
صفحه آخر

ترامپ از هوادارانش خواست
به خیابان ها بریزند

رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیامی در صفحه 
توئیتر شــخصی خود ، از هوادارانش خواست برای 

حمایت از او به خیابان ها بریزند.
دونالد ترامپ در پیام توئیتری خود گفته، »میلیون ها 
نفری که رأی داده اند تا آمریکای بزرگ را از نو بسازند نیز 
بایــد تظاهرات به پا کنند و قطعا این بزرگ ترین تظاهرات 

خواهد بود .«

 در حالی که اعتراضات و جنجال رســانه ها و مخالفان 
دونالد ترامپ در آمریکا به مواضع داخلی و خارجی او ادامه 
دارد، وی برای کاستن از فشارها دست به دامان حامیانش 
شده است. این در حالی است که آمریکا از آغاز سال جدید 
میالدی و همزمان با به قدرت رســیدن ترامپ، به دفعات 
شاهد تظاهرات و درگیری هایی در شهر های مختلف علیه 

دولت جدید این کشور بوده است. 

تورم شدید در اردن
 مردم را به خیابان ها کشاند

شهرهای مختلف اردن روز جمعه نیز در اعتراض 
به تصمیم هــای اخیر دولــت در خصوص افزایش 
قیمت ها و نرخ مالیات بر ارزش افزوده شاهد تظاهرات 
گسترده ای بود، معترضان این بار خواستار برکناری 

دولت شدند.
 این تظاهرات به همت گروه اخوان المســلمین اردن 
و برخــی احزاب چپگــرای این کشــور و در میان تدابیر 

شــدید امنیتی برگزار شــد.به گزارش صدا و سیما به نقل 
از خبرگزاری فرانسه، شــرکت کنندگان در این تظاهرات 
شعارهایی همچون »مردم اردن به خاطر باالرفتن قیمت ها 
آتش گرفته اند«، » مردم کاهش قیمت ها را می خواهند«، 
»دولتی که قیمت ها را باال ببرد ساقط می شود«، »خدا همراه 
مردم مســکین است، فاسدان جیب این مردم را زدند«، و 
»دولتی که مردم را فقیر می کند باید برود« سر می دادند.
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سرویس خارجی-
رئیس جمهور آمریکا با ادامه 
حمله بــه ارزش های غربی، از 
سیاســت هایش تحت عنوان 
»اول آمریکا« دفاع کرد و گفت 
من فقط نماینده آمریکا هستم 
نه جهان. وی گفت اعتقادی هم 
به پرچم جهانی یا پول جهانی 

ندارد.
طــی چنــد دهــه گذشــته 
دولتمــردان آمریــکا بارها تاکید 
کرده اند جهان در سه حوزه اقتصاد 
،سیاست و فرهنگ »باید« خود را 
با ارزش های آمریکایی وفق دهد، در 
همین راستا بوده که دولت محافظه 
کار بوش چندین جنگ ویرانگر به 
مردم غرب آسیا تحمیل کرد، چرا 
که می خواست به زور هم که شده 
دموکراســی آمریکایی! را به مردم 
کشورهایی با ارزش ها و فرهنگ های 

متفاوت تحمیل کند.
حال بعد از کشته شدن صدها 
هزار نفر،آواره شدن میلیون ها نفر 
و هزینه بیــش از 6 تریلیون دالر، 
تازه رئیس جمهــور جدید آمریکا 
با بازگشــت به »ملی گرایی« گفته 
»چیزی به نام پرچم جهانی وجود 

ادامه حمالت ترامپ به ارزش های غربی:

من فقط نماینده آمریکا هستم نه جهان 
چیزی به نام پول یا پرچم جهانی وجود ندارد

ندارد.« به گزارش ایسنا، به نقل از 
رویترز، ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
در جریان سخنرانی اش در کنفرانس 
ســاالنه »اقدام سیاســی محافظه 
کاران« که توسط اتحادیه محافظه 
کاران آمریکا برگزار می شــود، از 
سیاســت هایش تحت عنوان »اول 
آمریکا« دفاع کــرده و گفته: من 
نماینده آمریکا هستم نه جهان. من 

نماینده کشور شما هستم.«
ترامــپ این را هــم گفت که 
»چیزی به اسم سرود ملی جهانی، 
واحد پول جهانی یا پرچم جهانی 
وجود ندارد، من نمایندگی آمریکا 
را دارم نــه جهــان را. تنهــا یک 
تعهد اســت که ما را با هم متحد 
می کنــد و آن هم متعهد بودن به 
آمریکا اســت.« ترامپ با تاکید بر 
تعهدش بــه تامین امنیت آمریکاو 
وعده به »انجــام اقدام های جدید 
در این زمینه« گفته: »نمی گذارم 
افراط گرایان اســالمی بــه آمریکا 
برســند. من داعش را محو خواهم 
کرد.« ترامپ پیش از این داعش را 
ساخته و پرداخته اوباما و کلینتون 

دانسته بود.
ترامپ در این کنفرانس که در 

»مریلند« و پیش از سخنرانی ملی 
روز سه شنبه در کنگره برگزار شد، 
ارتش  تقویت  بــرای  برنامه هایش 
آمریکا و دیگر ابتکارعمل هایش از 
جمله اصالح مالیاتی را هم مطرح 
کرد و گفت: »هــدف من تقویت 
ظرفیت هــای دفاعــی و تهاجمی 
ارتش اســت که این هــدف را با 
درخواست یک بودجه هنگفت به 
کنگــره پیش خواهم برد تا نیروی 
دفاعی آمریکا را به نیرویی بزرگتر، 
بهتر و قوی تر از قبل تبدیل کنم.«

ساخت دیوار مکزیک 
قطعی است

ترامپ در این سخنرانی بار دیگر 

بر شعار جنجالی خود برای ساخت 
دیــواری در مرز آمریکا و مکزیک،  
تقویت رشد اقتصادی آمریکا، برهم 
زدن توافقات تجاری چندجانبه و 
حمایت از صنایع آمریکا تاکید کرد 
و گفــت: »دیوار در مرز مکزیک را 
می سازیم و در واقع می گویم ساخت 
آن خیلی زود شــروع خواهد شد 
خیلی خیلی خیلی زودتر از موعد 

مقرر.«
حمله به رسانه های آمریکا

رئیس جمهــوری آمریــکا در 
جریان این سخنرانی همچنین از 
ســازندگان »اخبار جعلی« هم به 
شدت انتقاد کرد و گفت: »رسانه ها، 

توئیت های مرا به نادرستی گزارش 
می کنند. من در توئیتم به تمامی 
رســانه ها اشــاره نکــردم بلکه به 
رسانه هایی اشاره کردم که »اخبار 
آنها  جعلی« درســت می کننــد. 
افراد متقلبی هستند. در حقیقت 
رســانه های متقلب واژه جعلی را 
در پوشــش توئیت های من حذف 
کردند. من گفته بــودم که اخبار 
جعلی، دشــمن مردم هستند اما 
آنها با حذف واژه جعلی این اخبار 
را به وجــود آوردند که »رســانه 
دشمن مردم هستند« اما من چنین 

چیزی نگفتم.
تحریم رسانه ها

همزمان با اظهارات ترامپ در 
کاخ  »متقلب«  رســانه های  مورد 
ســفید نیز خبرنــگاران برخی از 
رســانه های خبری مهم از جمله 
»نیویورک تایمز«،  »ســی ان ان«، 
»لس آنجلس تایمز« و »پولیتیکو« را 
از پوشش دادن کنفرانس مطبوعاتی 
خود منع کرد. تلویزیون سی ان ان 
گزارش داد که دفتر رسانه ای کاخ 
سفید طبق فهرســتی، که آماده 
کرده اســت، به برخی خبرنگاران 
اجــازه حضور در این نشســت را 

داد و سازمان های رسانه ای بزرگ 
نیویورک تایمز،  ســی ان ان،  مانند 
لس آنجلس تایمز و پولیتکو را از این 
نشست منع کرد.شبکه هایی که منع 
شده بودند به این اقدام کاخ سفید 
اعتراض کردند و نیویورک تایمز این 

اقدام را »بی سابقه« خواند.
واکنش تند مکزیک

»لوئیس ویدگارای«، وزیر امور 
خارجه مکزیک اما ساعاتی بعد و در 
واکنش به اظهارات ترامپ مبنی بر 
تامین هزینه ساخت دیوار در مرز 
مکزیک  با افزایــش 20 درصدی 
تعرفه واردات از این کشور  گفت؛ 
دولتش بطور گزینشــی مقابله به 
مثل خواهد کرد و »از آنجا که الزم 
است ضربه خواهد زد.« ویدگارای 
این را هم گفت که: »طبیعی است 
که دولت مکزیــک باید مقابله به 

مثل کند. 
پاسخ ما احتماال وضع مالیات 
به تمــام واردات از آمریکا نخواهد 
بــود چرا کــه با ایــن کار مصرف 
کنندگان مکزیکی صدمه می ببینند 
و مکزیکی ها در زندگی روزانه خود 
دچار دردسر می شــوند. مقابله به 

مثل ما گزینشی خواهد بود.«

مردم بحرین جمعه شب 
چهلم  مراسم  شرایطی  در 
ســه جوان شهید بحرینی 
را برگزار کردند که از سوی 
مــزدوران آل خلیفه مورد 
حمله قرار گرفتند. شماری 
این حمالت  در  مــردم  از 

مجروح شدند.
صدها نفــر از مردم منطقه 
محاصره شــده الدراز و مناطق 
دیگــر بحرین جمعه مراســم 
چهلم سه جوان شهید بحرینی 
را در حالــی برگزار کردند که 
با یورش مامــوران امنیتی آل 
خلیفــه مواجــه و بــا آنان به 
شــدت درگیر شدند. نظامیان 
آل خلیفه طبق معمول با گاز 
اشک آور و گلوله های ساچمه ای 
به شرکت کنندگان در مراسم 
چهلم سه جوان بحرینی حمله 
کردند. مردم بحرین در حالی 

مراسم چهلم 3 شهید بحرینی به درگیری های شدید خیابانی کشید

که شعارهایی علیه آل خلیفه 
ســر می دادند بر گرفتن انتقام 
از رژیم حاکــم تاکید کردند. 
این ســه جوان بحرینی  نیمه 
اول دیمــاه در زندان و به اتهام 
ساختگی »فعالیت تروریستی« 

تیرباران شدند.
مردم منطقه محاصره شده 

»الدراز« جمعه شب همچنین 
به نشــانه وفاداری به »عبداهلل 
العجوز« جوان 21 ســاله که 
اخیرا توسط نیروهای امنیتی به 
شهادت رسید، با روشن کردن 

شمع راهپیمایی کردند.
 شــرکت کنندگان در این 
»العجوز«  تصاویر  راهپیمایی ، 

و 6 جــوان دیگر را که آنها نیز 
به تازگی به دست نیروهای آل 
خلیفه به شــهادت رسیده اند 
حمل می کردند. با وجود تشدید 
تدابیر امنیتی از سوی رژیم آل 
خلیفه و شدت گرفتن هجمه 
علیه مخالفان و احتمال تصویب 
امــکان محاکمه  قانونی کــه 

غیرنظامیــان در دادگاه هــای 
نظامی را فراهــم می کند، اما 
تظاهرات و اعتراضات علیه این 
رژیم در مناطــق مختلف این 

کشور همچنان ادامه دارد. 
بحرینی ها امسال در حالی 
به استقبال ششــمین سالروز 
انقالبشــان رفتند کــه اوضاع 
این کشــور به دلیــل اعدام 7 
جوان به دســت رژیم، به شدت 
متشنج شده و مناطق مختلف 
بحرین طی هفته ها و روزهای 
گذشــته صحنــه تظاهرات و 
راهپیمایــی  در اعتراض به این 
اقدام رژیم بوده است. از سوی 
دیگر، ائتالف جوانان 14 فوریه 
از مردم بحرین خواســته تا به 
نشانه یاری زنان اسیر تظاهرات 

برگزار کنند. 
اخیرا  بحرین  وزارت کشور 
بحرینی  شهروند  چند  تصاویر 

از جمله 4 زن را منتشر کرده و 
مدعی شده که این افراد عضو 
باند تروریستی هستند که اخیرا 
بازداشت شده اند! چند روز پیش 
نیز دستگاه اطالعاتی آل خلیفه 
فیلمی از تجاوز جنســی یکی 
از مزدوران آل خلیفه در لباس 
پلیس بحرین به یکی از زندانیان 
زن را منتشر کرد تا با این اقدام 
پست و شرم آور خود به مردم 
بگوید در خانه هایشان بمانند و 
از اعتراض بردارند. یک  دست 
باره  این  مخالف بحرینــی در 
گفت: »حمایت های بین المللی 
آل خلیفه،  جنایتــکار  رژیم  از 
این رژیم را در انجام رفتارهای 
وقیحی همچون انتشار فیلم های 
مربوط به آزار و اذیت جنســی 
زنان آزاده بحرینی در زندان ها 
و اعدام های غیرقانونی گستاخ 

کرده است.«

سرویس خارجی-
همزمان با پدیدار شدن نشانه های غروب داعش در عراق، وزیر 
خارجه رژیم آل ســعود به بغداد شتافت و به مقامات عراقی وعده 

همکاری علیه تروریسم را داد!
در حالی که عراق طی ماه ها و ســال های گذشــته شاهد وقیح ترین و 
غیرانسانی ترین حمالت تروریستی عناصر مورد حمایت رژیم آل سعود بوده 
و در حالی که هنوز ضجه مادران قربانیان انفجار بمب های سعودی در فضای 
عراق طنین انداز است، »عادل الجبیر« وزیر خارجه عراق، با جسارت تمام به 
بغداد رفت تا از رژیم جنایتکار آل سعود رفع اتهام کند و با جادوی چرب زبانی، 
به زعم خودش کاری کند که دولت عراق پس از محو شدن داعش، به دنبال 

مقصر اصلی نگردد!
بــه گزارش فارس، »عادل الجبیر« دیروز در بغداد و در دیدار با »حیدر 
عبادی« نخست وزیر عراق، اعالم کرد که ریاض از مناطق آزاد شده در عراق 
حمایت می کند. وی گفت: »عربستان تالش بیشتری برای مقابله با تروریسم 
انجام می دهد.« الجبیر همچنین، بر همکاری بیشــتر با عراق برای مقابله با 
تروریســم و افکار تروریستی تأکید کرد!همانطور که می بینیم، وزیر خارجه 
عربستان طوری در بغداد حرف زد که انگار دولت متبوع وی طی سال های 
گذشــته هم با تروریســم در عراق مقابله می کرده و اکنون فقط قصد دارد 
تالشش را بیشتر کند! به اعتقاد برخی کارشناسان، قطعی شدن نابودی داعش 
در عراق از جمله مهم ترین دالیل این سفر است. بغداد چند ماه پیش سفیر 

عربستان را به دلیل فتنه انگیزی از عراق اخراج کرد.
پیشروی بسیج مردمی

بسیج مردمی عراق اما در ادامه پیشروی های خود در غرب استان نینوا، دو 
روستای دیگر را آزاد کرد. عالوه بر آن، »محمد البصری« یک فرمانده بسیج 
مردمی عراق به خبرگزاری فارس گفت، رزمندگان در حال پیشروی در چندین 
محور هســتند. به گفته البصری »همه نیروهای شرکت کننده در عملیات 
)آزادســازی غرب موصل( در حال پیشــروی دقیق و سریع به سوی اهداف 

مشخص شده در تمام محورهای کرانه راست )دجله در( موصل هستند.«
البصری تأکید کرد: »نیروهای امنیتی و مســلح شــرکت کننده در این 
عملیات برای خروج غیرنظامیان گذرگاه های امنی ایجاد کرده اند تا آنها را از 

مناطق درگیری به مناطق امن انتقال دهند.«
سایر رویدادها

* یک منبع نظامی عراقی اعالم کرده، آمریکا در حال ایجاد یک پایگاه 
نظامی در جنوب موصل اســت. دولت بغداد در این رابطه، خبری را منتشر 

نکرده است.
* نیروهای ارتش عراق یک پادگان آموزشــی گروه تروریستی داعش را 

در صحرای االنبار عراق کشف کردند و بر آن مسلط شدند.

شریک دزد رفیق قافله شد!

عادل الجبیر با قطعی شدن نابودی داعش 
به دیدار مقامات عراقی شتافت

سرویس خارجی-
انقالبیون یمن می گویند در پاسخ به جنایت های ناتمام سعودی ها این بار 
یک کشتی جنگی و یک فروند جنگنده اف-16 سعودی را مورد هدف قرار 

دادند.
ســعودی ها ایام بدی را در یمن می گذرانند. آل سعود به طور مرتب از انقالبیون 
یمنی سیلی می خورد. هنوز درد شلیک موشک به ناو المدینه و هدف قرار دادن پایگاه 
المزاحمیه در 40 کیلومتری ریاض التیام نیافته بود که عربستان ضربات تازه ای دریافت 
کرد. منابع یمنی می گویند یک کشتی جنگی و جنگنده این کشور توسط انصاراهلل هدف 
قرار داده شده است. به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری »الیمن الیوم«، نیروهای 
ارتش یمن و انصاراهلل یک فروند کشتی جنگی دیگر وابسته به ائتالف سعودی را در 
سواحل استان »الحدیده« هدف قرار دادند. یک منبع نظامی یمن در این باره گفته 
»یگان موشکی هدایت شونده ارتش یمن و کمیته های مردمی وابسته به انصاراهلل یک 
فروند موشک را هنگامی به سمت کشتی جنگی عربستان شلیک کردند که این کشتی 
تالش می کرد به سواحل منطقه الخوخه در استان الحدیده نزدیک شود. منابع یمنی 
می گویند »موشک دقیقا به هدف مورد نظر اصابت کرده است«. چند هفته پیش نیز 
انقالبیون یمن موفق شدند یک فروند ناوچه سعودی را در سواحل غربی یمن هدف 
قرار بدهند و آن را دچار آسیب جدی کنند به طوری که عربستان آن ناوچه منهدم 

شده را به ساحل جده انتقال داد و از کار خارج کرد.
همزمان، فرماندهی ائتالف عربی ضد یمن به سرکردگی عربستان روز جمعه از 
سقوط یک فروند جنگنده »اف-16« اردن در خاک عربستان خبر داد و علت آن را 
»نقص فنی«! اعالم کرد. ساعاتی پس از انتشار این خبر، منبع نظامی وابسته به ارتش 
یمن به خبرگزاری یمنی »سبأ« گفت: »پدافند هوایی یمن موفق شده یک جنگنده 
اف-16 وابســته به ائتالف عربســتان را در جبهه نجران )در جنوب غرب عربستان( 
ســاقط کند. این منبع یمنی اشــاره ای به جزئیات بیشتر این حمله نکرد. اما پیشتر 
عبدالملک الحوثی رهبر انصاراهلل در آخرین سخنرانی خود هشدار داده بود که پدافند 

هوایی کشورش از این پس جدی تر با حمالت هوایی عربستان مقابله خواهد کرد.
واکنش ها در شبکه های اجتماعی 

پس از اینکه منابع رسمی عربستان علت سقوط جنگنده اف-16 ائتالف سعودی 
را نقص فنی اعالم کردند، بسیاری از کاربران در شبکه های اجتماعی، ضمن به سخره 
گرفتن این ادعا نوشــتند، این جنگنده ساقط شــده، از سوی پدافند یمنی ها هدف 

قرار گرفته است.
اردن از جمله کشــورهایی است که به دلیل داشتن بحران شدید اقتصادی، در 

ائتالف سعودی ها علیه مردم یمن مشارکت دارد.

روز بد سعودی ها در یمن

انصاراهلل یک کشتی جنگی
 و جنگنده ائتالف سعودی را منهدم کرد

سرویس خارجی-
می گویند  خبری  منابع  برخی 
عربستان  اطالعات  سازمان  رئیس 
این  اطالعاتی  آژانس  مهمترین  که 
کشور اســت، طی هفته گذشته به 
صورت مخفیانه برای رایزنی در باره 
ایران به بیت المقدس و رام اهلل سفر 

کرده است.
عادی ســازی روابــط آل ســعود و 

سفر مخفیانه رئیس سازمان اطالعات 
عربستان به اسرائیل

کشــورهای مرتجع عربی با رژیم صهیونیســتی روز به روز علنی تر می شود. تا پیش 
از این مقامات غیررسمی دو رژیم مالقات هایی با یکدیگر داشتند اما اخیرا یک مقام 
بلند پایه و رســمی سعودی به اســرائیل سفر کرده است. سفری که به نظر می رسد 
بــا دو هدف »تالش برای جلوگیری از نفوذ ایران در منطقه« و »ممانعت از نزدیکی 
بیشتر گروه های فلسطینی به ایران« انجام شده است. به گزارش تسنیم، خبرگزاری 
اسپوتنیک در این باره در گزارشی نوشته: »خالد بن علی الحمیدان« رئیس سازمان 
اطالعات عربستان که مهمترین آژانس اطالعاتی این کشور است، طی هفته گذشته 
به بیت المقدس و رام اهلل سفر کرده است. انتشار خبر سفر الحمیدان در حالی است 
که مقامات رژیم صهیونیستی و تشکیالت خودگردان فلسطینی تاکنون این موضوع 

را رسماً مورد تایید قرار نداده اند.
براســاس گزارش هایی که در این باره منتشر شده »خالد الحمیدان« در سفر به 
رام اهلل با شــماری از سران تشــکیالت خودگردان فلسطین دیدار کرده تا به آنها در 
خصوص »گشودن کانال های مستقیم ارتباطی با ایران« هشدار دهد! این هشدار پس 
از آن صورت می گیرد که گزارش هایی در خصوص برگزاری نشستی در بروکسل میان 
هیئت فلســطینی با ایران در رسانه ها منتشر شده بود. »دبکا« در ادامه در خصوص 
علت ســفر الحمیدان به ســرزمین های اشغالی می نویســد: »این سفر برای بررسی 
پرونده های امنیتی در خصوص برگزاری نشستی منطقه ای با حمایت اسرائیل، آمریکا 
و کشــورهای عربی انجام شــد؛ به طوری که درباره این مسئله میان دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن 

بحث و گفت وگو انجام شد.«
پایگاه صهیونیســتی »دبکا« همچنین اعالم کرد ســفر الحمیدان به تل آویو در 
ســایه افزایش برد موشک های اسکاد ایران انجام شــده که قادر به هدف قرار دادن 

اهدافی در ریاض است.

سرلشکر حسن دعبول، فرمانده اطالعات نظامی ارتش سوریه در حمص جان باخت

پلیس رژیم صهیونیســتی از دولت این رژیم خواسته جان کری، وزیر 
خارجه سابق آمریکا را برای بازجویی درباره فساد مالی نتانیاهو احضار کند.
پلیس رژیم صهیونیســتی می گوید جان کری، وزیر خارجه سابق آمریکا احتماالً 
در ماجرای رشوه هایی که نتانیاهو به »آرنون میلیچان«، میلیاردر صهیونیست داده به 
نوعی دست داشته است. بنابر اعالم پلیس این رژیم جان کری به درخواست نتانیاهو 
گذرنامه این میلیاردر فاســد را صادر کرده و بدین شــکل در این فساد نقش داشته 
اســت. جان کری همچنین به درخواست »نتانیاهو« حاضر به احضار »دان شابیرو«، 
سفیر وقت آمریکا در اسرائیل برای بازجویی در ماجرای اهدای هدایای چند صد هزار 
شکلی به این میلیاردر نشده است.نخست وزیر رژیم صهیونیستی و همسرش به دلیل 
فسادهای گسترده مالی تحت پیگیری قرار دارند و تاکنون چندین بار بازجویی شده اند.
از سوی دیگر معاون رئیس جمهور آمریکا در گردهمایی ساالنه البی صهیونیستی 
با تأکید بر »عزم جدی واشنگتن برای تأمین امنیت یهودیان« تأکید کرد دولت ترامپ 
بر سر امنیت اسرائیل، سازش نخواهد کرد.به گزارش ایرنا به نقل از روزنامه »جروزالم 
پست«، »مایک پنس« با گفتن اینکه »کاخ سفید هنوز در حال بررسی مسئله انتقال 
ســفارت آمریکا از »تل آویو« به شهر »بیت المقدس« است« احتمال انجام این کار را 
رد نکرد و افزود: »به شــما اطمینان می دهم که آمریکا در دوران ترامپ از روند این 

مذاکرات حمایت خواهد کرد.

پای جان کری هم 
به پرونده فساد مالی نتانیاهو باز شد

تکفیری  تروریست های 
با انجام شش حمله انتحاری 
به مراکــز امنیتی »حمص« 
امنیتی  مسئول   42 سوریه، 
و افسر ارشــد این کشور را 

کشتند.
 گــروه تروریســتی »جبهه 
النصره« که مورد حمایت غرب 
و عربستان است، مسئولیت این 
حمالت را بر عهده گرفته است.

بر اساس گزارش خبرگزاری 
روسی »ریانووستی«، دیروز شش 
عامل انتحــاری به طور جداگانه 
به مراکز امنیتی سوریه در شهر 
ساختمان  کردند.  حمله  حمص 
جملــه  از  نظامــی  اطالعــات 
مکان هایی است که دیروز مورد 
حمله قرار گرفت. تروریســت ها 
همچنین قصد داشتند که وارد 
مرکز فرماندهی نیروهای امنیتی 

شوند، ولی موفق نشدند. 
شمار کشته های این حمالت، 
42 نفــر و مجروحان نیز حداقل 
24 تن اعالم شــده است. طبق 
کشته شــدگان  اکثر  گزارش ها، 
از افسران و مســئوالن امنیتی 

سوریه بودند.
تروریســتی »جبهه  گــروه 
اکنــون خودش را  النصره« که 
»جبهه فتح الشــام« می خواند، 
مســئولیت این حمــالت را بر 
عهده گرفته است. در این انفجار، 
سرلشکر »حسن دعبول« فرمانده 
کل اطالعات نظامی ارتش سوریه 
در حمص، کشته شد. به نوشته 
»اسکای نیوز« دو مسئول امنیتی 
سازمان اطالعات با درجه سرتیپی 
که از افسران رده نخست سوریه 
محسوب می شوند، در این حمالت 

جان خود را از دست داده اند.
ارتش ســوریه هدف از این 

حمــالت را بر هــم زدن تمرکز 
عملیات علیه »داعش« در »تدمر« 
واقع در شــرق اســتان حمص 

می داند.
روز گذشته ارتش سوریه موفق 
شــد خود را به هشت کیلومتری 
منطقه معروف به »مثلث تدمر« 
برســاند و بر منطقــه »برج های 
پروازی« مسلط شود و در دامنه 
کوه »الهیــال« در جنوب غرب 
شهر تدمر، داعش را عقب براند. 
این پیشروی اهمیت زیادی دارد.

توطئه آمریکا و ترکیه
اما، همزمان با دست به دست 
شدن شــهر »الباب« در شمال 
سوریه و حمالت مشکوک حمص 
ووتل«  خبر رســیده »جــوزف 
فرمانده نیروهــای آمریکایی در 
غرب آسیا، به طور محرمانه وارد 
شمال سوریه شده و با فرماندهان 
به  شــبه نظامیان کرد موســوم 
»نیروهای دموکراتیک ســوریه« 
دیــدار و گفت وگو کرده اســت. 
»طالل سلو« سخنگوی نیروهای 
دموکراتیک ســوریه، ســفر این 
فرمانده ارشد آمریکایی به شمال 
سوریه را »مثبت« ارزیابی کرده 

و گفتــه، »ووتل« بــه نیروهای 
کرد قول داد که در دوره ریاست 
جمهوری »دونالد ترامپ« از آنها 
حمایت شــود و  واشنگتن حتی 
ســالح های ســنگین در اختیار 

نیروهای کرد قرار دهد!
به گفتــه دیگر منابــع، این 
فرمانــده آمریکایی قول داده که 
از شهر »منبج« در برابر حمالت 
ترکیه حمایت کند. دیدار این مقام 
آمریکایی و محورهای گفت وگوی 
وی با سران نیروهای دموکراتیک 
سوریه، به خوبی آشکار می کند که 
خروج داعش از شهر الباب، کامال 
حساب شــده بوده است. عناصر 
داعش پنجشنبه گذشته الباب را 
ترک کردند و شبه نظامیان طرفدار 
ترکیه وارد این شهر شدند. ترکیه 
اما مدعی شــد داعــش را از این 
مناطق عقب رانده اســت. ترکیه 
از حامیان اصلی تروریســت های 
تکفیری است. با توجه به تحوالت 
جاری، به نظر می رسد که الباب 
امتیازی بوده که آمریکا به ترکیه 
داده و دو کشور قصد دارند برنامه 
ایجاد »منطقه امن« در شــمال 

سوریه را زمینه سازی کنند.

عــالوه بر تحوالت فــوق، از 
شمال سوریه هم خبر رسیده که 
ترکیه مایل است شهر »رقه« که 
به عنوان مرکز داعش در سوریه 
خوانــده می شــود، را از کنترل 
داعش خارج کند. در این رابطه، 
»فکری ایشیک« وزیر دفاع ترکیه 
گفته: »ترافیک فشــرده ای میان 
مقامات نظامــی آمریکا و ترکیه 
جریــان دارد. این همکاری ها نه 
تنها درباره »رقه« بلکه در خصوص 
تمام منطقه است. نمی توان از یک 
گروه تروریستی برای حذف کردن 
گروه دیگر استفاده کرد.« منظور 
ایشــیک، حذف داعــش در رقه 
توســط نیروهای »دموکراتیک« 
اســت. خوشــبختانه،  ســوریه 
اختــالف میان آمریــکا و ترکیه 
بر سر کردهای شــمال سوریه، 
آن قدر عمیق هســت که این دو 
کشــور نمی توانند بر سر آن، به 
سیاســت واحدی برسند. در غیر 
این صورت، مردم ســوریه پس 
از شش ســال نبرد با تروریسم، 
از اکنون به بعد می بایستی خود 
را برای جنگ در جبهه ای آماده 
می کردند که ترکیه و آمریکا در 

شمال ســوریه در حال ایجاد آن 
هستند. نیروهای واگرایی که این 
جبهه جدید را تشکیل می دهند، 
آمریکا، ترکیه، شبه نظامیان کرد و 

»ارتش آزاد« هستند.
در مجموع، از آنجا که ترکیه 
قصد ندارد مناطق اشــغالی خود 
را پس دهــد، دولت های عراق و 
ســوریه  باید خود را برای جنگ 
با همسایه شمالی در آینده آماده 
کنند. این سیاســتی اســت که 
آمریــکا احتماال برای دوران پس 

از داعش، در نظر دارد.
مذاکرات ژنو - 4

خبر دیگر اینکه »استفان دی 
میســتورا« نماینده ویژه سازمان 
ملل در  امور ســوریه، به هیئت 
دمشق و هیئت مخالفان سه تیم 
کاری را دربــاره مســائل مربوط 
به اداره کشــور، قانون اساسی و 
انتخابات پیشــنهاد داده اســت. 
به گزارش ایســنا ماموریت این 
چارچــوب  در  کاری  تیم هــای 
قطعنامه 2254 شــورای امنیت، 

تعریف می شود.
»مایکل  همیــن حــال،  در 
کونته« مدیر دفتر دی  میســتورا 

هم اعالم کرده: »تمامی گروه های 
سوری شرکت کننده در کنفرانس 
»ژنو-4« آمادگــی خود را برای 
نشستن دور یک میز و مذاکرات 

رودررو اعالم کرده اند.«
با پیشــنهاد دی  ارتباط  در 
میستورا، »بشار جعفری« رئیس 
هیئت نمایندگان دولت سوریه نیز 
اعالم کرده: »ما برگه ای از او )دی 
میستورا( دریافت کرده ایم.« وی 
افزود: »ما توافق کرده ایم که این 
برگه را بررسی کنیم و درجلسه 
بعدی، مواضع خود را در خصوص 

محتویات آن اعالم کنیم.«
سایر رویدادها

* دمشق اعالم کرد، بغداد در 
مورد حمله جنگنده های عراقی 
به مواضع داعش در داخل خاک 
سوریه با مقامات دمشق هماهنگ 
کرده بود. ایــن حمله جمعه در 
منطقه »بوکمال« سوریه صورت 

گرفته است.
* دولت مســکو اعالم کرد، 
روســیه قطعنامه تحریم سوریه 
توســط شــورای امنیت را وتو 
می  کند. تصویــب این قطعنامه 
به بهانه استفاده ارتش سوریه از 
در دستور  سالح های شیمیایی، 

کار قرار گرفت.
* به گفتــه منابع خبری در 
سوریه، ارتش این کشور »عماد 
عضو  خطرناک تریــن  کمــال« 
»جبهه النصره« که با اســرائیل 
در ارتبــاط بــود، را به هالکت 

رسانده است.
* انجمن ها، اندیشــمندان و 
شخصیت  های سیاسی اهل تونس 
از دولت این کشور خواستند سفیر 
تونس را به ســوریه برگرداند و 
روابط دیپلماتیک با این کشور را 

از سر بگیرد.

6 حمله انتحاری به 2 مرکز امنیتی سوریه؛42 مقام امنیتی و افسر ارشد کشته شدند
سرویس خارجی -

نخست وزیر ترکیه اعالم کرده به منظور ایجاد فضا برای زندانیان 
کودتای نافرجام این کشور، زندانیانی که محکومیت های سبک تری 
دارند به زندان هایی بدون سلول های در بسته انتقال خواهند یافت.
ظاهرا میزان باالی دســتگیری ها در ترکیه پــس از کودتای نافرجام 
باعث شده تا زندان های ترکیه پر شوند. باشگاه خبرنگاران در این باره به 
نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشته، »بن علی ایلدیریم« نخست وزیر 
ترکیه  می گوید زندانیانی که محکومیت های سبک تری دارند به زندان هایی 
بدون سلول های در بسته انتقال خواهند یافت تا فضا برای ده ها هزار فرد 
دستگیر شده در پی کودتای نافرجام تابستان گذشته، باز شود. بر اساس 
گفته های نخســت وزیر ترکیه  »به علت مبارزه با تروریسم، در زندان ها 
ازدحام جمعیت وجود دارد اما این سیاســت جدید در مورد جرایم مهم 
همچون تروریســم، جرایم سازمان یافته یا کودک آزاری، اعمال نخواهد 
شــد. وزارت دادگستری با اصالح مقررات خود، امکان آن را فراهم کرده 
محکومانی که به کمتر از 10 سال حبس محکوم شده اند و دستکم یک 
ماه حسن رفتار داشته اند، به زندان های راحت تر بدون سلول های در بسته 
منتقل شــوند.«  ایلدیریم تاکید کرده »این اقدام به معنای عفو نیست و 
مدت حبس محکومان تغییر نخواهد کرد. بیش از 41 هزار نفر در چارچوب 
حالت فوق العاده در ترکیه در پی کودتا در این کشــور دستگیر شده اند و 

این دستگیری ها همچنان ادامه دارد.
اعدام زندانیان

از ســوی دیگر، رئیس جمهور ترکیه اعالم کرد در صورت لزوم امکان 
برگزاری رفراندوم برای احیای مجازات اعدام در این کشــور وجود دارد؛ 
اقدامی که مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را به پایان آن نزدیک 
می کند. به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه 24 تلویزیون فرانسه، رجب طیب 
اردوغان، عصر جمعه در اظهاراتی در »مانیسا« برای اولین بار از برگزاری 
همه پرسی درباره احیای مجازات اعدام در این کشور سخن گفت. اردوغان 
گفت: »از حاال می گویم اگر الزم باشــد می توان زمینه را برای برگزاری 
یک همه پرســی درباره احیای مجازات اعدام فراهم کرد.«  اردوغان ادامه 
داد: »مــردم چه می خواهند؟ اگــر آنها مجازات اعدام را بخواهند بحث و 

گفت وگو در این باره الزم نیست.«
اردوغان و هیتلر

خبر دیگر اینکه، رهبر حزب اپوزیسیون »مردم جمهوری خواه« ترکیه 
با انتقاد از عملکرد نخست وزیر این کشور گفت: »ایلدیریم به راحتی تحت 
نفوذ شدید »رجب طیب اردوغان«  قرار گرفته است.«  کمال قلیچداراوغلو، 
رهبر حزب مردم جمهوری خواه ترکیه، بزرگترین حزب اپوزیســیون این 
کشور همچنین تاکید کرد: »تمام قدرت نباید تحت کنترل یک فرد باشد. 
چنین اتفاقی در تاریخ ترکیه رخ نداده اســت. این مسئله می تواند برای 
جامعه ترکیه »فاجعه آمیز« باشد. در این باره می توان به دوران حکومت 

هیتلر و موسیلینی اشاره کرد.«

پس از کودتای نافرجام

زندان های ترکیه پر شد


