بينالملل

چهارشنبه اول مهر 1394

کارزارشام

جنگ و صلح روسی در سوریه

هرمز ب�رادران :نه مرگ دلخراش آیالن کوردی
کودک آواره سوری و نه چرخش شمشیر داعش،
هیچ یک به اندازه افزایش حضور نظامی روسیه
نتوانست آمریکا را واقعا نگران اوضاع سوریه کند.
با ورود محمولههای جدید سالح و نفرات نظامی
روسیه به س��وریه ،فاکتور روسی در بحران شام
پررنگتر از هر زمان دیگری ش��ده است .جنگ
کشدار سوریه کاخ کرملین را بر آن داشته است
تا رقیب آمریکایی را به اتاق مذاکره بکشاند و در
جدالی دوجانبه درگیریهای سوریه را به سرانجام
برس��اند .مستش��اران نظامی ،تردد خودروهای
حامل تجهیزات پارازیت ،ورود هواپیماهای نظامی
به سوریه و همچنین تصاویر ماهوارهای حاکی از
اجرای یک برنامه منس��جم روسی در حمایت از
بشار اسد رئیسجمهوری سوریه است .دستهای
از مخالفان روسیه آن را تلهای برای گرفتار کردن
روسیه در جنگ با افراطیهایی میدانند که یک
شاخه آن زیر پای حاکمان مسکو در قفقاز شمالی
مثل انبار باروت آماده انفجار است.
■■عبور از تله ،گذار به مذاکره

مسکو امیدوار است میزی  2نفره چیده شود
که در یک سوی آن روسیه و در طرف مقابل آن
آمریکا قرار داشته باشد .روی این میز نقشه سوریه
باز میشود و این کشور به حوزههای نفوذ تقسیم
خواهد شد .کرملین مایل است مشروعیت بشار
اس��د احیا ش��ده و به عنوان رهبر دولت وحدت
ملی ایفای نقش کند .در ش��رایط فعلی غرب 2
راه در رابطه با حضور روسیه در سوریه دارد :اگر از
ی است میتواند با پایینتر
عملکرد روسها ناراض 
آوردن قیم��ت نفت و اعمال تحریمهای بیش��تر
مسکو را مجازات کند اما اگر قادر به متوقف کردن
روسیه نیست میتواند با نمایندگان کرملین سر
میز بنش��یند و درباره آینده سوریه مذاکره کند.
س��رانجام آمریکا با پیش��نهاد مذاکره با روس��یه
موافقت کرد البته مذاکراتی در سطح نظامی ،نه
درباره آینده سوریه.
■■عالقه به مدیترانه

اما چرا روس��یه پس از  4س��ال و نیم از آغاز
جنگ س��وریه به تازگی به فکر حضور گسترده
نظامی در این کشور افتاده است؟ تنها یک چهارم
از خاک سوریه در کنترل نیروهای امنیتی وفادار
به اس��د است و به دلیل فرسایشی شدن جنگ و
خالی شدن انبار مهمات دفاع از آنها سخت شده
است .روسیه به منظور کمک به ارتش سوریه و پر
کردن زاغههای آن  2ماه پیش  6فرونده جنگنده
به دمشق داد تا به جای هواپیماهایی که در خالل
جنگ س��قوط کردهاند به کار بگیرد .اینها کافی
نبود و نیاز به حضور مستقیم یک نیروی حمایتی
دیگ��ر همچون ای��ران و حزباهلل نیز احس��اس
میش��د .عالوه بر این ،منافع اقتصادی و نظامی
روسیه در س��وریه بیشتر از قبل تهدید میشود.
نگرانی روسیه آن است که با تغییر توازن جنگ به
نفع شورشیان ،افراطگرایان در کلونی جدید خود
در سوریه آبدیده شوند و به سمت قفقاز و آسیای
مرک��زی دورخی��ز کنند .در هفتههای گذش��ته
شورش��یان برای حرکت از ادلب به سمت الذقیه
و طرطوس خیز برداشتهاند .رسیدن شورشیان به
دروازههای طرطوس روسیه را در تقابل مستقیم
ب��ا شورش��یان قرار میده��د و پایهه��ای پایگاه
اس��تراتژیک آن در حاشیه مدیترانه را میلرزاند.
همچنین س��رمایهگذاری کالنی که روسها در
زیرس��اختهای نفت و گاز س��وریه داشتهاند در
چشمبههمزدنی دود میشود .در این میان ،روسیه
بیش از هر چیزی به حفظ پایگاه استراتژیک خود
در ساحل مدیترانه میاندیش��د .پایگاه دریایی و
پس��ت اطالعاتی آن در طرطوس سوریه ارزشی
حیاتی برای روسها دارد و در دهههای گذش��ته
تنها معبر راهیابی نظامیان روس به مدیترانه بوده
است .در روزهای اخیر گزارش شده پایگاه دیگری
نیز در شهر بندری الذقیه در دست احداث است.
در این ش��رایط پرتشنج ،روسیه میخواهد طرح
موفق خود در اوکراین را در سوریه نیز تکرار کند.
مس��کو کریمه را به عنوان س��هم خود در بحران
اوکراین برداش��ت و در سوریه هم ساحل شرقی
مدیترانه را ایمن و تحت کنترل خویش میخواهد.
غرب هنوز سیاس��ت دقیقی در س��وریه ندارد و
برنامه برای تشکیل و آموزش نیروهای «میانهرو»
موسوم به«لشکر  »30به شکست انجامیده است
و انگلی��س و فرانس��ه به عملیاتهای��ی نمادین
شناسایی علیه داعش مشغولند اما روسیه بهتر از
غرب میداند در سوریه به دنبال چیست.سیاست
س��وری روس��یه حسابش��ده به نظر میرسد و
بخش��ی از یک راهبرد بزرگ است .افزایش شمار
حوزههای نفوذ و مانورهای اقتصادی و سیاسی در
آنها این امکان را برای روسیه فراهم میکند تا در
دوره شکلگیری یک نظام جدید بینالمللی که
ویژگیه��ای خاص قرن  21را دارد تاثیرگذاری و
سهم شایانی داشته باشد.

وطن امروز

رژیم کودککش ریاض به صورت دورهای به ریاست رسمیترین نهاد حقوق بشر سازمان ملل رسید

سعودی ،رئیس شورای حقوق بشر شد!

گ�روه بینالمل�ل :با انتخاب عربس��تان س��عودی،
حکومت��ی بچهکش که گ��ردن میزن��د و از داعش
حمایت میکند ،به ریاس��ت هر چند موقت شورای
ق بش��ر س��ازمان ملل ،این ش��ورا عمال اعتبار
حقو 
خود را از دس��ت داد و اس��تفاده ابزاری ،سیاس��ی و
تبلیغاتی از حقوقبش��ر را بر جهانیان آش��کار کرد.
رژی��م جنایتکار س��عودی در حالی بر یک کرس��ی
حقوق بشری جهانی تکیه میزند که در حال ارتکاب
فجیعترین کش��تار غیرنظامی��ان و جنایات جنگی
متنوع در جریان تجاوز به یمن اس��ت که طی شش
ماه حمالت مداوم باعث قربانی شدن بیش از 5500
غیرنظامی شامل دستکم  1000کودک یمنی شده
اس��ت .خارج از یمن نیز بنا به اعتراف صدها گزارش
و اعتراف مس��ؤوالن غربی ،عربس��تان بدون دغدغه
از محاکمه ش��دن ،از جانیان داع��ش حمایت کرده
و میکن��د؛ حقیقتی که «جو بای��دن» معاون باراک
اوباما به آن اش��اره کرده بود و مشکل ائتالف مبارزه
با داع��ش را نه خود داعش ،بلکه حامی��ان اماراتی،
ترکی و سعودی دانسته بود .اما انتخاب چنین رژیم
ضدبش��ری برای تصدی مسؤولیت نظارت بر حقوق
انسانها در جهان به تعبیر بسیاری از منتقدان مانند
نهادن بزرگترین قاتل ش��هر به سمت کالنتر است.
حتی غربیها هم از این اتفاق شوکه شدهاند .پنجشنبه
هفته گذشته  17سپتامبر ( 26شهریور) سازمان ملل
رسما اعالم کرد «فیصل تراد» فرستاده عربستان به
شورای حقوق بش��ر ،ریاست نشست  2هفتهای این
شورا را بر عهده میگیرد اما در همان حال که در مقر
شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ،عربستان در
حال بر عهده گرفتن ریاس��ت این شورا بود در داخل
ی «برای دموکراسی
همان ساختمان ،سازمان آمریکای 
و حقوق بش��ر در بحرین» ( )ADHRBنشستی با
موضوع شکنجه در عربستان برگزار میکرد 2 .سال
پی��ش نهادهای حقوق بش��ری به هم��راه معارضان
عربس��تانی و نهاده��ای مردمی بحرین��ی حتی به
عضویت عربس��تان در ش��ورای حقوق بشر سازمان
ملل اعتراض کرده بودن��د و اینک انتخاب یک مقام
س��عودی به عنوان رئیس نشست رسمیترین نهاد
حقوق بش��ری ،ابتدا بهت و تعجب و س��پس خشم
نهادهای مس��تقل حقوق بشری را بر انگیخته است.

پازل
 20غیر نظامی قربانی حمله سعودیها به یک هتل

حمالت دیوانهوار آلسعود به یمن ادامه دارد که طی یکی از آخرین موارد جنگندههای متجاوز جنایت جنگی
دیگری مرتکب شده و هتلی در صنعا ،پایتخت را مورد هدف قرار دادند .به گزارش خبرگزاری فرانسه ،بر اثر
این حمله  20تن از غیرنظامیان به شهادت رسیدند .این در حالی است که تنها  4روز از حمله هواپیماهای
ائتالف متجاوز به خانه س�فیر عمان در صنعا میگذشت .همچنین جنگندههای سعودی  2بار منطقه ظهر
ابوطیر در اقلیمالشغادره در استان حجه را آماج حمالت خود قرار دادند که در نتیجه آن  22نفر به شهادت
رسیده و  16نفر دیگر نیز زخمی شدند .یک منبع مسؤول در اتاق عملیات مشترک استان حجه در اینباره
گفت که هواپیماهای جنگی سعودی به طور عمدی ابتدا یک مرکز امنیت جادهای را بمباران کردند و به محض
تجمع شهروندان برای نجات قربانیان بار دیگر این منطقه را بمباران کردند که در نتیجه آن  22نفر شهید
شدند .جنگندههای عربستان سعودی در حمله به منزل یکی از شهروندان در منطقه غافره شهرک الظاهر در
استان صعده ،یک خانواده را به طور کامل اعم از  6کودک و یک زن شهید کردند .یک منبع محلی در صعده
گفت که در جریان بمباران منزل این خانواده یک زن و  6کودک به شهادت رسیدند.

ش��ورای مزبور همان جایی اس��ت که احمد شهید،
گزارشگر ویژه امور حقوق بش��ر در ایران را منصوب
کرده است و او بس��یاری از ماموریتهایش را با پول
همین جنایتکاران س��عودی در قالب کمک مالی (یا
به بیان بهتر رش��وه) انجام داده اس��ت .جالب اینکه
سازمان عفو بینالملل نیز با یک خوشامدگویی منفی
به سعودیها همزمان با این اتفاق اعالم کرده است که
عربستان بزرگترین میدان اعدام دنیاست؛ کشوری
که بیشترین احکام اعدام در جهان را صادر میکند و

نتانیاهو دستخالی از روسیه بازگشت

دیگر نمیشود به سوریه حمله کرد
یحیی دبوق* :داستان بنیامین
نتانیاهو ،نخس��توزیر اسرائیل
درباره نتایج سفر روز دوشنبه او
به مسکو ،هرچه باشد ،مواضعی
را ک��ه بعد از عملی��ات نظامی
روس��یه در صحنه س��وریه در
حال شکلگیری است ،تغییر نخواهند داد .مشکل
تلآوی��و فقط به احتمال تقابل با ارتش روس��یه در
آسمان سوریه محدود نمیشود بلکه ابعاد عمیقتر
و مهمت��ری دارد و س��از و کار هماهنگیهای اعالم
شده منکر این نیست که توانایی اسرائیل در آسمان
سوریه بسیار کم شده است و تلآویو دیگر نمیتواند
در بسیاری از مناطق سوریه ،به فعالیتهای نظامی
خصمانه دس��ت بزند .نتانیاهو در آغاز دیدار خود با
پوتی��ن ،درباره اهداف و علل س��فر خود صحبت و
اشاره کرد ،طی س��الهای اخیر بویژه طی ماههای
گذش��ته ،ایران و س��وریه ،ح��زباهلل لبن��ان را به
سالحهای پیشرفته بر ضد ما مجهز کردند به گونهای
که طی سالهای گذشته ،هزاران موشک به سمت
شهرهای اسرائیل پرتاب شد .به موازات این مساله،
ایران ،با حمایت ارتش س��وریه تالش میکند یک
جبهه تروریستی دیگر بر ضد ما در جوالن تشکیل
دهد .نتانیاهو خطاب به پوتین تاکید کرد ،سیاست
اسرائیل در این راستا قرار دارد که اجازه ندهد سالح
در اختیار حزباهلل قرار گیرد و جبههای دیگری ضد
تلآویو تش��کیل شود .پاسخ پوتین به نتانیاهو پر از
معنی و فاقد وعده و اطمینانبخشی بود .پوتین گفت
بسیاری از شهروندان اتحاد جماهیر شوروی (سابق)،
امروز در س��رزمینهای اش��غالی زندگی میکنند و
این مس��اله بازتابهای ویژهای ب��ر روابط دو طرف
دارد و هرنوع عملیاتی که روس��یه در منطقه انجام
داده اس��ت ،همواره از روی مس��ؤولیت بوده است.
منابع اس��رائیلی بلندپایه و آگاه با اشاره به این سفر

نتانیاهو به مسکو ،اعالم کردند
توانایی اسرائیل در سوریه کم
شده است .اسرائیل در گذشته
حاشیه مانور گستردهای داشت
اما بعد از دخالت روس��یه ،این
حاشیه کم شد و از اآلن به بعد
به نظر نمیآید اس��رائیل ،این توانایی را داشته باشد
که به حمالتی در دمش��ق دس��ت بزند ،زیرا نگران
است روسها اینگونه برداشت کنند که اقدام نظامی
در دمشق ،به مثابه نقض حاکمیت نظام اسد است،
عالوه بر این ،حمله به محمولههای تسلیحاتی که از
س��وریه برای حزباهلل فرستاده میشوند ،از اآلن به
بعد فقط باید در مرزهای لبنان صورت گیرد .شبکه
یک تلویزیون اسرائیل ،درباره سازوکار هماهنگی که
تاکنون جزئیاتی درباره آن فاش نشده است ،اعالم
کرد بعید است موضوع تقسیم آسمان سوریه بین
اسرائیل و روسیه مطرح شود .شبکه  10تلویزیون
اس��رائیل نیز با اب��راز تردید درباره موفقیت س��فر
نتانیاهو به مسکو اعالم کرد :هدف پوتین این است
که نظام اس��د را حفظ کند و آماده نیست منافع و
حاش��یه آزادی عمل خود را به ازای آنچه اسرائیل
میخواه��د ،قربانی کند .بنا به اعالم این ش��بکه،
برای مشاهده نتایج سفر نتانیاهو باید طی هفتهها و
ماههای آینده منتظر بمانیم و در طول زمان میتوان
پیامدهای دخالت نظامی روسیه را بر آزادی عمل
سوریه در آسمان اسرائیل ،درک کرد .اما درباره ساز
و کار هماهنگی بین اسرائیل و روسیه؛ شبکه یک
اسرائیل در این باره میگوید :نتانیاهو هیچ توضیحی
در ای��ن باره نداده اس��ت و باز س��وال اصلی باقی
میماند و اینکه اگر اسرائیل تشخیص دهد روسیه
به حزباهلل سالح پیشرفته میدهد؛ در آن صورت
چه باید بکند؟
*ستون نویس روزنامه االخبار

فابیوس :الزم نیست اسد برود
گروه بینالملل :پس از آمریکا فرانس��ه نیز مواضع
خود در قبال بش��ار اس��د و سوریه را تعدیل کرد و
وزیر خارجه این کشور در سخنانی اذعان کرد سخن
گفتن از کنارهگیری بشار اسد بهعنوان پیش شرط
مذاکرات ،بیهوده است .لوران فابیوس ،وزیر خارجه
فرانس��ه در مصاحبه با رس��انههای اروپایی بر حل
بحران سوریه از طریق تشکیل «دولت فراگیر» که
دربرگیرنده شخصیتهایی از مخالفان و نظام این
کشور باش��د ،تاکید کرد .وی گفت :برای ممانعت
از فروپاش��ی نظام در سوریه همانند آنچه در عراق
شاهد آن بودیم ،باید ارتش و برخی نهادهای دیگر
دولت حفظ ش��ود و در نتیجه دولت وحدت ملی

با حضور ش��خصیتهایی از نظام و مخالفان که با
تروریس��م مخالف باشند ،تش��کیل شود .فابیوس
درباره اینکه آیا برکناری بشار اسد ،رئیسجمهوری
س��وریه پیشش��رطی برای هرگونه راهکار بحران
سوریه است ،گفت :اگر بگوییم در هر مذاکرهای که
انجام شود باز بشار اسد باید بماند این مذاکره یقینا
به شکست میانجامد ،در مقابل اگر بخواهیم پیش
از آغاز مذاکرات نیز اسد کنار رود باز هم هیچگونه
پیشرفتی به دست نخواهیم آورد .وی با این سخنان
در واقع از مواضع پیشین فرانسه که همواره بر رفتن
بشار اسد بهعنوان تنها راهحل بحران سوریه تاکید
داشت ،به شکل چشمگیری عقبنشینی کرد.

از یک نظام قضایی مبتنی بر اعطای اختیارات گسترده
به قضات برخوردار است بیآنکه این اختیارات منطبق
با متون حقوقی باشد و آنها هم احکام خودسرانه صادر
میکنن��د .در این گزارش به تخلف��ات نظام قضایی
عربس��تان س��عودی و فقدان ضمانت ب��رای اجرای
عدال��ت درباره متهمان اعم از نب��ودن حق متهمان
برای داش��تن وکیل و اجرای محاکمه علنی ،گرفتن
اعترافات تحت ش��کنجه و محاکمههای کوتاه ،اشاره
شده است .به عنوان مثال علی النمر برادرزاده آیتاهلل

النمر ،روحانی معترض دربند شیعه که اکنون جوانی
 20س��اله اس��ت در حی��ن بازداش��ت تنه��ا
 ۱۷سال سن داشت و در پروندهاش اتهام پیوستن به
یک گروه تروریستی برای ترغیب مردم به تظاهرات و
فتنهانگیزی وارد ش��ده و حاال محکوم به مرگ شده
اس��ت .انتخاب عربستان به عنوان ریاس��ت دورهای
پنل نشست شورای حقوق بش��ری سازمان ملل در
حالی است که اخیرا  45سازمان حقوق بشری عربی
و بینالمللی در بیانیهای خواستار محاکمه «سلمان
بن عبدالعزیز» پادشاه س��عودی شده و سازمانهای
یمن��ی ،عرب��ی و اروپای��ی تصمی��م گرفتهاند طی
 2هفتهای که جلس��ات شورای حقوق بشر سازمان
ملل در ژنو برگزار میش��ود ،گزارشه��ای خود را
درب��اره جنایات جنگی عربس��تان در یمن به این
ش��ورا ارائه دهند تا با تشکیل کمیته حقیقتیاب
برای محاکمه «ملک سلمان» موافقت کند« .اریک
آیکنبری» ،عضو برجس��ته «دموکراس��ی و حقوق
بشر در بحرین » در اینباره گفته است« :عربستان
هیچ التزامی به معاهده منع شکنجه ندارد و طبق
گزارشهای موثق ،شکنجه یک اقدام همیشگی در
زندانهای عربستان است» .یکی دیگر از نهادهایی
که بش��دت نس��بت به این انتصاب اعتراض کرده
«دیدهبان حقوق بش��ر جهانی» اس��ت که نهادی
مستقل محسوب میشود« .هیلل نوئر» مدیر اجرایی
دیدهبان میگوید« :افتضاح اس��ت که سازمان ملل
کشوری را بهعنوان رئیس یک پنل کلیدی حقوق
بشر برگزیده که در مقایسه با داعش در سال جاری
میالدی افراد بیش��تری را سربریده است .دالرهای
نفتی و سیاست ،حقوق بشر را مغلوب ساختهاند».
خبرگ��زاری فارس نیز در اینباره مینویس��د« :در
سیاسی بودن و سفارشی بودن چنین انتصابی برای
پرندگان آسمان نیز جای شکی باقی نمیماند چه
برسد به انسانها ،اما حداقل این مساله دیگر برای
همگان محرز ش��ده است که ش��ورای حقوق بشر
سازمان ملل صالحیت هیچگونه اظهار نظری درباره
حقوق بشر در هیچ کش��وری را ندارد .شورایی که
ریاستش را عربستان بر عهده داشته باشد و بخواهد
درباره حقوق بشر نظر بدهد ،طنز تلخ تاریخی است
و مضحک به نظر میرسد».

یک هتل دیگر در مکه طعمه حریق شد

فوت  332زائر خانه خدا در ایام حج
گ�روه بینالملل :مناسک حج
 1436همچن��ان صحن��ه
بیکفایتی میزبانان س��عودی
اس��ت .طی چهارمین حادثه
بزرگ در مک��ه مکرمه ظرف
کمت��ر از  2هفت��ه اخیر ،روز
دوشنبه در هتلی  15طبقه آتشسوزی شدیدی
به وقوع پیوس��ت که طی آن  4زائر یمنی زخمی
ش��دند .به گزارش خبرگزاری رس��می سعودی
(واس) و براس��اس اعالم گروههای امدادرسانی در
عربستان بررسیهای اولیه حاکی از آن است این
آتشس��وزی بر اثر اتصال در جریانات برق یکی از
اتاقهای این هتل روی داده اس��ت .به دنبال این
آتشسوزی حدود  1500نفر از حجاج مجبور به
ترک این هتل ش��دند .ای��ن حادثه در حالی روی
میدهد که روز پنجش��نبه نیز حدود یکهزار زائر
آس��یایی بر اثر آتشسوزی در طبقه هشتم هتلی
دیگر در ش��هر مکه ،مجبور به ترک آن ش��دند و
 2زائر اندونزیایی نیز زخمی شدند .همچنین یک
هتل دیگر هم بر اثر ریزش کوه تخریب شده است.
حج تمتع امس��ال هنوز هم تحتالشعاع فاجعه
جمعه سیاه مکه در روز  20شهریور( 11سپتامبر)

است که طی آن بر اثر سقوط
یک جرثقیل در مسجدالحرام
دس��تکم  107تن از حجاج
بیتاهللالح��رام از جمل��ه
 11زائ��ر ایرانی جان باخته و
حدود  300نفر زخمی شدند.
طبق گزارش منابع عربستانی ،تا روز دوشنبه 332
زائ��ر خانه خ��دا طی ایام حج در عربس��تان جان
باختهاند این در حالی اس��ت که تا روز یکش��نبه
بی��ش از یکمیلی��ون و  377هزار نف��ر از زائران
خان��ه خدا از خارج وارد مکه مکرمه ش��ده بودند.
برای س��ومین س��ال متوالی حکومت عربس��تان
تصمیم گرفته به دلیل اجرای پروژههای توس��عه
حرم مقدس تع��داد حجاج داخلی را به نس��بت
 50درص��د و تعداد حجاج خارجی را به نس��بت
 20درص��د کاهش ده��د .اداره کل گذرنامههای
عربستان در گزارش��ی اعالم کرد تعداد حجاجی
که از طریق هوایی وارد کشور شدهاند یکمیلیون
 327ه��زار و  751نفر بوده و این در حالی اس��ت
ک��ه  36هزار و  981نفر از حجاج از طریق زمینی
و  12ه��زار و  923نف��ر نی��ز از طری��ق دریایی
وارد کشور شدهاند.
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 230کشته و زخمی
در بمبگذاریهای نیجریه

مقامات پلیس نیجریه اعالم کردند
که  3انفجار در منطقه مایدوگوری
منجر به کشته ش��دن  54نفر و زخمی شدن
 90تن دیگر ش��د .همچنین چند ساعت پس
از این انفجارها  2بمب در یک ایس��ت بازرسی
در  135کیلومتری ش��هر مونگونو رخ داد که
براساس اعالم ش��اهدان  27تن در این حمله
کشته و  62تن دیگر زخمی شدند .هنوز هیچ
فرد یا گروهی مس��ؤولیت ای��ن انفجارها را بر
عهده نگرفته اس��ت اما با توجه به سابقه گروه
بوکوحرام به نظر میرسد عوامل این گروه عامل
این بمبگذاریها بودهاند.

سقوط یک جنگنده در کالیفرنیا

یکی از جنگندههای  F-18آمریکا
متعلق به پای��گاه هوایی «لمور»
نیروی دریایی در شمال ایالت کالیفرنیا سقوط
کرد .گشتزنی بزرگراهی کالیفرنیا اعالم کرد،
این هواپیم��ای جنگ��ی  F-18در محوطهای
نزدیک به بزرگراه  198و خیابان  27در  2مایلی
غرب ورودیه این پایگاه هوایی سقوط کرد .در
همین حال روزنامه لسآنجلس تایمز گزارش
ن این هواپیما با امنیت کامل از این
داد ،خلب��ا 
جنگنده بیرون پریده است.

شهادت یک فلسطینی در الخلیل

سهشنبه یک روز پس از اینکه رژیم
صهیونیستی به نیروهای خود مجوز
تیراندازی به معترضان فلسطینی را داد یک جوان
فلسطینی دوشنبه شب در اثر تیراندازی نظامیان
رژیم صهیونیستی به سمت وی در نزدیکی مثلث
خرسا در جنوب الخلیل واقع در کرانه باختری به
شهادت رسید .نیروهای اشغالگر گاز اشکآور به
سمت دهها تن از فلسطینیها شلیک کردند که
در نزدیکی محل شهادت این جوان تجمع کرده
بودند .براین اساس ،نیروهای اسرائیلی همچنین
مانع از ورود آمبوالنسها به محل شهادت جوان
فلسطینیشدند.

دالیل پشیمانی داعشیها

اگرچه طی بیش از  4سال گذشته،
دهها ه��زار نفر برای پیوس��تن به
داعش به س��مت عراق و س��وریه سفر کردند اما
بس��یاری از آنان نیز با مش��اهده سیاهکاری این
گروه جنایتکار از تصمیم خود پشیمان شدهاند.
به گزارش روزنامه آمریکایی هافینگتونپست ،در
گزارش هفته گذشته مرکز بینالمللی مطالعات
افراطگرای��ی افزایش تمایل اف��راد برای صحبت
درباره علت ترک این س��ازمان تروریستی مورد
بررس��ی قرار گرفت که س��رخوردگی از ش��یوه
اداره گروه داعش و تف��اوت آن با وعدههای داده
ش��ده در زمان عضوگیری یک��ی از دالیل ترک
این گروه اس��ت .یکی دیگر از دالیل اصلی ترک
داعش مطلع ش��دن نیروها از فساد فرماندهان و
فعالیتهای غیراسالمی آنان اعالم شده است .به
گزارش پیتر نیومن ،نژادپرستی و مجبور کردن
یک جنگجوی هندی به تمیز کردن سرویسهای
بهداش��تی یکی از این موارد بود .دلیل دیگر که
اعتراض برخ��ی اعضای این گ��روه را به همراه
داشته است به قتل رساندن غیرنظامیان ،ازجمله
زنان و کودکان توسط داعش است .آنها همچنین
معتقد بودن��د که وعدههای داعش در ایجاد یک
زندگی کامل براساس شرع اسالم ،تقسیم ثروت،
خدم��ات اجتماعی و حت��ی ایج��اد واحد پول
مخصوص داعش کامال دروغ بوده است.

