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قیامیمانی

روزنامهنگار یمنی فاش کرد

بلکواتر شریک جنایات سعودیها
علیه ملت یمن

گ�روه بینالملل :ائتالف متجاوز س��عودی به
یم��ن که در هم��ه جبههه��ای درگیری در
داخل یمن و خارج آن ناتوان بوده و شکست
س��همگینی خورده و نتوانسته است در برابر
مل��ت و ارت��ش و کمیتهه��ای مردمی یمن
مقاومت کند و از دست ارتشها و مزدورانش
و س�لاحهای پیش��رفتهاش کاری برنیامده،
اینبار به ابزار جدیدی متوس��ل ش��ده است.
ی��ک روزنامهن��گار یمنی فاش کرد ش��رکت
جنایتپیش��ه آمریکایی بلکواتر که پیش از
ای��ن به دلیل جنایت در عراق از این کش��ور
بیرون رانده ش��ده بود ،اینبار توسط امارات و
عربستان س��عودی اجیر شده و نیروهای آن
تحت پوشش نظامیان کلمبیایی برای جنایت
در یمن به این کشور اعزام شدهاند.
طبق این گزارش ،امارات با شرکت بلکواتر
قراردادی را امضا کرده اس��ت که براساس آن
برخ��ی نیروهای مزدوری که این ش��رکت به
عضوی��ت میگیرد برای ش��رکت در عملیات
ائت�لاف متجاوز عربی در یم��ن به عدن اعزام
میشوند .عبداهللبنعامر در گزارشی در سایت
یمنیپرس با اعالم این خبر ،خاطرنشان کرد،
اخبار منتش��ر ش��ده درب��اره کلمبیایی بودن
نظامیانی که به یمن اعزام ش��دهاند ،نادرست
است بلکه آنها مزدوران شرکت جنایتپیشه و
بدنام آمریکایی بلکواتر هستند که در کلمبیا
فعال اس��ت و بیش��تر عوامل آن نیز نظامیانی
از کش��ورهای آمریکایی جنوبی هس��تند .وی
گفت :کلمبیا مرکز محوری در جذب نیروهای
بلکوات��ر و آموزش آنها ب��ه علت نفوذ آمریکا
درآن کشور است و بسیاری کلمبیا را اسرائیل
آمریکا در آمریکای التین میدانند .عبداهللبن
عامر افزود :این ش��رکت س��ازمانی اس��ت که
خدم��ات امنیت��ی و نظام��ی ارائ��ه میدهد،
نظامی��ان آن از مصونیت قضایی برخوردارند و
فعالی��ت آن را در عراق پ��س از حمله آمریکا
به آنجا ش��اهد بودیم و دیدیم که نظامیان آن
مرتکب زشتترین جنایتها علیه ملت عراق
ش��دند اما از پیگ��رد قضایی مص��ون ماندند.
این روزنامهنگار یمنی خاطرنش��ان کرد ،طرح
این مس��اله که این نظامیان در واقع نظامیان
کلمبیایی هستند با هدف سرپوش گذاشتن بر
این موضوع نزد افکار عمومی و رسانههاس��ت،
چون ش��رکت بلکوات��ر از ش��رکهای بدنام
اس��ت و به همین دلیل کشورها این مساله را
پنهان میکنند ،به گونهای که مس��ؤوالن این
شرکت چند س��ال پیش به فکر تغییر نام آن
افتاده بودند .این روزنامهنگار یمنی همچنین
گفت نشانهها و عالئم متعددی نشان میدهد
ی و نزاع
که مرحله آتی در یمن ش��اهد درگیر 
می��ان خود کش��ورهای متج��اوز و گروههای
مختلف خواهد بود و فراخواندن بلک واتر تنها
ب��رای اجرای جنگ چریکی و ترور اس��ت که
ممکن است رهبران گروههای مختلف یمنی را
با هدف فراهم کردن میدان نفوذ و قدرتنمایی
این ش��رکت نظامی در ب��ر بگیرد ،گروهی که
برای سیطره بر عدن و سپس سیطره بر دیگر
مناط��ق یمن به خدمت گرفته ش��ده اس��ت.
ب��ه رغم تکذیب این خبر از س��وی فرماندهی
منطقه چه��ارم نظامی حامی ائتالف در عدن،
گزارشها حاکی از این است که اریک پرینس،
صاحب ش��رکت بلکواتر ک��ه دارای تابعیت
آمریکایی اس��ت و قبال در ی��گان دریایی این
کش��ور فعالیت داشته اس��ت دوست صمیمی
محمد بن زاید ،ولیعهد ابوظبی است و امارات
پیشتر  529میلیون دالر به این شرکت داده
تا ارتشی را از مزدوران کلمبیایی ،صربستان و
آفریقای جنوبی در سال  2011تشکیل دهد.
ب��ه گفته منابع ،بن زای��د از طریق این نیروها
تالش میکند تا زمام امور امنیتی و نظامی در
عدن را در دست بگیرد و به این ترتیب هرگونه
تحرکات معترضان را س��رکوب کند .به گفته
رئیس ش��عبه بلک واتر در امارات ،این نیروها
تحت رهبری امارات و با حمایت عربس��تان به
عدن اعزام خواهند شد .رسانههای کلمبیایی
پیشتر اعالم کرده بودند س��ری اول نیروهای
کلمبیایی که تعدادشان حدود  100تن است
ب��ا یونیفرم نظامی عربس��تان به ع��دن اعزام
شدهاند و بزودی نیروهای دیگری به آنها ملحق
خواهن��د ش��د .طبق ای��ن گ��زارش ۴ ،تن از
نیروهای امنیتی سابق بلکواتر سرانجام پس از
سالها تاخیر ،اوایل سالجاری به جرم کشتار
خونین غیرنظامیان عراقی در س��ال  2007به
چندی��ن دهه حبس محکوم ش��دند .به گفته
دادستانها ،افراد سابق بلکواتر بدون دلیل به
این غیرنظامیان عراقی حمله کردند.

وطن امروز

چهارگوشه

آیا سلمان خطای مهلک اعدام نمر را مرتکب میشود؟

فراخوان پنجشنبه و جمعه خشم علیه آلسعود

گ�روه بینالملل :بالفاصله پس از آنکه دادگاه تجدید
نظ��ر و دیوان عالی عربس��تان س��عودی حکم اعدام
آیتاهلل نمر باقرالنمر ،روحانی برجسته شیعه را بعد از
 3سال حبس و محاکمه تایید کرد سیل واکنشهای
خشمگینانه منطقهای و بینالمللی به راه افتاد .برخی
رسانهها نیز اعدام نمر را در حقیقت دامی پیش روی
سلمان ،پادشاه دچار زوال عقل سعودی دانستهاند .در
حالی که دادگاه تحت نظر وهابیون سعودی شیخ نمر
را بهاتهام خروج از اطاعت از پادشاه به اعدام محکوم
کردهاند اما منتقدان این حکم در گوشه و کنار جهان
معتقدند تنها جرم این روحانی مبارز و آزاده س��خن
گفتن با مردم بوده اس��ت .عالوه بر ش��یخ نمر 6 ،تن
دیگر از شیعیان عربس��تانی نیز از جمله علی النمر،
برادرزاده ش��یخ نمر به اعدام محکوم ش��دهاند .حکم
مزبور موجی از خشم و محکومیت در سراسر جهان را
بهدنبال داشته به طوری که نهتنها ممالک عربی بلکه
از کشورهای غربی حامی آلسعود نیز مخالفتهایی
جدی به گوش میرس��د.یکی از اولین واکنشها به
صورت مشترک از سوی انقالبیون بحرینی و علمای
جبل عامل لبنان بود که در بیانیهای با دعوت از مردم
برای شرکت گسترده در تظاهرات خشم طی روزهای
پنجش��نبه و جمعه آینده به رژیم آلس��عود درباره
عواقب اجرای حکم اعدام روحانی برجس��ته ش��یعه
عربس��تانی هشدار دادهاند .ائتالف جوانان انقالب 14
فوریه و جریان الوفاءاالسالمی بحرین در بیانیههایی
تایید حکم اعدام ش��یخ نمر را بیانگر س��ردرگمی و
آش��فتگی سیاس��ی و امنیتی رژیم ریاض در سطح
داخلی و منطقهای دانستهاند.این گروههای انقالبی با
هشدار به رژیم عربستان خواستار برگزاری تظاهرات
گسترده در همبستگی با ش��یخ نمر شدهاند.در این
بیانیه آمده اس��ت« :دس��تان آلسعود به خون مردم
عراق ،س��وریه ،لبنان ،بحرین و یمن آغشته و آلوده
است و فاجعه منا در مکه مکرمه هم به این جنایات
اضافه میش��ود.باند آلسعود گمان میکنند با تایید
حکم اعدام شیخ مجاهد النمر از انتقام الهی و خشم
طرفداران شیخ مجاهد در منطقه در امان خواهند بود
که سخت در اش��تباه هستند ».تجمع علمای جبل
عامل لبنان نیز در همراهی با این اعتراضات هش��دار
داده که اجرای این حکم ،س��بب خیزش و خش��م
آزادگان جه��ان در تمام مناطق علیه سیاس��تهای
این رژیم خواهد ش��د .در عین حال شدیدالحنترین
هشدارها از سوی گروههای عراقی بوده است .جنبش
عصائب اهل الحق گروهی که جزو ارکان مبارزه حشد
شعبی عراق با تروریستهای داعش محسوب میشود
اعالم کرده است اقدامات ضد حقوق بشری عربستان
نتیجهای ج��ز پایان حکوم��ت آلس��عود ندارد.این
جنبش در بیانیهای این اقدام را اوج حرمتش��کنی
نظام حاکم در عربستان به حقوق بشر و مبارزه آنها با

پازل
بازداشت برادر آیتاهلل النمر

گروه بینالملل :محمد النمر برادر شیخ نمر روحانی بارز شیعه و پدر علی النمر که هر دو محکوم به اعدام
هستند روز سهشنبه به وسیله نیروهای امنیتی سعودی بازداشت شده است .همسر محمد النمر در صفحه
توئیتر خود نوشته که محمد النمر در مرکز پلیس العوامیه در بازداشت به سر میبرد و هنوز دلیل این اقدام
نیروهای امنیتی سعودی مشخص نیست .علی الدبیسی ،رئیس سازمان حقوق بشری عربستان و اروپا در
واکنش به این خبر در صفحه توییتر خود نوشته که این اقدام رژیم آل سعود اقدامی نگران کننده است.
وی افزوده :با توجه به اینکه محمد النمر به نماینده رسانهای خانوادهاش تبدیل شده بود ،این بازداشت
میتواند اقدامی پیش�گیرانه به منظور اجرای حکم اعدام شیخ نمر و علی النمر باشد .سال گذشته نیز
عربستان برای مدتی محمد النمر را بازداشت کرده بود.

آزادی بیان دانست و از سازمان ملل متحد و اتحادیه
عرب خواست نسبت به جنایتهای آلسعود ،مواضع
خود را روشن کنند .پایگاه خبری المسلمه نیز ضمن
درخواست از مقامات سیاسی تهران و بغداد برای زیر
فشار گذاشتن ریاض در اینباره یادآوری میکند« :در
موضوع اعدام شیخ النمر ،عراقیها حساسیت خاصی
در قبال این اقدام ظالمانه دارند زیرا برای آنها یادآور
اعدامه��ای دیکتاتور معدوم صدام اس��ت که صدها
عراق��ی را به خاطر مواضع مخالف حزب بعث و رژیم
آن اعدام میکرد ».وضعیت حقوق بش��ری عربستان
به قدری بغرنج اس��ت که حتی صدای مقامات لندن
به عنوان متحدان قدیمی آلسعود را در آورده است.
انگلیس در ماه اکتبر در انتقاد به وضعیت اس��فناک
حقوق بشر در عربستان برنامه آموزش سیستم جزا
در این کش��ور را لغو کرد.سفیر عربستان در انگلیس
نیز واکنشی خش��مگینانه به این تصمیم نشان داده
اس��ت .در همین حال رئیس س��ازمان حقوقبشری
اروپایی  -س��عودی تاکید کرده اس��ت عربستان از
ابتدا و طی  3سال گذشته درخصوص پرونده آیتاهلل
شیخ نمر ،هیچ حسننیتی از خود نشان نداده است.

«علي الدبيسی» در گفتوگو با شبکه خبری العالم،
عربس��تان س��عودی را به در پیش گرفتن سیاست
بحرانسازی در سطح داخلی و منطقهای متهم کرده
اس��ت.او میگوید« :مشکالت اساس��ی در عربستان
س��عودی بویژه در زمینه حقوق بش��ر و نقض آن ،از
زمانی که محمد بننایف مرد ش��ماره دو عربس��تان
شد ،تش��دید شده اس��ت .خاندان حاکم سعودی به
بننایف ولیعهد سعودی درباره قضیه زندانیان سیاسی
اختی��ارات کامل داده و ص��دور  138حکم اعدام در
عرض یک سال ،نش��اندهنده سیاست سرکوبگرانه
بننایف است ».الدبیسی با بیان اینکه هنوز مشخص
نیس��ت آیا حکم اعدام ش��یخ نمر امضا ش��ده یا نه،
خواستار دخالت جامعه بینالملل برای جلوگیری از
اجرای این حکم ظالمانه و خطرناک شده است.
■■کوتاهی سعودیها در حمایت از مساجد شیعیان

داعش که خاستگاه فکری آن عربستان سعودی
است همچنان مساجد شیعیان را هدف عملیاتهای
تروریس��تی خود قرار میدهد .عصر دوشنبه بود که
یک عامل انتحاری خود را در جمع نمازگزاران مسجد
المشهد در ش��هر نجران واقع در جنوب عربستان و
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در نزدیکی مرز با یمن منفجر کرد .سخنگوی وزارت
کشور عربستان به خبرگزاری فرانسه گفت یک فرد
مس��لح وارد مسجد المش��هد در نجران شد و بعد از
اقامه نماز مغرب خود را داخل این مسجد منفجر کرد.
به گفته منابع عربستانی ،در این حمله  4تن کشته و
 30تن دیگر زخمی شدند .تلویزیون دولتی عربستان
مشخص نکرد این مسجد متعلق به اهل تسنن بوده
یا تش��یع اما نیمی از س��اکنان نجران تقریبا ش��یعه
هستند .برخی پایگاههای اجتماعی نیز اعالم کردند
این مس��جد متعلق به اهل تش��یع و سومین مسجد
بزرگ فرقه اس��ماعیلیان در جنوب عربس��تان است.
در همین راس��تا داعش در پای��گاه اجتماعی توئیتر
اع�لام کرد ابواس��حاق الحجازی ک��ه دارای تابعیت
عربستانی است و از اعضای گروه «والیت نجد» است
با بس��تن کمربند انتحاری خود را داخل مس��جد در
نجران منفجر کرد .این در حالی است که سخنگوی
وزارت کشور عربستان در بیانیهای جدید هویت عامل
حمله به مسجد المشهد را سعد سعید سعدالحارثی
اعالم کرده اس��ت .او گفت :این فرد بعد از  4سال از
سوریه به عربس��تان بازگشته بود .این دومین حمله
داعش از این قبیل طی  10روز است ،پیشتر داعش
مس��ؤولیت حمله به حسینیهای در شهر سیهات در
اس��تان شیعهنش��ین القطیف را در ش��رق عربستان
اعالم کرده بود .اخیرا حمالت داعش علیه ش��یعیان
در عربس��تان افزایش یافته است و بیشتر انفجارهای
انتحاری داعش در استان القطیف رخ میدهد .پس از
این حمالت ،فعاالن محلی ،نیروهای امنیتی را متهم
کردن��د که تالش کافی را برای حمایت از ش��یعیان
در مقاب��ل افراطیون انتحاری س��لفی و وهابی انجام
نمیدهند اما مسؤوالن سعودی آن را رد میکنند .این
در حالی اس��ت که یک سند رسمی منتشر شده در
عربستان تایید میکند مقامات این کشور اقلیتهای
مذهبی مانند اماکن متعلق به شیعیان اسماعیلیه را
از تشدید تدابیر امنیتی مقابل انفجارهای تروریستی
مح��روم کردهاند .طبق این گزارش ،این نامه با درجه
«آن��ی و محرمانه» به م��ورخ « 2ذیالحجه »1436
( 25ش��هریور  )1394است و ساعاتی پس از انفجار
دوشنبهش��ب در مسجد ش��یعیان نجران افشا شده
اس��ت .به گزارش فارس ،در ای��ن نام ه که یحیی بن
س پلیس منطقه نجران به مدیر
مساعد الزهرانی ،رئی 
سرویس امنیت عمومی عربستان زده ،روشن است که
عربستان با علم به احتمال حمله انتحاری به مساجد
منطقه نجران ،مساجد منطقه شیعهنشین نجران را از
تشدید تدابیر امنیتی محروم گذاشته و مستثنا کرده
است .در این نامه به برگزاری جلسه کمیته امنیتی در
این خصوص اش��اره شده و گفته تدابیر امنیتی برای
مساجدی تشدید شود که تحت نظارت شعبه وزارت
امور اسالمی و اوقاف هستند.

حبس ابد در انتظار گولن و حامیانش

خبرگزاری دولت��ی آناتولی ترکیه
اعالم کرد در جریان انجام تحقیقات
درباره یک گروه «تروریستی» موسوم به «توحید
س�لام» ،علی��ه  122مظن��ون از جمله فتحاهلل
گول��ن ،روحانی مخالف دولت ترکیه ،اعالم جرم
شده است .اعالم جرم علیه گولن که از دهه 90
میالدی در آمریکا و در تبعیدی خودخواسته به
سر میبرد ،به صورت غیابی صورت گرفته است.
در مجموع  968تن شامل رجب طیب اردوغان
رئیسجمهور ،احمد داووداوغلو نخس��توزیر و
حاکان فیدان رئیس آژانس اطالعات ملی ترکیه
درکنار تعدادی از وزرا و خبرنگاران در فهرس��ت
شاکیان از این افراد هستند.

تداوم سرکوب اخوانیها در مصر

نیروهای امنیتی مصر عصر دوشنبه
دبی��رکل ح��زب آزادی و عدال��ت
شاخه سیاسی گروه اخوانالمسلمین و یکی دیگر
از رهبران این گروه را بازداش��ت کردند .از زمان
برکناری محمد مرس��ی ،رئیسجمهور مخلوع
مص��ر در جوالی  2013مس��ؤوالن امنیتی این
کشور تعداد زیادی از اخوانالمسلمین را بازداشت
کردند .طی تظاهرات حامیان مرسی و درگیری
آنه��ا با نیروهای امنیتی نیز تاکنون دهها اخوانی
کشته شدهاند .اخوانیها دولت عبدالفتاح سیسی،
رئیسجمهور کنونی مصر را قبول ندارند و هنوز
مرسی را «رئیسجمهور مشروع» میدانند.

ناوشکن آمریکایی
در دریای چین جنوبی

آمری��کا در ادام��ه تنشآفرینی در
منطقه جنوب ش��رق آس��یا ،یک
فروند ناوش��کن مجهز به موشک هدایتشونده
را در محدوده  12مایلی جزایر مصنوعی ساخته
شده در دریای چین جنوبی مستقر کرده است.
یک مقام وزارت دفاع آمریکا که خواست نامش
فاش نشود اعالم کرد ناوشکن «یواساس السن»
در نزدیکی صخرههای «سوبی» و «میسچف» در
مجمعالجزایر اس��پراتلی گشتزنی خواهد کرد،
جزای��ری که تا قبل از اقدام چین به الیروبی در
س��ال  2014به زیر آب فرو رفته بودند .طبیعتا
این موضوع خشم مقامات پکن را به همراه داشته
است .سخنگوی وزارت خارجه چین اعالم کرد
ناوش��کن یواساس الس��ن به طور غیرقانونی و
بدون کس��ب اجازه از دولت پک��ن وارد آبهای
چین در نزدیکی این جزایر ش��ده اس��ت و این
اقدام آمری��کا را «تهدیدی علیه حاکمیت ملی
چین» تلقی کرد و افزود« :پکن به هرگونه اقدام
تحریکآمیز پاسخی قاطع خواهد داد».
فغانستان

افزایش قربانیان زلزله  7/5ریشتری
افغانستان به  405کشته

گروه بینالملل :با س��فر دوش��نبه یوس��ف بنعلوی،
وزیر خارجه عمان به دمش��ق و دیدار او با بش��ار اسد،
رئیسجمهوری س��وریه و همچنین با توجه به دیدار
هفته پیش بنعلوی با خالد خوجه ،رئیس (به اصطالح)
ائتالف معارضان سوریه ،سلطاننشین عمان عمال وارد
عرص��ه میانجیگری ب��رای پایان دادن ب��ه بحران در
سوریه شد .خبرگزاری رسمی سوریه «سانا» گزارش
داد  2ط��رف ایدههای منطق��های و بینالمللی را که
درباره بحران سوریه مطرح شده است بررسی کردند.
اس��د در این دیدار بار دیگر تاکی��د کرد «نابود کردن
تروریسم ،به موفقیت هر گونه روند سیاسی در سوریه
کمک خواهد کرد .درسایه قطع روابط کشورهای عرب
حوزه خلیجفارس با نظام سوریه ،وزیر خارجه عمان به
عنوان اولین مس��ؤولی که از این حوزه به سوریه سفر
میکند ،بر حمایت مسقط از وحدت سوریه و ثبات آن
تاکید کرد و گفت کشورش به همه تالشهای ممکن
ب��رای کمک به ایجاد راهحلی به منظور پایان دادن به
بحران س��وریه ادامه میده��د .بنعلوی همچنین در
دیدار با ولید معلم همتای سوری خود تحوالت بحران
س��وریه و لزوم تداوم مبارزه با تروریسم را مورد بحث
قرار داد .روزنامه االخبار لبنان نیز در همین راس��تا به
نقل از منابع بسیار آگاه سوری نوشت سفر اخیر یوسف
بن علوی به دمشق در جریان سفر ششم ماه آگوست
ولید معلم ،وزیر خارجه سوریه به مسقط برنامهریزی
شده بود ،این منابع گفتند :بنعلوی پیشتر به پایتخت
 7کش��ور عربی سفر و با آنها توافق کرد که باید برای
ایجاد یک راهحل در س��وریه تحرک و اقدامی صورت
گیرد .به گفته این منابع ،وزیر خارجه عمان به میزبان
خودش گفت :عربها به س��وریه ظلم کردهاند و باید
امور اصالح ش��ود و این امر امروز سادهتر و سبکتر از
گذشته اس��ت .این منابع افزودند :بنعلوی طرحی با
خود نداشت و هیأت عمانی به دمشق آمد تا به دیدگاه
س��وریه گوش فرا دهد و آمادگی خود را برای هرگونه
نقش مثبت به منظور حل بحران س��وریه اعالم کند.
از سوی دیگر ،سلطان قابوس بنسعید ،سلطان عمان
نیز پیامی شفاهی از والدیمیر پوتین ،رئیسجمهوری

عمان عمال وارد عرصه ميانجیگری برای پايان بحران سوريه شد

بنعلوی :عربها به سوریها ظلم کردهاند
روس��یه درباره اوضاع منطقه دریافت کرد .این پیام به
دنبال نشست چهارجانبه جمعه هفته گذشته در وین،
پایتخت اتریش ارس��ال شد که در آن بحران سوریه با
مشارکت وزیران خارجه کش��ورهای آمریکا ،روسیه،
عربستان و ترکیه بررسی شد .شرکتکنندگان در این
نشس��ت درباره سرنوشت بشار اسد به توافق نرسیدند
ول��ی درباره ادامه دادن ب��ه رایزنیها با یکدیگر توافق
کردند .با توجه به این تحوالت سیاسی درباره سوریه،
ناظران احتمال میدهند روند سیاسی برای حل بحران
این کشور ظرف چند هفته با حمایت روسیه فعال شود،
زیرا آنچه مسکو با جدیت به دنبال آن است ،پیشگیری
از طوالنی شدن عملیات نظامیاش در سوریه و پایان

دادن به بحران خونین در این کشور است.

■■نهایت رذالت و حماقت تروریس�تهای وهابی

برخی تصاویر منتشرشده توسط تکفیریها در هفته
اخیر نش��ان میدهد چگونه آنها به هر عمل کثیف و
احمقانهای در جنگ متوسل میشوند .بویژه گروههای
تروریستی داعش و جبهه النصره چهره ضداسالمی
و ضدبشری خود را با اعدام بیدلیل شهروندان حین
عقبنشینیهایشان بیش از پیش نمایان کردهاند .آنها
که زیر فش��ار عملیات زمینی ارت��ش و دفاع مردمی
س��وریه و حمالت هوایی دقی��ق بهتدریج مجبور به
عقبنش��ینی از روس��تاهای پیرامون حمص،حلب و
ادلب میش��وند در سرراه خود س��اکنان روستاهای

اینفوگرافی

پیشرویهای ارتش سوریه

گروه بینالملل :ارتش سوریه در دور جدید مبارزه با گروههای تروریستی ،آنها را در چندین جبهه هدف حمالت
خود قرار داده و همچنان درحال پیشروی است .نیروهای ارتش سوریه در سلسله عملیات جدید خود در جنوب،
مرکز و شمال این کشور ،در چندین محور پیشروی کردهاند که مهمترین آنها را در این نقشه مشاهده میکنید.
بدین ترتیب ارتش سوریه به طور همزمان در جنوب این کشور در استانهای سویدا ،درعا و قنیطره ،در مرکز
در استانهای حمص و حماه و در شمال نیز در استانهای رقه ،ادلب ،حلب و الذقیه در حال پیشروی است.

تصرفی را اعدام میکنن��د .در یکی از فیلمهایی که
تروریس��تها با دوربینها و گوشیهای همراه خود
از صحنههای ش��کنجه و قتل مردم گرفتهاند ،نشان
داده میش��ود که چگونه دهها مرد نیمهبرهنه اسیر
در روستایی به نام اشتبرق شکنجه و به اعدام تهدید
میش��وند اما قبل از اعدام آنها را با چماق و ش�لاق
کتک میزنند .در همین حال تروریس��تها تحقیر
و آزار اس��یران را ب��ه فرزندان خود نی��ز میآموزند.
چن��د س��اعت پ��س از تهیه ای��ن ویدئ��و 35 ،نفر
س��ر بریده شدند .سربازان س��وری این فیلم را نزد
یک تروریست مزدور افغان در اطراف روستای اشتبرق
یافتند .این روستا محل سکونت شیعیان علوی بوده
که از بین بردن آنها همواره یکی از اهداف تکفیریهای
وهابیمسلک بوده است .طی  6ماه اخیر هیچکدام از
اهالی این روستای  5هزار نفری در خانههای خود باقی
نماندهاند ،بیشترشان اعدام ش��دهاند و طبق گزارش
س��ازمان اطالعات سوریه بس��یاری از زنان به بردگی
گرفته ش��ده و در بازارهای بردهفروش��ی داد وس��تد
میش��وند .از طرف دیگر انتشار ویدئوی عجیبی در
اینترنت باعث شده اوج حماقت داعشیها به نمایش
گذاشته ش��ود .در این فیلم که به مهمات دستساز
تروریستها اختصاص دارد آنها از کاندومهای باد شده
به امید منهدم کردن جتهای نیروی هوایی روس��یه
اس��تفاده میکنند .آنها این غالفهای پالستیکی را
مثل بالن باد کرده و خرج مواد منفجره را به پایینشان
وصل میکنن��د و به امید اینکه با هواپیماها تصادم
کنند در هوا رها میکنند .به نوشته روزنامه انگلیسی
«دیلیاس��تار» ،این از وحش��ت داعشیها از حمالت
هوایی ناشی میشود که معموال توسط جنگندههای
س��وخو از ارتفاع بس��یار باال با بمبها و موشکهای
هدایتشونده انجام میشوند و توپها و موشکهای
ضدهوایی عادی را یارای مقابله با آنها نیس��ت .از این
رو داعش سعی میکند هر چه کمتر روی زمین جلب
توجه کند و به جای اس��تفاده از پدافند ،این نوع مواد
منفجره غیرعادی را در آسمان شهر «ادلب» سوریه
رها کرده است.

گروه بینالملل :تلفات زمین لرزه  7/5ریشتری
ک��ه بعدازظه��ر روز دوش��نبه در شمالش��رق
افغانس��تان رخ داد و پاکس��تان ،هندوستان و
تاجیکستان را نیز بشدت لرزاند و در کشورهای
هند ،چین ،ازبکستان و قرقیزستان هم احساس
شد تا عصر دیروز به  405کشته و صدها زخمی
رسیده است .منابع محلی ،عصر سهشنبه به نقل
از منابع رس��می دولت پاکستان تعداد کشتهها
را  310و همچنین تعداد منازل تخریب ش��ده
در ایال��ت خیب��ر را ه��زار و  916ب��اب عنوان
کردهان��د .این در حالی اس��ت که رس��انههای
گروهی تعداد کش��تهها را بسیار بیشتر عنوان
میکنن��د .رس��انهها تلف��ات در افغانس��تان را
 95کش��ته و  422زخمی اعالم و خاطرنش��ان
کردن��د در مجم��وع به نظ��ر میرس��د تعداد
جانباخت��گان و مصدومان این حادثه از والیات
کنر ،ننگرهار و بدخشان باشند .طبق این گزارش،
بیش از  5500خانه و  12مدرسه در افغانستان
تخریب ش��دهاند .صاحبنظران و کارشناس��ان
ام��ور افغانس��تان میگویند احتم��ال باالرفتن
تلفات بشدت باالست؛ زیرا به باور آنها وضعیت
جغرافیایی افغانستان ،کوهستانی و صعبالعبور
بودن کش��ور ،قطع تماسه��ای تلفنی ،ضعف
نهادهای رسیدگی به حوادث ،ناهماهنگیهای
احتمالی ،نبود یک مرکز قدرتمند و با امکانات
برای ثبت آمار و حوادث و مسائل دیگر ،عواملی
هستند که این احتمال را تقویت میکند .شمار
زخمیهای زلزله اخیر در پاکستان بیش از هزار
و  500نفر اس��ت که بیش��ترین تلفات شامل
 140نفر و بیش از  1000زخمی مربوط به ایالت
خیبر پختونخواه اعالم شده است .این زمین لرزه
در هند نیز  3کشته و  2مصدوم برجای گذاشت
و منجر به وارد آمدن خساراتی به ساختمانها در
ایالت شمالی این کشور شد.

