
فرادیـد6 دو شنبه  15مهر1398  شماره 5138 

فلس�طین: مرکز حقوق بش��ر »المیزان« فلس��طین 
اع��ام کرد از آغ��از راهپیمائی های حق بازگش��ت در 
مارس گذش��ته، ۳۲۶ فلس��طینی در پی خش��ونت ها 
و تجاوزگری ه��ای رژیم صهیونیس��تی در نوار غزه به 
شهادت رس��یده اند.۱۸ هزار و ۴۶۰ فلسطینی نیز در 
این خشونت ها زخمی ش��ده اند که جراحت ۹ هزار و 
۲۴۳ تن آنان بر اثر اصابت گلوله بوده اس��ت. دو هزار 
ک��ودک و ۱۸۴ زن هم ب��ر اثر اصاب��ت گلوله زخمی 

شده اند.

ک�ره جنوب�ی: هزاران ت��ن از مردم ک��ره جنوبی در 
اعتراض به انتصاب یک متهم بعنوان وزیر دادگستری 
این کشور، با برگزاری تظاهرات در »سئول«، خواستار 
اس��تعفای رئیس جمهور این کش��ور ش��دند. ش��بکه 
»راپتلی«،معترض��ان کره جنوب��ی را در حالی نمایش 
داد ک��ه پاکاردهای��ی را در اعت��راض به ای��ن اقدام 

رئیس جمهور کره جنوبی به دست گرفته بودند.

اردن: دولت اردن با معلمان معترض در این کشور به 
توافق دس��ت پیدا کرد. بر اساس توافق صورت گرفته 
میان کابینه »عمر الرزاز« و سندیکای معلمان، کمک 
معلمان ۳۵، معلمان پایه و معلمان ارشد ۳۴ و معلمان 

خبره ۳۳ درصد پاداش دریافت خواهند کرد.

ترکیه: اقدام صفحه توییتر سفارت واشنگتن در آنکارا 
علیه رهبر حزب »حرکت ملی« ترکیه که متحد رجب 
طیب اردوغان است، اعتراض حزب عدالت و توسعه را 
به دنبال داشته است.ماجرا زمانی آغاز شد که صفحه 
توییتر س��فارت آمریکا در ترکیه مطلب منتش��ر شده 
در صفح��ه یک کارب��ر درباره احتم��ال مرگ »دولت 
باقچلی« رهبر حزب حرک��ت ملی ترکیه را اصطاحا 

»الیک« کرد.

ذرهبین

پری عامل اوکراین گیت
»دونال��د ترامپ« به هم حزبی های خود در مجلس نمایندگان گفت دلیل تماس 

تلفنی او با همتای اوکراینی، درخواست وزیر انرژی آمریکا بوده است.
 ب��ه م��وازات ادام��ه تاش ه��ای دموکرات ها ب��رای اس��تیضاح دونال��د ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا به خاطر پرونده »اوکراین گیت« از یک س��و و انتشار برخی 
خبره��ا درباره اس��تعفای قریب الوقوع وزی��ر انرژی آمریکا، ترام��پ به تعدادی از 
اعضای جمهوری خواه مجلس نمایندگان گفته که دلیل تماس تلفنی سوم مهرماه او 
با همتای اوکراینی، درخواس��ت وزیر انرژی آمریکا بوده است. الزم به ذکر است با شدت 
گرفتن تنش ها در آمریکا به دلیل تحقیقات برای اس��تیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا به دلیل درخواس��ت او از همتای اوکراینی خود جهت انجام تحقیقات علیه »جو 
بایدن« و پس��رش که به پرونده »اوکراین گیت« موس��وم شده است، ترامپ مدعی شده 
ک��ه »ریک پری« وزیر انرژی آمریکا از او خواس��ته بود ب��ا رئیس جمهور اوکراین تماس 

تلفنی داشته باشد.

راز قتل محافظ شخصی شاه سعودی
قتل سرلش��کر »عبدالعزیز الفغم« محافظ شخصی شاه سعودی به خاطر جنگ 
یمن بود و عاوه بر او چند افس��ر دیگر نیز به قتل رس��یده اما مرگ آن ها افشا 

نشده است.
اطاع��ات بدس��ت آمده نش��ان می ده��د که جن��گ یمن علت قتل سرلش��کر 
»عبدالعزیز الفغم« محافظ ش��خصی ش��اه س��عودی بوده و به غیر از آن تعدادی 
از افس��ران ارش��د نیز به قتل رس��یده اند اما مرگ آن ها افشا نش��ده و احتمال قتل 
جانش��ینان احتمالی »بن سلمان« ولی عهد سعودی نیز وجود دارد. روزنامه فرامنطقه ای 
»القدس العربی« نوش��ت که اطاعات دقیقی در دست است که نشان می دهد قتل الفغم 
به جنگ یمن ارتباط دارد.دولت عربستان سعودی اخیرا از مرگ الفغم خبر داد  و مدعی 
ش��د که او در جریان مشاجره با دوس��ت خود هدف تیراندازی قرار گرفته و کشته شده 
اس��ت. کارشناسان امنیتی این ادعای مقامات سعودی را رد کرده اند به ویژه اینکه الفغم 

تحت مراقبت امنیتی بوده است.

وعده برای خائنان به فلسطین 
وزیر امور خارجه رژیم صهیونیس��تی، مدعی ش��د در حال پیشبرد طرحی برای 

رسیدن به معاهده عدم تجاوز با کشورهای عربی است.
»اس��رائیل کاتز« وزیر امور خارجه رژیم صهیونیس��تی می گوید با دیپلمات های 
ارش��د کش��ورهای حوزه خلیج فارس در خصوص پای��ان دادن به درگیری ها و 

میسر کردن همکاری های غیرنظامی برای امضای توافق صلح دیدار کرده است.
کاتز گفت در حال پیش��برد معاهدات عدم تجاوز با چند کش��ور عربی منطقه اس��ت 
و مدعی ش��د این »اقدامی تاریخی« اس��ت که  به منازعات بین اعراب و صهیونیست ها 
خاتمه می دهد. کاتز در حساب شخصی توئیتر خود نوشت: »اخیراً با حمایت نخست وزیر، 
در حال پیشبرد ابتکاری دیپلماتیک برای دست یابی به توافقات عدم تجاوز با کشورهای 
عربی حاشیه خلیج ]فارس[ هستم«. وزیر خارجه رژیم صهیونیستی همچنین تأیید کرد 
که با وزرای امور خارجه چند کش��ور عربی در حاش��یه نشست عمومی هفته گذشته در 

سازمان ملل متحد دیدار کرده است. 

فرامرز اصغری 

از س��ال ۲۰۱۱ و با آغاز بحران  در س��وریه که به دلیل حمایت های خارجی 
گس��ترده از تروریس��ت ها تاکنون ادامه یافته روبط میان سوریه و ترکیه نیز 
با فراز و فرودهای بسیاری همراه شده است. بر اساس آمار و اسناد منتشره 
ترکیه در کنار حمایت  از گروه های تروریستی از جمله ارتش آزاد، مشارکتی 
فعال در فروش نفت داعش داشته است و در نهایت نیز عملیات های نظامی 
متعددی علیه س��وریه صورت داده اس��ت. رفتارهای ترکی��ه چنان بوده که 
تجزیه س��وریه و تسلط بر بخشی از خاک این کشور و سرنگون سازی نظام 
حاکم بر س��وریه و خایگزین ک��ردن جریان اخوانی را اذه��ان تداعی کرده 
اس��ت. رفتارهایی که نش��انگر بازی ترکیه در زمین آمریکا بوده است. تکته 
قاب��ل توج��ه در عملکردهای آنکارا در قبال دمش��ق آنک��ه در پی اظهارات 
رج��ب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه مبنی بر اجرای عملیات زمینی و 
هوایی در شرق فرات علیه ش��به نظامیان ُکرد تحت حمایت آمریکا تصاویر 
ویدئویی انتش��ار یافته بر روی رس��انه های اجتماعی و تلویزیون ملی ترکیه 
نش��ان می دهد که این کش��ور در حال اعزام نیروهای نظامی کمکی به مرز 

سوریه است.
دهها فیلم و تصویر گرفته شده از این کاروانهای نظامی ادعای رئیس جمهور 
ترکیه مبنی بر آمادگی این کش��ور برای تش��کیل یک منطقه امن در خاک 
سوریه و در امتداد مرز ترکیه  در زمانی بسیار نزدیک را تأیید می کند. حال 

این س��وال مطرح اس��ت که چرا ترکیه این عملیات را اجرا می کند و تا چه 
میزان به اهدافش خواهد رسید؟

 آنچه از س��وی  دولتمردان ترکیه مطرح می شود اقدام علیه تروریست ها از 
جمله پ. ک.ک اس��ت که مشکات امنیتی بس��یاری برای ترکیه به همراه 
داش��ته اند. ام��ا در کنار این ادعا این س��ناریو نیز مطرح اس��ت که اردوغان 
پیشتر با ش��رکای غربی خود به ویژه آمریکا، مطالب زیادی را درباره شمال 
س��وریه و به خصوص ش��رق رود فرات که به طور عمده در اختیار کردهای 
س��وری مورد حمایت آمریکا می باشد، گفته اس��ت و احتمال دارد سخنان 
اخی��ر او درباره ورود مجدد نیروهای نظامی ترک به ش��مال س��وریه نوعی 
گروکش��ی برای دریافت امتیازات احتمالی از غرب بوده باشد. اما سناریوی 
دیگر اش��غال و حتی سلطه بر بخش هایی از سوریه است چنانکه در گذشته 
نیز بندر اس��کندرون را از س��وریه جدا کرد و طرح جدید نیز سلطه بر ادلب 

را در نظر داشته است. 
در این میان هر کدام از این س��ناریوها که مطرح باش��د یک اصل اساس��ی 
وجود دارد و آن اینکه از یک س��و اق��دام نظامی ترکیه نقض قوانین جهانی 
است و سوریه حق پاسخگویی به این تجاوزگری را دارد. دولت سوریه تاکید 
دارد که حاضر به اشغال هیچ بخشی از خاک کشورش نخواهد بود. از سوی 
دیگر آمریکا نشان داده که هرگز قابل اعتماد نیست و در نهایت ترکیه را نیز 

قربانی منافع خود می سازد. 
بر این اس��اس رفتار آنکارا نوعی گرفتار ش��دن در باتاقی عمیق خواهد بود 
که ش��اید به نابودی این کش��ور منجر شود. بر این اس��اس راهکار آنکارا به 
جای لشگر کشی نظامی رویکرد صادقانه به تعامل با سوریه به عنوان محور 
مبارزه با ترویس��م، دست شس��کتن از وعده های واهی آمریکا و پایبند بودن 
به توافقات آس��تانه میان ترکیه و ایران و روسیه در تحقق امنیت در سوریه 

است. 

یادداشت

یک اندیشکده صهیونیستی درباره خطر گروه های 
مقاومت ش��یعه هش��دار داد و نوشت: از حزب اهلل 
لبن��ان گرفته ت��ا نَُجباء ع��راق، در مرز ش��مالی 
اس��رائیل آرایش مش��ترک گرفته اند و همزمان، 
انصاراهلل یمن نیز برای ما خط و نشان می کشد. 

به گزارش مرکز ارتباطات و امور رس��انه ای نَُجباء ، 
اندیشکده استراتژی و امنیت »اورشلیم« )JISS( با 
انتشار گزارشی خواستار تشدید فعالیت تبلیغاتی علیه 
گروه های مقاومت ش��یعه شد. »یوسی منشاروف« 
تحلیلگر ارشد این اندیشکده و تهیه کننده گزارش، 
نوش��ته است: آرمان آیت اهلل خمینی با تاش چهل 
ساله فرماندهان سپاه پاسداران به جایی رسیده است 
که هم اکنون نیروهای ش��به نظامی شیعه در قالبی 

فراملیتی ما را تهدید می کنند.
نویس��نده ادامه می دهد: از حزب اهلل لبنان گرفته 
ت��ا نَُجباء عراق، در مرز ش��مالی اس��رائیل آرایش 
مش��ترک گرفته اند و همزم��ان، انصاراهلل یمن نیز 
برای ما خط و نش��ان می کش��د. منشاروف افزوده 
اس��ت: رهبران این گروه های عراقی و یمنی اخیرا 
باره��ا تصریح کرده اند که اگ��ر حزب اهلل در جبهه 
ش��مالی با اسرائیل وارد جنگ ش��ود، شانه به شانه 
]س��ید[ حس��ن نصراهلل خواهند جنگید. تحلیلگر 
اندیشکده صهیونیستی »اورشلیم« در بخش بعدی 
گزارش خود، به مقامات اس��رائیلی توصیه می کند 

که با توس��ل به عملیات روان��ی، جایگاه گروه های 
مقاومت را در کشورهای اسامی تضعیف کنند.

خبر دیگر از عراق آنکه نیروهای الحشد الشعبی، 
ارتش، پلیس ف��درال و نیروهای اطاعاتی عراق 
شش��مین مرحله از عملی��ات اراده پیروزی برای 
ریشه کنی تروریس��م در عراق را آغاز کردند. این 
عملی��ات در حالی ص��ورت می گی��رد که فتنه 
دش��منان عراق برای ایجاد بح��ران داخلی ناکام 
مانده اس��ت چنانک��ه اعتراضات ع��راق تا حدود 
زیادی به کنترل در آمده اس��ت. پس از جلس��ه 
پارلمان این کشور، دولت نیز نیز جلسه اضطراری 

تشکیل داد و تصمیمات مهمی اتخاذ کرد.
رون��د اعتراض��ات عراق با گذش��ت پن��ج روز، در 
ش��رایط آرامی به س��ر می برد و دیگ��ر خبرهای 
چندانی از آش��وب های روزهای ابتدایی نیس��ت؛ 
در این میان مس��ئوالن ع��راق از جمله پارلمان و 
دولت نیز جلسات فش��رده خود را برگزار کرده و 
با اتخ��اذ تصمیماتی قول بهبود اوضاع را به مردم 
داده اند. کابینه اضطراری عراق همچنین تصویب 
کرد که طرح ملی اس��کان بر مبنای س��اخت صد 
هزار واحد مس��کونی در تمامی اس��تان ها آماده و 
ب��ه مرحله اج��را در آید. در این ط��رح اولویت با 
اس��تان ها و مناطق کم برخوردار اس��ت. از دیگر 
تصمیمات مستمری سه ماهه به مبلغ ۱۷۵۰۰۰ 

دینار برای ۱۵۰۰۰۰ نفر از بیکارانی که توان کار 
ندارن��د بود. مبلغ کلی این طرح هش��تاد و هفت 
و نی��م میلیارد دینار برآورد ش��ده اس��ت.در این 
میان گروه اطاع رس��انی »االعام االمنی« عراق 
از زخمی ش��دن ۱۱۴۳ تن از نیروهای پلیس در 
روزهای گذش��ته خب��ر داد و فرماندهی عملیات 
بغ��داد نیز گفت که نیروهای امنیتی در ش��هرک 
صدر بغداد س��ه نقابدار را بازداشت کرده اند که با 
خود ۱۷ کوکتل مولوتف حم��ل می کردند. چند 
خمپاره به ش��هرک صدر بغداد شلیک شده که بر 
اس��اس گزارش منابع خب��ری در پی آن تعدادی 
مجروح ش��دند. رئیس پارلمان عراق با اش��اره به 
تظاهرات ه��ای اخیر و حض��ور نفوذی ها در میان 
معترضان گفت، کمیته ای در پارلمان برای تحقیق 
درباره تیراندازی ها به معترضان و نیروهای دولتی 
تشکیل ش��ده اس��ت.رئیس پارلمان عراق گفت، 
اگر یک برنامه دولتی ش��فاف برای رس��یدگی به 
خواسته معترضان وجود داشته باشد فراکسیون ها 
به تعلیق عضویت خود در پارلمان پایان می دهند. 
الحلبوس��ی همچنین از حضور نفوذی ها در میان 
معترض��ان گف��ت و درعین حال تاکی��د کرد اگر 
خواس��ته های تظاهرات کنندگان پاسخ داده نشود 
ب��ا آنها به خیابان خواهد آمد. وی در پایان تاکید 

کرد: مفسدان بزرگ باید به زندان افکنده شوند.

گزارش

همزمان با ادعای س��عودی مبنی بر استقبال از روند سیاسی، 
رئیس س��تاد مش��ترک ارتش یمن ضمن تأکید بر اینکه یمن 
س��اح هایی در اختیار دارد ک��ه می تواند وعده هایش را عملی 
کن��د، اعام کرد اگر ائتاف متجاوز خواهان صلح اس��ت ابتدا 

حماتش را متوقف کند.
»محم��د عبدالکریم الغماری« رئیس س��تاد مش��ترک ارتش 
یم��ن در گفت وگویی با روزنامه »الیم��ن الجدید« اعام کرد، 
یمن آماده ورود به جنگ طوالنی مدت اس��ت اگر دشمن این 
را می خواهد. وی افزود: مس��یر صل��ح از توقف حمات و رفع 
محاصره آغاز می ش��ود و جدی بودن دشمن )برای صلح( باید 

در عمل آشکار شود نه در حرف.
الغماری تصریح کرد، یمن س��اح های بازدارن��ده ای در اختیار 
دارد که می تواند وعده ه��ای خود به ملت و تهدیداتش خطاب 
به نیروهای متجاوز را عمل کند. اگر ائتاف متجاوز به حمات 
خود ادامه دهد باید آماده دریافت ضربات نظامی دردآورتر باشد. 
وی در ادام��ه گفت: هر چه تج��اوز ادامه پیدا کند عملیات های 
نظامی-دفاعی مش��روع ما نیز ادامه پیدا خواهد کرد، اهداف ما 
متنوع خواهد شد و نقشه )بانک( اهداف توسعه پیدا خواهد کرد 
تا ش��امل چیزهایی شود که دش��من تصور آن را هم نمی کند. 
الغماری ادامه داد: موضع ما تغییر نکرده و تغییر نمی کند ما از 
کش��ور خود دفاع می کنیم و این حق مش��روع ماست، آنچه در 

توان داریم برای احقاق این حق به کار خواهیم بست.
رئی��س س��تاد مش��ترک ارتش یم��ن تأکید کرد: دش��من به 
کارشناس��ان بیش��تر و س��امانه های دفاعی جددی نیاز ندارد 
زیرا چیزی بیشتر از عملکرد سامانه های دفاعی سابق عایدش 
نمی شود، ساح های آمریکایی و انگلیسی بیشتر هیچ حمایتی 
برای س��عودی فراهم نمی کنند.وی ادامه داد، دولت آمریکا با 

اعزام کارشناسان، فرس��تادن سامانه ها و ساح اموال سعودی 
را بر باد می دهد ، طوالنی ش��دن حم��ات، هدفی آمریکایی-

اسرائیلی است و اهدافی غیر اعام نشده ای هم وجود دارد که 
مربوط به خود سعودی است. الغماری تأکید کرد، عملیات نصر 
م��ن اهلل تأکید کرد که یمن برای پاس��خ به هر تجاوزی آماده 
اس��ت و می تواند با عملیات های نظامی خود به دش��من ضربه 

وارد کند، دشمن در نتیجه شکست ها در مرحله ناامیدی قرار 
دارد. در عملیات نصر من اهلل از س��اح های راهبردی استفاده 
ش��ده که هنوز درباره آن اطاع رس��انی نش��ده است.الغماری 
س��پس اعام کرد: سعودی خواستار یمنی وابسته و تابع است 
ت��ا »مزدوران، خیانتکاران و فاس��دان« بر آن حکومت کنند و 
سیاس��ت هایش را اجرا کنند اما به ائت��اف متجاوز می گوییم 

زمان آن رس��یده که دس��ت از س��ر یمن بردارید به واقعیت و 
وض��ع جدید یمن اذعان کنید. طی روزهای گذش��ته »محمد 
بن س��لمان« ولی عهد س��عودی و »خالد بن س��لمان« معاون 
وزیر دفاع این کش��ور از طرح پیشنهادی صلح صنعا به صورت 

ظاهری استقبال کرده اند اما حمات به یمن ادامه دارد. 
خب��ر دیگر آنکه یمنی ها در اس��تان الحدی��ده در اعتراض به 
توقیف کش��تی های حامل غذا و س��وخت توس��ط متجاوزان 
سعودی، دس��ت به تظاهرات گسترده ای زدند. از سوی دیگر 
ارتش و کمیته های مردمی یمن مواضع مزدوران سعودی در 
»الجوف« را هدف حمله خمپاره ای قرار داده و شماری از آنها 
را به هاکت رساندند. بر اس��اس این گزارش، نیروهای یمنی 
ب��ه تازگی عملیات جدیدی را علیه مزدوران س��عودی ترتیب 
داده اند. از سوی دیگر سخنگوی وزارت بهداشت یمن هشدار 
داد، در صورت ادامه توقیف کشتی های حامل مشتقات نفتی، 
بخش خصوصی خدمات پزش��کی با فاجعه روبرو خواهد شد و 

صدها هزار بیمار جان خود را از دست می دهند.
 »یوسف الحاضری« سخنگوی وزارت بهداشت یمن اعام کرد، 
در صورت��ی که ائتاف متجاوز به ممانعت از ورود کش��تی های 
حامل سوخت به یمن ادامه دهد ۹۰۳ مرکز پزشکی خصوصی با 
فاجعه بهداشتی روبرو خواهند شد. بر اساس گزارش خبرگزاری 
رسمی یمن »سبا«، وی افزود: تعداد تأسیسات بهداشتی بخش 
خصوصی ک��ه از نبود مش��تقات نفتی خس��ارت دیده اند ۱۸۳ 
بیمارستان، ۱۶۵ درمانگاه و ۵۵۵ مرکزی پزشکی است.الحاضری 
تأکی��د کرد، در س��ایه ادام��ه حمات و محاص��ره یمن، بخش 
خصوصی در حال حاضر به ۶۰ درصد مردم خدمات پزشکی ارائه 
می دهد.وی افزود، ادامه توقیف کشتی های حامل مشتقات نفتی 

به معنا اعدام صدها هزار بیمار از زن، مرد و کودک است. 

حرکت در جاده بیراهه 

توقف تجاوز و محاصره یمن آغاز راه صلح 
در واکنش یمنی ها به ادعای سعودی مبنی بر رویکرد به مذاکره مطرح شد 

آرایش مشترک نَُجباء و حزب اهلل در جبهه شمالی اسرائیل 


