
گزارش

س��رکوب گری های آل خلیفه در طول 10 س��ال نتوانسته 
مل��ت بحرین را از انقالبش��ان دور س��ازد چنانک��ه به رغم 
س��رکوب های گس��ترده طی روزه��ای اخی��ر،  تظاهرات 
گس��ترده مردم بحرین به مناس��بت فرا رس��یدن دهمین 
سالروز قیام 14 فوریه سال 2011، در مناطق مختلف این 

کشور برگزار شد.
جمعیت اسالمی »الوفاق« بحرین از بزرگترین مخالفان رژیم آل 
خلیفه در صفحه توئیتر این حزب تصاویر مربوط به تظاهرات 
بحرینی ها را منتشر کرد.الوفاق در این توئیت نوشت: معترضان 
دست نوشته هایی با مضمون همبستگی با خانواده های شهدا 
و محکومیت سرکوبگری ها رژیم آل خلیفه در دست داشتند. 
این تظاهرات در حالی از چند روز پیش به مناس��بت دهمین 
سالروز قیام مردمی 14 فوریه بحرین برگزار شده که رژیم آل 
خلیفه هفته پیش به بهانه جلوگیری از شیوع »ویروس کرونا«، 
اقامه نماز و برگزاری مناسبات دینی و مذهبی در همه مساجد 

این کشور را به حالت تعلیق درآورده است.

وزارت دادگستری و امور اسالمی بحرین در بیانیه ای اعالم 
کرد که بنا به توصیه ستاد مبارزه با ویروس کرونا و پس از 
هماهنگی الزم با اوقاف، این دس��تورالعمل از روز یکشنبه 
11 فوریه س��ال جاری میالدی به م��دت دو هفته به اجرا 
درآم��ده اس��ت.»جنبش ائتالف 14 فوری��ه بحرین« نیز با 
صدور بیانیه ای به مناس��بت فرا رس��یدن دهمین سالگرد 
انق��الب مردمی این کش��ور، خواهان اتئ��الف همه گروه ها 
و مل��ت بحرین برای تغییر ریش��ه ای نظام سیاس��ی حاکم 
بر منامه ش��ده اس��ت.بحرین از 14 فوری��ه 2011 تاکنون 
صحنه قیام مردمی علیه رژیم آل خلیفه اس��ت و طی این 
مدت بیش از 11 هزار ش��هروند بحرینی به اتهامات واهی 
بازداش��ت و از ش��مار زیادی از مخالفان سلب تابعیت شده 
اس��ت.بحرینی ها از 14 فوریه 2011 علیه درد و رنج هایی 
ک��ه از دهه ها پیش آن را به ارث ب��رده بودند، قیام خود را 
آغاز کرده اند، اما هربار با فجیع ترین ش��کل سرکوب و قتل 
و کشتار از سوی نظامیان آل خلیفه مواجه شده اند.موسسه 

حقوق و دموکراسی بحرین »BIRD« که مقر آن در لندن 
است، گزارش کرد که دستکم 1۸ هزار فرد بزرگسال و 11 
کودک و نوجوان در آس��تانه دهمین سالروز انقالب بحرین 
بازداشت ش��ده اند.خبرگزاری آسوشیتدپرس آمریکا با ارائه 
گزارشی از جنبش مردمی بحرین که در فوریه 2011 آغاز 
ش��ده است، نوش��ت: آزادی های سیاس��ی و مدنی در این 
کشور طی دهه گذش��ته توسط نظام سیاسی حاکم )رژیم 
آل خلیفه( محدود تر شده است. پایگاه اطالع رسانی منامه 
پُس��ت به نقل از آسوش��یتدپرس نوش��ت: اعتراضات مردم 
بحری��ن ک��ه در س��ال 2011 )1۳۸۹( ب��رای آزادی های 
سیاس��ی و مدنی و سرنگونی نظام سیاسی رژیم آل خلیفه 

در پایتخ��ت بحرین ش��کل گرف��ت، تحت یک س��رکوب 
وحشیانه قرار دارد.   این گزارش می افزاید: طی این مدت 
س��رکوب مخالفان به انواع و اش��کال مختلف از سوی رژیم 
آل خلیفه در بحرین ادامه داشته است.   مقامات بحرین از 
س��ال 2011 نه تنها انجمن های سیاسی و رهبران مذهبی 
ش��یعه، بلکه فعاالن حقوق بش��ر، روزنامه نگاران و کاربران 
اینترن��ت را هدف ق��رار داده اند و محاکمه ه��ای گروهی را 
افزایش دادن��د و احزاب سیاس��ی را برچیدند و اقدامات و 
دستگیری های گسترده ای علیه شهروندان بحرینی به ویژه 
ش��یعیان انجام داده اند.   رژیم بحرین بسیاری از فعاالن و 

مخالفان را تبعید و یا زندانی کرده  است.  

علی تتماج

همزمان با آغاز جنبش های مردمی در کش��ورهای عربی 
مص��ر، لیب��ی، تون��س، یم��ن و ...  در س��ال 2011مردم 
بحرین نیز در 14 فوریه حرکتی سراس��ری را آغاز کردند. 
بحرینی هاز از ش��یعه و س��نی در همان روزهای آغاز قیام 
ب��ا دادن گل به یکدیگ��ر بر وحدت سراس��ری در تحقق 
اهداف انقالبش��ان تاکی��د کردند. اکنون 10 س��ال از آن 
زمان می گذرد در حالی که بررس��ی کارنامه مردم بحرین 

نکات قابل توجهی را آشکار می سازد. نخست آنکه ماهیت 
انقالب بحرینی ها در س��ه عصه قابل تبیین است. بخشی 
از این حرکت در قالب مقابله با سیاس��ت های یک جانبه و 
سکوب گرایانه آل خلیفه بوده است. خاندانی که با حمایت 
های خارجی به صورت طملق قدرت را در دس��ت داشته 
و با اعمال حاکمیت س��رکوب مانع از آزادی و حقوق اولیه 

ملت بحرین شده است.
 انحالل احزاب شیعه و مخالفان، بازداشت و زندانی کردن 
و تبعید رهبران انقالب همچون زندانی ساختن شیخ علی 
سلمان و تبعید شیخ عیسی قاسم، محاصره و تحریم علیه 
مناطقی خاص که عموما ش��یعیان آنجا س��اکن هستند، 
سرکوب و مقابله با نمادهای دینی و حتی تخریب مساجد 

و حس��ینه ها و... تنها بخش��ی از اقدام��ات آل خلیفه بوده 
اس��ت که همچنان اس��تمرار دارد. بعد دیگر اعتراض های 
مردمی مربوط به وابس��تگی و سلطه بیگانگان با محوریت 
سعودی، آمریکا و انگلیس بر این کشور است بگونه ای که 
عمال بحرین به دس��ت نش��انده ای برای اهداف آنها مبدل 
ش��ده است.  طی س��الهای اخیر نیز بعد س��ومی در قیام 
م��ردم ایجاد ش��ده و آن اعتراض و مقابله با سازش��کاری 
س��ران بحرین با رژیم صهیونیس��تی اس��ت. ملت بحرین 
اعالم برقراری روابط کشورش��ان با رژیم صهیونیس��تی را 
خیانت به کشورش��ان، منطقه، جهان عرب و جهان اسالم 
و ملت فلس��طین می دانند و بر پایاین این وضعیت تاکید 
دارند. دوم آنکه نوع واکنش های خارجی به مطالبات مردم 

بحرین قابل توجه اس��ت. کشورهای و سازمان های جهانی 
مدعی آزادی نه ئتنها مقابله با این وضعیت نداش��ته بلکه 
به حمایت از رژیم آل خلیفه و آل س��عود در سرکوب مردم 
بحری��ن پرداخته اند. گزارش ها نش��ان می دهد که ائتالفی 
از آل خلیفه، س��عودی، امارات، برخی کش��ورهای اروپایی 
همچون انگلیس و فرانسه  در کنار آمریکا رسما به کشتار 
مردم بحرین می پردازند با این وجود ملت بحرین همواره 
تاکید دارد که تس��لیم این س��رکوب گری نخواهد شد و 
راه انقالب ادامه دارد. تحوالت بحرین را می توان رس��وایی 
برای مدعیان حقوق بش��ر دانس��ت که برای منافعشان در 
برابر مظلومیت ملت بحرین و ظلمی که بر آنها می ش��ود 

راه سکوت در پیش گرفته اند. 

یادداشت

ریشه های انقالب 

380 هزار آواره جدید ارمغان اشغالگران 
برای افغانستان 

به رغم گفت وگوهای صلح میان طالبان و دولت افغانستان حضور اشغالگران 
امریکایی و ناتو همچنان برای این کش��ور بحران ساز است چنانکه تنها در 
س��ال 2020 حدود ۳۸0هزار نفر از مردم این کشور آواره شده اند و شمار 

زیادی از شخصیت های مدنی و سیاسی به قتل رسیده اند.
آمری��کا و نات��و در حالی بر ادامه حضور نظامی در افغانس��تان تاکید و در 
مذاک��رات میان دولت مرک��زی و طالبان نیز کارش��کنی می کنند که بر 
اس��اس داده های آژانس سازمان ملل متحد در امور هماهنگی کمک های 
انسان دوس��تانه )OCHA(، در طول سال 2020 حدود ۳۸0هزار نفر از 
مردم افغانس��تان برای در امان ماندن از درگیری های خونین از روس��تاها 
و ش��هرهای خود گریخته اند.بخش اعظم آوارگان متعلق به نواحی شمالی 

کشور، از استان قندوز، و استان جنوبی هلمند هستند.

داده ه��ای این نهاد س��ازمان مل��ل می گوید، از ژانوی��ه 2020 ده ها هزار 
خانوار در ۳2 اس��تان از مجموع ۳4 اس��تان کشور آواره شده اند. دو سوم 
این آوارگان کودک هس��تند. در سال پیش از آن )201۹( شمار آوارگان 

42۹هزار نفر به ثبت رسیده بود.
نهاد س��ازمان ملل می افزاید، به دلیل عدم دست یابی به والیات که درگیر 
جنگ هس��تند، نمی توان تش��خیص داد که تمام آوارگان س��ال گذشته 

همچنان بی خانمان مانده اند.
بر پایه داده های این نهاد س��ازمان ملل، در افغانس��تان حدود 40 میلیون 
نف��ر زندگی می کنند.اغلب خانواده ها به دلیل درگیری های ش��دید میان 
ش��به نظامیان طالبان و نیروهای امنیتی دولت افغانس��تان دچار آوارگی 
ش��ده اند. شمار زیادی ش��خصیت های مدنی و سیاسی به دست نیروهای 
طالب��ان به قت��ل رس��یده اند.به رغم گفت وگوهای صلح در ماه س��پتامبر 
س��ال گذش��ته، درگیری های نظامی بدون وقفه ادامه داش��ته اند. به ویژه 
ش��به نظامیان داعش که در ش��رق افغانس��تان فعال هس��تند، بس��یاری 

خانواده ها را مجبور به ترک خانه و کاشانه خود کرده اند. 

وعده های تکراری درباره گوانتانامو 
س��خنگوی کاخ سفید مدعی شد که رئیس جمهور آمریکا درصدد است 

تا پایان دوران ریاست جمهوری خود زندان گوانتانامو را تعطیل کند.
»جن ساکی« مدعی شد که »جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا درصدد 
اس��ت تا پایان دوران ریاس��ت جمهوری خود زندان گوانتانامو را ببندد. 
وزارت دف��اع آمریکا نیز اعالم کرد که وزیر دفاع این کش��ور اعتقاد دارد 
که زندان گوانتانامو باید تعطیل ش��ود اما این موض��وع پیچیده بوده و باید 
مکانی برای زندانیان فراهم شود. پیش از این نیز یک مقام کاخ سفید روز جمعه 
گفته بود که دولت بایدن بررس��ی های رس��می درباره آینده زندان گوانتانامو با 
هدف تعطیلی آن را آغاز کرده اس��ت. سیاست تعطیلی زندان گوانتانامو یکی از 
سیاس��ت های قدیمی دولت »باراک اوباما« رئیس جمهور اسبق آمریکا بوده که 

نه او و نه ترامپ هیچ کدام آن را اجرا نکردند. 

اعتراف مرکل به سوءمدیریتش در مهار کرونا 
آنگال مرکل صدراعظم آلمان تایید کرد که در واکنش به افزایش ابتال به 

کرونا و آماده نبودن آلمان در برنامه واکسیناسیون اشتباه کرده است.
م��رکل در مصاحبه با تلویزی��ون »ِزد دی اف« آلمان  گفت: واکنش به 
این همه گیری در پاییز گذش��ته »بس��یار تردیدآمیز« بوده و دولت در 
اولین موج همه گیری در تامین نیاز به ماس��ک صورت بسیار ُکند عمل 
کرده است. مرکل با این حال از راهبرد خود در خرید واکسن های کووید-
1۹ از اتحادیه اروپا دفاع کرد اما تایید کرد که باید در این زمینه توضیح بهتری 
می داد.مرکل گفت: نمی خواهم از اصل قضیه خارج ش��وم و به حواشی بپردازم، 
این تصمیم شاید ناامیدکننده باشد. اما حقیقت این است که ابتدا فکر می کردم 

که می توانیم کمتر از یک سال واکسن را در اختیار داشته باشیم. 

نخست وزیر جدید ایتالیا سوگند یاد کرد
رئیس جمه��ور ایتالی��ا، رئیس س��ابق بانک مرک��زی اروپ��ا را به عنوان 
نخس��ت وزیر این کش��ور معرف��ی کرد.»ماریون دراگی« رئیس س��ابق 
بانک مرکزی اروپا موافقت خود را برای تصدی پس��ت نخس��ت وزیری 
ایتالی��ا اعالم ک��رد و کابینه بعدی خود را با ترکیب��ی از تکنوکرات ها و 
سیاستمداران تشکیل داد. »س��رجیو ماتارال« رئیس جمهور ایتالیا پس 
از فروپاش��ی دولت قبلی، از دراگی خواس��ت تا به عنوان نخست وزیر بعدی 
کابینه را تش��کیل دهد. رئیس جمهور ایتالیا از راگی خواس��ته تا وظیفه مقابله با 
همه گیری کرونا و بحران اقتصادی که این کش��ور درگیر آن اس��ت را بر عهده 
بگی��رد. پ��س از یک هفته رایزنی، تمام��ی احزاب اصلی ایتالیا ب��ا تعیین دراگی 
به عنوان نخس��ت موزیر موافق��ت کردند. بحث ها برای تایی��د دولت در مجلس 

نمایندگان و مجلس سنا اوایل هفته آینده از سرگرفته خواهد شد.

 فلس�طین: رژیم صهیونیس��تی از ابتدای س��ال 
ج��اری میالدی دور جدی��دی از تخریب خانه های 
فلس��طینیان را آغاز کرده که موجب آواره ش��دن 
صدها نفر شده است. دفتر هماهنگ کننده مسائل 
بشردوس��تانه س��ازمان ملل در گزارشی از تخریب 
یا مصادره 1۷۸ س��اختمان فلس��طینی ها در کرانه 

باختری از ابتدای سال 2021 خبر داد.

 الجزایر: روزنامه »شروق«، گزارش داد که هیأت 
الجزایری از نشست انجمن پارلمانی دریای مدیترانه 
به علت حضور نماینده رژیم صهیونیس��تی انصراف 
خود را اعالم کرده است.»عمار موسی« سخنران و 
دو نماینده الجزایری دیگر که در نشس��ت یادشده 
مش��ارکت کرده بودن��د، پیامی مبنی ب��ر خروج از 
مرحله دوم گروه پارلمانی س��ازمان »او س��ی دی«  
ارسال کردند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که 
»میکی لیوی«  عضو پارلمان رژیم صهیونیستی در 
مرحله دوم نشست یادشده مشارکت کرد که همین 
مسئله باعث ش��د، هیأت الجزایری پس از دریافت 
پیامی از ش��ورای ملی مردمی الجزایر انصراف خود 

را از ادامه حضور اعالم کند.

 چی�ن: وزارت دفاع چین اعالم کرد که نظامیان 
ای��ن کش��ور و نظامیان هندی ک��ه در نقطه مرزی 
مش��ترک »دریاچه پانگونگ تسو« مس��تقر بودند 
خ��روج از آن را آغ��از کرده اند.خ��روج نظامیان دو 
کشور از این منطقه بعد از توافقاتی که میان دهلی 
و پکن در پ��ی درگیری های نظامی دو کش��ور در 
ماه ه��ای می و ژوئن س��ال گذش��ته رخ داد، انجام 

می شود.

 ونزوئال: گزارش��گر س��ازمان ملل با یادآور شدن 
نتیجه ویرانگر تحریم ها علیه ونزوئال، خواس��تار لغو 
تحریم های واش��نگتن و متحدانش علیه این کشور 
شد.گزارش��گر س��ازمان ملل متحد می گوید تاثیر 
تحریم های آمریکا و متحدانش علیه ونزوئال موجب 
بروز فاجعه های انس��انی ویرانگر در این کشور شده 
و کاراکاس را در مبارزه با ش��یوع ویروس کرونا در 

بین مردم این کشور، تضعیف کرده است.

 انگلیس: در اقدامی تعجب برانگیز»کریم خان« 
50 س��اله به عنوان دادس��تان ارشد دیوان کیفری 
بین المللی و جانش��ین »فاتو بنس��ودا« دادس��تان 
پرون��ده جنایت های رژیم صهیونیس��تی که تحت 
فش��ار اس��تعفا کرد، انتخ��اب ش��د.دیوان کیفری 
بین المللی تنها نهاد دائمی اس��ت که جنایت علیه 

بشریت را بررسی می کند.

 فرانس�ه: منابع خبری از برگزاری نشست سران 
پنج کش��ور منطقه س��احل آفریقا با حضور رئیس 
جمهوری فرانس��ه ط��ی هفته جاری خب��ر دادند.
روزنامه القدس العربی نوش��ت که سران پنج کشور 
بورکینافاسو، چاد، مالی، موریتانی و نیجر در منطقه 
ساحل آفریقا دوش��نبه نشست مجازی را با حضور 
امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه به میزبانی 

چاد برگزار خواهند کرد.

 میانم�ار: پس از گزارش��ی درب��اره اینکه مالزی 
قصد دارد تا 1200 آواره میانماری را به کشورشان 
برگرداند، آژانس آوارگان س��ازمان ملل اعالم کرد، 
مالزی نباید آوارگان میانماری را اخراج کند. مقام ها 
و منابع مطلع اعالم کردند، کوآالالمپور با پیشنهاد 
ارتش میانمار درباره اعزام سه کشتی نیروی دریایی 
برای بازگرداندن ش��هروندانش از مراکز بازداش��ت 

مهاجران مالزی موافقت کرده است.

بحرینی ها در دهمین سالروز قیام 14 فوریه تاکید کردند 

استمرار انقالب تا سرنگونی 
آل خلیفه 
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جلسه مجمع عمومى بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونى مسکن فرهنگیان گنبد به شماره ثبت 395 و شناسه ملى 10700041170 درساعت (10) صبح روز پنجشنبه مورخ 
1399/12/07 درمحل سالن ورزشى تختى آموزش و پرورش واقع در گنبدکاووس- خیابان امام خمینى جنوبى- خیابان سمیه- کوچه پاساژ طباطبایى کد پستى 4971946893 

تشکیل مى گردد. لذا از کلیه اعضاى محترم تعاونى دعوت بعمل مى آید جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات زیر دراین جلسه حضور بهم رسانند.

 1- استماع گزارش هیات مدیره و مدیرعامل و بازرس
2- تصمیم گیرى جهت تصویب صورت هاى مالى منتهى به سال هاى  1397و 1398

3- تصمیم گیرى در خصوص بودجه پیشنهادى سال 1399
4- تصمیم گیرى در خصوص پروژه میدان بسیج 

5-تصمیم گیرى درخصوص خط و مشى شرکت در سال هاى آتى 
6-تصمیم گیرى درخصوص پاداش و حق جلسه اعضاى هیات مدیره 

الزم به یادآورى است که: اعضایى که بنابه دالیلى نمى توانند در مجمع مذکور شرکت نمایند مى توانند حق خود را جهت حضور و دادن راى در این مجمع به یک نماینده تام 
االختیار خود واگذار نمایند. هرعضو حداکثر نمایندگى 3 نفر عضو و هر غیرعضو نمایندگى فقط یک عضو را به همراه داشته باشد و حضورتوام عضو و نماینده تام االختیار وى 
درمجمع عمومى ممنوع است. عضو و نماینده وى مى بایست ازتاریخ 1399/12/04 لغایت 1399/12/06 از ساعت 9 صبح  لغایت 12 ظهر تواما به بارزس تعاونى مستقر در دفتر شرکت 

تعاونى به آدرس: خیابان 17 شهریور غربى نرسیده به فلکه ترمینال کد پستى: 4971934495 جهت تائیدیه به نماینده خود مراجعه نمایند.
تذکر: وکالتنامه هایى که مشخصات کامل وکالت دهنده و وکالت گیرنده تکمیل نگردیده باشد و ممهور به مهر تعاونى و امضاء بازرس نباشد مورد پذیرش قرار نگرفته و ابطال 

خواهند گردید.
*این جلسه با حضور تعداد نصف + 1  نفر از اعضاء و نمایندگى هاى آنان رسمیت خواهد یافت.

*اعضاء پیشنهادهاى خود را در رابطه با اجراى واگذارى زمین بسیج حداکثر تاتاریخ 1399/12/05 به دفتر شرکت تحویل نمایند.

عدم تحقق وعده های خارجی برای پایان دادن به جنگ 
یمن موجب ش��ده تا کاهش ش��دید ذخای��ر نفتی یمن 
بخش های زیادی از زندگی بخصوص بخش های خدماتی 
و درمانی این کش��ور را فلج کرده و جان هزاران بیمار را 

به خطر انداخته است.
ش��رکت نفت یمن اعالم کرد به س��بب آن که عربستان 
س��عودی همچنان 1۳ فروند کش��تی حمل فرآورده های 
نفتی را در توقیف نگه داش��ته است، ذخایر فرآورده های 
نفتی این شرکت رو به پایان است. عالوه بر این بسیاری از 
بخش های خدماتی و بهداشتی-درمانی که بخش هایی از 
آن ها به سبب بحران سوخت از کار افتاده اند، درخواست 
کمک کرده اند.ش��رکت نفت یمن اعالم کرد ۹۹ درصد 
از پمپ بنزین ها و ایس��تگاه های توزیع سوخت به سبب 
پایان ذخایر ش��رکت، تعطیل ش��ده اند. در همین حال 
س��ازمان ملل هشدار داد که حدود 400 هزار کودک زیر 
5سال یمنی در خطر مرگ به دلیل سوء تغذیه حاد قرار 
دارند.سازمان ملل همچنین تاکید کرد که دست کم 2.۳ 
میلیون کودک با خطر سوء تغذیه شدید مواجه هستند.

افزای��ش کودکان یمنی که به دلیل س��وء تغذیه با خطر 
مرگ دست و پنجه نرم می کنند به 400 هزار نفر حاکی 
از افزایش 22 درصدی این تعداد در س��ال 2020 است.
یونیس��ف نیز برآورد کرده که تمامی 12 میلیون کودکی 
که در یمن زندگی می کنند نیازمند نوعی کمک هستند. 
این کمک ها ش��امل غذا، خدمات بهداش��تی، آب سالم، 
تحصیل و کمک های نقدی ب��رای کمک به خانواده های 
این کودکان است.س��ازمان ملل همچنین هشدار داد که 
حدود 1.2 میلیون زن باردار یا ش��یرده نیز از سوء تغذیه 

شدید در سال 2021 رنج می برند.
در همین حال تحت فش��ار اف��کار عمومی و در حالی که 
امریکا همچنان به حمایت از کشتار یمن ادامه می دهد 

دو س��ناتور آمریکایی توقف همدستی واشنگتن و لندن 
و دیگر کش��ورهای اروپا با ائتالف س��عودی در کش��تار 
غیرنظامیان یمن را خواس��تار ش��دند. الزم به ذکر است 
در واکن��ش به جنایات س��عودی ارتش یم��ن از حمله 
موفقیت آمی��ز پهپادی ب��ه یک هدف مه��م در فرودگاه 

»ابها« در جنوب عربستان خبر داد.

 منابع رس��انه ای فاش کردند که سرویس های اطالعاتی 
غربی که مدعی جنگ با داعش هس��تند، طی یک سری 
نشس��ت ها با س��رکرده های این س��ازمان تروریستی که 
نامش در فهرست تروریس��م بین المللی قرار دارد، برای 

انجام حمالت تروریستی در سوریه توافق کرده اند.
خبرگزاری اس��پوتنیک طی گزارشی به نقل از یک منبع 
آگاه نوش��ت: طبق اطالعات موثق به دست آمده، از آغاز 
سال جاری، مجموعه نشس��ت هایی با حضور نمایندگان 
سرویس های اطالعاتی کشورهای آمریکا، فرانسه و بریتانیا 
و برخی کش��ورهای منطقه در منطق��ه »التنف« واقع در 
جنوب ش��رق سوریه که تحت اش��غال آمریکایی ها است، 
و نیز در برخی کش��ورهای همسایه سوریه برگزار شد که 
س��رکرده های میدانی داعش و سایر گروه های تروریستی 
در آن حضور داش��تند.در این نشس��ت ها موضوع افزایش 
حمالت علیه نیروهای دولت س��وریه، گروه های مس��لح  
نزدیک به ایران و پایگاه های نظامی روس��یه در س��وریه 
بررسی ش��د. بر اس��اس توافق صورت گرفته، کلیساهای 
مسیحیان، مس��اجد، مکان های عبادی ادیان مختلف در 

فهرست اهداف این حمالت قرار گرفته  اند و در چارچوب 
توافقات حاصل��ه برای هماهنگی در ای��ن خصوص، باید 
بودجه، تجهیزات، مهمات و سیستم های تسلیحاتی مدرن 
در اختیار این گروه های تروریس��تی قرار گیرد.وی افزود 
که از افراد مس��لح داعش��ی، که از عراق منتقل می شوند 
و از زندان ه��ا و اردوگاه های بازداش��ت موقت در مناطق 
تحت کنترل کردها در غرب رود فرات پس از آموزشهای 
ویژه زی��ر نظر مربیان نظامی آمریکایی، آزاد می ش��وند، 
برای انجام این حمالت تروریس��تی استفاده خواهد شد. 
قرار اس��ت از هسته های خاموش گروه های تروریستی در 
جنوب و جنوب غرب سوریه و در شهرهای بزرگ در مرکز 

این کشور نیز در همین راستا استفاده شود.
از س��وی دیگ��ر  منابع خبری گ��زارش دادند که در پی 
انفجار یک خودروی بمب گذاری ش��ده در ش��مال شرق 
استان حلب )شمال غرب سوریه(  چند غیرنظامی کشته 
و زخمی ش��ده اند. منابع خبری در این خصوص گزارش 
دادند که این انفجار در مرک��ز بازار منطقه »الراعی« به 

وقوع پیوسته است.

توافق سرویس های اطالعاتی غرب با داعش علیه سوریه در خطر بودن جان هزاران بیمار در یمن


