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لیب�ی: یک نماین��ده پارلمان لیب��ی تأکید کرد که 
دس��تگاه های اطالعاتی برخی کش��ورها در سازماندهی 
حمالت گروه های تروریس��تی به بنادر نفتی لیبی دست 
دارند. »طارق الجروشی« با اشاره تلویحی به ایفای نقش 
قطر، ترکیه و ایتالیا، گفت که دستگاه های اطالعاتی برخی 
کش��ورها حمالت علیه بنادر نفتی لیبی را س��ازماندهی 
کرده اند. وی اظهار داشت که حمله به میادین و بنادر نفتی 
از سوی دس��تگاه های اطالعاتی این کشورها که خواهان 

عدم ثبات در لیبی هستند، طرح ریزی شده است.

اردن: »أیمن الصفدی« وزیر خارجه اردن با اش��اره 
به تماس تلفنی این کشور با مسکو و واشنگتن به منظور 
تضمین عدم تشدید درگیری ها در جنوب سوریه، بر التزام 
سه طرف برای حمایت از توافقنامه کاهش تنش ها در این 
منطقه تأکید کرد. الصفدی در تماس تلفنی با »استفان 
دی میستورا« فرستاده سازمان ملل در سوریه گفت که 
اردن با واشنگتن و مسکو به منظور تضمین عدم تشدید 

درگیری ها در منطقه جنوب سوریه در تماس است.

پاکستان: رهبر ارشد طالبان پاکستان در فرودگاه 
بین المللی »پیش��اور« مرکز ایال��ت خیبرپختونخواه 
دستگیر ش��د. مولوی »بهادرجان« رهبر ارشد طالبان 
پاکس��تان که س��عی داش��ت به دبی فرار کند توسط 
نیروهای امنیتی در ف��رودگاه بین المللی» باچاخان« 
پیش��اور دس��تگیر و به مکان نامعلوم��ی انتقال یافت. 
نیروهای امنیتی هنگام بررسی مدارک مسافران پرواز 
دبی رهبر ارشد طالبان پاکستان را که نامش در لیست 
تروریست ها و افراد ممنوع السفر بود شناسایی کردند. 
مول��وی بهادرجان عملیات های تروریس��تی زیادی را 

علیه پاکستان طراحی و اجرا کرده است.

آمری�کا: وزارت دفاع آمریکا رویک��رد خود را در 
»فرماندهی س��ایبری آمریکا« تغییر داده که براساس 
آن از این پس حمله های سایبری به شبکه های خارجی 
افزایش می یابد. به ادعای این روزنامه آمریکایی، پیش 
از این رویکرد واشنگتن در فضای مجازی صرفاً محدود 
به اقدامات مقابله ای در برابر هکرهایی بود که آمریکا را 
هدف قرار می دادند؛ اما با رویکرد جدید امکان حمالت 

سایبری به شبکه های خارجی فراهم می شود.

س�وریه: رئیس مخالفان دولت سوریه مستقر در 
روسیه اعالم کرد که فهرست اسامی نامزدهای شرکت 
کننده در کمیته قانون اساسی سوریه برای کشورهای 
ضام��ن آتش بس در س��وریه )ایران، روس��یه و ترکیه( 
ارسال ش��ده اس��ت. قدری جمیل افزود: مخالفانی که 
در کنگره گفت وگوی ملی س��وریه )در سوچی( حضور 
داشتند فهرستی ش��امل 50 نفر که تمامی طیف های 
مخالفان سوریه را در بر می گیرد برای سه کشور ضامن 

آتش بس ارسال کرده اند. 

ذرهبین

تهدید صهیونیست ها علیه مقاومت
درپ��ی افزایش فعالیت ه��ای گروه ه��ای مقاومت 
فلس��طینی در نوار غزه و کرانه باختری، نخست وزیر و 
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی تهدیدها علیه فلسطینیان 

را تکرار کردند.
»آویگدور لیبرمن« وزیر جنگ رژیم صهیونیس��تی 
تهدید کرد که سیاس��ت ترور سران حماس و گروه های 
مقاومت فلسطینی در نوار غزه از سر گرفته خواهد شد. 
»بنیامین نتانیاهو« نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی نیز 
پیش��تر ادعا کرده بود جنبش مقاومت اسالمی حماس 
قصد دارد از نوار غزه و کرانه باختری به آنها حمله کند.

نتانیاهو س��پس با بیان اینکه اس��رائیل هیچوقت 
کنترل نظامی کرانه باختری را تحت هیچ توافق صلحی 
به فلسطینیان واگذار نمی کند، گفت: »ما باید به حفظ 
تس��لط بر تمام مناط��ق بخش غرب��ی رود اردن ادامه 
دهیم«. بادبادک های آتش زای فلس��طینی ها در طول 
برگزاری راهپیمایی های بازگش��ت در ماه آوریل، می  و 
ژوئن 2018، مش��کالت جدی برای رژیم صهیونیستی 
ایج��اد کرده زی��را مقابله با آن بر خالف س��ادگی اش، 
آسان نیست. وزارت جنگ رژیم صهیونیستی تخمین 
زده است که طی دو ماه اخیر، تاکنون 600 بادبادک و 
بالن آتش زا از نوار غزه به پرواز درآمده است که حدود 
400 عدد آن را ارتش اس��رائیل، س��اقط کرده اس��ت. 
درپی تیراندازی نظامیان صهیونیست به سمت گروهی 
از فلس��طینیان در نزدیکی فنس های امنیتی مرز غزه، 

یک نفر شهید و چهار تن دیگر زخمی شدند.
نیروهای مقاومت فلس��طین درپی حمالت هوایی 
س��حرگاه دیروز رژیم صهیونیس��تی به چندین موضع 
حماس در غزه، چندین فروند موشک به سمت فلسطین 
اشغالی ش��لیک کردند. رژیم صهیونیستی مدعی شد، 
بیست عضو جنبش مقاومت اسالمی فلسطین )حماس( 
را در کرانه باختری به ادعای اینکه در تدارک حمله به 
اهدافی اس��رائیلی بودند، بازداش��ت کرده است. در این 
بیانیه آمده اس��ت: اکثر بازداشتی ها از اعضای حماس 
هس��تند و برخی از آنها فعالیت های پیشینی در زمینه 

ساخت مواد منفجره و بمب های دستی داشتند.

نیمچهگزارش

رشوه اقتصادی برای معامله قرن
»جرد کوش��نر« داماد ترامپ در راس��تای تالش برای اع��الم طرح ابتکاری 
ترامپ درخصوص عادی س��ازی روابط با رژیم صهیونیستی، تا چند روز آینده به 
چند کش��ور منطقه از جمله اردن و قطر س��فر می کند. خبرگزاری عمون اردن 
در گزارش��ی تحت عنوان »ف��روش معامله قرن به کش��ورهای منطقه در ازای 
س��رمایه گذاری و پیش��نهادات اقتصادی به ارزش صدها میلیون دالر« نوشت که 
کوش��نر طی روزهای آینده با بسته پیشنهادات و طرح های اقتصادی به ارزش صدها 
میلیون دالر مربوط به عمران و آبادانی غزه و س��یناء، به اردن و چند کشور منطقه سفر 

می کند. 
طبق این گزارش، سفر کوشنر به منطقه در راستای بازاریابی »معامله قرن« و تالش 
واش��نگتن برای به رسمیت ش��ناختن کرانه باختری و قدس به عنوان مناطق اسرائیلی 

است و اینکه دولت فلسطین تنها منحصر به نوار غزه و بخشی از سیناء باشد.

چالش
 برابر نقشه آمریکا و اسرائیل می ایستیم

رهب��ر ح��زب وطن و نامزد این تش��کیالت سیاس��ی در انتخابات ریاس��ت 
جمهوری ترکیه گفت: کشور و ملت ترکیه را متحد کرده و زیر پرچم ترکیه در 

برنامه نقشه های پلید آمریکا و اسرائیل مثل یک صخره سخت می ایستیم.
دوغو پرینچک افزود: ترکیه وارد دوره س��ختی شده و با فشارهای اقتصادی 
و تهدیدات خاری مواجه است به طوری که آمریکایی ها با مقروض کردن کشور و 

فتنه های ارزی، بازار مالی و اقتصاد کشور را به مخاطره انداخته اند. 
وی بیان کرد: خواس��ت آمریکا به بن بس��ت رس��یدن ترکیه اس��ت اما م��ا وارد راه 
آتاترک ش��ده و از س��ختی ها عبور خواهی��م کرد چراکه زمان به قدرت رس��یدن حزب 
وطن فرا رس��یده و ما دشواری ها را از پیش روی ملت برخواهیم داشت. وی تاکید کرد: 
همکاری های اقتصادی و امنیتی را با کش��ورهای ایران، س��وریه، چین و روسیه تقویت 

خواهم کرد.

سرخط
حرف های ترامپ خنده دار است

س��وزان رایس مش��اور امنیت ملی رئیس جمهوری آمری��کا در دولت باراک 
اوباما در مصاحبه با ش��بکه تلویزیونی سی ان ان گفت: صحبت های دونالد ترامپ 

درباره رفع تهدید کره شمالی خنده دار است.
سی ان ان در ویژه برنامه جی.پی.اس نظر رایس را درباره دیدار اخیر ترامپ با 
کیم جونگ اون رهبر کره شمالی که در سنگاپور به عمل آمد، را جویا شد. سفیر 
س��ابق آمریکا درسازمان ملل در پاسخ گفت: در این مالقات هیچ تعهد منسجمی از 

طرف کره شمالی گرفته نشد و ترامپ در بازگشت به آمریکا ادعای پیروزی کرد. 
رای��س افزود: تنه��ا باب یک مذاکره آن هم بدون حمای��ت ازمتحدان آمریکا با کره 
ش��مالی باز شد و ازطرف مقابل هیچ تعهد واقعی برای رفع تهدید هسته ای گرفته نشد، 
ترامپ بطور یک جانبه امتیاز عدم رزمایش مشترک را داد ولی تهدید کره شمالی برطرف 

نشد، تعهدی ضعیف و فاقد تضمین الزم است.

شرق آسیا

تکیه بر ادامه راه  
علی تتماج 

در س��ال 2014 خبری محافل رسانه ای و سیاسی جهان 
را به خود معطوف س��اخت و آن انتش��ار خبر تس��لط داعش 
ب��ر موصل عراق ب��ود. در حالی همگان معط��وف به تحوالت 
س��وریه بودند ناگهان منابع خبری اعالم کردند که گروه های 
تروریس��تی موصل را ب��ه اش��غال درآورده و از آنجا در حال 
پیشروی به سمت بغداد هس��تند. آنها در مسیر خود مناطق 

مختلفی را اشغال و به کشتار گسترده مردم پرداختند. شرایط 
بیانگر کار آس��ان داعش برای س��لطه بر بغداد بود اما تحولی 
خاص تمام این معادالت را دگرگون ساخت. فتوای مرجعیت 
دینی از جمله آیت اهلل سیستانی مبنی بر جهاد سراسری علیه 
تروریسم موجب شد تا از یک سو گروه های مقاومت و از سوی 
دیگر مردم که به صورت داوطلبانه در کنار ارتش قرار گرفتند 
موجب ش��د تا نیرویی فراگیر در برابر گروه های تروریس��تی 
ایجاد ش��ود. حاصل این اقدامات نه تنها نجات بغداد بود بلکه 
زمینه س��از فرو ریختن امارت داعش و  آزادی موصل نیز شد. 
ای��ن روند ادامه یاف��ت و نیروهای مردم��ی در نقاط مرزی با 

نیروهای سوریه دست اتحاد علیه تروریسم دادند. 
این روزها س��الگرد حمالت تروریست ها در عراق و تشکیل 

نیروهای مردمی است در حالی که شرایط درونی و بیرونی عراق 
نکات قابل توجهی را به نمایش می گذارد. در عرصه داخلی عراق 
و تجربه های برجای مانده از گذشته نشان می دهد که همچنان 
تسویه ساختار نظامی و امنیتی برجای مانده از دوران صدام محقق 
نشده که نتیجه آن را نیز در اشغال موصل و سخت شدن مبارزه 
با تروریست ها می توان مش��اهده کرد. در همین حال تهدیدات 
امنیتی علیه عراق همچنان ادامه دارد و نیازمند استمرار اقدامات 
نظامی برای پاکس��ازی تروریست ها است. در عرصه بیرونی نیز 
تحرکات بسیاری برای انحالل گروه های مردمی صورت می گیرد 
و برخی کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای به بهانه های مختلف 

خواستار پایان حیات این جریان شده اند.
 این در حالی است که تجربه نشان می دهد هر زمان عراق 

در وضعیت ضعف قرار دارد همین کش��ورها اقدام به تهدیدات 
نظامی و امنیتی علیه عراق کرده اند که نمونه آن حمایت آنان از 
تجزیه این کشور از جمله همه پرسی وحدت شدن برگزار شده 
در اقلیم کردس��تان عراق است. با توجه به این شرایط می توان 
گف��ت راهکار عراق برای مقابله با وضعیت کنونی بهره گیری از 
ظرفیت ها و تجربیات گروه های مردمی نظیر حشدالش��عبی و 
نجباء و س��ایر گروه های مقاومتی است که ضمن تقویت ارتش 
عراق می تواند زمینه ساز ناکامی دشمنان داخلی و بیرونی عراق 
باش��د. تحقق تشکیل دولت جدید براساس مولفه های عراقی و 
نی��ز تقویت گروه های مقاومت و ارتش مولفه ای مهم در تحقق 
اه��داف و مطالبات مردم عراق اس��ت ک��ه تکمیل کننده روند 

استقالل و آزادی این کشور خواهد بود. 

یادداشت

در ادام��ه خیان��ت رژی��م بحری��ن به  بش�ر فلسطین، هیأتی از رژیم صهیونیستی حق�وق 
در نشست بین المللی »میراث جهانی« به میزبانی »منامه«، 

پایتخت بحرین شرکت می کند.
»منیر بوش��ناقی« مش��اور هیأت فرهنگ و آثار بحرین 
در میراث جهانی یکش��نبه گفت که ای��ن هیأت از 24 ماه 
ژوئن تا 4 جوالی برای ش��رکت در این نشس��ت در بحرین 
خواهد ب��ود. او در گفت وگو با وب��گاه »الخلیج الجدید« در 
توجیه مش��ارکت هیأت صهیونیست گفت که هیأت مذکور 
در نشست بحرین ش��رکت خواهد کرد، چراکه این نشست 
بین المللی بوده و سازمان یونسکو آن را ترتیب داده است و 
بحرین تنها میزبان این نشست بوده و هر عضو سازمان ملل 
می تواند در آن مش��ارکت کند. اظهارات بوشناقی واکنش و 
خشم مخالفان عادی س��ازی روابط با رژیم صهیونیستی در 

بحرین و کشورهای عربی را درپی داشته است.
این اولین بار نیس��ت که آل خلیفه بحرین با هدف تغییر 
افکار عمومی این کشور نسبت به روابط با رژیم صهیونیستی 
دست به اقدامات این چنینی می زند. در جریان حمله اخیر 
رژیم صهیونیستی به مواضع ارتش سوریه، »خالد بن احمد«، 
وزی��ر خارجه بحرین از پاس��خ ارتش س��وریه به این حمله 
انتقال کرد و گفت که این رژیم حق دارد از خود دفاع کند. 
در همین حال »زید بن رعد الحس��ین« کمیسر عالی حقوق 

بشر سازمان ملل اعالم کرد که مقامات بحرینی همچنان به 
س��رکوب جامعه مدنی ادامه می دهند. زید بن رعد الحسین 
در س��ی و هش��تمین نشست حقوق بشر س��ازمان ملل در 
ژن��و )HRC38( درخصوص اوضاع حقوق بش��ر در بحرین 
گفت: بحرین همچنان به س��رکوب جامعه مدنی ادامه داده 
و قوانین بیشتری را برای بازداشتن مردم ملت از استفاده از 

حقوق بنیادین خود صادر می نماید.
الحس��ین همچنین افزود دسترسی بدون قید و شرط 
ب��ه بحرین ب��رای دفتر وی و همچنین برای ارگانها و س��از 
و کارهای ویژه س��ازمان ملل ممک��ن نبوده و بحرین امکان 
هرگونه دسترس��ی )بازدید( را رد نموده است. کمیسر عالی 
س��ازمان مل��ل بحرین را تش��ویق کرد ت��ا در جهت خالف 
وضعیت کنون��ی حرکت نماید و آمادگ��ی دفترش را برای 
ارائه مشورت های فنی و قانونی در این خصوص اعالم کرد.

در این میان عفو بین الملل از مقامات بحرینی خواست 
حک��م صادره علیه دبیرکل جمعیت الوف��اق را لغو و وی را 
بدون قید و ش��رط آزاد کنند. س��ازمان عف��و بین الملل در 
توئیتی نوش��ت، حکم شیخ علی س��لمان، دبیرکل جمعیت 
الوفاق بحرین به اتهام آنچه »جاسوس��ی برای قطر« نامیده 
ش��ده، روز پنجش��نبه 21 ژوئن صادر می ش��ود. او زندانی 
اندیش��ه اس��ت که صرفا به خاطر تالشش برای آزادی بیان 

دستگیر شد و بحرین باید فورا او را آزاد کند.

اصرار آل خلیفه بر خیانت به فلسطین
راجع به اوضاع امنیتی عراق و مناقشات مق���اوم�ت  فال��ح الفیاض و ش��یخ اک��رم الکعبی 

جاری در صحنه سیاسی این کشور تبادل نظر کردند. 
ب��ه گزارش مرک��ز ارتباطات و امور رس��انه ای مقاومت 
اس��المی نَُجباء، رئیس الحشدالش��عبی )س��ازمان بس��یج 
مردمی( ع��راق با حضور در مقر مرکزی مقاومت اس��المی 
نَُجب��اء در بغ��داد با دبیرکل این جنبش دی��دار و گفت وگو 

کرد.
این مالقات به منظور رایزنی و بررس��ی اوضاع سیاسی 
امنیتی کشور متبوع برگزار شد. شیخ »اکرم الکعبی« ضمن 
خوش��امدگویی، درمورد راه های مقابله با تروریسم و نابودی 
هسته های خاموش داعش، با مشاور امنیت ملی عراق بحث 
و تبادل نظر کرد. وی همچنین راجع به مناقشات جاری در 
صحنه سیاس��ی عراق، نکاتی را گوشزد نمود و راهکارهایی 
ارائه کرد. »فالح الفیاض« نیز در این نشست مشورتی، نقش 
برجس��ته نَُجباء در تحقق پی��روزی بر داعش را مورد تأکید 
و تمجید قرار داد. گفتنی اس��ت، این دیدار پس از انتخابات 
پارلمانی عراق و ائتالف بزرگ نمایندگان گروه های مقاومت 

در صحنه سیاسی این کشور انجام پذیرفت.
در این می��ان نماینده پارلمان عراق با اش��اره به اقدام 
ائتالف آمریکایی در هدف قرار دادن نیروهای الحشدالشعبی 
عراق در مرز س��وریه، خواستار واکنش قاطع دولت و اخراج 

نیروه��ای این ائتالف ش��د. »ف��ردوس الع��وادی« نماینده 
ائت��الف »دول��ة القانون« عراق، از دولت فدرال خواس��ت تا 
عملیات های ائتالف آمریکایی موس��وم به ائتالف بین المللی 
ضد داعش را در این کش��ور متوقف کند. وی طی بیانیه ای 
که نسخه ای از آن در پایگاه خبری »المعلومة« منتشر شد، 
اعالم کرد: این ائتالف ش��وم، هر روز به ما ثابت می کند که 
علی��ه عراق و فرزن��دان آن عمل می کند. ی��ک بار با هدف  
قرار دادن فرزندان مخلص عراق و کش��تار آنها و بار دیگر با 
حمایت از تروریس��م به شیوه های مختلف و امدادرسانی به 

آنها، این مسئله را به ما ثابت می کند.
 این روزها چهارمین س��الگرد تاس��یس نی��روی مبارز 
مردم��ی الحشدالش��عبی از بطن فت��وای مرجعیت عالیقدر 
دینی در عراق اس��ت ک��ه عملکرد ش��جاعانه آن در مقابله 
با نیروی مخ��وف داعش موجب حضور موثرش در تحوالت 
عراق و منطقه ش��د. پاس��خ پیروان مرجعیت دینی به ندای 
تکلی��ف ش��رعی و ورود مس��تقیم به میدان نب��رد، در دفع 
حمالت تروریستی که همه را هدف گرفته بود تاثیر بزرگی 
داشت آنها به ندای رهبر خود لبیک گفته و با ترک خانه و 
خانواده به میدان های جنگ پا گذاش��تند تا از شرف عراق و 
ش��رافت عراقی ها حمایت کنند و بدین ترتیب پیروزی های 
حش��د شعبی تاثیر بزرگی در همه جهان اسالم و غیراسالم 

به جای گذاشت.

هماهنگی های حشد شعبی و نَُجباء 

درپی درهم شکس��تن کشتی  ویژه بن��در گ�زارش  در  امارات��ی  متج��اوز 
حدی��ده یم��ن، 100 س��رباز خارجی ب��ه هالکت 
رسیده اند اما ائتالف آمریکایی - سعودی با سانسور 

خبری به دنبال پنهان سازی این شکست است.
خبرگزاری اسپوتنیک روسیه با اشاره به اینکه 
خبر هایی از کش��ته شدن یکصد نظامی آمریکایی، 
صهیونیست، سعودی و اماراتی در جریان حمله به 
یک فروند کش��تی جنگی متجاوز اماراتی منتش��ر 
شده اس��ت، نوشت: ائتالف س��عودی به علت بیم 
از واکنش افکار عمومی ملت های کش��ور های عضو 
این ائتالف به ش��دت کش��ته ش��دن 100 سرباز 
آمریکایی، اس��رائیلی، سعودی و اماراتی را سانسور 
خبری کرده اس��ت. خبرگزاری اس��پوتنیک ضمن 
اعالم این خبر با یک افسر ارشد ارتش یمن درباره 
انهدام کش��تی جنگی اماراتی و غرق شدن آن در 

سواحل یمن گفت وگو کرد.
اس��پوتنیک پیش از این مصاحب��ه اعالم کرد: 
نبرد های ش��دیدی )ط��ی چند روز گذش��ته( در 
ساحل غربی یمن در جریان بود این در حالی است 
که برخی رس��انه های غربی می گویند ش��ماری از 
نیرو های )مزدور( یمنی، اماراتی و سودانی در اریتره 
مستقر ش��ده اند و در اوج هش��دار های بین المللی 
و یمن��ی درباره سرنوش��ت فاجعه آمیز بیش از نیم 
میلیون جمعیت در حدیده، برای نبردی گس��ترده 
آماده می ش��وند. این خبرگزاری روسی نوشت: )به 
اصطالح( ائتالف عربی به فرماندهی سعودی بار ها 

به فرودگاه حدیده حمله هوایی کرده است.

این تنش آفرینی پس از آن صورت می گیرد که 
خبر هایی از کشته شدن 12 سرباز آمریکایی و هشت 
سرباز صهیونیس��ت و 50 سرباز اماراتی و 30 سرباز 
سعودی در کش��تی جنگی در حدیده منتشر شده 
اس��ت و ائتالف به علت بیم از واکنش افکارعمومی 
ملت های کشور های متجاوز و تحت فشار قرار گرفتن 
برای پای��ان دادن به جنگ علیه یم��ن بر این خبر 

سرپوش گذاشته و آن را سانسور کرده است.
سرتیپ مهندس عبد االله العزی در گفت وگو با 
اسپوتنیک گفت: »هر آنچه گفته یا منتشر می شود 
مبنی بر اینکه ش��هر حدیده به کنترل به اصطالح 
نیرو های مشروعیت درآمده، کامال بی اساس است و 
شهر حدیده به طور کامل در کنترل نیرو های ارتش 
و کمیته های مردمی یمن اس��ت. نیرو های ائتالف 
و نیرو ه��ا عبد رب��ه منصور ه��ادی )رئیس جمهور 
مستعفی و فراری( دروغ می گویند و نباید خبر های 
آن��ان را باور کرد. کش��ور های ائت��الف نمی گذارند 
خبر های شبکه هایی مانند المنار و المسیره پخش 
ش��ود، اما ش��بکه تلویزیونی الجزی��ره تصاویری از 
کنت��رل ارت��ش و کمیته های مردمی ب��ر فرودگاه 
الحدیده پخش کرد و خبر های بسیار خوبی وجود 
دارد و به همه اطمینان می دهیم اوضاع در کنترل 

ارتش و کمیته های مردمی است.«
روزنامه انگلیسی گاردین در سرمقاله خود درباره 
تحوالت یمن نوشت، یورش های ائتالف عربستان و 
امارات در الحدیده، تنها به بیشتر شدن عمق بدترین 
بح��ران انس��انی در جهان انجامیده اس��ت. روزنامه 
گاردی��ن در س��رمقاله خ��ود نوش��ت، ۷0 درصد از 
صادرات یمن از طریق بندر الحدیده انجام می گیرد 

که اخیرا مورد یورش قرار گرفت. انگلیس و فرانسه از 
عربستان سعودی درخواست کردند که این حمله را 
انجام ندهد. آمریکا هم درخواست امارات برای دادن 
مین روب را رد کرده بود اما به گفته یکی از مقامات 
اماراتی، عدم کمک نظامی به این معنا نیست که به 
آن ها گفته شده این حمله را انجام ندهند بنابراین، 

امارات این حمله را انجام داد.

گاردین نوش��ت، گرچه انگلیس درباره حمله 
ب��ه الحدیده هش��دار داد اما مس��ئول فجایع این 
جنگ اس��ت؛ عربس��تان و امارات ای��ن جنگ را با 
آموزش های نظامی��ان غربی و مش��اوره های آنان 
انجام می دهند، آن ها با حمایت دیپلماتیک غرب، 
به چنین اقداماتی در یمن دست می زنند. کمیسر 
عالی حقوق بش��ر س��ازمان ملل به ش��دت درباره 
احتمال تلفات بس��یار زیاد غیرنظامیان ناش��ی از 
حمالت ائتالف عربستان سعودی و امارات متحده 

عربی به »الحدیده« یمن ابراز نگرانی کرد.
بعد از قطع کلیه خطوط پشتیبانی شبه نظامیان 
ائت��الف س��عودی در حمل��ه به جن��وب الحدیده 
یمن، س��خنگوی انصاراهلل تاکید کرد که دش��من 
تص��ور نمی ک��رد، این گونه گرفتار ش��ود. »محمد 
عبدالس��الم« سخنگوی رس��می جنبش انصاراهلل 
یم��ن، تاکید کرد ک��ه تمام راه های پش��تیبانی و 
امداد نیروهای متجاوز در حمله به س��احل غربی 
یمن بس��ته ش��ده و خون آنها به گونه ای در حال 

ریخته شدن است که تصورش را نمی کردند.
 س��ازمان ملل در گزارش��ی جدید اعالم کرد 
که حدود 5 هزار خانواده از س��اکنین شهر بندری 
»الحدی��ده« در یمن، درپی محاصره ای که امارات 
عرب��ی متحده و ائتالف س��عودی ب��ر آنها تحمیل 

کرده، از محل زندگی خود آواره شده اند.
خب��ر دیگر آنکه منابع یمنی گفتند، جانش��ین 
رئیس ستاد مشترک ارتش امارات و گروهی از افسران 
بلندپایه این کشور که دو روز پیش به غرب یمن رفته 

بودند، در جبهه ساحل غربی کشته شده اند.

ائتالف آمریکایی - سعودی برای پنهان سازی شکست هایشان تقال می کنند

سانسور خبر هالکت نظامیان متجاوز به یمن
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منابع محلی س��وری از حمله  آس�یا جنگنده های ائتالف آمریکایی غ�رب 
به ی��ک پایگاه متعلق به ارتش س��وریه در جنوب 

شهر »البوکمال« خبر می دهند.
خبرگزاری رس��می سوریه »س��انا« به نقل از 
مناب��ع نظامی گ��زارش داد در حمله جنگنده های 
ائت��الف بین المللی به رهبری آمریکا به یک پایگاه 
ارتش در ش��هر »الهری« چندین س��رباز س��وری 
کشته و زخمی شدند. مرکز فرماندهی و سخنگوی 
رس��انه ای ائتالف آمریکایی هنوز در این باره اظهار 
نظ��ری نک��رده اس��ت.یکی از فرمانده��ان ائتالف 
نیروهای حامی سوریه به خبرگزاری رویترز گفت 
که ب��ه احتمال زیاد پهپاده��ای آمریکایی مواضع 
ارتش سوریه و محل استقرار گروه های عراقی بین 

البوکمال و التنف را بمباران کرده اند.
مرک��ز  ژاک« س��خنگوی  س��رگرد »ج��اش 
فرماندهی آمریکا در ائتالف بین المللی اما دقایقی 
بع��د ب��ا رد این گزارش ه��ا، مدعی ش��د که هیچ 

کدام از اعضای ائتالف آمریکایی در نزدیکی ش��هر 
البوکمال عملیات نداشته اند.

واشنگتن در آگوست سال 2014 بدون موافقت 
شورای امنیت سازمان ملل و به صورت غیر قانونی 
ائتالفی بین المللی را ب��ه بهانه مبارزه با گروه های 
تروریستی از جمله داعش در سوریه تشکیل داده 
که طی این چند سال بارها با حمالت هوایی، جان 
انس��ان های بی گناه و غیرنظامی را گرفته اس��ت. 
پیشتر نیز در بامداد شنبه )25 فرودین( سه کشور 
آمریکا، انگلیس و فرانس��ه به بهان��ه ادعایی نابود 
کردن تأسیسات و توانمندی های شیمیایی دولت 
س��وریه، 103 فروند موشک به چند منطقه از این 
کش��ور شلیک کردند. به گفته وزارت دفاع روسیه، 
پدافند هوایی س��وریه موفق شد ۷1 فروند از این 
موشک ها را رهگیری و ساقط کند. همچنین گفته 

می ش��ود که در این حمله هیچ شهروند یا نظامی 
سوری آسیب ندیده است جز سه نفر که در نتیجه 

انحراف یکی از موشک های شلیک شده بود.
 عملیات گش��ت زنی مشترک ترکیه و آمریکا 
در شهر منبج اس��تان حلب واقع در شمال سوریه 
طب��ق توافق قبل��ی دو طرف خارجی، آغاز ش��ده 
است. رئیس دفتر سیاس��ی گروه تروریستی »لواء 
المعتص��م« درباره توافق ادعایی آمریکا و ترکیه بر 
س��ر منبج اع��الم کرد که هم��ه نیروهایی که وی 
آن��ان را جدایی طلب می خواند، باید از این ش��هر 
خ��ارج ش��وند. »مصطفی س��یجری« رئیس دفتر 
سیاسی گروه تروریستی »لواء المعتصم« - وابسته 
به ارت��ش آزاد - اطالعاتی درب��اره توافق ترکیه و 

آمریکا بر سر شهر منبج سوریه منتشر کرد.
س��یجری در گفت وگو با وبگاه خبری معارض 

»الدرر الش��امیه« اعالم کرد که براساس این توافق 
باید همه »ش��به نظامیان جدای��ی طلب به صورت 
کام��ل ]از منبج[ خارج ش��وند و ش��ورای نظامی و 
ش��ورای محلی این ش��هر بار دیگر تشکیل شده و 
افراد آواره نیز ]به این شهر[ بازگردند«. وی در ادامه 
مدعی شد که گروه لواء المعتصم »در تأمین امنیت 
و برقراری مجدد ثبات« در ش��هر منبج ایفای نقش 
خواهد کرد. این تروریس��ت اعالم ک��رد، نیروهایی 
ک��ه این وظایف را برعهده خواهند گرفت از س��وی 
ترکیه و آمریکا تعیین خواهند ش��د. سیجری ادامه 
داد: »برای مشخص شدن سایر بخش های توافق به 
وقت نیازمندیم و بر این باوریم که این توافق به سود 
سوریه است و از این تالشها حمایت خواهیم کرد«.
رئیس دفتر سیاس��ی لواء المعتصم همچنین 
ادعا ک��رد که نمون��ه منبج آغاز راه اس��ت و بعدا 

میتوان این تجربه را در مناطق ش��رقی اجرا کرد.
مولود چاووش  اوغلو وزیر خارجه ترکیه دوش��نبه 
هفت��ه جاری اعالم کرد که با ط��رف آمریکایی به 
پیشرفت قابل توجهی درباره موضوع شبه نظامیان 

ُکرد در منبج با آمریکا رسیده اند.
 ناظ��ران می گویند که »توافق منبج« در واقع 
خیان��ت جدید آمریکایی ها به ُکردهاس��ت؛ چراکه 
واش��نگتن از ُکردها در ش��رق رود ف��رات حمایت 
می کن��د و در این تواف��ق، به آن��ان خیانت کرده 
و با ترکیه همپیمان ش��ده اس��ت. اس��د نیز هفته 
گذشته اعالم کرد که نیروهای دموکراتیک سوریه 
باید با دمش��ق مذاکره کنند و در صورت شکست 
مذاکرات، اس��تفاده از زور گزین��ه جایگزین دولت 
سوریه خواهد بود تا مناطق تحت تسلط این گروه 
را پ��س بگیرد. آمریکا به بهانه مبارزه با تروریس��م 
در حال کمک رسانی به گروه های تروریستی است 
در حالی که هزینه های این اقدام را نیز عربستان و 

برخی کشورهای عربی می پردازند.

حمله جنگنده های آمریکایی به پایگاه ارتش سوریه


