ائتالف سعودی هم به قدرت موشکی یمن
اعتراف کرد

به گفته کارشناس نظامی سعودی ائتالف متجاوز
عربستان دریافته که میزان توانمندی پدافند هوایی
جنبش انصاراهلل یمن بسیار باال رفته است.
به گزارش فارس« ،عبداهلل غانم القحطانی» کارشناس
امور نظامی عربســتان در گفتوگوی تلفنی با خبرگزاری
«اسپوتنیک» اظهار داشت« :توانمندیهای دفاعی انصاراهلل
پیشرفت کرده و ائتالف عربی اخیرا دریافتهاند که حوثیها در
پدافند هوایی نیز پیشرفت کردهاند ».این کارشناس نظامی
پنجشنبه  ۲۱دی ۱۳۹6

 ۲۳ربیعالثانی 143۹

سعودی تاکید کرد« :توانمندیهای حوثیها در مقایسه با
آغاز جنگ ،بسیار پیشرفتهتر شدهاند .این پیشرفت ،محرمانه
نیست وقتی که ائتالف متوجه شد که آنها موشک سام7-
دارند ،این پیشــرفت را نشــان داد زیرا در آغاز جنگ آنها
چنین موشــکی نداشتند ».از سوی دیگر ،نیروی هوایی و
پدافند ارتش و کمیتههای مردمی یمن در بیانیهای اعالم
کرد ،ســامانه موشکی زمین به هوای جدیدی وارد میدان
نبرد شده است.
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آمادهباش آمریکا
برای نبرد زیرزمینی با کرهشمالی
آمریکا که نگران پیشرفت مذاکرات سئول  -پیونگیانگ است
اعالم کرده برای «نبرد زیرزمینی» با کرهشمالی آماده میشود.
مذاکرات دو کره که پس از دو ســال وقفه ،برای نخســتین بار از سر
گرفته شده ،پیشرفت کام ً
ال محسوسی داشته است.
سهشــنبه گذشته مذاکراتی میان دو کره در سطح وزیران در منطقه
غیرنظامی (واقع در خط مرزی دو کشــور) انجام پذیرفت .در این مذاکره
طرفین به توافقاتی دست یافتند که ازجمله مهمترین آنها ،موافقت پیونگ
یانگ با اعزام ورزشکاران به المپیک زمستانی کره جنوبی بود .اتفاقی که
اگر رخ دهد ،به احیای روابط دو کره کمک میکند.
عالوه برآن« ،مون جائه ایــن» رئیسجمهور کرهجنوبی اعالم کرده
که مایل است با «کیم جونگاون» رهبر کره شمالی شخصاً دیدار کند.
پیش از این رهبران دو کره ،یک بار در سال  2000در پیونگیانگ و
بار دیگر نیز در سال  2007با هم دیدار کرده بودند.
این تحوالت ،امیدها را در دو کره و در شــرق آســیا برای رسیدن به
صلح ،دوچندان کرده است.

واکنش آمریکا

اما ،آمریکا که علت واقعی بحران دو کره دانسته میشود ،این گامهای
مثبت و امیدوارکننده را با نگرانی دنبال میکند .به گزارش فارس ،رادیو
ملی آمریکا در بحبوحه مذاکرات دو کره اعالم کرده ،ارتش این کشــور
هزاران نظامی را در تونلهای زیرزمینی ،مشــابه آنچه که در کره شمالی
وجود دارد ،آموزش میدهد .هدف از این آموزش ،آمادهســازی سربازان
درصورت نیاز «دونالد ترامپ» به جنگ علیه کرهشمالی ،اعالم شده است.
به ادعای رادیو ملی آمریکا ،کرهشــمالی ســرزمینی با هزاران تونل و
پناهگاه مخفی است .برخی از این تونلها در خطوط مرزی و در نزدیکی
«ســئول» پایتخت کرهجنوبی قرار دارند .بخشی از یگانهای توپخانه و
جنگافزارهای اتمی و بیولوژیکی کرهشمالی در زیر زمین قرار دارند.
خبرها از آمریکا همچنین حاکی اســت« ،دونالد ترامپ» قصد دارد
کالهکهای هستهای جدیدی را تولید کند و با این اقدام خود ،محدودیتها
علیه استفاده از سالح های هستهای را کاهش دهد .کارشناسان میگویند،
این اقدام ترامپ ،خطر وقوع جنگ هستهای را افزایش میدهد.

تعدیل موضع «مون جائهاین»

رئیسجمهور کرهجنوبی که طی روزهای گذشته ،گامهای مهمی را
برای ازسرگیری روابط با کرهشمالی برداشته بود ،موضع پرشتاب خود در
این مسیر را کمی تعدیل و اعالم کرد« :ما اختالف نظری با آمریکا نداریم.
آمریکا به طور کامل از مذاکرات بین دو کره حمایت میکند».
به گفته وی« ،واشنگتن ابراز امیدواری کرده که این مذاکرات به حل
مسئله هستهای کمک کند».
«این» گفت« :به نظرم ،ترامپ باعث شد تا مذاکره میان دو کره انجام
شــود و من میخواهم از او تشــکر کنم )!(.این اتفاق (مذاکره) ،حاصل
تحریمها و فشــارهای آمریکا بود ...هدف ما این اســت که کرهشمالی را
برای مذاکرات بیشتر با هدف خلعسالح اتمی این کشور ،ترغیب کنیم».
وی افزود« :اگر کرهشمالی باز هم دست به اقدامات تحریکآمیز بزند
یا صداقت نشــان ندهد ،جامعه بینالملل به تحریمهای شدید خود ادامه
میدهد  ...ســئول هرگز از هدفش که خلعســاح اتمی شبه جزیره کره
است ،دست برنمیدارد».
این درحالی است که مقامات کرهشمالی اعالم کردهاند سالحهای این
کشــور فقط علیه آمریکا بوده و علیه کرهجنوبی ،چین ،و روســیه به کار
گرفته نخواهد شد.
اقتصاد کرهجنوبی به شدت وابسته به آمریکا و بازارهای جهانی است و
رئیسجمهور کرهجنوبی با وقوف به این امر ،نمیتواند در سیاست خارجی
رادیکال عمل کند.
با این حــال ،مون جائهاین در موضعگیریهــای اخیر ،جانب مردم
کرهجنوبی را گرفت.
آمریــکا با دامن زدن به بحران در شــبهجزیره کره ،عم ً
ال چند هدف
را همزمان دنبال میکند که یکی از آنها ،فروش اســلحه به کشــورهای
منطقه است.
آخرین مورد فروش ســاح به کشورهای آسیای شرقی ،فروش چهار
سامانه ضدموشکی به ارزش  133میلیون دالر به ژاپن است که سهشنبه
گذشته ترامپ این توافق را به اطالع کنگره آمریکا رسانده است.

کوتاه از سراسر جهان
اسپانیا

رویترز« :آرتور مــاس» رئیسجمهور ســابق «کاتالونیا» اعالم کرد
از رهبری حزب سیاســی جداییطلب کاتالونیا اســتعفا میکند تا بدین
ترتیب ،فضا برای جذب رهبران جدید باز شــود .کاتالونیا مهرماه گذشته
شــاهد برگزاری همهپرسی جدایی بود .دولت مادرید هم این همهپرسی
را غیرقانونی اعالم کرد و اداره کاتالونیا را به طور مستقیم برعهده گرفت.

امارات

فــارس« :کیم تائه یونگ» وزیر دفاع ســابق کره جنوبــی از انعقاد
معاهدههــای نظامی مخفی بین امــارات و کره جنوبی خبر داد .به گفته
یونگ ،بر اساس یکی از این معاهدات ،در صورتی که امارات هدف حمله
نظامی قرار گیرد ،کره جنوبی متعهد است که به این کشور نیرو اعزام کند.

عراق

ایسنا« :حیدر عبادی» نخستوزیر عراق اظهار داشت :مقامات اقلیم
کردستان عراق در عمل به وعدههای خود مبنی بر اجرای قانون اساسی،
جدی نیستند.
وی گفت ،دولت بغداد هرگز اجازه نخواهد داد که کشــور عراق از نو
ویران شود.
«مسعود بارزانی» رئیس سابق اقلیم ،در اقدامی مغایر با قانون اساسی،
سوم مهرماه همهپرسی جدایی برگزار کرده بود .این اقدام موجب تیرگی
روابط میان بغداد و اربیل شده است.

ترکیه

خبرگزاری آناتولی« :مولود چاوش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه ،اعالم کرد
که روابط این کشور و آمریکا به دو دلیل مخدوش شده است؛ اول حمایت
واشنگتن از «فتحاهلل گولن» و دوم ،حمایت آمریکا از کردهای مسلح .وی
گفــت ،اگر آمریکا در این ارتباط ،تجدیدنظر نکند ،روابط فیمابین ،بدتر
هم خواهد شد.
ترکیه مدعی است ،گولن رهبری کودتای نافرجام  25تیر سال گذشته
را برعهده داشته است .گولن هماکنون در پنسیلوانیای آمریکا به سر میبرد
و واشنگتن از استرداد وی به ترکیه ،خودداری میکند.

پاکستان

هجوم آمریکاییها بهکتابفروشیها
برای خرید کتاب جنجالی ضد ترامپ

خبرگزاری فرانسه :کارشناســان و دیپلماتها میگویند ،تاثیر قطع
کمکهای آمریکا به پاکستان ،بر اقتصاد این کشور ،ناچیز خواهد بود.
آمریکا اخیرا کمکهای مالی به پاکستان را به بهانه حمایت این کشور
از تروریسم در افغانســتان ،قطع کرده است .به گفته کارشناسان ،چین
میتواند جای خالی آمریکا را برای پاکستان ،تا حدود زیادی پر کند.

کتاب «آتش و خشم :درون کاخ سفید ترامپ» که
ترامپ تا روز آخر تالش داشت مانع انتشار آن شود در
همان روزهای نخست عرضه در کتابفروشیهای آمریکا
با استقبال گسترده مخاطبان مواجه و نایاب شده است.
ایــن کتاب که در نقــد ترامپ اســت در صدر جدول
کتابهای پرفروش کتابفروشی آنالین «آمازون» قرار گرفته
است .در کتابفروشیهای واشنگتن این کتاب از همان جمعه
صبح نایاب شــد .بر اســاس گزارشها بسیاری از خریداران
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یک هیئت بینالمللی در مالزی:

آلسعود توان اداره مکه و مسجدالنبی را ندارد
جهان اسالم وارد عمل میشود

یک هیئت بینالمللی با اشــاره به عدم
صالحیت عربســتان در اداره امور حرمین
شریفین خواستار ورود یک گروه بینالمللی
از جهان اسالم به این مسئله شده است.
عدم صالحیت عربســتان در مدیریت اماکن
مقدس مســلمانان همواره یکــی از دغدغههای
جهان اسالم بوده و پس از فاجعه منا که هزاران
نفر از حجاج به دلیل بیکفایتی آلسعود کشته
شــدند این مسئله اهمیت بیشــتری یافت .در
همین ارتباط یک هیئت بینالمللی برای کنترل
مدیریت عربستان بر امور حرمین و اماکن مقدس
و اماکن و آثار تاریخی واقع در عربستان در مالزی
تشکیل شده است .به گزارش شبکه الجزیره ،این
هیئت سعی دارد مانع استفاده از اراضی مقدس
برای اهداف سیاسی سعو دیها شود .این هیئت
در بیانیهای اعالم کــرد .قصد دارد از بین بردن

هویت اسالمی شهرهای مکه و مدینه را متوقف
ســازد که به بهانه توســعه عمرانی این دو شهر

انجام میپذیرد.
هیئت مذکور در معرفی خود میگوید« :سعی

داریــم از تکروی عربســتان در مدیریت اماکن
مقدس مســلمانان جلوگیری کنیم تا سالمتی
حجاج و عمرهگــزاران را تامین کرده و نگذاریم
مسلمانان به دالیل واهی و غیر قانعکننده از زیارت
حرمین مکه و مدینه محروم شوند ».همچنین این
هیئت تالش خواهد کرد سهمیه حج و عمره بین
کشورهای مختلف به صورت عادالنه توزیع گردد.
ایــن هیئت میگوید تحقیقــات دورهای در
مورد اســتفاده عربســتان از اراضی مقدس طی
 100سال گذشــته انجام خواهد داد و تخلفات
سعودیها را رصد کرده و توصیههایی برای آنها
خواهد فرستاد .اطالعات بیشتری از صالحیتها
و پشــتوانه این مرکز منتشــر نشده است .خبر
تشکیل این هیئت همزمان با سفر محمد نجیب
عبدالرازق ،نخستوزیر مالزی به عربستان و زیارت
وی از حرم مکی و مسجد النبی منتشر شده است.

گزارش تازه سازمانهای حقوق بشری نشان داد

اوضاع حقوق بشر در عربستان و امارات هر روز بدتر از دیروز

براساس جدیدترین گزارشهای سازمانهای
حقوق بشری وضعیت حقوق بشر در عربستان
و امارات روز به روز در حال بدتر شدن است.
در حالی که عربستان و امارات در سه سال گذشته
مــردم بیگناه یمن را به خاک و خون کشــیدهاند و
سازمانهای بینالمللی در برابر این جنایت هیچ اقدام
عملی جز صدور بیانیه نداشــتهاند .اکنون نگاهها به
ســمت وضعیت وخیم حقوق بشــر در این دو کشور
متمایل شده است.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
در گــزارش خود از اوضاع حقوق بشــر در امارات ،به
«ســرکوب آزادی بیان»« ،شکنجه زندانیان»« ،ظلم
و ســتم به کارگران خارجی»« ،تبعیض علیه زنان»
و «دنباله روی دســتگاه قضایی از مسئوالن اجرایی و
دستگاههای امنیتی» پرداخته است.
در زمینه آزادی بیان ،گزارش کمیســاریای عالی
حقوق بشر سازمان ملل از زندانی کردن افراد و محاکمه
آنها صرفا به خاطر بیان نقطه نظرات و دیدگاههایشان و
انتقاد آنها از برخی نهادهای امارات سخن گفته است.
این کمیساریا بازداشت غیرقانونی افراد و ناپدید شدن

سعودیها شیعیان عوامیه را وحشیانه سرکوب کردند

آنها و انتقال آنها به زندانهای ســری به بهانه متهم
کردن آنها به تروریســم و جرم علیه امنیت کشور را
هم محکوم کرده است.
در این گزارش همچنین آمده« :مسئوالن اماراتی
از شــکنجه برای اعتراف گیری از متهمان اســتفاده

میکنند و آنها را از حقوق بهداشــتی و پزشکی خود
محروم میکننــد ».این کمیســاریا خواهان آزادی
«احمد منصور» از فعاالن حقوق بشری امارات شد و
نگرانی خود را از انتقام مســئوالن اماراتی از این فعال
به خاطر بیان دیدگاههایش در رســانهها و همکاری

او با ســازمانهای حقوق بشر بینالمللی ابراز داشت.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین
دادگاههای امارات را «فرمایشــی» دانســت .در این
گزارش  13صفحهای همچنین آمده «سیستم عدالتی
امارات پیچیده است که شــکایت کارگران مهاجر و
افراد بیشناســنامه در دســتگاه قضایی را با مشکل
مواجه میکند».
عالوهبر این سازمان عفو بینالملل نیز در بیانیهای
اعالم کرد« ،وضعیت حقوق بشر در عربستان هر روز
بدتر میشود و سرکوب جامعه مدنی و آزادی بیان در
این کشور بیوقفه ادامه دارد».
این ســازمان افزود« :عربستان از قانون مبارزه با
تروریســم برای وارد کردن اتهامات مبهم به مدافعان
حقوق بشر در دادگاههای بدنام سوءاستفاده میکند...
«دهها نویسنده ،وکیل و مدافع حقوق بشر در عربستان
پشت میلههای زندان هستند زیرا صرفا حق آزادی بیان
خود را اعمال کردهاند».
ســازمان عفو بینالملل تاکیــد کرد که کمپین
این ســازمان تا زمان آزادی همه زندانیان اندیشه در
عربستان ادامه خواهد یافت.

موسسه اروپایی حقوق بینالملل فاش کرد

اعدام چند شاهزاده معترض
طرح آلسعود برای مهار اعتراضها

موسســه اروپایی حقوق بینالملل فاش کرده شاه و ولیعهد
سعودی به دنبال به قتل رساندن شماری از شاهزادگان برای ایجاد
رعب و وحشــت در بین خاندان حاکم در عربستان و معترضان
هستند.
اخیرا طرح آلسعود برای افزایش قیمت بنزین باعث شروع تجمعات
اعتراضی و به راه افتادن موجی از اعتراضها در شبکههای اجتماعی علیه
آلسعود شده است .این مسئله در کنار انتشار خبر کشته شدن سه شاهزاده
معترض باعث هراس در دربار سعودی شده است ،از این رو به نظر میرسد
محمد بن ســلمان ولیعهد سعودی به دنبال برخورد با این مسئله است.

به گزارش تســنیم به نقل از روزنامه «الشرق»« ،محمود رفعت» ،قاضی
سابق دادگاه کیفری بینالمللی و رئیسموسسه اروپایی حقوق بینالملل
در واکنش به بازداشت اخیر  11شاهزاده معترض در جلوی کاخ الحکم در
شهر ریاض گفت« :حکومت سعودی درصدد کشتن شماری از شاهزادگان
است تا کسی بار دیگر جرئت نکند از این حکومت سرپیچی و تمرد کند».
رفعت در صفحه خود در شــبکه اجتماعی توییتر نوشته« :چیزی در
زندان الحائر که این  11شاهزاده در آنجا زندانی شدهاند ،در جریان است.
این شاهزادهها هنگام تجمع جلوی کاخ الحکم در اعتراض به بازداشت یکی
از بســتگان خود بازداشت شدند .مطالب درز کرده مبنی بر قتل برخی از

آنها ،حکایت از آن دارد که حکومت قصد دارد تا وارد گام بعدی شود .این
گام ،کشــتن برخی از شاهزادگان برای ایجاد رعب و وحشت در دل سایر
اعضای خاندان حاکم است».
برخی منابع علت تجمع  11شاهزاده را درخواست آنها برای پرداخت
قبوض برق و آب خود از سوی دولت و گرفتن غرامت به خاطر حکم قصاص
یکی از بستگان خود دانستند اما فعاالن سعودی در شبکههای اجتماعی
در این امر ابراز شــک و تردید کــرده و ابراز عقیده کردند که این تجمع
برای اعتراض درخصوص بازداشت بستگان آنها و ناپدید شدن محمد بن
نایف ولیعهد سابق سعودی بوده است.

ایندیپندنت :رئیس جمهور آمریکا در حرفزدن فرقی با یک کودک  8ساله ندارد

تحلیلهای صورت گرفته بر روی صحبتها
و واژههــای بهکار گرفته شــده توســط ۱۵
رئیسجمهوری آمریکا از  ۱۹۲۹نشان میدهد
که ترامپ از همگی آنها پایینتر است و همانند
یک بچه هشت ساله حرف میزند.
 10روز مانده به پایان ســال نخســت ریاســت
جمهوری ترامپ وی بــا چالشهای جدیدی روبهرو
است.
انتشــار کتاب «آتش و خشم» که در آن سالمت
روانی وی زیر سؤال رفته حسابی خشم وی را برانگیخته
اســت؛ به طوریکه «مایکل وولف» ،نویسنده کتاب
به این مسئلهاشــاره کرده و گفته خانواده ،دوستان
و همکاران ترامپ همگــی آمادگی وی را برای ادامه
ریاست جمهوری زیر سؤال بردهاند.

از ســوی دیگــر رســانههای
مخالف هــر روز از دروغگویی وی
و کاهش محبوبیتش مینویســند.
دادستان ویژه آمریکا هم بر اساس
گزارشها قرار اســت از وی درباره
دخالت روسها در انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا سؤاالتی بپرسد.
روزنامــه ایندیپندنت اما دیروز
تحلیــل جدیدی از نخســتین ۳۰
هزار واژه بهکار گرفته شده از سوی
دونالد ترامپ ،منتشــر کرده که مشخص میکند که
ســطح خواندن وی بین سه تا هفت است که کمتر از
هر رئیسجمهور دیگر از  ۱۹۲۹است.
بر اساس این گزارش دستور زبان و واژگان ترامپ

روزنامه هاآرتص از آغاز ســاخت تونلهای
عظیم در زیر شهر قدس برای حل مشکل کمبود
قبر برای دفن مردگان صهیونیست خبر داد.
مردگان صهیونیســت قبر برای دفن شدن ندارند
و به همین خاطر رژیم این کشــور دست به کار شده
اســت تا زیر شهر بیت المقدس شهر مردگان درست
کند .روزنامه صهیونیستی هاآرتص در این زمینه نوشت:
«اسرائیل ساخت تونلهای عظیم در زیر را برای دفن
مردگان آغاز کرده است».
در گزارش این روزنامه آمده است :با وجود ۴۰هزار
مورد مرگ در ســال عجیب نیســت کــه بزرگترین
گورستان قدس دیگر گنجایش نداشته باشد .براساس
گزارش این روزنامه ،قرار اســت ظرف یک سال دفن
مردگان در این تونلها آغاز شود و حل مشکل کمبود
قبــر نیز بین  ۱۲تا  ۱۴ســال از طریــق دو راهکار

ساختمانهای جدید و تونلها حل خواهد شد.
روزنامه گاردین نیز اخیرا ً در گزارشی در این زمینه

کتاب نیز اصحاب رســانهها هستند.بر اساس گزارش دویچه
وله مخالفت ترامپ با این کتاب تاثیر به ســزایی در استقبال
مخاطبان داشته است.
در این کتاب پشت پردههای بسیاری از اظهارات و اقدامات
مقامات آمریکایی فاش شده که باعث خشم ترامپ شده است.
به عنوان مثال در این کتاب آمده ،ترامپ سالمت روانی ندارد
و اینکه به اعتقاد مقامات آمریکایی عربستان تا سرحد مرگ
از ایران میترسد.

هم نسبت به هر رئیسجمهور دیگری از زمان «هربرت
هوور» ،سی و یکمین رئیسجمهوری آمریکا از ۱۹۲۹
تا  ۱۹۳۳واقعا ســاده است و اصال پیچیده نیست.این
مقایسه و سنجش بر مبنای مصاحبهها ،سخنرانیها و

کنفرانسهای خبری تمام  ۱۵رئیسجمهوری از زمان
 ۱۹۲۹است صورت گرفته است.
ایندیپندنت نوشته« :استفاده ترامپ از واژهها در
مقایســه با  ۱۴رئیسجمهوری پیش از وی تا ۱۹۲۹
بسیار کمتر است».
دیروز همچنین روزنامه واشنگتنپست در گزارشی
درباره «میزان دروغهای گفته شده از سوی ترامپ»
در طول یک ســال گذشته نوشت10« :روز مانده به
پایان سال نخســت ریاست جمهوری ترامپ ،وی در
 ۳۵۵روز کاریاش  ۲۰۰۱مغلطه یا ادعای نادرســت
مطرح کرده است.
این میزان ادعا و مغلطه از ســوی دونالد ترامپ،
رئیسجمهوری آمریکا به این معناست که وی در روز
بیش از  5/6ادعای دروغ مطرح میکند».

قبر در اسرائیل نایاب شد!
آغاز حفر تونلهای عظیم زیر شهر قدس

نوشته بود« :اسرائیل برای حل مشکل کمبود قبر «شهر
مردگان» در زیر قدس بنا میکند».

به گزارش ایسنا ،روزنامه گاردین در گزارش خود
با عنوان «شــهر مردگان زیرزمین ،تالشی برای مهار
ازدحام در گورســتانهای قدس» ،نوشته« :در پایین
گورســتان اصلی قدس در جبل هرتزل میتوان تونل
عظیمی را مشاهده کرد که این یکی از چندین تونلی
است که دیده میشوند.
در ایــن تپه این تونلها بــه گذرگاههای عریضی
تقســیم میشــوند که در اطــراف آن دیوارهایی با
سوراخهای بزرگ دیده میشــوند ...این شهر که در
زیرزمین است تالش چندماهه اسرائیل برای حل یک
بحران غیرعادی یعنی کمبود مکانهای دفن مردگان
اســت .سوزاندن اجساد در اسرائیل امری نادر است و
قدس به تنهایی به مســاحتی برای  ۴۴۰۰قبر جدید
در هر سال نیاز دارد .گورستانی که در زیرزمین ساخته
میشود برای  ۲۲۰۰۰قبر جدید است».

گزارش متفاوت خبرگزاری فرانسه
از ترکیب داعش در افغانستان

خبرگزاری فرانسه داعش در افغانستان را متشکل از افرادی در
این کشور ذکر کرده که متعلق به طبقه متوسط و باسواد جامعه هم
بوده و به خاطر سرخوردگی شدید از نیروهای آمریکایی و دولتی،
به این گروه تکفیری پیوستهاند.
خبرگزاری فرانســه گزارش داده ،گروه تروریستی داعش که طی 18
ماه گذشته مسئولیت حدود  20حمله تروریستی درسراسر افغانستان را
به عهده گرفته ،لزوماً متشکل از افراد ضعیف و فقیر جامعه نیست ،بلکه
اعضای آن را کسانی تشکیل میدهند که به طبقه متوسط تعلق دارند.
به گزارش ایسنا ،در این گزارش تحلیلی آمده است که «اعضای داعش
را دانشجویان ،استادان و مغازهداران تشکیل میدهند و اینها کسانی هستند
که از دست نیروهای امنیتی افغانستان و نیروهای آمریکایی میگریزند».
در ادامــه این گزارش به نقــل از «مایکل کوگلمن» تحلیلگر «مرکز
ویلسون» در واشنگتن میخوانیم« :اینها (اعضای داعش) فقط یک گروه
ساده نیستند که پایگاهی روستایی در شرق افغانستان داشته باشند ،آنها
دســت به حمالتی سطح باال (پیچیده) در پایتخت افغانستان میزنند و
من فکر میکنم که این مسئله ،نگرانکننده باشد».
گروه تروریستی داعش که در افغانستان و پاکستان فعالیت میکند،
نام خود را «داعش خراســان» گذاشته است .این گروه که از سال 2014
در منطقه اعالم موجودیت کرده ،در کابل دســت به حمالت تروریستی
میزند و مراکز شــیعی از هدفهای دائمی آنهاست .به گفته تحلیلگران،
آنها مشکل جذب نیرو ندارند!
به گفته یک تحلیلگر ارشــد به نام «برهــان عثمان» ،عناصر داعش
آزادانه به همراه اعضای خانواده خود زندگی میکنند ،به سر کالسهای
درس میروند و حتی کار میکنند.عناصر داعش کامال نســبت به شهر
کابل آشــنایی دارند و طی دیدارهای شبانه ،حمالت تروریستی خود را
طراحی میکنند.یک دیپلمات غربی هم به خبرگزاری فرانسه گفته ،این
یک ساختار انطباقپذیر است.قب ً
ال یک منبع امنیتی در افغانستان گفته
بود ،در کابل بیش از  20شــبکه «داعش  -خراسان» فعال هستند .این
شآموزان مدارس و حوزهها
گروه از میان اصحاب رسانه ،دانشگاهیان ،دان 
و نمازگزاران مساجد نیرو جذب میکند.به گفته منابع فوق ،نحوه ارتباط
داعش  -خراســان با داعش در عراق و سوریه ،مشخص نیست .پیش از
این یک مقام روس گفته بود ،آمریکا حدود  10هزار نفر از اعضای داعش
را از سوریه به افغانستان هلیبرن کرده است.

آخرین تحوالت عملیات آزادسازی ادلب
ارتش سوریه به فرودگاه شهر نزدیک شد
نیروهای مقاومت و ارتش سوریه در ادامه پیشرویهای خود در استان
«ادلب» سوریه ،شهرک راهبردی «الجابریه» را از تروریستهای «جبهه
النصره» پس گرفتند و به فرودگاه اشغالی «ابوظهور» هم نزدیک شدند.
به گزارش فارس ،موفقیت جدید ارتش سوریه و مقاومت ،آزادسازی شهرک
«الجابریه» از دست تروریستهای «جبهه النصره» است که سهشنبه اتفاق افتاد.
این شــهرک با راهآهن ،به شهرک «ابوظهور» وصل است ،یعنی همان جایی که
فرودگاه نظامی مشهور «ابوظهور» در آنجا قرار دارد.نیروهای ارتش و مقاومت در
نظر دارند این فرودگاه را در اســرع وقت از کنترل تروریستها خارج کنند.عالوه
بر آن ،شهرک الجابریه بر دو شهرک «معریا» و «الحصیه» مشرف است .به همین
خاطر ،مواضع تروریستها در این دو شهرک نیز از لحاظ آتشباری ،ساقط شده به
شمار میروند .ادلب آخرین مقر تروریستهای تکفیری در سوریه است و آزادی
آن اهمیتی فراوان دارد.

قطع کمک به تروریستها

همزمان با این تحوالت «آلکسی پوشنکف» سناتور روس اعالم کرد ،مقامات
آل ســعود مخالفان دولت سوریه را به قطع کمکهای نظامی تهدید کردهاند .به
گفته پوشــنکف ،اگر چنین اتفاقی بیفتد ،گامی مهم برای حل بحران هفتساله
سوریه خواهد بود.
به نوشته مجله آمریکایی «فارین پالیسی» ،پیش از این عربستان از مخالفان
دمشق (بخوانید تروریستها) خواسته بود در کنفرانس «سوچی» (روسیه) شرکت
کنند و روی مذاکرات سیاسی ،متمرکز شوند.به نوشته این مجله ،با توجه به ضعیف
شــدن نقش آمریکا در منطقه ،توجه عربستان به روسیه و سازمان ملل معطوف
شده اســت.این در حالی است که تروریستها هنوز به ضعف آمریکا و عربستان
پی نبردهاند و همچنان به دنبال براندازی دولت «بشار اسد» با سالح هستند!
این مجله روز سهشــنبه به نقل از برخی منابع وابســته به مخالفان سوری و
دو دیپلمات دیگر نوشت« ،عادل الجبیر» ،وزیر خارجه عربستان بر نیاز به تمرکز
نیروها برای دســتیابی به توافقی سیاسی با دمشق در کنفرانس صلح سوچی در
ماه جاری میالدی تأکید دارد.فارین پالیسی نوشت ،این اظهارات الجبیر به منزله
شکســتی دیگر برای گروههای سوری مسلح مخالف رئیسجمهور سوریه است،
کسانی که در ژوئیه گذشته حمایتهای نظامی محرمانه آمریکا را از دست دادند.
مهمتر از آن ،پیام عربســتان درباره موفقیت دیپلماسی روسیه در ترسیم آینده
سوریه پس از جنگ است.این مجله در ادامه نوشت :حتی در حال حاضر سازمان
ملل نیز در مورد مشارکت در طرح صلح روسیه دچار اختالف شده است« ،استفان
دی میســتورا» فرستاده ویژه این سازمان به سوریه در پس پرده در تالش است
بتواند در مذاکرات سوچی شرکت کند .او عربستان و مخالفان سوری را به حضور
در مذاکرات تشــویق میکند.به نوشته این مجله آمریکایی ،نفوذ رو به گسترش
دیپلماســی روسیه در ترسیم آینده سوریه به دلیل ناکارآمدی دیپلماسی آمریکا
ممکن شده اســت ،دولت دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا بیشتر بر مبارزه با
داعش و مقابله با ایران به جای ترسیم آیندهای سیاسی برای کشوری که جنگ
آن را نابود کرده ،تمرکز دارد.
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