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بحرین: دیدبان حقوق بشر از اوضاع زندانیان بحرینی 
انتق��اد ک��رد. این س��ازمان اعالم کرد که مس��ؤوالن 
بحرینی، زندانیان را از هرگونه دسترس��ی به مراقبت 
های پزش��کی محروم کرده اند.این سازمان تاکید کرد 
که مسؤوالن زندان های بحرین، به صورت خودسرانه، 
زندانی��ان را از هرگونه مراقبت های بهداش��تی فوری 
محروم م��ی کنند و مانع از آن می ش��وند، این افراد 

خود را به متخصص نشان دهند.

س�ازمان ملل: هیأت شورای همکاری خلیج فارس به 
ریاس��ت »عبدالعزیز حمد العویش��ق« معاون دبیرکل 
این ش��ورا در امور سیاسی و مذاکرات نخستین جلسه 
گفت وگوی سیاس��ی با دایره امور سیاس��ی س��ازمان 
مل��ل را در مقر این س��ازمان در نیویورک برگزار کرد. 
هیأت س��ازمان ملل به ریاست »خالد محمد خیاری« 
معاون دبیرکل س��ازمان ملل در امور آسیا، غرب آسیا 
و اقیانوس آرام در دایره امور سیاس��ی، در این جلسه 

حضور داشت.

س�ودان: یک منبع سودانی از درخواست نخست وزیر 
این کش��ور برای تمدی��د وضعیت فوق الع��اده در این 
کشور به مدت شش ماه خبر داد اما شورای حاکمیتی 
س��ودان ب��ا تمدید س��ه ماه��ه موافقت کرده اس��ت. 
ی��ک منبع عالی رتبه س��ودانی گ��زارش داد که هفته 
گذش��ته نشستی بین دولت به نخست وزیری »عبداهلل 

حمدوک« و شورای حاکمیتی این کشور برگزار شد.

روس�یه: سرویس امنیت فدرال روس��یه از شناسایی 
و انه��دام گروه های حامی مالی داع��ش در 9 منطقه 
در این کش��ور خبر داد. سرویس امنیت فدرال روسیه 
اعالم کرد که این س��ازمان به همراه کمیته تحقیقات 
روسیه فعالیت گروهی از شهروندان روسی که در حال 
جمع آوری بودج��ه برای گروه تروریس��تی »داعش« 

بودند را خنثی کردند.

افغانستان: هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان 
طی گزارش��ی اعالم کرد ک��ه 30 غیرنظامی در حمله 
هوایی ماه می س��ال جاری آمریکا به غرب افغانستان 
کشته شدند.پایگاه »دینفنس پست« گزارش کرد، این 
گزارش حاکی از آن اس��ت که حمالت هوایی آمریکا 
که مدعی اس��ت مراکز تولید خش��خاش در اس��تان 
»ف��راه« را هدف قرار داده بود، به مرگ دس��تکم 30 

غیرنظامی منتهی شده است.

اندون��زی: پلیس اندونزی از کش��ف و خنثی س��ازی 
چندین بمب گذاری در مناطق تجاری »جاکارتا« خبر 
داد و گفت که عوامل مرتبط با آن بازداش��ت شده اند. 
این گروه قصد داش��ت تا چاش��نیهای انفجاری را در 
هفت منطقه تجاری در اطراف شهر قرار دهد و در روز 

28 سپتامبر )6 مهر( منفجر کند. 

ذرهبین

جنگ روادید بین چین و آمریکا
به دنبال اعمال محدودیت روادید علیه برخی مقامات 
چینی و خانواده هایش��ان از س��وی واش��نگتن، منابع 
چین��ی می گویند که پکن ب��ه زودی محدودیت هایی 
در زمین��ه روادی��د علیه ش��هروندان آمریکایی اعمال 

خواهد کرد.
 چی��ن به دنبال مح��دود کردن ص��دور روادید برای 
شهروندان آمریکایی به ویژه افرادی است که با گروه ها 
و نهادهای ضد حکومت پکن ارتباط دارند. این تصمیم 
چین در پاس��خ به اقدام اخیر آمریکا در محدود کردن 
ص��دور روادید برای برخی مقامات چینی قرار اس��ت 
اتخاذ ش��ود. وزارت خارجه آمریکا اعالم کرده بود که 
محدویت های صدور روادید برای مقامات دولت چین 
و حزب کمونیست این کشور که در بازداشت یا اقدام 
علیه اویغورها در »س��ینکیانگ« چین نقش داشته اند 
اعمال می ش��ود. خانواده این مقامات نیز ممکن است 

تحت چنین محدودیت هایی قرار بگیرند.
وزارت خارجه چین رسما این تصمیم آمریکا را همراه 
با اهداف نادرس��ت و گمراه کننده خواند.  پیش��تر نیز 
وزارت بازرگان��ی آمریکا 28 نهاد چینی را در ارتباط با 
منطقه س��ینکیانگ چین تح��ت تحریم قرار داده بود. 
دولت چین هرگونه اقدام خش��ونت آمیز علیه ایغورها 
را رد ک��رده و از مقامات آمریکایی نیز خواس��ته تا در 
امور داخل��ی این کش��ور مداخل��ه نکند.برخی منابع 
آگاه چین��ی می گویند که وزارت امنیت عمومی چین 
چندی��ن ماه اس��ت که در ح��ال کار ب��ر روی قوانین 
مربوط به محدود کردن سفر برای افرادی است که در 
استخدام سازمان های اطالعاتی آمریکا یا مورد حمایت 
این سازمان ها یا سازمان های به اصطالح حقوق بشری 
هس��تند.  یک منبع چینی در این زمینه گفته، »این 
چیزی نیست که می خواهیم، اما به نظر می رسد چاره 
دیگ��ری نداریم.« چین بارها درب��اره هرگونه مداخله 
خارجی در ام��ور داخلی هنگ کنگ به آمریکا و اروپا 

هشدار داده است.

نیمچهگزارش

محور مقاومت تهدید جنگ را مهار کرد
مع��اون حزب اهلل اعالم کرد، مح��ور مقاومت موفق به ایجاد ت��وازن بازدارندگی 
در مقابل حمله آمریکایی-اسرائیلی-س��عودی ش��د و در نهایت تهدید جنگ از 

منطقه کنار رفت.
»نعیم قاسم« در دیداری با هیأت تحریریه روزنامه »البناء« گفت محور مقاومت 
موفق به ایجاد توازن بازدارندگی در مقابل حمله آمریکایی-اسرائیلی-سعودی شد 
و این باعث ش��د خطر جنگ کنار برود.وی در ادامه به س��اقط شدن پهپاد آمریکایی 
توس��ط ایران )در خردادماه امسال( اشاره کرد و گفت، ایران خواهان جنگ نیست اما از 
جنگ به عنوان هزینه ای ضروری برای حمایت از حاکمیت خود نمی ترس��د. واش��نگتن 
خواس��تار جنگ بود اما هنگامی ک��ه توانایی، آمادگی و عزم ای��ران )برای دفاع( را دید 
مشخص شد چقدر از این جنگ می ترسد. وی همچنین به عملیات پهپادی ارتش یمن 
علیه تأسیسات آرامکو پرداخت و گفت، این عملیات معادله بازدارندگی را تقویت کرد. 

آمریکا دنبال آشوب در لبنان است
س��فیر روس��یه در لبنان اعالم کرد، آمریکا با ایجاد بحران ارزی اخیر در لبنان 
دنبال ایجاد هرج و مرج با هدف ضربه به حزب اهلل و در پی آن »دشمنان آمریکا 

در منطقه« است.
»الکساندر زاسپکین« سفیر روسیه در لبنان در گفت وگویی با روزنامه »االخبار« 
ب��ه بحران های منطقه و دیگر نقاط جهان و نقش آمریکا در آنها پرداخت و اعالم 
کرد، آمریکایی ها کامال مخالف چش��م انداز روسیه هس��تند، چشم اندازی که بر پایه 
احترام به حاکمیت کش��ورها و قانون بین المللی است.زاس��پکین بحران ارز در لبنان را 
»طرحی آمریکایی برای ایجاد آشوب و هرج و مرج در لبنان« توصیف کرد و گفت، هدف 
این آش��وب، ضربه زدن حزب اهلل در لبنان و در پی آن دش��منان آمریکا در منطقه است. 
در همین حال وی  گفت، در صورت فروپاش��ی اقتصادی و دولت لبنان تنها طرفی که 

انسجام خود را حفظ می کند »حزب اهلل« است.

پکن از منافع پاکستان حمایت می کند
»ش��ی جینپینگ« رئیس جمهور چین در دیدار با »عمران خان« نخس��ت وزیر 
پاکستان که وارد پکن شده است، تصریح کرد که مراقب اوضاع کشمیر است و 
از منافع مهم پاکس��تان حمایت خواهد کرد. شی به عمران در خصوص مسئله 
کش��میر گفت که درست و غلط اوضاع روش��ن است و همچنین تأکید کرد که 
طرفین هند و پاکس��تان باید اختالفات خ��ود را از طریق گفت وگوهای صلح آمیز 
رفع کنند. پیش از دیدار ش��ی و عمران خان، »گنگ شوانگ« سخنگوی وزارت امور 
خارجه چین نیز خواس��تار گفت وگو میان هند و پاکس��تان در خصوص موضوع کشمیر 
شد. چهاردهم مرداد ماه، وزیر کشور هند در پارلمان، از لغو وضعیت خودمختاری ایالت 
جامو و کش��میر و پایان دادن به بند 3۷0 قانون اساس��ی هند خبر داد و نخس��ت وزیر 
هند هم با ادعای اینکه تغییر وضعیت قانونی در کش��میر، این منطقه را از »تروریس��م و 

جدایی طلبی« آزاد می کند، دستورالعمل لغو خودمختاری این منطقه را امضا کرد. 

علی تتماج 

پناه جویان و آوارگان واژگانی که طی س��الهای اخیر به کلید 
واژه ه��ای مهم در ادبیات سیاس��ی و رس��انه ای جهان مبدل 
ش��ده اند. البته بای��د به این امر توجه داش��ت که این واژگان 
با مهاجرت که رس��انه ها و مقامات غربی آن را بس��یار  به کار 
می برند متفاوت اس��ت. مهاجرت به معنای افرادی است که 
ب��رای زندگ��ی بهتر دیار خ��ود را ترک می کنن��د اما آواره و 
پناه جو کس��انی هس��تند که به دلیل اشغال سرزمینشان و یا 

جنگ مجبور به ترک دیار خود ش��ده اند. مهاجرین از حقوق 
چندانی برخوردار نیس��تند و دولت ها مختار به پذیرش با رد 
آنها هس��تند اما بر اساس کنوانس��یون 1951 دولتها موظف 
ب��ه پذی��رش پناه جویان و آوارگان هس��تند و بای��د امکانات 
اولی��ه زندگی را ب��رای آنها تامین کنند. این در حالی اس��ت 
که کش��ورهای اروپایی که این کنوانس��یون را امضا کرده اند 
از اج��رای آن خ��ودداری کرده ان��د چنانکه تع��داد زیادی از 
کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا با طرح پش��تیبانی، تقس��یم و 
انتق��ال پناهجویان نجات یافت��ه در دریای مدیترانه به برخی 
کش��ورهای عضو این س��ازمان، مخالفت ک��رده و تنها هفت 
کش��ور با پیوس��تن به این طرح موافقت کرده اند. در نشست 
وزیران کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا درباره هماهنگ کردن 
سیاس��ت مهاجرپذیری و تقس��یم پناهجویان، تنه��ا ایرلند، 
لوکزامب��ورگ و پرتق��ال اعالم کردند که در طرح ارائه ش��ده 
توس��ط آلمان، فرانسه، ایتالیا و مالت برای تقسیم پناهجویان 
نجات یافته از دریای مدیترانه و بازگرداندن افرادی که واجد 

شرایط نیستند، مشارکت خواهند کرد.
حال این س��وال مطرح می ش��ود که چرا اروپایی ها از اجرای 
این تعهدات شانه خالی می کنند؟ در باب این رفتار توجیهات 
متعددی از سوی س��ران غرب مطرح می شود چنانکه برخی 
از آنها ادعا دارند که جنگ در کش��ورهای دیگر اس��ت و آنها 
نبای��د ت��اوان این جنگ ه��ا را بپردازند و ع��ده ای نیز بر این 
ادعایند که پذیرش پناه جویان به منزله ورود تروریس��ت ها به 
کشورش��ان است و لذا از پذیرش آنها خودداری می کنند. این 
ادعا در کنار بهانه های اقتصادی در حالی مطرح می ش��ود که 
نگاهی بر کش��ورهای جنگ زده همچون یمن، سوریه و عراق 
و یا اش��غال ش��ده همچون فلسطین نش��ان می دهد که آنها 
قربانیان نژادپرستی و منفعت طلبی دولتمردان غربی شده اند. 
کش��ورهایی که برای منافعشان رژیم صهیونیستی را ایجاد و 
ب��ه حمایت از آن پرداخت��ه اند و یا تروریس��ت ها را ایجاد و 
از حامی��ان منطقه ای آنها نظیر س��عودی حمایت همه جانبه 
می کنند. در این میان رفتارهای نژادپرستانه و اسالم ستیزانه 

سران اروپا نیز جای تامل دارد چنانکه امانوئل ماکرون رئیس 
جمهور فرانس��ه در مراس��م یادبود چهار نیروی پلیس که در 
حمله اخیر یکی از همکاران خودش��ان کشته شدند قول داد 
جنگی بی امان علیه تروریس��م اسالمی آغاز خواهد کرد. این 
ح��رف ماکرون تنها یک لغزش کالمی نب��ود، بلکه از مقاصد 
نژادپرستانه غیر قابل قبول در فرانسه پرده برداشت. جمله ای 
چندان برای افکار عمومی جهان بویژه مسلمانان جدید نبوده 
و در گذش��ته نیز مش��ابه آن را ش��نیده بودند آنجا که سران 
آمری��کا و انگلیس پ��س از حادثه 11 س��پتامبر 2001 برای 
توجیه اش��غال افغانستان اعالم کردند هر تروریستی مسلمان 
نیس��ت اما هر تروریستی مسلمان است و جنگ افغانستان را 
جنگ صلیبی نامیدند. این نوع اظهارت در کنار عدم پذیرش 
پناه جویان نش��ان می دهد که نژادپرستی نهادینه ای در میان 
س��ران غرب ش��کل گرفته اس��ت که نتیجه آن قربانی شدن 
میلیون ها انس��ان بی دفاعی است که قربانی جنگ افروزی و 

منفعت طلبی همین سران غرب شده اند. 

یادداشت

همزم��ان با پایان اعتراض های خیابانی، دولت عراق بس��ته 
دوم مصوب��ات خود را در چارچ��وب تالش هایش برای مهار 
اعتراضات و پاس��خگویی به خواس��ته های معترضان اعالم 

کرد.
دول��ت عراق در جلس��ه هفتگ��ی خود به ریاس��ت »عادل 
عبدالمهدی« نخست وزیر، که عصر دیروز برگزار شد، بسته 
دوم از مصوب��ات خود را در پاس��خ به مطالب��ات معترضان 
اعالم کرد که به ش��رح ذیل است:1 –تشکیل کمیته عالی 
به ریاست نخست وزیر برای تقسیم زمین های مسکونی بین 
افراد نیازمند و قش��ر ضعی��ف.2 –پیش نویس الیحه بودجه 
س��ال 2020 شامل توقف اجرای قوانین و دستورات مربوط 
به اعطای امتیازات، س��نوات، بازنشس��تگی و پاداش به یک 
فرد باش��د و تنه��ا یکی از این موارد مد نظ��ر قرار بگیرد.3 
-وزارت برق س��امانه های تولید انرژی خورش��یدی را برای 
پوش��ش 3 هزار خان��وار فقیر به طور رای��گان توزیع کند و 

در مجم��وع 15 میلیارد دینار ب��ه این امر اختصاص دهد.4 
–فراه��م کردن فرصت های ش��غلی بیش��تر ب��رای جوانان 
بی��کار.5- وزارت برق موظف اس��ت جوان��ان بیکار بین 18 
تا 35 س��ال را به عنوان ماموران اداره برق براس��اس تعداد 
جمعی��ت مناطق به اختیار بگیرد.6 -زمین های کش��اورزی 
بین فارغ التحصیالن دانش��گاهی توزیع شده و به آنها وامی 
برای اجرای پروژه های کوچک و متوس��ط اختصاص یابد.۷ 
-وزارت صنع��ت و معدن نیز آموزش جوانان فارغ التحصیل 
بیکار و غی��ره را بر عهده می گیرد ک��ه تمایل به راه اندازی 
پروژه ه��ای صنعتی و تولیدات محلی دارن��د و این پروژه ها 
را از طریق صندوق پروژه های سودآور یا ابتکار عمل جذب 
جوان��ان بان��ک مرکزی تامی��ن اعتبار می کند.8- ش��ورای 
س��رمایه گذاران در نخس��ت وزیری کاهش سن بازنشستگی 
کارمندان را بررسی و دیدگاه های خود را ظرف دو هفته به 

کابینه ارائه می کند تا جوانان بیکار جایگزین آنها شوند.

بسته دوم مصوبات عراق برای تحقق مطالبات مردمی
در ادام��ه افش��ای جنایات صهیونیس��ت ها، نهادهای حقوقی 
فلسطینی اعالم کردند که رژیم صهیونیستی از 80 نوع شکنجه 

علیه اسرای فلسطینی در زندان های خود استفاده می کند.
 ارتش رژیم صهیونیس��تی از لحظه بازداش��ت فلس��طینیان، 
ش��کنجه و آزار و اذیت آنها را ش��روع می کند. نهادهای حقوق 
بشری همچنین تأکید کردند: رژیم صهیونیستی به طور میانگین 
روزانه 20 فلس��طینی را بازداشت می کند و تقریبا 2 نفر را آزاد 
می کند و این یعنی اینکه تعداد بازداشت شدگان نسبت به آنانکه 
آزاد می ش��وند، بسیار بیشتر است. این نهادها تصریح کرده اند: 
بازداشت اسرای فلس��طینی به سیاستی هدفمند و مرسوم در 
زندان های رژیم صهیونیستی تبدیل شده است و هزاران نفر از 
فلسطینیان بازداشت شده حتی آنهایی که آزاد شدند، از اثرات و 
پیامدهای شکنجه در زندان های رژیم صهیونیستی رنج می برند.

خبر دیگر آنکه در پی ورود غیرقانونی صدها شهرک نش��ین 
صهیونیس��ت به مس��جد ابراهیمی در الخلی��ل، فضای این 

مس��جد ش��بیه به یک »کنیسه« یهودی ش��د. این اقدام به 
مناسب عید موس��وم به »کیپور« )عید الغفران( انجام شد و 
شهرک نشینان در مسجد ابراهیمی آیین های تلمودی انجام 
دادند. رژیم صهیونیستی برای تأمین امنیت شهرک نشینان 
مذکور، ابتدا کارمندان وزارت اوقاف فلس��طین را از مس��جد 
بیرون کرد و به فلس��طینی ها اجازه ورود نداد. نظامیان رژیم 
صهیونیس��تی تمامی درهای ورودی مسجد را بستند و آن را 
تبدیل به پ��ادگان نظامی کردند. وزارت اوقاف فلس��طین از 
جامعه بین المللی درخواست کرد جلوی این رفتار جنون آمیز 
رژیم صهیونیستی در قبال مقدس��ات اسالمی و مسیحی را 
بگیرد.پس از آنکه در سال 1994 شهرک نشین صهیونیست 
»باروخ گلدشتاین« نمازگزاران فلسطینی در مسجد ابراهیمی 
را به رگبار بست و 29 تن از آنها را به شهادت رساند، کمیته 
صهیونیس��تی موسوم به »ش��مگار« اقدام به تقسیم زمانی و 

مکانی این مسجد میان فلسطینی ها و صهیونیست ها کرد. 

۸۰ نوع شکنجه علیه اسرای فلسطینی 

نظامی��ان رژیم س��عودی با خودروه��ای زرهی 
به یکی از مناطق واقع در ش��هر ش��یعه نش��ین 
»العوامی��ه« یورش بردن��د در حالی که همزمان 
در جنایت��ی دیگ��ر مزدوران ای��ن رژیم در یمن 
کودکان را مورد تجاوز و آزار جنسی قرار داند. .
رژیم سعودی بار دیگر به انجام اقدامات خصمانه 
و خش��ونت آمیز علیه ش��یعیان شرق عربستان 
متوس��ل ش��د. بر اس��اس این گزارش، نظامیان 
رژیم س��عودی با خودروهای زره��ی به یکی از 
مناطق واقع در ش��هر شیعه نش��ین »العوامیه« 
یورش بردند. طبق اعالم رس��انه های عربی، این 

حمله در »العوینه« انجام شده است. 
در ای��ن می��ان در افش��ای ابعاد دیگ��ر جنایات 

س��عودی، یک س��ازمان بین المللی در گزارشی 
میدانی از تجاوز جنس��ی شماری از شبه نظامیان 
وابسته به ائتالف س��عودی-اماراتی به تعدادی از 
کودکان در جنوب غرب یمن خبر داد و خواستار 
پیگرد بین المللی آنان ش��د. یک گزارش میدانی 
تهیه شده توسط »سازمان بین المللی صلح برای 
امداد و حقوق بشر« تأیید کرد که دوازده کودک 
که بعضی از آنها هشت ساله هستند توسط اعضای 
گروه های شبه نظامی مورد حمایت ائتالف سعودی 

در شهر تعز مورد تجاوز قرار گرفتند. تعز در جنوب 
غرب یمن، شهری مش��رف بر تنگه باب المندب 
اس��ت که بخشی از آن تحت کنترل شبه نظامیان 

وابسته به ائتالف سعودی اماراتی است.
گ��زارش مذک��ور ش��امل ش��هادت خانواده های 
چهار پس��ر قربان��ی در این خصوص اس��ت. آنها 
در گفت وگو با این س��ازمان از تجاوز جنس��ی به 
فرزندانش��ان در یک س��ری حوادث طی هشت 
ماه گذش��ته صحبت کردند که دو م��ورد از آن 

توسط شبه نظامیان حزب »االصالح« مورد تجاوز 
قرار گرفتند. حزب االصالح، ش��اخه گروه اخوان 
المسلمین در یمن شناخته می شود که در جنگ 
ج��اری در یمن از متحدان عربس��تان س��عودی 
اس��ت. س��ازمان بین المللی صلح برای امداد که 
مقر اصلی آن در اس��تکهلم )س��وئد( است، برای 
پیگیری و رصد موارد سوءاس��تفاده جنس��ی از 
ک��ودکان در تعز، یک تحقیق میدانی انجام داده 
و شهادت های دردناک تعدادی از کودکان را که 

قربانی تجاوز جنسی شده اند، ثبت کرده است.
خبر دیگر آنکه رئیس کمیته امور اسرا در جنبش 
انصاراهلل یمن از »عملکرد ضعیف« فرستاده سازمان 
ملل در پرونده اسرا انتقاد کرد و آن را یکی از دالیل 

لجاجت ائتالف متجاوز در عدم اجرایی کردن توافق 
سوئد دانست. »عبدالقادر المرتضی« رئیس کمیته 
امور اس��را وابسته به جنبش انصاراهلل یمن از روند 

عملکرد سازمان ملل در پرونده اسرا انتقاد کرد. 
وی ردر صفحه توییتر خود نوشت: عملکرد ضعیف 
فرس��تاده سازمان ملل )مارتین گریفیتس( و تیم 
وی در پرونده اسرا یکی از دالیل لجاجت نیروهای 
)ائتالف( متجاوز و مزدوران آنها در اجرایی کردن 
توافق )س��وئد( بوده و هس��ت. خب��ر دیگر آنکه 
نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن، حمله 
جدیدی از ائتالف سعودی در محورهای نجران و 
جازان در مرز جنوبی عربستان با یمن را زمینگیر 

و تلفاتی سنگین به آن وارد کردند. 

گزارش

همزمان با طراحی آمریکا برای گرفتار سازی ترکیه در جنگی 
منطقه ای و تش��دید بحران در سوریه و منطقه، دمشق ضمن 
بیان اینکه »رژیم اردوغان طمع توس��عه طلبی دارد«، هش��دار 
داد که آغاز تجاوز به خاک سوریه، آنکارا را در صف گروه های 
تروریس��تی قرار می دهد و ضربه ای کش��نده به روند مذاکرات 

سیاسی آستانه خواهد بود.
 س��وریه اقدامات اخی��ر ترکیه و اعالم احتم��ال حمله نظامی 
ب��ه خاک این کش��ور را محکوم ک��رد و به آنکارا هش��دار داد 
ک��ه از هم��ه ابزارها برای مقابله اس��تفاده خواه��د کرد.. یک 
منبع رس��می در وزارت خارجه سوریه گفت: »سوریه بشدت، 
اظهارات پ��وچ، مقاصد خصمانه رژیم ترکی��ه و تجمع نیروی 
نظامی در مرزهای« خود را بشدت محکوم می کند. خبرگزاری 
رسمی سوریه )سانا( به نقل از این منبع گزارش داد که تجمع 
نظامی��ان ترکیه در مرزهای س��وریه، »نق��ض فاحش حقوق 
بین الملل و نقض آشکار قطعنامه های شورای امنیت است که 
ب��ر احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت س��وریه تأکید دارد«. 
دمش��ق اعالم کرد که »رفتار خصمانه رژیم اردوغان بروشنی، 
بیانگر طمع توس��عه طلبانه ترکیه در اراضی س��وریه اس��ت... 
نمی ت��وان این رفتار را تحت هیچ بهانه ای توجیه کرد و نادیده 
گرفتن توافق آدنا توس��ط رژیم ترکی��ه، آنچه این رژیم درباره 

امنیت مرزها ادعا می کند، تکذیب می کند«.
این منبع گفت: س��ورید ضمن تأکید ب��ر حاکمیت و تمامیت 
ارض��ی و ع��زم و اراده خ��ود برای مقابل��ه با تج��اوز ترکیه با 
همه ابزارهای مش��روع، بر آمادگی خود برای آغوش گش��ودن 
مقاب��ل فریب خ��وردگان تأکید می کند. مذاک��رات حل بحران 
س��وریه که در ش��هر آستانه )نور س��لطان فعلی( برگزار شده، 
ش��امل توافق هایی درباره وضعیت اس��تان ادلب است و ایران، 

روس��یه و ترکی��ه ضام��ن اجرایی آن هس��تند. نهاد موس��وم 
ب��ه »خودمختاری« ُکردها در ش��مال و ش��رق س��وریه امروز 
چهارش��نبه در پی تهدیدهای ترکیه برای آغاز عملیات نظامی 

در این مناطق، بسیج عمومی اعالم کرده است.
خبر دیگر آنکه وزیر امور خارجه روسیه در واکنش به تصمیم 
اخیر ترکیه برای حمله به شمال سوریه تأکید کرد که مسئله 
شمال ش��رقی س��وریه باید از طریق گفت وگو میان دمشق و 
کردهای این کش��ور رفع شود. »س��رگئی الوروف« وزیر امور 
خارجه روس��یه در واکنش به تصمیم اخیر آنکارا در خصوص 

حمله نظامی به شمال شرقی سوریه، گفت مناقشه این منطقه 
باید از طریق گفت وگو حل ش��ود. مدیر ارتباطات و مس��ئول 
رس��انه ای دولت ترکیه اعالم کرد عملیات در شمال سوریه را 
»به زودی« به همراه عناصر مسلح گروهک »ارتش آزاد« آغاز 
می کنند. »فخرالدین آلتون« مس��ئول رس��انه ای دولت ترکیه 
در صفحه ش��خصی توئیتر خود نوشت نیروهای این کشور به 
همراه عناصر مس��لح گروهک »ارتش آزاد س��وریه« به زودی 
عملیات خود را آغاز کرده و وارد خاک س��وریه می شوند. یک 
ش��بکه روس تصاویر ویدئویی از پایگاه نظامی سابق آمریکا که 

هم اکنون با خروج نیروهای این کشور به حالت متروک درآمده 
منتش��ر کرد که هم اکنون گروهی از کرده��ا در آنجا نگهبانی 
می دهند. س��خنگوی ریاس��ت جمهوری ترکیه مدعی شد که 
آنکارا قصد اش��غال هی��چ منطقه ای در س��وریه را ندارد، این 
درحالیست که سابقه عملیات های متجاوزانه پیشین آنکارا در 
ش��مال این کشور، حقیقت دیگری را نشان می دهد.  »ابراهیم 
کالین« س��خنگوی رئیس جمهور ترکیه مدعی ش��د ترکیه به 
دنبال اشغال شمال سوریه نیس��ت بلکه عملیات نظامی برای 

کمک به بازگشت آوارگان سوری به خانه هایشان است.
در ای��ن میان پس از اینکه مقام��ات ترکیه طی روزهای اخیر 
اعالم کردند که قصد دارند عملیاتی را علیه شبه نظامیان ُکرد 
در سوریه انجام دهند، بغداد نیز به مرزهای سوریه، تجهیزات 
نظامی ارس��ال کرد. نهاد موس��وم به »خودمخت��اری« ُکردها 
تأکید کرد که برای مقابله با تهدیدهای ترکیه س��ه روز بسیج 

عمومی در شمال و شرق سوریه اعالم می کند.
 در ای��ن میان نمایندگی اس��پانیا در ناتو ضمن اعالم حمایت 
از عملیات نظامی آنکارا در س��وریه، گفت این حمایت با هدف 
کاهش تنش ها در مرزهای جنوبی ترکیه اس��ت. وزیر خارجه 
ترکیه ضمن مطابق دانس��تن عملیات نظامی خود در ش��مال 
س��وریه با قطعنامه ها و قوانین بین المللی گفت، پیش از شروع 
حمل��ه به طرف ه��ای مرتبط از جمله دمش��ق اطالع رس��انی 
می کنند. در این میان نخست وزیر فرانسه در سخنانی با انتقاد 
از عملکرد آمریکا در ش��مال س��وریه، اعالم ک��رده که پاریس 
همچنان به حمایت خود از نیروهای کرد س��وری ادامه خواهد 
داد. همچنی��ن رج��ب طی��ب اردوغان، رئیس جمه��ور ترکیه 
تماس��ی تلفنی با رئیس جمهور روسیه به منظور گفت و گو در 

خصوص عملیات شرق فرات برقرار کرد.

 نژادپرستی 
نهادینه شده 

آغاز تجاوز به معنای پایان نقش ترکیه در ادلب
سوریه به آنکارا درباره هرگونه اقدام نظامی هشدار داد

خودروهای زرهی آل سعود به مردم عوامیه یورش بردند
تجاوز جنسی مزدوران سعودی به کودکان یمنی


