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چک: نخس��ت وزیر جمه��وری چک در ادام��ه ناآرامی  
سیاسی در این کشور تهدید کرد، در صورت خروج یکی 
از احزاب از دولت ائتالفی، باید انتخابات زودهنگام برگزار 
شود. »آندری بابیس« نخس��ت وزیر جمهوری چک در 
واکنش به هفته ها ناآرامی در کش��ورش، اعالم کرد، اگر 
حزب ائتالفی در دولت استعفا کند، انتخابات زودهنگام 
برگزار خواهد ش��د. در این صورت این خطر وجود دارد 

که موج جدیدی از ناآرامی کشور را فراگیرد.

اتحادیه اروپا: جلس��ه سران کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا برای انتخاب رئیس کمیس��یون اروپا تا سحرگاه 
دوش��نبه به درازا کش��ید اما درنهایت بی نتیجه ماند. 
پ��س از آنکه »آنگال مرکل« صدراعظم آلمان در جلب 
نظر حامیان خود برای توافق با اس��پانیا و فرانس��ه با 
شکست مواجه ش��د، »دونالد تاسک«  رئیس شورای 
اروپا اسامی مختلف در میان رهبران گروه های کوچک 

را از شب تا صبح به آزمون گذاشت.

عربستان: مسئوالن شرکت صنایع نظامی عربستان از 
امضای یادداش��ت تفاهم با شرکتهای کره جنوبی برای 
تقویت بخش نظامی عربستان خبر دادند. یادداشت های 
تفاهم مذکور با هدف بومی سازی تکنولوژی های نظامی 
در عربس��تان امضا شده است. عربستان و کره به دنبال 
بررسی امکان اجرای یک پروژه مشترک در عربستان با 

هدف بومی سازی صنایع نظامی در این کشور هستند.

نیجریه: بیش از ۲۰۰۰ نفر در شهر مایدوگوری نیجریه 
تجمع کردند و خواس��تار ممنوعیت فعالیت یک گروه 
شبه نظامی مخالف بوکوحرام ش��دند. به دنبال کشته 
شدن یک راننده از س��وی گروه شبه نظامی نیروهای 
ضربت مش��ترک این معترضان ب��ه خیابان ها آمدند و 

خواستار ممنوعیت فعالیت این گروه شدند.

تونس: سفارت آمریکا در تونس از تعطیلی این سفارت 
در روز دش��نبه به دالیل "امنیتی" خبر داد. س��فارت 
آمریکا با صدور بیانیه ای که در وب سایت رسمی خود 
با عنوان "هش��دار" منتشر ش��د اعالم کرد که فقط به 

مسائل فوری و اضطراری رسیدگی خواهد کرد.

قب�رس: وزیر دفاع قبرس گفت که کش��ورش به رغم 
اقدام احتمالی آمریکا علیه کشتی های روس، همچنان 
به کش��تی های این کش��ور اجازه می دهد ک��ه از بنادر 
قبرس استفاده کنند. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا 
چندی پیش الیحه را تصویب کرد که طبق آن از ورود 
کشتی های نیروی دریایی روسیه به بندرهای قبرس به 

منظور پهلو گرفتن و یا سوخت گیری جلوگیری شود.

ذرهبین

شکنجه مسلمانان در هند
جوان مس��لمانی در هند به علت ش��کنجه بی رحمانه 
گروهی از ملی گرایان نژادپرست و خودداری پزشکان 

از معالجه وی جان خود را از دست داد.
طی روز های گذش��ته فیلم ها و تصاویری از ش��کنجه 
وحش��یانه و م��رگ یک ج��وان مس��لمان هندی در 
ش��بکه های اجتماعی منتشر ش��ده که خشم کاربران 
را در پی داشته است. پس از اینکه خانواده این جوان 
قربانی، فیلم های شکنجه شدن بی رحمانه او را تحویل 
مقامات پلیس دادند، نیرو های پلیس ۱۲ نفر را در این 

رابطه بازداشت کردند.
فیلم ها و تصاویر منتشر شده نشان می دهد گروهی از 
افراد ملی گرا و نژادپرست هندی، »تابِرز انصاری« ۲۴ 
ساله را به ستونی سیمانی بسته اند و به صورت مداوم 
او را ب��ا چوب کت��ک می زنند. اف��راد مهاجم همزمان 
ب��ا ش��کنجه کردن این ج��وان مس��لمان، او را مجبور 
می  کنن��د که عبارت »Jai Shri Ram پیروز باد راما 
)خدای هندوها(« را تک��رار کند. این جنایت در مالء 
عام انجام ش��ده و حتی هنگام ش��کنجه صدای خنده 
افرادی نیز ش��نیده می ش��ود و کودکانی نیز در حال 
تماش��ای این صحنه هولناک هس��تند. با قدرت گیری 
اخیر جنبش ه��ای ملی گرای افراطِی هندو ها، ش��عار 
Jai Shri Ram در این کش��ور همه گیر ش��ده است. 
بن��ا به گزارش پلی��س هند افراد مهاج��م پس از ۱۲ 
ساعت شکنجه مداوم این جوان مسلمان، او را تحویل 
بیمارستان می دهند و در توجیه بدن زخمی و مجروح 
او  مدعی می ش��وند تابِرز انصاری دست به سرقت زده 
و هن��گام فرار از بلندی س��قوط کرده و زخمی ش��ده 
اس��ت. به گفته مقام��ات پلیس، به عل��ت خودداری 
بیمارس��تان از معالجه فوری، این جوان بر اثر ش��دت 
جراح��ات جان خود را از دس��ت می دهد. به نوش��ته 
راش��اتودی، آنچه بی��ش از همه موضوع م��رگ تابِرز 
انصاری را دردناک می کند این است که پلیس محلی 
ش��رح ماجرا را به مقامات باالتر گزارش نداده اس��ت. 
تاکن��ون دو افس��ر پلیس در این رابط��ه از کار تعلیق 
شده اند و تحقیقات علیه پزش��کان متخلف آغاز شده 
که دس��تور بستری ش��دن این جوان قربانی و معالجه 

فوری او را صادر نکردند.

نیمچهگزارش

سوریه وچین در یک سنگر 
وزیر خارجه سوریه تاکید کرد که سوریه و چین در یک سنگر در برابر تروریسم 

اقتصادی آمریکا ایستاده اند.
»ولید معلم« وزیر خارجه سوریه که به تازگی به کره شمالی و چین سفر کرده 
اس��ت تاکید کرد: در جریان س��فر به چین در خصوص اوضاع سوریه و منطقه 
رایزنی کردیم. س��وریه و چین در یک س��نگر در برابر تروریسم اقتصادی آمریکا 
ایستاده اند چرا که آمریکا هر دو کشور را تحریم کرده است. وی افزود: در جریان این 
سفر طرف چینی بر ضرورت تقویت روابط اقتصادی و فرهنگی با سوریه تاکید کرد. معلم 
تصریح کرد: کره ش��مالی برای مش��ارکت در روند بازسازی سوریه آمادگی دارد. وی در 
ادامه افزود: کره ش��مالی آمادگی خود را برای اعزام کارگران متخصص در زمینه ساخت 
و ساز به دمشق اعالم کرده است. چین بارها مخالفت خود را با تحریم های آمریکا علیه 

سوریه اعالم کرده است. 

اتحاد مخالفان السیسی 
جنبش اخوان المسلمین مصر با صدور بیانیه ای، مخالفان "عبدالفتاح السیسی" 

رییس جمهوری نظامی این کشور را به اتحاد و همبستگی دعوت کرد.
در این بیانیه آمده است: جنبش اخوان المسلمین مصر به تمامی مخالفانی که در برابر 
جنایت علیه "شهید محمد مرسی" می ایستند احترام می گذارد. اخوان المسلمین یک 
جنبش فراملی اسالم گرای اهل سنت است که در بسیاری از کشورهای عربی طرفدار 
دارد. اخوان المسلمین را می توان بزرگترین گروه سیاسی سنی در جهان به شمار آورد.این 
جنبش در سال ۱۹۲۸ میالدی )۱۳۰۷ شمسی( در شهر "اسماعیلیه" مصر به رهبری "حسن 
البنا" بنیان نهاده ش��د و سپس فعالیت خود را به دیگر کشورهای عربی و اسالمی گسترش 
داد. این نهضت به تأثیر از اندیشه های »سید قطب« اندیشمند اسالمی، »محمد الغزالی« مبلغ 
اسالمی، »سید جمال الدین اسدآبادی« و »محمد عبده« در پاسخ به انحطاط داخلی مسلمانان 

و سلطه بیگانگان بر کشورهای اسالمی، به ویژه بر کشور مصر پدید آمد.

مقاومت  برای امنیت عراق 
الکعبی با اشاره به لزوم اهتمام به تأمین امنیت و ثبات عراق، تأکید کرد که باید 

چرخ مسائل سیاسی نیز حرکت کند.
دبیرکل سازمان بدر عراق به دیدار دبیرکل النجباء رفت و طرفین آخرین تحوالت 
مرب��وط ب��ه عراق و منطقه را بررس��ی کردند. »هادی العام��ری« در مقر مرکزی 
مقاومت اس��المی الُنَجباء در بغداد حاضر ش��د. العامری با »اکرم الکعبی« دبیرکل 
النجب��اء دیدار کرد و طرفین در این مالقات آخرین تحوالت مربوط به عراق و منطقه 
را بررسی کردند. کعبی با تأکید بر نابودی کامل هسته های پنهان داعش تصریح کرد که 
نباید اجازه داد تروریست ها هر چند وقت یک بار با انجام عملیات در برخی استان ها، فضای 
امنیتی کش��ور را دچار بی ثباتی کنند. العامری نیز ضمن تأیید اظهارات دبیرکل نَُجباء، به 
تش��ریح تحوالت منطقه پرداخت.دبیرکل سازمان بدر عراق در پایان خاطر نشان کرد که 

باید برای تحقق صلح پایدار در منطقه، به ویژه کشورهای همسایه فعالیت کرد.

لرزش های ناتمام 

قاسم  غفوری

ghassem_tg@yahoo.com

افغانس��تان س��رزمینی  اس��ت که در طول چند  دهه اخیر از 
کانون های اصلی تح��والت منطقه و حتی عرصه جهانی بوده 
در حالی که ریش��ه اصلی آن را بحران های امنیتی تش��کیل 
می دهد. افغانس��تان را می توان سرزمینی دانست که از زمان 
جدایی از ایران دیگر روی آرامش ندیده اس��ت. زمانی جنگ 
داخلی، زمانی اش��غالگری انگلیس، حمله ارتش سرخ شوروی 
سابق، سلطه طالبان، و نزدیک به دو دهه اخیر نیز اشغالگری 

آمریکا و ناتو وضعیت بحرانی برای این کش��ور رقم زده است. 
نکت��ه قابل توجه در تحوالت افغانس��تان آنک��ه در پی انفجار 
مهیب��ی که بام��داد دیروز در کابل به وقوع پیوس��ت ۳۴ نفر 
کش��ته و ۶۸ نفر دیگر نیز به بیمارس��تان انتقال داده شدند. 
برخی گزارش ها حاکی از آن اس��ت که هدف از این انفجارها 
مرکز پشتیبانی ارتش افغانستان بود. گروه طالبان در اعالمیه 
ای مس��وولیت حمله بر یک مرکز لوژستیک وزارت دفاع ملی 
در ش��هر کابل را به عهده گرفته اس��ت. این مسئله در حالی 
روی داده که طی روزهای اخیر انفجارها و حمالت خونی در 
این کش��ور روی داده اس��ت. در همین حال سازمان ملل در 
گزارش های متعددی عنوان کرده است که تعداد غیرنظامیان 
کش��ته شده در سال ۲۰۱۸ نس��بت به سال ۲۰۱۷ میالدی، 
۱۱ درصد رشد داشته و به سه هزار و ۸۰۴ نفر رسیده است. 
اختالفات داخلی در افغانس��تان و نیروهای خارجی از عوامل 
عمده افزایش تلفات غیر نظامیان ذکر ش��ده است. حال این 
سوال مطرح است که چرا انفجارهای اخیر روی می دهد و چه 

عواملی در ورای آن قرار دارد؟ 
چنانکه گزارش ها نشان می دهد طالبان مسئولیت این حمله را 
عهده دار شده است. این اقدام در شرایطی است که مذاکرات 
میان طالبان و دولت مرکزی در جریان است و عمال نباید در 
زمان مذاکرات چنین رویکردی صورت گیرد. نکته آنجاس��ت 
که آمریکایی ها و بعضا امارات و عربستان به دنبال سوق دادن 
این مذاکرات به اهداف خود هستند که عمال مسیر مذاکرات 
را به انحراف کش��انده است. آمریکا برای باج گیری از طالبان 
اقدام به کش��تار و اجرای سیاس��ت های سرکوب گرایانه علیه 
طالبان می کند که نتیجه آن نیز روند تقابلی طالبان با دولت 
مرک��زی برای گرفتار نش��دن در بازی ب��اج خواهی آمریکا با 

هزینه تراشی امنیتی آمریکاست. 
نکت��ه دیگر آنکه افغانس��تان طی ماه های اخی��ر به جوالنگاه 
داعش مبدل شده است. هر چند که آمریکایی ها ادعای مقابله 
با داعش را س��ر می دهند و به کش��تار در عراق و س��وریه به 
ای��ن بهانه می پردازند اما در عمل انتقال داعش به افغانس��تان 

را اجرا می کنند. روندی که نتیجه آن گس��ترش تروریسم در 
افغانس��تان و آس��یای مرکزی و قفقاز بوده است. مسئله دیگر 
آنک��ه آمریکا و ناتو از س��ال ۲۰۰۱ تاکنون با ادعای کمک به 
بازسازی و تقویت امنیت افغانستان وارد این کشور شده اند. در 
طول این س��الها نه تنها اقدامی برای تس��لیح و تقویت ارتش 
افغانستان نداشته اند بلکه به بهانه های مختلف تضعیف ارتش 
و دستگاه های اطالعاتی این کشور را رقم زده اند. جالب توجه 
آنک��ه از زمان حضور نیروهای آمریکایی در این کش��ور میزان 
تولی��د مواد مخدر از ۲۰۰ تن در س��ال به ۹ هزار تن افزایش 
یافته اس��ت که خود س��ندی بر ماهیت بحران ساز اشغالگران 

است. 
با توجه به آنچه ذکر شد می توان گفت انفجارهای افغانستان 
از س��وی ه��ر گروهی که ص��ورت گرفته باش��د یک اصل در 
آنها مش��ترک است و آن اینکه افغانس��تان قربانی اشغالگری 
آمریکاس��ت که ج��ز بح��ران و ناامنی هیچ کارک��ردی برای 

افغانستان نداشته اند. 

یادداشت

اش��غالگری  اس��تمرار  ب��ا  همزم��ان  آس�یا صهیونیس��ت ها با حف��اری زیر قدس، غ�رب 
اتحادیه عرب در واکنش به افتتاح یک تونل در ش��هر قدس 
اشغالی، درباره اس��تمرار حفاری های رژیم صهیونیستی در 

این شهر هشدار داد.
»س��عید ابوعلی« مع��اون دبیرکل اتحادی��ه عرب در بخش 
فلسطین و اراضی اشغالی عربی ضمن محکوم کردن افتتاح 
ای��ن تون��ل، درباره نتای��ج و پیآمدهای خطرناک اس��تمرار 
حفاری های رژیم صهیونیستی در شهر قدس اشغالی هشدار 
داد. وی اف��زود که این اقدامات غیرقانونی و شهرک س��ازی 
رژیم صهیونیستی مش��روعیت ندارد و نقض تمامی قوانین 
بین المللی، معاهدات و توافقنامه های امضا شده است. ابوعلی 
همچنین مخالف��ت اتحادیه عرب با تمامی تالش های رژیم 
صهیونیس��تی برای تغییر هویت بخش قدیمی ش��هر قدس 
اش��غالی به خصوص حرم ش��ریف قدس و اماکن اسالمی و 

مسیحی را اعالم کرد.
وی تصری��ح ک��رد که این اقدامات اس��رائیل نقض آش��کار 
قانون بین المللی اس��ت که ش��هر قدس را یک شهر اشغالی 
و میراث اس��المی محض می داند. این مسئول اتحادیه عرب 
همچنین خواس��تار توقف همه حفاری های غیرقانونی رژیم 
صهیونیستی در بخش قدیمی قدس شد و بر ضرورت عمل 
کردن جامعه جهانی به مسئولیت حقوقی، سیاسی و اخالقی 
خود برای توقف فوری این اقدامات نژادپرستانه تأکید کرد. 
همچنین اردن اقدام رژیم صهیونیستی در افتتاح تونلی در 

زیر ش��هرک »سلوان« منتهی به مس��جداالقصی را محکوم 
کرد. »س��فیان س��لمان القضاة« س��خنگوی رسمی وزارت 
خارج��ه اردن گفت که اردن با تمامی تالش های اس��رائیل 
برای تغییر هویت بخش قدیمی قدس اش��غالی به خصوص 

حرم قدس شریف و اماکن چسبیده به آن مخالف است.
خبر دیگر آنکه نیروهای رژیم صهیونیس��تی برای چهارمین 
روز متوالی به ش��هرک "العیس��ویة" واقع در ش��مال شرق 

قدس یورش بردند.  
نیروهای رژیم صهیونیس��تی برای چهارمین روز متوالی به 
شهرک "العیسویة" واقع در شمال شرق قدس یورش بردند 
و در درگیری خش��ونت بار میان صهیونیست ها و اهالی این 

شهرک ۱۵ فلسطینی زخمی شدند.
مناب��ع محل��ی اع��الم کردند ک��ه دو جوان فلس��طینی در 
جریان یورش صهیونیست ها بازداشت شدند. درگیری ها در 
"العیس��ویة" پس از ش��هادت محمد عبید، جوان فلسطینی 
که همچنان جس��دش در دس��ت مقامات اشغالگر است، از 

سه روز پیش شدت یافته است. 
در این میان رئیس س��ازمان موس��اد با مته��م کردن ایران 
به دس��ت داش��تن در حمله به نفتکش ه��ا و فرودگاه های 
عربستان سعودی، گفت، با بسیاری از کشورهای عربی علیه 
ایران همکاری می کنند.  »یوس��ی کوهن« رئیس س��ازمان 
جاسوس��ی رژیم صهیونیس��تی »موس��اد« در اظهار نظری 
کم سابقه، اذعان کرد که تل آویو نه تنها با مصر و اردن بلکه 

با بسیاری از کشورهای عربی رابطه دارد. 

حفاری  در قدس با طعم اشغالگری 
بح��ران س��ازی نیروهای اش��غالگر در  ن ا افغانستان همچنان ادامه دارد چنانکه بح�����ر
در پ��ی انفجار مهیبی که دیروز در کابل به وقوع پیوس��ت 
۳۴ نفر کش��ته و ۶۸ نفر دیگر نیز به بیمارستان انتقال داده 

شدند.
یک منب��ع مطلع در وزارت کش��ور افغانس��تان اعالم کرد 
انفجارهای صبح امروز در مرکز کابل تاکنون ۳۴ کش��ته و 
شصت و هش��ت زخمی برجا گذاشته است. پنج انفجار پی 
درپی در منطقه "پل محمود خان" نزدیک ساختمان وزارت 
دفاع ، کمیته ملی المپیک ، تلویزیون خصوصی شمش��اد و 
مرکز پش��تیبانی ارتش افغانس��تان به وقوع پیوست. برخی 
گزارش ها حاکی از آن است که هدف از این انفجارها مرکز 
پشتیبانی ارتش افغانستان بود. پس از وقوع انفجارهای پی 
درپی ، پخش برنامه های شبکه تلویزیونی شمشاد نیز قطع 
ش��د. وزارت کشور افغانس��تان نیز وقوع انفجارهای کابل را 
تائی��د کرد اما تاکنون جزئیات بیش��تری در ای��ن باره ارائه 

نکرده است.
گ��روه طالبان در اعالمیه ای مس��وولیت حمله بر یک مرکز 
لوژستیک وزارت دفاع ملی در شهر کابل را به عهده گرفته 
اس��ت. وزارت ام��ور خارجه پاکس��تان در بیانی��ه ای حمله 
تروریس��تی ام��روز در کابل ک��ه منجر به کش��ته و زخمی 
شدن تعدادی از مردم بی گناه شد را به شدت محکوم کرد. 
پاکس��تان، تروریسم و اقدامات تروریس��تی را در هر شکل 
و نوع��ی محکوم ک��رده مراتب تأثر و هم��دردی خود را با 

بازماندگان قربانیان این حادثه عمیقاً اعالم می دارد.
در این میان گروه تروریس��تی داعش با انتش��ار یک ویدئو 
در رابطه با مذاکرات صلح به طالبان هش��دار داد. یک عضو 
داع��ش در این فایل تصویری خطاب به طالبان می گوید: ما 
بارها اعالم کرده ایم که طالبان عناصر خائن نسبت به خون 
از دس��ت رفته مسلمانان هس��تند که در پنهان و آشکار با 

کفار معامله کرده و در مقابل ما می جنگند.
این عضو گروه تروریس��تی داعش می افزاید: ما همچنان با 
کف��ار و طالبان در حال جنگ هس��تیم و تا وقتی خواهیم 
جنگید که زمین خراسان را از وجود این گروه پاک گردانیم. 
وی خطاب ب��ه نیروهای طالبان اظهار داش��ت: ای پیروان 
طالب! از بزرگان خائنتان دست کشیده و به ما بپیوندید. تا 
کی دستتان را به خون ما آغشته می سازید. اگر می خواهید 
که در راه خدا جهاد کنید، صف آن مشخص است. پیش از 
این، »ذبیح اهلل مجاهد« س��خنگوی طالبان گفته بود: گروه 
تروریس��تی داعش در مناطق ش��رقی افغانس��تان از کمک 

نیروی هوایی و اطالعاتی آمریکا برخوردار است.
وی گفت��ه بود: داعش در افغانس��تان تهدی��د قابل توجهی 
نیس��ت و اگر حمایت هوایی آمریکا از این گروه تروریستی 
در ش��رق افغانس��تان نبود، اس��تان ننگرهار را از وجود آنها 
پاکسازی می کردیم. مجاهد تاکید کرد که طالبان داعش را 
در بیش��تر مناطق افغانستان نابود کرده است و دلیل ادامه 
حضور این گروه تروریستی در مناطق شرقی افغانستان نیز 

کمک نیروی هوایی و اطالعاتی آمریکا است.

انفجار خونین کابل با 100 کشته و زخمی 

جنای��ات ائتالف س��عودی –  ویژه آمریکای��ی ه��ر روز قربان��ی گ�زارش 
می گیرد چنانکه در نتیجه محاصره فرودگاه صنعا 
و مخالفت ائتالف س��عودی برای سفر درمانی یک 
خانواده یمنی با ه��دف درمان نوزادی چند ماهه، 

این نوزاد جان خود را از دست داد.
یک ن��وزاد یمنی به نام »أمی��رة عبداهلل الزایدی« 
ک��ه دچ��ار نق��ص در دریچه های قلب ب��ود، جان 
خود را از دس��ت داد. بر اساس گزارش خبرگزاری 
رس��می یمن »س��بأ«، خان��واده این ن��وزاد دختر 
درخواست های مکرری برای سفر به خارج با هدف 
درمان داشتند اما در نتیجه محاصره فرودگاه صنعا 
و مخالفت ائتالف س��عودی با س��فر این خانواده، 
امی��ره در نهایت، ج��ان باخت.»مرع��ی العامری« 
فرماندار شهرستان »صراوح« در غرب یمن به سبأ 
گفت، مقامات محلی درخواس��تی به دفتر سازمان 
ملل در صنعا تحوی��ل دادند تا به خانواده الزایدی 
اجازه س��فر به خارج داده شود اما ائتالف سعودی 

درخواست دفتر سازمان ملل را رد کرد.
در ادامه این گزارش آمده، مش��کل قلبی امیره به 
دلیل بمب های خوش��ه ای و گازهای سمی ائتالف 
سعودی بوده است.العامری فوت امیره را لکه ننگی 

بر پیشانی سازمان ملل دانست که در نجات جان این 
نوزاد و هزاران مریض یمنی دیگر شکس��ت خورده 
اس��ت. فرودگاه صنعا از آگوست ۲۰۱۶ محاصره و 
تعطیل ش��ده و این محاصره همچنان ادامه دارد. 
امی��ره فقط یکی از هزاران بیمار یمنی اس��ت که 
برای درم��ان و حفظ جان خ��ود نیازمند اعزام به 
خارج از یمن هستند اما فرودگاه ها و مرزهای یمن 
به دلیل محاصره س��عودی-اماراتی که از حمایت 
آمریکا برخوردار است، برای پنجمین سال متوالی 
بسته اس��ت. »یوسف الحاضری« سخنگوی وزارت 
بهداشت یمن در اردیبهش��ت ماه امسال )۱۳۹۸( 
در س��خنانی از عدم پاسخگویی س��ازمان ملل در 
خصوص فراهم کردن وسایل پزشکی و کمک های 
فوری انتقاد کرد. او به شبکه المسیره گفت »بسته 
ش��دن فرودگاه صنعاء باعث فوت بیش از ۳۰ هزار 
بیمار ش��د و ما در حال حاضر به تخلیه ۳۰۰ هزار 
نفر نیاز داریم«  در این میان ائتالف سعودی که در 
روزهای گذشته فعالیت خود در استان الحدیده را 
افزایش داده، در حمله جدید در جنوب این استان 
ناکام ماند. توافق س��وئد یا استکهلم، توافق صنعاء 
و دولت مستعفی هادی است که سیزدهم دسامبر 
۲۰۱۸ حاصل ش��د. سازمان ملل هم مدتی بعد از 

آن )۳۰ بهمن م��اه ۱۳۹۷( اع��الم کرد که طرفین 
درگیر در یمن، به توافق رسیدند که نیروهای خود 
را از »الحدی��ده« خارج کنن��د. التحیتا در جنوب 
استان الحدیده همچنان ناآرام است. وبگاه خبری 
انصاراهلل یمن یکشنبه ش��ب )نُه��م تیرماه( گزارش 
کرد که »نیروهای ائتالف س��عودی-اماراتی توافق 
س��وئد برای الحدیده را دیش��ب به شکل فاحشی 
نق��ض و حمل��ه ناکام��ی ب��ه شهرس��تان التحیتا 

کردند«.
یک منبع نظامی به پایگاه خبری »انصاراهلل« گفت: 
»اش��غالگران و مزدوران در جنوب منطقه الجبلیه 
در شهرستان التحیتا پیشروی کردند اما یگان های 
ارتش و کمیته های مردمی با آنان مقابله و خسارت 
جدی به آنها وارد کردند. تعدادی از مزدوران کشته 
و تعدادی هم مجروح شدند. مقداری تجهیزات نیز 
به غنیمت گرفته شد و این عملیات ]نسبتا[ بزرگ 
ائت��الف ناکام ماند«.  در مقابل، ش��بکه المس��یره 
نزدی��ک به انصاراهلل یمن گ��زارش کرد که ائتالف 
س��عودی، یکش��نبه ش��ب، منطقه مس��کونی »۷ 
جوالی« در شمال شرق شهر الحدیده و همچنین 
»خیابان الخمسین« در شرق شهر الحدیده را زیر 
آت��ش توپخانه ق��رار داد و بر اثر ای��ن اقدام، هفت 

ش��هروند مجروح شدند که در میان آنان کودک و 
زن نیز مشاهده شده است.  هم زمان با درگیری ها 
در جنوب اس��تان الحدیده، منابع یمنی از آغاز به 
کار دوب��اره هیأت��ی خبر دادند ک��ه مأموریت آن، 
نظارت بر بازاس��تقرار نیروه��ای طرفین درگیر در 

شهر الحدیده است.
خبر دیگر آنکه صدها نفر از مردم جزیره س��قطری 
در یمن در اعتراض به حضور نظامی امارات در این 
جزیره و حمایت ابوظبی از شبه نظامیان دست به 
تظاهرات زدند. معترضان در ش��هر »حدیبه« مرکز 
این جزیره همبستگی خود را با حکومت محلی این 
منطقه که زیر نظر حکومت مس��تعفی یمن اس��ت 
ابراز داشتند. معترضان پرچمهای یمن را در دست 

داشتند و ش��عارهایی علیه حضور ش��به نظامیان 
مس��لح که گفته می ش��ود توس��ط ارت��ش امارات 
آموزش دیده و مورد حمایت ابوظبی هس��تند سر 
دادند. امارات یکی از متحدان اصلی عربس��تان در 
ائتالف س��عودی علیه یمن است که علیه نیروهای 
انصاراهلل در صنعا می جنگ��د. با این حال نیروهای 
دولت مستعفی منصور هادی نیز طی ماههای اخیر 
به دلیل تالش��های مخرب این کشور در حمایت از 
جدایی طلبان به زمره مخالفان امارات پیوس��ته اند.  
معترضان در اعتراض به حضور این ش��به نظامیان 
بدون کس��ب مجوز از دولت محلی س��قطری و با 
اس��تفاده از فراخوانه��ای آنالی��ن ای��ن تظاهرات 

ضداماراتی را سازماندهی کرده بودند. 

قربانیان بمب های فسفری و شیمیایی و محاصره فرودگاه های یمن

نوزاد کشی سعودی َنَفس »امیره« را گرفت

 داعش بهانه دوباره نظامی گری آمریکا 
در منطقه شد 

 بهانه تراشی اندیشکده ای 
برای اشغال دوباره عراق 

در اقدام��ی که بیش��تر برای  لش توجیه نظامی گری آمریکا در چ�����ا
عراق است، اندیشکده آمریکایی »مطالعات جنگ« 
با انتش��ار یک گزارش ضمن هش��دار درباره ظهور 
مج��دد داع��ش ب��ه وی��ژه در ع��راق از ت��داوم 
مال��ی  تامی��ن  جهان��ی  ش��بکه  حمایت ه��ای 

تروریست های داعشی خبر داده است.
طبق گزارش منتش��ر ش��ده جدید یک اندیشکده 
مطرح آمریکایی، علیرغ��م نابودی خالفت ادعایی 

داعش در عراق و س��وریه، تروریست های داعشی 
در تدارک برای »بازگشت« هستند.

طبق گزارش اندیش��کده »مطالع��ات جنگ« در 
واشنگتن، داعشی ها به لطف »هسته های نهفته« 
خود و »میلیاردها دالری که به صورت محرمانه« 
در اختیار دارند، در ش��رف »بازگش��ت« و ظهور 

مجد در منطقه هستند.
 از نظ��ر ای��ن اندیش��کده آمریکای��ی، بازگش��ت 
داعش در قیاس با پیدایش آنها در س��ال ۲۰۱۴، 
ظهوری »س��ریع تر«، »ویرانگرت��ر«، »بزرگتر« و 
»خطرناک  ت��ر« از دفع��ه قبل خواه��د بود.طبق 
گ��زارش ادعای��ی اندیش��کده مطالع��ات جنگ، 
تروریس��ت های داعشی هم اکنون هم بخش هایی 

از عراق را تحت کنترل خود دارند.

در بخش��ی از این گزارش آمده است: »داعش به 
طور سیستماتیک رهبران روستاها و غیرنظامیانی 
که با نیروهای مخالف داعش همکاری کرده اند را 
از بین برده اند، بر ساکنان آنها در مناطق تاریخی 
که حمایت از داعش وجود داش��ته، دوباره مالیات 
وض��ع و غیرنظامیان را آواره کرده اس��ت و عمال 
بخش ه��ای کوچکی از ع��راق را کنترل می کند«. 
از نظر اندیشکده مطالعات جنگ، به دلیل حضور 
نیروهای مورد حمایت آمریکا و روسیه در سوریه، 
برای تروریست های داعشی ظهور مجدد در سوریه 

کاری »سخت تر« از ظهور مجدد در عراق است.
در بخش��ی از این گ��زارش اینگونه هش��دار داده 
ش��ده اس��ت: اعضای داع��ش علیرغم شکس��ت 
ظاهری ش��ان، تنها ناپدید شده اند و آمادگی اینکه 

به ش��کل »جنگ کالس��یک چریک��ی« بجنگند 
را دارن��د. گ��زارش اندیش��کده آمریکایی تصریح 
می کند: »داعش عامدانه از برخی از مناطق خارج 
شده و بس��یاری از جنگجویان و خانواده های آنها 
را جابجا کرده اس��ت. اکن��ون نیروهای داعش در 
مناطق مختلف دو کشور )عراق و سوریه( پراکنده 

شده اند«.
در بخ��ش دیگری از این گزارش اعالم ش��ده که 
علیرغم شکس��ت داعش در عراق و سوریه، تامین 
مالی جهانی تروریس��ت های داعش��ی ادامه دارد. 
اندیش��کده مطالعات جنگ می نویس��د: »داعش 
ش��بکه مالی جهانی خود را که ب��ه آن در مرحله 
گ��ذار به مرحله ش��ورش کم��ک مالی ک��رده و 
تس��لیحات کافی و دیگر تجهیزات را در اختیارش 

گذاش��ته، حف��ظ کرده اس��ت«. به گ��زارش این 
البغدادی« سرکرده  اندیشکده آمریکایی، »ابوبکر 
گروه تروریس��تی داع��ش به منظ��ور ایجاد موج 
جدید خش��ونت در سراس��ر منطقه غرب آسیا به 
طور سیس��تماتیک در حال ایج��اد اصالحات در 

داعش است.
مطالعات جن��گ در بخش دیگری از این گزارش، 
درباره احتمال حمالت تروریستی در اروپا از سوی 
داعش��ی های اروپایی هم هش��دار داده اس��ت. در 
گزارش آمده اس��ت: »بازسازی موفق یک خالفت 
در عراق و س��وریه س��بب ایجاد موج جدیدی از 
حمالت در اروپ��ا و مشروعیت بخش��ی خطرناک 
ب��ه روای��ت داعش درب��اره موفقی��ت بلندمدت و 

اجتناب ناپذیرش خواهد شد«.


