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فلسطین: جبهه خلق برای آزادی فلسطین از افزایش 
آمار اس��رای فلس��طینی در اعتصاب غذا در زندان های 
رژیم اشغالگر صهیونیس��تی خبر داد جبهه خلق برای 
آزادی فلس��طین خبر داد، با پیوس��تن گروه دیگری از 
اس��رای در بند رژیم اشغالکر به اعتصاب کنندگان، آمار 
اسرایی که در اعتصاب غذا به سر می برند افزایش یافت.

انگلیس: نتایج یک نظرس��نجی نشان می دهد که اکثر 
م��ردم انگلیس اعتق��اد دارند که باید به ه��ر طریقی از 
اتحادیه اروپا خارج شد. بر اساس نظرسنجی که روزنامه 
دیلی تلگراف نتایج آن را منتشر کرده، اکثر مردم انگلیس 
معتقدند که »بوریس جانسون« نخست وزیر انگلیس باید 
لندن را به هر طریقی از اتحادیه اروپا خارج کند حتی اگر 

ضروری باشد پارلمان را تعلیق کند.

قرقزستان: رئیس دس��تگاه های امنیتی قرقیزستان 
اعالم ک��رد »الماس بیک آتامبای��ف«، رئیس جمهور 
س��ابق این کش��ور، کودتایی را تدارک می دیده است.

آتامبایف اواس��ط م��رداد پ��س از گفتگو های طوالنی 
تصمی��م گرفت که خود را تس��لیم نیرو ه��ای نظامی 
کند و به بیش��کک منتقل شد. همچنین گزارش شده 
که »فرید نیازوف« و »کوندوز ژولدوبایف«، مش��اوران 

اتامبایف، همراه او هستند. 

تونس: طبق اعالم هیئت انتخابات تونس از میان ۹۷ 
نامزد انتخابات ریاست جمهوری در تونس، ۶۶ کاندیدا 
تاکنون با نظر هیئت انتخابات این کشور رد صالحیت 
ش��ده اند. هیئ��ت عال��ی مس��تقل انتخابات ریاس��ت 
جمهوری امروز در این رابطه یک کنفرانس مطبوعاتی 
برگ��زار می کند و لیس��ت نفراتی ک��ه صالحیت آنان 

احراز شده است را اعالم می کند.

ذرهبین

یکه تازی ترامپ در دروغ گفتن
صفحه »ارزیابی حقیقت« روزنامه واشنگتن پس��ت گزارش داد که دونالد ترامپ 
رئیس جمه��ور آمریکا در بازه زمان��ی ۹28 روز، بیش از 12 هزار ادعای دروغ یا 

گمراه کننده مطرح کرده است.
در ماههای اخیر، با فعال ش��دن سیس��تم راستی آزمایی رس��انه های آمریکایی 
از جمله ش��بکه »س��ی ان ان« و روزنامه آمریکایی »واشنگتن پس��ت«، اظهارات 
دروغین و گمراه کننده »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا بسیار سریع مورد رصد 
قرار می گیرد. روزنامه آمریکایی »واشنگتن پس��ت« در گزارشی نوشت که ترامپ در بازه 
زمانی دو و نیم س��اله ریاس��ت جمهوری خود )۹28 روز(، ح��دود 12 هزار و 1۹ ادعای 
دروغی��ن یا گمراه کننده مطرح کرده اس��ت. در همین حال طب��ق تجزیه و تحلیل های 
صفحه ویژه روزنامه آمریکایی واشنگتن پس��ت تحت عن��وان »ارزیابی کننده حقیقت« ، 
ترامپ تا تاریخ پنج آگوست )15 مرداد ماه( در ۹28 امین روز از ریاست جمهوری خود، 

12 هزار و 1۹ ادعای دروغین و یا گمراه کننده مطرح کرده است.

ورود شیخ زکزاکی به دهلی نو 
برخ��ی منابع خب��ری اعالم کرده اند که ش��یخ زکزاکی رهبر جنبش اس��المی 

نیجریه و همسرش دیروزوارد دهلی نو  پایتخت هند شده اند. 
دادگاهی در نیجریه اخیرا حکم داد که ش��یخ زکزاک��ی می تواند برای پیگیری 
روند درمان خود از کش��ور نیجریه خارج ش��ود. براساس گزارشهای خبری، وی 
بالفاصله برای ویزیت توسط پزشکان به یک بیمارستان منتقل شده است اما اسم 
بیمارستان هنوز اعالم نشده است.  شیخ ابراهیم زکزاکی، در دوسال گذشته علی رغم 
حکم دادگاه در بازداش��ت نیروهای امنیتی نیجریه بود و از نظر س��المت جسمانی دچار 
آس��یب های جدی شده بود. گفته می ش��ود یکی از چشمان شیخ زکزاکی تقریبا بینایی 
خود را از دس��ت داده اس��ت به گفته وکالی شیخ زکزاکی هنوز تعدادی ترکش و گلوله 
ناش��ی از حمله س��ال 2۰15 ارتش نیجریه به منطقه زاریا و ارتکاب جنایتی که ش��مار 
زیادی از افراد در آن ش��هید و زخمی و تعدادی نیز بازداش��ت شدند، در بدن وی مانده 

است. 

ترزا می  پیشنهاد آمریکا را رد کرده بود
مشاور امنیت ملی آمریکا در سفر اخیر خود به انگلیس گفت نخست وزیر پیشین 
این کش��ور مخالف پیوس��تن لندن به ائتالف دریایی پیش��نهادی واشنگتن در 

خلیج فارس بود.
 جان بولتون، مش��اور امنیت ملی آمریکا، گفت ترزا می، نخس��ت وزیر پیش��ین 
انگلیس، پیش��نهاد واش��نگتن برای پیوس��تن لندن به ائت��الف دریایی در خلیج  
فارس را رد کرده بود.روزنامه سان انگلیس به نقل از بولتون نوشت: »خوشحالیم که 
دولت نخست وزیر تازه انگلیس موافقت کرده است در عملیات دیده بان )ائتالف دریایی( 
مشارکت کند، که این یک تغییر بزرگ نسبت به دولت پیشین )ترزا می( است. انگلیس 
پیش از جانس��ون ترجیح م��ی داد در نوعی عملیات اروپایی در خلیج فارس مش��ارکت 
کن��د«. این اظهارات بولتون چند روز پس از آن مطرح ش��د که مایک پمپئو، وزیر امور 
خارجه آمریکا، پیوستن لندن به ائتالف دریایی آمریکا در خلیج فارس را یک »پیروزی« 

برای نیروی دریایی انگلیس دانست.

فرامرز اصغری

اقدام علیه امنتی ملی کشورها زمانی صرفا در قالب نظامی بود 
و کشورها در جنگ های مس��تقیم نظامی علیه سایر کشورها 
اق��دام می کردند. اما در قرن بیس��ت و یکم این روند به دلیل 
هزینه های باالی مالی و نیز نیاز به توجیه افکار عمومی کمتر 
اجرا می ش��ود و کش��ورها به دنبال بهره گی��ری از قدرت نرم 

برای رسیدن به اهدافشان در سایر کشورها هستند. واژه ای به 
نام کودتاهای رنگی طی دو دهه اخیر به کرات ش��نیده ش��ده 
است. حرکت های رنگی در اوکراین و گرجستان نمودی از این 
رفتارهاست که برای مقابله با منافع روسیه از سوی غرب اجرا 
شد. پس از آن نیز این روند ادامه یافته که فتنه 88 در ایران و 
در یکی دو سال اخیر آنچه در ونزوئال می گذرد نمودی از این 
وضعیت است. آنچه در این سیاست مورد پردازش قرار می گیرد 
بهره گیری از شبکه ها و ساختارهای اجتماعی و مردمی است 
با دخالت عناصر بیرونی اس��ت بگون��ه ای که مطالبات مردمی 
از حالت اجتماعی و سیاس��ی خ��ارج به چارچوب های امنیتی 
وارد می ش��ود که نتیجه این رویکردها بهره گیری طرف های 
بیرون��ی و طراحان این وضعیت ب��رای تضعیف طرف مقابل و 

اعمال فشار بر آنهاست. 

ای��ن روزها رد هنگ کنگ چین، کش��میر و نیز در روس��یه 
تحوالتی روی می دهد که بی شباهت با این رویکردها نیست. 
در هن��گ کن��گ در اعتراض به قانون اس��ترداد اعتراض های 
مردم��ی ب��ه بحرانی سیاس��ی مبدل ش��ده و عم��ال چین را 
درگیر چالش��های امنیتی و حتی جدایی طلبی کرده اس��ت. 
در روس��یه نیز اعتراض های مردمی به سیاست های دولت در 
جریان اس��ت که بحران هایی را به همراه داشته است. اما در 
کشمیر، منطقه ای که طی چند دهه خودمختاری حاکم بوده 
و سرنوش��ت آن نیز به دست س��ازمان ملل است، در اقدامی 
ناگهان��ی دولت هند اعالم لغو خودمخت��اری کرد. اقدامی که 
زمینه س��از بحران در این منطقه شده است. شاید این مسئله 
به کودتاهای رنگی ش��باهت زیادی نداشته باشد اما محور آن 
تحریک مردم این منطقه و ایجاد بحران امنیتی اس��ت که بی 

شباهت با ساختار کودتاهای سیاسی نمی باشد. 
در ارزیابی این تحوالت این مس��ئله مطرح اس��ت که آمریکا 
و اروپ��ا به دلیل بحران های داخل��ی توان مقابله با قدرت های 
نوظهور را ندارند چنانکه حتی سیاس��ت تحریم و تهدید آنها 
نیز ناکام مانده اس��ت. با این تفاسیر این سناریو مطرح است 
که آنها با گرفتار س��ازی این کشورها به بحران های اجتماعی 
و ناامن��ی درونی س��عی در تضعیف قدرت بیرونی و در نهایت 

تسلیم سازی آنها در برابر خواسته های خود را دارند. 
به عبارتی دیگر آنچه در این کش��ورها در جریان اس��ت بیش 
از آنکه جنبه اعتراض مردمی و اجتماعی داش��ته باش��ید و یا 
در کش��میر برگرفته از خواست دولت باش��د بیشتر ناشی از 
تحرکات خارجی است که به عناوین مختلف به دنبال تحقق 

اهداف خود هستند. 

یادداشت

مسیری رنگی 

نگاهی بر آنچه در خیابان های ناآرام هنگ کنگ، کشمیر و روسیه می گذرد

الیه های پنهان این روزهای بحرانی 
این روزها هنگ کنگ چینف  ویژه کشمیر و خیابان های روسیه گ�زارش 
شاهد ناآرامی هایی است که پشت پرده ای واحد را 
نش��ان می دهد و آن اینکه طراحان کودهای رنگی 
ب��ه دنب��ال بحران س��ازی جدید ب��رای برهم زدن 

فضای داخلی کشورهاهستند. 
آنانی که زمانی کودتاهای رنگی را در آسیای مرکزی 
و قفقاز رقم زده بودند و در س��الهای گذشته نیز در 
ایران و اکنون در ونزوئال آن را تست کرده بودند حاال 
ابعاد جدیدی از این طراحی را در میان کش��ورهای 
مه��م و تاثیر گ��ذار در معادالت جهان��ی در پیش 
گرفته اند البته رویکردی که با سیاست ها و روش های 
متفاوتی از ایجاد احس��اس جدایی طلبی تا اعتراض 
به س��اختار سیاسی و در منطقه همچون کشمیر با 
گرفتار سازی دولت هند در اشتباه محاسباتی سلطه 

بر کشمیر این سیاست اجرا می شود. 
در همین چارچ��وب در هنگ کن��گ، در حالیکه 
معترض��ان آش��وب ها و ناآرامی ه��ا را ب��ه فرودگاه 

مهم هنگ کنگ کش��انده اند، فرماندار این منطقه 
خودمخت��ار هش��دار داد ک��ه ادام��ه اعتراض��ات 
خش��ونت بار، پیامدهای خطرناک و نگران کننده ای 
را برای این منطقه به همراه خواهد داشت.هش��دار 
رئیس منطقه هنگ کنگ درحالی مطرح شده است 
که تجمع خشونت آمیز هزاران معترض هنگ کنگی 
در ف��رودگاه بین المللی این منطقه، روز دوش��نبه 
و صبح س��ه ش��نبه به لغو تمام��ی پروازهای این 
فرودگاه منتهی شد. به دنبال اعتراضات خشونت بار 
در منطقه هنگ کنگ، دولت مرکزی پکن هش��دار 
داد ک��ه ناآرامی ها و اغتشاش��ات باید پایان یابد. به 
دنب��ال حضور معترضان هنگ کنگ��ی در فرودگاه 

بین المللی این ش��هر، همه پروازهای خروجی این 
فرودگاه به حالت تعلیق درآمده است.

اما در کشمیر ش��رایط کمی متفاوت است و دولت 
هند ب��ا تحریک آمریکا دچار اش��تباه محاس��باتی 
توانای��ی برای پایان دادن به خودمختاری کش��میر 
و تس��لط کامل بر آن ش��ده است مسئله ای که در 
روزهای اخیر به بحران و کشتار در این منطقه منجر 
شده است. در پی ادامه درگیری مرزی در کشمیر، 
نیروهای ارتش پاکستان انتقال تسلیحات نظامی را 
به پایگاه هوایی »سکردو« در نزدیکی مرز هند آغاز 
کردند. هواپیماهای ترابری سی-1۳۰ نیروی هوایی 
پاکس��تان تجهی��زات نظامی به این پای��گاه انتقال 
دادند. »سوبرامانیام جیش��نکار« وزیر خارجه هند 
در س��فر به پکن به همتای چین��ی خود گفته که 

لغو خودمختاری ایالت »جامو و کشمیر« موضوعی 
»صرفا داخلی« و مربوط به دهلی نو است. »هارش 
واردان شرینگال« سفیر هند در آمریکا در مصاحبه 
با رس��انه آمریکایی مواضع پاکستان درباره کشمیر 
و همچنین پیش��نهاد میانجیگری ترامپ برای حل 
و فص��ل ای��ن بح��ران را رد کرد. برنام��ه »گزارش 
ویژه« ش��بکه »فاکس نیوز« دوشنبه شب )به وقت 
واشنگتن( مصاحبه ای با سفرای هند و پاکستان در 
آمریکا ترتیب داده و نظ��رات آنها را درباره تنش ها 

بین دو کشور بر سر »کشمیر« را جویا شده است.
اما در روس��یه نیز طی روزهای اخیر اعتراض های 
خیابانی مشکوکی صورت گرفته چنانکه مسکو به 
آمریکا در ب��اب ادامه دخالت در امور این کش��ور 
هش��دار داده اس��ت. کاخ کرملین دیروز در اولین 
اظهارنظر درباره ناآرامی های اخیر در روسیه اعالم 
کرد، یک سری اعتراضات سیاسی که در هفته های 
اخیر در مس��کو برگزار شد بحران سیاسی در این 

کشور ایجاد نکرده است. 

افشاگری الحشد الشعبی درباره آمریکا 
آس�یا یکی از فرماندهان سازمان »الحشد الشعبی«  درباره گزارش اخیر پنتاگون درباره حضور 14 غ�رب 

هزار داعشی در سوریه و عراق، تأکید کرد این اظهارات نادرست است 
و تالش برای ترساندن دولت و ملت عراق است.

 »معین الکاظمی« از فرماندهان س��ازمان »الحش��د الشعبی« عراق به 
اظهارات ایاالت متحده آمریکا درباره تعداد عناصر داعش در این کش��ور 
واکنش نش��ان داد. الکاظمی تأکید کرد، آنچه مناب��ع آمریکایی درباره 
تعداد عناصر داعش و خطر نفوذ آنان از سمت سوریه به عراق می گویند، 

تالش برای ترساندن دولت و ملت عراق است.
وی ب��ه پایگاه خب��ری »بغداد الیوم« گفت ک��ه آمریکایی ها قصد دارند 
ب��ا این اظهارات، ب��رای تثبیت حضور نظامی و افزای��ش تعداد نظامیان 
خود، توجیهی پیدا کنند. این فرمانده الحشد اظهار داشت، بدون اینکه 
نیروهای آمریکایی هیچ نقش��ی داشته باش��ند، نیروهای امنیتی عراق 
موفق ش��دند همه اراض��ی را آزاد کرده و کنترل مرزهای را به دس��ت 
گیرن��د. الکاظمی تصریح کرد که نیروه��ای امنیتی عراق هم اکنون در 
ح��ال تعقیب عناصر داعش و پاکس��ازی مناط��ق مختلف االنبار، صالح 
الدین، نینوی و دیاله هستند. مرحله نخست  1۶ تیر ماه برای پاکسازی 
مناطق مش��ترک میان اس��تان های صالح الدین، نینوی و االنبار تا مرز 
عراق با س��وریه آغاز شد. مرحله دوم، 2۹ تیر ماه آغاز شد. هدف از این 
مرحله، افزایش امنیت و ثبات در مناطق شمالی بغداد و مناطق اطراف 

آن در استان های دیاله، صالح الدین و االنبار بود.
مرحله س��وم نیز 14 مرداد ماه جاری آغاز ش��د. الحش��د در پایان این 
مرحل��ه که دو روز به طول انجامید، اعالم کرد که مأموریتش در مرحله 
س��وم اراده پیروزی به پایان رسیده است. از سوی دیگر اعضای پارلمان 
عراق تاکید کردند حضور نظامیان آمریکا در این کش��ور مغایر با قانون 
اساسی کشورشان است. نمایندگان پارلمان عراق در اظهاراتی به شبکه 
روس��یا الیوم تصریح کردند: حضور نظامی آمری��کا در عراق غیرقانونی 

است و تهدیدی برای امنیت این کشور به شمار می رود. 

وضعیت بحرانی در زندان های انگلیس 
اداره زندان ه��ای انگلی��س اع��الم ک��رد برای حل  بش�ر معضل ازدح��ام در زندان ها ۹ ه��زار زندان جدید حق�وق 

الزم است.
 روزنامه گاردین وعده نخس��ت وزیر انگلیس برای اضافه کردن 1۰ هزار 
زندان با هدف س��رکوب گس��ترده تر جرم و جنایت را ش��رم آور خواند 
و نوش��ت: این ادعای ش��رم آور ادعای جدیدی نیس��ت و هیچ ارتباطی 
با س��رکوب مجرمان ندارد چراکه جمعی��ت زندان های انگلیس بیش از 
ظرفیت آنهاس��ت و از مدت ها قبل برای اضافه شدن زندان ها درخواست 
ش��ده بود.پایگاه اینترنتی گاردین با عنوان »رویکرد دولت جانس��ون در 
قبال زندان ها چیس��ت« نوشت: بوریس جانسون یک متخلف زنجیره ای 
اس��ت. در ماه ژوئیه، وی اس��تقرار 2۰ هزار پلیس بیشتر را اعالم کرده 
ب��ود. اکنون او می گوید 1۰ هزار زن��دان دیگر فراهم خواهد کرد. این ها 
از هر نظر، آمار های جعلی و س��اختگی است. واقعیت این است که این 
اعداد که به راحتی گفته می ش��وند، باید عموم مردم را به ویژه در سایه 
ادعا های خجالت آور جانسون در مورد هزینه های خدمات عمومی تحت 

حمایت خود داشته باشد. 
توس��عه زندان ها یک سیاس��ت شکست خورده اس��ت که در آن، حزب 
کارگ��ر اغلب به ان��دازه محافظه کاران مقصر بوده اس��ت. اما این حزب 
محافظه کار اس��ت که در قدرت است. در سال 2۰1۶، »لیز تروس« در 
دوران سکانداری وزارت دادگستری، از گزارشی دولتی پرده برداشت که 
مشابه همان اعالمیه ای بود که جانسون این هفته اعالم کرد. وی در آن 
س��ال گفته بود، تا سال 2۰2۰ تعداد 1۰ هزار مکان اضافی به زندان ها 
اضافه خواهد ش��د. بعداً، این هدف بی سر و صدا به سال 2۰2۳ کشیده 
ش��د. وزارت دادگس��تری اکنون می گوید که قرار اس��ت تا آن سال سه 
هزار و ۳۶۰ مکان ایجاد شود؛ بنابراین دو سوم آن وعده ها از دست رفته 
است. ظاهراً رقم جدید در راس هدف تقلیل یافته 2۰2۳ قرار دارد. این 
مس��ئله را نمی توان به عنوان یک نتیجه گیری سیاست راهبردی جدی 

گرفت. این یک تخیل است.

منطقه تازه آزاد شده الهبیط در  خط زیادی س����ر راهبردی  اهمیت  سوریه 
برای تروریس��ت ها داش��ت و خط مقدم دفاع از خان 

شیخون بود. 
 پس از آزادی منطقه الهبیط در حومه جنوبی ادلب 
و تثبیت مواضع ارتش س��وریه در این منطقه، گروه 
خب��ری العالم در آنجا حضور یافت.   س��وریه پس از 
آزادی منطق��ه مغرالحم��ام در حوم��ه جنوبی ادلب، 
منطقه الهبیط را با اجرای عملیاتی حساب شده آزاد 
کرد و س��پس منطقه را از تروریس��ت ها پاکسازی و 
مواضع خود را در آنجا تثبیت کرد.  یکی از نیرو های 
ارتش س��وریه گفت: ”اینجا منطقه الهبیط است که 
اهمی��ت راهبردی زیادی دارد. مواضع تروریس��ت ها 
در این منطقه س��قوط کرد. “ یک��ی از اعضای یگان 
مهندس��ی ارتش س��وریه نیز گف��ت: ”نیرو های ما با 
پاکسازی مسیر از مین ها و مواد منفجره، راه را برای 
پیش��روی نیرو های ارتش و ورود ب��ه این منطقه باز 
کردند. منتظر دس��تورات فرمانده��ان برای اقدامات 
بعدی هس��تیم. “آمادگی ها برای ورود به این منطقه 
از ده��م این م��اه آغاز ش��د و نیرو های پیش��قراول 
ارت��ش س��وریه با عناصر تروریس��ت ک��ه در تونل ها 

و س��اختمان ها س��نگر گرفته بودند درگیر ش��دند. 
تروریس��ت ها در مقابل نیرو های ارتش دوام نیاوردند 
و به س��رعت متالشی ش��دند. برخی از آن ها به خان 
ش��یخون در 12 کیلومتری الهبی��ط رفتند. منطقه 
الهبیط برای گروه های مس��لح نقش خط مقدم دفاع 
از خان ش��یخون را ایفا می کرد و عالوه بر این مسیر 

کمک رسانی به لطامنه و کفر زیت بود.
در این میان در اقدامی بحران س��از بعد از سفر هیأت 
آمریکایی به جنوب ترکیه و مذاکرات نهایی با مقامات 
این کشور، پایگاهی موسوم به »مرکز عملیات مشترک« 
دو کش��ور جهت کنترل منطقه امن در شمال سوریه 
تاسیس شد. وزارت دفاع ترکیه با انتشار بیانیه ای درباره 
مذاکرات با طرف آمریکایی از تاسیس »مرکز عملیات 
مش��ترک« به عنوان پایگاهی ب��رای هماهنگی و اداره 
منطقه امن در شمال س��وریه خبر داد. این وزارتخانه 
همچنین ب��ا بیان اینک��ه توافق با هیأت ش��ش نفره 
آمریکا شامل برداشتن گام هایی جهت رفع نگرانی های 
امنیتی ترکیه در خصوص مرزهای جنوبی این کش��ور 
است،  افزود: »انتظار داریم مرکز عملیات مشترک طی 

روزهای آینده عملیاتی شود«.
وبگاه »دیفنس پس��ت« نیز در این باره نوشت با اینکه 

جزئیاتی از وسعت یا جدول زمانی برای منطقه امن در 
شمال سوریه اعالم نشده اما به نظر می رسد با تالش های 
آمریکا، این توافق فش��ار چندانی به شبه نظامیان ُکرد 
موس��وم به »یگان های مدافع خل��ق« وارد نکرده و راه 
تنفسی برای آنها در شمال سوریه در نظر می گیرد. یک 
منبع نیز می گوید با اینکه دولت آنکارا بارها تاکید کرده 
بود وسعت منطقه امن باید ۳۰ کیلومتر مربع باشد تا 
مرزهای جنوبی ترکیه از تهدیدهای تروریستی در امان 
بمان��د اما در توافقی که با آمریکا حاصل ش��ده، عمق 

منطقه پنج کیلومتر در نظر گرفته شده است.
از س��وی دیگ��ر مناب��ع آگاه حاضر در اس��تان ادلب 
اع��الم کردند پیش��روی های اخیر ارتش س��وریه در 
این اس��تان و حماه باعث اختالف میان سرکرده های 
جبه��ه النصره و جیش الع��زه و متهم کردن یکدیگر 
به خیانت ش��ده اس��ت. منابع آگاه حاض��ر در ادلب 
اعالم کردند که ش��مار زیادی از س��رکرده های بومی 
گروه های تروریس��تی جبهه النصره و »جیش العزه« 
در این اس��تان، مقدمات فرار خود به سمت ترکیه را 
فراهم کرده اند. این منابع به خبرگزاری اس��پوتنیک 
گفتند که این سرکرده ها، طی روزهای گذشته افراد 
خانواده و دارایی های خود را از مناطق مختلف ادلب 
و حماه جمع کردند و عازم مرزهای ترکیه ش��دند تا 

بتوانند به این کشور فرار کنند.

ارتش سوریه پشت دروازه های خان شیخون


