
 

علی تتماج 

فلس��طین با اج��رای طرح معامل��ه ق��رن آمریکایی و نیز 
طراحی صهیونیس��ت ها برای اش��غال کرانه باختری و دره 
اردن وارد ف��از جدی��دی از تحوالت ش��ده اس��ت که هر 
روی��دادی در آن می توان��د سرنوش��ت آن را رقم زند. اگر 
رژیم صهیونیستی بتواند طرح اشغال را اجرایی سازد عمال 
نامی از فلس��طین باقی نخواهد ماند و تمامی این سرزمین 
تحت سیطره صهیونیس��ت ها قرار می گیرد حال آنکه اگر 
رویکرد مبارزه از س��وی فلسطینی ها در پیش گرفته شود، 
جنگی گس��ترده از س��وی کرانه باختری و غزه علیه رژیم 

صهیونیستی خواهد بود. در کنار تحوالت داخلی فلسطین 
مجموعه ای از اقدامات در حوزه سیاست خارجی آن جای 

تامل دارد. 
ط��ی روزهای اخی��ر جنبش انصاراهلل یم��ن اعالم کرد که 
نامه ای را از اس��ماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس 
مبن��ی بر تقدیر و تش��کر از مردم یمن ب��ه دلیل حمایت 
از فلس��طین دریافت کرده اس��ت. جنب��ش انصاراهلل یمن 
اع��الم کرد که هنیه در نامه خ��ود از نقش مردم یمن در 
همبس��تگی با ملت فلس��طین و قرار گرفتن آنها در کنار 
فلس��طینیان تمجید کرد.پیش از این نیز اس��ماعیل هنیه 
در نامه ای به سید حسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل لبنان 
خواس��تار وحدت رویه و تالش برای مقابله با الحاق کرانه 
باختری و طرح موسوم به معامله قرن شد. در همین حال 
هنیه در نامه ای خطاب به رهبر انقالب اس��المی از مواضع 

ایران در حمایت از فلسطین تقدیر کرده بود. 
اما نکته مهم آن اس��ت که زیاد ابوعمرو معاون نخست وزیر 
تشکیالت خودگردان فلسطین با فیصل مقداد معاون وزیر 
خارجه س��وریه دیدار کرد و نامه  محمود عباس را به بشار 
اس��د تحویل داد. این نامه درب��اره آخرین تحوالت مربوط 
به فلس��طین ب��ود و عباس در آن تأکید کرده که س��وریه 
و فلس��طین در یک س��نگر در مقابله ب��ا طرح های آمریکا 
و رژیم صهیونیس��تی قرار دارند. نگاه��ی به این رویکردها 
نش��ان می دهد که گروه های فلس��طینی رویکرد مقاومتی 
را در پی��ش گرفت��ه اند. رویکردی ک��ه از چند منظر قابل 
توجه اس��ت. مهمترین مس��ئله آن اس��ت که این رویکرد 
نشانگر ناامیدی فلس��طینی ها حتی تشکیالت خودگردان 
حامی س��ازش، به روند مذاکره با رژیم صهیونیستی و نیز 
اقدام حمایتی کش��ورهای عربی در قبال فلس��طین است. 

فلس��طینی ها دریافته اند ک��ه طرح ه��ای جهانی همچون 
طرح ه��ای معامله قرن و یا طرح دو دولت��ی دردی از آنها 
دوا نخواهد کرد و صرفا مولفه ای برای اش��غال کشورش��ان 
است. سازمان ملل نیز با خارج کردن نام سعودی از لیست 
کودک کش��ان ب��ه رغم قتل ع��ام هزاران ک��ودک یمنی، 
ناکارآمدی خود را نش��ان داده است. مجموع این تحوالت 
در کن��ار تظاهرات مردم غزه و کران��ه باختری در حمایت 
از س��الح مقاومت، این پیام را برای دولتمردان فلسطینی 
دارد که تنها راه پایان اشغال کشورشان رویکرد به مقاومت 
است. هر چند برخی تالش دارند تا این رویکرد مقاومتی را 
اقدامی برای باج گیری از کشورهای عربٍی، صهیونیست ها و 
غرب عنوان نمایند اما واقعیت امر آن است که فلسطینی ها 
دریافته اند که انتفاضه تنها راه آزادی سرزمینش��ان است و 

جز آن راهی پیش روی آنان نخواهد بود. 

یادداشت

گزارش

مقاوم��ت یمن در چارچوب مقابله با جنایات س��عودی در 
حالی از طرح افزایش توان موشکی خود گفته اند که 

دفتر هماهنگ کننده امور بشردوس��تانه در یمن وابسته به 
س��ازمان ملل با گفت که طی شش ماه نخست سال جاری 

میالدی، هزار شهروند یمنی جان باخته اند.
س��ازمان ملل اعالم کرد که طی ش��ش ماه نخست از سال 
جاری می��الدی، نزدیک به ه��زار غیرنظامی در یمن جان 
خود را از دس��ت داده اند و این کش��ور دیگر تاب خسارات 
بیش��تری ندارد. دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه در 
یمن وابسته به س��ازمان ملل، در نخستین واکنش پس از 
اعتراف ائتالف سعودی-اماراتی به حمله هوایی علیه یمن، 
اعالم کرد: این حمله به کشته شدن هفت کودک و دو زن 
و نیز زخمی شدن دو زن و دو کودک در منطقه »الوشحه« 
در اس��تان حجه واقع در شمال غرب کشور منجر شد.»لیز 
گراندی« مسؤول هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل 
متح��د در یمن این حمل��ه را محکوم و طی بیانیه ای اعالم 
کرد: این امر قابل فهم نیس��ت در س��ایه همه گیری کووید 
۱۹ و در ش��رایطی ک��ه گزینه های آتش بس ب��ر روی میز 

است، کشتار غیرنظامیان یمنی ادامه دارد.
در همین حال همزمان با حمله وس��یع موش��کی و پهپادی 
نیروه��ای مس��لح یمن علی��ه مواض��ع س��عودی، »محمد 
عبدالس��الم« رئیس هیأت مذاکره کنندگان صنعا در صفحه 
توئیتر خود با درج شعری از یک شاعر یمنی، دولت سعودی و 

سلمان بن عبدالعزیز را به انجام حمالت بیشتر تهدید کرد.
از سوی دیگر معاون اداره تبلیغات یمن در گفت و گو با یک 

شبکه یمنی گفت که گونه جدیدی از موشک های بالستیک 
در یمن وجود دارد که »در زمان مناسب« رونمایی خواهد 
شد.س��رتیپ »عبداهلل بن عامر« معاون اداره تبلیغات یمن،  
ضمن رد ادعای عربستان سعودی مبنی هدف قرار گرفتن 
ش��هروندان س��عودی در حمله ارتش یمن، خب��ر داد که 
گونه جدیدی از موش��ک های بالستیک در یمن وجود دارد 
که »در زمان مناس��ب« رونمایی خواهد ش��د.معاون اداره 
تبلیغات یمن گفت: »م��ا امروز در برابر عملیاتی بزرگ در 
عمق خاک عربس��تان س��عودی قرار گرفتیم. پیش��تر یک 
موش��ک  بالس��تیک در عملیات ه��ا ش��لیک می کردیم؛ اما 
امروز چندین موش��ک و پهپاد ]به س��مت عربستان[ روانه 
می کنیم«.س��رتیپ عبداهلل بن عامر در ادام��ه تأکید کرد:  
»زمان عملیات ها و محدوده های جغرافیایی محدود به سر 
آمده اس��ت«.در همین ارتباط، س��خنگوی نیروهای مسلح 
یم��ن در اطالعیه ای از هدف قرار دادن تأسیس��ات نفتی و 
پایگاه های نظامی دولت سعودی با موشک های بالستیک و 
پهپاد خبر داد.عبداهلل بن عامر در پاسخ به ادعاهای ائتالف 
سعودی مبنی بر هدف قرار گرفتن اهداف شهری در حمله 
ارتش یمن به عمق خاک س��عودی گفت: »تمام اهداف ما 
نظامی اس��ت و در واکنش به تجاوزهای دشمن«.همچنین 
معاون امور دفاعی و امنیتی نخس��ت وزیر دولت نجات ملی 
یم��ن، پس از عملی��ات جدید ارتش یم��ن در عمق خاک 
عربس��تان س��عودی خبر داد که ارتش در حال توسعه بُرد 

موشک ها و پهپادهای خود است.
 »جالل الرویش��ان« معاون امور دفاعی و امنیتی نخس��ت 

وزیر دولت نجات ملی یمن، شامگاه روز دوشنبه در جلسه 
هی��أت وزرا ضم��ن ارائه گ��زارش درب��اره آخرین تحوالت 

نظامی، از توسعه بُرد موشک های یمن خبر داد.
جالل الرویش��ان در ارتباط با عملی��ات جدید ارتش یمن 
در عمق خاک عربس��تان سعودی گفت: »در عملیات امروز 

برخی پایگاه ها و تأسیسات نظامی در عمق خاک عربستان 
سعودی هدف قرار گرفت«.الرویش��ان در ادامه گفت: »در 
این عملیات، دش��من متحمل خسارت های مادی سنگین 
ش��د. در ای��ن عملیات همچنی��ن ده ها ت��ن از جمله چند 

فرمانده و کارشناس کشته یا زخمی شدند«.

اولویت فلسطین 
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در سایه حمایت های کشورهای غربی و سکوت سازمان ملل صورت گرفت

کسری بودجه آمریکا رکورد شکست
وزارت خزانه داری آمریکا اعالم کرد دولت فدرال در ماه ژوئن بیش��ترین 
کسری بودجه ماهانه خود در تاریخ آمریکا را تجربه کرده و این کسری 
به بیش از ۸۶۴ میلیارد دالر رس��یده اس��ت.هزینه های باالی مقابله با 
شیوع گس��ترده ویروس کرونا در این کشور به همراه کاهش چشمگیر 
درآمد های مالیاتی به دلیل راکد ش��دن بخش اقتصادی و از میان رفتن 
تعداد بس��یار زیادی از مشاغل به دلیل ش��یوع این بیماری علت اصلی این 
کس��ری بودجه اعالم شده اس��ت.بنابر اعالم وزارت خزانه داری آمریکا، این رقم 
حتی از کس��ری ماه آوریل با ۷۳۸ میلیارد دالر نیز باالتر رفته اس��ت.در نُه ماه 
گذش��ته از س��ال مالی جدید در آمریکا که از اول اکتبر آغاز ش��ده مجموع کل 
کسری بودجه به ۲.۷۴ تریلیون دالر رسیده است که این خود نیز در تاریخ یک 

رکورد محسوب می شود.

استاندارد دوگانه اروپا در قبال لیبی 
وزارت خارج��ه ترکیه با متهم کردن اتحادیه اروپا به داش��تن سیاس��ت 
دوگانه در قبال بحران لیبی، خواس��تار حمایت آنه��ا از دولت وفاق ملی 
لیبی ش��د. »حامی آکسوی« سخنگوی وزارت خارجه ترکیه در واکنش 
به هش��دار اتحادیه اروپا به این کش��ور برای تبعیت از تحریم تسلیحاتی 
لیبی، گفت این رویکرد اروپا در قبال لیبی تجلی اس��تاندارد دوگانه است.
آکسوی توضیح داد: »اگر اتحادیه اروپا می خواهد به راهکار مسالمت آمیز برای 
بحران لیبی کمک کند، باید استانداردهای دوگانه توأمان با عملیات آیرین را کنار 
گذاش��ته و مطابق با تصمیمات شورای امنیت س��ازمان ملل، از ]دولت وفاق ملی 
لیبی[ حمایت کند«. »جوزپ بورل« مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اعالم 
توافق اعضای این اتحادیه روی عملیات ممانعت از ارسال سالح به لیبی موسوم به 

»آیرین«، از ترکیه خواست به تحریم تسلیحاتی علیه این کشور پایبند باشد.

کشته شدن نظامی آمریکایی در حادثه ای مشکوک 
پنتاگ��ون اعالم کرد »جوزف ترنت آلبا« در یک »حادثه غیرجنگی« در 
»قندهار« کش��ته شده و تحقیقات درباره علت مرگ او در جریان است. 
ع��دم اعالم دلیل مرگ ای��ن نظامی و تاکید ب��ر غیرجنگی بودن علت 
کش��ته ش��دن او، گمانه هایی را در مورد احتمال مرگ این س��رباز در 

مکانی غیر از کشور افغانستان تقویت کرده است.
ارتش آمریکا دوش��نبه اعالم کرد در جریان انفجار و آتش س��وزی ناو غول 
پیکر "بونهام ریچارد" در ساحل بندرسن دیگو ۵۷ نظامی این کشور مجروح شده 

اند اما هیچیک از خدمه ناو در این رخداد کشته نشده اند.
الزم به ذکر اس��ت در س��یزدهم تیرماه نیز یک س��رباز ۲۱ س��اله  آمریکا به نام 
»وینس��نت سباس��تین ایبریا« در یک حادثه  رانندگی در والی��ت فراه، در غرب 

افغانستان جان باخته بود.

قتل عام هزار یمنی زیر آتش  جنگنده های سعودی

نمی توانم نفس بکشم 

مائده غالمی

بیش��تر از ی��ک م��اه از قتل جرج فلوید به دس��ت 
پلیس س��فید پوس��ت آمریکایی می گ��ذرد. او زیر 
پاهای یک پلیس در حالی که می گفت »نمی توانم 
نفس بکش��م« جان داد. فلوید اولین رنگین پوست 
در جهان نیس��ت که قربانی نژاد پرس��تی می شود. 
مارتین لوتر کینگ، رادنی کینگ، اوس��کار گرانت، 
مایکل براون و ش��مار بس��یار دیگری، قربانی نژاد 

پرستی در آمریکا بوده اند.
 اما مرگ فلوید جرقه ای برای اعتراض به تبعیض ها 
و خشونت های نژاد پرستانه شده است که هنوز هم 
ادامه دارن��د. معترضان در آمریکا ش��عار نمی توانم 
نفس بکشم و زندگی سیاه پوستان مهم است را سر 
می دهند. بسیاری از مردم در ایاالت مختلف آمریکا 
به خیابانها آمده اند و علیه نژاد پرستی شعار می دهند 
این در حالی اس��ت که خشونت پلیس آمریکا علیه 
معترضان تمامی ن��دارد. در میان همین اعتراضات 
در ایالت فلوریدا پلیس آمریکا بدون دلیل به سر زن 
جوانی ش��لیک کرد و یا در تگزاس که جوان س��یاه 
پوس��تی را در مقابل تقالهای مادربزرگش بازداشت 
کردند. در این میان س��خنان ترامپ جانی دوباره به 
تظاهرات مردم در آمریکا می دهد. او در جلسه ای با 
حضور نمایندگان جمهوری خواه و دموکرات کنگره 
درباره مهاج��ران آفریقایی به آمریکا گفت: چرا این 
م��ردم را از کش��ورهایی که چاه توالت هس��تند به 
اینج��ا راه می دهیم؟ او در ادامه صحبتهایش گفت: 
ترجیح می دهد مهاجران��ی از نروژ به آمریکا بروند. 
تظاهرات علیه بی عدالتی و نژاد پرس��تی به آمریکا 
محدود نمی ش��ود و در کشورهایی همچون فرانسه، 
ژاپن و اس��ترالیا تجمعاتی علیه نژاد پرستی برگزار 

شده است. 
تاریخ نژاد پرس��تی در آمریکا به مهاجرت اروپاییان 
به این قاره بر می گردد. س��فید پوس��تان انگلیسی، 
فرانس��وی و اس��پانیایی پس از مهاجرت به آمریکا 
بومیان این قاره را وحشی خواندند و آنان را مردمی 
بدون تم��دن می دانس��تند. مهاج��ران جدید قاره 
آمریکا، به قبیله های سرخ پوستی حمله می کردند 
و تمامی آنها می کشتند حتی برای کسانی که سرخ 

پوستان را می کشتند جوایزی تعیین می کردند.
آنها در مقابل جان س��رخ پوس��تان هیچ احس��اس 
مس��ئولیتی نمی کردند و آنها را ب��ه عنوان برده به 
سایر کش��ورها می فروختند. س��رخ پوستهایی که 
ب��ه عنوان ب��رده کار می کردن��د از کمترین حقوق 
انس��انی برخوردار بودند. غذایی خوبی به آنها داده 
نمی ش��د و اگر به بیم��اری مبتال می ش��دند هیچ 
درمانی را دریاف��ت نمی کردند. این دیدگاه تنها به 
سرخپوستان  و بومیان آمریکا محدود نشد. پس از 
آنکه اروپاییان اس��تعمار قاره آمریکا را آغاز کردند 
میلیونها س��یاه پوس��ت آفریقایی را به قاره آمریکا 
منتق��ل کردند تا در معادن و کش��تزارهای آمریکا 
به کار گرفته ش��وند.  حتی پس از جنگ آمریکای 
شمالی و جنوبی و لغو قانون برده داری نژاد پرستی 
در آمریکا از میان نرفت و هنوز ش��هروندان س��یاه 
پوست آمریکایی از حقوق مدنی خود محروم بودند 
و حت��ی حق مالکی��ت و تصدی پس��ت های مهم 
سیاس��ی را نداش��تند. در برده داری گذشته ضمن 
نگاه از باال به پایین به رنگین پوس��تان به خصوص 
س��یاهان و بیگاری کش��یدن از آنها به قدر حیات 
خوراک داده می شد اما در دوران کنونی حق حیات 

از آنها گرفته می شود و محکوم به مرگ هستند. 
اعتراضات ضد نژاد پرس��تی در آمریکا که به دلیل 
س��و استفاده مامور سفید پوست پلیس از قدرت به 
قتل جرج فلوید منجر ش��د بار دیگر نش��ان داد که 
نژاد پرستی در تاریخ این کشور ریشه دارد. آمریکا 
که خود را مدافع حقوق بش��ر در جهان می نامد با 
بروز این اتفاق رسوا شد و این فرصتی را فراهم کرد 
تا جهان چهره واقعی و ریاکارانه مدافع حقوق بشر 

در جهان را بشناسند. 
نژاد پرس��تی در آمریکا مس��ئله ای نهادینه ش��ده 
است که حتی اگر فردی سیاه پوست در این کشور 
رییس جمهور شود این مقوله پایان نمی یابد. نظام 
آموزشی، بهداش��تی، دستگاه قضایی، پلیس و نهاد 
اجرایی به صورت نهادینه نژاد پرس��ت هستند و به 
برتری نژاد س��فید معتقدند. ترامپ که پیشینه ای 
دیرین در اعمال نژاد پرس��تی دارد در حال حاضر 

این ساختار نژاد پرستانه را نمایندگی می کند. 
نگفته نماند که ساختار حاکم بر آمریکا از دموکرات 
و جمهوریخواه هر دو پیروان نژادپرس��تی هس��تند 
چنانکه در دوران اوباما نیز وضعیت س��یاه پوستان 

در بدترین شرایط بود. 

دیدگاه

بهره کشی از کارگران در 
کارخانه های انگلیس 

ادعاهای حقوق بش��ری س��ران انگلی��س در حالی 
جهان را فراگرفته اس��ت که در داخل این کش��ور 
شرایطی دیگر حاکم است چنانکه به استناد برخی 
گزارش ه��ای منتش��ر ش��ده، در برخی ش��هرهای 
انگلی��س با بی��ش از ده ه��زار نف��ر در کارخانه ها 

همچون برده رفتار می شود.
هزاران نفر در کارخانه های نس��اجی ش��هر لس��تر 
در انگلی��س قربان��ی ب��رده داری مدرن هس��تند؛ 
واقعیت��ی که همه از آن آگاهی دارند، اما هیچ کس 
نمی خواه��د ب��ه آن اذعان کند. یک��ی از نهاد های 
برجسته  افکارسنجی در انگلیس هشدار داده است 
ک��ه بیش از یکص��د هزار نفر در این کش��ور دارند 
در ش��رایطی ب��رده وار زندگی می کنن��د. تنها در 
شهر لس��تر، با بیش از ده هزار نفر در کارخانه های 
نس��اجی همچون برده رفتار می شود. اندرو بریجن، 
نماینده  لسترش��ایر در مجلس عوام به اسکای نیوز 
گفته اس��ت سال هاس��ت مدیران کارخانه ها دارند 
در س��ایه  »توطئه  س��کوت« از کارگران بهره کشی 
می کنن��د. به گفته  بریجن، ناکام��ی نظام مند کلیه  
ضواب��ط محافظتی در ش��هر لس��تر س��بب ش��ده 
ب��رده داری مدرن اتفاق بیفت��د. وی افزود: »برآورد 
کرده ام بیش از ده هزار نفر عمال دارند در وضعیت 
برده داری امروزی برای خرده فروشی های اینترنتی 

منسوجات و پوشاک تهیه می کنند.«
این موضوع درس��ت همزمان با انتش��ار گزارش��ی 
مطرح می ش��ود که بر اس��اس یافته های پلیس هم 
اکنون دس��تکم یکصد هزار برده در انگلیس وجود 

دارد. 

پاسخ تحریمی چین به 
تحریم های آمریکا

پکن در واکنش به اقدام تحریک آمیز واش��نگتن در 
تأیید فروش چندصدمیلیون دالری تس��لیحات به 
تایوان، هشدار داد که شرکت تسلیحاتی آمریکایی 

»الکهید مارتین« را تحریم خواهد کرد.
وزارت خارجه چین با صدور بیانیه ای تأکید کرد که 
پکن تحریم هایی را علیه شرکت تسلیحاتی »الکهید 
مارتین« آمریکا به واسطه جدیدترین اقدام واشنگتن 
در فروش تس��لیحات به تایوان تحمیل خواهد کرد. 
روز پنجشنبه هفته گذشته، ایاالت متحده، آمریکا با 
بسته ۶۲۰ میلیون دالری برای ارتقای موشک های 
سطح به هوای پاتریوت تایوان موافقت کرد.در بیانیه 
وزارت خارجه آمریکا آمده بود که ش��رکت الکهید 
مارتین پیمانکار اصلی ای��ن پروژه خواهد بود و آن 
را در راستای منافع ملی و اقتصادی آمریکا توصیف 
کرده بود.از طرف دیگر، وزارت دفاع تایوان نیز اعالم 
کرده بود که احتماالً این پروژه از ماه آینده میالدی 

)آگوست( اجرایی خواهد شد.
نکت��ه قابل توجه آنکه صدراعظم آلم��ان اظهار کرد، 
تصمی��م چین بر اعمال یک قانون جدید امنیت ملی 
ب��رای هنگ کنگ، دلیل متقنی ب��رای توقف مذاکره 
اتحادی��ه اروپا ب��ا دومین اقتصاد ب��زرگ دنیا )چین( 
نیست. از سوی دیگر س��فارت پکن در واشنگتن در 
واکنش ب��ه موضع ضد چینی وزیر خارجه آمریکا در 
خص��وص رد ح��ق حاکمیتی پک��ن در دریای چین 
جنوب��ی، مداخالت آمریکا را تهدی��دی برای صلح و 
ثبات منطقه خواند.  چین به موضع ضد چینی »مایک 
پامپئو« وزیر خارجه آمریکا در خصوص حق حاکمیتی 

پکن در دریای چین جنوبی واکنش نشان داد. 

جدال ناتمام باکو و ایروان 
بر سر قره باغ

تنش��ها در منطقه قره باغ همچنان ادامه دارد چنانکه 
وزارت دف��اع آذربایجان از درگیری ش��دید مرزی با 
ارمنستان خبر داد و اعالم کرد دو نظامی بلندپایه این 
کشور در تیراندازی نیروهای ارمنستانی کشته شدند.

»کری��م ولی اف« مع��اون وزیر دف��اع آذربایجان به 
خبرن��گاران گفت: درگیری های ش��دید در منطقه 
ت��ووز ادامه یاف��ت. ما با رقیب در درگیری ش��دید 
بودیم. حدود ۱۰۰ نیروی رقیب )شکست خوردند( 
و مقدار قاب��ل توجهی تجهیزات نظامی و اش��یای 
مهم )آن ها( از بین رفتند.وی در ادامه گفت: ارتش 
آذربایجان هم متحمل خس��ارت ش��د. سرلش��گر 
»پوالد گاشیموف« و س��رهنگ »ایلگار میرزایف« 

قهرمانانه در نبردهای صبح جان باختند.
س��ازمان پیمان امنیت جمعی در خصوص تنش ها 
در مرز ارمنس��تان و آذربایج��ان ابراز نگرانی جدی 
کرده و خواستار آتش بس فوری شده است.رسانه ها 
روز یکش��نبه از درگیری مرزی میان ارمنس��تان و 
آذربایج��ان خبر دادند که تلفات��ی را نیز به همراه 
داش��ت. وزارت دف��اع آذربایج��ان اع��الم کرد که 
آتش ب��س در منطق��ه ت��ووز در م��رز آذربایجان و 
ارمنس��تان نقض ش��ده و طی درگیری ایجاد شده 
تلفات��ی در می��ان نیروهای دو طرف حاصل ش��ده 
است. بر اساس گزارش رس��انه ها، در این درگیری 
دس��ت کم دو نی��روی نظامی آذربایجان کش��ته و 
۵ نفر دیگر مجروح ش��دند.وزارت دفاع آذربایجان 
اع��الم کرد یگان های ارتش این کش��ور با حمالت 
دقیق توپخانه و خمپاره ای، یک سنگر و تاسیسات 

نظامی ارمنستان را ویران کردند.

معرفی عامالن استفاده از 
سالح شیمیایی در سوریه

وزارت خارجه س��وریه ضمن محک��وم کردن تصمیم 
سازمان منع گسترش تسلیحاتی شیمیایی تأکید کرد، 
هر بار ارتش سوریه در مبارزه با تروریسم، به دستاوردی 
دس��ت می یابد، تروریست ها با دس��تور حامیان خود 

دست به استفاده از سالح شیمیایی می زنند.
دمش��ق با تأکید بر اینکه تصمیم این سازمان بدون 
هیچ دلیلی، سوریه را هدف قرار می دهد، تصریح کرد، 
این مصوبه مبتنی بر نتیجه گیری های نادرستی است 
که آنچه گروه »تحقیق« نامیده می ش��ود، استنباط 
کرده است.گزارش اخیر این سازمان، درباره استفاده 
سالح ش��یمیایی در ش��هرک »اللطامنه« در استان 
حماه سوریه در ماه مارس ۲۰۱۷ است که در جریان 
آن، تروریست های جبهه النصره و عناصر موسوم به 
»کاله س��فید« از سالح شیمیایی علیه غیر نظامیان 
سوری استفاده کردند و سپس ارتش سوریه را متهم 
به اس��تفاده از این سالح کردند. کاله سفیدها تحت 
حمایت مالی آمریکا، انگلیس، فرانس��ه و آلمان قرار 
دارند.خبرگزاری رس��می سوریه )سانا( به نقل از این 
وزارتخانه گزارش داد، اتخاذ چنین تصمیماتی باعث 
افزایش ش��کاف بین کش��ورهای عضو و دست بردن 
در متن توافقنامه ها بر اس��اس طرح های کشورهای 
مذکور خواهد ش��د. خبر دیگر از س��وریه آنکه مرکز 
آش��تی روسیه در س��وریه )وابس��ته به وزارت دفاع 
روسیه( اعالم کرد، سه نظامی روس در شمال سوریه 
بر اثر یک حمله تروریستی زخمی شدند. در این میان 
یک تروریست سوری در اعترافات خود اذغان کرد که 
آموزشهای تروریست ها با اسلحه های آمریکا و تحت 

نظارت مربیان آمریکایی صورت می گرفته است.


