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غرب همچنان رو سياه

علی تتماج 

در روزهای اخير اروپا با تحوالت قابل تاملی در حوزه امنيتی 
مواجه ش��ده اس��ت. به عنوان نمونه در آلمان به مسجدی حمله 
می شود و مقدسات مورد هتک حرمت قرار می گيرد، در انگليس 
به س��فارت ايران تجاوز ش��ده و البته در اقدامی س��وال برانگيز 
حمله كنندگان به قيد وسيقه آزاد می شوند، در اتريش به سفير 
ايران س��وء قصد می شود، در بسياری از كشورهای اروپايی نيز از 
تهديدات تروريستی سخن گفته می شود. مجموع اين رخدادها 

و ح��وادث در حال��ی روی می دهد كه در ب��اب چرايی آنها چند 
نکته قابل توجه است. نخس��ت آنکه شدت گرفتن اين حمالت 
نشان می دهد كه ادعای غرب مبنی بر منطقه امن ادعايی واهی 
اس��ت اين بحران ها را می توان نش��انه ضعف امنيتی و ساختاری 
اين كشورها دانست. قطعا غرب كه در تامين امنيت خود و البته 
اجرای تعهداتش مبنی بر تامين امنيت سفارت خانه ها ناتوان است 

نمی تواند ادعای نقش آفرينی در امنيت جهان را داشته باشد. 
دوم آنکه اين ناآرامی ها از س��وی چند جريان صورت گرفته 
است. بخشی از آنها اعضای گروه های تروريستی هستند كه از غرب 
آسيا به زادگاه و مبدا خود يعنی اروپا و آمريکا بازگشته اند. بخشی 
شامل جريان های افراطی يا همان افراطی مسيحی می شوند كه 
در قلب اروپا رشد يافته اند. و دسته ديگر اعضای فرق و جريان های 
معلوم الحالی هس��تند كه به بهانه آزادی بيان به آنها اجازه حضور 
و فعاليت در غرب داده اس��ت. واقعيت امر آن اس��ت كه تمام اين 

جريان ها تحت حمايت مستقيم و غير مستقيم ساختارهای حاكم 
بر غرب ايجاد و رشد كرده اند. تمام اسناد و مدارک نشان می دهد 
كه گروه های تروريس��تی يا زاده كش��ورهای غربی هستند و يا از 
سوی آنها مورد حمايت قرار گرفته اند. كشورهايی كه زمانی تمام 
امکان��ات خود را در اختي��ار اين گروه ها قرار دادند تا عليه امنيت 
غرب آس��يا اقدام كنند با شکس��ت اين گروه ها در عراق و سوريه 
ب��ا بحرانی به نام بازگش��ت آنها به مبدا خود مواجه ش��ده اند كه 

زمينه ساز ناامنی در اروپا و آمريکا شده است. 
جريان های افراطی مس��يحی نيز در سايه حاكميت نظام 
س��رمايه  داری بر غرب و نيز اقدامات و رفتارهای ضد اس��المی 
سران غرب ش��کل گرفته است. نگاه ضد اس��المی دولتمردان 
غربی و طراحی آنان برای معرفی اسالم به عنوان تهديد امنيت 

جهان زمينه ساز تشکيل چنين جريان هايی شده است. 
نکت��ه ديگر آنکه غرب بويژه كش��وری مانن��د انگليس كه 

س��ابقه ای طوالنی در فرقه س��ازی و جريان های انحرافی دارد 
ب��ا ادع��ای آزادی بيان ب��ه مركزی برای اي��ن جريان ها مبدل 
ش��ده و حتی به عنوان بخشی از سياس��ت خارجی خود عليه 
ساير كش��ورها از آنها بهره برداری می كند. جريانی مانند فرقه 
شيرازی كه جنايت روزهای اخير عليه سفارت ايران را رقم زده 

نمودی از همين جريان هاست. 
بر اين اساس می توان گفت آنچه امروز در غرب زمينه ساز 
بحران های امنيتی ش��ده رفتارهای گذشته و حال دولتمردان 
غربی است كه برای منافع شخصی و يا جاه طلبی های سياسی و 
اقتصادی زمينه ساز ايجاد مولفه های ناامنی شده اند. لذا نسبت 
دادن اي��ن بحران ها به اس��الم و يا رفتارهای كش��وری مانند 
جمهوری اس��المی كه همواره در صف اول مبارزه با تروريسم 
بوده و هس��ت رفتاری فريبکارانه و پنهان سازی ريشه بحران ها 

يعنی رفتارهای سران غرب است. 

مترجم: حسين ارجلو03/12/2018كيوسك

روس�يه هرگز کریم�ه را به اوکراین پ�س نخواهد 
داد/ "والديمير پوتين" رئيس جمهوری روسيه تاكيد كرد 
كه بازگرداندن ش��به جزيره كريمه به اوكراين، تحت هيچ 
شرايطی امکان نخواهد داشت. پوتين در پاسخ به اين سوال 
"آندری كوندراشوف" كارگردان اين فيلم كه در چه صورت 
ام��کان بازگرداندن كريمه به اوكراي��ن وجود دارد؟، گفت: 
»آيا شما عقلتان را از دست داده ايد؟ چنين مسئله ای تحت 
هيچ ش��رايطی و هرگز اتفاق نخواهد افتاد.« وی خدمات 
تمامی نيروهای مسلح روسيه در س��وريه را عالی ارزيابی 
كرده و همه آنه��ا را قهرمان ناميده و گفت: »در نيروهای 

مسلح روسيه چنين افرادی بسيار بسيار زياد هستند.« 
ژن�رال روس از تالش آمریکا برای تجزیه س�وریه 
خبر داد/ سرهنگ "الکس��اندر فومين" معاون وزير دفاع 
روسيه اعالم كرد آمريکا برغم وعده های داده شده از سوی 
مقامات اين كشور در مورد حفظ استقالل و تماميت ارضی 
سوريه، در واقع درصدد تجزيه اين كشور است. وی گفت: 
قصد آمريکايی ها كامال روش��ن اس��ت. نيروهای مسلحی 
كه تحت كنترل آمريکا قرار دارند با تروريس��ت های گروه 
داعش همکاری و مشاركت دارند و اين اتفاقات يکبار ديگر 
دقيقا تحت نظارت و كنترل آمريکايی ها صورت می گيرد.
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با طالبان مذاکره نخواهيم کرد/ »آليس ولز« معاون 
وزير خارجه آمريکا در واكنش به نامه طالبان و درخواست 
اين گروه برای مذاكره با اين كشور اظهار داشت: طالبان 
انتظار مذاكرات مس��تقيم با آمريکا را نداش��ته باشد. وی 
در نشست خبری در موسس��ه مطالعات صلح آمريکا در 
واش��نگتن گفت آمريکا تنها زمانی حاضر به گفت وگو با 
طالبان خواهد ش��د كه اين گروه با دولت افغانستان وارد 
مذاكره ش��ود.اين در حالی اس��ت كه طالبان آمريکا را به 
دروغ پردازی درباره صلح متهم كرده اس��ت و در چند ماه 
اخيرا نيز بارها از آمريکا خواسته تا درباره خروج مسئوالنه 

از افغانستان با اين گروه وارد مذاكره شود.
تغييرات پيشنهادی اروپا برای برجام رضایت بخش 
نيست/ رئيس جمهوری آمريکا به بنيامين نتانياهو نخست وزير 
رژيم صهيونيستی گفته است كه اياالت متحده درخصوص 
مذاكره بر سر مفاد و محدوديت های برنامه هسته ای ايران با 
قدرت های اروپايی كوتاه نخواهد آمد دونالد ترامپ به نتانياهو 
تاكيد كرده كه تا كنون س��ه قدرت اروپايی تنها "تغييراتی 
ظاهری" را پيشنهاد داده اند. ترامپ گفته است كه خواهان 
"تغييرات قابل توجهی" در خوِد توافق هسته ای ايران است، 

نه اينکه يک توافقنامه تکميلی اضافه شود.
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ق�رارداد ف�روش هواپيما به عربس�تان "لکه ننگ 
ملى" است/ سياستمداران انگليسی قرارداد فروش هواپيما 
را كه دولت ترزا می نخست وزير انگليس با عربستان امضا 
ك��رد؛ يک لکه ننگ مل��ی توصيف كرده و اين س��وال را 
مط��رح كردند كه چرا بايد لندن با كش��وری كه همچنان 
در مسير رس��يدن كمک های انسانی به يمن مانع تراشی 
می كند و درگير جنگی اس��ت كه به كش��ته شدن هزاران 
نفر و گرسنگی ميليون ها نفر ديگر منجر شده است، چنين 
قراردادی امضا كند؟ رهبر حزب كارگر انگليس نيز ترزامی 
 را ب��ه گمراه كردن پارلمان اين كش��ور درخصوص مبنای 

قانونی تجاوزگری عربستان به يمن متهم كرد.
آمریکا همچنان بزرگترین صادرکننده تسليحات/ 
موسس��ه تحقيقات صلح بين المللی اس��تکهلم تازه ترين 
گزارش خود درباره ميزان خريد و فروش تسليحات در دنيا 
را منتش��ر كرد. بر اين اساس كشورهای خاورميانه در پنج 
سال گذشته با وجود درگيری های مداوم واردات كاالهای 
تسليحاتی بيشتری داشته اند. در اين گزارش ميزان خريد 
و فروش تسليحات بين سال های 2013 تا 2017 بررسی 
ش��ده اس��ت. آمريکا در پنج سال گذش��ته ميزان فروش 

تسليحات خود را 25 درصد افزايش داده است.
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جوالن نظامى ترامپ در س�ایه فراموش�ى جنگ 
افغانس�تان/ كارش��ناس ارش��د آمريکايی اع��الم كرد 
اس��تراتژی ترامپ در افغانس��تان طرحی ب��رای برقراری 
ثبات سياس��ی و مدنی در اين كش��ور ن��دارد و با توجه 
ب��ه نارضايتی م��ردم آمريکا از ادامه اي��ن جنگ، ترامپ 
قادر می ش��ود تا جن��گ افغانس��تان را آن طور كه مايل 
اس��ت به پيش برد. با اين حال مشخص نيست كه جنگ 
افغانس��تان در جهتی كه واشنگتن اميدوار است حركت 
كند و اين موضوع ممکن است پس از آغاز فصل جنگی 
در ماه می و يا آوريل مش��خص ش��ود. ترام��پ به دنبال 

افزايش نيرو در افغانستان است.
س�کوت عجيب ک�ره ش�مالى در برابر پيش�نهاد 
ترامپ/ كره جنوبی اعالم كرده تاكنون پاسخی از پيونگ 
يانگ درباره نشست بين كيم جونگ اون، رهبر كره شمالی 
و دونال��د ترامپ، رئيس جمهوری آمري��کا دريافت نکرده 
اس��ت. مقامات كره جنوبی اع��الم كردند كه كيم جونگ 
اون، آماده كنار گذاش��تن تسليحات هسته ای خود است. 
با اين حال جزئيات مذاكرات برنامه ريزی ش��ده همچنان 
مبهم بوده و تاكنون بر سر مکان و محورهای مذاكره هيچ 

توافقی صورت نگرفته است.
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س�وریه: گروه تروريس��تی- تکفيری »جبهه فتح 
الش��ام« طی حمالت خمپاره ای عليه مناطق مسکونی 
واق��ع در منطقه غوطه ش��رقی در حومه دمش��ق، تيم 
خبری ش��بکه پرس ت��ی وی را هدف حمل��ه قرار داد.
حمل��ه به گ��روه خبری پرس تی وی در غوطه ش��رقی 
در حالی اتف��اق افتاد كه »محمد عل��ی« خبرنگار اين 
ش��بکه و تيم همراه وی در حال تهيه گزارش از آخرين 
تحوالت منطقه بودند كه هدف آتش��باری خمپاره قرار 
گرفتند و گلوله خمپاره در نزديکی آن ها منفجر ش��د. 
طی اين حمله، صدمه ای متوجه هيچ يک از اعضای تيم 
خبری ش��بکه تلويزيونی پرس تی وی نشد. اين حمله 
گروه تروريس��تی تکفيری »جبهه فتح الشام« كه با نام 
»جبهه النصره« نيز شناخته می شود، كشته شدن چهار 

غيرنظامی و مجروح شدن 11 نفر را به دنبال داشت.

ُعم�ان: »جيمز متيس« وزير دفاع آمريکا در رأس 
يک هيأت عالی رتبه شب دوشنبه وارد مسقط پايتخت 

ُعمان شد.
خبرگ��زاری ُعمان با اعالم اي��ن خبر افزود كه وزير 
دفاع آمريکا و هيأت همراه وی به محض ورود به پايگاه 
هوايی »الس��يب« مورد اس��تقبال س��رتيپ »صالح بن 
أحمد الهنانی« رئيس تشريفات نظامی و روابط عمومی 
ستاد مشترک نيروهای مس��لح ُعمان، سفير آمريکا در 

ُعمان و شماری از مقامات نظامی ُعمان قرار گرفت.

پاکس�تان: پ��س از آنکه فعاليت گروه اهل س��نت 
و الجماعت)س��پاه صحابه س��ابق( ممنوع شد اين گروه 
تروريس��تی تصميم گرفته با كمک كانديداهای مستقل 
و تش��کيل اتحاد سياس��ی با س��اير احزاب در انتخابات 
رياست جمهوری س��ال 2018 شركت كند. گروه اهل 
سنت و الجماعت سعی دارد برای شركت در انتخابات و 
از س��ر گرفتن فعاليت سياسی با حزب جمعيت علمای 
اسالم شاخه »فضل الرحمان« و حزب جمعيت علمای 

اسالم شاخه »سميع الحق« ائتالف كند.

مصر: وزير خارجه مصر كه به س��ودان جنوبی س��فر 
كرده است با رئيس جمهور اين كشور ديدار و درباره مسائل 
منطقه ای گفت وگو كرد. »سامح شکری« وزير خارجه مصر 
كه به جوبا پايتخت سودان جنوبی سفر كرده است، ديروز 
دوشنبه با »س��لواكر ميارديت« رئيس جمهور اين كشور 
دي��دار و رواب��ط دوجانبه و راهکارهای توس��عه روابط در 
تمامی زمينه ها را بررسی كرد. »أحمد أبوزيد« سخنگوی 
رسمی وزارت خارجه مصر در اين باره گفت كه شکری در 
ابتدای جلسه ديدارش با سلواكر نامه »عبدالفتاح السيسی« 

رئيس جمهور مصر را تقديم وی كرد.

بحری�ن: دادگاه وابس��ته ب��ه آل خليف��ه محاكمه 
ش��ماری از انقالبيون بحرينی را به تعويق انداخته و به 
تاريخ 2 آوريل )13 فروردين ماه( موكول كرد. آل خليفه 
بار ديگر محاكمه برخی از ش��خصيت های انقالبی را به 
تعويق انداخت. دادگاه رژيم آل خليفه محاكمه شماری 
از ش��خصيت های انقالبی را ب��ه تعويق انداخته و به ماه 
آوريل موكول كرد. طبق اعالم رس��انه های بحرينی قرار 
است محاكمه اين انقالبيون كه در زندان به سر می برند 

در تاريخ 2 آوريل )13 فروردين ماه( انجام شود.
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غ��رب  س��ران  حال��ی  در 
گ�زارش آخر

گروه بين الملل
همچنان بر افزايش نيروهای 
نظامی در اين كش��ور اصرار 
دارند كه اس��ناد نش��ان می دهد مداخل��ه نظامي 
آمري��کا در افغانس��تان از س��ال دو ه��زار و ي��ک 
ميالدي تاكن��ون بيش از 111 هزار كش��ته برجا 

گذاشته است.
رسانه هاي افغانستان اعالم كردند بررسي هاي 
جديد دانش��گاه » واتس��ن « آمري��کا كه همزمان 
با ش��ش هزارمين روز مداخله نظامي اين كش��ور 
در افغانس��تان منتشر شده اس��ت، اعالم كردند: از 
سال دو هزار و يک ميالدي تاكنون بيش از يکصد 
و ي��ازده ه��زار نفر در افغانس��تان از جمله چهل و 
دو ه��زار نف��ر از عناصر طالبان، س��ي و يک هزار 
غيرنظامي افغان، س��ي هزار نظامي افغان، ش��ش 
ه��زار نظامي و پيمان��کار آمريکايي، ه��زار و صد 
نظامي نات��و و صدها خبرنگار و فعال رس��انه اي و 

امدادرسان در اين كشور كشته شدند.
» جورج ول « نظريه پرداز آمريکا اين سوال را 
مطرح كرده است كه آمريکا پس از شش هزار روز 
جنگ در افغانستان به دنبال چه چيزي است ؟ وي 
معتقد اس��ت جنگ آمريکا كه با شبکه القاعده در 
افغانستان آغاز شد هم اكنون به جنگ ضد طالبان 
تبديل ش��ده اس��ت. در حال حاضر حدود چهارده 
هزار نظامي آمريکايي در افغانس��تان حضور دارند. 
در اين ميان  كارشناس ارشد آمريکايی اعالم كرد 
كه اس��تراتژی ترامپ در افغانس��تان طرحی برای 

برقراری ثبات سياسی و مدنی در اين كشور ندارد 
و ب��ا توجه به نارضايتی م��ردم آمريکا از ادامه اين 
جنگ، ترامپ قادر می ش��ود تا جنگ افغانستان را 
آن طور كه مايل اس��ت به پيش برد. در ادامه اين 
جلس��ه دو ساعته هيچ سناتوری پرسشی را درباره 
جنگ افغانستان، طوالنی ترين جنگ تاريخ آمريکا 
و حضور بي��ش از 15 هزار نظامی اين كش��ور در 
افغانس��تان مطرح نک��رد. اين در حالی اس��ت كه 
ماه گذش��ته بخش اعظم يک تي��پ 800 نفره از 
مش��اوران ويژه نظام��ی آمريکا ب��رای همکاری با 
نيروهای افغ��ان و همراهی آنها در نزديکی ميدان 

جنگ به افغانستان اعزام شدند.
از س��وی ديگ��ر نيز از ماه ژانويه س��ال جاری 
ميالدی بالگردهای جنگی و چند فروند هواپيمای 
ديگر نيز به نيروهای آمريکايی در افغانس��تان نيز 
افزوده ش��د. با اين حال مشخص نيست كه جنگ 
افغانس��تان در جهتی كه واش��نگتن اميدوار است 
حركت كند و اين موضوع ممکن است پس از آغاز 
فصل جنگی در ماه می و يا آوريل مشخص شود.

»آنتون��ی كوردزم��ن« عض��و ارش��د »مركز 
مطالع��ات اس��تراتژيک و بين المل��ل« و يک��ی از 

ناظرانی كه بحران افغانس��تان را از نزديک بررسی 
كرده درباره تاثير اس��تراتژی ترامپ در افغانستان 
گفت اين استراتژی پيش��رفت های عمده ای را در 
تاكتيک های نظامی و طرح های توس��عه نيروهای 

امنيت��ی افغان به وجود آورده، ام��ا »هيچ كاری را 
ب��رای برقراری ثبات سياس��ی و مدنی انجام نداده 

است«.
خب��ر ديگ��ر آنکه مقام��ات افغان در ش��مال 

افغانس��تان اعالم كردند كه طالبان از دوربين های 
ديد در شب، اسلحه تک تيرانداز و ساير تجهيزات 
پيش��رفته در حمل��ه ب��ه نيروهای امنيت��ی افغان 
استفاده می كنند. مقامات امنيتی افغان در واليت 
فاري��اب در ش��مال افغانس��تان اع��الم كردند در 
حمالت گروهی طالبان به مواضع نيروهای امنيتی 
افغان در اين واليت 15 نيروی پليس محلی كشته 

و 14 نفر ديگر زخمی شده اند. 
»صبغت اهلل س��يالب« معاون ش��ورای واليتی 
فارياب ب��ه »خاورميانه« گفت طالب��ان در حمله 
نيروهای امنيتی افغان در اين واليت از دوربين های 
ديد در شب، اسلحه تک تيرانداز و ساير تسليحات 
پيش��رفته اس��تفاده كردند. وی اف��زود: نيروهای 
امنيت��ی افغ��ان در مناط��ق مختل��ف از جمله در 
منطقه »ارچتوی« در شهرس��تان »بلچراغ« هدف 
ق��رار گرفته اند. پي��ش از اين ني��ز گزارش هايی از 
ه��دف قرار گرفتن نيروهای پليس محلی توس��ط 
اس��لحه تک تيرانداز در شهرس��تان »خواجه سبز 

پوش« نيز منتشر شده بود.
مقام��ات محل��ی واليت »فراه« افغانس��تان از 
س��قوط ش��هر اناره اين واليت به دس��ت طالبان 
خبر دادن��د. »ناصر مهری« س��خنگوی والی فراه 
نيز س��قوط شهر اناره را تاييد كرد اما جزئياتی در 
مورد آمار تلفات نيروهای امنيتی افغانس��تان ارائه 
نکرد. به گفته برخی مردم محلی طالبان دست به 
س��وزاندن برخی مناطق اين ش��هر زده و اين امر 

منجر به فرار ساكنان محلی اين شهر شده است.

16 سال حضور نيروهای غربى در شبه قاره همچنان قربانى مى گيرد

اشغال افغانستان با صد و یازده هزار کشته 

یری به انتخابات با مهره آبی ورود حر
فعاليت ه��ای انتخاباتی در لبنان ادام��ه دارد و در آخرين اتفاق، 

خط  »س��عد الحريری« نخس��ت وزير لبنان اس��امی نامزدهای حزب س����ر
»تيار المستقبل« را با شعار »مهره آبی )چشم زخم(« اعالم كرد.

مقصود حزب س��عد الحريری )المستقبل( از ش��عار »چشم زخم« آن است كه 
المس��تقبل خود را به مثابه »مهره آبی چش��م زخم« می داند كه لبنان را در برابر 
آس��يب ها حفظ می كند.  الحري��ری 37 نامزد برای ش��ركت در 8 حوزه انتخاباتی 
معرف��ی كرد؛ 22 نامزد معرفی ش��ده، جديد هس��تند و در بين آنه��ا چهار زن از 
جمله »بهيه الحريری« )عمه سعد الحريری( وجود دارد. الحريری طی صحبت های 
خود هنگام اعالم اس��امی نامزدهای جريان المس��تقبل گفت: رأی دادن به جريان 
المس��تقبل در انتخابات پارلمانی به معنای تجديد اختيارات مردمی برای پيگيری 
اجرای پروژه بزرگی اس��ت كه هر روز بر روی آن كار می كنيم و بر اس��اس حمايت 

از كشور و ثبات آن است. 
جريان المستقبل و حزب اهلل بازيگران اصلی در انتخابات پارلمانی لبنان هستند 
كه قرار اس��ت در 16 ارديبهش��ت 1397 بر اس��اس قانون »تناس��بی« برگزار شود. 
حزب اهلل در هفتم بهمن با ش��عار »نَحمی و نَبنی« )حمايت می كنيم و می س��ازيم( 
قط��ار انتخاباتی خود را به راه انداخت. خبر ديگر از لبنان آنکه وليد اليعقوب س��فير 
عربس��تان س��عودي در لبنان در حالي كه كمتر از سه ماه از آغاز فعاليت وي در اين 
س��مت مي گذشت، بركنار شد. وليد بخاري كاردار سابق سفارت عربستان در لبنان، 
بار ديگر به بيروت بازگش��ت تا رياست هيات ديپلماتيک عربستان را بر عهده بگيرد. 
ش��بکه خبري »ال بي سي« لبنان اعالم كرد: وليد اليعقوب سفير عربستان در لبنان، 
پيش از رسيدن وليد البخاري به اين كشور، بيروت را به مقصد رياض ترک كرده بود. 
عربستان بزودي وليد اليعقوب را به كشور فرامي خواند و وليد بخاري كاردار سابق بار 

ديگر به لبنان باز مي گردد اما اين بار با رتبه سفير به كار خود ادامه خواهد داد. 
اين اتفاقات پس از آن رخ مي دهد كه هفتم ماه جاري )اسفند( هياتي از عربستان 

به رياست »نزار العلوال« به لبنان سفر كرد و ديدارهايي با مقامات اين كشور داشت.

یست ها  ور کشف کارگاه  توليد تسليحات شيميایی تر
در رس��وايی ديگر برای حاميان تروريست ها، نيروهای ارتش 

سوريه يک كارگاه توليد تسليحات شيميايی در غوطه شرقی غ�رب آس�يا
كه تحت تصرف تروريست ها بوده، كشف كرده اند.

»فراس ابراهيم« از افس��ران ارشد ارتش س��وريه به خبرنگاران گفت، نيروهای 
دولت سوريه حين گشت زنی در شهرک »عفتريس« در غوطه شرقی پس از خروج 
تروريس��ت ها، يک كارگاه توليد تس��ليحات ش��يميايی كش��ف كرده اند. وی تأكيد 
كرد: »به احتمال قوی، تجهيزات مربوط به اين تس��ليحات ممکن اس��ت به عنوان 
بخشی از اتهامات جعلی عليه نيروهای دولت سوريه در خصوص استفاده ادعايی از 

تسليحات شيميايی به كار رفته باشد«.
وزارت خارجه سوريه اخيرا اعالم كرده بود كه تروريست ها در غوطه شرقی احتماال 
حمله ای شيميايی به راه خواهند انداخت تا دولت سوريه را مقصر آن جلوه دهند. خبر 
ديگر آنکه شماری از شهرهای اروپايی عرصه تظاهرات مخالفان با اقدام نظامی تركيه 
در عفرين بودند. خبر ديگر آنکه ارتش روسيه اعالم كرد: 52 غيرنظامی ديگر سوری كه 
در بين آنها 26 كودک هم هست، توانستند از محاصره تروريست ها در »غوطه شرقی« 
خارج شوند. ارتش سوريه با پيشروی از دو محور شرقی و غربی غوطه، آن را به دو نيمه 
شمالی و جنوبی تقسيم و شهرک »دوما« در نيمه شمالی را به طور كامل محاصره كرد. 
منابع خبری معارض در س��وريه می گويند، گارد رياست جمهوری سوريه برای ايجاد 
كمربند دفاعی از دو شهرک شيعه نشين »نبل« و »الزهرا« در نزديک حلب مستقر شد. 
شهرک های نبل و الزهرا در 31 كيلومتری جنوب عفرين و در شمال غرب شهر حلب 
قرار دارند كه بهمن ماه سال 94 سه سال در محاصره گروه های مسلح تکفيری بودند.

تركيه با پش��تيبانی از گروههای مس��لحی مثل »ارتش آزاد سوريه«، حمله به 
عفرين در حلب در شمال غرب سوريه را برای مقابله با شبه نظاميان ُكرد سوريه از 
20 ژانويه 2018 آغاز كرده و اكنون از چند محور به سوی شهر در حال پيشروی 
اس��ت. در حم��الت تركيه، بيش از دو ه��زار نفر كه آنکارا ادع��ا می كند همه آنها 

شبه نظامی بوده اند، در عفرين و مناطق اطراف آن جان باخته اند.

وضعيت بحرانی مدافعان حقوق بشر در عربستان  
تع��دادی از س��ازمان های حق��وق بش��ری ب��ا ص��دور بيانيه 

مش��تركی، خواهان آزادی فوری مدافعان حقوق بشر زندانی حق�وق بش�ر
در عربستان شدند.

اين درخواست درسايه بی توجهی محمد بن سلمان وليعهد سعودی به وضعيت 
زندانيان سياس��ی و حاميان اصالحات در عربستان و تالش بن سلمان برای ترويج 
طرح اصالحات "پر زرق و برق" مورد ادعايش مطرح ش��د. 11 مدافع حقوق بش��ر، 
جمعيت حقوق مدنی و سياسی عربستان "حسم" را در اكتبر سال 2009 ميالدی 
ب��رای تقوي��ت حقوق مدنی و سياس��ی و درخواس��ت برای اصالحات سياس��ی در 

عربستان تاسيس كردند اما سرنوشت آنها چيزی جز زندان نبود.
مس��ئوالن سعودی فعاليت اين جمعيت را از پنج سال پيش ممنوع كردند و 11 
عضو ياد ش��ده را به طور غيرعادالنه محاكمه و ب��ه زندان های طوالنی مدت محکوم 
كردند؛ به گونه ای مجموع احکام زندان اين 11 نفر به بيش از 200 سال می رسد. در 
سايه اين وضعيت، سازمان های حقوق بشری درصدد مطرح كردن اين پرونده برآمدند. 
اين در حالی اس��ت كه س��عودی همچنان به كش��تار در يمن ادامه می دهد چنانکه 
سازمان بهداشت جهانی در جديدترين گزارش خود از يمن خبر داد كه دست كم 73 

غيرنظامی يمنی در پی ابتال به بيماری ديفتری جان خود را از دست داده اند. 
بر اس��اس گزارشی كه س��ازمان بهداشت جهانی منتش��ر كرده است تا كنون 
1294 نفر در اين استان ها به اين بيماری مهلک مبتال شده اند كه بيشتر مبتاليان 
در اس��تان »إب« در مركز يمن و اس��تان »الُحديده« در غرب اين كشور شناسايی 
ش��ده اند. خبر ديگر از يمن آنکه يگان تک تيرانداز ارتش يمن و انصاراهلل در ادامه 
عمليات خود در مرز عربس��تان، 12 نظامی ائتالف س��عودی را كش��تند. ارتش و 
كميته های مردمی يمن در واكنش به تداوم تجاوز ائتالف س��عودی - آمريکايی به 
كشورشان، مقرهای اين ائتالف را در داخل و خارج از يمن هدف قرار می دهند. در 
اين ميان رزمايش مشترک دوستی آمريکا و عربستان از روز يکشنبه در شمال اين 

كشور آغاز شده و قرار است چند هفته ادامه يابد.


