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سيدحسين الحوثي در گفت وگو با جام جم آنالين: 
سعودي ها به دنبال تجزيه جنوب يمن 

هستند 
ــين الحوثي، عضو دفتر سياسي انصاراهللا يمن در گفت وگوي اختصاصي با  سيدحس
ــمن آغاز  ــهمگيني بر دش جام جم آنالين مي گويد: انصاراهللا در چند روز آينده حمالت س

مي كند و طي روزهاي آينده آنها را تارومار خواهيم كرد.
ــورعربي ديگر تاكنون  ــتان و چند كش الحوثي در ادامه مي گويد: در اين جنگ، عربس
ــد تروريسم در كشور شده اند. با ورود  ــتاوردي كسب نكرده اند، بلكه باعث رش هيچ دس
ــياري كرده اند و هم اكنون امنيت  ــد بس ــعودي ها به خاك يمن، القاعده و داعش رش س

داخلي يمن را تهديد مي كنند.
از سويي ديگر، عربستان كه مدعي بود منصور هادي، رئيس جمهور فراري كشورمان 
ــده است. الحوثي تأكيد كرد: رسانه هاي عربستان  را به عدن برگرداند تاكنون موفق نش

به دنبال جنجال رسانه اي هستند و اطالعات نادرستي به مخاطبان مي دهند.
ــيدعبدالملك الحوثي اشاره كرد و گفت:  ــي انصاراهللا به سخنان س عضو دفتر سياس
ــاراهللا در روز عيدفطر خطاب به مردم يمن گفت در چند روز آينده خواهيد ديد  ــر انص رهب
چگونه مقاومت يمن معادالت را در منطقه تغيير خواهد داد. ديكتاتورهاي منطقه بر اين 
ــمن ندارد، ولي ما به  ــتراتژي جنگي در مقابله با دش باورند كه انصاراهللا هيچ قدرت و اس

آنها قدرت خودمان را نشان خواهيم داد.
ــته به  ــت چند پايگاه نظامي وابس ــته اس ــي ادامه داد: انصاراهللا تاكنون توانس الحوث
ــربازان سعودي را به هالكت برساند، از  ــتان را در نجران نابود كند و ده ها نفر از س عربس
ــوي ديگر نيروهاي مردمي و ارتش يمن يك پادگان متعلق به نظاميان بحريني را در  س

منطقه جازان در جنوب غرب عربستان با هشت فروند موشك دور برد هدف گرفتند.
ــن بردن پايگاه نظامي بحرين در جازان، پيام مهمي به ديكتاتور بحرين بود. آل  از بي
ــط ملت يمن تارومار خواهد  ــعودي ها تبعيت كند ارتش بحرين توس خليفه بداند اگر از س
شد؛ البته از بين بردن پايگاه بحريني ها در جازان هشداري براي تمامي كشورهايي بود 

كه با سعودي ها هم پيمان شده اند و به قتل عام ملت يمن اقدام كرده اند.
ــان و قتل عام  ــه اطفال و زن ــعودي ب ــيانه رژيم س ــد از حمالت وحش ــت: بع وي گف

بي گناهان، بسياري از اقشار مردم به گروه هاي انقالبي و بسيج مردمي پيوسته اند.
الحوثي درخصوص عدن مي گويد: شهرعدن به دليل موقعيت جغرافيايي خود براي 
ــيار حائز اهميت است؛ چرا كه بندر عدن و دسترسي و نظارت بر تنگه باب  ــتان بس عربس
المندب براي عربستان و اسرائيل نقطه مهمي به شمار مي رود. عدن قبل از جنگ رژيم 
سعودي شاهد درگيري هاي پيوسته ميان انصاراهللا، ارتش، نيروهاي مردمي با گروهك 
ــكار  ــته به منصورهادي بود. پس از جنگ و حمايت آش تكفيري القاعده و نيروهاي وابس
ــعودي ها به دنبال تجزيه جنوب يمن  ــتر شد. واضح است س ــتان درگيري ها بيش عربس
ــد موقعيت جغرافيايي و دسترسي به آب هاي آزاد مساله  ــتند، همان طور كه ذكر ش هس

مهمي براي عربستان به حساب مي آيد.
ــعود تاكنون نتوانسته است شهر عدن را  ــليحاتي و اطالعاتي آل س حمايت هاي تس
اشغال كند. اوضاع در عدن در جنوب يمن تغيير نكرده و درگيري ها از چهار ماه قبل ادامه 
ــت رفتن عدن دروغ رياض  ــانه اي درباره از دس دارد. منابع ميداني مي گويند تبليغات رس
ــت خود را در حمله به يمن بپوشاند. گفتني است تلفات عوامل تروريست  ــت تا شكس اس
ــده و نزديك به 200 نفر توسط انصاراهللا به  ــتر ش ــته از 700 نفر بيش طي روزهاي گذش

اسارت درآمده اند.

اهداف صهيونيستى آل سعود � 
ــتان با يمن  ــود از انگيزه جنگ عربس ــي در ادامه گفت وگوي خ ــين الحوث سيدحس
مي گويد: يمن از لحاظ فقر ميان كشورهاي عربي اولين كشور است و مشخص مي شود 
سعودي ها به دنبال نفت و ذخاير كشور ما نيستند، بلكه به دنبال حفظ منافع غرب و آمريكا 

و در رأس آنها اسرائيل وارد جنگ شده است.

هنگامي كه بهار عربي كشورهاي منطقه را فراگرفت اين عربستان بود كه از آمريكا 
ــرائيل تقاضاي كمك كرد و از آنها خواست اقدامي جديد عليه انقالب هاي مردمي  و اس
ــم در مقابل اين انقالب ها باعث مي شود ديگر  ــند. بدون شك رشد تروريس ــته باش داش

انقالب در آن كشورها نتواند به ثمر برسد.
ــرائيل از اوضاع كنوني منطقه خرسند و با تمامي دستگاه هاي اطالعاتي و جنگي  اس
ــتان  ــرائيل با عربس ــت. ازهمين رو روابط اس ــورهاي منطقه اس خود پيگير تجزيه كش
ــتر شده است، چرا كه صهيونيست ها، آل سعود را وسيله اي براي اهداف خود قلمداد  بيش

مي كنند.
ــط  ــاره مي كند و مي گويد: نجران و جازان توس ــوب هاي نجران اش ــي به آش الحوث
ــده اند و اين دو منطقه متعلق به سرزمين يمن است. مردم نجران  ــعودي ها اشغال ش س
ــته اند جنگ متوقف شود كه  ــعودي خواس با برپايي اعتراض و راهپيمايي از حكومت س

سعودي ها درخواست اين مردم را با كشتار پاسخ داده اند.
هم اكنون حركت هاي انقالبي در نجران تشكيل شده است و تاكنون چند مرتبه عليه 
حكومت آل سعود فعاليت هايي صورت گرفته است. اميدواريم اين حركت هاي انقالبي 
ــتان بيشتر شود تا آل سعود بداند يك حكومت ظالم هيچ جايگاهي ميان مردم  در عربس

و در عرصه بين الملل ندارد.

گفت وگو

 خالد مشعل 
دوباره به رياض مي رود 

ــفر  ــران حماس از س ــي از رهب يك
ــاض در  ــعل به ري ــد مش ــدد خال مج
روزهاي آتي خبر داد. صالح العاروري، 
يكي از رهبران جنبش حماس با اشاره 
ــفر اخير خالد مشعل، رئيس دفتر  به س
ــتان و ديدار  ــي حماس به عربس سياس
ــور اعالم كرد  ــاه اين كش وي با پادش
ــأت بلندپايه از حماس  بزودي يك هي
ــاض خواهد رفت. وي تاكيد كرد  به ري
ــعل در راس اين هيأت بلندپايه از  مش

حماس خواهد بود. 
ــود به  ــفر خ ــتر از س ــعل پيش مش
ــرد هدف  ــاع و تصريح ك ــاض دف ري
ــفر، رايزني درخصوص دفاع  وي از س
ــطين است، در حالي كه  از مسأله فلس
ــتان  ــادل الجبير، وزيرخارجه عربس ع
ــمي درخصوص  در اولين واكنش رس
ــه رياض  ــعل ب ــفر مش بازتاب هاي س
اعالم كرد، سفر وي تنها با هدف اداي 
ــه و اغراض  ــره صورت گرفت حج عم
ــفر وجود نداشته  سياسي پشت اين س

است./ مهر 
سقوط هواپيمايي شبيه 

هواپيماي «اون»
ــي گزارش  ــانه هاي كره جنوب رس
ــبيه  ــاي كوچكي ش ــد، هواپيم كردن
ــمالي  ــر جوان كره ش ــاي رهب هواپيم
ــا  ــت، ام ــرده اس ــقوط ك ــي س بتازگ
ــگ در اين باره  ــانه هاي پيونگ يان رس
ــه گزارش  ــاني نكرده اند. ب اطالع رس
ــن منبع كيم جونگ اون، رهبر جوان  اي
ــمالي وياليي در نزديك منطقه  كره ش
ــان دارد و هواپيماي مذكور كه از  وونس
نوع سسناـ  172 بوده و در نزديكي اين 
ــبيه هواپيماي  منطقه سقوط كرده ش

رهبر كره شمالي بوده است.
ــري يونهاپ كره جنوبي  آژانس خب
ــا 15 ژوئيه  ــن هواپيم ــالم كرد، اي اع
ــت. يكي از مقام هاي  سقوط كرده اس
ــقوط از  ــد اين س كره جنوبي مدعي ش
سوي ارزيابي هاي اطالعاتي سئول و 
ــنگتن تائيد شده، اما رسانه دولتي  واش
ــقوط را  پيونگ يانگ نه اين گزارش س

تائيد و نه رد كرده است. / ايسنا 
كوبا خواستار كاهش 

سخنراني هاي 
ضدآمريكايي شد

ــراري روابط ديپلماتيك  در پي برق
كوبا و آمريكا، مقامات كوبايي خواستار 
ــخنراني هاي ضدآمريكايي  كاهش س

در كشورشان شدند.
ــزاري رويترز،  ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــن روز ملي اين  ــا در اولي مقامات كوب
ــراري مجدد روابط  ــور پس از برق كش
ــكا در 20 ژوئيه،  ــا آمري ــك ب ديپلماتي
ــتن  ــر حفظ و زنده نگه داش ــا تاكيد ب ب
ــم، خواستار كاهش  اصول سوسياليس
ــخنراني هاي ضد آمريكايي شدند.  س
ــصت و دومين سالگرد  روز يكشنبه ش
اولين حمله چريك هاي كوبا به رهبري 
ــترو عليه ارتش فولخنسيو  فيدل كاس
ــال  ــتا مورد حمايت آمريكا در س باتيس
ــن روز يكي از مهم ترين  1953 بود. اي
ــا  ــالب كوب ــم انق ــالت در تقوي  تعطي
ــن روز  ــه در اي ــد ك ــمار مي آي ــه ش ب
ــخنراني هاي  ــاي هنري و س برنامه ه

ميهن پرستانه برگزار مي شود./ ايسنا 
رهبران ثروتمند آفريقا 

معرفي شدند
 (Forbes) نشريه اقتصادي فوربز
ــر از رهبران  ــت نف ــار نام هش ــا انتش ب
ــان را به عنوان ثروتمندترين  آفريقا، آن
ــن قاره  ــي اي ــخصيت هاي سياس ش
ــريه  ــته اين نش ــي كرد. به نوش معرف
ــانتوز،  ــي، خوزه ادواردو دو س آمريكاي
ــوال با 20 ميليارد  رئيس جمهوري آنگ
ــخصي، ثروتمندترين  دالر دارايي ش
ــوب مي شود. دو  رهبر آفريقايي محس
ــش در آنگوال  ــال پي ــانتوز از 34 س س
ــت دارد. به نوشته اين  قدرت را در دس
ــريه، وي با 20 ميليارد دالر دارايي  نش
ــرايطي ثروتمندترين  ــخصي در ش ش
ــتمدار آفريقا محسوب مي شود  سياس
ــور  ــاكنان اين كش ــه 70 درصد س ك
ــد؛ در حالي كه  ــر مي برن ــر به س در فق
ــرب با 2/5  ــاه مغ ــم، پادش محمد شش
ــخصي در رديف  ميليارد دالر دارايي ش
ــت.  ــت قرار گرفته اس دوم اين فهرس
 همچنين اباساگو، رئيس جمهور گينه با 
600 ميليون دالر ثروت شخصي در رديف 

سوم اين فهرست قرار گرفته است.
ــزارش، رئيس جمهور  ــر اين گ بناب
كنيا با 500 ميليون دالر، رئيس جمهور 
ــاه  كامرون با 200 ميليون دالر، پادش
ــون دالر،  ــد ميلي ــا يكص ــوازيلند ب س
ــا 50 ميليون دالر  رئيس جمهور چاد ب
ــور زيمبابوه با 10 ميليون  و رئيس جمه
دالر در رديف هاي بعدي اين فهرست 

قرار دارند./ ايرنا 

كوتاه از جهان

ــه از چند روز  ــاي تركيه ك جنگنده ه
پيش عمليات گسترده اي را عليه مواضع 
داعش و پ.ك.ك در سوريه و عراق آغاز 
ــت زمان شدت بيشتري  كرده اند، با گذش
ــواهد نشان  به اين حمالت مي دهند. ش
مي دهد طي چند روز گذشته بيشتر تمركز 
ــن نيروها به بمباران مواضع پ.ك.ك  اي
ــتا در سومين  ــت. در همين راس بوده اس
ــالت، 50 فروند  ــوج حم ــن م و بزرگتري
ــه ــن اف - 16 تركي ــده بمب افك  جنگن
ــع پ.ك.ك را در  ــه از مواض  400 نقط
ــد. با وجود  ــاران كردن ــمال عراق بمب ش
انتقادهايي كه وجود دارد، عمليات ارتش 
ــكا و اتحاديه اروپا  ــوي آمري ــه از س تركي

حمايت شده است. 
ــبكه خبري ان.تي.وي  آن طور كه ش
ــب  گزارش داده اين عمليات يكشنبه ش
ــت.  ــنبه ادامه داش ــاز و تا بامداد دوش آغ
ــزارش، جنگنده هاي تركيه از  بنابراين گ
ــر به پرواز  ــتم جت در دياربك پايگاه هش
درآمده و 9 شيرجه عليه اهداف زميني در 
شمال عراق انجام دادند. ستاد فرماندهي 
ارتش تركيه هنوز در اين زمينه توضيحي 

نداده است. 

حمله به روستايى در سوريه � 
ــاي حفاظت  ــوي ديگر، واحده از س
ــه حزب  ــته ب ــتان وابس ــي كردس مردم
ــرد توپخانه  ــوريه اعالم ك ــاي س كرده
ــب  نيروي زميني ارتش تركيه يكشنبه ش
ــت كنترل اين  ــتاهاي تح ــي از روس يك
ــس را هدف  ــهر مرز جرابل ــا در ش نيروه
ــت  ــن نيروها با درخواس ــد. اي ــرار دادن ق
ــردن اين  ــور متوقف ك ــكارا به منظ از آن
ــارات  ــالت، جزئياتي از تلفات يا خس حم
ــد. با اين حال  ــن حمله گزارش نكردن اي
ــتقر در  ــوريه مس ــر س ديد بان حقوق بش
ــدن گفت در اين حمله چهار نفر زخمي  لن
شدند. چند ساعت پس از اعالم اين خبر، 
 وزارت خارجه تركيه انجام چنين حمله اي
 از سوي نيروهاي تركيه را كامال رد كرد. 
ــد  ــته اعالم ش در همين رابطه روز گذش
صالح مسلم، رهبر حزب كردهاي سوريه 
گفته است نيروهاي اين گروه مي توانند در 
ــوريه درآيند. وي  زمره نيروهاي ارتش س
ــروط هايي را براي اين  هرچند شرط و ش
ــت اما به نظر مي رسد  كار تعيين كرده اس
ادامه حمالت تركيه مي تواند توازن قوا در 
ــوريه را  منطقه را برهم زده و كردهاي س

جذب ارتش اين كشور كند. 
ــت كه  همه اين تحوالت درحالي اس
ــتي ويژه از سوي  ــت نشس امروز قرار اس
ناتو براي بررسي درخواست تركيه برگزار 
ــو، در صورتي كه  ــود. بنا به قوانين نات  ش
اعضاي اين سازمان به اين نتيجه برسند 
ــتقالل سياسي يا  كه تماميت ارضي، اس
ــر افتاده  ــك از اعضا به خط ــت هر ي امني
ــت، ديگر اعضا راه هاي كمك به آن را  اس

بررسي مي كنند. 

ادعاي عدم مداخله زميني  � 
ــت وزير  ــو، نخس ــد داوود اوغل احم
ــتي مطبوعاتي  ــته نشس تركيه روز گذش
با سردبيران رسانه هاي تركيه اي برگزار 
ــت گفت: ما نيروي  كرد. وي در اين نشس
زميني به خاك سوريه نفرستاديم و اين كار 
را هرگز نخواهيم كرد اما بايد از نيروهايي 
ــون به عنوان نيروهاي زميني  كه هم اكن
ــا همكاري دارند،  ــت مي كنند و با م فعالي
ــاره نخست وزير تركيه  حفاظت كنيم. اش
ــالح ميانه رويي  ــه اصط ــه مخالفان ب ب
ــته بر آن  ــال گذش ــت كه طي چند س اس
ــت  ــته اند. اما واقعيت اين اس ــد داش تاكي
كه گروه هاي تروريستي همچون جبهه 
النصره (كه در فهرست تروريستي آمريكا 
ــام، از عمليات  قرار گرفته اند) و احرار الش
نظامي تركيه در سوريه حمايت كرده اند.  
ــخنان  ــري از س ــش ديگ وي در بخ
ــوريه ــرد در س ــاي ك ــا نيروه ــود ب  خ

ــزود: واحدهاي  ــرد و اف ــام حجت ك  اتم
ــتان در سوريه اگر  حفاظت مردمي كردس
ــكلي ايجاد نكنند، روابط  براي تركيه مش
خود را با دولت بشار اسد كامال قطع كرده 
ــكاري كنند،  ــا گروه هاي مخالف هم و ب
ــته  ــوريه جديد داش مي توانند جايي در س
ــران حزب  ــاب به رهب ــند. وي خط باش
ــك خلق ها كه تالش مي كنند  دموكراتي
ــا را در  ــي حقوق كرده ــق سياس از طري
تركيه به دست آورند، گفت: شما بايد بين 
ــي و مبارزه مسلحانه يكي را  مبارزه سياس
ــدازه كافي صبر  ــد. ما ديگر به ان برگزيني
ــزب حتي حاضر  ــم. رهبران اين ح كردي
نشدند كشته شدن دو مامور پليس تركيه 
ــوم  ــر پ. ك. ك را محك ــط عناص توس

ــل صالح الدين دميرتاش،  كنند. در مقاب
رهبر حزب دموكراتيك خلق ها در اولين 
ــبت به  ــته نس واكنش طي چند روز گذش
ــت: دولت تركيه در حال  اين حمالت گف
وارد كردن گام به گام اين كشور در جنگي 

نامشخص است. 
در حالى كه داوود اوغلو اعالم كرده با 
مسعود بارزاني، رئيس منطقه خودمختار 
ــي گفت وگو كرده،  ــتان عراق تلفن كردس
ــراق در  ــوم، رئيس جمهور ع ــواد معص ف
گفت وگوي تلفني با رجب طيب اردوغان 
ــم تركيه در  ــرك خود از تصمي همتاي ت
ــرد و گفت:  ــتقبال ك ــگ با داعش اس جن

ــاركت تركيه در جنگ عليه تروريسم  مش
در كاهش خطر تروريسم عليه كشورهاي 
ــت ها به طور  ــت تروريس منطقه و شكس
ــت كه  ــت. اين درحالي اس كامل موثر اس
نوري المالكي، نخست وزير پيشين عراق 
ــه مواضع  ــه حمله تركيه ب ــا اعتراض ب ب
ــمال عراق از تركيه خواست  كردها در ش

به اين حمالت پايان دهد. 

ادامه تنش هاي داخلي  � 
ــت كه طي  ــن اتفاقات در حالي اس اي
يك هفته گذشته و با آغاز دستگيري هاي 
گسترده، اوضاع داخلي تركيه نيز متشنج 

ــت. پس از حادثه هفته گذشته در شهر  اس
ــروچ، نيروهاي امنيتي دست به  مرزي س
ــه همكاري با  ــراد متهم ب ــتگيري اف دس

داعش و پ.ك.ك زده اند. 
ــاي امنيتي  ــتا، نيروه ــن راس در همي
ــه مناطق  ــروز با حمله ب ــه صبح دي تركي
ــه متهم به  ــداد ديگري را ك ــف تع مختل
ــتي داعش  ــروه تروريس ــت در گ عضوي
ــت كردند.  ــد بازداش ــا پ .ك .ك بودن  ي
ــي. ان. ان ترك، با بازداشت  به گزارش س
ــاني كه از روز جمعه  ــمار كس اين افراد، ش
ــوي نيروهاي امنيتي تركيه  تاكنون از س
بازداشت شده اند به حدود 850 نفر رسيد. 
ــه  ــرات علي ــان تظاه ــن مي در اي
ــهرهاي مختلف  ــت در ش ــات دول اقدام
ــانه هاي  ــه همچنان ادامه دارد. رس تركي
ــد بر اثر درگيري هاي  تركيه اعالم كردن
ــس و  ــان پلي ــه مي ــونت آميزي ك خش
ــتانبول  معترضان در محله «غازي» اس
به  وقوع پيوست، يك افسر پليس مجروح 
شد و سپس در بيمارستان «تقسيم» براثر 
ــدت جراحات جان خود را از دست داد.  ش
تنش هاي سياسي و نظامي تركيه بشدت 
بر بازار اقتصادي اين كشور تاثير گذاشته 
ــت. به گزارش ايرنا ، ارزش واحد پول  اس
ــر دالر آمريكا و يورو،  تركيه (لير) در براب
روز گذشته به پايين ترين سطح در تاريخ 
ــيد. هر دالر آمريكا ديروز در بازار  خود رس
ــش از 2/76 لير تركيه  ــور بي ارز اين كش
ــورو نيز در مقابل  ــه فروش رفت و هر ي ب
ــد. هر دالر  ــر تركيه معامله ش 3/020 لي
آمريكا تا پيش از بروز ناآرامي ها در تركيه 
ــدود 2/6 لير ترك و هر يورو 2/9 خريد  ح

و فروش مي شد.

بزرگترين حمله هوايى تركيه در شمال عراق 

رهبر دومين حزب پيروز انتخابات تركيه اعالم كرد اين حزب حاضر 
به تشكيل دولت ائتالفي با حزب حاكم عدالت و توسعه است. كمال 
قليچــدار اوغلو از حزب مردم جمهوريخواه تركيه به روزنامه حريت 
گفت: با وجود اين كه به هزينه هاي باالي تشكيل يك دولت ائتالفي 
 واقــف هســتيم، براي مصالح كشــور مســئوليت انجام ايــن كار را 

قبول مي كنيم.
 وي افــزود: منافــع كشــور را بــه منافــع حزبــي ترجيــح مي دهد و 
هــر گونــه تاخير در تشــكيل دولت را بــه زيان تركيــه مي داند. در 
انتخابات پارلماني يك ماه و نيم پيش، حزب مردم جمهوريخواه تركيه 
با كسب 25 درصد آرا در جايگاه دومين حزب بزرگ اين كشور قرار 
گرفت. البته به نظر مي رسد اين بار نيز تشكيل يك دولت ائتالفي به 
جايي نرســد زيرا قليچدار اوغلو در بخش ديگري از گفت وگوي خود 
با حريت افزود: ما كامال به اين موضوع آگاه هســتيم كه داوود اوغلو 
براحتي مي تواند با گروه هاي مختلف بر ســر تشــكيل دولت ائتالفي 

توافق بكند به شرط اين كه تحت فشارهاي رئيس جمهور نباشد. 
اين درحالي است كه برخي منابع خبري مي گويند دليل اصلي حمالت 
ارتش تركيه به نيروهاي كرد تســليم كردن رهبران سياســي كرد 
 بخصــوص احــزاب حاضــر در پارلمــان تركيه براي ائتــالف با دولت 

داوود اوغلو است.

آمادگي براي يك ائتالف سياسي 

ــروي به سوي  ــوريه با پيش  ارتش س
ــتي داعش در شهر  مواضع گروه تروريس
تدمر در مركز اين كشور، بخش هاي غربي 
ــهر را به كنترل خود درآورد. برخي  اين ش
ــاي ديگر حكايت از آن دارد كه  گزارش ه
ــت هاي  ــمار زيادي از تروريس تاكنون ش
ــروي ارتش سوريه از  داعش پس از پيش

اين شهر گريخته اند. 
ــاه  م در  ــش  داع ــت هاي  تروريس
ــهر تاريخي تدمر  ــت) به ش مي (ارديبهش
ــهري  ــهر بقاياي ش حمله كردند. اين ش
ــاي داده  ــتاني را در خود ج ــزرگ و باس ب
ــه تدمر در  ــس از حمله ب ــت. داعش پ اس
ــهر  ــتان حمص، زندان نظامي اين ش اس
ــخصيت هاي  ــره متعلق به ش و چند مقب

اسالمي را منفجر كرد.
ــته يك منبع نظامي سوري  روز گذش
اعالم كرد: با ادامه پيشروي ارتش سوريه 
ــادي از عناصر  ــمار زي ــهر تدمر، ش در ش
ــتي - تكفيري داعش  گروهك تروريس
ــهر گريختند.  به صورت گروهي از اين ش
ــت  ــوري كه خواس ــن منبع نظامي س اي
ــود، افزود: در اين حمالت  نامش فاش نش
ــت هاي داعشي  ــمار زيادي از تروريس ش
ــر زيادي از  ــيدند، مقادي ــه هالكت رس ب
ــا از جمله هفت  ــي آنه ــزات جنگ تجهي
ــد. نيروهاي  ــودروي نظامي منهدم ش خ
ــوريه طي دو روز گذشته با تسلط  ارتش س

ــاورزي اطراف شهر  بر تپه ها و مزارع كش
ــته و  ــروي قابل توجهي داش ــر، پيش تدم
توانستند خود را به ده كيلومتري اين شهر 
ــتان حمص برسانند. نيروهاي  واقع در اس
ارتش سوريه با به دست گرفتن كنترل اين 
منطقه، مسير انتقال نفت از چاه هاي جزل 
واقع در 20 كيلومتري شمال غرب تدمر را 

به ديگر شهرهاي سوريه امن مي كنند.
ــوريه  ــك خبر ديگر مربوط به س در ي
ــد واحدهايي از ارتش و نيروهاي  اعالم ش
ــدند 40 عضو  ــتيبان سوريه موفق ش پش
ــي را در منطقه  ــلح شورش گروه هاي مس
ــد و اين  ــره درآوردن ــي به محاص الزبدان
ــتن سالح خود تسليم  افراد با زمين گذاش
ــان عمليات ارتش  ــدند. در جري ارتش ش

ــوريه و مقاومت لبنان براي آزادسازي  س
ــلح وابسته  الزبداني تعدادي از عناصر مس
ــتي تكفيري كشته  به گروه هاي تروريس
ــدند. نيروهاي ارتش سوريه  يا زخمي ش
ــت لبنان 13 جوالي  ــدگان مقاوم و رزمن
ــازي شهر الزبداني  عمليات نظامي آزادس
ــهر از حومه جنوبي آن  و جدا كردن اين ش
ــهرك مضايا  ــع جاده اصلي آن با ش و قط
ــون تعداد زيادي از  ــروع كردند. تاكن را ش
ــتر آنها وابسته به  ــلح كه بيش عناصر مس
ــتي تكفيري جبهه النصره  گروه تروريس
ــام بوده و  ــرزمين ش ــاخه القاعده در س ش
ــوم به احرار الشام كه مورد  گروهكي موس
حمايت رژيم آل سعود هستند، به هالكت 

رسيده يا زخمي شده اند.

ارتش سوريه كنترل بخش غربي شهر تدمر را به دست گرفت

دو ساعت پس از آغاز آتش بس پنج 
روزه در يمن، جنگنده هاي تحت فرمان 
ــاران مناطق  ــعودي بمب ــتان س عربس
ــرگرفتند.  ــور را از س ــف اين كش مختل
ــي. ان. ان،  ــبكه خبري س به گزارش ش
ــالم كرد دو فروند  وزارت دفاع يمن اع
جنگنده ائتالف ضد يمن به سركردگي 
ــحرگاه ديروز استان هاي  عربستان س
ــاران كردند. بر  ــده را بمب ــه و صع حج
ــاس اين گزارش، در حمله عربستان  اس
به يك مركز درماني در استان حجه يك 
نفر كشته و هفت نفر ديگر زخمي شدند. 
ــي بمباران  ــاره تلفات احتمال هنوز درب

صعده گزارشي منتشر نشده است.
ــراي  ــنبه از اج ــتان روز ش عربس
ــن خبر داد.  ــي پنج روزه در يم آتش بس
ــحرگاه روز  ــن آتش بس قرار بود از س اي
ــه منصور  ــود. عبدرب ــنبه آغاز ش دوش
هادي، رئيس جمهور مستعفي يمن كه 
به عربستان گريخته، مدعي شده بود كه 
اين آتش بس را به منظور كمك رساني 
ــنهاد داده است.  به نيازمندان يمني پيش
ــه انصار اهللا  ــي منابع نزديك ب ــا برخ ام
ــن آتش بس  ــتان اي ــد عربس مي گوين
ــود اعالم  ــد تجديد قواي خ ــه قص را ب

ــازمان ملل متحد از اين  كرده است. س
آتش بس استقبال كرده و از ديگران هم 
ــت آن را رعايت كنند. محمدعلي  خواس
ــت يمن  ــور موق ــي، رئيس جمه الحوث
ــبت به پايبندي  ــن ابراز بدبيني نس ضم
عربستان به اين آتش بس گفت: ارتش 
و جنبش مردمي انصاراهللا اين آتش بس 
ــد،  را مادامي كه رياض به آن پايبند باش

مي پذيرند.
ــاس آمار سازمان ملل، از زمان  بر اس
آغاز حمالت عربستان به يمن در ششم 
ــت كم3000 نفر  فروردين امسال، دس
كشته شده اند. برآورد شده است كه 21 
ميليون نفر از جمعيت حدود 25 ميليون 
ــوري نياز دارند  ــري يمن به كمك ف نف
ــتان به اين  و بر اثر تجاوز نظامي عربس
ــت كم يك ميليون نفر آواره  كشور دس

شده اند. 
خبرهاي رسيده از يمن حاكي است 
ــن ارتش يمن و كميته هاي  درگيري  بي
ــور هادي و  ــا نيروهاي منص ــي ب مردم
ــتان در يمن  ــي عربس ــزدوران داخل م
ــان ادامه دارد و هر يك از طرفين  همچن
ديگري را به آغاز حمله و نقض آتش بس 

متهم مي كنند.

ــاي پليس  ــونت نيروه ــه خش ادام
ــهروندان سياهپوست  آمريكا عليه ش
ــه حتي صداي  ــده ك به قدري زياد ش
ــور را هم  انتقاد مقامات قضايي اين كش

درآورده است.
ــتر اوباما  ــس از انتقاداتي كه پيش پ
نسبت به اين موضوع داشت، حال لورتا 
لينچ، دادستان كل آمريكا نيز نسبت به 

اين موضوع واكنش نشان داد. 
ــي نيوز  وي در مصاحبه با اي. بي. س
ــك زن  ــرگ ي ــه م ــاره ب ــن اش ضم
ــس  ــتگاه پلي ــت در بازداش سياهپوس
ــه  جامع ــاي  اعض ــرد:  ك ــح  تصري
ــوي پليس  ــتان آمريكا از س سياهپوس

احساس ناامني مي كنند.
ــم  ــر مي كن ــن فك ــزود: م وي اف
ــاس  ــي احس ــتان آمريكاي سياهپوس
ــوي  ــد همان رفتاري كه از س مي كنن
ــود، با  پليس با ديگر افراد جامعه مي ش

آنها صورت نمي گيرد.
وي همچنين نگراني خود را نسبت 
ــياري از اقليت هاي  به بي اعتمادي بس
ــاي مجري  ــبت به مقام ه آمريكا نس
ــالم كرد و  ــور اع ــن كش ــون در اي قان
ــياري از اقليت هاي گروهي  گفت: بس
ــوي  ــاس مي كنند از س در آمريكا احس

ــت  ــتري حماي وزارت دادگس
نمي شوند. به زعم آنها نيروهاي 
پليس به جاي استفاده از قدرت 
خود براي حمايتشان، عليه آنها 

عمل مي كنند. 
اين موضوع در ادامه فشارها 
ــتان  و تبعيض عليه رنگين پوس
در اياالت متحده بيان مي شود. 
در تازه ترين اتفاق در اين زمينه، 
ــت به نام ساندرا  زني سياهپوس
ــهر هيوستون در  در نزديكي ش

ــل راهنما نزدن  ــزاس به دلي ايالت تگ
ــوي  ــوض كردن خط، از س ــگام ع هن
پليس مجبور به توقف  شد. در ويدئويي 
ــده روي داشبورد  كه دوربين نصب ش
ــرده، ديده  ــس ضبط ك ــودروي پلي خ
ــد ميان اين زن  ــود كه اندكي بع مي ش
جوان سياهپوست و مامور سفيدپوست 
ــرد. اين  ــاجره اي درمي گي پليس مش
ــاندرا،  مامور در ادامه به اين خاطر كه س
ماموران دولت را مورد تمسخر قرار داده، 
او را تهديد به استفاده از باتوم الكتريكي 
مي كند. ساندرا سرانجام از خودرو پياده 
ــونت آميز مامور  ــود، از رفتار خش مي ش
ــس انتقاد و تهديد مي كند كه از وي  پلي

شكايت خواهد كرد. 
ــه پليس  ــه ب ــام حمل ــه اته وي ب
ــس از آن ــه روز پ ــد و س ــت ش  بازداش

ــئول، با استفاده از   به گفته مقامات مس
يك كيسه پالستيكي خود را در سلول 
ــز كرده و به زندگي اش  زندان حلق آوي
ــت. البته خانواده اين زن  پايان داده اس
سياهپوست خودكشي وي را رد كرده و 
ــتار تحقيقات بيشتر در اين زمينه  خواس
ــده اند. در اعتراض به اين اتفاق، طي  ش
ــته در شهرهاي مختلف  چند روز گذش

آمريكا تظاهرات برگزار شد.

عربستان آتش بس خود را نقض كرد

 خشونت پليس، صداي اعتراض
 دادستان آمريكا را درآورد

ــده پليس محلي و تعدادي از  يك فرمان
نيروهاي امنيتي منطقه قلعه شهر در واليت 
ــتان به طالبان اين  سرپل در شمال افغانس
منطقه پيوستند . محمد نور رحمانى، رئيس 
ــرپل اعالم كرد: منطقه  شوراى واليتى س
ــتان كوهستانات واليت  قلعه شهر شهرس
ــرپل به خاطر معامله اي كه حسن ارباب،  س

فرمانده پليس محلي با طالبان مسلح انجام 
ــت: اين  ــت. وي گف ــرده اس ــقوط ك داد س
منطقه روز گذشته به تصرف طالبان درآمد. 
ــده پليس  ــل، فرمان ــف جبارخي محمدآص
واليت سرپل نيز ضمن تائيد اين خبر اظهار 
ــدادي از نيروهاي  ــن ارباب با تع كرد: حس

پليس محلى به طالبان پيوسته است.

اين در حالي است كه روزهاي گذشته 
ــدن 180 نفر از نيروهاي  ــليم ش نيز با تس
ــتقر در پايگاه مشترك  امنيتي افغان مس
نظامي منطقه تيرگران شهرستان وردوج 
ــلح،  ــان به طالبان مس ــت بدخش در والي
ــه تصرف طالبان  ــرانجام اين منطقه ب س

درآمد .

پيوستن گروهي از نيروهاي پليس افغانستان به طالبان 
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