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زورگیری و سرقت رسمی از دیپلمات های کره شمالی
در فرودگاه نیویورک!

دیپلمات های کره ای اعالم کردند که مأموران دولت 
آمریکا در نیویورک وسایل آنها را به زور گرفته اند که 
این کار از نظر پیونگ یانگ »زورگیری و سرقت« است.

مقامات کره شــمالی اظهار داشتند که مأموران دولت 
آمریکا در نیویورک، وسایل متعلق به دیپلمات های کره ای 
را به زور دزدیده اند. این دیپلمات ها برای شــرکت در یک 
نشســت حقوق بشــری ســازمان ملل به مقر این نهاد در 
نیویورک آمده بودند و در راه بازگشــت به خانه در فرودگاه 

جان اف کندی دچار این رخداد عجیب شده اند. به گزارش 
مشــرق، افراد دارای گذرنامه دیپلماتیک از بسیاری از روال 
معمول در فرودگاه معاف هستند و اینکه اموال آنها که گفته 
می شــود »یک بسته دیپلماتیک« بوده، به زور گرفته شود 
در عرف بین الملل واقعه ای عجیب و نادر اســت. سخنگوی 
وزارت خارجه کره شــمالی در خصــوص این واقعه گفته، 
»دیپلمات های ما به معنای واقعی کلمه مورد زورگیری قرار 
گرفتند و این یک اقدام تحریک آمیز غیرقانونی و شنیع بود«. 

عذرخواهی شبکه سلطنتی بی بی سی از اسرائیل 
به خاطر پوشش عملیات استشهادی قدس!

شبکه بی بی سی انگلیس به خاطر پوشش خبری 
عملیات استشهادی روز جمعه قدس اشغالی، مجبور 

به عذرخواهی از رژیم صهیونیستی شد!
بی بی سی، شــبکه تلویزیونی سلطنتی انگلیس روز 
شنبه، خبر عملیات استشهادی را اینگونه منتشر کرده بود 
که »سه جوان فلسطینی روز جمعه پس از حمله به یک 
قاتل در قدس کشــته شده اند.« اما پس از مدت کوتاهی 
عنــوان اصلی خبر را عوض کرد و در بخش بعدی اخبار 

اعالم کرد که »یک نیروی پلیس رژیم صهیونیســتی با 
ســالح سرد مورد حمله قرار گرفته و کشته شده است.« 
به گزارش مرکز اطالع رســانی فلسطین، این شبکه در 
پیام عذرخواهی خود آورده است که »قبول داریم عنوان 
اصلــی خبر بیانگر حقیقت این رخداد نبوده اســت و بر 
همین اســاس ما اقدام به تغییر آن کردیم و هیچ نیتی 
برای گمراه سازی افکار عمومی نداریم و از تمامی کسانی 

که از این مسئله متاثر شده اند، عذرخواهی می کنیم.« 
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* برخی از کارشناســان معتقدند که تنش میان 
کشور های عربستان و قطر به دخالت نظامی آل سعود 
منتج خواهد شد. درباره این حدس و گمان چه نظری 

دارید؟
در واقع به نظر می رســد که ادامــه یافتن این بحران 
می تواند به بحران جنگ هم ختم شود هرچند که احتمال 
وقوع آن را کم می بینم، راه کارهای بسیار زیادی هم هست 
که می تواند ســایه جنگ را در جزیره عربی از بین ببرد. هر 
چند که تندخویی و عدم ثبات در سیاست خارجی عربستان 
تا همین جای کار هم باعث بروز جنگ های بسیاری در منطقه 
همچون نمونه آن در یمن شــده اســت. اما احتمال جنگ 
مشــابه در قطر بسیار کمتر است. آمریکایی ها اجازه چنین 
اقدامی را به عربســتان نخواهند داد. قطر میزبان بزرگترین 
پایگاه هوایی آمریکا در منطقه غرب آسیاست. سؤال اصلی 
در بحبوحه دستپاچگی آمریکا در قبال بحران قطر این است 
کــه در صورت بروز جنگ واکنــش آمریکایی ها به آن چه 
خواهد بود. مقامات آمریکایی از جمله رئیس جمهور و وزیر 
امور خارجه این کشور نظرات مختلف و متناقضی را در باره 
محاصره قطر اعالم کرده اند. قطر خود را قربانی خیانت ریاض 
و ابوظبی می بیند، دو کشوری که اختالفات قدیمی با قطر 
داشته اند. آل سعود ، حکومت دوحه را قدرتی میبیند که بر 
خالف عربستان به دنبال برادری و مودت در بین امت اسالم 
است و همانند آل سعود بذر نفرت وهابیت را نمی پراکند. در 
هر صورت به عقیده من اگر راه کار سریعی برای این بحران 

تحلیلگر امریکن هرالد تریبیون در گفت وگو با کیهان:

ایران، قطر را از شوک حمالت اعراب خارج کرد
پس از مواضع محکم قطر علیه ســعودی و دفاع این کشور از مقاومت و ایران که محاسبات 
سعودی ها را به هم ریخت، عربســتان و بعضی دیگر از متحدان این کشور در خلیج فارس، طی 
روز های گذشــته رابطه دیپلماتیک خود با قطر را به طور بی سابقه ای کاهش دادند. این کاهش 
سطح روابط حتی به بسته شدن مرزهای عربستان، امارات و بحرین با این کشور منجر شد که به 
نوعی این کشور را در تنگنای جغرافیایی قرار داد. با ضربه ای که قطر به ائتالف سعودی زد، حکام 
مســتبد سعودی که به تازگی ائتالف به زعم خود یکپارچه ای را علیه جمهوری اسالمی تشکیل 
داده بودند، هر آنچه را که علیه ایران و محور مقاومت مهیا کرده بودند را بر باد رفته دیدند. کیهان 
به دلیل اهمیت زیاد این موضوع و بررسی ابعاد مختلف آن با کارشناس لبنانی مسائل غرب آسیا 
به گفت وگو نشسته است. مصاحبه با خانم دکتر »مروه عثمان« تحلیلگر خبرگزاری هایی همچون 

»راشا تودی« و »اَمریکن هرالد تریبیون« را در ادامه می خوانید.

ارائه نشود می تواند بحران را گسترده تر نماید.
* نقش آمریکا در این بحران را چه قدر می دانید؟
هر چند که ریشه اختالف آل سعود و آل ثانی به سال های 
دور یعنی 1955 بازمی گردد، هنگامی که حمد بن خلیفه 
آل ثانــی قدرت را از پــدرش خلیفه بن حمد می گیرد. اما 
ســفر اخیر ترامپ به عربستان باعث شد که این مشاجره و 
تنش قدیمی مجددا نمایان شود. در حالی که دونالد ترامپ 
ادعا می کرد که به ریاض ســفر کرده تا دولت های اسالمی 
را در برابر خطر تروریست یکپارچه کند، با سخنرانی خود 
و دیگر روسای دولت اثبات کرد که هدف دیگری را در پی 
این ســفر دنبال می کند. هدف اصلی رئیس جمهور آمریکا 
آن بود که کشــور های سنی را در برابر شیعیان که رهبری 
آن به دست ایران است، متحد سازد و آنها را علیه جمهوری 
اسالمی بشوراند، تا به این واسطه جنگ تمام عیار فرقه ای 
را در منطقه راه بیندازد. درســت هنگامی که آمریکا توهم 
تشکیل اتحاد عربی ضد ایران را در ذهن می پروراند شکاف 
کم ســابقه میان اعراب خلیج فارس را مشــاهده کرد تا بار 
دیگر ناتوانی سیاســی خود را در پیاده کردن سیاست های 
خود ببیند. تیلرسون وزیر خارجه آمریکا اخیرا گفته که به 
دنبال میانجی گری در موضوع نزاع شبه جزیره عربی است، 
با این وجود وی اصال اشاره ای به این نکرد که چگونه قصد 

انجام این کار را دارد. 
* آل سعود علت مخالفت تمام قد خود با قطر را 
حمایت این کشور از تروریسم اعالم کرده است. این 

ادعا را تا چه مقدار درست می دانید؟
آل ســعود به نوعی به درستی انگشت اتهام را به سمت 
قطر روانه کرده است . قطر صدها میلیون دالر در حمایت 
از تروریست در سال های اخیر خرج کرده است. گزارش های 
متعددی صحت این ادعا را تصدیق می کند . قطر به بسیاری 
از شاخه های افراطی القاعده در کشورهای مختلف از جمله 
عراق، سوریه و سومالی حمایت کرده است. برای مثال حامی 
شماره یک جبهه النصره در سوریه قطر است. گزارش  های 
زیادی از ارسال پول به دالالن اسلحه به ترکیه گزارش شده 

است که آنها هم برای جبهه النصره سالح تهیه کرده اند.
البته این اتهام هیچ گاه دســتان آلوده خاندان آل سعود 
در حمایت از تروریســت را تطهیــر نمی کند.آن ها خود در 
ابعادی گسترده تر از تروریسم حمایت می کنند. اصال داعش 
از تفکرات نفرت انگیر وهابیت برخاســته است. سال هاست 
که عربستان برای مهار شیعیان و بخصوص ایران و حکومت 
بشــار اسد گروه های افراطی و سلفی را وارد منطقه کرده و 

از آنها حمایت می کند.
* تاثیرات این اختالف نظر جدی به وجود آمده 
بین اعــراب را تا چه میزان برای اتحاد ارتجاع عرب 

علیه ایران مضر می دانید؟
این مناقشــه قطعا ائتالف عربی ضد ایران را بی نتیجه 
خواهد گذاشت. اکنون شاهد تمایل قطر به سمت ترکیه و 
ایران هستیم. قطر در ابتدای بحران به شوک فرو رفت چرا 
که منبع ورود 80 درصد از مواد غذایی به این کشور بسته 

شــده بود. اما خیلی زود این مشکل با کمک ایران و ترکیه 
مرتفع شــد. این یک فرصت طالیی است که قطر به ایران 
و جبهه مقاومت نزدیک و از آمریکا و عربســتان دور شده و 

این کشور باید قدر این فرصت را بداند. 
* چه شــد که قطر ناگهان تغییر موضع داد و به 

سمت ایران و مقاومت بازگشت؟
 در سال های گذشته قطر همواره خود را با سیاست های 
خارجی عربســتان تنظیم می کرد و تحت لوای این کشور 
بود. اما به مرور با کشــف منابع بیشتر گازی، قطر خود را 
دارنده بزرگترین میدان گاز دنیا دید که همین موضوع باعث 
شــد از لحاظ ثروت در رتبه شماره اول جهان قرار بگیرد . 
صاحب بزرگ ترین منبع گازی جهان بودن از یک طرف و 
ثروتمندترین کشور دنیا بودن ازسویی دیگر باعث شد که 
قطر به آرامی تالش کند در سیاست های خود مستقل شده 
و دیگر زیر قیمومیت عربی آل سعود نباشد. نشان دادن این 
نیــت جدید روش هایی دارد از جمله آنکه روابط با ایران را 
گرم تر کند. همین امر باعث نگرانی بی ســابقه چند کشور 

عربی شده است.
* نقطــه پایانی این بحران از دیدگاه شــما چه 

خواهد بود؟
بحرین، امارات و عربســتان و دیگر کشــور های همراه 
آنان به دنبال سیاســت های متضاد قطر بســیار احساس 
نگرانی کرده اند و معتقدند که قطر ائتالف عربی – اســالمی 
زیر پرچم آمریکا برای مبارزه با ایران را به هم ریخته است. 
نکته مهم دیگر این اســت ملت هــای گوناگون باید دربرابر 
تقلب های رســانه ای عربستان هوشیار باشند. درست چند 
روز قبل از ســفر ترامپ به ریاض بــرای پی ریزی ائتالف 
عربی ضد ایرانی، روزنامه سعودی عکاظ در گزارشی نوشت 
که وزیر امور خارجه قطر در سفری که به بغداد داشته است 
با حاج قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران دیدار کرده 
اســت و در آن دیدار بــه موضوعات مختلفی از جمله قطع 
رابطه با عربستان پرداخته است. در هرصورت می توان گفت 
نزدیکی قطر به ایران  بهانه ای شــده که رابطه بین ایران و 
عربستان تارتر از گذشته شود و حتی در آینده می تواند به 

جنگ هم ختم شود. 

نوام چامسکی نظریه پرداز مشهور آمریکایی تاکید کرده که سیاست 
آمریکا در قبال ایران هرگز تغییر پیدا نکرده و واشــنگتن از بدو وقوع 

انقالب اسالمی به دنبال تغییر نظام ایران بوده است.
نوام چامسکی در سخنرانی خود تاکید کرده  که: آمریکا در قبال ایران سیاست 
واحدی را دنبال می کند که هرگز تغییر پیدا نکرده است. این سیاست همان تغییر 
نظام ایران اســت. آمریکا هیچ گاه از تالش برای تغییر نظام ایران دست نکشیده 
است. وی در ادامه گفته : »کاخ سفید هرگز یک قدرت و کشور مستقل مثل ایران 
را در خاورمیانه)غرب آسیا( تحمل نخواهد کرد.سیاستمداران آمریکایی مثل اینکه 
نمی خواهند پس از چند دهه این موضوع را باور کنند که رژیم محمدرضا پهلوی 
را انقالبیون در ایران ساقط کرده اند. آنها هرگز ایرانی ها را به خاطر سرنگونی رژیم 
پهلوی نمی بخشند زیرا او منافع واشنگتن در منطقه خلیج فارس را تامین می کرد. 
او همچنین به خاطر کودتای نظامی سال 1953 که آمریکا آن را برنامه ریزی کرده 
بودند به قدرت خود ادامه داد.« وی در ادامه خاطرنشــان کرده: » کاخ سفید باید 
حمایت از عربســتان سعودی و دیگر گروه هایی را که با جمهوری اسالمی ایران 
مقابله می کنند، متوقف کند و از کشــورهای مستقل و صلح در منطقه حمایت 
کند. با توسل به تحریم و منزوی کردن کشورها نمی تواند صلح و آرامش و عدالت 
را به منطقه آورد.« او در پایان این را هم گفته »که دولت جدید آمریکا سیاست 

شفافی ندارد و نمی توان اقدامات آن را پیش بینی کرد.«

تداوم تنش در شــبه جزیره عربی باعث شده نظامیان قطری آماده 
خروج از پایگاه آمریکا در بحرین شوند.

بــا وجود گذشــت بیــش از 2 هفتــه از محاصــره قطر از ســوی ائتالف 
چهارجانبه)عربستان، امارات، بحرین و مصر( این بحران همچنان ابعاد تازه ای به 
خود می گیرد. فشــارهای این ائتالف بر قطر تاکنون نه تنها کارگشــا نبوده بلکه 
باعث شکست ائتالف سازی ریاض در جهان نیز شده است. اکنون و در ادامه این 
بحران خبر رســیده نیروهای نظامی قطر از بحرین خارج می شوند. روز یکشنبه 
یــک منبع نزدیک به پرونده قطــر در دوحه اعالم کرد به نظامیان قطری که در 
چارچوب تشکیالت موسوم به »ائتالف بین المللی ضد داعش« در بحرین مستقر 

هستند گفته شده طی 48 ساعت این کشور را ترک کنند.
بنابر اعالم این منبع آنها همچنان در پایگاه هســتند اما در دو روز آینده)تا 
سه شنبه( این محل را ترک می کنند. این منبع رسمی مستقر در دوحه اعالم کرده 
این نیروها از سال 2014 در بحرین حضور داشته اند. ناو سنت که در بحرین مستقر 
است، بخشی از مرکز فرماندهی آمریکا به شمار می آید که منطقه مداخله آن از 
منطقه خاورمیانه تا آسیا را دربر می گیرد. عالوه بر وظیفه عملیاتی این مرکز، از 

پایگاه هوایی العدید به عراق، سوریه و افغانستان حمله می شود.
ورود نیروهای ترکیه به قطر

از ســوی دیگر، اداره ارشــاد وزارت دفاع قطر از ورود اولین گروه از نیروهای 
ترکیه ای به دوحه خبر داده اســت. به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری روسیا 
الیوم، این اداره با اشــاره به ورود اولین گروه از نیروهای ترکیه ای به دوحه، اعالم 
کرده این نیروها اولین تمرینات نظامی خود را در گردان »طارق بن زیاد« در شهر 
دوحه انجام دادند و در آن از تانک استفاده کردند. پیشتر پارلمان ترکیه با اکثریت 
آرا با برپایی یک پایگاه نظامی در قطر و استقرار سربازان ترکیه ای با تعدادی که 
دو کشور در مورد آن به توافق برسند، موافقت کرده بود. بحران میان عربستان و 
کشورهای متحد آن با قطر در پی اتهام دوحه به حمایت از تروریسم و برهم زدن 
ثبات کشورهای حوزه خلیج فارس آغاز شد. در این بحران ترکیه و ایران بیش از 

سایر کشورها از قطر حمایت می کنند.

افغانستان
ساندی گاردین: طالبان با اشاره به اقدامات آمریکا و پاکستان علیه این گروه 
اعالم کرده که آمریکا به داعش در افغانســتان کمک مالی و نظامی می کند زیرا 
زمانی که مردم علیه داعش دســت به سالح می برند و آنها را محاصره می کنند، 
هواپیماهای آمریکایی به کمک این گروه تروریستی می شتابند. در همین رابطه 
سخنگوی طالبان تاکید کرده »داعش حضور قابل توجهی در افغانستان ندارد و 

شرایط نیز به نفع این گروه تروریستی نیست.«
مصر

اســکای نیوز عربی: منابع قضایی در مصر از صدور حکم حبس ابد از ســوی 
دادگاه کیفری استان الشرقیه برای 19 اخوانی دیگر به جرم »تجمع«، »تخریب« 
و »راه اندازی راهپیمایی  علیه دولت« خبر داده اند. این احکام به صورت غیابی برای 
متهمان که یک زن هم در میان آنهاست، صادر شده است. این دادگاه چند متهم 
دیگر این پرونده را هم که در دادگاه حضور داشتند به سه سال حبس محکوم کرده 
است. این اتهامات به راهپیمایی هایی مربوط هستند که حامیان اخوان المسلمین 
در اعتراض به برکناری محمد مرسی، رئیس جمهور پیشین مصر در اواسط سال 

2013 به راه انداخته بودند.
مالی

فارس: افراد مســلح بــه »کمپ کانگابــا« که مکان تفریحــی مورد عالقه 
توریست های خارجی در »نزدیکی باماکو« پایتخت مالی است، حمله ور شده اند. 
هنوز از حضور اتباع غربی در محل حادثه و تلفات احتمالی این حمله خبری در 
دســت نیســت. برخی منابع محلی از به گروگان گرفته شدن چند نفر در داخل 
این »متل« خبر می دهند. برخی شــاهدان هم گفته اند که دود غلیظی از کانگابا 
به آسمان می رود و کاروان نیروهای ارتش در حال حرکت به سمت محل شنیده 

شدن صدای تیراندازی هستند.
فیلیپین

ایسنا: دولت فیلیپین اعالم کرده عملیات  علیه شبه نظامیان کمونیست در این 
کشور را به منظور تمرکز در مقابله با اقدامات تروریست های وابسته به داعش در 
شهری در جنوب این کشــور، به حالت تعلیق درمی آورد. هدف این اقدام دولت 
»پیشرفت مذاکرات برای توافق آتش بس« و »رسیدن به توافق صلحی با شورشیان 
کمونیست« موسوم به ارتش مردم جدید عنوان شده است. نظامیان ارتش فیلیپین 
این روزها همزمان با شورشــیان کمونیســت و شبه نظامیان وابسته به داعش در 

جنوب این کشور درگیر بوده اند.
ترکیه

آناتولی: وزیر دفاع آلمان اعالم کرده نظامیان کشــورش که در پایگاه هوایی 
اینجرلیک ترکیه مســتقر هســتند تا پایان ماه ژوئن )تیر(که از این پایگاه خارج 
می شوند، به ماموریت خود ادامه خواهند داد.وی در مصاحبه با نشریه آلمانی بیلدآم 
زونتاگ افزود، قرار است هواپیمای سوخت رسان آلمان نیز تا اواسط ژوئیه)مرداد( به 
پایگاه هوایی ازرق در اردن منتقل شود. وزیر دفاع آلمان همچنین گفته، براساس 
برنامه ریزی ما هواپیمای شناسایی در ماه اکتبر خدمت رسانی را آغاز خواهد کرد.

چامسکی: آمریکا هیچ گاه از تالش 
برای تغییر نظام ایران دست نکشیده است

هزاران نفر از مردم لندن روز گذشته با در 
دست داشتن پرچم های فلسطین، حزب اهلل 
لبنان و تصاویری از امام خمینی)ره( با شعار 
مرگ بر اســرائیل به سوی سفارت آمریکا 

راهپیمایی کردند.
قشرهای مختلف مردم از ملیت های مختلف 
به همــراه نهادهای مدنی حامی مــردم مظلوم 
فلسطین و ضد رژیم صهیونیستی، در راهپیمایی 
زودهنگام روز جهانی قدس در لندن شرکت کردند. 
این راهپیمایی در اعتراض به عملکرد جانبدارانه 
بی بی ســی از رژیم صهیونیستی و سانسور اخبار 
جنایات این رژیم ضد مردم فلسطین، ساعت 15 به 
وقت محلی از مقابل ساختمان بی بی سی آغاز شد.

راهپیمایان پس از عبور از خیابان های مرکزی 
لندن و ابراز خشــم و انزجار از رژیم صهیونیستی 
و حامیانــش، مقابل ســفارت آمریــکا به عنوان 
اصلی ترین حامی جنایات این رژیم تجمع کردند.

این راهپیمایی بنا به درخواست نهاد های مدنی 
حامی مردم مظلوم فلسطین به ویژه دانشجویان 
برگزار شــد. آخرین جمعه ماه مبارک رمضان از 
ســوی بنیانگذار جمهوری اسالمی حضرت امام 
خمینی)ره( برای همبســتگی با مــردم مظلوم 
فلســطین به عنوان روز قدس نامگذاری شده و 
مسلمانان سراسر جهان هر ساله این روز را گرامی 
می دارند و راهپیمایی های گســترده ای در سطح 

جهان انجام می دهند. 

با نزدیک شدن به روز جهانی قدس صورت گرفت

راهپیمایی مردم انگلیس به سمت سفارت آمریکا با شعار مرگ بر اسرائیل

آمریکا با ســرنگون کــردن یک فروند 
جنگنده سوری در استان »رقه«، عماًل وارد 
نبرد با ارتش سوریه شد که با انتقاد تند مسکو 

مواجه شده است.
به گزارش ایســنا، یــک فروند جنگنده ارتش 
ســوریه از نوع »سوخو- 22« ساعت حدود شش 
و 40 دقیقه عصر یکشــنبه اهدافی را در اســتان 
رقه و در نزدیکی »نیروهای دموکراتیک سوریه« 
)شبه نظامیان کرد مورد حمایت آمریکا« بمباران 
کرد. اما پــس از این بمباران، یک فروند جنگنده 
مافوق صوت »اف-18« آمریکایی وارد عمل شد و 

جنگنده سوری را هدف قرار داد و سرنگون کرد.
ایــن اتفاق ســاعاتی قبل از حمله موشــکی 
سپاه پاســداران ایران به مواضع داعش در استان 

»دیرالزور« سوریه رخ داده است.
البته، نکته ظریــف این ماجرا، تماس مقامات 
ائتالف آمریکایی ضدداعش با نظامیان روس مستقر 

در سوریه بود تا جلوی واکنش روسیه گرفته شود.
ائتالف مذکور طی بیانیه ای، رسماً اعالم کرده 
که جنگنده ســوری توســط جنگنده این ائتالف 
سرنگون شده است. در بیانیه فوق حمله به جنگنده 
سوری اینگونه توجیه شد که این جنگنده به مواضع 
نیروهای کرد تحت حمایت آمریکا حمله کرده بود!

واکنش ارتش سوریه
فرماندهی ارتش ســوریه با صــدور بیانیه ای، 
ادعای آمریکا در مورد حمله جنگنده ســوری به 
مواضع شبه نظامیان کرد را رد و اعالم کرد که این 
جنگنده مواضع داعش را در رقه هدف قرار داده و 

عناصر داعش را بمباران کرده بود.
در بیانیه وزارت دفاع ســوریه نیز آمده است، 
این تجــاوز علنی، واقعیت آمریکا را در حمایت از 
تروریســم، برمال می کند و این را نشــان می دهد 
که آمریکا می خواهد بر قدرت ارتش سوریه تأثیر 
منفی بگذارد... این حمله نشــان داد که آمریکا با 

داعش  هماهنگ بوده و نیات پلیدی را تحت پوشش 
مبارزه با تروریسم در سر دارد و از آن، به نفع طرح 
صهیونیستی- آمریکایی در منطقه استفاده می کند. 
ارتش سوریه این اقدام را »شرم آور« دانست و آن 

را شدیداً محکوم کرد.
منطقه ای که جنگنده ســوری در آن سرنگون 
شد، »الرصافه« نام دارد. این منطقه با شهر رقه 50 
کیلومتر و با شهر »الطبقه« 30 کیلومتر فاصله دارد. 
بر اساس گزارش شبکه العالم، خلبان این جنگنده 

جان سالم به در برده است.
واکنش روسیه

»ســرگئی الوروف« وزیر خارجه روســیه، در 
واکنش به این اقدام آمریکا، ادعای ائتالف آمریکایی 
مبنی بر حمله جنگنده فوق به کردها را رد و اعالم 
کرد که این جنگنده در حال انجام مأموریتی علیه 
تروریست های داعش بود. الوروف از آمریکا خواست 

به تمامیت ارضی سوریه احترام بگذارد.

»آلکسی پوشکوف« رئیس کمیته امور بین الملل 
دولتی روسیه نیز گفت که این اقدام آمریکا نشانه 
یک جنگ علنی علیه ارتش سوریه است. وی افزود: 
»کجای این اقدام ]آمریکا[ تدافعی است؟ رقه شهری 
در داخل خاک سوریه است نه شهری آمریکایی!«

پیش از این پیش بینی می شــد کــه آمریکا 
جنگ علیه دولت ســوریه را علنی کند. به خاطر 
همین جدی تر شدن آمریکا، موشکباران دیرالزور 
توســط سپاه نیز اقدامی کاماًل بجا و به موقع بوده 
اســت. اولین پیام این موشکباران متوجه شخص 
ترامپ اســت تا از این پس، قبل از دست زدن به 
هر اقدام نسنجیده ای، پیامدهای آن را دقیق تر از 
قبل، بســنجد. در ارتباط با حمایت از تروریسم، 
خبرگزاری تســنیم به نقــل از روزنامه آمریکایی 
»وال اســتریت ژورنال« هم گــزارش داده، رژیم 
صهیونیستی برای تروریست های فعال در سوریه، 

کمک ارسال می کند.

واکنش تند روسیه به سرنگونی جنگنده سوری از سوی آمریکا

سرویس خارجی-
 سه تروریست انگلیسی در حالی که فریاد 
می زدند »مسلمانان باید  کشته شوند«)!(  با حمله 
به  مســلمانان در حال نماز در لندن یک نفر را 
کشته و 10 نفر را مجروح کردند. مقامات انگلیسی 

تروریستی بودن این حمله را تأیید کرده اند.
لنــدن این روزها حال و روز خوبــی ندارد. هنوز 
دو هفتــه از حمله مرگبــار در مقابل پل لندن که به 
کشــته و مجروح شــدن 57 نفر و همچنین ماجرای 
آتش ســوزی برج  مسکونی این شهر با صدها کشته 
،مجروح و مفقودی نمی گذرد که دوشنبه شب بار دیگر 
لندن نشینان شاهد یک عملیات تروریستی دیگر بودند 

این بار هدف مسلمانان بودند.
این عملیات تروریستی یکشنبه شب در  در نزدیکی 
مسجد» فینزبری پارک«  در خیابان »سون سیسترز 
«در شمال لندن و زمانی رخ داد که نمازگزاران بعد از 
اقامه نماز در حال خروج از مســجد بودند که ناگهان 
کامیونی آنها را زیر گرفت. در جریان این عملیات که 
پلیــس آن را »تروریســتی« اعالم کرد  یک حمله با 
سالح سرد هم رخ داد به طوریکه فردی با سالح سرد 

از خودرو بیرون پریده و دست کم یک نفر را با چاقو زد.
 به گفته  شاهدان عینی در این کامیونت سه جوان 
ســوار بودند. این خودرو ابتدا با سرعت عادی در حال 
حرکت بود که ناگهان شــتاب گرفت و شروع به زیر 
گرفتن نمازگزاران کرد.در حالی که اخبار اولیه حاکی 
از چهار کشــته و 12 زخمی بــود پلیس لندن اعالم 
کرده یک تن کشــته و 10 تن زخمی شده اند.پلیس 
ضد ترور انگلیس هم اعالم کرده »تمامی قربانیان این 
حمله مســلمان هستندو تحقیقات اولیه حاکی از آن 

است که مجری عملیات بطور انفرادی کار می کرد.«
پلیس همچنین گفته یک نفر را دستگیر کرده و 
جست وجو برای یافتن دو نفر دیگر ادامه دارد.به گفته 
پلیس، راننده خودرو بازداشت شده و 48 ساله است.

شــاهدان می گویند به خاطر ماه رمضان نمازگزاران 
زیادی در محل بودند.شــورای مسلمانان انگلیس نیز  
اعالم کرده  این حادثه یکی از پدیده های خشونت در 
زمینه اسالم هراسی است.این شورا خواستار افزایش 
تدابیر امنیتی در جهت حمایت از مساجد شده است. 

رئیس شورای امنای »مسجد فینربری پارک« هم گفته: 
»مسجد اخیرا تهدیداتی را از طریق تلفن همراه دریافت 

و این تهدیدات را به پلیس ابالغ کرده بود.«
واکنش ها

ترزا می، نخست وزیر انگلیس اما در بیانیه ای ضمن 
اعالم همدردی با تمامی قربانیان این حادثه گفته: »این 
یک حادثه وحشتناک بود.«جرمی کوربین، رهبر حزب 
کارگر و رهبر اپوزیسیون این کشور هم شدیدا نسبت 
به این حادثه ابراز ناراحتی کرده اســت. صادق خان، 
شــهردار لندن نیز گفته: »واقعه نزدیک مسجد لندن 

حمله به ارزش های مشترک ماست.«
برخی شــاهدان عینی می گوینــد فرد مهاجمی 
که با خــودرو به صورت عمدی نمازگــزاران لندنی 
را زیــر می گرفــت، در زمان انجام ایــن حمله فریاد 
می زد:»می خواهم همه مسلمانان را بکشم.« این حمله 
پس از 2 حمله تروریستی در لندن در 3 ماه گذشته 
انجام شده است. در یکی از این حمالت خودرویی به 
سوی جمعیتی از مردم حمله ور شد و در حادثه دیگر 
یک عامل انتحاری خود را در یک کنسرت در منچستر 
منفجر کرد و ده ها غیرنظامی را به خاک و خون کشید.

با استقرار نیروهای بســیج مردمی )حشدالشعبی( عراق در مثلث 
مرزی عراق، سوریه و اردن، موقعیت نظامیان آمریکایی در پایگاه »التنف« 

متزلزل تر شد.
نیروهای بســیج مردمی عراق با گســترش حوزه های تحت سیطره خود در 
طول خط مرزی این کشور و سوریه، در مثلث مرزی عراق، سوریه و اردن مستقر 
شدند با این پیشروی جدید، پایگاه آمریکایی التنف عماًل تحت محاصره نیروهای 
عراقی و سوری قرار گرفت.حساسیت این منطقه به خاطر حضور آمریکایی ها در 
پایگاه نظامی »التنف« است. در این پایگاه عالوه بر نیروهای آمریکایی و انگلیسی، 
شماری از عناصر تروریستی به اصطالح »میانه رو« نیز حضور دارند. آمریکا از طریق 
این عناصر، می خواهد دولت قانونی دمشق را سرنگون کند.به هر حال، در حالی 
که بسیج مردمی عراق در حال گسترش حوزه های تحت کنترل خود در مناطق 
مرزی و پیشروی به سمت شهر »القائم« است، نیروهای ارتش سوریه و مقاومت 
نیز در حال تقویت حضور خود در مرز هســتند و این برای آمریکا که برنامه های 

دیگری را در سر دارد، اصاًل خوشایند نیست.
موصل

به گزارش تســنیم، نیروهای ارتش عراق عملیات آزادسازی منطقه »موصل 
قدیم« واقع در بخش غربی موصل را هم آغاز کرده اند. این عملیات از چهار محور 
آغاز شده و ارتش قصد دارد برای پاکسازی منطقه از داعش، دست به جنگ خیابانی 
بزند. ارتش عراق در موصل معموالً از ســالح های سنگین استفاده نمی کند تا به 
غیرنظامیان آسیبی نرسد.عملیات آزادسازی استان نینوا و شهر موصل، 26 مهر 
آغاز شــده است. عملیات آزادسازی بخش غربی موصل هم از یکم اسفند 1395 
شروع شده است و این عملیات همچنان ادامه دارد. در منطقه موصل قدیم حدود 

100 هزار غیرنظامی حضور دارند.
جنایت داعش در استان کرکوک

گروه تروریســتی داعش اما 30 نفر را در شــهر »الحویجه« کرکوک به قتل 
رساند. شماری از این قربانیان، زن و کودک بودند. جرم این افراد، »ترک سرزمین 
خالفت« اعالم شده اســت! »انور العاصی« رئیس قبیله »العبید« گفت قربانیان 
ســعی داشتند به سوی منطقه »العلم« واقع در استان »صالح الدین« فرار کنند. 
وی افزود، تعداد کسانی را که داعش از جوالی 2014 )تیر 1393( تاکنون در این 

مناطق )الحویجه( به قتل رسانده است، به حدود 1000 نفر می رسد.

پس لرزه های تنش های اعراب با دوحه ادامه دارد
نیروهای قطری

 از بحرین خارج می شوند

پایگاه آمریکایی التنف
در محاصره ارتش سوریه و حشدالشعبی عراق

نتایج دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه نشان می دهد که حزب امانوئل 
ماکرون رئیس جمهور  فرانسه توانسته به رغم مشارکت ضعیف مردم اکثر 

کرسی های پارلمانی را کسب کند. 
»امانوئل ماکرون« را می توان پدیده این روزهای سیاست در فرانسه دانست. 
17 مرداد گذشته ماکرون 39 ساله با حزب جدید خود و در پی بی اعتمادی مردم 
به احزاب راست و چپ سنتی این کشور توانست پیروز انتخابات ریاست جمهوری 
شود، حال بعد از یک ماه حزب وی توانست در انتخابات پارلمانی این کشور نیز 

به پیروزی چشمگیری دست پیدا بکند.
دومین دور انتخابات پارلمانی فرانسه رکورد نازل ترین مشارکت در انتخابات 
پارلمانی فرانســه را نیز  شکست. در این انتخابات که روز یکشنبه برگزار شد، تا 
عصــر این روز تنها 35 درصد واجدان شــرایط آرای خود را به صندوق های رای 

ریختند و 65 درصد به پای صندوق های رای نیامدند.
وزارت کشــور فرانسه اعالم کرد، بر اساس شمارش 97 درصد آرا حزب تازه 
تاسیس »جمهوری  به  پیش« به رهبری رئیس جمهوری فرانسه در دور دوم انتخابات 
پارلمانی این کشور 43 درصد رای به دست آورد که شامل 355 تا 425 کرسی 
از مجموع 577 کرســی پارلمان می شود. پیشتر انتظار می رفت ائتالف مذکور تا 
حدود 470 کرسی کسب کند. با این حال، نتیجه نهایی هم باعث تحکیم موقعیت 
رئیس جمهوری جوان فرانســه خواهد شد تا با اطمینان خاطر طرح هایش را در 

پارلمان تصویب کند.
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه ایندیپندنت، 67 هزار مرکز رای از ساعت 
هشت صبح روز یکشنبه درهای خود را به روی بیش از 47 میلیون واجد شرایط 

رای در فرانسه گشودند. 
انتخابات پارلمانی فرانســه دو مرحله ای است و کسانی که در دور اول کمتر 
از 12/5 درصد کل رای واجدان شرایط را آورده بودند حذف شدند و بقیه به دور 
دوم آمدند. در دور دوم هر کسی که بیشترین رای را داشته باشد نماینده پارلمان 
می شود. نتایج این انتخابات حاکی از ضربه بزرگی بر پیکره احزاب سنتی راست و 
چپ این کشور است که همواره بازیگران اصلی در صحنه سیاست فرانسه بوده اند.

با پیروزی قاطع بر رقبای سنتی
»ماکرون« پارلمان فرانسه را هم فتح کرد

ســخنگوی جنبش انصاراهلل یمن ضمن محکوم کردن جنایت اخیر 
سعودی ها در شمال یمن از شورای امنیت سازمان ملل به شدت انتقاد و 
اعالم کرد که این جنایت وحشیانه، چهره واقعی شورای امنیت را نشان 

می دهد.
سکوت و حتی بیانیه های حمایتی سازمان ملل از عربستان یکی از مهم ترین 
دالیل تشدید حمالت در یمن است. »محمد عبدالسالم« سخنگوی جنبش انصاراهلل 
یمن در این ارتباط بمباران بازاری در منطقه »شدا« استان صعده را »وحشیانه« 
توصیف و اعالم کرده که این جنایت چهره واقعی شورای امنیت سازمان ملل را 
نشان می دهد. وی گفته: »شورای امنیت برای ادامه کشتار مردم یمن و محاصره 
آنها به کشورهای متخاصم پوشش سیاسی و نظامی می دهد.«به گفته عبدالسالم 
»ســکوت جهان در برابر جنایات جنگی عربستان ثابت می کند که حقوق بشر و 
انسانیت فقط عناوینی هستند که با آن افکار عمومی را فریب می دهند.« سخنگوی 
جنبش انصاراهلل یمن روز یکشنبه نیز طی سخنانی شورای امنیت سازمان ملل را 
»مسئول تبعات حمالت ائتالف سعودی علیه یمن« دانسته و گفته بود: »هر بار 
که شــورای امنیت درباره موضوع یمن بحث و گفت وگو می کند، ائتالف سعودی 
به ادامه حمله علیه یمن تشویق می شود.« جنگنده های سعودی بامداد یکشنبه 
بازار »المشــنق« در منطقه مرزی »شدا« واقع در غرب استان صعده را بمباران 
کردند. منابع خبری یمن گزارش دادند که در این جنایت، 25 نفر از مردم عادی 
یمن کشته و چندین نفر دیگر نیز زخمی شدند. واحد توپخانه ای ارتش عربستان 

همزمان این بازار را گلوله باران کردند تا مانع ورود امدادرسانان به محل شوند!

انصاراهلل:
 آل سعود با حمایت  شورای امنیت

مردم یمن را بمباران می کند

با فریاد »مسلمانان باید بمیرند«!

3 تروریست انگلیسی در شمال لندن با کامیون نمازگزاران را زیر گرفتند


