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ترکیه:   مقامات ترکیه طی عملیاتی، 48 فرد مظنون 
به داش��تن ارتباط با گروه »فت��ح اهلل گولن« را که به 
اعتقاد آنکارا پش��ت پرده کودتای نافرجام 2016 این 
کش��ور بوده است، دس��تگیر کردند. در شهر »ازمیر« 
واقع در غرب ترکیه، دادس��تان ها دستور بازداشت 52 
افسر نیروی هوایی ترکیه را به دلیل داشتن ارتباط با 

شبکه گولن صادر کردند.

پاکس�تان: حمل��ه انتح��اری نزدی��ک بیمارس��تان 
مرک��زی و کالنتری پلیس ش��هر دیره اس��ماعیل خان 
از توابع ایالت خیبرپختونخواه دس��ت کم 4 کش��ته و 
22 زخمی بر جای گذاش��ت.به گ��زارش پلیس عامل 
انتحاری یک زن بود. تروریس��ت ها از س��اعت 8 صبح 
به وقت محلی تیراندازی نزدیک بیمارس��تان مرکزی 
شهر دیره اسماعیل خان را آغاز کردند تا مقدمات این 

عملیات انتحاری را فراهم کنند.

کره جنوبی: نماینده رئیس جمهور کره جنوبی در امور 
»برنامه ری��زی برای صل��ح«، در واکنش به تهدیدهای 
کره ش��مالی درباره رزمایش نظامی مشترک سئول و 
واش��نگتن گفت: این رزمایش طبق برنامه قبلی انجام 
می ش��ود. با گذش��ت پنج روز از هش��دارهای پیونگ 
یانگ درباره لزوم لغو رزمایش نظامی مشترک آمریکا 
و کره جنوبی، یک مقام ارشد کره جنوبی و نزدیک به 
رئیس جمهور این کش��ور ضمن رد این هشدارها گفت 
که رئیس جمهور آمریکا به کره ش��مالی برای لغو این 

رزمایش هیچ قولی نداده است.

آمریکا: وزارت خارجه آمریکا با اشاره به انتقاد ویتنام 
از تح��رکات چی��ن در منطقه مورد مناقش��ه این دو 
کش��ور در دری��ای چین جنوبی، پک��ن را به در پیش 
گرفت��ن »اقدامات تحریک آمی��ز و قلدرمابانه« متهم 
کرده اس��ت. در بیانیه وزارت خارج��ه آمریکا در این 
مورد آمده اس��ت: »اقدام��ات تحریک آمیز مکرر چین 
با هدف اس��تخراج نفت و گاز دیگر کشورها، تهدیدی 
ب��رای امنیت ان��رژی منطقه و بازار ان��رژی آزادانه در 

ایندوپاسیفیک است. 

آلمان: به دنبال تصمیم گروههای افراطی آلمان برای 
برگزاری تظاهرات، هزاران نفر از مخالفان آنها در شهر 
کاس��ل تجمع اعتراضی برگزار کردند. راس��ت گرایان 
گفت��ه بودند ک��ه این تظاهرات در واکنش به انتش��ار 
اخباری در رس��انه ها در ارتباط باکش��ته ش��دن یکی 
از مقامات محلی وجلوه دادن راس��ت گرایان به عنوان 
عوامل افراط گرا ترتیب داده می شود.پلیس اعالم کرده 
ب��ود که انتظ��ار دارد که حدود 500 نف��ر از هواداران 

راست گرایان افراطی در این تظاهرات شرکت کنند.

ذرهبین

تعویق صدور حکم شیخ زکزاکی
به رغم مطالبات مردمی برای آزادی عالم بزرگ جهان 
اس��الم و در حالی که اوضاع جسمانی دبیرکل جنبش 
اسالمی نیجریه مساعد نیس��ت ، دستگاه قضایی این 

کشور صدور حکم او را به تعویق انداخت.
در حالی که اوضاع جسمانی دبیرکل جنبش اسالمی 
نیجریه به س��بب ترکش��ی ک��ه در بدن دارد؛ بس��یار 
حس��اس است، دستگاه قضایی این کشور صدور حکم 
او را 11 روز دیگ��ر ب��ه تعوی��ق انداخت.تعویق صدور 

حکم شیخ زکزاکی
به نوشته پایگاه خبری العهد لبنان، برخی منابع فاش 
کردند: دس��تگاه قضایی نیجریه پس از بحث و گفتگو 
میان وکال و دادس��تانی در دیوان عال��ی ایالت کادونا 
ص��دور رای درباره ش��یخ ابراهیم زکزاک��ی را  روز به 

تعویق انداخت.
اطالعات به دس��ت آمده از نیجریه حاکیست که شیخ 
زکزاکی بینایی چش��م س��مت چپ خ��ود را کامال از 
دس��ت داده است و چشم سمت راست او هم تنها 45 
درصد بینایی دارد. این در حالی اس��ت که همس��ر او 
هم به س��بب ترکشی که در بدن خود دارد به مراقبت 
پزش��کی بس��یار دقیقی نیازمند اس��ت. به نوشته این 
مناب��ع، دس��تگاه قضایی نیجریه ش��رط آزادی وی را 
معالج��ه در داخل نیجریه تعیین کرده اس��ت؛ اما بنا 
ب��ه ارزیابی ه��ای دیگر و طبق توافق قبل��ی با دادگاه، 
احتم��ال انتقال او به خارج از کش��ور ب��ه ویژه ترکیه 

وجود دارد.
خب��ر دیگ��ر از نیجریه آنکه س��خنگوی رئیس جمهور 
نیجریه از کش��ته ش��دن ۳۷ نفر به دس��ت گروه های 
مس��لح راهزن در ایالت »س��وکوتو« واقع در ش��مال 
غربی این کش��ور خبر داد. در بیانیه ریاست جمهوری 
نیجریه آمده اس��ت که این افراد به دست راهزنان در 
منطقه حکومت محلی جورنیو در ایالت سوکوتو کشته 
شده اند. ریاست جمهوری نیجریه همچنین تأکید کرد 
که نیروهایی در مناطق مذکور مس��تقر شدند و عالوه 
بر آن نیروهای ارتش و پلیس برای مقابله با گروه های 
جنایتکار ک��ه مرتکب جنایت های قتل و آدم ربایی در 

سال گذشته شده اند، اعزام شدند. 

نیمچهگزارش

دولت اقلیت جانسون 
در ش��رایطی که گمان می رود »بوریس جانسون« هفته آینده به عنوان نخست 
وزیر جدید بریتانیا معرفی ش��ود، وزرای دارایی و دادگس��تری دولت ترزا می و 
ش��ش ت��ن از نمایندگان حزب محافظه کار خواس��تار کناره گی��ری از دولت و 

پارلمان شدند.
ب��ه دنبال کناره گیری جمع��ی نمایندگان حزب محافظ��ه کار، »دیوید گوک« 
وزیر دادگس��تری دولت ترزا می نیز اعالم کرد که در صورت انتخاب جانس��ون وی 
از کابینه دولت اس��تعفا خواهد داد. در همین حال به نوشته خبرگزاری فرانسه از لندن، 
وزیر دارایی انگلیس نیز گفت: اگر بوریس جانس��ون نخس��ت وزیر انگلیس شود، استعفا 
می کن��د. فیلیپ هاموند افزود: روز چهارش��نبه این هفته از س��مت خ��ود کناره گیری 
می کند. پیش بینی می ش��ود بوریس جانس��ون به عنوان نخس��ت وزی��ر جدید انگلیس 
انتخاب شود. بوریس جانس��ون، وزیر سابق خارجه بریتانیا و شهردار سابق لندن، چهره 

کارزار سال 2016 برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود.

راشد الغنوشی نامزد انتخابات شد
جنبش النهضه تونس برای نخس��تین ب��ار از انقالب 2011، رئیس خود را برای 

انتخابات پارلمانی آتی نامزد کرد.
 جنب��ش النهضه تصمیماتی را اتخاذ کرده اس��ت که بارزترین آنها نامزد کردن 
راش��د الغنوش��ی ۷8 س��اله رهبر این جنبش در راس فهرس��ت انتخاباتی خود 
در حوزه نخس��ت انتخابات تونس ب��رای ورود به انتخابات پارلمانی آتی اس��ت. 
عم��اد الخمیری، س��خنگوی حزب النهض��ه گفت، هدف از تصمی��م کاندیداتوری 
الغنوش��ی این اس��ت که رهبران احزاب نقش اصلی را در این مرحله حس��اس از تاریخ 
گذار دموکراتیک در کش��ور ایفا کنند. وی گفت، دفتر اجرایی این جنبش یک نشس��ت 
فوق العاده برگزار کرد و در پایان آن همه لیس��ت های انتخابات پارلمانی تصویب ش��دند. 
انتخاباتی که قرار اس��ت شش��م ماه اکتبر برگزار ش��ود. در بیانیه مذکور آمده است، این 
تصمیمات در پایان نشست فوق العاده اتخاذ شد و جنبش النهضه تمامی لیست های خود 

را در همه حوزه های انتخاباتی در داخل و خارج از کشور تصویب کرد.

سیاست  آمریکا ناقض قوانین بین المللی
سرگئی ریابکوف: تالش  آمریکا برای سرنگون کردن دولت مشروع ونزوئال نقض 
آش��کار قوانین بین المللی اس��ت. دیپلمات روس سیاس��ت های ترور اقتصادی 
آمری��کا در برابر ونزوئال را مغای��ر قوانین بین المللی خواند. س��رگئی ریابکوف 
گفت: سیاست های آمریکا در زمینه ترور اقتصادی ونزوئال بر اساس قوانین بین 

المللی قابل قبول نیستند. 
معاون وزیر امور خارجه روسیه که به ونزوئال سفر کرده است، روز شنبه در نشست 
وزرای کش��ور های عضو جنبش غیرمتعهد ها )عدم تعهد( در کاراکاس، افزود: تالش های 
آمریکا برای سرنگون کردن دولت مشروع ونزوئال نقض آشکار قوانین بین المللی محسوب 
می ش��ود. "ترور اقتصادی ضد دولت مش��روع ونزوئال اجرا شده اس��ت. دارایی های دولت 
مشروع این کشور به کرات در اختیار رئیس جمهور خودخوانده قرار گرفته است. تحریم ها 
ظرفیت های بخش های مالی، نفتی و معدنی را به طور جدی محدود کرده اند.  وی افزود: 

به هرحال اکثریت اعضای جامعه بین المللی به این موارد بی توجه مانده اند. 

علی تتماج 
عنوان نویسنده

جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید به ژاپن و کره جنوبی 
س��فر کرده اس��ت در حالی که این س��وال مطرح می شود که 
اهداف این س��فر چیس��ت و چرا چنین اقدامی در این مقطع 
زمانی صورت گرفته است. بخشی از رفتارهای آمریکا در شرق 
آس��یا در قالب رفتار علیه کره شمالی و چین صورت می گیرد. 
آمریکا به رغم ادعای مذاکره با کره شمالی همچنان به سیاست 

فش��ار و تهدید تاکید دارد و کش��ورهای منطقه از جمله کره 
جنوب��ی و ژاپن را مولفه ای ب��رای تحقق این طرح می داند. در 
قب��ال چین نیز آمریکا در کن��ار جنگ اقتصادی و البته بحران 
سازی در هنگ کنگ و س��اختن پرونده حقوق بشر، سیاست 
به چالش کشاندن روابط منطقه ای پکن و حتی گرفتار سازی 
آن در بازی رقابت تسلیحاتی را دنبال می کند. سوق دادن کره 
جنوبی و ژاپن به خرید تسلیحاتی نمودی از این رفتار است که 
در سفر مقامات آمریکایی به این کشورها دائما پیگیری شده و 

می تواند از اهداف سفر بولتون نیز باشد.
اما مسئله مهم دیگر اختالفاتی است که میان دو متحد آمریکا 
یعنی کره جنوبی و ژاپن روی داده است. اختالفی که می تواند 
منافع آمریکا را با چالش همراه سازد. بر این اساس بولتون راهی 
منطقه ش��ده تا برای حل اختالفات تجاری 2 متحد آس��یایی 
واشنگتن پیش قدم شود. اختالفی که پیشینه سیاسی و تبعات 

اقتص��ادی دارد و بازار جهانی چیپ های حافظه و گوش��ی های 
هوشمند را دس��تخوش تنش کرده است. ژاپنی ها ماه گذشته 
ص��ادرات برخی از محصوالت فناوری به کره جنوبی را محدود 
کردند حال آنکه می گویند ای��ن اقدام ربطی به نارضایتی آنها 
از پرداخ��ت غرامت به کره ای های ضربه دی��ده از ماجراجویی 

امپراطوری ژاپن در جنگ جهانی دوم ندارد.
در این میان بسیاری از ناظران سیاسی بر این امر تاکید دارند 
که این پادرمیانی تنها بخش��ی از برنامه س��فر بولتون است و 
انتظار می رود وی در بخش حس��اس ماج��را به موضوع مورد 
عالقه خود یعنی ایران بپ��ردازد. وی به امید قانع کردن ژاپن 
و ک��ره جنوبی برای همراه��ی با ائت��الف آمریکایی نظارت و 
حفاظت از آبراه های خاورمیانه، به این کش��ورها سفر می کند 
حال آنکه توکیو و سئول تمایلی به تشدید تنش ها در منطقه 
به وی��ژه با ایران ندارند. این مس��ئله به وی��ژه در ژاپن با توجه 

ب��ه تالش دولت برای تغییر قانون اساس��ی ب��ه نفع حضور در 
جنگ های فراسرزمینی، بسیار حساس است و حمایت مردمی 
از ائتالف حاکم و نخس��ت وزیر آبه شینزو را تحت الشعاع قرار 
می دهد. گفتنی اس��ت نیروهای مس��لح ژاپن از جنگ جهانی 
دوم به این سوی، هیچ جنگ فراسرزمینی نداشته اند.  پیشتر 
مارک اسپر کفیل وزارت دفاع آمریکا مدعی شده بود که دامنه 
این اقدامات از افزایش نظارت هوایی، اسکورت دریایی تا ایجاد 
خط دریایی ویژه که الزمه آن اس��تقرار ایست های بازرسی در 
سطح خلیج فارس است گس��ترش خواهد داشت. با توجه به 
این ش��رایط می توان گفت سفر بولتون ش��اید در ظاهر برای 
کاهش تنشهای دو کشور باشد اما در اصل زمینه ساز بحران ها 
و اختالفات جدید ش��رق آسیا و حتی عرصه های دیگر خواهد 
ش��د چرا که سیاست بولتون بر اساس جنگ و بحران طراحی 

شده و عمال نمی تواند نقش میانجی را داشته باشد

یادداشت

وی سعودی ها  رفتن آبر
حضور نیروهای آمریکایی در عربس��تان به درخواس��ت  آس�یا پادش��اهی س��عودی صورت گرفته اس��ت و آن ها با این غ�رب 

درخواستشان آشکارا گفتند که توان دفاع از خود را ندارند.
 در س��ایه افزایش تنش ها در منطقه خلیج فارس، عربس��تان سعودی شنبه 
مدعی ش��د که با اس��تقرار نیروهای جدی��د آمریکایی در خاک این کش��ور 
موافقت کرده است؛ اما آمریکایی ها می گویند که استقرار نیروها به درخواست 
پادش��اهی س��عودی صورت گرفته و آن ها قرار است بخشی از هزینه ها را نیز 

پرداخت کنند.
پایگاه خبری العربی الجدید در یادداشتی، نوشته است که میزبانی عربستان 
از نیروهای آمریکایی س��ؤاالت جدی در خصوص میزان توانایی نظامی دولت 
س��عودی که »بدان افتخار می کند« ایجاد کرده است؛ به خصوص اینکه پس 
از گذش��ت بیش از چهار س��ال از جنگ یمن س��عودی ها نتوانسته اند به این 

جنگ خاتمه دهند و دستاوردی را از آن خود کنند.
خبر دیگر آنکه دولت انگلیس با بی اعتنایی به نقض حقوق بشر توسط عربستان 
سعودی در یمن، از ریاض دعوت کرد در بزرگترین نمایشگاه جنگ افزار جهان 
که در لندن برگزار خواهد ش��د شرکت کند. به نوشته روزنامه »ایندیپندنت«، 
»گراهام استوارت« وزیر بازرگانی انگلیس، در پاسخ به سوالی پارلمانی، شرکت 
 )DSEI( »عربستان سعودی در نمایشگاه »بین المللی تجهیزات امنیتی و دفاعی
را تأیید کرد. این در حالی است که نیروی دریایی متجاوزان سعودی-آمریکایی 
از ورود نفتکش ها به بندر الحدیده با توجه به بحرانی تر شدن اوضاع و تشدید 
محاصره یمن جلوگیری می کنند. در این میان در واکنش به جنایات سعودی 
ارتش و کمیته های مردمی یمن مواضع مزدوران س��عودی در استان »حجه« 
را هدف حمالت موش��کی قرار دادند. ارت��ش و کمیته های مردمی یمن طی 
عملیاتی در ش��هر مرزی جیزان شماری از عناصر مزدور سعودی را به هالکت 
رساندند. ارتش و کمیته های مردمی یمن مواضع متجاوزان سعودی در »تعز« 

را به وسیله موشک بالستیک »زلزال 1« هدف قرار دادند. 

خاک سپاری بقایای دهها قربانی 
در پی کش��ف بقایای پیکر افرادی که در جریان قتل عام  بش�ر سال 1992 در بوسنی کشته شده بودند، دیروز هزاران حق�وق 

نفر در مراسم تشییع بقایای پیکر و دفن آنان شرکت کردند.
 ه��زاران نفر با تجمع در روس��تای »هامبارینه« در مراس��م تش��ییع بقایای 
پیکره��ای 86 نفر از مس��لمانانی که در جریان جنگ ه��ای 1992 تا 1995 
کش��ته شده اند، شرکت کردند.  این مراسم در نزدیکی یک استودیوم فوتبال 
برگزار شد و تابوت ها به وسیله پارچه سبز پوشانده شده بودند.بقایای قربانیان 
جنگی، سال 201۷ کشف شد. بقایایی که دیروز به خاک سپرده شد، مربوط 
به گروهی 86 نفره از مجموع حدود 200 مس��لمان بوسنیایی و کروات اهل 
ش��هر »پریدور« واقع در ش��مال غربی بوسنی است، که در آگوست 1992 به 

دست نیروهای صرب کشته شدند.
این افراد به یک اردوگاه در نزدیکی شهر پریدور منتقل شده بودند و به آنها 
گفته شده بود که به عنوان اسیر جنگی مبادله خواهند شد. اما در حالی که 
این اسرا انتظار آزادی را می کشیدند، صرب ها آن را به لبه پرتگاهی برده، به 
خط کردند و به رگبار بس��تند. بعدا اجس��اد این افراد به داخل دره  که 100 
متر عمق داش��ت پرتاب ش��د و روی آنها نیز پاره سنگ ریخته شد تا اجساد 
کشف نشود. کشتار یاد شده بخشی از یکی از بدترین بحران های قومی است 
که گفته می ش��ود که حدود 100 هزار نفر در جریان آن کش��ته شده اند. در 
جریان جنگ دهه نود در این منطقه، بیش از سه هزار نفر از افرادی که صرب 
نبودند، فقط در ش��هر پریدور کشته ش��دند. ده ها هزار نفر هم ناچار به ترک 
خانه هایشان ش��دند. 650 نفر از ساکنان این منطقه نیز هنوز با گذشت این 
س��ال ها، مفقوداالثر هس��تند. نکته مهم آنکه اخیرا هلند مشارکت در کشتار 
مس��لمانان را پذیرفته است اما هنوز سازمان ملل و ناتو به عنوان عامالن این 
کش��تار هنوز به جرم خود اعتراف نکرده و محاکمه نش��ده اند. مسئله ای که 
موجب شد تا ناتو به کشتارهای خود ادامه دهد که نمود آن را در افغانستان 

و لیبی می توان مشاهده کرد. 

لرزش صهیونیست ها از پس لرزه های عملیات خان یونس
روزنامه صهیونیس��تی »یدیعوت آحارونوت« اعالم کرد،  در پی شکس��ت عملی��ات »خانیونس« در نوامبر س��ال مق���اوم�ت
گذش��ته )2018( یک مس��ؤول عالی رتبه در ش��عبه اطالع��ات ارتش رژیم 

صهیونیستی »امان« از سمت خود استعفا کرد.
بر اس��اس این گزارش، مس��ؤولی که استعفا کرده نقش��ی بسیار حساس در 
ش��عبه اطالعات ارتش رژیم صهیونیستی داشته است. یدیعود حدود بیست 
روز پیش نیز نوش��ت، فرمانده یگان تکاوران )س��ایِِرت َمتَکل( با نام اختصای 
»ح« پس از 2۳ س��ال فعالیت، اس��تعفای خود را به »آویو کوخاوی« رئیس 

ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی تقدیم کرده است.
 از دیگر کس��انی که اس��تعفا داده فرمانده بخش عملیات ویژه شعبه اطالعات 
نظامی ارتش رژیم صهیونیستی »امان« با نام اختصاری »ج« است. این استعفا 
پس از آن رخ داد که کوخاوی در راس��تای تغییراتی در امان پس از شکس��ت 
عملیات خانیونس، فردی به نام »الف« را جایگزین »ج« کرد. بیس��تم آبان ماه 
گذش��ته )یازده نوامبر 2018( گروهی از کماندوهای ارتش رژیم صهیونیستی 
بر اساس عملیات از پیش طراحی شده به منطقه ای در شرق خانیونس حمله 
کرده و یکی از فرماندهان ارشد گردان های شهید عزالدین القسام را به شهادت 
رساندند. میان نیروهای مقاومت و کماندوهای صهیونیست  پس از لو رفتن این 
عملیات ناموفق، درگیری شدید رخ داد که در پی آن تعدادی از نظامیان رژیم 
صهیونیس��تی کشته و یا زخمی شدند.گردان های القسام نام عملیات نیروهای 
مقاومت را که باعث شکس��ت ماموریت نیروهای ویژه رژیم صهیونیستی شد، 
»حد السیف« )لبه شمشیر( نامیده اند. خبر دیگر از حوزه مقاومت آنکه شاخه 
نظامی حماس برای پنجمین سال متوالی به نوجوانان و جوانانی که به صورت 
داوطلبان��ه در اردوگاه های »طالئع التحریر« ثبت ن��ام کرده اند، برای مبارزه با 
رژیم صهیونیس��تی آموزش می دهد. گردان های ش��هید »عزالدین القس��ام« 
ش��اخه نظامی جنب��ش حماس در فلس��طین، از آغاز اردوگاه های آموزش��ی 

»طالئع التحریر« )پیشگامان آزادسازی( در نوار غزه خبر داد.

 سفر مشاور امنیتی
 برای ناامن سازی

عملیات ارتش و حشدالشعبی برای برقراری امنیت وارد فازهای جدیدی شد

اراده پیروزی برای پاکسازی تروریسم 

گروه فرادید  ویژه در ادام��ه ت��الش واحد برای گ�زارش 
مبارزه با تروریس��م، نیروهای الحش��د الش��عبی و 
ارتش عراق  موفق ش��دند 12 روس��تا را در شمال 

بغداد پاکسازی کنند.
مرحل��ه دوم عملی��ات »ارادة النص��ر« ب��ا حضور 
نیروهای »الحش��د الش��عبی« )بس��یج مردمی( و 
نیروه��ای امنیتی و ارتش عراق آغاز ش��د. پایگاه 
خبری »الحشد الشعبی« گزارش داد که لشکر 12 
الحشد با همکاری ارتش عراق، امروز یکشنبه 12 
روس��تا را پاکسازی کردند. این روستاها در مناطق 
نزدیک به »الطارمیه« در شمال بغداد قرار دارد که 
نیروهای الحشد آن را پاکسازی کردند. روستاهای 
مذکور در مناطق »العناز«، »عرب رشید محمود« 
و »عرب عس��اف« در مناطق واقع در شمال بغداد 
ق��رار دارد. این پای��گاه اعالم کرد ک��ه در جریان 
مرحله دوم اراده پیروزی تا کنون، 15 روس��تا در 

اطراف مناطق شمالی الطارمیه آزاد شده است.
الطارمیه یکی از ش��ش شهرس��تان اط��راف بغداد 
اس��ت که »کمربند بغداد« ن��ام دارد. این منطقه، 
نقطه ارتباطی بین استان های صالح الدین، بغداد، 
دیاله و االنبار اس��ت. در همین ارتباط، »عبداالمیر 
رشید یاراهلل« جانشین فرماندهی عملیات مشترک 
عراق روز گذش��ته با انتشار بیانیه ای اعالم کرد که 
با دس��تور فرمانده کل نیروهای مس��لح و نظارت 
فرماندهی عملیات مش��ترک، مرحله دوم عملیات 

اراده پیروزی آغاز شد.
یار اهلل تأکید کرد که  مرحله دوم اراده پیروزی برای 
»تقویت امنیت و ثبات در مناطق ش��مالی بغداد و 

مناطق اطراف آن در استان های دیاله، صالح الدین 
و االنبار« اس��ت. »عادل عبدالمهدی« نخست وزیر، 
»ابو مهدی المهندس« نائب رئیس الحشد و وزرای 
دفاع و کشور عراق، مسئولیت نظارت بر این عملیات 
را بر عهده دارند. مس��ئوالن عراق��ی می گویند که 
عملیات اراده پیروزی از بزرگ ترین عملیات نظامی 
از زمان آزادس��ازی عراق از چنگ داعش محسوب 
می ش��ود. مرحله نخس��ت این عملی��ات، با هدف 
پاکسازی ۳0 هزار کیلومتر از مناطق بیابانی که سه 
استان آزاد شده االنبار، صالح الدین و نینوا را به هم 

متصل می کند، صورت گرفت.
در این میان نماینده ائتالف »دولة القانون« بر این 
باور اس��ت که آمریکا در پس حمل��ه به نیروهای 
الحش��د الش��عبی قرار دارد و دولت عراق نیز برای 
توقف س��ریال این حمالت، هر چه سریعتر موضع 
روش��ن و صریحی اتخاذ کند. منابع خبری عراقی 
بعدازظهر جمعه 28 تیر ماه جاری اعالم کردند که 
به پایگاه »الش��هداء« وابس��ته به سازمان »الحشد 
الشعبی« حمله شده اس��ت. این حمله در منطقه 
»آمرلی« در اس��تان صالح الدین ب��ا پهپاد صورت 
گرفت و در جریان آن، دو نفر از نیروهای الحش��د 

زخمی ش��دند و هیچ گروهی نیز مس��ئولیت این 
حمله را بر عهده نگرفت.

»منصور البعیجی« نماین��ده ائتالف »دولة القانون« 
که رهب��ری آن بر عهده »نوری المالکی« نخس��ت 

وزیر پیشین عراق است، آمریکا را در پس این حمله 
عنوان کرد. البعیجی با انتشار بیانیه ای، تأکید کرد: 
»دول��ت عراق نباید در قبال حمله به فرزندان ما در 
الحش��د الشعبی از سوی آمریکایی ها، فقط نظاره گر 

باش��د«. ش��بکه خبری »الس��ومریه« به نقل از این 
نماین��ده عراقی گزارش داد که این مس��ئله بر هیچ 
کس پوش��یده نیست؛ زیرا »ماهواره ای خارج از فضا 
نیامده تا پایگاه الحشد الشعبی را بمباران کند«. وی 
بر این باور است که کمیته های تحقیقات فقط مسأله 
را ب��ه آینده موکول می کنن��د و به هیچ نتیجه قابل 
توجهی دس��ت نمی یابند؛ زیرا »ما تجربه داریم که 
هر حادثه ای رخ می دهد، کمیته ای برای آن تشکیل 
می شود، به نتیجه ای نمی رسد«. این نماینده عراقی 
ادامه داد: »پس از شکس��ت ط��رح آمریکا در حمله 
به منطقه از رهگذر طرح داعش آن ]کشور[ توسط 
فرزندان قهرمان ما در الحش��د الش��عبی و نیروهای 
امنیتی، ]آمریکا[ امروز، مقرهای الحش��د را در برابر 
دیدگان دولت بمباران می کند«. از سوی دیگر یک 
وبگاه لبنانی به نقل از منابع امنیتی آگاه اعالم کرد، 
مواضع الحشدالشعبی عراق به وسیله جنگنده  رژیم 

صهیونیستی بمباران شد. 
در این گزارش آمده اس��ت که مواضع مذکور مورد 
هدف س��ه کالهک انفجاری پرنده از نوع پهپادهای 
»هاروپ« اس��رائیلی قرار گرفته  که نام انگلیسی آن 
»Loitering Munition« است. این مورد، یکی 
از انواع پرنده هاست و پهپاد نیست. همچنین موشک 
کروز نیست بلکه کالهکی جنگی است که وزن آن به 
2۳ کیلوگرم می رسد و در جسم پرنده کار گذاشته 
شده و هنگام برخورد با هدف منفجر می شود. العهد 
افزود، این کالهک های انفجاری از راه دور یا از طریق 
مرکز فرماندهی طرف مورد نظر کنترل می ش��وند، 
برد آن به 1000 کیلومتر می رسد و می تواند به مدت 

شش ساعت متوالی در هوا پرواز کنند.

خط رفتارهای سوال برانگیز برخی  از س��اختار حاک��م ب��ر اقلیم س����ر
کردس��تان عراق به رغم ضررهای بسیاری که از این 
رفتارها دیده ان��د گویا همچنان ادام��ه دارد چنانکه 
منابعی در کردهای س��وریه، از س��فر محرمانه وزیر 
جنگ سابق رژیم صهیونیستی به کردستان عراق با 
هدف بررسی تشکیل »کردستان سوریه« خبر دادند.

منابع��ی در هیأت موس��وم ب��ه »الدف��اع الذاتی« 
)خوددفاعی( وابس��ته به »نیروه��ای دموکراتیک 
سوریه« )قسد( فاش کردند که نشستی محرمانه با 
حضور کردهای س��وریه و »آویگدور لیبرمن« وزیر 
جنگ سابق رژیم صهیونیستی در کردستان عراق 
برگزار شده اس��ت.  وبگاه خبری »استپ« نزدیک 
به معارضان س��وریه، به نقل از این منابع که آنان 

را »ویژه« توصیف کرد، نوشت، نشست محرمانه با 
حضور س��ران ُکرد و لیبرمن در کردستان عراق با 
هدف بررس��ی امور مناطق تحت کنترل نیروهای 

دموکراتیک سوریه )قسد( برگزار شده است.
طب��ق ادعای ای��ن منابع، این نشس��ت در دهم ماه 
م��ی و در ش��هر »ش��قالوه« از توابع اس��تان اربیل 
کردس��تان عراق برگزار شده اس��ت. همچنین ادعا 
شده که »صالح مسلم« مسئول روابط خارجی حزب 
»االتحاد الدیمقراطی« و »ش��اهوز حس��ن« رئیس 
مشترک حزب االتحاد الدیمقراطی و »آلدار خلیل« 
عضو هیأت اجرایی »حرکة المجتمع الدیمقراطی« 
در این جلسه محرمانه حضور داشته اند. به گفته این 

منابع، این نشست، موضوع حمایت نظامی اسرائیل از 
شبه نظامیان قسد و منطقه امن ادعایی که قرار است 
در ش��مال شرقی سوریه ایجاد ش��ود، روابط کردی 

اسرائیلی و راه های توسعه آن بررسی شده است.
در این جلس��ه لیبرمن وعده های��ی درباره حمایت 
نظامی بزرگ اسرائیل به شبه نظامیان مناطق تحت 
کنترل کردهای سوریه داده است و در مقابل شرط 
ک��رده که گروهی ب��ه نام »هیئت اداره مش��ترک« 
متشکل از شورای ملی کردها و سایر احزاب کردی 
تشکیل شود که عماًل توافق برای تشکیل این هیئت 
انجام شده اما زمان اعالم آن نشده است. این منابع 
همچنین توضیح دادند که کردهای سوریه شرکت 

کننده در جلسه، شروط اسرائیل را در مورد تشکیل 
هیأت اداره مش��ترک پذیرفته اند. در همین ارتباط، 
اخیرا روزنامه االخبار از همکاری کردهای سوریه با 
عناصر اس��رائیلی برای انتقال و فروش نفت مناطق 
ش��رقی س��وریه خبر داد و فاش کرد، ب��ه نامه ای با 
امض��ای »الهام احمد«  رئیس هیئ��ت اجرایی نهاد 
موسوم به »ش��ورای دموکراتیک س��وریه« )شاخه 
سیاس��ی نیروه��ای  دموکراتیک( دس��ت یافته که 
احمد، در این نامه، به یک تاجر صهیونیستی به نام 
»موتی کاهانا« اختیار تام داده است که می تواند نفت 
استخراج شده از مناطق تحت تسلط ُکردها واقع در 
ش��رق سوریه را بفروشد  این منابع همچنین تاکید 
کردند که محموله بزرگ س��الحی از گذرگاه مرزی 
»س��یمالکا« با کردس��تان عراق وارد مناطق تحت 

کنترل قس��د شده و این محموله شامل دویست بار 
نظامی شامل انواع ادوات زرهی، رادار و موشک های 
ضدهوایی است که این مقدمه ای برای ایجاد منطقه 
پرواز ممنوع اس��ت. پیشتر در بیست وچهارم تیرماه، 
گروه موس��وم به »دیدبان حقوق بشر سوریه« اعالم 
کرد که از منطقه کردس��تان عراق، برای نوزدهمین 
بار، 280 کامیون حامل سالح و تجهیزات لجستیکی 
برای ش��به نظامیان ُکرد در ش��رق س��وریه ارس��ال 
ش��ده است.اخیرا و در راس��تای حمایت از تمایالت 
جدایی طلبانه ش��به نظامیان ُکرد، »ثامر الس��بهان« 
وزیر مشاور سعودی در امور خلیج فارس نیز به همراه 
»جوئل رابین« معاون وزیر خارجه آمریکا و »ویلیام 
روباک« سفیر سابق آمریکا در بحرین، 2۳ خرداد ماه 

گذشته به شرق سوریه در دیرالزور رفتند. 

سفرهای مشکوک برای تجزیه کردستان سوریه


