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ای��ن روزه��ا در حالی فضای رس��انه ای و سیاس��ی جهان 
معطوف به تحوالتی همچون اقدام سعودی در ربایش و زندانی 
کردن سعد حریری نخست وزیر لبنان و البته اقدامات بن سلمان 
ولیعهد س��عودی برای تکیه زدن بر تخت پادش��اهی معطوف 
شده که منابع خبری اعالم کردند رؤسای ستاد ارتش های ۱۴ 
کش��ور عضو ائتالف ضد داعش روز چهارشنبه در اردن نشست 
برگزار می کند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد که 
برت مک  گورک، فرس��تاده دونالد ترامپ، رئیس جمهوری این 

کشور به همراه هیأتی در نشست اردن شرکت خواهند کرد. 
نشس��ت اخیر ائتالف تحت امر آمریکا با حضور فرماندهان 
ارش��د این ائتالف در ۲۲ س��پتامبر در س��طح وزرا در حاشیه 
مجم��ع عمومی س��ازمان ملل برگزار ش��د. با توج��ه به روند 
تحوالت منطقه از جمله اذع��ان جهانیان به نقش مقاومت در 
پای��ان دادن به حیات تروریس��م در منطقه این س��وال مطرح 
می ش��ود ک��ه هدف از برگزاری نشس��ت اردن چیس��ت و چه 
منافعی را پیگیری می کنند؟ برخی ناظران سیاس��ی با اش��اره 
به توافقات اخیر پوتین و ترامپ درباره گس��ترش حوزه منطقه 
بدون تنش در س��وریه این نشست را اقدامی جهت هماهنگی 

میان ائتالف آمریکایی برای تحقق این طرح عنوان می کنند.
ای��ن امر در حالی مطرح ش��ده که نوع رفت��اری آمریکا در 
ارسال تسلیحات برای تروریست ها و نیز تحرکات مستقیم آمریکا 
در رقه بیانگر مولفه ای ورای توافقات روس��یه و آمریکا است که 

در چند محور قابل بررس��ی است. نخست آنکه بقای داعش به 
روزهای پایانی خود نزدیک می شود در حالی که جهانیان اذعان 
دارند که این مسئله برگرفته از عملکردها و دستاوردهای جبهه 
مقاومت و متحدانش اس��ت. این امر قطعا هزینه های بس��یاری 
برای آمریکا و ش��رکایش که همواره به حمایت از تروریس��ت ها 
پرداخته اند به همراه خواهد داش��ت لذا به دنبال اهمیت زدایی و 

حتی ریختن این دستاوردها در سبد خود هستند.
سفر مقامات ارشد برخی کشورهای اروپایی نظیر ماکرون 
رئیس جمهور فرانسه، جانسون وزیر خارجه انگلیس به منطقه 
و نیز برگزاری نشس��ت ائتالف ضد داع��ش را می توان در این 
چارچوب ارزیاب��ی کرد. آنها برآنند تا چن��ان وانمود کنند که 
نقش اصلی در مبارزه با تروریس��م داش��ته اند تا پرونده س��یاه 
خ��ود در ناامن س��ازی منطق��ه را پنه��ان س��ازند. نکته مهم 
آنک��ه رفتارهای آمریکا نش��ان می دهد که همچنان سیاس��ت 

بحران س��ازی در س��وریه را اجرا می کند و به دلیل تنش های 
ایجاد شده میان ترکیه و غرب، آمریکا گزینه ای جز رویکرد به 
اردن ن��دارد چنانکه گزارش ه��ا از تحرکات نظامی از مرز اردن 

علیه سوریه حکایت دارد. 
در جمع بن��دی کلی از آنچه ذکر ش��د می ت��وان گفت که 
برگزاری نشس��ت اردن نه برای حل بحران ناامنی منطقه بلکه 
اقدامی برای ادامه بحران س��ازی در منطقه اس��ت که بخش��ی 
از اه��داف آن نی��ز کمرنگ س��ازی دخالت عربس��تان در امور 
داخلی لبنان و ربایش نخس��ت وزیر این کشور است چنانکه در 
روزهای اخیر با فضاس��ازی علیه جبهه مقاومت ابعاد دیگری از 
ای��ن طراحی را اج��را کرده اند. اگر ائتالف ض��د داعش واقعا به 
دنبال مبارزه با تروریس��م اس��ت باید به حمایت از تروریست ها 
پای��ان داده و بر جایگاه مقاوم��ت در امنیت جهانی اذعان و به 

سیاست های بحران ساز خود در سوریه پایان دهد. 

مترجم: حسين ارجلو2017/11/12كیوسك

در برابر ایران محتاط تر باشيد
یک رسانه انگلیسی به نقل از کارشناسان غربی مدعی 
شده علی رغم حمایت های رئیس جمهور آمریکا از سیاست های 
عربس��تان، واشنگتن در حال ارسال سیگنال هایی است که 
تمایل این کش��ور را به اتخاذ سیاست های محتاطانه تر در 
کشمکش قدرت با ایران نشان می دهد. با این حال، ترامپ 
که همانند حکومت عربستان ایران را تهدیدی برای منطقه 
می داند، تهران را بابت حمله موشکی ارتش یمن به فرودگاه 

»خالد ملک« در ریاض مقصر دانسته است.
تصریح ترامپ به دخالت روسيه در انتخابات آمریکا

رئیس جمهور آمریکا از اظهاراتش درباره پرونده دخالت 
روسیه در انتخابات آمریکا عقب نشینی کرد. ترامپ گفته 
بود والدیمیر پوتین، در دیدار با وی در حاش��یه نشس��ت 
اپک به او گفته که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 
سال ۲0۱6 دخالت نکرده است. ترامپ تصریح کرده بود: 
»او )پوتین( خیلی خیلی قاطعانه گفت که این کار را انجام 
نداده اس��ت.«؛ وی س��پس از »جان برنان«، رئیس قبلی 
سیا، »جیمز کالپر«، مدیر اطالعات ملی آمریکا و »جیمز 
کومی«، رئیس س��ابق اف بی آی که تحقیق درباره دخالت 

روسیه در انتخابات را کلید زده بودند انتقاد کرد.
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سعد حریری ربوده شده است
میش��ل عون رئیس جمهور لبنان به سفرای خارجی 
گفته اس��ت که نخس��ت وزیر این کشور که هفته گذشته 
به طور ناگهانی در عربستان سعودی استعفا کرده، ربوده 
شده است. رئیس جمهور لبنان گفته است: تمام چیزهایی 
که سعد حریری گفته است یا شاید بگوید، منعکس کننده 
واقعیت نیس��ت آن هم به دلیل مرموز بودن وضعیت وی 
پس از ناپدید شدن از انظار عمومی در عربستان سعودی 

از هفته گذشته تاکنون.
آمادگی برای برکناری نخست وزیر بریتانيا

۴0 نماینده محافظ��ه کار در پارلمان موافقت خود را 
برای امضای نامه عدم اعتماد به ترزا می نخست وزیر بریتانیا 
اعالم کرده اند. این نامه به 8 امضای دیگر نیاز دارد تا حزب 
محافظه کار به اجماع نهایی برای آغاز روند و مکانیس��می 
دس��ت یابد که می تواند براس��اس آن نخست وزیر را از کار 
برکنار و یک محافظه کار دیگر را به جای وی انتخاب کند. 
ترزا می از زمان برگزاری انتخابات زودرس اقتدار خود را از 
حزب محافظه کار به شدت از دست داده است. وی تصور 
می کرد که با برگزاری این انتخابات خواهد توانست اکثریت 

مطلق کرسی های پارلمان را کسب کند.
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حمایت اروپا از تمرکز قدرت در افغانستان
»پیری مابدون« س��فیر اتحادیه اروپا در افغانس��تان به 
»تلویزیون یک« گفت چنانچه فساد اداری ادامه یابد، ممکن 
اس��ت این موضوع س��بب قطع کمک های اتحادیه اروپا به 
افغانستان ش��ود. وی درباره برخی انتقادات از تمرکز قدرت 
در حکومت وحدت ملی نیز اظهار داشت غیرمتمرکز بودن 
قدرت در دموکراس��ی های نوپا بس��یار مشکل است و افزود: 
بدون نیروی بشری و سرمایه مالی غیرمتمرکز کردن کلمه ای 
پوچ است و ما نمی خواهیم این امر در افغانستان اتفاق بیفتد.

اتهام رفتار نامناسب به سناتور کاليفرنيا
جنیفر کوارت پس از انتش��ار گزارشی مبنی بر آغاز 
تحقیقات س��نا درباره اتهام��ات وارده به س��ناتور تونی 
من��دوزا مبنی بر دعوت یک هم��کار زن جوان به منزل 
برای بررس��ی رزومه شغلی اش اعالم کرد که این سناتور 
با وی نیز رفتار نامناس��بی داشته است. کوارت گفت که 
مواجهه وی با مندوزا زمانی رخ داد که او ۱9 سال داشت 
و در س��ال ۲008 به عنوان یک کارآموز در دفتر حومه 
نوروالک مشغول به کار بود. مندوزا در آن سال 36 ساله 
بود و برای ش��رکت در همایش حزب دموکرات به س��ن 

خوزه سفر کرده بود.
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روند خرید سامانه اس۴۰۰ تکميل شده است
نورالدین جانیکلی وزیر دفاع ترکیه در اظهاراتی تأکید 
کرد: آنکارا خرید س��امانه دفاع هوایی اس۴00 از روسیه را 
تکمیل کرده اس��ت. اس۴00 روسی پیشرفته ترین سامانه 
ضدهوایی و موشکی بلندبرد است و می تواند 3 نوع موشک 
را حمل کند که قابلیت نابود کردن اهداف مختلف از جمله 
موش��ک های بالس��تیک و کروز را دارد. این سامانه قابلیت 
رهگیری و هدف قراردادن 300 هدف را به طور همزمان دارد 

و برد این سامانه بیش از ۲7 کیلومتر اعالم شده است.
تردید سناتور روس در پایبندی آمریکا به تعهداتش

"فرانس کلینس��وویچ" نایب رئیس کمیته امور دفاع 
و امنیت شورای فدراسیون )سنای( روسیه معتقد است، 
روسیه در بیانیه مشترک مربوط به سوریه که در حاشیه 
نشست سران در ویتنام صادر شد، بار دیگر آمادگی خود 
برای برطرف ک��ردن اختالفات و عادی س��ازی روابط با 
آمریکا را ثابت کرده است. این مقام پارلمانی تاکید کرد: 
»البته این مسئله هم اهمیت دارد که آیا طرف آمریکایی 
حاضر خواهد شد به توافقات انجام شده با مسکو در این 
رابطه متعهد بماند؟ در مورد روسیه که ما بار دیگر ثابت 

کردیم، هر چند بسیار کوتاه.«
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سياه پوستان در تبعيض
ماهورا کيهانی

ساکنان سرزمین های اش��غالی، به جز نداشتن حق 
انتخاب همس��ر، محدودیت در انتخاب مشاغل، تبعیض 
دینی و البته انواع و اقسام تبعیضات که با توجه به پیشینه 
تاریخی خود باید تحمل کنند اکنون باید تبعیضی را به 
واس��طه رنگ پوستشان بپذیرند. متوجه شدیم که عالوه 
بر این تبعیض ها یک نقض گس��ترده حقوق بشر نیز در 
سرزمین های اشغالی برای شهروندانی که با وعده و فریب 

به این مناطق فراخوانده شدند وجود دارد.
س��ران این منطقه که رژیم من درآوردی پر حرف و 
حدیث یهود را بر مناطق ساکنان فلسطین بنا نهاده اند، 
در بین یهودیان صهیونیس��تی به جز تبعیضی که برای 
خالص بودن ژن یهودی!! یعنی معلوم بودن نس��ل افراد 
ایج��اد کرده ان��د بین یهودیان رنگین پوس��ت و س��فید 

پوست تفاوت های فاحشی را مقرر می دارند.
تبعیض نژادی علیه س��یاهان در اس��رائیل همه جا 
جریان دارد. در بازار کار نیز معموال مشاغل دست پایین 
مانند تمیز کردن خیابان ها و س��رویس های بهداشتی به 
این افراد واگذار می شود. اکثر رنگین پوستان دراسرائیل 
از این تبعیض نژادی رنج می برند. برای مثال یک س��یاه 
قادر به اجاره منزلی در جایی که سفیدپوستان ساکن اند 
نیست. آمارهای رسمی می گوید فالشاها بیشترین درصد 
بیکاری را دارند. بیکاری نیز موجب رش��د جرایم در بین 
این گروه می ش��ود و ب��رای همین معموال فالش��اها به 
جرم های مرتبط با موادمخدر و... گرفتار می شوند. گفته 
می ش��ود تعداد زندانیان فالشا در زندان های اسرائیل به 
۴0درصد می رس��د ح��ال آنکه در تمام اس��رائیل حدود 
۱35ه��زار یه��ودی اتیوپیایی تبار زندگ��ی می کنند که 
درمجموع ۲ درصد جمعیت اسرائیل را تشکیل می دهد.

ای��ن تفاوتها ب��ه قدری فاحش بود ک��ه در دوره ای 
مردم رنگین پوست را به خیابانها کشید و سرانجام کار 
به آنجا رسید که نخست وزیر اسرائیل وعده بازنگری در 
قوانین و مقرراتی را داد که حاوی تبعیض نژادی باش��د 
به این ش��رط که جوانان فالش��ا نیز نخواهند از طریق 

خشونت به حقوق شان دست یابند.
این توافق البته خدعه جدیدی بود برای کسانی که 
صرفا به دلیل رنگ پوست شان از جامعه طرد شده اند و 
نشان می دهد که مس��اله برسر قوانین و مقررات اداری 
نیس��ت بلکه بیش��تر به فرهنگ نژادپرستی برمی گردد. 
فرهنگی که معتقد اس��ت یک یهودی س��یاه برای این 
س��اخته شده اس��ت تا به یهودیان سفید خدمت کند و 

این دو حقوقی مساوی ندارند. 
این رفتار درس��ت هم��ان چیزی اس��ت که مکتب 
صهیونیس��تی آن را وقتی قرار می ش��ود درباره خودشان 
اجرایی شود تقبیح می کند! اعتقاد صهیونیست ها این است 
که نازی ها هم یهودیان را موجوداتی پس��ت می دانستند 
که باید به دیگران خدمت کنند اما این نگاه نژادپرس��تانه 
همان چیزی اس��ت که ریشه اصلی مکتب صهیونیستی 
را تش��کیل می دهد و امروز برای س��اکنان سرزمین های 

اشغالی حتی خود یهودیان جاری است.
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در س��رکوبی دیگ��ر ک��ه به 
گ�زارش آخر

گروه بين الملل
صورت  وهابی��ون  خواس��ت 
گرفت��ه، در حمل��ه نیروهای 
پلیس نیجریه به عزاداران اربعین حسینی در شهر 

ابوجا چهار نفر شهید و دهها نفر زخمی شدند.
ش��ماری از عزاداران امام حسین)ع( در حمله 
نیروهای پلیس نیجریه به عزاداران اربعین حسینی 
در ش��هر ابوجا به شهادت رس��یدند و شماری نیز 
زخمی و تعدادی نیز بازداش��ت شدند. چهار نفر از 
شرکت کنندگان در راهپیمایی اربعین حسینی در 
تیراندازی بی هدف نیروهای پلیس در ش��هر ابوجا 
ش��هید و ده ها نفر نیز زخمی شدند. منابع محلی 
گفتند پلیس نیجریه ش��ماری از شرکت کنندگان 
در ای��ن راهپیمایی را نیز بازداش��ت کرد. تعدادی 
از س��ازمانهای حقوقی از اینگونه موارد نقض ابراز 
نگرانی کردند و به دولت نیجریه درباره پیامدهای 
چنی��ن موارد نقض و آثار منفی آن بر همزیس��تی 

اجتماعی و ثبات این کشور هشدار دادند.
سال گذشته نیز این سرکوب تکرار شد چنانکه 
سخنگوی رسمی جنبش اسالمی نیجریه پلیس این 
کش��ور را به اس��تفاده از گازهای سمی در سرکوب 
شرکت کنندگان در مراس��م اربعین حسینی متهم 
کرد. سنوس��ی عبدالقادر سخنگوی رسمی جنبش 
اسالمی نیجریه در گفت وگو با تلویزیون العالم گفت 
پلیس نیجریه با گازهای س��می راهپیمایان اربعین 

حسینی را در شهر کانو سرکوب کرد. 
وی ادعاه��ای پلی��س را درخص��وص اینک��ه 

ش��رکت کنندگان در مراس��م اربعین مس��لح بودند 
تکذی��ب ک��رد و از مقامات نیجریه تحویل اجس��اد 
ش��هدا و آزادی بازداشت ش��دگان را خواس��تار شد. 
عبدالقادر گفت: »ما به صورت رسمی از پلیس مجوز 
راهپیمایی مسالمت آمیز حسینی را خواستار شدیم 
 ام��ا آنها اع��الم کردند ما درخواس��تمان را دیر ارائه 
کرده ایم و برای همین به سرکوب آن اقدام کردند. 
آثار عجیبی بر بدن بیشتر قربانیان دیده می شود که 
این نشان می دهد پلیس از گلوله ها و گازهای سمی 
استفاده کرده است. ما تحویل اجساد شهدای خود را 
برای تدفین آنها خواستاریم و همچنین می خواهیم 
بازداش��ت شدگان به ویژه نوجوانانی که سن آنها به 

هجده سال نرسیده است آزاد شوند.«
براس��اس ادعای مس��ئوالن این ایالت، حبس 
طوالن��ی م��دت و پرداخت جرایم نق��دی از جمله 
مجازات های عنوان ش��ده برای همکاری یا عضویت 
در جنبش اسالمی نیجریه است. این درحالی است 
که شیعیان این کشور همواره مورد ظلم و سرکوب 
ارتش و نیروهای امنیتی این کش��ور قرار داشته اند. 
الزم به ذکر است در جنایتی دیگر ارتش نیجریه با 
حمله به محل های حضور ش��یعیان این کش��ور در 

ش��هر زاریا، ده ها تن از جمله اعضای ارشد جنبش 
اس��المی نیجریه را به ش��هادت رس��اند. در حمله 
نیروه��ای ارتش نیجریه به منزل ش��خصی ش��یخ 
»ابراهیم زکزاکی« رهبر شیعیان نیجریه در منطقه 
»گیسلو« در شهر »زاریا« در ایالت »کادونا« چندین 

نفر از نزدیکان شیخ زکزاکی به شهادت رسیدند.

جنبش اسالمی نیجریه با صدور بیانیه ای اعالم 
کرد در جریان حمله نیروهای ارتش این کش��ور به 
محل اقامت شیخ زکزاکی، چندین عضو ارشد این 
جنبش از جمله شیخ محمد توری، دکتر مصطفی 
س��عید، ابراهیم عثمان و جمی گلیما به ش��هادت 
رس��یده اند.همچنین »زینت ابراهیم« همسر شیخ 

زکزاکی و س��ید علی پس��ر وی نیز در میان ده ها 
شهید حمالتی هستند. شیخ زکزاکی جمعا ۴ پسر 
داش��ت که سه نفر از آن ها سال گذشته در جریان 
حمله ارتش به راهپیمایی روز قدس شهید شدند و 
تنها پسر باقی مانده وی یعنی علی نیز دیروز شهید 
ش��ده است. شاهدان عینی در ش��هر زاریا پیش از 
این به ف��ارس گفته بودند که که »ش��یخ محمود 
محمد توری« و دکتر »مصطفی«، به ترتیب معاون 
و پزش��ک شیخ زکزاکی در این حمله جان خود را 
از دس��ت داده اند. ارتش نیجریه اقدام به آتش زدن 
منزل شیخ زکزاکی کرده و با تخریب بخش زیادی 
از خانه، شماری از افراد همراه شیخ را کشته و شیخ 

زکزاکی را بازداشت کرده است.
در جری��ان درگیری ه��ای دس��ت کم ۱0 نفر از 
حامیان ش��یخ زکزاکی که برای جلوگی��ری از ورود 
نیروهای نظامی اطراف محل اقامت وی حلقه انسانی 
تش��کیل داده بودند، به ضرب گلوله نظامیان شهید 
شده اند. گفته می شود که بر اثر این حمله که با پرتاب 
مواد منفجره نیز همراه بوده، بخش��ی از س��اختمان 

محل اقامت شیخ زکزاکی تخریب شده است.
این جنبش ادع��ای ارتش مبنی بر تالش این 
گروه برای ترور فرمانده ارتش را نیز از اس��اس رد 
کرده و آن را »دروغی آشکار« توصیف کرده است. 
س��خنگوی ش��یعیان نیجریه دولت این کش��ور را 
مس��ئول کامل اتفاقات دو روز گذش��ته دانسته و 
اقدامات نظامیان علیه اقلیت ش��یعه در این کشور 

را به شدت محکوم کرده است.

ارتش نيجریه سرکوب مسلمانان را تکرار کرد

شهادت عزاداران اربعین حسینی در ابوجا

پاری��س تالش می کن��د در ح��ل پرونده 
خط بازداشت سعد حریری، نخست وزیر لبنان س����ر

به عربس��تان کمک کند و ای��ن پرونده در 
ح��ال حاضر یکی از دغدغه های اصل��ی اداره کل امنیت خارجی 
فرانسه به ریاست "برنار امی"، سفیر سابق فرانسه در لبنان است.

به نوش��ته روزنام��ه فرامنطقه ای رای الی��وم، برخی منابع 
آگاه در پاریس اظهار داشتند، فرانسه این روزها تالش می کند 
به عربس��تان کمک کند، راه حلی برای مس��اله بازداشت سعد 
حریری، نخس��ت وزیر لبنان بیابد چراکه این پرونده به شکلی 
خطرناک چهره عربستان را در جامعه بین الملل مخدوش کرده 
و عربس��تان را به عنوان کش��وری جلوه می دهد که توافق های 
بین المللی درباره هیئت های دیپلماتیک و سفر مسئوالن عالی 
رتبه کش��ورها را نقض می کن��د. در حال حاضر این توافق نظر 
وج��ود دارد که ری��اض حجم پیامدهای منف��ی ارجاع پرونده 
بازداش��ت حریری در ش��ورای امنیت را درک نکرده و متوجه 
نیس��ت که در صورت طرح این پرونده در شورای امنیت هیچ 
یک از کش��ورهای دوست و هم پیمانش نمی توانند به او کمکی 
کنن��د چراکه این اقدام خط قرمزی اس��ت که هیچ کش��وری 
هرچه قدر هم قدرتمند ب��ه آن مبادرت نمی ورزد و احتماال با 

محکومیت های شدید بین المللی مواجه خواهد شد.
مس��ؤوالن فرانسوی از سناریوهای مختلفی برای کمک به 
عربس��تان در حل این پرونده سخن می گویند که یکی از آنها 
انتقال حریری به پاریس برای اقامت موقت با این بهانه اس��ت 

ک��ه او در لبنان امنیت ندارد، این س��ناریو ب��ا ادعاهای ریاض 
درباره دالیل اس��تعفای حریری هماهنگ اس��ت و پس از آن 
حریری می تواند به بیروت بازگشته و یا اینکه در فرانسه بماند. 
به نظر می رسد این سناریو موافقت اولیه عربستان را در مقابل 
س��کوت حریری و تکذیب هرگونه بازداش��تی در این کشور به 

دست آورده است. 
خبر دیگ��ر آنکه لبنان جهت اعالم همبس��تگی با س��عد 
حری��ری و از بین بردن ابهامات درب��اره حضورش در خارج از 
کشور در بیروت ش��اهد دوی ماراتن بود. محمد امین، یکی از 
رهبران جریان المس��تقبل وابسته به سعد حریری گفت: عمال 
جنگ منطقه ای واقعی به وجود آمده و این جنگ خطر واقعی 
بر منطقه است. س��اعاتی پس از آنکه عکس ولیعهد عربستان 
در یکی از اس��تان های لبنان به آتش کشیده شد، وزیر کشور 

دستور داد تا همه عکس ها از سطح شهر جمع آوری شود. 
مناب��ع لبنانی می گویند عربس��تان با ت��الش برای حذف 
سعد الحریری از صحنه سیاسی لبنان می خواهد برادر بزرگتر 
وی را به نخس��ت وزیری این کشور برساند. برخی ادعا کرده اند 
نخست وزیر لبنان از شرکت کنندگان در مراسم استقبال از شاه 
سعودی هنگام بازگشت وی از مدینه به ریاض بود. نعیم قاسم 
معاون دبیرکل حزب اهلل با اشاره به اقدامات ریاض برای بر هم 
زدن ثبات لبنان گفت، عربس��تان سعودی در چارچوب اهداف 
رژیم صهیونیستی اقدام می کند. بن سلمان منافع عربستان را 

قربانی جاه طلبی خود کرده است. 

گروه های مس��لح غوطه ش��رقی که تحت 
حمایت کش��ورهای غربی هستند، توافق غ�رب آس�يا

ایجاد مناطق کاهش تنش در این منطقه 
را نقض کردند.

گروه های مسلح با دو خمپاره منطقه الزبلطانی در دمشق 
را هدف قرار دادند. گفتنی اس��ت به دنبال این ش��لیک ، یک 
نفر زخمی و به اموال عمومی و اختصاصی مردم خسارت هایی 
وارد ش��د.در همین ح��ال وزارت خارجه آمری��کا در بیانیه ای 
اعالم کرد که نشس��ت ائتالف بین المللی ض��د داعش که روز 
چهارش��نبه در اردن برگزار می ش��ود فرصتی را برای شرکای 
ائتالف جهت بررس��ی گام های آتی در تضمین شکست دائمی 
داعش در عراق و س��وریه به ویژه پس از آزادس��ازی شهرهای 

موصل و رقه فراهم می کند. 
وزارت خارجه آمریکا در بیانیه مذکور همچنین اعالم کرد 
که برت مک  گورک، فرس��تاده دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
این کش��ور به همراه هیأتی در نشس��ت ائتالف بین المللی ضد 
داعش در اردن شرکت خواهند کرد.در بیانیه مذکور همچنین 
آمده اس��ت: شرکت کنندگان در این نشست به بررسی راه های 
سرعت بخش��یدن به گام های مش��ترک برای شکست داعش 
خواهند پرداخت. نشس��ت اخی��ر ائتالف تحت ام��ر آمریکا با 
حضور فرماندهان ارش��د این ائتالف در ۲۲ سپتامبر در سطح 

وزرا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد.
خب��ر دیگر آنکه در حمله هوایی نیرو های به اصطالح ائتالف 

بین المللی تحت فرماندهی آمریکا به حومه شهر دیرالزور در شرق 
سوریه دست کم ۱0 غیرنظامی شهید شدند. منابع محلی و رسانه ای 
سوریه روز یکشنبه اعالم کرد جنگنده های ائتالف آمریکایی جنایت 
و کش��تار جدیدی بر ضد غیرنظامیان سوری مرتکب شدند و این 
بار با بمباران منطقه تل الشایر در حومه شهر دیرالزورو در نزدیکی 
مرز های س��وریه و عراق دس��ت کم ۱0 غیرنظام��ی و تعدادی از 

نیرو های امدادرسان سوری را به شهادت رساندند. 
ای��ن منابع افزودند: ب��ر اثر بمب��اران جنگنده های ائتالف 
آمریکای��ی بی��ش از ۱0 غیرنظامی و تع��دادی نیرو های امداد 
رس��ان که تالش داش��تند مجروحان را به بیمارس��تان انتقال 
دهند، جان باختند و خسارات زیادی هم خانه ها و اموال مردم 
وارد شد. منابع محلی گزارش دادند: همزمان با بمباران منطقه 
تل الش��ایر، هواپیما های بدون سرنش��ین ائتالف آمریکایی نیز 
یک خودروی حامل حامل نیرو های امدادرس��ان و زخمی ها را 

هدف قرار دادند و آن را منهدم کردند. 
همچنین وزیر مش��اور در امور رس��انه و سخنگوی رسمی 
دول��ت اردن از توافق س��ه جانبه آمریکا، روس��یه و اردن درباره 
ایجاد منطقه کاهش تنش موقت در جنوب س��وریه خبر داد. از 
سوی دیگر یک هیأت فرانسوی که به سوریه سفر کرده است در 
جریان بازدید از شهر حلب تأکید کرد که شکست همه توطئه ها 
علیه س��وریه در تاریخ به ثبت خواهد رسید. صندوق حمایت از 
کودکان س��ازمان ملل متحد اعالم ک��رد که حدود یک میلیون 

کودک سوری در جنگ این کشور یتیم شده اند. 

احتمال تبانی فرانسه با سعودی عليه لبنان  نقض توافق ایجاد مناطق کاهش تنش 


