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چهارشنبه  10مرداد 1397

نگاه روز
رژیم سعودی مهرههای خود را
یکییکی از دست میدهد

خروج قریبالوقوع پاکستان
از ائتالف علیه یمن

عبدالباری عطوان :مقامهای
س��عودی به دلیل شکس��ت
حزب همپیمانش��ان یعنی
«مسلملیگ» به رهبری نواز
شریف در انتخابات پارلمانی
پاکس��تان و پیروزی دش��من سرسختش��ان
یعنی عمران خان ،بازیکن س��ابق کریکت که
تمایلی به دوستی با عربستان ندارد و با هر گونه
نقشآفرینی کشورش در جنگ یمن مخالفت
میکند و به برقراری روابط قوی با ایران چشم
دوخته است ،در حالتی از نگرانی بهسر میبرند.
نواز شریف در حال حاضر به اتهام فساد ،پشت
میلههای زندان به س��ر میبرد ،درس��ت مانند
دیگر همپیمان سعودی یعنی نجیب عبدالرزاق،
نخستوزیر س��ابق مالزی .اگر اولین تصمیمی
ک��ه ماهاتی��ر محمد پ��س از تصدی س��مت
نخستوزیری کشورش اتخاذ کرد خروج تمام
نیروهای مالزی از مشارکت در ائتالف عربی به
رهبری عربستان سعودی در جنگ علیه یمن
ب��ود ،بنابرای��ن انتظار م��یرود عمرانخان نیز
جا پ��ای ماهاتیر بگذارد و از ائتالفی که محمد
بنس��لمان ،ولیعهد س��عودی آن را در س��ال
 2015با مش��ارکت  41کش��ور برای آغاز این
جنگ تشکیل داد ،خارج شود .درست است که
عمران خان بعد از آنکه تیم منتخب کشورش
را برای پیروزی در جامجهانی کریکت در سال
 1992هدایت کرد ،مدرک تحصیلی ارش��د در
علوم اقتصادی را از دانشگاه آکسفورد به دست
آورد و درس��ت اس��ت که وی و حزبش یعنی
«انصاف» ،از س��وی احزاب معارض با تبلیغات
تردی��د در این پی��روزی و اتهامهایی مبنی بر
دخالت ارتش برای تقلب در انتخابات و نتایجش
به نفع وی مواجه شده است ولی این کالم نیز
درست است که وی از محبوبیت زیادی به دلیل
برنامه انتخاباتیاش برخوردار است که میخواهد
عدالت را برای ملت پاکستان از طریق تاسیس
نظام قضایی مس��تقل ،احترام به حقوقبش��ر،
حاکمیت قانون و مبارزه با فساد محقق کند .اگر
عربستان و امارات از رسیدن خان به رأس قدرت
در پاکستان نگران هستند پس نگرانی آمریکا،
انگلی��س و دیگر کش��ورهای اروپایی ،بزرگتر
اس��ت ،زیرا این مرد با سیاستهای آمریکا در
منطقه خاورمیانه کامال مخالف است و از مساله
ملت فلس��طین قاطعانه حمایت میکند و در
بسیاری از فعالیتهای سیاسی که در مخالفت
و محکوم کردن تروریس��م اس��رائیل در زمان
تحصیلش در دانشگاه آکسفورد برگزار میشد،
مش��ارکت میکرد .وی پس از بازنشس��تگی از
ورزش و تأس��یس حزب سیاسی کنونی به این
روند ادامه داد ،حتی همسر اول وی «جمیمه»
که انگلیسیتبار است به دین اسالم روی آورد
و مقالههای بش��دت انتقادی علیه اس��رائیل و
تجاوزش به نوار غزه نوشته و در روزنامه مشهور
گاردین منتشر کرده است .عمران خان با قدرت
به اظهارات توهینآمیز علیه کش��ورش که در
توئیتهای دونالد ترامپ آمده ،پاسخ داده است.
ترامپ گفته است آمریکا در  15سال اخیر حدود
 33میلیارد دالر به پاکستان تقدیم کرد ،بدون
آنکه در مقابل چیزی جز دروغ ،فریب و استقبال
از گروههای تروریستی حاصل کند .عمرانخان
نیز در پاسخی خشمآلود گفته است« :تو مردی
احمق ،نادان و ناسپاس در مقابل لطف پاکستان
هس��تی ».خان ،آمریکا را به سوق دادن جامعه
پاکس��تان به س��مت افراطگرایی متهم کرده
اس��ت؛ زمانیکه واشنگتن از دولت این کشور
در دهه  80خواس��ت با همکاری سازمان سیا
گروههای جهادی را تأسیس کند و  10سال بعد
و پس از حادثه  11سپتامبر ،از دولت پاکستان
خواست با همان گروههای جهادی تحت عنوان
ائتالف مبارزه با تروریسم ،بجنگد .شاهزاده خالد
بنعبداهلل آلس��عود از بارزترین کسانی بود که
نگرانی عربستان سعودی از پیروزی آقای خان
را ابراز کرد .او در حساب کاربری خود در توئیتر،
عمران خان را دنبال��هرو ایران توصیف کرد .اما
او بع��دا این توئیت را حذف ک��رد .عمرانخان
که اکنون برای تش��کیل دولت ائتالفی و ادای
سوگند پیش از اواسط ماه آگوست آینده تالش
میکند ،اگر امور طبق خواسته وی پیش برود،
سیاستهای پاکستان را تماما تغییر خواهد داد،
از این منظر که وی برای داشتن روابطی خوب
با هند و دیدار با رهبر این کش��ور در کنفرانس
س��ران برای حل بحران کش��میر ،همکاری با
رئیسجمه��وری افغانس��تان درب��اره صلح در
افغانس��تان ،برق��راری روابطی بر پایه حس��ن
همج��واری عمیق با تهران و خ��روج از ائتالف
آمریکایی مبارزه با تروریس��م ابراز تمایل کرده
اس��ت .عربستان ،امارات و نیز ترامپ حق دارند
نگران باشند ،زیرا نخستوزیر جدید پاکستان
هرگز مانند اس�لاف خود «عروسکی» نخواهد
بود و چهبسا جایگاه کشورش را به عنوان کشور
هس��تهای بزرگ در منطقه ب��ه آن بازگرداند؛
نقش��ی که در سایه نخستوزیران فاسد نادیده
گرفته شد.

وطن امروز

گزارش «وطنامروز» از جزئیات راهبرد جدید کاخ سفید علیه امنیت چین ،روسیه و ایران

داعش در آسیای مرکزی

گروه تروریس��تی داعش آن زمان
ک��ه خالفت خ��ود را در موصل اعالم
کرد ،خبر از خالفت هزارساله میداد
ام��ا مبارزات پیگی��ر دولتهای عراق
و س��وریه و متحدان باعث شکس��ت
نظامی داعش در این دو کش��ور شد،
البت��ه این به معنی ناب��ودی داعش و
پایان این پدیده نادر تروریستی نبود؛
اکنون داعش با گذار از عراق و سوریه
ب��رای س��ازماندهی مجدد خ��ود در
ش��مال آفریقا و آسیای مرکزی بویژه
افغانستان تالش میکند.
ب��ا تش��دید حم�لات نظام��ی و
انتحاری داعش در افغانستان به نظر
میرسد این کش��ور به کانون جدید
تمرک��ز تروریس��تها و فعالیتهای
تروریستی تبدیل خواهد شد ،اگرچه
در ای��ن میان ای��االت متحده آمریکا
نیز برای چالشآفرینی و بحرانسازی
برای چین ،روسیه و حیاط خلوت این
کش��ور در آس��یای مرکزی و حتی ایران از کارت
داعش استفاده خواهد کرد.
زمانی که هستههای اصلی داعش در سوریه و
عراق نابود و مناطق تحت کنترل تروریس��تها از
رقه تا موصل آزاد ش��د ،امیده��ا برای پایان یافتن
کابوس تروریس��م در منطقه افزایش یافت .داعش
در مس��یر قهقرا قرار گرفته بود و تنها فعالیتهای
آن به برخی انفجارهای پراکنده در شهرهای بزرگ
و اقدامات غیرانسانی محدود شده بود اما این موج
خوشبینی در چند ماه گذش��ته ب��ا تقویت دوباره
این گ��روه تروریس��تی و انتقال بخ��ش بزرگی از
هس��ته رهبری و نظامی آن به افغانستان و تشدید
فعالیتهایش��ان در این کشور جنگزده کمرنگ
شد .اگرچه داعش در افغانس��تان از آوریل 2015
موجودیت خود را اعالم کرد اما اکنون با بسیج نیرو
و توان خود در تالش برای تشکیل والیت خراسان
بزرگ است .حتی خبرهایی مبنی بر تغییر نام آن و
قرار دادن پسوند خراسان به گوش میرسد .داعش
در چند ماه گذش��ته به مهمترین چالش امنیتی
دولت افغانستان تبدیل شده و هر چند روز یک بار
این گروه با حمله انتحاری و عملیاتهای پارتیزانی
امنیت نسبی افغانس��تان را مخدوش میکند .در
آخرین حلقه از خش��ونتهای رو به رش��د داعش
برای کنترل و تثبیت ق��درت و نفوذ خود ،عناصر
این گروه در روز یکش��نبه دوم اردیبهشت با حمله
انتحاری به یک مرکز ثبتنام رایدهندگان ،بیش از
 31نفر را کشتند .نیروهای داعش اواخر هفته پیش
از این نیز با حمله به یک مرکز ایست بازرسی ارتش
افغانستان  4نظامی این کشور را کشته بودند .در این
میان ،اکنون مجموعهای از سواالت بیپاسخ ذهن

کارشناسان مسائل افغانس��تان را به خود مشغول و مطلوبی دس��ت یافت و به طور نس��بی داعش از
کرده اس��ت؛ چرا داع��ش بعد از عراق و س��وریه ،جغرافیای سیاسی این دو کشور خارج شد .همزمان
افغانس��تان را به عنوان کش��ور هدف خود انتخاب با ش��روع عملیات کنترل موصل ،گزارشها حاکی
کرد؟ آیا کشور یا کشورهایی در این انتقال از سوریه از آن بود که داعش بخش��ی از ساختار فرماندهی
و عراق به افغانس��تان به داعش کم��ک کردهاند؟ و رهبری خود را به افغانس��تان منتقل کرده است
آی��ا وجود داعش در افغانس��تان به نف��ع آمریکا و اما در اینجا س��وال مهمی پی��ش خواهد آمد :اگر
سیاس��تها و راهبردهای این
خأل ق��درت تنها عامل تقویت
کش��ور برای منطقه آس��یای  4س�ال پی�ش در تاری�خ  29ژوئ�ن گروههای تکفیری تروریستی
میانه و حتی مهار چین ،روسیه « 2014ابوبک�ر البغدادی» س�رکرده باشد و اینکه خأل قدرت محیط
و ایران خواهد بود؟
تروریس�تهای داع�ش ،خالف�ت مناسبی برای رش��د و انتقال
■■داع�ش از خأل ق�درت تا خودخوان�ده این گ�روه در موصل را ای��ن گروهها فراه��م میکند،
اعالم کرد .دس�تگاه خالفت بغدادی چرا داعش و س��ایر گروههای
تسهیل ورود به افغانستان
از زم��ان ظه��ور و حضور تنه�ا کمتر از  4س�ال در بالد عراق و تکفیریبهکشورهاییهمچون
پررنگ گروههای تروریس��تی شام دوام آورد و امروز داعش قسمت سومالی نرفتند؟ یا اینکه چرا
تکفیری در صحنه سیاس��ی اعظمی از پایگاههای خود را در این دو ساختار اصلی فرماندهی خود
و نظام��ی منطقه همواره خأل کشور از دس�ت داده است اما این به را ب��ه صحرای س��ینا و لیبی
ق��درت مرک��زی و دولتهای معنی پایان این پدیده نوظهور نبوده ،منتقل نمیکنند و تنها بخش
ضعیف و شکست خورده یکی بلکه باعث کوچ و انتقال آنان به کشور کوچکی از نیروه��ای خود را
برای فعالیت به این کشورهای
از مهمتری��ن عوامل تقویت و
جنگزده افغانستان شده است
اع��زام میکنند؟ این مس��اله
تثبیت موقعیت این گروههای
تروریستی در این کشورها بوده است .این مساله چه در قال��ب راهبرد بلندمدت آمریکا برای حفاظت از
در افغانس��تان و سپس سومالی و بعدها در عراق و این گروه تروریستی به عنوان اهرمی برای پیشبرد
سوریه خود را نشان داد .پس از تضعیف دولتهای اهداف خود قابل تفسیر است .در این میان بخش
س��وریه و عراق ،گروههای تکفیری و تروریستی به بزرگی از کارشناسان بر این باورند برخی کشورها
این دو کشور سرازیر شدند و با تقویت مواضع خود از جمله آمریکا در تس��هیل ورود داعش و س��ایر
بخش بزرگی از س��رزمین شام و بالد بینالنهرین گروههای تندرو به افغانس��تان نقش بسیار موثری
را اشغال کردند اما با سازماندهی دوباره دولتهای ایفا کردهاند .آمریکا بخش بزرگی از تروریستهای
عراق و س��وریه و کمکهای مستش��اری و حضور داعش و فرماندهان این گروه را میتوانست در عراق
هرچه بیش��تر روس��یه در منطقه ،بتدریج مبارزه نابود کند اما نهتنها از انجام این کار منصرف ش��د،
ب��ا داعش و حتی جبههالنصره ب��ه نتایج معنیدار بلکه خود به پل رس��اندن و اعزام تروریس��تها به

تناقضگوییهای آمریکا درباره اهداف برنامه هستهای کیم

کرهشمالی در حال ساخت بالستیکهای قارهپیماست

افغانستان تبدیل شد .داعش در چند
سال گذشته باعث ورود دوباره آمریکا
و بازگشت این کشور به عراق و حتی
سوریه ش��د ،در واقع در صورت نبود
داعش ش��اید هیچگاه ایاالت متحده
ابزار مناس��بی برای حضور دوباره در
منطقه به دس��ت نمیآورد .آمریکا به
بهانه مبارزه با تروریسم اکنون دارای
پایگاهه��ای متعددی در عراق اس��ت
و در بخشهایی از خاک س��وریه نیز
مستقر شده اس��ت که برای خروج از
آن قصد امتیازگیری از مسکو و تهران
را دارد .دالیل متعددی را میتوان برای
حمای��ت آمریکا از حض��ور داعش در
افغانستان برشمرد .آمریکا با استفاده
از کارت داع��ش ضمن آنکه به حضور
نظام��ی خود تداوم خواهد بخش��ید،
ای��ن حضور را نیز تقویت خواهد کرد.
عالوه بر این آمری��کا از کارت داعش
برای مهار برخی کشورهای خاورمیانه
استفاده خواهد کرد .اکنون واشنگتن در تالش برای
تکرار تجربه عراق و سوریه در افغانستان است ،زیرا با
استفاده از داعش فرصت مناسبی برای ایجاد چالش
امنیتی برای روس��یه و حیاط خلوت آن در آسیای
مرکزی ،چین و ایران به دست خواهد آورد و حتی
خواهد توانس��ت در آینده از نزدیکی هر چه بیشتر
پاکستان به چین جلوگیری کند و این به معنی یک
تیر و چند نش��ان است ،یعنی آمریکا از تیر داعش
برای چالشآفرینی و حتی مهار این  3کشور رقیب
استفاده خواهد کرد.
ایده خراس��ان بزرگ داعش نیز که بخشهای
بزرگ��ی از چی��ن از جمل��ه اس��تان ب��زرگ و
مسلماننشین سین کیانگ اویغور ،روسیه ،آسیای
میانه و حت��ی ایران را دربرمیگی��رد نیز بخوبی
منطبق با این سیاس��ت مهار و نفوذ آمریکاست.
اکن��ون داع��ش با بس��یج و س��ازماندهی خود از
افغانس��تان به عنوان س��کویی برای درگیرسازی
چی��ن و بویژه روس��یه در بح��ران و چالشهای
امنیتی اس��تفاده میکن��د و محیط آنارش��یک
افغانستان نیز باعث تشدید حمالت و حتی کنترل
بخشهایی از این کشور توسط داعش خواهد شد.
تقریبا میتوان به این نتیجه رسید داعش در آینده
در افغانستان عملیاتهای نظامی و امنیتی خود را
تشدید خواهد کرد و حتی در بلندمدت به ابزاری
برای مداخله آمریکا در محیط پیرامونی افغانستان
تبدیل خواهد شد .نابودی داعش در سوریه و عراق
نهتنها پایان فصل داعش و تروریسم در خاورمیانه
و منطقه نبود ،بلکه شروع فصل جدیدی از تنشها
در افغانس��تان جنگزده و حتی آس��یای مرکزی
خواهد بود.

گا م نهایی برای ریشهکن کردن تروریسم در جنوب سوریه

کنترل ارتش بر مرزهای مشترک با جوالن اشغالی

شماره 15 2500
چهارگوشه

ترامپ :تحریمهای روسیه میماند

نخستوزیر ایتالیا اگرچه مایل به کاهش
تحریمه��ای آمریکا و اتحادی��ه اروپایی علیه
روس��یه اس��ت اما ظاه��را نتوانس��ت عقیده
دونالد ترامپ را بهرغم دوس��تی خودشان که
بر س��ر مس��اله مهاجرتی حاصل شد ،تغییر
دهد .جوزپ��ه کونته ،نخس��توزیر ایتالیا که
در واشنگتن با دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری
آمریکا دیدار کرد ،میگوید ایتالیا توقع ندارد
تحریمها علیه روسیه یکشبه برداشته شود
اما ایتالیا بر لزوم گفتوگو با روسیه تاکید دارد
و مایل نیس��ت این تحریمها به جامعه مدنی
روسیه یا کسب و کارهای کوچک و متوسط
آسیبی بزند .کونته تاکید کرد :تحریمها علیه
روسیه به خودی خود نمیتواند پایان یابد.

چین به آمریکا هشدار داد

رس��ان ه دولتی چین در مطلبی با هشدار
نسبت به استقرار احتمالی تفنگداران دریایی
آمریکا در س��فارت دوفاکتوی واش��نگتن در
تای��وان اعالم ک��رد ،ورود نی��رو در تایوان به
مثاب��ه «خرابکاری» و حت��ی «تهاجم ارتش
آمریکا به خاک چین» در نظر گرفته میشود.
نیروهای ارتش آمریکا قرار است در ساختمان
یک موسسه آمریکایی در تایوان حاضر شوند
و از نظر پکن چنی��ن اقدامی «خرابکاری در
سیاس��ت چین واح��د» خواهد ب��ود و پکن
مجاز اس��ت تدابیر الزم را به منظور مقابله با
واشنگتن در نظر بگیرد.

تداوم بازداشت فعاالن مدنی
در عربستان

س��رکوب فعاالن سیاس��ی و حقوقبش��ر
در عربس��تان ادام��ه دارد .دفتر حقوقبش��ر
سازمان ملل دیروز از دولت عربستان خواست
تم��ام فعاالن از جمله زنان��ی را که برای رفع
ممنوعیت رانندگی زنان کمپین به راه انداخته
و به زن��دان افتادهاند ،آزاد کند .این در حالی
اس��ت که س��اعاتی پیش از این درخواست،
حساب کاربری «زندانیان عقیدتی» عربستان
در توئیتر اعالم کرد مسؤوالن سعودی دکتر
عبدالعزیز الفوزان ،اس��تاد فقه تطبیقی را در
دانشس��رای عالی قضایی بازداش��ت کردهاند.
از زمان ولیعهد ش��دن ش��اهزاده محمد بن
سلمان ،دستگاههای امنیتی شماری از علما
و مبلغان دینی از جمله شیخ سلمان العوده
را بازداشت کردهاند.

بحران غذا یمن را تهدید میکند

س��ازمان برنام��ه جهانی غذا اع�لام کرد:
 ۱۸میلی��ون یمنی از عدم امنیت غذایی رنج
میبرند که از میان آنها بیش از  8میلیون نفر
با نبود شدید امنیت غذایی دست و پنجه نرم
میکنند و به طور کامل به کمکهای خارجی
تکیه دارند .طبق اعالم این سازمان ،میانگین
س��وءتغذیه در میان کودکان یمن ،باالترین
میانگین در جهان است و میانگین گرسنگی
در حال حاضر در این کش��ور بیسابقه بوده و
موجب رنج میلیونها نفر ش��ده است .ائتالف
س��عودی از ماه گذش��ته حمله خود به بندر
الحدیده را آغاز کردند ،بندری که تنها گذرگاه
دریایی برای ارسال کمکها به مردم محاصره
شده این کشور است.

انحالل گروه مرتبط با داعش
در اندونزی

بحران کره گ�روه بینالمل�ل :گزارشهای
رس��انهای حاک��ی اس��ت که به
نظر میرس��د کرهشمالی بهرغم گرم شدن روابط
با دولت ترامپ ،در حال س��اختن موش��کهای
بالس��تیک جدیدی باشد .کرهش��مالی در همان
کارخانهای که نخس��تین موشکهای بالستیک
بینق��ارهای دارای قابلیت هدف قرار دادن آمریکا
را تولید کرد ،در حال کار روی موشکهای جدید
اس��ت .این ادعا را روزنامه واشنگتنپست به نقل
از مقامهای اطالعاتی آمریکا مطرح کرده اس��ت.
بر اس��اس این ادعا ،مدارک تازه به دس��ت آمده
شامل عکسهای ماهوارهای طی هفتههای اخیر
نش��ان میدهد حداقل یک یا  2موشک قارهپیما
با سوخت مایع در یک سایت تحقیقاتی در حال
ساخت اس��ت .این منابع آمریکایی ادعا کردهاند
فعالیته��ا در این س��ایت مانند گذش��ته ادامه
دارد .این نخس��تین گزارشه��ا از احتمال ادامه
برنامه تس��لیحاتی کرهش��مالی  -که موثر بودن
اجالس تاریخی در س��نگاپور را زیر سوال میبرد
 نیست .پیش از این رسانههای آمریکایی اواخرماه ژوئن نیز گزارشهای درز کرده از سازمانهای
اطالعاتی را منتش��ر کردند که ظاهرا از تجهیز و
تقویت س��ایتهای غنیسازی کرهشمالی و سایر
فعالیتها حکایت داشت .هفته گذشته نیز مایک
پمپئو ،وزیر خارجه آمریکا درباره ادامه تولید مواد
ش��کافپذیر در کرهش��مالی صحبت کرده بود،
با این حال ،دونال��د ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا
دوشنبهشب بار دیگر دیدارش با کیم جونگاون،
رهبر کرهش��مالی را بس��یار موفق توصیف کرد و

گفت پیونگیانگ در ماههای گذشته هیچ آزمایش
اتمی و موشکیای نداش��ته است .ادعای توسعه
برنامه موشکی و اتمی کرهشمالی در حالی مطرح
ش��ده که هفته گذشته یک اندیشکده آمریکایی
گزارشهایی درباره تخریب سکوی پرتاب موشک
در سایت پرتاب ماهواره سوهایی در سواحل غربی
کرهشمالی منتش��ر کرد .این گزارشها بر اساس
تصاویر به دس��ت آمده اندیش��کده «۳۸شمال»
منتشر شده بود .س��ران آمریکا و کرهشمالی ماه
گذش��ته میالدی برای نخس��تین بار با هم دیدار
کردن��د .در پایان این نشس��ت که در س��نگاپور
برگزار ش��د ،طرفین سندی را امضا کردند که در
آن بر لزوم «اتمیزدایی» از «ش��به جزیره کره»
تأکید شده است .همزمان ،واشنگتن رزمایشهای
نظام��ی مش��ترک ب��ا کرهجنوب��ی را متوق��ف
کرده اس��ت .ترامپ به خاط��ر اعطای امتیاز به
کرهش��مالی بدون گرفتن تعهدی قابل تصدیق
از این کش��ور برای پایان برنامه اتمی و موشکی،
در داخ��ل مورد انتق��اد قرار گرف��ت .در همین
حال فرماندهان ارش��د ارتشهای کرهشمالی و
جنوب��ی در منطقه غیرنظام��ی حائل با یکدیگر
دیدار کردهاند تا راهکارهای تنشزدایی مرزی را
بررسی کنند .این نشست در پی مالقات تاریخی
رهبران  2کشور در ماه آوریل انجام میشود که
تصمیم گرفتند اقدامات خصمانه را کنار بگذارند
و برای جلوگیری از درگیریهای تصادفی تالش
کنند .از آن زمان  2کشور بلندگوهای تبلیغاتی
را در مرز برداشتهاند و یک خط مستقیم ارتباط
اضطراری نظامی برقرار کردهاند.

خاورمیانه گروه بینالملل :ارتش س��وریه
در آخری��ن گام از عملی��ات
ریشهکنی تکفیریها در جنوب کشور ،مرزهای
مش��ترک با جوالن اش��غالی را در پی تسلط بر
 2ش��هرک الشجره و عابدین به طور کامل امن
کرد .خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) به نقل از
رس��انه جنگ وابسته به حزباهلل لبنان گزارش
داد ،نیروه��ای ارت��ش س��وریه به ط��ور کامل
مرزهای مشترک با جوالن اشغالی را از مرزهای
لبنان در نزدیکی منطقه شبعا تا روستای معریه
واقع در منتهیالیه مرزهای مش��ترک با جوالن
و مرزهای اردن امن کردند .این تحول مهم بعد
از آزادسازی شهرک محوری الشجره در منطقه
حوض الیرموک در حومه ش��مال ش��رقی درعا
اتفاق افتاد .به این ترتیب به گفته گروه ناظر بر
وضعیت جنگ سوریه ،نیروهای دولتی توانستند
مرزهای مشترک با بلندیهای جوالن اشغالی
را بع��د از فرار همپیمان��ان داعش پس بگیرند.
نیروهای ارتش سوریه در سال  ۲۰۱۱همزمان
با آغاز آشوبهای خونین در سراسر این کشور
از مرزها عقبنشینی کردند .در پی آن نیروهای
شورش��ی همپیمان با گروه تروریس��تی داعش
به این منطقه گس��یل ش��دند .گروه موسوم به
«دیدهبان حقوق بش��ر س��وریه» -وابس��ته به
معارض��ان -نیز تاکید کرد ،شورش��یان کنترل
خود بر منطقه حوض الیرموک را روز دوش��نبه
واگذار کردند .در پی تس��لط ارتش سوریه بر 2
ش��هرک الش��جره و عابدین در منطقه حوض
الیرم��وک ،نیروهای ارتش در حال پیش��روی

به س��مت روس��تای القصیر در جنوب الشجره
هستند .به گزارش رسانه جنگ که اخبار جنگ
را مخابره میکند ،ارتش س��وریه همچنین در
پی درگیری با افراد داعش بر  2روستای اصعره
و معری��ه در حومه ش��مال غربی درعا تس��لط
یافت .در این راس��تا سانا قبال گزارش داده بود،
تعدادی از عناصر داعش در مرزهای مشترک با
جوالن کشته شدهاند .رژیم صهیونیستی سال
 ۱۹۶۷در جنگی با سوریه بر بلندیهای جوالن
اش��غالی مس��لط ش��د .نیروهای ارتش سوریه
اکنون به طور کامل جنوب غرب سوریه را بعد
از ورود ب��ه  2اس��تان درع��ا و قنیطره طی ماه
گذشته میالدی تحت تسلط خود دارند .در پی
تسلط ارتش و نیروهای مقاومت سوری بر مرز
جوالن اش��غالی ،ارتش رژیم صهیونیستی تمام
خط مرزی شمال فلسطین اشغالی با سوریه را
بست .ش��بکه  10تلویزیون رژیم صهیونیستی
گ��زارش داد که ارتش اس��رائیل با بس��تن مرز
جوالن اش��غالی با سوریه ،ارسال تمام کمکها
(تس��لیحاتی ،غذای��ی و دارویی) ب��ه معارضان
س��وری در بلندیهای ج��والن را متوقف کرد.
در حالی که مقامات کابینه رژیم صهیونیستی
باره��ا ادعا کردهان��د در امور داخلی س��وریه و
بحران این کش��ور دخالت نمیکنند اما ارتش
و برخی س��ازمانهای امنیتی در این رژیم از 5
سال قبل عالوه بر ارسال کمکهای تسلیحاتی
برای معارضان در خاک سوریه ،تروریستهای
مجروح را نیز در ش��مال فلس��طین اش��غالی و
بلندیهای جوالن درمان میکردند.

دادگاه��ی در اندونزی «جماع��ه االنصار
الدول��ه» بزرگترین گروه مرتب��ط با داعش
در این کش��ور را ب��ه خاطر انج��ام اقدامات
تروریس��تی و پیوس��تن ب��ه داع��ش منحل
کرد .گروه جماعه االنصار الدوله متش��کل از
طرفداران داعش اس��ت که ه��زاران طرفدار
در اندونزی دارد؛ کش��وری که از بزرگترین
اکثریت مسلمان جهان برخوردار است .امان
عبدالرحمان ،رهبر این گروه ماه گذش��ته به
خاطر رهبری یکس��ری حمالت شبهنظامی
مرگبار در حالی که در زندان به س��ر میبرد،
به اعدام محکوم شد.

طرح انصاراهلل برای توقف
درگیریهای نظامی دریایی

رئیس ش��ورای عالی انق�لاب یمن ضمن
اعالم یکطرفه توقف عملیات نظامی دریایی
از سوی انصاراهلل ،خواستار اقدام مشابه از سوی
ائتالف متجاوز عربی شد .محمدعلی الحوثی
در صفح��ه توئیتر خود نوش��ت :ب��ه منظور
دس��تیابی به صلح ،چه در قالب ابتکار عمل
ارائه شده توس��ط شخصیتهای عربی و چه
در راستای حمایت از نقش فرستاده سازمان
ملل ب��ه یم��ن و کش��ورهای حمایتکننده
صلح ،م��ا آماده توق��ف درگیریهای نظامی
دریایی هس��تیم و طرفه��ای دیگر را نیز به
متوق��ف ک��ردن این عملیاتها ب��رای مدتی
مش��خص و قاب��ل تمدید در تم��ام جبههها
فرامیخوانیم.

