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"گزارش ه��ای  بررس��ی  جه��ت  چی��ن  چی�ن: 
نگران کننده" از کمپ ه��ای بازآموزی علیه اویغورها و 
سایر اقلیت های مسلمان خبر داد. چین با رد انتقادها 
از اقدامات��ش در منطقه س��ینکیانگ، تاکی��د دارد از 
مذه��ب و فرهنگ اقلیت ها محافظت به عمل می آورد 
و تدابی��ر امنیتی آن ب��رای مبارزه با نف��وذ گروه های 
"افراط��ی" ک��ه خش��ونت در آن منطق��ه را تحریک 

می کنند، ضرورت دارد.

آلمان: »هایکو ماس« وزیر خارجه آلمان با اشاره 
به مناقش��ه اخیر میان اوکراین و روس��یه، خواس��تار 
آزادی ملوانان اوکراینی ش��د. ماس در حاشیه نشست 
اخیر س��ازمان پیم��ان آتالنتی��ک ش��مالی )ناتو( در 
بروکس��ل گفت که روس��یه باید زندانیان اوکراینی را 
ه��ر چه زودتر آزاد کن��د و افزود: »فقط به این ترتیب 
بح��ران می��ان روس��یه و اوکراین حل می ش��ود و ما 

همچنان نگران شرایط موجود هستیم.«

مقدونیه: معاون دس��تیار وزیر خارجه آمریکا در 
امور اروپ��ا در گفتگویی در خصوص عضویت مقدونیه 
در ناتو تا س��ال ۲۰۲۰ میالدی اب��راز امیدواری کرد. 
»متی��و پالمر« معاون دس��تیار وزیر خارجه آمریکا در 
امور اروپا درباره عضویت مقدونیه در س��ازمان پیمان 
آتالنتیک ش��مالی اظهار داش��ت: عضویت کشورهای 
حوزه بالکان بخص��وص غرب بالکان در ناتو از اهمیت 

بسزایی برخوردار است. 

اس�لوواکی: منابع خبری از اخراج یک دیپلمات 
روس از اس��لوواکی به اتهام مشارکت در فعالیت های 
جاسوس��ی خب��ر دادند. در ش��رایطی ک��ه موجی از 
اتهامات جاسوس��ی علیه روسیه در غرب به راه افتاده، 

کشور اسلوواکی نیز با این موج همراه شده است.

ژاپن: دولت ژاپن در راستای دستورالعمل جدید 
دفاعی کش��ور، درصدد استقرار موش��ک های دوربرد 
و فراص��وت و تولید زیردریایی های شناس��ایی بدون 
سرنش��ین اس��ت. وزارت دفاع ژاپن ب��ه منظور دفاع 
از جزای��ر دورافتاده کش��ور، در ح��ال فعالیت بر روی 
تجهیزات جدید مانند موش��ک های با س��رعت باالی 
بیش از 3۰۰ کیلومتر و موشک های رهگیر فراصوتی 
اس��ت که برای فرار از تیررس رادارها، بیش از 5 برابر 

سرعت صوت پرواز می کنند، است. 

هن�د: هند و امارات موافقت کردند که در تجارت 
دو جانب��ه به ج��ای دالر و دیگر ارزه��ای خارجی از 
 پول های ملی دو کش��ور در مبادالت تجاری استفاده 
می کنند. این توافق نامه در سفر'سوشما سواراج'وزیر 
امور خارجه هند ب��ه امارات و دیدار وی با عبداهلل بن 

زاید النهیان همتای اماراتی وی امضا شد.

ذرهبین

استمرار اعتراضات جلیقه زردها
ب��ا اینک��ه دولت فرانس��ه ب��رای پای��ان دادن به 
اعتراضات چندهفته ای "جلیقه زردها" افزایش مالیات 
س��وخت را که قرار بود از یکم ژانویه اعمال ش��ود، به 
تعوی��ق انداخت، آن��ان قصد دارن��د اعتراضات خود را 

ادامه دهند.
بنژامن کوش��ی، یکی از اعض��ای "جلیقه  زردها" 
اظه��ار کرد، ای��ن جنبش قص��د دارد اعتراضات خود 
را ادام��ه دهد و تاکید کرد ک��ه تظاهرات آنان باید به 
ط��ور مس��المت آمیز ادامه یابد. او در ای��ن باره گفت: 
جلیقه  زردها ش��نبه آینده چهارمین اقدام )چهارمین 
هفت��ه اعتراضات( را برگزار خواهند کرد اما چیزی که 
برای من مهم اس��ت این اس��ت که ای��ن جنبش باید 
مس��المت آمیز و بدون خش��ونت باشد. تحصن 5۰۰۰ 
نفری جلیق��ه  زردها در میدان کاپیتول می توانس��ت 
نس��بت به این تصاویر خش��ونت آمیز تاثیر بیش��تری 
بر مس��ئوالن دولتی داشته باش��د. باید همبستگی و 

حمایت ۸5 درصدی فرانسوی ها را حفظ کنیم.
کوشی تاکید کرد، تعلیق افزایش مالیات سوخت 
چیزی که آنان به دنبالش هس��تند، نیست و به دنبال 
"لغو کامل افزایش مالیات سوخت و انرژی هستند که 
قرار اس��ت از یکم ژانویه ۲۰۱۹ اعمال شود". به دنبال 
اعتراض��ات س��ه هفته ای معترضان فرانس��وی، ادوارد 
فیلیپ، نخست وزیر فرانس��ه مهلتی شش ماهه برای 
افزایش مالیات س��وخت و تعلی��ق افزایش بهای گاز و 

برق به مدت سه ماه را اعالم کرد.
در این میان سخنگوی دولت فرانسه گفت که در 
صورت اینکه مش��خص ش��ود تدابیر کنونی در زمینه 
مالیات ه��ا کارایی ندارند، موضع فرانس��ه در این مورد 
تغیی��ر می کند.»بنجامین گریفوو« س��خنگوی دولت 
فرانس��ه امروز چهارش��نبه در این م��ورد گفت: »اگر 
تدبی��ری که م��ا اتخاذ کرده ایم که هزین��ه  آن از پول 
عمومی تهیه می ش��ود، کارایی نداش��ته باشد و مفید 
نباش��د در این صورت ما احمق نیستیم و آن را تغییر 

خواهیم داد.«

نیمچهگزارش

مرکل قدرتمندترین زن جهان 
مجله آمریکایی »فوربس« اس��امی ۱۰۰ زن قدرتمند جهان در سال ۲۰۱۸ 
میالدی را منتشر کرد که برای هشتمین بار پیاپی نام »آنگال مرکل« صدراعظم 

آلمان در ابتدای این فهرست قرار دارد. 
عناوین دوم تا پنجم لیس��ت منتشر شده مجله فوربس به ترتیب در اختیار 
»ترزا می« نخس��ت وزیر انگلیس، »کریستین الگارد« رئیس صندوق بین المللی 
پول، »ماری بارا« مدیرعامل شرکت خودرو سازی جنرال موتورز و »ابیگل جانسون« 
مدیرعام��ل ش��رکت آمریکایی س��رمایه گذاری فیدلیت��ی ق��رار دارد. »جینی رومتی« 
مدیرعامل ش��رکت آی بی ام در این لیست در رده دهم جای گرفته است. اسامی »ملکه 
الیزاب��ت« در رده ۲3 و »ایوانکا ترامپ« دختر رئی��س جمهوری آمریکا در رده ۲۴ این 
لیس��ت به چش��م می خورد. رهبری مرکل  در مهم ترین قدرت اقتصادی اروپا وی را به 

عنوان عالی ترین رهبر زن جهان تبدیل کرده است.

قازه سبز
آمریکا در سوریه رفتار مشکوکی دارد

س��خنگوی رسمی وزارت امور خارجه روسیه در کنفرانسی خبری در مسکو 
گفت رفتار مش��کوک ائتالف تحت هدایت آمریکا در س��وریه به نحو فزاینده ای 
نگران کننده اس��ت. وی افزود: اش��غالگری غیرقانونی آمریکا در منطقه کیلومتر 
55 اط��راف پایگاه التنف ادامه دارد. آمریکایی ه��ا به نحوی در آن منطقه رفتار 

می کنند که گویی مالک آنجا هستند.
هواپیماه��ای ائتالف آمریکا بارها مواضع ارتش س��وریه را در التنف و اطراف آن 
در صحرای س��وریه بمباران کرده اند. این حمالت خس��ارات و تلفاتی برجای گذاش��ته 
اس��ت. آمریکا از اوت ۲۰۱۴ در رأس ائتالفی که آن را ائتالف ضد داعش نامیده هزاران 
بار به حمله هوایی در س��وریه اقدام کرده اس��ت اما نتوانسته مانع از گسترش نفوذ این 
گروه تکفیری شود و هیچ دستاوردی در میدان نداشته است. زیرا در جنگ با تروریسم 

جّدی نبود.

بحران
جنگ افغانستان به بن بست رسیده است

یک ژنرال بلندپایه ارتش آمریکا ضمن ابراز نگرانی از افزایش تلفات نیروهای 
آمریکایی گفت که جنگ افغانستان به بن بست رسیده است.

»کنث مک کنزی« ژنرال آمریکایی که قرار است در صورت تأیید سنا، فرمانده 
آتی نیروهای آمریکایی در منطقه غرب آسیا باشد در کمیته نظامی مجلس سنای 

این کشور گفت که تلفات غیر نظامیان در افغانستان قابل تحمل نیست.
م��ک کنزی تاکید کرد که ایاالت متحده باید برای ارتقای قابلیت های نیروهای 
امنیت��ی افغانس��تان برنامه ریزی کند. این ژن��رال آمریکایی همچنی��ن در مورد خروج 
زودهن��گام نیروهای آمریکایی از افغانس��تان هش��دار داد. این گفته ه��ا در حالی مطرح 
می ش��ود که »جیمز ماتیس« وزیر دفاع آمریکا نیز اخیرا اعالم کرده است که تالش های 
آمریکا برای دستیابی به صلح در افغانستان افزایش یافته اما ایاالت متحده هیچ برنامه ای 

برای خروج از افغانستان ندارد.

چالش

وسیه  نه دوگانه به چین و ر
فرامرز اصغری

صحنه جهانی همچنان دورانی بحرانی را س��پری می کند 
چنانکه طی هفته های گذش��ته تحوالت و تغییراتی در روابط و 
مناس��بات آمریکا با روسیه و چین و همچنین دیگر کشورهای 
جهان شکل گرفته است. یکی از آن تغییرات اوج گیری مجدد 
بحران اوکراین اس��ت که روس��یه و آمریکا را در مقابل هم قرار 
داده اس��ت. اما تح��ول و تغییر دوم به تصمی��م جدید و توافق 
موقت دونالد ترامپ و ش��ی جین پینگ در نشست سران گروه 
۲۰ بازمی گردد. در دیدار بین ترامپ و پینگ، چین پذیرفت که 
برخ��ی از تعرفه هایی که در قبال کاالهای آمریکایی اعمال می 

شد، برداشته شود. به عنوان مثال بعد از این دیدار در خبرها آمد 
که »چین با کاهش و حذف تعرفه جاری صنعت خودرو که به 
میزان ۴۰ درصد بود، موافقت کرده است.« دو طرف توافق کرده 

اند تا ۹۰ روز آینده تصمیم قطعی خود را اعالم کنند.
 اما س��وال اساسی این اس��ت که چرا آمریکا در این مقطع 
چنی��ن تصمیماتی را اتخاذ کرده اس��ت و چرا به یکباره بحران 
اوکراین بار دیگر شدت می گیرد در حالی که طی ماه های اخیر 
کمترین تنشی در این زمینه به چشم نمی خورد اما به یکباره 
به شلیک ناوگان دریایی روسیه به سمت کشتی های اوکراینی 
و توقیف و دس��تگیری منجر می شود که آمریکا را وارد معرکه 
می کند. در این شرایط همزمان جنگ تجاری واشنگتن – پکن 
با افت مواجه می ش��ود. آیا ارتباطی بی��ن دو وجود دارد یا هر 
یک جداگانه دنبال می ش��ود؟ اگر چه ب��ه راحتی نمی توان به 
این س��وال پاسخ داد اما مسئله ای که بی شک می توان به آن 
اطمینان داش��ت این است که دونالد ترامپ و آمریکای کنونی 

نیاز به تنش دارد. این موضوع تنها در حوزه شرق اروپا و مرزهای 
نزدیک روس��یه مصداق ندارد بلک��ه در مناطق مختلف جهان، 
خواهان افزایش تنش است تا سیاست های خود را دنبال کند. 

در موضوع اوکراین نیز روش��ن اس��ت که تصمیم نزدیک 
شدن کشتی های اوکراینی به تنگه کرچ در حوزه شبه جزیره 
کریمه، از س��وی کی اف اتخاذ نشده است، زیرا توان و جرات 
این کار را ندارد که به ش��کل مس��تقل و به دور از سیاس��ت 
های آمریکا دست به چنین کاری بزند. شواهد نشان می دهد 
که آمریکا با این کار دس��ت کم س��ه هدف را دنبال می کند. 
واش��نگتن مطلع اس��ت که هر گونه تهدید از سوی اوکراین 
واکن��ش تند روس��یه را به هم��راه خواهد داش��ت، به همین 
منظور با تحریک روس��یه و واکن��ش آن، زمینه الزم را برای 

وارد کردن ناتو به این بحران فراهم می سازد. 
از طرفی دیگر ترامپ با اتحادیه اروپا میانه چندانی ندارد 
و حتی خوش��حال می شود که کشورهای این حوزه با چالش 

های جدی مواجه ش��وند و برای فرار از آن دس��ت به دامان 
آمریکا ش��وند. اما موضوع دیگری ک��ه نمی توان آن را نادیده 
گرفت، نیاز و تمایل شدید آمریکا به پایان یافتن جنگ چهار 
س��اله یمن و شروع مذاکرات در سوئد است. با توجه به اینکه 
مقدمات مذاکرات در حال چینش اس��ت و از طرفی انصاراهلل 
از روسیه خواسته وارد تحوالت یمن شود و روسیه نیز پیشتر 
تمایالت��ی در این باره نش��ان داده، به نظر می آی��د آمریکا با 
بازسازی بحران اوکراین به دنبال مشغول کردن بیشتر روسیه 
در آن حوزه است. این نگرانی در آمریکا وجود دارد که روسیه 
خواهان ورود بیشتر به خاورمیانه و خلیج فارس است و حتی 
ممکن است همچون نشست های آستانه برای بحران سوریه، 
سلسله مذاکراتی را در خصوص یمن نیز تشکیل بدهد. با این 
نگاه می ت��وان گفت که آمریکا برای افزایش تنش با روس��یه 
خواهان توافقات نس��بی با چین است تا پکن را در این زمینه 

از روسیه جدا کند.   

یادداشت

تنشها میان روسیه و آمریکا این روزها  خط وارد فاز جدیدی ش��ده که محور آن را س����ر
اقدام��ات آمری��کا مبنی بر تعلیق پیمان موش��کی میان دو 
کش��ور تش��کیل می دهد که با واکنش تند روس��یه مواجه 

شده است. 
س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه روس��یه خب��ر داد که 
سفارت آمریکا در مسکو یادداشتی را مبنی بر تعلیق اجرای 
پیمان موش��کی به وزارت خارجه روسیه ارسال کرده است. 
خانم »ماریا زاخارووا« در کنفرانس مطبوعاتی هفتگی خود 
در محل این وزارتخانه خاطرنش��ان کرد: در این یادداش��ت 
که روز گذش��ته به ما تحویل ش��د، ط��رف آمریکایی اعالم 
کرده اس��ت که در صورت ع��دم اجرای مف��اد پیمان منع 
موش��ک های هس��ته ای کوتاه و میان برد از سوی مسکو، 
واشنگتن پس از 6۰ روز اجرای آن را به تعلیق در می آورد. 
وی افزود: آمریکا روس��یه را به نقض این پیمان متهم کرده 
ام��ا هیچ مدرک��ی را برای اثبات ادعای خ��ود مطرح نکرده 
اس��ت. در حالی که روس��یه این پیمان را بطور کامل اجرا 
کرده اس��ت. گفتنی اس��ت پیمان منع موشک های هسته 
ای کوت��اه و میان برد هش��تم ماه دس��امبر س��ال ۱۹۸7 ) 
۱366( بین میخائیل گورباچف آخرین رهبر اتحاد جماهیر 
ش��وروی و رونالد ریگان رئیس جمهوری وقت آمریکا امضا 
شد. براساس این پیمان، توسعه و کاربرد تمام موشک های 
هس��ته ای و غیر هس��ته ای کوتاه و میان برد به اس��تثنای 

موش��ک های دریایی ممنوع ش��د. تا سال ۱۹۹۱ )۱37۰( 
حدود دو هزار و 7۰۰ موش��ک نابود ش��دند ضمن اینکه دو 

کشور اجازه بازرسی از تاسیسات یکدیگر را داشتند.
در این میان »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روس��یه 
دی��روز تأکی��د کرد، روس��یه مخال��ف ناب��ودی پیمان منع 
موش��ک های میان برد هسته ای )INF( اس��ت، اما اگر این 
اتفاق بیفتد، مس��کو نیز به ش��یوه مناس��ب پاس��خ خواهد 
داد. در همی��ن ح��ال وزارت خارجه چین ضمن مخالفت با 
مواضع آمریکا در رابطه با لزوم چند جانبه شدن پیمان منع 
موش��ک های میان برد اتمی )INF(اع��الم کرد که این یک 
توافق دوجانبه بین واش��نگتن و مس��کو بوده است. »گنگ 
ش��وآنگ« تصریح کرد که این یک پیم��ان دو جانبه »بین 

اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا بسته شده بود.
از س��وی دیگر »فدریکا موگرینی« مس��ئول سیاس��ت 
خارجی اتحادیه اروپا بر لزوم حفظ پیمان منع موشک های 
میانبرد )INF(  در راستای حفظ امنیت در اروپا تاکید کرد. 
موگرین��ی گفت: »اروپا مدت زمان��ی طوالنی عرصه جنگ 
سرد بود و پیمان منع موشک های هسته ای میانبرد به مدت 
3۰ س��ال برای اروپ��ا صلح و امنیت به ارمغ��ان آورد. )این 
پیمان( باید به طور کامل اجرا شود.ما اروپایی ها چالش های 
امنیتی را دست کم نمی گیریم.« وی ابراز امیدواری کرد که 
بت��وان این پیمان را حفظ کرد و تاکید کرد که اروپا تمامی 

تالش خود را در این راستا به کار می گیرد.

جدال مسکو- واشنگتن بر سر تعلیق پیمان موشکی 
در بعد جدید خیانت های برخی حکام  آس�یا عرب��ی به فلس��طین و جهان اس��الم، غ�رب 
آمریکا از کش��ورهای عربی خواسته اس��ت تا در رأی گیری 
مجمع عمومی س��ازمان ملل ب��ه قطعنامه ضد مقاومت این 

کشور رأی مثبت بدهند.
 »جیس��ون گرینبالت« فرس��تاده وی��ژه رئیس جمهور 
آمری��کا ب��ه خاورمیان��ه، از دیپلمات های نُه کش��ور عربی 
خواسته است تا در رأی گیری روز پنجشنبه مجمع عمومی 
س��ازمان ملل علیه حماس، رأی مثبت بدهند. این قطعنامه 
ضد مقاومت که پس از جنگ دو روزه غزه و شکس��ت رژیم 
صهیونیس��تی آماده ش��ده اس��ت، آزمونی برای کشورهای 

عربی خواهد بود.
ی��ک منبع دولتی آمری��کا، به روزنام��ه هاآرتص گفت 
که گرینبالت از کش��ورهای مغرب، عم��ان، بحرین، اردن، 
عربس��تان، کوی��ت، امارات، مصر و قطر خواس��ته اس��ت از 
قطعنامه پیش��نهادی آمری��کا حمایت کنن��د. او همچنین 
مدعی ش��د که مخالفت تشکیالت خودگردان با محکومیت 
حم��اس، منافقانه اس��ت؛ این منب��ع آمریکایی ب��ه نقل از 
گرینبالت افزود: کشورهایی که با تروریسم مبارزه می کنند 
و خواهان ثبات در منطقه هس��تند، دلیل��ی برای مخالفت 
ب��ا این قطعنام��ه ندارند. ب��ه گفته وی هرگون��ه تأخیر در 
رأی گی��ری در مجمع عمومی س��ازمان ملل، قطعنامه را به 
شکست می کش��اند و بنابراین کشورهای عربی نباید مانعی 

ب��رای تصویب آن ایجاد کنند. این در حالی اس��ت که این 
روزها مقاومت فلس��طین در برابر اش��غالگران شدت گرفته 
است چنانکه به دنبال حمله وحشیانه نظامیان صهیونیست 
به ش��هر نابل��س در کرانه باختری درگیری های ش��دیدی 
میان آنها و ش��هروندان فلس��طینی درگرفت. بر اساس این 
گزارش، نظامیان صهیونیس��ت به شهر نابلس واقع در کرانه 
باختری به صورت وحش��یانه  یورش بردند. صهیونیس��ت ها 
در حالی به س��رکوب گسترده  فلس��طینی ها می پردازند که 
در درون با وضعیت بحران مواجه هستند چنانکه دهها هزار 
نفر با شرکت در تظاهراتی، خشونت و جنایت علیه زنان در 
فلس��طین اش��غالی را محکوم کردند. فعالیت ها در راستای 
اقدام به خشونت علیه زنان از ابتدای هفته جاری آغاز شد. 
بر اس��اس گزارش ها از ابتدای س��ال جاری )۲۰۱۸( حدود 

۲۴ زن در فلسطین اشغالی کشته شده اند.
خبر دیگر از فلس��طین اش��غالی آنکه »یوئل حس��ون« 
نماین��ده پارلمان رژیم صهیونیس��تی و رئیس هیأت حزب 
اتحادیه صهیونیس��ت در کنست می گوید نتانیاهو برای فرار 
از محکوم شدن در پرونده های فساد دولتی و مالی، عملیات 

نمایشی ارتش در مرز لبنان را به راه انداخته است.
حسون با »حرکتی سیاس��ی« دانستن دستور نتانیاهو 
ب��رای اج��رای عملی��ات س��پر ش��مالی، معتقد اس��ت که 
نخس��ت وزیر اسرائیل با این کار، منافع امنیتی و توان ارتش 

این رژیم را تحقیر کرده است.

خیانت جدید کشورهای عربی به فلسطین 

گروه فرادید  ویژه در حالی که هیأت یمن برای گ�زارش 
ش��رکت در مذاکرات صلح تحت نظارت س��ازمان 
ملل عازم سوئد شده، ائتالف سعودی - اماراتی بر 
شدت حمالت خود در جبهه های مختلف یمن به 
ویژه در س��احل غربی، افزوده است تا با این حربه 

به باج گیری از این مذاکرات بپردازد.
سعودی که در طول ۴ سال تجاوز همه جانبه 
به یمن نتوانس��ته به اهدافش دس��ت یابد اکنون 
مذاک��رات صلح در س��وئد را موقعیتی برای پنهان 
سازی شکست هایش و البته باج خواهی از یمنی ها 
و جامعه جهانی می داند. مسئله ای که موجب شده 
تا سیاس��ت کشتار گس��ترده در یمن را اجرا سازد 
در حالی ک��ه مقاومت یمنی ها ای��ن طراحی را با 
ناکامی همراه ساخته است. در سایه تداوم حمالت 
ائتالف سعودی و شبه نظامیان تحت فرمان آن در 
ساحل غربی یمن و استان »الحدیده«، دیروز یک 
زن در منطقه »الجبلیة« در شهرس��تان »التحتیا« 

جان باخت.
ائتالف س��عودی-اماراتی این روزها با تشدید 
حم��الت به غ��رب یم��ن ت��الش می کن��د بندر 
الحدی��ده، مهمترین کانال کمک  رس��انی به مردم 
یمن را اش��غال کند تا در مذاک��رات صلح آتی در 
یمن دس��ت برتر را برای امتیازگیری داشته باشد؛ 
حمالتی که طی چهار ماه گذشته با مقاومت مردم 
یمن در جلوگیری از س��قوط الحدیده به شکست 
انجامیده است. در حمله توپخانه ای ائتالف متجاوز 
س��عودی به این منطقه، یک زن کش��ته شد و سه 

ش��هروند یمنی زخمی شدند. از س��وی دیگر، در 
حمل��ه خمپاره ای ش��به نظامیان همپیمان ائتالف 
س��عودی به ش��هر »الدریهمی«، ی��ک دختر بچه 
کش��ته ش��د و چندین تن از اعضای خانواده اش و 
ش��هروندان یمنی زخمی شدند. متجاوزان با بیش 
از 5۰ خمپاره، ش��هر الدریهمی را هدف قرار دادند 
و خس��ارات زیادی به منازل و دارایی های ساکنان 
این شهر وارد آوردند.این تشدید حمالت در جبهه 
غربی یمن، همزمان ب��ا اعزام هیأت مذاکره کننده 
یمنی به س��وئد برای از س��رگیری مذاکرات صلح 

تحت نظارت سازمان ملل صورت می گیرد.
در س��ایه تش��دید حمالت ائتالف سعودی در 
یم��ن، نیروهای ارتش و کمیته ه��ای مردمی نیز، 
ش��ب گذش��ته چندین عملیات نظامی در ساحل 
غربی انجام دادند و موجب کش��ته و زخمی شدن 
ش��ماری از متج��اوزان و ش��به نظامیان همپیمان 
آنه��ا ش��دند. توپخانه ه��ای ارت��ش و کمیته های 
مردم��ی یمن، تجم��ع نیروهای ائتالف س��عودی 
و ش��به نظامیان همپیم��ان آن را در غرب الجبلیه 
در س��احل غربی هدف قرار دادن��د و با یک فروند 
موش��ک نی��ز یک خ��ودروی حامل متج��اوزان را 
هدف گرفتند که موجب کش��ته و زخمی ش��دن 

سرنشینان آن شد.
 ی��گان ض��د زرهی یمن نیز تجم��ع نیروهای 
متجاوز سعودی در »المتینه« و الجبلیة در ساحل 
غربی را هدف قرار داد و این عملیات نیز با موفقیت 
انجام شد. از سوی دیگر، در جبهه  »نهم« واقع در 
۴۰ کیلومتری شرق صنعاء؛ پایتخت یمن نیز، ده ها 
نیروی ائتالف سعودی در پی انفجار چندین بمب 

کشته و زخمی شدند. در همین حال منابع خبری 
اعالم کردند هیأت صنعاء به همراه فرس��تاده ویژه 
س��ازمان ملل برای شرکت در دور جدید مذاکرات 
صلح یمن وارد اس��تکهلم، پایتخت سوئد شد. دور 
جدید مذاکرات صلح یمن که در اس��تکهلم برگزار 
خواهد شد، بر بازگش��ایی فرودگاه صنعاء، اجرای 
تبادل زندانی��ان و حصول توافق آتش بس در بندر 

الحدیده تمرکز خواهد داشت.

بازداشت نزدیکان بن سلمان
همزمان با نشس��ت س��وئد پرونده خاشقجی 
یا همان رس��وایی خاندان س��عودی ادام��ه دارد. 
دادستانی استانبول برای دو نفر از نزدیکان محمد 
بن س��لمان در دیوان پادشاهی سعودی در ارتباط 
با قتل جمال خاش��قچی قرار بازداشت صادر کرده 
اس��ت.دو مقام امنیتی ترکیه به رسانه ها گفته اند، 
دادس��تانی کل اس��تانبول برای احمد عس��یری و 
س��عود االقحطانی که از عوامل اصلی جوخه ترور 
جمال خاشقچی در کنسولگری عربستان در ترکیه 

بودند قرار بازداشت صادر کرده است.
ای��ن دو نف��ر از چهره های نزدی��ک به محمد 
بن س��لمان در دیوان پادشاهی عربستان سعودی 
محسوب می شوند و بنا به برخی گزارشها احتماال 
برای در امان ماندن ولیعهد سعودی از تبعات قتل 

خاشقچی، قربانی خواهند شد.  
از س��وی دیگر حضور »جینا هاسپل« رئیس 
س��ازمان مرکزی اطالعات آمریکا )سیا( در جلسه 
غیرعلنی مجلس سنای این کشور و ارائه گزارشی 
درباره قتل روزنامه نگار منتقد س��عودی در ترکیه، 
انتقاد ش��دید یکی از س��ناتورها از دولت آمریکا را 
برانگیخ��ت. بلومنت��ال در صفحه ش��خصی توئیتر 
خ��ود نوش��ت: »واکنش همکاران م��ن به گزارش 
امروز سیا نش��ان می دهد که پامپئو )وزیر خارجه 
آمری��کا( و متی��س )وزیر دفاع آمری��کا( کنگره را 

گمراه کرده اند«.

حمالت ائتالف سعودی به یمن در آستانه مذاکرات صلح شدت گرفت

کشتار یمنی ها برای باج خواهی در سوئد

 حمله شیمیایی
 با راکت های فرانسوی 

یک منبع س��وری در استان  بش�ر ادل��ب این کش��ور اعالم کرد حق�وق 
که حمله ش��یمیایی اخیر تروریست ها به منطقه 
مس��کونی حلب با راکت ه��ای حامل کالهک مواد 

سمی حاوی گاز کلر فرانسوی انجام شده است.
یک منبع در حومه ادلب به این ش��بکه گفت 
راک��ت هایی که به اس��تان حلب ش��لیک و بیش 
از یکص��د غیر نظامی را مس��موم کرده از س��وی 
متخصصان فرانس��وی ارتقا یافته است. وی افزود 
ک��ه این راکت های ارتق��ا یافته که حامل کالهک 
های حاوی مواد سمی بودند در اختیار گروه های 

تروریس��تی »جبهه النصره«، »حزب الترکستانی« 
و »ح��راس الدین« ق��رار گرفته اس��ت.این منبع 
که به نامش اش��اره نش��ده گفت که اتاق عملیات 
عناصر خارجی که ش��مار آنها به 65۰ نفر از اتباع 
کشورهای مختلف می رس��د و مقر آنها در فاصله 
3 کیلومتری مرزهای ترکیه است به این راکت ها 

دست یافته اند. 
خبرگزاری اسپوتنیک نیز روز گذشته گزارش 
داد که گروه تروریس��تی »تحریر الش��ام« )جبهه 
النصره س��ابق( ۱۰۰ هواپیمای بدون سرنشین را 
از طریق یک رابط ترکی��ه ای برای انجام حمالت 
شیمیایی علیه غیرنظامیان وارد سوریه کرده است.

طبق این گزارش، پهپادها از طریق یک تاجر ترک 
از ش��هرک حارم به یکی از مقرهای تحریر الش��ام 
در ش��هرک »معره مصرین« منتقل و به تروریست 

هایی از اتباع مغرب و لیبی که تحت اش��راف یک 
کارش��ناس انگلیس��ی کار می کنن��د تحویل داده 
شده اس��ت.منابع س��وری همچنین گفتند تحریر 
الشام تس��لیحات نظامی نیز به جبهه سهل الغاب 
و حومه ش��مال ش��رقی الذقیه با هماهنگی حزب 

الترکستانی انتقال داده است. 
گروه های تروریس��تی ۴ آذرم��اه محله های 
»خالدی��ه، حمعی��ه الزه��را، الش��هباء« و خیابان 
»النیل« را در غرب شهر حلب با چند راکت حاوی 
گازهای س��می )گاز کلر( هدف ق��رار دادند. گروه 
تحریرالشام کنترل حدود 6۰ درصد از استان ادلب 
را در اختیار دارد. این در حالی است که چند گروه 
مس��لح دیگر نیز که با رژیم سوریه مخالف هستند 

در این استان حضور دارند.
ارتش س��وریه پیش از ای��ن اعالمیه هایی در 

استان ادلب پخش کرده بود که در آنها از ساکنان 
این استان خواسته شده بود تسلیم نیروهای دولتی 
بش��وند. بشار اس��د رئیس جمهوری سوریه بازپس 
گیری ادلب را یکی از اولویت های ارتش این کشور 
اعالم کرده اس��ت. دولت سوریه به دنبال دستیابی 
به توافقی مش��ابه دیگر مناطق این کشور با عناصر 
مسلح اس��ت. آنها در مناطق دیگر سوریه از جمله 
درع��ا و قنیطره اخیرا با نیروه��ای دولتی به توافق 
دس��ت یافتن��د. بنا به این توافق ها عناصر مس��لح 
سالح های خود را تحویل می دهند و ارتش سوریه 

بر مناطق تحت کنترل آنها مسلط می شود.
در ای��ن میان خبرها نش��ان می دهد نیروهای 
آمریکایی مستقر در پایگاه های نزدیک به مرزهای 
عراق و س��وریه، عناصر داع��ش را در این پایگاه ها 
آموزش می دهند. آمری��کا از هرگونه پرواز بر فراز 

این پایگاه ها جلوگیری می کنند و از س��وی دیگر، 
از ارائ��ه هرگونه اطالعات درب��اره آنچه که در این 
پایگاه ه��ا در جری��ان اس��ت، خ��ودداری می کند.  
بس��یاری از اطالع��ات عراقی و روس��ی بیانگر آن 
اس��ت که این پایگاه ها مقر فعالیت های گروه های 
تروریستی است. این پایگاه ها مرکز آموزش داعش 
برای فعالسازی مجدد آن در منطقه و اعزام اعضای 
آن به عراق به ویژه مناطق آزاد شده باشد. به ویژه 
که هیچ ماهواره ای تاکنون تصاویری از داخل این 

پایگاه ها منتشر نکرده است.
اواخر اکتبر گذش��ته، در پی س��قوط مقرهای 
»نیروهای دموکراتیک س��وریه« )قس��د( به دست 
داع��ش در نزدیکی مرزهای مش��ترک س��وریه و 
عراق، نیروهای الحش��د الش��عبی ع��راق به حالت 

آماده باش در مرزها درآمدند.


