
کاربرد هشتگ ها در تحریم
ش��بکه »الجزیره« ب��ا پخش مس��تندی در برنامه 
»المسافة صفر« از ش��رکت ها و حساب های جعلی 
خبر داد که برای هدف گرفتن ترکیه و قطر و دیگر 

کشورها با حمالت رسانه ای استفاده می شوند.
در این برنامه نشان داده شده که چگونه این شرکت ها 
و هزاران حساب جعلی در شبکه های اجتماعی پس 
از توقیف ش��دن، دوباره خود را بازس��ازی می کنند. 
الجزی��ره همچنی��ن از نامه ه��ای درزپی��دا کرده از 
وزارت خارج��ه مصر درباره هماهنگی کش��ورهای 
محاصره کنن��ده برای حمله به قطر و س��ازمان های 
اقتص��ادی آن پ��رده برمی دارد.  در این مس��تند به 
جزئیات ممنوعیت های اعمال ش��ده از سوی توییتر 
علیه ۲۷۱ حس��اب جعلی مرتبط با ش��رکتی به نام 
»دات دو« )DotDev( اش��اره می شود، »شرکتی 
ک��ه در امارات و مص��ر برای ه��دف گرفتن قطر و 
کشورهای دیگری مانند ایران کار می کند«. توییتر 
توانسته ۴۲۴۸ حساب جعلی را به صورت جداگانه 
ب��رای هدف گرفت��ن قطر و یم��ن کار می کرده اند، 
ببندد و علیرغم بستن هزاران حساب، حمله به قطر 
ب��ا هزاران توییت از حس��اب های جعلی دیگر ادامه 
پیدا کرده اس��ت.الجزیره اف��زود، توییتر در اقدامی 
دیگر موفق ش��د یک ش��بکه متش��کل از ۸۸ هزار 
حساب مرتبط با شرکتی سعودی به نام »سماءات« 
را ببندد اما به محض بس��ته شدن، این حساب ها با 
جایگزین های دیگری فعالیت خود را از سر گرفتند.

از بارزترین هش��تگ هایی که »قطرلیکس« و »دات 
دو« اس��تفاده کرده اند »تنظیم الحمدین« بوده که 
در طول سه سال محاصره قطر بیش از سه میلیون 

حساب حساب توییتری آن را به کار برده اند.
چهار کش��ور عربس��تان س��عودی، امارات، بحرین 
و مص��ر از تاری��خ پن��ج ژوئ��ن ۲۰۱۷ ) ۱۵ خرداد 
۱۳۹۶( ب��ه بهانه حمایت قطر از تروریس��م، رابطه 
با ایران و ترکیه و برنامه های شبکه الجزیره، روابط 
دیپلماتیک خود را با قطر قطع کرده و این کشور را 

در محاصره قرار دادند.

نیمچه گزارش

علی تتماج 

یحیی س��ریع س��خنگوی ارتش یمن در جمع خبرنگاران 
اس��ناد ابعاد مختلف همکاری رژیم س��ابق حاکم بر یمن با 
رژیم صهیونیس��تی را برمال کرد. براس��اس این اسناد، بروز 
کاش��دان مشاور وزیرخارجه وقت رژیم صهیونیستی در ۱۴ 
ژوئن س��ال ۲۰۰۷ در سفری دو روزه به یمن  با فرماندهان 
نظام��ی و امنیتی که از نزدی��کان علی عبداهلل صالح رئیس 

جمهور س��ابق بودند، دیدار کرده اس��ت. این سفر کاشدان 
دومین س��فر او به یمن بوده اس��ت و وی پی��ش از این در 
سال ۲۰۰۵ نیز به یمن رفته است. بر اساس اسناد منتشره 
رژیم صهیونیس��تی در کنار عربستان در کشتار مردم یمن 
مشارکتی فعال دارد. حال این سوال مطرح است که اهمیت 
یمن برای این رژیم چیس��ت و چرا به دنبال نفوذ و س��لطه 
بر یمن اس��ت؟ در کنار سیاس��ت اش��غالگرایانه که ریشه و 
بنیان رژیم صهیونیس��تی را تش��کیل می دهد یمن از چند 
منظر برای صهیونیست ها دارای اهمیت است. بخشی از این 
اهمیت شامل سناریوی صهیونیست ها برای سطه بر منابع 
نفتی در خاورمیانه و آفریقا اس��ت که سعی دارد به واسطه 
آن ب��ه هاپ ترانزیت انرژی به اروپا مبدل ش��ود تا مولفه ای 
برای امنیت این رژیم باشد. بر این اساس سلطه بر نفت یمن 

یکی از ابعاد تحرکات این رژیم را تشکیل می دهد. 
نکته دیگر آنکه سناریو صهیونیست ها تسلط بر دریای سرخ 
و بهره گیری از ترانزیت دریایی اس��ت چنانکه در دهه ۱۹۰ 
شیمون پرز رئیس اسبق صهیونیست ها در کتاب خاورمیانه 
جدی��د یکی از محورهای سیاس��ت های این رژی��م را بهره 
گیری از دریای مدیترانه و دریای سرخ برای اهداف سیاسی، 
اقتصادی و امنیتی عنوان کرده اس��ت. جایگاه اس��تراتژیک 
یمن در تنگه باب المندب که حلقه واسط میان خلیج عدن 
و دریای س��رخ اس��ت نقشی مهم در این اس��تراتژی دارد و 
صهیونیست ها سلطه بر یمن را برابر با سلطه بر این منطقه 
می دانند. نکته دیگر آنکه ملت یمن ملتی اس��ت که همواره 
در کنار فلسطین و مقاومت منطقه بوده است چنانکه الموت 
اس��رائیل از شعارهای اصلی آنها اس��ت. اکنون نیز با حضور 

هم��ه جانبه انصاراهلل در عرصه ق��درت تهدیدات یمن برای 
صهیونیست ها بیشتر شده اس��ت. لذا رژیم صهیونیستی با 
نف��وذ در یمن به دنبال تضعی��ف و نابودی مقاومت یمن در 
لوای نام مقابله با انصاراهلل است. نکته مهم آنکه از حربه های 
صهیونیست ها را جمعیت سازی تشکیل می دهد چنانکه در 
اسناد افشا شده صهیونیست ها از مسئوالن یمنی خواسته اند 
تا به حدود ۶۰ هزار صهیونیست که ۱۵ هزار نفر آن ها تابعیت 
آمریکایی داشتند، تابعیت یمنی داده شود. این اقدام در قالب 
ایجاد جمعیت یمنی برای توجیه دخالت و ارتباط حاکمان 
یمنی با صهیونیس��ت ها و نیز بهره گیری از یهودیان ادعایی 
برای اقدام درونی علیه ملت یمن اس��ت که در قالب سلطه 
بر منابع اقتصادی و اجتماعی و رسیدن به مناسب سیاسی 

صورت می گیرد که نوعی نفوذ پنهان را رقم می زند. 

یادداشت

گزارش

بح��ران قره باغ همچن��ان رنگ خون دارد چ��را که باکو و 
ایروان همچنان از کوتاه آمدن از شروط خود برای پذیرش 

آتش بس و میانجی خودداری می کنند. 
»اله��ام عل��ی اف« رئیس جمه��ور جمه��وری آذربایجان 
در ت��ازه تری��ن مواض��ع خ��ود در زمینه تن��ش نظامی با 
ارمنس��تان و واس��طه ای بین المللی برای توقف درگیریها 
گفت: میانجیگران بین المللی باید در زمینه عقب نش��ینی 
ارمنستان از منطقه قره باغ کوهستانی به ما تضمین بدهند. 
براساس گزارش ش��بکه الجزیره، وی همچنین تاکید کرد 
که ما خواس��تار ارائه یک برنامه زمانبندی در زمینه خروج 
ارمنس��تان از ای��ن منطقه برای هر نوع اج��رای آتش بس 
هس��تیم. الهام علی اف با اعالم خبر تسلط ارتش این کشور 
بر هفت روستا در نزدیکی منطقه قره باغ، گفت این مناقشه 
باید هم اکنون حل ش��ود زیرا یک ۳۰ سال دیگر برای صبر 

کردن، فرصت ندارند.
رئیس  جمه��وری آذربایجان توضی��ح داد: »یکی از دالیل 
پش��ت نب��رد کنونی این اس��ت ک��ه میانجی ها ب��ر اجرای 
قطعنامه های ش��ورای امنیت س��ازمان ملل اصرار نکرده و 
فشاری برای آن نمی آورند«. درگیری نظامی بین جمهوری 
آذربایجان و ارمنس��تان در منطقه قره باغ کوهس��تانی وارد 
هفتمین روز خود ش��ده و دو طرف طی این مدت، یکدیگر 
را به آغاز درگیری متهم کرده اند و بر اثر این درگیری ده ها 
نفر از دو طرف کش��ته یا زخمی ش��ده اند.دو طرف مدعی 

حمالت طرف مقابل به غیرنظامیان هستند.
در نهمین روز درگیری ها، در حالی که آذربایجان ارمنستان 
را به حمله موشکی علیه خاک خود متهم می کند، گزارش ها 
از شنیده شدن صدای انفجار در مرکز جمهوری خودخوانده 

قره باغ کوهستانی حکایت دارد. در نهمین روز درگیری های 
باکو و ایروان، گزارش��گر خبرگزاری اس��پوتنیک اعالم کرد 
حدود ۲۰ حمله توپخانه ای دیگر مرکز جمهوری خودخوانده 

»آرتساخ« )قره باغ کوهستانی( را هدف قرار داده است.
بنابر گزارش ها، انفجارها نزدیک به مرکز شهر »استپاناکرت« 
در قره باغ کوهس��تانی شنیده شده و بمباران توپخانه ای از 
چندین موشک انداز انجام شده است.وزارت خارجه جمهوری 
قره باغ کوهستانی هم گزارش داده در حال حاضر نیروهای 
جمهوری آذربایجان در حال انجام حمالت موش��کی شدید 

علیه ش��هر استپاناکرت هستند.به گفته سخنگوی نیروهای 
دف��اع ای��ن منطقه، ب��ه زودی به حمالت باکو پاس��خ داده 
خواهد شد. وی همچنین مدعی شد که برخالف جمهوری 
آذربایجان، نیروهای ارمنس��تانی جمعی��ت غیرنظامیان را 
ه��دف قرار نمی دهند، بلکه هدف آن ها تاس��یات نظامی در 
ش��هرهای بزرگ است. در پی تشدید درگیری ها و حمالت 
علیه مرکز جمهور قره باغ، بسیاری از خبرنگاران بین المللی 
استپاناکرت را ترک کرده اند. اغلب آن ها در شهر »گوریس« 
در جنوب ارمنس��تان نزدیک مرز ب��ا جمهوری خودخوانده 

قره باغ مستقر شده اند و مقامات ایروان قول داده اند در آنجا 
یک مرکز رمطبوعاتی ایجاد کنند.

در همین حال دولت ارمنس��تان از دادگاه حقوق بش��ر اروپا 
درخواست کرد در برابر حمایت ترکیه از حمله به غیرنظامیان 
ارمنی دست به اقدام فوری بزند. نمایندگی دولت ارمنستان 
در دادگاه حقوق بشر اروپا )ECHR( از این نهاد درخواست 
کرد به آنچه اقدامات ضد حقوق بش��ری ترکیه نامید، پاسخ 
دهد.به نوش��ته خبرگزاری »تاس« در متن این تقاضا آمده 
اس��ت: »دولت ارمنستان از جانب خود و از جانب جمهوری 
آرتس��اخ )قره باغ( از دادگاه حقوق بشر اروپا می خواهد علیه 
ترکیه دس��ت به اقدام فوری بزند«دولت امنستان می افزاید: 
»]این دادگاه[ در نظر داش��ته باش��د که این کشور از حمله 
به غیرنظامیان و زیرس��اخت های غیرنظامی در ارمنستان و 
آرتساخ حمایت می کند ]که این اقدام[ نقض فاحش قوانین 
بین المللی حقوق بشر و قوانین حقوق بشری اروپا محسوب 
می شود«. از سوی دیگر »مولود چاووش اوغلوم وزیر خارجه 
ترکیه در نشست خبری مش��ترک با »ینس استولتنبرگ« 
دبیر کل ناتو با اش��اره به بحران و تن��ش نظامی در قره باغ 
کوهستانی مدعی شد که ارتش ارمنستان سابقه طوالنی در 
هدف گرفتن غیرنظامی��ان دارد و آنچه که االن در حال رخ 
دادن است جدید نیست. همچنین وزیر دفاع ترکیه با بیان 
اینکه هدف گرفتن مناطق مس��کونی جمهوری آذربایجان 
توسط ارمنستان به مثابه »جنایت جنگی« است، خواستار 
محاکم��ه عامالن این حمالت ش��د.خبر دیگر آنکه س��فیر 
ارمنس��تان در فلس��طین اش��غالی مدعی اس��ت صادرات 
تسلیحات توسط رژیم صهیونیستی به جمهوری آذربایجان 

طی چند روز آینده متوقف خواهد شد.

یمن در چشم انداز 
صهیونیست ها
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هشدار آلمان به انگلیس 
وزیر امور خارجه آلمان خطاب به دولت انگلیس هش��دار داد با توجه به 
مشکالت ناشی از ش��یوع ویروس کرونا، عدم حصول توافق پسابرگزیت 
موجب تشدید مشکالت شده و کاماًل غیرمسئوالنه است. »هایکو ماس« 
به انگلیس درخصوص عدم رس��یدن به توافق تجاری برای دوره پس از 
خروج این کشور از اتحادیه اروپا )برگزیت( هشدار داد.ماس پس از دیدار 
با »میش��ل بارنیر« مذاکره کننده ارشد امور برگزیت در اتحادیه اروپا گفت، 
بروکس��ل خواستار ایفای نقش سازنده و رسیدن به توافق با انگلیس است. وزیر 
امور خارجه آلمان افزود: »با توجه به چالش های کنونی حوزه اقتصاد و سالمت، 
مردم در هر دو طرف کانال به قدر کافی متحمل سختی شده اند. بنابراین کاماًل 
غیرمس��ئوالنه اس��ت که با عدم توافق ]درخصوص دوره پس��ابرگزیت[ و ایجاد 

مشکالت بیشتر، در چنین موقعیتی تحت فشار فزاینده قرار گیرند«.

اهداف طرح عادی سازی روابط خارطوم با تل آویو
حزب االمه سودان به ریاست »الصادق المهدی« با صدور بیانیه ای اعالم 
کرد که مس��أله عادی س��ازی روابط با رژیم صهیونیس��تی به روش باج 

گیرانه و غیر قابل قبولی مطرح شده است.
 در این بیانیه آمده است: این مسأله یک معامله در برابر دریافت مبالغ 
مادی محس��وب می ش��ود که محقق نخواهد شد. در حالی مسائل مادی 
و اصالحات اقتصادی با عادی س��ازی روابط با رژیم صهیونیس��تی گره زده 
ش��ده است که تجارب کش��ورهایی که دست به عادی س��ازی روابط با تل آویو 
زده اند نش��ان می دهد که این مس��أله نیز محقق نمی ش��ود. پیش از این نیز، 
»الص��ادق المهدی« رئیس حزب ملی »االمه« س��ودان بیان کرده بود که عبارت 
عادی س��ازی روابط با دشمن صهیونیس��تی مترادف است با تسلیم شدن و هیچ 

ارتباطی به صلح ندارد.

توضیحات لوکاشنکو درباره بحران قره باغ
رئیس جمهور بالروس اعالم کرد که این کش��ور در ش��ش ماه گذشته 
هیچگونه سالحی را به کش��ورهای آذربایجان و ارمنستان صادر نکرده 
اس��ت. »الکساندر لوکاشنکو« در گفتگو با »آرمن سارکیسیان« همتای 
ارمنس��تانی خود اعالم کرد که کشورش در ش��ش ماه اخیر نه تنها به 
ارمنس��تان بلکه ب��ه جمهوری آذربایجان نیز هیچ س��الحی صادر نکرده 
اس��ت.  در این گفتگو که با تماس طرف ارمنستانی برقرار شده بود شایعات 
منتشر شده در برخی رسانه ها مبنی بر انتقال کاروان های تسلیحات از بالروس 
ب��ه آذربایج��ان مورد بحث قرار گرفت که رئیس جمه��ور بالروس این موضوع را 
تکذیب کرد.  ارمنس��تان و آذربایجان از یکش��نبه هفته گذش��ته ب��ار دیگر وارد 
درگیری نظامی با یکدیگر در منطقه قره باغ ش��ده اند و درخواس��ت های جهانی 

برای برقراری آتش بس در این منطقه نیز تاکنون بی پاسخ مانده است. 

 تونس: مس��ؤوالن شهر مدنین تونس از مجسمه 
نقش��ه تاریخ��ی فلس��طین در میدان اصلی ش��هر 
پرده ب��رداری کردن��د. المنصف بن یامنه، ش��هردار 
مدنین تونس با نظارت فرماندار ش��هر، از مجسمه 
نقشه تاریخی فلسطین در مرکز میدان اصلی شهر 
پرده برداری کرد. در این مراس��م اتحادیه مش��اغل 
تونس شعبه مدنین، سفارت فلسطین و تعدادی از 

سازمان های جامعه مدنی حضور داشتند.

 افغانس�تان: مقامات دولتی اع��الم کردند، یک 
خودروی انتحاری بمب گذاری ش��ده روز دوش��نبه 
کاروان والی اس��تان لقمان در ش��رق افغانستان را 
هدف گرفته و دست کم ۸ نفر، از جمله ۴ غیرنظامی 
را کشته اس��ت. "اسداهلل دولتزای"، سخنگوی والی 
فقط گفت که عالوه بر ۸ کشته، حدود ۳۰ نفر نیز- 
هم از بین نظامیان و هم غیرنظامیان- در حمله ای 
که در "مهترالم"، مرکز اس��تان لغمان اتفاق افتاد، 

زخمی شده اند.

 روس�یه: وزیر امور خارجه روسیه گفته پزشکان 
بیمارستانی که »الکسی ناوالنی« در آن درمان شده 
هیچ مدرکی دال بر اینکه او با مواد س��می مسموم 
شده باشد نیافتند. »س��رگئی الوروف«، وزیر امور 
خارجه روس��یه به نقل از پزش��کانی که »الکس��ی 
ناوالنی«، ش��خصیت مخالف دولت روسیه را درمان 
کرده اند گفته هیچ مدرکی دال بر مس��مومیت وی 

وجود نداشته است. 

 کویت: »محمد اش��تیه« نخس��ت وزیر تشکیالت 
خودگ��ردان فلس��طین که ب��رای عرض تس��لیت به 
مناسبت درگذشت »صباح األحمد« امیر کویت به این 
کشور سفر کرده است، با »نواف األحمد الجابر الصباح« 
امیر جدید کویت دیدار کرد. نواف األحمد در این دیدار 
تأکید کرد که کویت خط مشی امیر فقید این کشور در 

قبال فلسطین و ملت آن را ادامه خواهد داد.

 اتحادیه اروپا: رئیس کمیس��یون اروپا اعالم کرد 
به دلیل تماس با فردی که آزمایش کرونای او مثبت 
شده، تا مشخص شدن نتیجه آزمایش خود در قرنطینه 
قرار می گیرد.  »اورسوال فن درالین« رئیس کمیسیون 
اروپا با انتش��ار پیامی در صفحه توییترش از قرنطینه 
خود به دلیل تماس با فردی که آزمایش ابتالی او به 

ویروس »کووید۱۹« مثبت شده، خبر داد.

جنگ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان همچنان ادامه دارد 

سوختن قره باغ در آتش شروط باکو- ایروان 

سرکوب مردم آمریکا با تجهیزات 
ضدشورش انگلیسی

مأم��وران انتظامی آمریکا ب��ا وجود تضمین دولت محافظ��ه کار انگلیس مبنی 
بر آنکه هیچ تجهیزات س��اخت بریتانیا برای س��رکوب اعتراضات مسالمت آمیز 
استفاده نمی شود، برای حمله به معترضان در جریان کنترل مناقشات تظاهرات 

"جان سیاه پوستان مهم است" از لوازم ضدشورش این کشور استفاده کردند.
مأمورانی که به تظاهرات در واش��نگتن دی س��ی اعزام شده بودند، معترضان و 
در موردی نیز یک روزنامه نگار را با اس��تفاده از س��پرهای ساخته شده توسط 
ش��رکت "دی ام اس پالستیک" مس��تقر در بریتانیا، کتک زدند. ویدئو و تصاویر 
حاکی از آن است و یک دادخواست نیز ادعا می کند که مأموران به جای دفاع 
از خ��ود، به معترضان حمله می کرده اند. نیروهای آمریکا تمام این ادعاها را رد 
می کنند. تصاویری از اواخر ماه مه و ژوئن، حوادثی از واحدهای نیروی پلیس، 
از جمل��ه پلیس پارک آمریکا، س��رویس مخفی و پلیس بخ��ش آرلینگتون را 
نش��ان می دهد که دارای س��پرهای مارک "عقرب" ساخته شده توسط شرکت 
بریتانیایی دی ام اس هس��تند. ویدئوهای منتشره نشان می دهد که مأموران از 
س��پرها برای دور کردن جمعیت استفاده می کنند، در مواردی نیز مردم بدون 

دلیل مشخصی با سپرها برخورد می کنند.
خبر دیگر از آمریکا آنکه رسانه آمریکایی خبر داد، هشدار رئیس ستاد کارکنان 
کاخ س��فید درباره وضعیت س��المتی دونالد ترامپ و اظه��ارات متناقض او با 

سخنان پزشک رئیس جمهور، خشم ترامپ را برانگیخته است.
شبکه »سی ان ان« در خبری به نقل از دو منبع مطلع گزارش داد: »رئیس جمهور 
دونالد ترامپ از دس��ت مارک میدوز رئیس کارکنان کاخ سفید عصبانی است 
بعد از اینکه این مقام ارش��د بال غربی )کاخ س��فید( صحبتهایی در تناقض با 
ارزیابی روز ش��نبه پزشک کاخ سفید در خصوص سالمت رئیس  جمهور مطرح 

کرد«.
در این میان در نظرس��نجی جدید ملی انجام ش��ده بع��د از مناظره اول میان 
بایدن و ترامپ، نامزد حزب دموکرات که قبل از این مناظره هش��ت درصد از 

رئیس جمهور آمریکا پیش بود، فاصله خود را با وی به چهارده درصد رساند.

هشدار درباره کودتای نظامی بعث
وزیر کش��ور اس��بق عراق خبر داد ک��ه عناصر باقیمانده ح��زب منحله بعث با 
برگزاری کنفرانس در آمریکا و کشورهای غربی، قصد دارند علیه بغداد کودتای 

نظامی کنند.
»باقر جبر الزبیدی« از رهبران مجلس اعالی اسالمی عراق درباره توطئه جدید 
عناصر باقی مانده رژیم بعث هش��دار داد.روزنام��ه الکترونیکی »رأی الیوم« به 
نق��ل از الزبیدی گزارش داد که کنفرانس های ح��زب منحله بعث در آمریکا و 
سایر کش��ورهای غربی، زیربنای اقداماتی است که شاخه نظامی این حزب در 

حال انجام آن است.
وی که وزیر کشور اسبق عراق نیز بوده، ادامه داد، کسانی مسئول برگزاری این 
همایش ها هستند که از عراق فرار کردند و از بعثی های مقیم کردستان عراق و 
کشورهای غربی هستند.این مسئول عراقی خاطر نشان کرد، هم اکنون طرحی 
برای »کودتای نظامی« در عراق در جریان اس��ت که سرپرس��تی آن بر عهده 

»عزت الدوری« جانشین صدام دیکتاتور معدوم عراق است.
همزم��ان با تحرکات بعثی ها، آمریکایی ها نیز به دنبال بحران س��ازی در عراق 
در قالب ادعای حمالت موش��کی هستند چنانکه یک گروه وابسته به سازمان 
الحشد الشعبی تأکید کرد که بر خالف ادعاهای آمریکا، باید گفت که سفارت 
این کش��ور در بغداد، عامل حمالت راکتی در عراق اس��ت.»کاظم الفرطوسی« 
سخنگوی گردانهای »سیدا الشهداء«  گفت: »ما دالیلی داریم که ثابت می کند 
س��فارت آمریکا در عراق از طریق مزدوران خ��ود، در پس حمالت راکتی قرار 
دارد«. در همی��ن ح��ال »علی الوائلی« تحلیلگر امنیتی ع��راق درباره اقدامات 
تحریک آمیز آمریکا علیه نیروهای الحش��د الشعبی مستقر در نوار مرزی میان 
عراق و س��وریه هشدار داد و پیش بینی کرد که نیروهای آمریکایی احتماال بار 
دیگر بازی را از س��ر خواهند گرفت و پس از هدف قراردادن نیروهای الحش��د 
مدعی می ش��وند که اشتباهی صورت گرفته اس��ت.از سوی دیگر یک نماینده 
فراکسیون الصادقون عراق از برنامه ریزی و توطئه آمریکا برای تقویت حضورش 

در خاک این کشور خبر داد.
»ثام��ر ذبیان« نماینده فراکس��یون پارلمانی »الصادق��ون« درباره قصد آمریکا 

مبنی بر افزایش شمار نیروهایش در داخل عراق طی مدت آتی هشدار داد.

نقش بحران ساز صهیونیست ها 
در یمن 

ژنرال یحیی س��ریع سخنگوی نیرو های مس��لح یمن در کنفرانسی مطبوعاتی 
اس��نادی را از روابط رژیم س��ابق یمن با رژیم صهیونیستی و دخالت های این 

رژیم در یمن افشا کرد.
براس��اس این اسناد بروز کاشدان مش��اور وزیرخارجه وقت رژیم صهیونیستی 
در ۱۴ ژوئن س��ال ۲۰۰۷ در س��فری دو روزه به یمن  با فرماندهان نظامی و 
امنیت��ی که از نزدی��کان علی عبداهلل صالح رئیس جمهور س��ابق بودند، دیدار 
کرده اس��ت. تعدادی از مس��ئوالن یمنی و دولت امارات مقدمات این س��فر را 
ترتیب داده اند. این س��فر کاشدان دومین سفر او به یمن بوده است؛ وی پیش 
از این در سال ۲۰۰۵ نیز به یمن رفته است. در این دیدار ها همکاری مسئوالن 
امنیتی، امنیت دریای س��رخ و باب المندب بررسی شده است. براساس سندی 
که در س��فارت امارات در صنعاء یافت ش��ده، ماه مارس ۱۹۹۶ یک هیئت از 
پارلمان رژیم صهیونیس��تی به صنعاء س��فر و با مسئوالن یمن و در رأس همه 
با علی عبداهلل صالح دیدار کرده اس��ت تا موضوع عادی سازی روابط دو طرف 
را بررس��ی کنند.این هیئت صهیونیستی از مسئوالن یمنی خواسته است تا به 
حدود ۶۰ هزار صهیونیس��ت که ۱۵ هزار نفر آن ها تابعیت آمریکایی داشتند، 
تابعیت یمنی داده ش��ود. حمید سعید الزعابی سفیر امارات در یادداشتی برای 
وزارت خارجه این کش��ور در سال ۲۰۰۴ نوشته است که عادی سازی یمنی-

یه��ودی در چارچوب طرحی بزرگتر که آمریکا آن را ترس��یم کرده قرار دارد. 
س��خنگوی نیرو های مسلح یمن گفت: مدارکی داریم که ثابت می کند اسرائیل 
در تجاوز به یمن مش��ارکت دارد که به زودی اس��ناد آن را منتش��ر می کنیم. 
نبرد امروز یک نبرد سرنوش��ت ساز اس��ت و ایستادن در برابر دشمن ایستادن 
مقابل طرح های اس��رائیل اس��ت.  وی تاکید کرد: مقابله با دشمن یک موضع 
صحیح و مقابله با توطئه های اسرائیل علیه یمن است. عادی سازی روابط میان 
رژیم ها و مسئوالن کشور های متجاوز و رژیم صهیونیستی مؤید موضع صحیح 
و درس��ت ماس��ت. گزینه مقابله و پایداری گزینه ای است که هیچ بازگشتی از 

آن وجود ندارد.


