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اردن: پارلم��ان اردن با برگزاری نشس��تی اضطراری 
ضم��ن تاکید بر ضرورت اتخ��اذ موضع محکم مجامع 
بی��ن المللی در قبال هتک حرم��ت و یورش بی وقفه 
رژیم اش��غالگر به مس��جد االقصی اخراج س��فیر این 
رژیم از امان را خواس��تار ش��د. پارلم��ان اردن توصیه 
ک��رد  پارلمان های بین الملل��ی در جریان جنایات و 
حمالت رژیم اش��غالگر قرار گرفته و موضعی محکم و 
یکپارچه نسبت به اقدامات اسرائیلی و حمالت آن در 

قدس اتخاذ کنند

فرانسه: با خودکش��ی یک افسر دیگر پلیس فرانسه، 
آمار موارد مرگ ناش��ی از خودکشی در میان نیروهای 
پلیس این کشور تنها در سال جاری به ۶۴ نفر رسیده 
است. آمار خودکشی در پلیس فرانسه به حدی افزایش 
یافته اس��ت که ای��ن عامل اکنون ب��ه مهمترین دلیل 
تلفات پلیس در این کش��ور بدل شده و از آمار مربوط 

به مرگ در حین عملیات نیز پیشی گرفته است.

افغانس�تان: مقامات افغان دیروز اظهار کردند، شمار 
زخمی ه��ای چندین انفجاری که در ش��هر جالل  آباد 
صورت گرفته، به ۱۲۳ تن رس��یده اس��ت.هیچ گروه 
شبه نظامی تاکنون مسؤولیت این انفجارهار ار بر عهده 
نگرفته اما داعش و طالبان هر دو در این منطقه که در 

مرز پاکستان قرار دارد، فعالیت دارند.

آمریکا: مرگ مش��کوک قاچاقچی سرشناس دختران 
زیر س��ن قانونی در بازداش��تگاه منهتن باعث ش��د تا 
سرپرس��ت زندان های آمریکا از س��مت خ��ود برکنار 
شود. »ویلیام بار« دادستان کل آمریکا تنها یک هفته 
پ��س از مرگ مش��کوک »جفری اپس��تین« میلیارد 
آمریکایی و رئیس باند قاچاق دختران زیر سن قانونی 
در بازداش��تگاه منهتن، »هاگ هورویتز« سرپرس��ت 

سازمان زندان های آمریکا از سمت خود برکنار شد.

لهستان: وزیر خارجه لهستان در واکنش به اظهارات 
اخیر سفرای واشنگتن در ورشو و برلین درباره انتقال 
نظامیان آمریکایی از آلمان به لهستان، مخالفت خود 
را با این موضوع اعالم کرد. »یاجیک جاپوتوویچ« وزیر 
خارجه لهستان در مصاحبه با یک روزنامه لهستانی با 
اظهارات س��فرای آمریکا در لهس��تان و آلمان درباره 
انتقال نظامیان آمریکایی مستقر در آلمان به لهستان 
مخالفت کرد و گفت که ورش��و هرگز برای تحقق این 

موضوع، »سر و دست نمی شکند«.

ذرهبین

 شکست سناریوی آمریکا 
علیه الحشد الشعبی 

جنبش النجباء عراق س��ناریوی آمری��کا در حمله به 
الحشد الشعبی عراق را کامال شکست خورده توصیف 
و تاکید کرد، اش��غالگران آمریکایی در روزهای آتی با 

ناکامی های بیشتری در عراق مواجه خواهند شد.
 »فراس الیاسر«، عضو شورای سیاسی جنبش النجباء 
عراق روز سه ش��نبه  تأکید کرد س��ناریوی آمریکا در 
حمله به الحشد الشعبی شکست مفتضحانه ای خورده 
است. الیاسر در گفت وگو با وبگاه خبری المعلومه عراق 
افزود: »آمریکا به هر وسیله ای الحشد الشعبی را هدف 
گرفته اس��ت، اما الحشد الش��عبی با همکاری برادران 
خود در نیروهای امنیتی توانسته است پروژه آمریکا را 

از سال ۲0۱۴ با همه قدرت و سرعت نابود کند.«
این مس��ئول جنبش النجباء تاکید ک��رد: »آمریکا به 
دنبال این اس��ت که دست روی مناطق غربی  به ویژه 
مناطق باز در مجاورت س��وریه یا اردن قرار دهد تا به 
منافع خود خدمت کند و جناح های مقاومت را هدف 
قرار دهد، اما نتوانست و در روزهای آینده بیشتر ناکام 

خواهد شد.«
»همام التمیمی«، یک عضو پارلمان عراق هم پیش��تر 
درباره حمالت نظام مند ائتالف بین المللی به رهبری 
آمریکا مواضع الحش��د الش��عبی و نیروه��ای امنیتی  
به بهانه اینکه این حمالت اش��تباهی رخ داده اس��ت 
هش��دار داده و از دولت بغداد خواس��ته بود به حضور 
ائتالف بین المللی و نظامیان خارجی در عراق هر چه 
سریع تر پایان دهد. در همین حال »قیس الخزعلی«، 
دبیر کل جنبش »عصائب اهل الحق« عراق )وابس��ته 
به الحشد الشعبی( هم درباره ادامه انفجار در انبارهای 
مهمات و تس��لیحات الحشد الشعبی هشدار داد. او در 
صفحه توییتری خود نوش��ته اس��ت ک��ه ادامه انفجار 
مخازن و انبارهای الحش��د ب��دون اینکه دالیل واقعی 
آن مشخص ش��ود، پدیده بسیار خطرناکی است؛ چرا 
که این به معنای تالش برای به فرس��ایش کش��یدن 
امکانات الحش��د الش��عبی است و نش��ان می دهد که 
طرحی در آینده نزدی��ک برای اجرای آن وجود دارد.
دبی��ر کل جنبش اهل الحق ع��راق در مورد این طرح 
توضیحات بیشتری نداد ولی نوشت که حفظ حاکمیت 
ملی عراق تنها ب��ا اتخاذ اقدامات کامل در زمینه انبار 
کردن تسلیحات و توانایی این کشور در دفاع از خاک 

و آسمان است.

نیمچهگزارش

پوتین »جلیقه زردها« را یادآوری کرد
»والدیمی��ر پوتین«، رئیس جمهور روس��یه اظه��ارات مداخله جویان��ه »امانوئل 

ماکرون«، را با یادآوری تظاهرات های »جلیقه زردها« پاسخ داد.  
ماکرون گفت: »ما تابستان س��ال جاری خواستار آزادی تظاهرات، آزادی بیان، 
آزادی ابراز نظرات و آزادی شرکت در انتخابات شدیم. روسیه هم همانند تمامی 
دیگ��ر اعضای ش��ورای اروپا باید به این ارزش ها احت��رام بگذارد«پوتین ابتدا این 
اظهارات ماکرون را نادیده گرفت اما در پاسخ به سوال یک خبرنگار در این خصوص 
گفت که مس��ائل به صورت قانونی در روسیه حل و فصل می شوند، اما او نمی خواهد که 
دچار وضعیتی شبیه تظاهرات جلیقه زردها در فرانسه شود. او گفت: »همه ما از اتفاقاتی 
که در جریان تظاهرات های گروه موس��وم به جلیقه زردها پیش آمد آگاه هستیم. در این 
تظاهرات ها طبق محاس��بات ما ۱۱ نفر کشته و ۲۵00 نفر زخمی شدند ما نمی خواهیم 

چنین اتفاقاتی در پایتخت روسیه به وقوع بپیوندند.

آمادگی آلمان برای برگزیِت بدون توافق
آنگال مرکل صدراعظم آلمان در آس��تانه س��فر بوریس جانس��ون نخس��ت وزیر 
انگلی��س به برلی��ن اعالم کرد: آلمان برای خروج ب��دون توافق لندن از اتحادیه 

اروپا آماده شده است.
صدراعظ��م آلمان در این خصوص گفت: ما برای هر نتیجه ای آماده هس��تیم. 
باید گفتگو انجام ش��ود، حتی اگر به توافقی دست پیدا نکنیم. در هر صورت من 
ت��ا آخری��ن روز مذاکرات تالش خواهم کرد تا راه ح��ل هایی پیدا کنم. وی در ادامه 
افزود: فکر کنم بهتر است لندن اتحادیه اروپا را با توافق ترک کرد تا بدون توافق. با این 
حال ما اگر این امر امکانپذیر نباش��د برای گزینه جایگزین آماده هس��تیم. این در حالی 
است »ناتاشا برتاد« سخنگوی کمیسیون اروپا گفت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بدون 
حصول توافق با بروکس��ل هرگز س��ناریوی ترجیحی اتحادیه اروپا نیست؛ ضمن این که 

مقامات اجرایی بروکسل نیازی به آماده سازی بیشتری را در این مرحله نمی بینند.

ترامپ گوگل را متهم کرد
رئیس جمهور آمریکا در پیامی در توئیتر نوشت که گوگل نتایج انتخابات ریاست 

جمهوری سال ۲0۱۶ را به نفع هیالری کلینتون دستکاری کرده بود.
 »دونال��د ترام��پ« در پیام��ی در توئیتر گ��وگل را به دس��تکاری در آمار آرای 
انتخاباتی در س��ال ۲0۱۶ متهم کرد. وی در پیامی در توئیتر نوش��ت: »گوگل 
از ۲.۶ ت��ا ۱۶ میلیون رای را برای »هیالری کلینتون« در انتخابات س��ال ۲0۱۶ 
دستکاری کرده اس��ت. این گزارش توسط حامی کلینتون و نه حامی ترامپ منتشر 
ش��ده اس��ت. « ترامپ نوش��ت: »گوگل باید تحت پیگرد قرار بگیرد. پیروزی من حتی 
بزرگت��ر از آن چیزی بود که فکر می ش��د.«  وی پیش��تر نیز گ��وگل را متهم کرده بود 
که الگوریتم های جس��تجوگر خود را به نح��وی تنظیم می کند که اخبار »ضدترامپ« و 
»چپ گرایانه« بیشتر دیده شود. گوگل در واکنش به این ادعای قبلی ترامپ اعالم کرده 

بود که دیدگاه های سیاسی نقشی در شکل گیری نتایج در این جستجوگر ندارد.

علی تتماج 

صحنه بی��ن الملل در حالی همچنان کانون نزاع و تقابل های 
مستقیم و غیر مستقیم است که مقوله حقوق بشر، دموکراسی 
و ح��ق مردم برای اعتراض  و بیان دیدگاهش��ان از محورهای 
این تحوالت اس��ت. مقوله حقوق بشر در حالی یکی از ارکان 
حاک��م بر نظ��ام بین الملل عنوان می ش��وند و غرب همچنان 
س��عی دارد که خود را محور ای��ن رویکردها معرفی نماید که 

روند تحوالت جهانی بار دیگر ابهامات قابل توجهی را در این 
عرصه آشکار می سازد. 

کش��ورهای غربی از آمریکا گرفته تا بزرگان اروپا طی هفته های 
اخیر تمام قد به حمایت از آنچه آزادی بیان و مطالبات مردمی در 
چین و روسیه می نامند پرداخته اند. در قبال چین، مسئله هنگ 
کنگ به ابزاری برای مداخالت غرب مبدل شده و هر روز مواضع 
متعددی در این زمینه اتخاذ و حتی چین را تهدید به سیاست 
تحریم کرده اند. در قبال روس��یه نیز این کش��ورها اعتراض های 
خیابانی علیه سیاس��ت هاتی دولتمردان را م��ورد حمایت قرار 
داده و حتی مس��کو را به سرکوب مردم متهم می سازند چنانکه 
اخیرا ماکرون رئیس جمهور فرانس��ه در دیدار با پوتین همتای 

روسی اش،  خواستار پایان این وضعیت شده است. 
این ن��وع موضع گیری های بش��ر دوس��تانه در حالی صورت 
می گی��رد که همزمان با آن تحوالتی قابل تامل در جهانی در 

جریان اس��ت. در آمریکا اعتراض های مردمی به قانون آزادی 
حمل سالح با سرکوب گری گس��ترده پلیس همراه می شود 
چنانک��ه در طول این اعتراض ها دهها نفر بازداش��ت و صدها 

نفر زخمی شده اند. 
در فرانس��ه ۴0 هفته اس��ت که مردم در قال��ب جلیقه زردها 
اعتراض های گسترده ای به سیاست های دولت ماکرون داشته 
که واکنش به آن نیز سرکوب و بازداشت بوده که تاکنون ۱۱ 

کشته و هزاران بازداشتی برجای گذاشته است. 
در همی��ن حال گزارش ه��ای عفو بین الملل نش��ان می دهد 
ک��ه زندانی��ان سیاس��ی که بالغ ب��ر صدها نفر می ش��وند در 
زندان های بحرین و عربس��تان شکنجه می شوند و آنها برای 
اعتراض به این وضعیت به اعتصاب سراس��ری روی آورده اند. 
در همین حال در یمن و در فلس��طین رژیم های س��عودی و 
صهیونیست ها در حال کشتار گسترده مردم یمن و فلسطین 

هستند. از س��وی دیگر در افغانستان نیز انفجارهای خونینی 
طی روزهای اخیر روی داده که صدها کشته و زخمی بر جای 
گذاشته در حالی که کشورهای غربی پس از ۱8 سال حضور 
نظامی در این کش��ور همچنان از تامی��ن امنیت برای مردم 
خودداری می کنند. در مقوله ای قابل تامل شیخ زکزاکی عالم 
برجس��ته جهان اس��الم برای مداوا از نیجریه به هند رفت که 
به دلیل عدم انجام معاینات پزش��کی مجبور به بازگش��ت به 
نیجریه شد که آنها نیز با محدودیت و بازداشت مواجه شد. 

مجموع آنچه ذکر شد در حالی روی داده که کشورهای غربی 
مدع��ی حقوق بش��ر که در به موضع گی��ری در قبال چین و 
روسیه می پردازند، در برابر این بحران ها ضد بشری سکوت و 
حتی از آن حمایت کرده اند. رفتارهایی که بار دیگر دوگانگی 
آنها در قبال مقوله حقوق بش��ر را بر همگان آش��کار و واهی 

بودن ادعاهای بشر دوستی آنها را نمایان تر می سازد. 

یادداشت

تکرار تناقض رفتاری 

ارتش پرچم سوریه را در خان شیخون به اهتزاز درآورد 

ورود به دروازه آزادسازی ادلب

خط و نشان دیپلماتیک چین برای انگلیس 
همزمان با تش��دید دخالت های انگلیس در امور داخلی  آس�یا چین، طبق گزارش یک رسانه هنگ کنگی، یک کارمند ش�رق 
کنس��ولگری این کشور در هنک کنگ، در سفری به »شنزن« چین بازداشت 

شده است.
به موزات ادامه تنش ها بین چین و کشورهای غربی به ویژه انگلیس و آمریکا 
بر س��ر دخالت های آنها در امور داخلی هنگ کنگ، یک رسانه محلی در این 
منطقه تحت حاکمیت چین از بازداش��ت یک کارمند کنسولگری انگلیس در 
هنک کنگ خبر داده اس��ت.پایگاه خب��ری »اچ کی0۱« هنگ کنگ خبر داد، 
»س��یمون چنگ« کارمند سرکنسولگری انگلیس در هنگ کنگ طی سفری 
که به »ش��نزن« چین داشت، بازداشت شده اس��ت. به نوشته روزنامه »وال 
استریت ژورنال«، انتشار خبر بازداش��ت این کارمند کنسولگری انگلیس در 

هنک کنگ، واکنش وزارت خارجه انگلیس را به دنبال داشته است.
»لیو ش��یائومینگ« س��فیر چی��ن در انگلی��س اخیرا ضمن هش��دار درباره 
دخالت ه��ای خارجی در امور هنگ کنگ از احتمال دخالت مس��تقیم دولت 
مرک��زی چین به منظور بازگرداندن آرامش به این جزیره خبر داده بود. وی 
در یک نشس��ت خبری در لندن گفت اگر ناآرامی ها در هنگ کنگ تش��دید 
ش��ود، پکن دست روی دست نخواهد گذاشت. هنگ کنگ از سال ۱8۴۲ تا 
۱۹۹۷ تحت سیطره بریتانیا بود، اما در سال ۱۹۹۷ به چین پیوست. از سوی 
دیگر س��فارت چی��ن در اُتاوا به دولت کانادا هش��دار داد که دخالت در امور 

هنگ کنگ را متوقف کند.
این در حالی است که یک سخنگوی حزب کارگر انگلیس از دولت این کشور 

خواست با چین وارد گفت وگوی مستقیم با محور هنگ کنگ شود. 

حزب الله نبود مانع سیطره تکفیری ها بر لبنان
امام جماعت مسجد اهل سنت الزیتونه در شهر عرسال  آس�یا لبن��ان، با تاکید ب��ر اینکه زبان از س��خن گفتن درباره غ�رب 
خدمات حزب اهلل به این منطقه عاجز اس��ت، گف��ت اگر نیروهای حزب اهلل 

نبودند، تحت سیطره تروریست های تکفیری بودیم. 
پایگاه خبری العهد لبنان تصاویری ویدیوئی از گفتگو با ش��یخ صالح ابراهیم 
الفلیطی منتشر کرد. وی در این گفتگو گفت: » حدود 80 درصد از ساکنان 
عرسال این ویژگی را دارند که به مناطق و مزارع خود بازگردند؛ اما ده درصد 
آنه��ا می گفتند حزب اهلل بر مناطق عرس��ال و باغ های این منطقه مس��لط 
خواهد ش��د. اما با گذش��ت زمان، واقعیت برای ما مش��خص شد و نیروهای 
مقاومت و حزب اهلل با بیرون راندن تروریست های تکفیری، حتی یک ساعت 
در منطق��ه باقی نماندند و این مناطق و مزارع را به طور کامل به صاحبانش 
بازگرداندند. در صورتی که بخواهیم از خدمات مقاومت و حزب اهلل در منطقه 
عرسال سخن بگوییم، زبان عاجز خواهد بود. ما هم به آنها می گوییم خداوند 

بهترین پاداش ها را به شما عطا کند.« 
خب��ر دیگ��ر از لبنان آنکه روزنامه االخبار نوش��ت »ش��ایعات تحریم آمریکا 
علی��ه متحدان حزب اهلل بخصوص نزدیکان آن مثل حزب التیار الوطنی الُحر، 
تّیار المردة و الحزب الس��وری القومی االجتماعی، افزایش یافته اس��ت. طبق 
ش��ایعاتی که دوس��تان آمریکا )در لبنان( رواج می دهند، تحریم های آمریکا 
شامل تُجار و وزرای مسیحی و کسانی خواهد شد که آمریکا آنان را به کمک 
کردن به حزب اهلل متهم می کند«. در این میان »هاش��م صفی الدین« عضو 
شورای اجرایی حزب اهلل لبنان، تحریم های آمریکا را »ظالمانه« و »تجاوز« به 

حقوق مردم لبنان توصیف کرد.

ینی حمایت از اعتصاب غذای زندانیان بحر
بش�ر همزم��ان با حمایت آمریکا از س��رکوب گری آل خلیفه،  اعتص��اب صد ها زندانی در بحرین، با حمایت گس��ترده حق�وق 

فعاالن شبکه های اجتماعی همراه شد
ش��بکه های اجتماعی ش��اهد تعامل گسترده با هش��تگ ”اعتصاب زندانیان 
بحرین“ اس��ت که برای همبستگی با صد ها زندانی که در زندان های بحرین 
اعتصاب غذا کرده اند، ایجاد ش��د.  رس��انه های نزدیک به مخالفان بحرینی 
اعالم کردند این اعتصاب غذا از چند روز پیش در اعتراض به وضع نامناسب 
زندانی��ان در دو زن��دان ”ج��و“ و الحوض الجاف آغاز ش��ده اس��ت. زندانیان 
خواه��ان لغو محدودیت های امنیتی بر ۱۵ زندانی هس��تند که در زندان جو 
از بقی��ه زندانیان جدا نگهداری می ش��وند. این ۱۵ زندانی در اعتراض به این 
محدودیت ه��ای امنیت��ی، اعتصاب غ��ذا کردند و یک روز پ��س از آن، ۱00 
زندان��ی دیگر در زن��دان جو به آن ها پیوس��تند.  در زن��دان الحوض الجاف 
ه��م بیش از ۴00 زندانی اعتصاب غذا کردند و خواس��تار توقف بدرفتاری با 
زندانیان و دادن اجازه دیدار با خانواده های خود ش��دند. طبق گزارش وبگاه 
»م��رآة البحرین«، این زندانیان دلیل این اق��دام خود را اعتراض به وضعیت 
نابس��امان زندان و بدرفت��اری زندانبانان و محرومی��ت زندانیان به خصوص 
زندانیان سلول انفرادی از درمان اعالم کرده اند. جمعیت ملی-اسالمی الوفاق 
ب��ه عنوان بزرگ ترین جمعیت معارض این کش��ور خواس��تار نجات زندانیان 
سیاس��ی بحرینی شد. بسیاری تش��دید س��رکوب گری آل خلیفه را برگرفته 
از بازی آل خلیفه در زمین بحران س��از آمریکا می دانند چنانکه ش��اه بحرین 
در دی��دار با فرمان��ده  آمریکایی در منطقه، گفت منام��ه در »تأمین امنیت 

دریانوری منطقه« نقش ایفا خواهد کرد.

در پیروزی دیگر ارتش س��وریه و متحدانش  ویژه که می تواند زمینه س��از آزادی ادلب ش��ود، گ�زارش 
منابع محلی در ش��هر خان ش��یخون گفتند که تروریس��ت ها از 
ت��رس محاصره ش��دن، به ط��ور کام��ل از این ش��هر راهبردی 

عقب نشینی کرده اند.
س��وریه ط��ی روزهای اخیر توانس��ته بخش ه��ای جدیدی را از 
تروریس��ت ها پاکس��ازی کند در حالی که همزمان مانع از ارسال 
تجهیزات از س��وی س��وری ترکی��ه و آمریکا برای تروریس��ت ها 
شده اند. روندی که می تواند زمینه ساز آزادسازی ادلب و مناطق 
اس��تراتژیک دیگر ش��ود. نهاد موس��وم به »دیده بان حقوق بشر 
س��وریه« به نقل از منابع محلی اعالم کرد که عناصر تروریستی 
)عمدتا جبهة النصره( از ترس اینکه در محاصره کامل قرار گیرند؛ 

به طور کامل از شهر »خان شیخون« عقب نشینی کرده اند.
تروریس��ت ها از مناط��ق واق��ع در جن��وب »خان ش��یخون« و 
ش��هرک های ش��مال »حماه« از جمله »کفرزیتا«، »اللطامنه« و 
»مورک« عقب نش��ینی کرده ان��د و از آن جایی که مقر دیده بانی 
ترکیه نیز در منطق��ه »مورک« قرار دارد؛ خبری از وضعیت این 
مقر در دست نیست. در حال حاضر نیروهای ارتش و همپیمانان 

سوریه در حال پیشروی در محله های داخل شهر هستند.
نیروهای س��وری دوش��نبه موفق ش��دند کنترل بخشی از جاده 
بین المللی »دمش��ق-حلب« را در دس��ت خود بگیرند که بدین 
ترتیب مس��یر ارتباطی تروریست ها قطع ش��د. همچنین کاروان 
کمک رس��انی ارتش ترکیه به تروریست ها نیز هدف حمله هوایی 

ارتش سوریه قرار گرفت و منهدم شد.
 اهمیت آزادس��ازی خان ش��یخون به دلیل موقعیت ارتباطی آن 
اس��ت که شرق و غرب و ش��مال ادلب را می تواند به هم متصل 
کند. آزادسازی آن راه را برای آزادی شهر مهم معرة النعمان نیز 
باز می کند و کنترل ارتش سوریه بر آن جاده ارتباطی بین المللی 
اس��تان حلب به دمشق را که از این شهر می گذرد، آزاد می کند. 
ارتش س��وریه صبح روز یکشنبه پس از آزادسازی چندین روستا 
در اطراف شهر خان شیخون، موفق شده بود آن را محاصره کند. 

پیش��روی ارتش سوریه در اس��تان ادلب پس از آن آغاز شد که 
اوای��ل ماه اوت گروهک جبه��ة  النصره اعالم کرد که به آتش بس 
و توافق کاهش تنش )میان ترکیه با روس��یه و ایران و س��وریه( 
پایبن��د نخواهد ماند. جبهة النصره تأکید کرده بود که حتی یک 
س��رباز خود را هم از خط توافق موس��وم ب��ه کاهش تنش عقب 

نخواهد کشید. دمشق مسئولیت این امر را بر عهده ترکیه دانسته 
بود.

در این میان آنکارا با تایید حمله هوایی ارتش س��وریه به کاروان 
نظامی خود در ادلب، مدعی شد که در این حمله سه غیرنظامی 
کش��ته ش��دند.وزارت دفاع ترکیه ضمن تایید ارس��ال تجهیزات 

نظامی و کمک برای بخشی از منطقه ادلب تحت کنترل معارضان 
و تروریس��ت ها، اعالم کرد کاروان این کشور توسط جنگنده های 

ارتش سوریه مورد حمله قرار گرفته است. 
ی��ک منب��ع در وزارت خارج��ه س��وریه رفت��ار دول��ت ترکیه را 
»خصمان��ه« توصی��ف و اع��الم ک��رد که ای��ن کش��ور در حال 
کمک رس��انی به تروریست ها جبهة النصره در محور خان شیخون 
است. عالوه بر این، شبکه خبری اسکای نیوز عربی که از امارات 
پخش می ش��ود، در خب��ری با تیتر »ترکیه ب��ا مهمات از النصره 
حمایت کرد« صدای اعتراض برخی معارضان سوریه را برانگیخته 
اس��ت. »بسام جعاره« از سیاس��یون معارض سوریه در توییترش 
ش��بکه اسکای نیوز را »شبکه عبری« توصیف کرد و نوشت، این 
ش��بکه امروز خبری جعلی منتشر کرده و نوشت که ترکیه برای 

النصره مهمات ارسال کرده است.
استان ادلب تنها استان سوریه است که تقریبا به طور کامل هنوز 
تحت اش��غال گروه های مسلح اس��ت. ادلب اوایل سال ۲0۱۵ در 
نتیجه اتحاد چندین گروه مس��لح ب��زرگ در قالب ائتالفی به نام 
»جیش الفتح« اشغال ش��د. این ائتالف که النصره عضو شاخص 
آن اس��ت، مورد حمایت برخی کشورهای منطقه مثل عربستان، 
قط��ر و ترکیه قرار داش��ت ام��ا اکنون دیگر به دلی��ل اختالفات 
گروهک ها و حامیان منطقه ای ش��ان چنین ائتالفی وجود ندارد.

حمله ارتش س��وریه به شهرک خان شیخون و قرار دادن آن در 
اولویت در اس��تراتژی پیشروی برای بازپس گیری ادلب به منظور 
تحقق بخشیدن به ۳ هدف انجام می شود: نخست اعمال حاکمیت 
ارتش سوریه به بزرگراه بین المللی دمشق- حلب و تامین امنیت 
آن، دوم: محاص��ره معارض��ان در آخری��ن پایگاه ش��ان در حومه 
ش��مالی حماه به منظور مقدمه چینی برای س��رکوب کردن آنها، 
س��وم: پایان دادن به وجود مرکز نظارت ترکیه »مورک«، که در 
راس��تای اجرای تفاهمات روسیه و ترکیه در سوچی در سپتامبر 
۲0۱8 تاسیس شد؛ به موجب این تفاهمات همچنین یک منطقه 
حائ��ل در منطقه ادلب به عمق ۱۵ ت��ا ۲۵ کیلومتر میان عناصر 

معارض و نیروهای دولت سوریه ایجاد می شد.

س��عودی ک��ه در براب��ر توان  دفاع��ی یمن ناتوان ش��ده به مق���اوم�ت
تش��دید کش��تار غی��ر نظامیان روی آورده اس��ت 
چنانکه ناظران سیاسی، حمالت کور جنگنده های 
ائتالف س��عودی به مواض��ع غیرنظامی در صنعا و 
صعده را عقده گش��ایی ائتالف س��عودی به تالفی 

شکست در جبهه های مختلف یمن توصیف کرد.
س��خنگوی ائتالف س��عودی ضمن تایید حمالت 
گس��ترده خ��ود ب��ه صنع��ا مدعی ش��د: »مواضع 
نظام��ی متعلق به گروه انص��ار اهلل را هدف گرفته 
است.«ش��بکه المس��یره یمن هم تایی��د کرد که 
جنگنده ه��ای ائتالف  در بیش از ۱0 نوبت مناطق 
مختلف در صنعا و دیگر نقاط این اس��تان را هدف 
گرفتن��د. نیروی هوایی س��عودی در ش��ش نوبت 
منطق��ه عط��ان در صنعا و در س��ه نوب��ت منطقه 
الجبل االس��ود در نزدیکی منطق��ه عصر و در دو 

نوبت ش��هر سنحان را بمباران کردند.جنگنده های 
ائتالف س��عودی شهر کتاف در اس��تان صعده در 

شمال یمن را بمباران کردند.
وبگاه خبری وزارت دفاع دولت منصور هادی ادعا 
می کند جنگنده های ائتالف محل تجمع نیروهای 
الحوثی را در شهر کتاف در شرق استان صعده در 
پنج نوب��ت بمباران کردند عالوه بر اینکه اتاق های 
عملیات جنگی آنها در این شهر هدف گرفتند که 
با کش��ته و زخمی شدن شماری از نیروهای انصار 
اهلل هم��راه بوده اس��ت. اما منابع محل��ی به وبگاه 
خبری النجم الثاقب گفتند که در حمله به ش��هر 
کتاف مناطق پرجمعیت ش��هر هدف گرفته شد و 

خسارات گسترده ای به اموال شهروندان وارد کرد. 
در اس��تان الحدیده هم مزدوران ائتالف سعودی با 
هفت فروند راکت و نوزده گلوله خمپاره روس��تای 
الشجن در اطراف شهر الدریهمی را که در محاصره 
است، هدف گرفتند که موجب خسارات سنگین به 
خانه های شهروندان شد. شبکه المسیره همچنین 
گزارش داد ش��ماری از م��زدوران ائتالف متجاوز 
س��عودی و آمریکایی امروز س��ه ش��نبه در حمله 
رزمندگان ارتش و کمیته های مردمی در اس��تان 

الجوف کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند.
یک مسئول نظامی به المس��یره گفت: رزمندگان 
ارت��ش و کمیته ه��ای مردمی مواض��ع مزدوران 

ائتالف س��عودی در اطراف مجمع المتون را هدف 
گرفتند که شماری کشته و زخمی در صفوف آنها 
به جای گذاش��تند. یگان مهندسی ارتش یمن هم 
روز یکش��نبه دو خودروی زرهی حامل مزدوران را 
در غرب جبهه الیتمه در ش��هر »خب و الش��عف« 
در اس��تان الج��وف منهدم کردند که با کش��ته و 
زخمی ش��دن سرنشینان آن همراه شد. خبر دیگر 
آنک��ه منابع خبری گفته اند که منصور هادی قصد 
شکایت از امارات در شورای امنیت سازمان ملل را 

داشته اما سعودی ها مانع این کار شده اند.
در این میان در مواضعی قابل تامل، »انور قرقاش« 
وزیر مشاور در امور خارجه امارات روز دوشنبه گفت 
که اولویت در یمن مقابله با حوثی ها است.  قرقاش 
در حالی درباره اولوی��ت مقابله با جنبش انصاراهلل 
س��خن می گوید که حمایت این کش��ور از جنبش 
جدایی طلب در جنوب یمن و درگیری این جنبش 

با نیروهای دولت مس��تعفی تنش ها را به شدت در 
این کشور افزایش داده اس��ت. ناتوانی سعودی در 
براب��ر مقاومت یمن زمانی آش��کارتر می ش��ود که 
سخنگوی ائتالف س��عودی در واکنش به حمالت 
پهپادی اخیر یمن به میدان نفتی »الش��یبه« واقع 
در جن��وب غرب��ی عربس��تان گفت ک��ه »با حمله 
حوثی ها به الش��یبه، نه فقط انرژی عربستان بلکه 
امنیت انرژی و اقتصاد جهان به خطر افتاده است«.
در ای��ن میان »محمد علی الحوثی« عضو ش��ورای 
عالی سیاس��ی یمن روز دوش��نبه در مراس��م روز 
والی��ت در صنع��اء گفت که »با فروپاش��ی ائتالف 
سعودی متشکل از هفده کشور، اکنون فقط یک یا 
دو کشور عضو آن هستند«. مردم در پایتخت یمن 
به مناس��بت عید غدیر خم ب��ه خیابان های صنعاء  
آمدند و »عید والیت« را در س��ایه پنجمین س��ال 

جنگ سعودی-اماراتی جشن گرفتند.

جنگنده های متجاوزان غیر نظامیان در صنعا و صعده را زیر آتش گرفتند
عقده گشایی ائتالف سعودی


