آمریکایی مجازات شده اند.
در این تحقیق مش��ترک دانش��گاهی به خوبی نش��ان داده می شود که چگونه 
پلیس و مقامات قضایی آمریکا بدون در دست داشتن اسناد کافی این افراد را 
برای جرائم اثبات نشده محکوم کرده اند. چنین مواردی در پرونده های مربوط 
به قتل به رقم فاجعه بار ۶۱ درصد می رسد. همچنین بنا به نتایج این تحقیق، 
عدم در اختیار گذاش��تن م��دارک کافی برای تبرئه یک محک��وم به اعدام در 

آمریکا 7۲ درصد کل پرونده های قضایی را تشکیل می دهد.
تبعات س��نگین بی عدالتی در سیس��تم قضایی آمریکا متوجه ش��هروندان این 
کش��ور بوده و متوس��ط زمانی که یک آمریکایی متهم به قتل، که بعد ها تبرئه 

شده، در زندان سپری کرده دست کم ۱3 سال و ۹ ماه بوده است.
خب��ر دیگر آنکه در حمله خ��ودروی پلیس آمریکا به معترضانی که در ش��هر 
ساکرامنتو ایالت کالیفرنیا علیه ترامپ تجمع کرده بودند، یک معترض مجروح 
شد. از س��وی دیگر موجی از اعتراضات ضد نژادپرستی و بی عدالتی به دنبال 
کشته شدن یک ش��هروند سیاه پوست آمریکایی توسط نیروهای پلیس ایالت 
پنسیلوانیا را فرا گرفته است. پلیس برای متفرق کردن معترضانی که در مقابل 
مقر پلیس النکس��تر تجمع کرده بودند از گاز فلفل و عوامل شیمیایی استفاده 

کرد.

ادعای انگلیس درباره 
منطقه سبز بغداد

در اقدام��ی که برخ��ی آن را طراحی برای توجیه ادامه اش��غال عراق می دانند 
س��فارت انگلیس در بغداد اعالم کرد که یک بمب کنار جاده ای چند خودروی 

دیپلمات های این کشور را در بغداد هدف قرار داده است.
 س��فارت انگلیس در بغداد، از هدف قرار گرفتن خ��ودروی دیپلمات های این 
کشور در بغداد خبر داد.سفارت انگلیس در این خصوص اعالم کرد: »یک بمب 
کنار جاده ای چند خودروی دیپلمات های بریتانیایی در بغداد را هدف قرار داد 
و مجروحی در پی نداش��ت«.کانال »صابرین نیوز« به نقل از برخی منابع خبر 
داد که اخباری وجود دارد که نش��ان می دهد یک مأمور امنیتی بریتانیایی در 

این انفجار کشته شده است.
این در حالی اس��ت که منابع عراقی به نقل از س��فارت انگلیس گزارش دادند 
این انفجار تنها یک خودروی سفارت انگلیس را هدف قرار است.منابع امنیتی 
عراقی از ش��نیده ش��دن صدای انفجار در منطقه س��بز بغداد و تدابیر ش��دید 
امنیت��ی به دنب��ال آن خبر دادند. همچنی��ن یک کاروان حام��ل تجهیزات و 

خودروهای زرهی آمریکایی در استان بابل عراق مورد حمله قرار گرفت.
خبر دیگر آنکه رئیس ائتالف عراقی »الفتح« در واکنش به اقدام نخس��ت وزیر 
این کشور در اعمال تغییر در پست های دولتی، ضمن اعالم برائت از این اقدام 
تأکید کرد که این ائتالف دو چیز می خواهد:  خروج نیروهای بیگانه و انتخابات 
بی طرف.»هادی العامری« رئیس ائتالف عراقی »الفتح«، ، در بیانیه ای به اقدام 
»مصطفی الکاظمی« نخس��ت وزیر این کش��ور در تغییر برخی پُست های مهم 

دولتی واکنش نشان داد.
طبق خبرگزاری رس��می ع��راق »واع«،  رئیس ائتالف الفت��ح در این خصوص 
گفت: »]در ارتباط با[ پُس��ت هایی که امروز اعطا شد و زیاد شدن اظهارنظرها 
درباره آن مبنی بر اینکه ]این اقدام[ بازگش��ت به مس��ئله سهم خواهی است، 
ائتالف الفتح اعالم برائت می کند و اطالعی در این خصوص ندارد«. خبر دیگر 
آنکه نیروهای الحش��د الش��عبی طی دو عملیات جداگانه در صحرای االنبار و 
همچنی��ن کرکوک و شناس��ایی چند مخفیگاه و انبار مهم��ات داعش، مقادیر 

زیادی موشک و بمب متعلق به تروریست ها را کشف و خنثی کردند.

نیروهای یمنی نزدیک 
دروازه های مأرب

نیروهای ارتش یمن در نبرد با مزدوران س��عودی پیشروی های چشمگیری در 
نزدیکی شهر »مأرب« داش��ته اند. نیروهای ارتش یمن توانسته اند پیشروی های 
گس��ترده ای را در نزدیکی شهر »مأرب« محقق س��ازند.بدین ترتیب، نیروهای 
یمنی ضربات مهلکی را بر پیکره مزدوران سعودی در جبهه »الجوبه« در نزدیکی 
مأرب وارد کرده اند.این درحالی اس��ت که همزمان با تداوم پیش��روی های ارتش 
یمن به سمت مرکز شهر مأرب، جنگنده های سعودی حمالت خود به این شهر 
را تشدید کرده اند.سعودی ها قصد دارند از طریق تشدید حمالت هوایی به شهر 

مأرب مانع از تداوم پیشروی های ارتش یمن و تسلط آنها بر این شهر، شوند.
در همین حال مردم صنعاء، صعده و دیگر اس��تان های یمن با حضور یکپارچه در 
راهپیمایی های س��الگرد ش��هادت »زید بن علی« )ع(، این روز را گرامی داشتند و 
ش��عارهایی علیه آمریکا و رژیم صهیونیس��تی سر دادند.ش��رکت کنندگان در این 
راهپیمایی های گسترده در صنعاء، صعده و دیگر استان ها شعارهایی در اعتراض به 
سیاست آمریکا سر دادند و خواستار تحریم کاالهای آمریکایی و صهیونیستی شدند.

آنه��ا همچنین ش��تاب برخی کش��ورهای عربی حاش��یه خلیج ف��ارس برای 
عادی س��ازی روابط خود با رژیم صهیونیس��تی را محک��وم کردند.قیام زید بن 
علی )فرزند امام سجاد ع( در کوفه علیه حکومت فاسد بنی امیه در سال ۱۲۲ 
ه.ق و در زمان حکومت »هش��ام بن عبدالملک« و دوره امامت امام صادق )ع( 
انجام شد که وی و بسیاری از یارانش در این قیام به شهادت رسیدند.بر اساس 
گزارش منابع، زید برای خونخواهی امام حس��ین )ع(، امر به معروف و نهی از 
منکر و گرفتن خالفت از دست بنی امیه قیام کرد. این قیام را مقدمه فروپاشی 
بنی امیه دانسته اند. خبر دیگر آنکه پارلمان اروپا تدوین پیش نویس قطعنامه ای 
را برای توقف صادرات س��الح به عربس��تان و امارات خواستار شد.پیش از این 
یکی از نمایندگان فرانسوی پارلمان اروپا، هشدار داد فروش سالح به عربستان 
س��عودی با توجه به ارتباط این کش��ور با گروه های افراطی در یمن، خطرناک 
اس��ت. بررسی ساالنه اندیش��کده دفاعی »اس آی پی آرآی« نشان داد عربستان 
سعودی در فاصله سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱8، با رشد ۱۹۲ درصدی در مقایسه 

با ۵ سال قبل، به بزرگترین واردکننده سالح در جهان تبدیل شده است.


