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آناتولی

خطر خأل قدرت در آنکارا
همزمان با ضربات سخت کردها

اردوغان
سلطان نابخرد یا برده آمریکا؟

گروه بینالملل :شکست مذاکرات برای تشکیل
دولت ائتالفی و ضربات س��خت ش��اخه نظامی
پکک) به ارتش
حزب کارگ��ران کردس��تان ( 
ترکیه ،این کشور را عمال در وضعیت خأل قدرت
ق��رار داده که میتواند به جنگ داخلی تمامعیار
منجر ش��ود .اردوغان و ح��زب حاکم عدالت و
توس��عه جنگ جدیدی را علیه اقلیت کرد آغاز
کردهاند و به نظر میرس��د آنها قصد دارند از این
جنگ برای حمله به خاک سوریه استفاده کنند
اما ضرب��ات متقابل به ارتش و زیرس��اختهای
ترانزیتی و توریستی ترکیه به قدری جدی است
که احتمال دارد کشور را به ورطه جنگ داخلی
طوالنی و دهشتناکی بکشاند .این در حالی است
که ترکیه به هیچوجه یک قدرت نظامی منطقهای
نبوده و نیس��ت و برای کشاندن جنگ به خاک
سوریه به اسم مقابله با کردهای انقالبی (یگانهای
پکک ،توافق آمریکا،روسیه
مدافع خلق) و حتی 
و اتحادی��ه اروپایی را هم جلب نکرده اس��ت .در
نتیجه بعید نیست این قدرتهای فرامنطقهای
باشند که به جای اردوغان و همحزبیهایش که
به فکر ماهی گرفتن از آب گلآلود سوریه و عراق
هستند ،از آب گلآلود ترکیه ماهی بگیرند .ترکیه
مناسبات اقتصادیاش را از  8ماه پیش با روسیه
قطع کرده و همزمان با تشکیل «بریگاد بینالمللی
تکفیری» در اوکراین که یک سازمان تروریستی با
هدف بیثباتسازی کریمه است ،دشمنی خرس
بزرگ را برای خود خریده است .رفتار برونمرزی
ترکیه به قدری خارج از تعقل است که اخیرا یکی
از منتقدان داخلیاش او را نه س��لطان بلکه برده
خوانده« :ما اش��تباه میکردیم ،او یک س��لطان
نابخردنوعثمانینیستبلکهبرده آمریکاییهاست
و هر چه آنها پای تلفن به او دستور میدهند بدون
در نظر گرفتن عواقبش برای کشور انجام میدهد.
او تقریبا به همه کشورهای همسایه ترکیه اعالن
جنگ داده ،بعد هم در داخل جنگ راه انداخته.
حتی خ��ود آمریکاییه��ا هم ج��رأت ندارند با
همسایگانشان چنین کنند بویژه اگر این همسایه
روسیه بود».
■■ترکیه سرزمین بیدولت

گفتوگوه��ا برای تش��کیل دولت ائتالفی
میان حزب حاکم «عدالت و توس��عه» با حزب
«حرکت مل��ی» ترکیه در حالی به شکس��ت
انجامید که آخرین مهلت برای تشکیل دولت
ائتالفی  ۲۳آگوست اعالم شده و اگر مذاکرات
ائتالف به شکست بینجامد ،انتخابات زودهنگام
برگزار خواهد ش��د .از یک م��اه پیش در نبود
دولت قانونی در ترکیه ،پیشبینی سرنوش��ت
کش��ور ناممکن به نظر میرس��د ولی روشن
اس��ت که بدترین وضعیت ممکن هنوز در راه
اس��ت .احمد داووداوغلو ،نخستوزیر ترکیه در
پی دیدار با رهبر حزب حرکت ملی گفت این
حزب موافق ائتالف با ما نیست .حزب حرکت
ملی  4شرط برای ائتالف اعالم کرده بود؛ عدم
تغییر قانون اساس��ی ،لغو مذاک��رات با کردها،
انجام تحقیقات درباره  4وزیر س��ابق متهم به
فس��اد و احترام به تقسیم قدرت 4 ،شرط این
حزب اعالم شده است« .رجب طیب اردوغان»،
رئیسجمهوری ترکیه پیش از این گفته بود که
چه بپذیرید یا نپذیرید ،سیس��تم حکومتی در
ترکیه تغییر کرده و تنها باید مراحل نهایی آن
با یک قانون اساسی جدید شکل بگیرد .در پی
این سخنان بود که مخالفان ،دولت را به اقدام
برای کودتای مدنی متهم کردند.
■■تلفات سنگین ارتش ترکیه

اما فرمانده نیروهای حزب کارگران کردستان
پکک
ترکیه در بیانیهای اعالم کرد نیروهای 
روز سهش��نبه ب��ا حمله گس��ترده ب��ه یکی از
پایگاهه��ای ارتش ترکیه در منطق��ه تاتوان در
اس��تان بدلیس از مناطق کردنش��ین واقع در
جنوب شرق ترکیه 35 ،س��رباز ترک را کشته
و تع��دادی را مجروح کردند .ب��ه گفته او ،این
حمله برای انتقام از خون قربانیان و بزرگداشت
سی و دومین سالگرد آغاز به کار حزب کارگران
کردس��تان ترکیه ب��ود که طی آن تع��دادی از
خودروهای نظامی ارتش ترکیه نیز منهدم شد.
همچنین نخس��توزیر ترکیه روز دوش��نبه به
همراه مقامات دیگر در مراسم تشییع جنازه یک
پکک در شهر قارص در
افسر پلیس که توسط 
شمال شرقی ترکیه به قتل رسید ،شرکت کرد.
پکک  4آگوست گذشته نیز از انجام عملیات

انتحاری در داخل اردوگاه ارتش ترکیه خبر داده
بود که منجر به کشته شدن بیش از  50سرباز
ترک شد؛ این حمله نیز در انتقام از خون کسانی
که در بمباران روستای کردنشین «زار کلی» در
شمال اربیل کشته شدند ،انجام شد.

وطن امروز

چهارگوشه

هرجا سخن از تروریسم و تجاوز است ،نام حاکمان عربستان به گوش میرسد

ی عصبانی است؟
چرا سعود 

حسن رستمی* :چند روزی است که
عربس��تان س��عودی هجمه رسانهای
گستردهای را علیه ایران به راه انداخته
و تالش ک��رده تهران را به دخالت در
ام��ور داخلی عراق متهم کند؛ اتهامی
که حت��ی خود مقامات عراقی نیز آن
را رد ک��رده و باره��ا ب��ر نقش مثبت
جمهوری اس�لامی ای��ران در عراق و
همکاری تهران با بغداد در امر مبارزه با
تروریسم تاکید کردهاند .رژیم سعودی
که خ��ود پرونده قطور و س��یاهی از
دخالت در امور داخلی دیگر کشورهای
منطق��ه در دس��ت دارد ،دیگ��ران از
جمل��ه ای��ران را به دخال��ت در امور
داخلی دیگر کش��ورها متهم میکند.
از دخال��ت آلس��عود در امور داخلی
لبن��ان گرفته تا س��وریه ،یمن ،عراق
و دیگر کش��ورهای منطقه .در لبنان
بیش از  150روز است که این کشور
با خأل ریاستجمهوری روبهرو است و
ریاض با حمایت از برخ��ی جریانهای مورد نظر
خود عمال ریاستجمهوری در این کشور را تعطیل
کرده اس��ت .یمن نمونهای دیگ��ر از دخالتهای
رژیم س��عودی اس��ت که امروز شاهد آن هستیم؛
کش��وری که مردم آن میخواهند خود سرنوشت
کشورش��ان را تعیین کنند ،در مقابل عربس��تان
با حمله نظامی به این کش��ور عرب��ی که بیش از
 10هزار کشته و زخمی برجای گذاشته ،قصد دارد
مهره مورد نظر خود را بر این کشور مسلط کند تا
مقدرات اصلی این کشور را در دست بگیرد و در این
راه از حمایتهای آشکار از تروریستهای تکفیری
القاعده و داعش و تحریک قبایل و گروههای مختلف
علی��ه یکدیگر و به راه انداختن جنگ داخلی برای
رسیدن به اهداف شوم خود ابایی ندارد البته نگرانی
عربستان سعودی علیه ایران را باید بجا توصیف کرد
چرا که ریاض برگ برندهای در منطقه در دس��ت
ن��دارد و حتی جایگاه خود را در بین متحدان خود
از دست داده اس��ت .رژیم سعودی بعد از بیداری

گروه بینالملل :شورای امنیت سازمان ملل متحد،
روز دوش��نبه به اتفاق آرا بیانی��های در حمایت از
مذاکرات مقدماتی فشرده درباره مسائل کلیدی به
منظور احیای صلح در سوریه تصویب کرد ،اقدامی
که میتواند نش��انهای از تغییر در قدرتمندترین
نهاد سازمان ملل متحد باشد که برسر چگونگی
پایان دادن به جنگ داخلی س��وریه بشدت دچار
اختالف بوده اس��ت .پیش از آنکه هر  15کش��ور
عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد این متن
را تصویب کنند ،ویتالی چورکین ،س��فیر روسیه
در س��ازمان ملل متحد گفت این بیانیه ریاستی
نخستین س��ند سیاس��ی منحصرا درباره بحران
س��وریه خواهد ب��ود که به ط��ور اجماع تصویب
میش��ود .این وحدت شورای امنیت سازمان ملل
متحد در انتشار بیانیهای سیاسی درباره سوریه در
بحبوحه تالشهای دیپلماتیک شدت گرفته برای
گروه بینالملل :در حالی که عربس��تان به همراه
مع��دودی از رژیمه��ای مرتجع عرب��ی از جمله
امارات از  ۲۶مارس گذشته به ادعای بازگرداندن
مش��روعیت به یمن و س��رکوب پیش��رویهای
انص��اراهلل در مناطق مختلف این کش��ور ،تجاوز
نظامی به یمن را آغاز کردهاند ولی جاهطلبیهای
س��عودیها و اماراتیها در این کشور جنگزده،
آنها را وارد کشمکشهای خونینی بر سر تقسیم
نفوذ در یمن کرده اس��ت .روزنامه لبنانی االخبار
در گزارش��ی در اینباره نوشت یکی از دالیلی که
یمن همواره با صفت خوش��بخت به کار میرود،
این است که هم بر دریای سرخ و هم بحر العرب
مشرف اس��ت ،به گونهای که «بهشت جاویدان»
بی��ن این دو قرار گرفت��ه و این موقعیت منحصر
ب��ه فرد امتیازات اقتصادی زیادی را برای یمن به
ارمغان آورده است که ناشی از وجود میدانهای
نفتی در این س��رزمین اس��ت هر چند نتوانسته
مردم این کش��ور را از شر فقر در امان نگاه دارد.
در ای��ن می��ان حمله امارات به جن��وب یمن در
چارچوب تجاوزات پی در پی سعودی ادامه دارد
که هدف از آن تقسیم نفوذ بین ریاض و ابوظبی
در محدودهای اس��ت که از عدن آغاز ش��ده و تا
حضرموت امتداد مییابد و البته تقس��یم نفوذ در
این محدوده کش��مکش خونی��ن بین  2طرف را
رقم زده است .نکته قابل مالحظه اینکه در ابتدای
تابس��تان سال گذش��ته أنور عش��قی ،سرلشکر
بازنشس��ته س��عودی از تریبون ش��ورای روابط
خارج��ی آمریکا ،تصور خود از آینده خاورمیانه را
ترسیم کرد .در این نشست معروف که با مشارکت
دوری گولد ،مدیر س��رویس اطالعات اس��رائیل
برگزار ش��د ،عش��قی  2پروژه اقتصادی مرتبط با
یمن را به طور مس��تقیم عرضه کرده و به بحث
0
«مدینه0النور»

و بررسی گذاشت .پروژه اول به نام
بود که از یمن توسط جسرالنور تا جیبوتی امتداد
مییافت و به عبارت دیگر در آن ش��اخ آفریقا به
ش��به جزیره عرب پیوند میخ��ورد .اما در پروژه
دوم نیز میدان نفتی «واعد» در اس��تان «جوف»

اس�لامی ،تالش کرد با دالره��ای نفتی و حمایت
از اف��راد مورد نظر خود در مص��ر و تونس و دیگر
کشورها ،انقالب این کشورها را از مسیر اصلی خود
منحرف کند که در برخی از این کشورها تا اندازهای
موف��ق هم بود و نمونه اصلی آن مصر اس��ت که با
کمک این کش��ور ،ژنرالها قدرت را در این کشور
قبضه کردهاند و در تونس هم توانستند تا اندازهای
اسالمگراها را از عرصه قدرت دور کنند و قدرت را به
نیروهای مورد نظر خود در این کشور واگذار کنند.
عربستانسعودی که بشدت با موج بیداری اسالمی
نگران به نظر میرس��ید بالفاصله درصدد مقابله با
این موج برآمد .عربس��تان در این راه از شگردهای
مختلف استفاده کرده و با تقویت گروههای سلفی
و وهاب��ی و گروههای تروریس��تی و نیز حمایت از
اپوزیسیونهای داخلی این کشورها تا اندازهای سعی
کرد موج این انقالبها به دروازههای این کش��ور
نرسد .باید گفت بعد از موفقیت اندک عربستان در
برخی کشورها ،رژیم سعودی خیال براندازی نظام

س��وریه را در س��ر پروراند و در این راه تالشهای
زیادی بهکار بس��ت که با وج��ود تمام تالشهایی
که در این زمینه صورت داد ،نتوانس��ت موفقیتی
کس��ب کند .در یمن نیز با وجود گذشت نزدیک
به  5ماه از تجاوز عربستان به یمن ،تیرش به سنگ
خورد و نتوانس��ت به اهداف مورد نظر خود در این
کشور که همان باز گرداندن عبدربه منصورهادی به
یمن بود دس��ت یابد و تنها دستاورد ریاض از این
جنگ تخریب زیرساختها،آواره کردن مردم و نیز
ه��دف قرار دادن غیرنظامیان بود که تاکنون بیش
از  4000نفر ش��هید و بیش از  10هزار مجروح بر
جای گذاشته است .عصبانیت عربستان و رسانههای
این کش��ور از نقش منطقهای ایران تا جایی پیش
رفته که در این راه به هر سوژهای متوصل میشوند.
از دروغ بزرگ درباره تهدید حیدرالعبادی ،نخست
وزیر عراق از سوی ایران و اینکه اگر مصونیت نوری
المالکی لغو ش��ود ،ایران دیگر از عراق در جنگ با
تروریس��م حمایت نمیکند و مردم را علیه دولت

در بحبوبه تشدید تالشهای دیپلماتیک برای حل بحرانهای منطقهای

شورای امنیت موضع خود را درقبال سوریه تغییر داد
پای��ان دادن به درگیریهای
منطق��های از جمل��ه در این
کش��ور ص��ورت میگی��رد،
جنگی که در س��ایه حمایت
غ��رب و رژیمه��ای مرتجع
عربی از تروریستها پنجمین
سال خود را سپری میکند و منجر به وخیمترین
بحران انس��انی در جهان امروز ش��ده اس��ت .به
نظر میرس��د موافقتنامه هستهای بین ایران و 6
قدرت جهان��ی راه را برای مجموعهای از اقدامات
دیپلماتیک از جمله تالشهای روسیه و کشورهای
مهم خاورمیانه و همچنین استفان دیمیستورا،

فرستاده ویژه س��ازمان ملل
متح��د باز کرد که همگی در
تالش برای یافت��ن راهی به
منظور پایان دادن به بنبست
سیاسی در س��وریه هستند.
ش��ورای امنیت سازمان ملل
متحد طرح دی میس��تورا را که اخیرا اعالم شد و
هدف از آن فراهم شدن زمینه برای مذاکرات صلح
جدید به منظور پای��ان دادن به جنگ داخلی در
سوریه اس��ت تصویب کرد .این طرح صلح شامل
مذاکرات درباره یک روند انتقال سیاسی و برگزاری
انتخابات دموکراتیک و همچنین بهترین راه مقابله

انصاراهلل سفارت امارات در صنعا را تصرف کرد

نزاع شیخنشینها در سرزمین «بهشت جاویدان»
در ش��مال یمن ت��ا صحرای
ربع الخالی ب��ود که به گفته
عشقی ،حمایت از آن نیازمند
اتحاد کشورهای حوزه خلیج
ف��ارس با یمن ب��ود تا بتوان
برداشت از میدانهای نفتی
را که بیش��تر آن در خاک یمن و تحت حاکمیت
این کشور است ،حفظ کرد .به نظر میرسد اقدام
سال گذش��ته جنبش انصاراهلل که موجب خارج
شدن یمن از چتر عربس��تان شد ،نگرانی برخی
کش��ورها را از اینکه مبادا منابع یمن و پروژههای
اقتصادی بزرگ احتمالی آن را از دست بدهند ،به
دنبال داشت .به این ترتیب هر چند حمله به یمن
رویکرد سیاسی روشنی دارد ،اما رویکرد اقتصادی
آن نیز واضح اس��ت و در  2حالت این عربس��تان
و امارات هس��تند که نقش اصل��ی را در این باره
ایفا میکنند .منابع یمن��ی در حالی به تحوالت
میدانی این کش��ور اش��اره دارند که از توافق بین
عربس��تان و امارات بر سر تقسیم نفوذ در جنوب
یمن نیز غافل نمانده و از کش��مکش بین این دو
بر س��ر تقسیم س��هم خود از عدن تا حضرموت
پازل

خب��ر دادهان��د .نکت��ه قاب��ل
مالحظه دیگ��ر اینکه از زمان
آغاز حمالت به یمن ،رهبران
جنوبی از مس��ؤوالن اماراتی
مطالب��ی را با ای��ن مضمون
میش��نیدند که امارات حتی
پی��ش از آغ��از ناآرامیها در جن��وب یمن اعالم
کرده بود که بازس��ازی این منطق��ه را بر عهده
خواهد گرفت .در جوالی گذشته نیروهای اماراتی
نهتنها آغازگر حمله به عدن بلکه حامی عملیات
موسوم به «تیر طالیی» بودند که به میزان زیادی
نقشه نفوذ ارتش و جنبش انصاراهلل در جنوب را
دستخوش تغییر کرد.

■■توس�ل امارات به سیاست زمین سوخته در
عدن

در این حمله که حدود یک ماه پیش صورت
گرفت ،جنگندههای اماراتی بیش از  100بار عدن
را هدف حمالت هوایی قرار دادند تا پش��تیبانی
هوایی را ب��رای گروههای مس��لح فراهم کرده و
بتوانند بخش زیادی از این استان را تحت اشغال
خود درآورند تا جایی که ش��یوهای که امارات در

پاسخ انصاراهلل به تجاوز امارات

همزمان با مداومت جنگندههای ائتالف متجاوز به بمباران یمن ،رس�انههای عربی مختلف از اقدام انصاراهلل
مبنی بر سیطره بر سفارت کشور امارات در صنعا خبر دادند .پایگاههای خبری عربی از جمله «العربیه» اعالم
کردند که انصاراهلل ،روز دوشنبه در واکنش به تداوم تجاوزهای امارات علیه یمن بویژه در عدن ،سفارت این
کشور را در صنعا تحت کنترل خود درآورد و خواستار تخلیه فوری آن شد .وزارت خارجه امارات نیز در واکنش
به این اقدام ،با صدور بیانیهای ،آن را محکوم و ادعا کرد :این اقدام نشان داد که جماعت الحوثی ،هیچ احترامی
برای عرفهای دیپلماتیک و قوانین بینالمللی ندارد و از قانون جنگل تبعیت میکند .در بیانیه وزارت خارجه
امارات آمده است که این اقدام جنایت و نقض آشکار قوانین بینالمللی است .تصرف سفارت امارات در صنعا
یکی از پاسخهای انصاراهلل به تداوم تجاوز این کشور به یمن است که شورای همکاری خلیج فارس ،پارلمان
عربی و کشورهای بحرین و عربستان سعودی این اقدام را بشدت محکوم کردند.
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شیخ تکفیری در دادگاه نظامی

العب��ادی تحری��ک خواه��د ک��رد تا
دروغ مضحک فروش«قرنیه چش��م»
در ای��ران ب��ا تیتر«قیمت هر چش��م
ایرانی 30 ،ه��زار دالر» ،نمونههایی از
دروغگویی رس��انههای سعودی علیه
ایران اس��ت .در باب بسته اصالحات
دولت العبادی ،برخی رسانههای عربی
س��عی کردند از این تحلی��ل ،ایران را
نگران از برگ��زاری تظاهرات در عراق
جل��وه دهند در حالی که مس��ؤوالن
عراقی نیز چنین دغدغههایی را دارند
و در اینباره هش��دار دادند ،باید گفت
مجموعه خدم��ات اجتماعی که باید
مردم عراق از آن برخوردار باشند ،طی
سالهای گذشته از نمره قابل قبولی
برخوردار نبوده است و دولت نتوانسته
خواستههای مورد نظر مردم را در این
زمینه برآورده کند .از سوی دیگر طرح
مبارزه با فساد نیز یک مطالبه عمومی
است که مرجعیت بارها بر مبارزه قاطع
با آن تاکید کرده است .اینکه عربستان در رسانههای
وابسته خود قصد دارد خود را حامی دولت و ملت
عراق نشان دهد و در مقابل ایران را به سنگاندازی
در امر مبارزه با فس��اد و محاکمه مس��ؤوالن فاسد
مته��م کند ،بای��د دلیل طرح چنی��ن اتهامزنی را
در جای دیگری جس��توجو کرد .رژیم س��عودی
تاکنون به دلیل ت��رس از اعتراضات مردمی هنوز
نتوانسته حتی سفارت خود را در عراق افتتاح کند.
کش��وری که به دلیل ترس از تشکیل یک کشور
نوپای دموکراتیک با صدور تروریسم به این کشور
و ب��ا تزریق دالرهای نفتی به تروریس��تها ناامنی
را برای عراقیها به ارمغان آورد؛ چگونه میخواهد
خود را حامی مردم این کشور و خواستههای اصلی
آن در مبارزه با تروریس��م ،فس��اد و حامی بس��ته
اصالحی حیدرالعبادی نشان دهد بنابراین باید در
حمایت عربس��تان از عراق و ش��خص العبادی به
دیده تردید نگریست.

*کارشناسمسائلخاورمیانه

با تروریس��م اس��ت .در این بیانیه شورای امنیت
س��ازمان ملل متحد از همه طرفها در س��وریه
درخواست کرده است فورا در جهت اجرای نقشه
راه صلح در س��وریه که کش��ورهای عضو شورای
امنی��ت س��ال  2012آن را در ژنو تصویب کردند
گام بردارند .در این نقش��ه راه تشکیل یک دولت
انتقال��ی با اختیارات کامل اجرایی که مورد توافق
 2طرف باشد درخواست شده است .در این نقشه
راه به کنار رفتن اسد از قدرت در زمانی نامشخص
اشاره شده است .رافائل رامیرز کارنو ،سفیر ونزوئال
در س��ازمان ملل متحد پس از آنکه این بیانیه در
نشستی علنی قرائت شد گفت این بیانیه نقض حق
حاکمیت و حق تعیین سرنوشت برای مردم سوریه
است ،زیرا شامل تشکیل یک دولت انتقالی بدون
رضایت آنان اس��ت و این اقدام با منشور سازمان
ملل متحد مغایرت دارد.
عدن در پیش گرفت به سیاس��ت زمین سوخته
معروف شد .اما مدینهالنور در یمن از استان ابین
تا بندر «المخا» در تعز و در سواحل دریای سرخ
امتداد مییابد و کامال محدودهای است که امارات
عملی��ات نظامی خود در جنوب را بر آن متمرکز
کرده اس��ت .به گفته عشقی ،محقق کردن پروژه
0
مدینه0النور نیازمند احیای بندر آزاد در عدن است

و این نکتهای است که میتوان از آن به مشارکت
گس��ترده ابوظبی در حمله به یم��ن پی برد .به
عب��ارت بهتر امارات همزمان ب��ا عملیات نظامی
خود در یمن راهحل ابتکاری را برای حل و فصل
بحران این کش��ور نیز پیشنهاد کرد که محور آن
مبتنی بر قیمومیت موقت کشورهای عرب خلیج
فارس بر یمن تا پیش از پیوس��تن آن به شورای
همکاری خلیج فارس بود .به نظر میرسد حمله
به یمن برای امارات به هر قیمتی ضرورت داشت
تا با این اقدام پیش از این تسلط یک کشور عرب
خلیج فارس بر سایر استانهای جنوبی یمن مانند
لحج و أبین ،بتواند اهداف خود را محقق کند.
■■تالش امارات برای پاکس�ازی س�عودیها از
مناطق تحت نفوذ خود در یمن

اخت�لاف عربس��تان و ام��ارات در یمن در 2
موضوع اصلی نمود یافته اس��ت ک��ه عبارتند از:
نخست ،حمالت هوایی نامشخص که در آن بارها
نیروهای مس��لح هوادار منص��ور هادی و ارتش و
انصاراهلل هدف قرار گرفتند .دوم ،کس��ب حمایت
عش��ایر یمن .در جوالی گذش��ته جنگندههای
اماراتی علیه یمن مقر نظامی «العبر» را که حامی
منصور ه��ادی بود ،هدف قرار دادند که کش��ته
شدن  120سرباز یمنی را به دنبال داشت .اما در
چارچوب کش��مکش برای جلب حمایت بزرگان
و قبایل یمنی ،امارات توانس��ت حمایت سرلشکر
«هاش��م االحمر» را به خود جلب کند .وی پسر
عبداهلل االحمر رئیس س��ابق مجلس نمایندگان
یمن و یکی از بزرگترین متحدان عربس��تان در
این کش��ور و نیز برادر حمید االحمر سرلش��کر
فراری است.

مقام��ات لبن��ان ،روز سهش��نبه
احم��د االس��یر ،ش��یخ تکفیری
وابسته به س��عودیها را برای انجام تحقیقات
درباره حوادث  2سال قبل که به کشته شدن
 20نظامی این کش��ور منجر ش��د ،به دادگاه
نظامی ارجاع میدهن��د .بازجوییهای اولیه از
احمد االس��یر ،س��لفی تندروی لبنانی که روز
شنبه و در حال تالش برای فرار از لبنان به مصر
در فرودگاه بیروت دس��تگیر شد ،به بازداشت
یکی از همدس��تان وی منجر ش��د .همزمان
تحقیقات برای شناس��ایی تعدادی از همراهان
وی که گفته میشود به اردوگاه «عینالحلوه»
ویژه پناهندگان فلس��طینی در شهر «صیدا»
گریختهاند ادامه دارد.

 ۲۲کشته در انفجار بانکوک

انفج��اری در نزدیکی معبدی در
مرکز بانکوک رخ داد که در جریان
آن  22تن ش��امل 3تبعه چینی کشته و 120
تن دیگر نیز زخمی شدند .این انفجار ظهر روز
دوشنبه در نزدیکی معبد اراوان در بانکوک که
محل تجمع توریستها و شهروندان تایلندی
اس��ت ،رخ داد .سخنگوی پلیس بانکوک اعالم
کرد در میان قربانی��ان اتباع خارجی نیز دیده
میشوند .در ش��رایطی که هنوز مقامهای این
کش��ور هیچ گروهی را مقصر این بمبگذاری
معرفی نکردهاند ،هیچ گروهی هم مس��ؤولیت
این اقدام را برعهده نگرفته است.

جنايات داعش در شهر تعز يمن

نیروه��ای داع��ش و طرف��داران
تج��اوز س��عودی  -آمریکایی به
یمن دس��ت به جنایتهای آشکاری در شهر
تعز زدند .زینب ناجی ،خبرنگار ش��بکه المنار
گزارش داد که این افراد یک اس��یر را در میان
مردم که کودکان هم می��ان آنها بودند ،اعدام
کرده ،بخشهایی از جس��دش را مثله کردند و
سپس آن را با موتوسیکلت در سطح شهر روی
زمین کش��اندند .در جنایتی دیگر که تصاویر
آن در فضای مجازی پخش ش��ده است ،شمار
زیادی از ش��هروندان تعز دیده میشوند که به
قتل رسیدهاند و اجساد برخی مثله شده است.
در همین حال حمالت جنگندههای سعودی
به مناطق مختلف یمن ادامه دارد .در اس��تان
الجوف ،دستکم  20یمنی به شهادت رسیدند.

بالتکلیفیمعاهده
صلح سودان جنوبی

برخالفخوشبینیهایاولیهدرباره
امضای معاهده صلح پیش��نهادی
توسط دولت و شورشیان ،رئیسجمهور سودان
جنوبی حاضر به امضا نش��ده و اعالم کرده است
که به زمان بیشتری نیاز دارد .طرفهای درگیر
در س��ودان جنوبی عصر دوشنبه با هدف تالش
برای رسیدن به توافق درباره پایان جنگ داخلی
مذاکرات صلح را از س��ر گرفتن��د .به گزارش
خبرگزاری فرانس��ه ،میانجیگر بلوک ش��رق
آفریق��ا که رهبری مذاکرات صلح در س��ودان
جنوب��ی را برعه��ده دارد گفت که س��الوا کر،
رئیسجمهور سودان جنوبی گفته به  2هفته
زمان ب��رای امضای معاه��ده صلحی که مورد
پذیرش شورشیان سودانی قرار گرفته نیاز دارد.
ط��ی  15روز آینده دولت بار دیگر برای نهایی
ک��ردن توافق صلح به آدیسآبابا میآید .با این
حال هنوز دولت سودان جنوبی اظهارنظری در
این باره نکرده است.

یگان «دختران خورشید»
علیه داعش

شاته ش��نگالی ،یک خواننده زن
ایزدی اقدام به تشکیل ارتشی از
زنان ایزدی به منظور نبرد با گروه تروریستی
داعش و گرفتن انتقام خواهرانشان که توسط
داعش به بردگی گرفته شدند و برادرانشان که
توسط این تروریستها سر بریده شدند کرده
اس��ت .به نوشته روزنامه دیلیمیل ،او تاکنون
 123نیروی زن  17تا  30ساله را جذب ارتش
خود که «دختران خورش��ید» نام دارد ،کرده
اس��ت .این زنان بهرغم خطر کش��ته شدن به
دس��ت داعش��یها یا بدتر از آن اس��ارت و به
بردگی گرفته شدن ،مصمم به نبرد با داعش
در عراق هس��تند .تروریس��تهای داعش در
آگوس��ت 2014اقدام به ربودن هزاران زن و
دختر جوان ایزدی بعد از حمله به روستاهای
آنها در اس��تان سنجار در شمال عراق کردند.
کسانی که توانستند از دست این تروریستها
ف��رار کنند ش��رح دادن��د که داعش��یها چه
رفت��ار بیرحمان��های ب��ا آنها داش��ته و چه
سوءاس��تفادههای وحشتناکی از آنها کردهاند.
شاته شنگالی که  30سال دارد از سوی رئیس
اقلیم کردستان عراق مجوز ویژه دریافت کرد
تا این واحد نظامی را تشکیل دهد.

