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سهشنبه  30آذر 1395

خاورميانه

کابینه جدید لبنان تشکیل شد

سلسله شکستهای حریری

دول��ت لبنان  45روز پس از مأمور ش��دن
سعد حریری به تشکیل کابینه ،تشکیل شد تا
به بخشی از نگرانیها در این کشور پایان دهد.
میشل عون  31اکتبر به عنوان رئیسجمهور
لبنان انتخاب ش��د و س��عد حریری  3نوامبر
بهعنوان نخستوزیر مأمور تشکیل کابینه شد
اما ای��ن امر به دالیل مختلف ب��ه تأخیر افتاد
تا اینکه یکشنبهش��ب تش��کیل کابینه رسما
اعالم ش��د .تش��کیل کابینه به خأل  29ماهه
ریاس��تجمهوری در لبنان ب��ه صورت کامل
پایان داد .خأل ریاستجمهوری ،شاخصی برای
درگیری سیاس��ی میان طرفهای لبنانی بود
که مساله سوریه بر شدت آن میافزود .میشل
عون ،ریاس��تجمهوری را در دس��ت گرفت تا
برگ برندهای برای حزباهلل باش��د و در مقابل
س��عد حریری که تا مدتی پیش مورد حمایت
عربس��تان بود ،به نخس��توزیری انتخاب شد
و در واقع عقبگردی ب��رای ریاض بود ،ریاضی
که تمام تالش کنون��یاش را بر مقابله با نفوذ
ایران متمرکز کرده اس��ت .رس��انههای لبنان
لیس��ت وزرای کابین��ه جدید لبن��ان را اعالم
کردهان��د .نگاهی به اس��امی اعالم ش��ده وزرا
نشان میدهد وزارتخانهها به این ترتیب میان
احزاب تقس��یم ش��ده اس��ت :حزب «تغییر و
اص�لاح» و ائتالف ریاس��تجمهوری 9 :وزیر،
جریان المس��تقبل 7 :وزیر ،ح��زباهلل و امل:
 5وزی��ر ،الق��وات اللبنانیه (س��میر جعجع):
 3وزیر .براساس صفبندیهای قدیمی ،جریان
 8م��ارس 8 ،وزارتخان��ه را از آن خود کرد که
ب��ا ائتالف با «جری��ان آزاد» (ائت�لاف الحر) با
 3وزارتخان��ه و «طاش��ناق» با «ی��ک وزیر»
میتوان��د به  12ع��دد افزایش یاب��د؛ جریان
 14م��ارس نیز موفق به کس��ب  11وزارتخانه
ش��د و فراکس��یون «دی��دار دموکراتیک» 2
وزارتخانه 2 .جریان مسیحی نیز موفق به کسب
سهمیههایی مساوی شدند :جریان آزاد  3وزیر+
طاشناق یک وزیر« /القوات اللبنانیه»  3وزیر+
میشال فرعون که به عنوان وزیر مشاور در امور
برنامهریزی مش��خص ش��د .به نوشته روزنامه
السفیر ،آنگونه که به نظر میآید خط راهبردی
 8مارس به دول��ت [دارای] « قدرت ضربتی»
تبدیل شده که نزدیک است در کنار حزباهلل
قرار گیرد و حداقل از  4وزیر تشکیل شده است:
سلیم جریصاتی :که مخالفت شدیدش با دادگاه
بینالمللی (پرونده ترور رفیق الحریری) معروف
است ،موفق به کسب سهمیه وزارت دادگستری
ش��د .یعقوب الصراف :که یکی از وزرای وابسته
به امیل لحود ،نخس��توزیر اسبق لبنان بود و
به دلیل همبس��تگی با جریان شیعی در دوره
فواد سنیوره استعفا داد؛ استعفای وی به دلیل
اعتراض به بعد مکانی دادگاه بینالمللی و رفتن
مستقیم به شورای امنیت بود؛ او اکنون وزارت
دفاع را در دس��ت دارد .یوس��ف فنیانوس :که
متخصص در امور هماهنگی میان امل ،حزباهلل
و سوریه اس��ت و اکنون وزارت زیرساخت را از
آن خود کرده اس��ت .علی قانصو :رئیس حزب
ملی اجتماعی سوریه که به ائتالفش با مقاومت
و دمش��ق معروف است .سعد حریری در ابتدای
تشکیل کابینه ،دولت جدید را دولت وفاق ملی
خواند و افزود :نخس��تین وظیف��ه دولت جدید،
تالش برای حصول یک قانون انتخابات براساس
«نسبیت» خواهد بود .وی در ادامه گفت :حفاظت
از امنی��ت و ثب��ات عمومی در س��ایه تنشهای
کنونی منطقهای و کم کردن از پیامدهای منفی
بحران سوریه بر لبنان در رأس اولویتهای دولت
خواه��د بود .روزنامه االخبار نیز در گزارش��ی ،با
اشاره به اعالم ترکیب کابینه ،از آن به نام «سلسله
شکس��تهای سیاسی س��عد الحریری و محور
منطقهای حامی او» یاد کرد ،چرا که او نخستوزیر
دولتی اس��ت که در عهد میش��ل عون حکومت
میکند .دولت��ی که «یکس��وم» تعیینکننده
[وزارتخانهها] را در اختیار ندارد و بیش��تر وزرا از
رقبا و مخالفان س��عد هستند یا بسیاری از آنان
زمانی منبع تحریک برای او بودهاند .به نوش��ته
االخب��ار ،وانمود کردن س��عد الحریری به گریه
برای حلب پس از اعالم ترکیب کابینهاش ،چیزی
نب��ود جز وج��ه دیگری از شکس��ت او و جریان
 14م��ارس .ای��ن روزنام��ه تأکی��د ک��رد :این
ب��ازی روزگار و نتیج��ه اش��تباهات مس��تمر و
تکیه ب��ر تحوالت منطق��های از فوری��ه 2005
تاکنون اس��ت که حری��ری را به اینجا رس��انده
اس��ت .دولت��ی ک��ه حری��ری نخس��توزیر آن
اس��ت ،بزرگتری��ن فراکس��یون پارلمان��ی را
دارد اما یکس��وم تعیینکنن��ده را بدون حزب
«القواتاللبنانیه» (سمیر جعجع) که اکنون متحد
نبیه بری (رئیس پارلمان و رئیس حزب ش��یعی
االمل) است ،در اختیار ندارد.

وطن امروز

نخستین کاروان از فوعه و کفریا خارج شد

مقاومت روی نوار پیروزی

س��رانجام با پایمردی مح��ور مقاومت ،وحوش
تکفی��ری محاصرهکننده فوع��ه و کفریا مجبور به
پذیرش ش��روط توافق تبادل ش��دند و نخستین
کاروان اتوبوسه��ای حامل بیم��اران و مجروحان
این دو شهرک شیعهنشین پس از طی چند ساعت
مسیر سخت و پرخطر از طریق گذرگاه راموسه وارد
جنوب غرب حلب شدند و مورد استقبال نیروهای
ارتش و مسؤوالن سوری قرار گرفتند .این در حالی
بود که تا عصر یکشنبه شرایط خروج شیعیان از این
مناطق با توجه به حمله یکی از گروههای تروریستی
جبهه النصره و احرارالشام به اتوبوسهای نجات و
آتش زدن  3دستگاه از آنها و همچنین از سرگیری
حمالت خمپارهای به  2شهرک ،بسیار بغرنج به نظر
میرسید .اما با هماهنگی فوری مقامات سوری از
س��اعت  6صبح دیروز به وقت سوریه حدود 500
نفر از بیماران ،سالخوردگان ،کودکان ،مجروحان و
همراهانش��ان و خانوادههای شهدای فوعه و کفریا
واقع در حومه ادلب سوار  10دستگاه اتوبوس شدند
و به س��مت حلب به حرکت درآمدند تا از آنجا به
مناط��ق امن جبرین بروند .در س��اعات بعدی روز
دوش��نبه نیز  10اتوبوس دیگر حامل مردم فوعه و
کفریا به همین شکل از حلقه محاصره خارج شده
و به حلب رس��یدند .کاروان کفریا و فوعه از حلب
ب��ه منطقهای بهنام جبرین در جنوب غربی ش��هر
میروند تا مسافرانش در آنجا استراحت کنند و از
آنجا به حمص برده میش��وند .البته کسانی که در
دیگر استانها اقوام و آشنایانی دارند نزد آنها میروند
ولی اغلبشان به منطقه حسیا در حمص در مرکز
سوریه عزیمت میکنند که خانههای پیشساخته
برای آنها تدارک دیده ش��ده اس��ت .طبق آخرین
اخبار 14 ،اتوبوس دیگر نیز تا عصر دیروز در انتظار
ورود ب��ه کفریا و فوعه در چارچوب عملیات تبادل
بودند .س��الم رس��یدن آنها به حلب ش��رط اصلی
ارتش سوریه برای صدور مجوز خروج حدود 4هزار
تروریس��تی بود که به همراه خانوادههایشان سوار
بر اتوبوسهای س��بز در مسیر حلب متوقف شده
بودند .همزمان با آغاز این تبادل حدود  8دس��تگاه
اتوبوس س��بز حام��ل تروریس��تها از محلههای
شرقی از طریق گذرگاه الراموسه ب ه سمت منطقه
الراشدین به حرکت درآمده بودند .بشار الجعفری،
نماینده دائم س��وریه در سازمان ملل دیروز پس از
تصویب قطعنامه اعزام ناظران به شرق حلب گفت:
«تروریستها  ۲۵اتوبوس ویژه تخلیه ساکنان حلب
را به آتش کشیدند ،رانندگان را به گروگان گرفته و

پازل
وزیر خارجه الجزایر :نظام سوریه بر تروریسم پیروز شد

وزیر خارجه الجزایر برای نخستین بار ،پیروزی ارتش سوریه در حلب را پیروزی بر تروریسم دانست .براین
اساس،رمطان لعمامره ،وزیر خارجه و همکاری بینالمللی الجزایر ،در حاشیه بنیاد صلح و امنیت در الجزایر
که در شهر وهران برگزار شد ،برای نخستین بار به عنوان یک مسؤول الجزایری ،اقدامات گروههای مسلح
در ش�هر حلب را «تروریستی» دانست .لعمامره درباره وقایع حلب گفت :دولت سوریه توانست کنترل
ش�هر حلب را بازیابد ،این در حالی است که «تبلیغاتچیهای مغرض» رؤیای پیروزی تروریسم در حلب
را در سر میپروراندند .وی سپس به مقاله منتشر شده در روزنامهای بلژیکی اشاره کرد که در آن آمده
بود ،الجزایر به سوریه بعدی تبدیل خواهد شد .لعمامره درباره این ادعا گفت :آنچه در حلب اتفاق افتاد،
با آنچه در سراسر جهان اتفاق میافتد ،غیرقابل مقایسه است و الجزایر در حال حاضر هیچ شباهتی به
وضع حلب ندارد .وزیر خارجه الجزایر خاطرنشان کرد :پس از آنکه تروریسم در سوریه شکست خورد،
مغرضان گمان کردند در الجزایر ،مجالی برای موفقیت تروریسم وجود خواهد داشت .لعمامره تاکید کرد:
الجزایر ،نخستین کشور جهان بود که با تروریسم مقابله کرد و در برابر آن ،به پیروزی راهبردی رسید.

 3تن از آنها را کشتند» .او نام این گروه تروریستی
را «سرایا التوحید» زیرمجموعه جبههالنصره عنوان
کرد و گفت این گروه با دس��تگاه اطالعاتی ترکیه
مرتبط اس��ت .به گ��زارش س��وریه االن ،مذاکرات
سهجانبه ایران و روسیه با نماینده مشترک دولت
ترکیه و تروریستها برای خروج  4هزار غیرنظامی
از فوعه و کفریا به مناطق تحت کنترل ارتش سوریه
همچن��ان در حل��ب در جریان اس��ت .برگ برنده
دمشق و متحدانش در این تبادل 1500 ،غیرنظامی
وابس��ته به تروریس��تها در ش��هر تحت محاصره
المضایا در حومه دمشق است.

■■کارشکنیجبههالنصره

اعتراض س��رکردگان تروریس��تی در راه مانده
ب��ه کارش��کنی همپالکیهایش��ان در آتش زدن

کشته شدن یک زن کانادایی و چند پلیس در عملیات کرک

گروگانگیری خونین اردن

حمل��ه مس��لحانه روز
یکشنبه گروههای تروریستی
ناش��ناس به قلع��ه تاریخی
کرک ،اردن را به لرزه درآورد.
براساس گزارشها ،مهاجمان
در قلعه تاریخی شهر کرک
پناه گرفته و از آنجا ش��روع ب��ه تیراندازی کردند
ک��ه در جریان آن دس��تکم  10ت��ن ،از جمله
یک زن توریست کانادایی کشته شدند .به گفته
بخش امنیتی دولت اردن ،در جریان تیراندازیها
چندین مأمور امنیتی و چند غیرنظامی نیز زخمی
ش��دهاند .به گزارش خبرگزاری پت��را ،ابتدا افراد
ناشناس به روی یک خودرو گشتی پلیس آتش
گش��ودند .مهاجمان یک پلیس را زخمی کرده و
با خودرو فرار کردند .اندکی بعد مردان مس��لح به
یک خودروی گشتی دیگر حمله کردند که در این
حمله کسی آس��یب ندید .همزمان چندین فرد
مس��لح در قلعه تاریخی کرک ک��ه از جاذبههای
گردشگری شهر محسوب میشود پناه گرفته و از
آنجا قرارگاه اصلی نیروهای امنیتی شهر را که در
شرق بحرالمیت قرار دارد زیر آتش گرفتند .چندین
مأم��ور پلیس و عابر پی��اده در این حمله زخمی
شدند .خبرگزاری پترا میگوید ،پلیس و نیروهای

امنیتی قلعه و محوطه اطراف
آن را محاصره کرده و دست
به عملیاتی علیه افراد مهاجم
زدن��د .وزارت امنی��ت اردن
تعداد مهاجمان مس��لح را 5
تا  6نفر تخمین زده اس��ت.
هانی الملکی ،نخستوزیر اردن در پارلمان کشور
از  10فرد مس��لح سخن گفته اس��ت .در جهان
عرب پادش��اهی اردن کشوری باثبات به حساب
میآید .این کشور به دلیل برخورداری از آثار غنی
فرهنگی گردش��گران خارجی زی��ادی را به خود
جلب میکن��د .در اردن حمالت و درگیریهای
خونین در مقایس��ه با دیگر کشورها کمتر اتفاق
میافت��د .با این هم��ه در ماه ژوئن س��ال جاری
حملهای خونی��ن به نیروهای ارتش انجام ش��د
که گروه تروریس��تی داعش مس��ؤولیت آن را به
گردن گرفت .اردن از اعضای ائتالف علیه داعش
به رهبری واشنگتن است .آمریکا و متحدانش از
اردن بهعنوان پایگاهی برای آموزش ستیزهجویانی
که با دولت سوریه میجنگند ،استفاده میکنند.
این درحالیکه بس��یاری از مردم اردن با دخالت
کشورشان در حمالت هوایی آمریکا علیه داعش
در عراق و سوریه مخالف هستند.

اتوبوسه��ای نج��ات در ورودی فوع��ه کام�لا در
شبکههای اجتماعی تکفیریها بازتاب یافت .آنها
شکوه میکردند که چرا یکی از گروهها باعث شده
روند انتقال آنها از حلب به ادلب متوقف ش��ود .از
جهتگیریایناعتراضاتمشخصشداحتماالخود
گروه تروریستی جبهه النصره که در مذاکرات تبادل
نقش داشته این کارشکنی وحشیانه را انجام داده
است .دیگر گروههای تروریستی کوچکتر معتقدند
پس از عبور نخستین کاروان تروریستهای حلب
حامل س��رکردگان جبهه النصره به سوی ادلب و
همچنین فرار برخی دانهدرشتهایشان به مرزهای
ترکیه ،خیال آنها راحت شده و با گرفتن دستور از
قطر؛ حامی مالی اصلیش��ان که از مذاکرات حلب
بیرون مانده ،فرمان کارشکنی به مزدورانشان دادهاند

ضربه مهلک عطوان به گارد باز بیبیسی
شبکه بیبیسی فارسی
ک��ه ب��ا تغیی��ر ش��رایط در
س��وریه پس از آزادی حلب
و دروغ از آب درآم��دن
تحلیلها و موضعگیریهای
 5سالهاش درباره جنگ شام،
س��عی در بازگرداندن بخش��ی از آبروی از دست
رفتهاش دارد ،طی چند روز اخیر با یک چرخش
عجیب سراغ تحلیلگران مستقل خاورمیانه و جهان
رفته است .اما این گارد باز موقتی دستگاه رسانهای
و اطالعاتی س��لطنتی انگلیس در قبال تحوالت
س��وریه ،بالفاصله به دریاف��ت ضرباتی مهلک از
س��وی همین تحلیلگران مستقل منجر شد که
معلوم نیس��ت چرا با همه ش��هرت و اعتبارشان
در جه��ان عرب تاکن��ون به ندرت پایش��ان به
بنگاه خبرپراکنی بازشده بود .ابتدا یک تحلیلگر
روس در پاس��خ مجری زن بیبیس��ی فارسی به
حضور روس��یه و ایران در س��وریه ،آن را قانونی و
با درخواست رسمی دمش��ق دانست و در عوض
دخال��ت نظامی آمریکا ،ترکیه و دولتهای غربی
و عربی در سوریه را تجاوزی آشکار خواند .سپس
یکشنبهشب گذشته ،عبدالباری عطوان که برخی
او را برجس��تهترین و مس��تقلترین روزنامهنگار

تابلوی ترور

س��فیر روس��یه در ترکیه دی��روز در آن��کارا مورد
س��وءقصد مسلحانه قرار گرفت و کش��ته شد .آندری
کارلوف دیروز عصر در یک نمایشگاه عکس در پایتخت
ترکیه مشغول سخنرانی بود که هدف گلوله یک مهاجم
قرار گرفت که بهزعم منابع روس��ی یک تروریس��ت
تکفیری بوده است .این اتفاق درست زمانی رخ داد که
مولود چاووشاوغلو ،وزیر خارجه ترکیه در تدارک سفر
به مس��کو برای مذاکرات سهجانبه با روسیه و ایران به
منظور یافتن راهی برای پایان دادن به بحران س��وریه
بود .به گزارش روزنامه حریت ،تروریست مسلح پس از
شلیک هوایی باعث اغتشاش در نمایشگاه شد و سپس
کارل��وف و اطرافیانش را به گلوله بس��ت که  3تن نیز
زخمی شدند .به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک روسیه،
کارلوف پیش از رس��یدن به بیمارستان درگذشت .به

■■نامههای اعتراضی سوریه به سازمان ملل

وزارت خارجه سوریه درباره استفاده گروههای
تروریس��تی از کودکان در اعمال انتحاری  2نامه
خطاب به س��ازمان ملل و ش��ورای امنیت ارسال
کرد .به گزارش س��انا ،در این  2نامه با اش��اره به
اق��دام اخیر تروریس��تها برای اجی��ر کردن یک
دختربچه  8س��اله برای انج��ام عملیات انتحاری
آمده است :حامیان گروههای تروریستی ب ر خالف
ادعایشان ارزشی برای حفظ جان کودکان سوری
قائل نیستند .دولت سوریه تأکید کرد که اینگونه
اقدام��ات کام ً
ال با کنوانس��یون بینالمللی حقوق
ک��ودک در تضاد اس��ت و این کنوانس��یون باید
برخ��ی دولتها بویژه فرانس��ه ،انگلیس ،آمریکا و
همپیمانانشان در عربستان ،قطر و ترکیه را که در
پی آزادسازی حلب از چنگ تروریستها در حالت
جنونآمیزی به سر میبرند ،قانع کند که حمایت
خود از تروریستها را فورا ً متوقف کنند .روز جمعه
گذش��ته انفجار در یکی از مراکز پلیس در دمشق
پایتخت سوریه که توسط یک دختربچه و با انفجار
کمربند انفجاری صورت گرفت ،به کشته و زخمی
شدن چند نفر منجر شد.

وقتی بنگاه خبری ملکه سراغ تحلیلگران مستقل میرود

قتل سفیر روسیه در آنکارا به ضرب گلول ه افسر پلیس ویژه ترکیه مقابل دوربینهای خبری جهان را در بهت فرو برد

گزارش خبرنگار روزنامه ترکیهای دیلیصباح ،ضارب
در مقابل دوربینهای تلویزیونی و از پشت سر  ۵نوبت
به س��فیر روسیه شلیک کرد که چهار تیر به او اصابت
کرد .او که جوانی کمتر از  25س��ال به نظر میرسید
پس از شلیک مستقیم به کارلوف باالی سر او ایستاد
و ش��عارهایی شبیه گروههای تکفیری س��ر داد .این
تروریست که گویا با کارت پلیس ترکیه وارد نمایشگاه
شده بود ،هنگام تیراندازی فریاد میزد«:ما انتقام حلب
را خواهیم گرفت ».هویت او که لباس محافظان امنیتی
س��فیر را بر تن داشت یک افس��ر پلیس آنکارا به نام
«مولود مرت آلتین تاش» اعالم شده است .در هنگام
تیراندازی دست کم  80نفر در گالری حضور داشتند.
به گفته خبرنگار حریت ،دقایقی پس از این سوءقصد
وزیر کش��ور ترکیه سلیمان سویلو نیز در محل حاضر

تا بلکه اربابان بتوانند از این رهاورد امتیازی بگیرند.
برخی منابع ترک نیز فاش کردهاند کارشکنیها از
س��وی جفش (نام جدید جبههالنصره) بوده است،
چ��را ک��ه ارت��ش آزاد و احرارالش��ام کامال تحت
فرمان آنکارا هستند .اما این موضوع نشان میدهد
جبههالنصره عمال در بقیه نقاط سوریه به جز ادلب
نیرویی ندارد و تمام تروریستهایش در آن مجتمع
ش��دهاند .از طرف دیگر جبهه نصرتیها هم گروه
مقابل یعنی احرارش��ام را که از س��عودیها ،دیگر
ط��رف بیرون مان��ده از گود تحوالت ش��ام فرمان
میگیرند ،متهم به کارش��کنی میکردن��د .اما تا
شامگاه یکشنبه زیر فشار دولت سوریه و متحدانش
به حامیان خارجی تروریستها ،مذاکرهکننده ارشد
از تروریس��تهای حلب مجبور شد تکفیریهای
مس��لط بر اطراف  2شهرک شیعهنش��ین را ملزم
به تضمین امنیت مسیر عبور اتوبوسها به سمت
حلب کند .ساعاتی بعد مجموعا  40اتوبوس حامل
تروریس��تها و خانوادههایش��ان از مناطق شرقی
حلب خارج ش��دند .در  ۲۰اتوبوس نخست۱۰۵۰ ،
تروریست حضور داشتند که پس از خروج از مناطق
ش��رقی حلب در گذرگاه الراموس��ه توقف کردند.
بدین ترتیب به نظر میرس��د تمام تروریستهای
تکفیری از محلههای شرقی اخراج شدهاند.

ش��د ،در حالی که همچنان صدای تیراندازی از داخل
ساختمان شنیده میش��د .اگرچه خبرگزاری آناتولی
ترکی��ه اعالم کرد عملیات امنیتی در این نمایش��گاه
هنری در مرکز شهر آنکارا با دستگیری ضارب به پایان
رسیده اما منابع نزدیک به کرملین خبر دادند ضارب در
درگیری با نیروهای ویژه کشته شده است .این حمله
در حالی صورت گرفته است که طی چند روز گذشته
ترکیه شاهد تظاهرات گروههای افراطی علیه روسیه
از جمله مقابل سفارت این کشور در آنکارا بوده است.
آندری کارلوف کارش را به عنوان یک دیپلمات اتحاد
جماهیر شوروی از  1976آغاز کرد و برای سه دهه تنها
در کره شمالی ماموریت داشت تا اینکه حدود  9سال
پیش به آنکارا رفت و در س��ال  2013به عنوان سفیر
روسیه در ترکیه منصوب شد.

عرب پس از حسنین هیکل
مرحوم میدانند ،یک ضربه
دیگر حواله مواضع بیبیسی
در سوریه کرد ،ضربهای که به
یک اندازه برای مجری برنامه
خبری و بینندگان همیشگی
این شبکه شوکآور بود .این تحلیلگر فلسطینی
ساکن لندن که از مغضوبان خاندان سعودی است،
ب��دون مالحظه مواضع بنگاه خبرپراکنی بریتانیا
درباره جنگ س��وریه اعالم کرد دولتهای حامی
تروریستها دریافتهاند که نهتنها قائله حلب ،بلکه
کل جنگ سوریه در حال مغلوبه شدن به سمت
سوریه و متحدانش است و بیعملی آنها ،معارضان
سوری را ناامید کرده است .به گفته عطوان ،روسیه
از موضع برتر خود در سوریه در مقابل طرفهای
غربی پا پس نخواهد کشید .او همچنین مسلحانی
را که بیبیس��ی و دیگر شبکههای زنجیرهای تا
چندی پیش آنها را مخالفان میانهرو دولت سوریه
میخواندند مش��تی تروریس��ت توصیف کرد که
بهخاطر جرائمی که مرتکب ش��دهاند از خروج از
حلب وحش��ت دارند چرا که میدانند در منطقه
کوچکی مثل ادلب براحتی توس��ط ارتش سوریه
قلع و قمع میشوند.

شماره 15 2053
چهارگوشه

سانحه برای هواپیمای روسی
در سیبری

وزارت دفاع روسیه از بروز حادثه
هنگام فرود اضطراری یک فروند
هواپیمای نظامی این کش��ور با  39سرنشین
خبر داد .وزارت دفاع روس��یه اعالم کرد ،یک
فرون��د هواپیمای ایلوش��ین  18در جمهوری
س��اخا واقع در منطقه س��یبری هنگام فرود
اضط��راری دچار حادثه ش��د .ای��ن هواپیما
 32سرنشین و  7خدمه داشت و خبرها حاکی
اس��ت  23نفر بر اثر این حادثه مجروح شدند
که وضع  16نفر از آنها وخیم است.

البغدادی تغییر چهره داده است

فرمانده یگان مبارزه با ترور عراق
اع�لام ک��رد ،ابوبکر البغ��دادی،
سرکرده داعش  ۱۰سال پیش در عراق زندانی
ب��ود و ما اطالعات کافی از محلهای اختفای
او در غرب موصل داریم و میدانیم در مکانی
ی شده است .فاضل پرواری
در زیرزمین مخف 
افزود :البغدادی بهرغم جابهجایی مس��تمر در
غرب موصل ،با تراش��یدن ریش و سبیل خود
و تغیی��ر چهره از طریق عمل جراحی موجب
دشوار ش��دن شناساییاش میش��ود .آمریکا
برای هر شخصی که اطالعاتی درباره البغدادی
و محل اختفای او بدهد یا او را دستگیر کند،
جایزه تعیین کرده است.

افزایش اقدامات ضداسالمی
در انگلیس

ط��ی هفتههای اخی��ر حمالت
افراطگرایان��ه به مس��لمانان در
انگلیس ب��ا حمله به افراد مس��لمان و محل
عبادت مسلمانان بشدت افزایش یافته است.
تازهتری��ن ج��رم مرتبط با نفرتی ک��ه در این
کش��ور علیه مس��لمانان رخ داده ،هدف قرار
گرفتن مس��جد کامبرنالد و کش��یدن نقاشی
روی دیوارهای آن بوده است .در این حمله به
زبان التین روی دیوارهای این مسجد نوشته
ش��ده «خواس��ت خداس��ت»؛ اصطالحی که
برای اتحاد س��ربازان مسیحی علیه مسلمانان
سلجوق ترک در قرن  ۱۱به کار میرفت.

ارتش میانمار به جنایت علیه
بشریت متهم شد

عف��و بینالمل��ل در تازهتری��ن
گ��زارش خود نیروه��ای میانمار
را به قتل ،تجاوز جنس��ی ،ش��کنجه و غارت
غیرنظامی��ان متهم و تأکید کرده اس��ت این
اقدامات ارتش میانمار احتماال تا حد جنایت
علیه بش��ریت پیش رفته است .دولت میانمار
به دلیل برخورد خشونتبار نیروهای امنیتی
با مسلمانان روهینگیا در استان راخین بشدت
تحت فشار قرار گرفته است و گروههای حقوق
بش��ری بینالمللی از جمله عف��و بینالملل،
پیشتر نیز ارتش میانمار را به قتلعام و تجاوز
و غارت متهم کرده بودند.

 ۵۷خبرنگار طی سال ۲۰۱۶
کشته شدهاند

گروه «خبرنگاران ب��دون مرز»
با انتش��ار گزارش��ی اعالم کرد:
طی س��ال  ۲۰۱۶دس��تکم  ۵۷خبرنگار در
سراس��ر جهان حین فعالیت کشته شدهاند.
تقریبا هم��ه این اف��راد خبرن��گاران محلی
بودهاند .ب��ا وجود اینکه تع��داد خبرنگاران
کش��ته شده طی س��ال جاری در مقایسه با
سال گذشته  ۱۰تن کاهش پیدا کرده است،
گروه خبرنگاران بدون مرز علت این کاهش را
فرار خبرنگاران از کشورهای بسیار خطرناکی
چون سوریه ،عراق ،لیبی ،یمن ،افغانستان و
بروندی میداند.

آتش زدن مدرسه دخترانه
توسط داعش

تروریس��تهای وابسته به گروه
داعش یک مدرس��ه دخترانه را
که دس��تکم  ۵۵۰دانشآم��وز در آن درس
میخواندن��د در والی��ت «لوگر» در ش��رق
افغانس��تان به آتش کش��یدند .ب��ه گزارش
تس��نیم ،این اتفاق در حالی در شهرس��تان
«محمدآغ��ه» در  40کیلومتری ش��هر کابل
رخ داد ک��ه طالب��ان طی روزه��ای اخیر با
انتش��ار بیانی��های حمایت خ��ود از مدارس
و پروژهه��ای ملی را اعالم ک��رد ه بود ،حال
آنکه تروریس��تهای داعش تابستان گذشته
نی��ز بی��ش از دهه��ا مدرس��ه را در برخ��ی
شهرستانهای والیت ننگرهار یا بسته یا آتش
زده بودن��د .چندی پیش نیز افراد نقابپوش
وابسته به گروه داعش در شهرستان «چرخ»
والی��ت «لوگر» یک زیارت��گاه را نیز منفجر
کرده بودند.

