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آزادسازی خان شیخون؛ پیروزی راهبردی برای پایان
اشغال ادلب

آزادســازی خــان شــیخون را بایــد نقطــه عطــف مهمــی بــرای
ورود بــه اســتان ادلــب و نبــرد سرنوشــت ســاز جهــت پایــان
بخشــیدن بــه اشــغال ایــن اســتان بــه شــمار آورد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،دوشــنبه  ۲۸مردادمــاه بــود کــه
رســانه هــا خبــر ورود نخســتین یــگان هــای ارتــش ســوریه را
بــه شــهرک خــان شــیخون در جنــوب اســتان ادلــب و شــمال
اســتان حمــاه منتشــر کردنــد.
رزمنــدگان ســوری موفــق شــدند خطــوط اســتقرار تروریســت
هــای جبهــه النصــره را از ســمت شــهرک «مدایــا» درهــم
بشــکنند وبلنــدی هــای پیرامــون خــان شــیخون را آزاد کــرده
و پــس از پنــج ســال ایــن منطقــه را از اشــغال تکفیــری هــا
خــارج کننــد.
آزادســازی خــان شــیخون را بایــد یــک نقطــه عطــف مهــم
بــرای ورود بــه اســتان ادلــب و نبــرد سرنوشــت ســاز جهــت
پایــان بخشــیدن بــه اشــغال ایــن اســتان بــه شــمار آورد.
بازپــس گیــری خــان شــیخون دارای اهمیــت نظامــی و
سیاســی فراوانــی اســت .در ادامــه تــاش مــی کنیــم پیامدهــای
ایــن پیــروزی بــزرگ را بیشــتر بررســی کنیــم.
خــان شــیخون بــه عنــوان دروازه ورودی مناطــق شــمالی
اســتان حمــاه بــه شــمار مــی آیــد .طــی پنــج ســال گذشــته
ایــن شــهر همــواره یکــی از پایــگاه هــای مهــم گــروه هــای
تروریســتی و حلقــه اتصــال لجســتیکی و پشــتیبانی آنهــا بــود
کــه بــا در اختیــار داشــتن ایــن منطقه مــی توانســتند روســتاها
و شــهرهای قــوس شــمالی اســتان حمــاه را تهدیــد کــرده و

مــورد اصابــت حمــات خمپــاره ای و توپخانــه ای خــود قــرار
دهنــد.در اختیــار داشــتن خــان شــیخون ایــن امــکان را بــرای
ارتــش ســوریه فراهــم مــی کنــد تــا منطقــه موســوم بــه
«مثلــث مــرگ» یعنــی شــهرک هــای «الــزکاه»« ،اللطامنــه»
و «کفرزیتــا» را نیــز آزاد کــرده و تروریســت هــا را وادار بــه
عقــب نشــینی از ایــن مناطــق نمایــد .ایــن شــهرک همچنیــن
اســتحکامات دفاعــی فراوانــی داشــت و تروریســت هــا حســاب
ویــژه ای روی آن بــاز کــرده بودنــد .حــاال بــا ســقوط آن و
فاصلــه انــدک اش بــا شــهر «معــره النعمــان» بــه عنــوان حلقــه
اتصــال مســیرهای بیــن المللــی ســوریه ،راه حرکــت بــه ســمت
شــمال بــرای ارتــش هموارتــر خواهــد شــد.از ســوی دیگــر بــا
محاصــره تروریســت هــا در مناطــق شــمالی اســتان حمــاه،
آنهــا تنهــا دو راه پیــش رو خواهنــد داشــت یــا بــه ناگزیــر
تــا آخریــن نفــر مــی جنگنــد و کشــته مــی شــوند و یــا ماننــد
گذشــته دســت بــه دامــان ترکیــه خواهنــد شــد و بــه اســتان
ادلــب مــی گریزنــد کــه در هــر دو صــورت ریــف شــمالی حمــاه
بــه صــورت کامــل آزاد مــی شــود.خان شــیخون بــر راه هــای
مواصالتــی روســتاها و شــهرک هــای غــرب ،شــرق و شــمال
ادلــب مشــرف اســت و از آن مهــم تــر ،فتــح خــان شــیخون
گامــی بــزرگ در راســتای آزادی بزرگــراه اصلــی میــان حلــب
بــه عنــوان پایتخــت اقتصــادی ســوریه و دمشــق بــه عنــوان
پایتخــت سیاســی ایــن کشــور محســوب مــی شــود .پــس
از مدتــی آرامــش و ســکون در جبهــه هــای نبــرد ســوریه،
عملیــات در جنــوب اســتان ادلــب و شــمال اســتان حمــاه کــه
پیــش درآمــد پاکســازی نهایــی آخریــن اســتان تحــت اشــغال
تروریســت هــا یعنــی ادلــب بــه شــمار مــی آیــد از اردیبهشــت

نیروهای وابسته به امارات از توقف
درگیریها در استان شبوه خبر دادند

معــاون رئیــس شــورای انتقالــی
جنــوب یمــن از توقــف درگیریهــا
در اســتان «شــبوة» در جنــوب
شــرقی یمــن خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،هانــی بــن
بریــک ،معــاون رئیــس شــورای
انتقالــی جنــوب یمــن (مــورد
حمایــت امــارات) در صفحــه
خــود در توییتــر نوشــت :نیروهــای
ویــژه بــه ائتــاف عربــی تحــت امــر
عربســتان احتــرام میگذارنــد
و بــه برقــراری آرامــش کامــ ً
ا
پایبنــد هســتند و راه حلهــا را بــه
همــراه ائتــاف مــورد بررســی قــرار
میدهنــد و بــه موجــب ایــن امــر،
نیروهــای ویــژه درگیریهــا در
شــبوه را متوقــف میکننــد.
بریــک در ادامــه افــزود :در صــورت
تکرار تجاوز و بســیج کــردن نیروها
از ســوی حــزب «تروریســتی»
اصــاح ،مــا نمیایســتم تــا صرفــاً
ناظــر پایبنــدی خــود باشــیم و
تمامــی مــردم جنــوب بــه ســوی
شــبوه گســیل خواهنــد شــد.
وی همچنیــن تصریــح کــرد :در
حالــی کــه هیئتــی از شــورای
انتقالــی بــه ریاســت عیــدروس
الزبیــدی در پاســخ بــه دعــوت

ریــاض بــه عربســتان ســفر کــرده
اســت ،کســانی هســتند کــه
نمیخواهنــد ایــن ســفر موفقیــت
آمیــز باشــد و بــه همیــن دلیــل،
دســت بــه تعدیهایــی بــه
ایســتها و مراکــز نیروهــای ویــژه
در شــبوه میزننــد تــا ایــن نیروهــا
را در موقعیتــی قــرار دهنــد کــه
مجبــور بــه دفــاع از خــود باشــند.
بریــک درخواســت فــوری از
ائتــاف عربــی بــرای اعــزام کمیتــه
حقیقتیــاب و شناســایی مســبب
تشــدید وضعیــت در آنجــا مطــرح
کــرد.
شــهر «عتــق» صحنــه درگیــری
میــان ارتــش وابســته بــه دولــت
مســتعفی یمــن و نیروهــای شــورای
انتقالــی جنــوب یمــن شــد.
یــک منبــع در دولــت محلی اســتان
شــبوة اعــام کــرد :درگیریهــای
شــدیدی بــا ســاحهای مختلــف
میــان تیــپ  ۲۱میــکا وابســته بــه
ارتــش دولــت مســتعفی و نیروهــای
ویــژه شــبوه وابســته بــه شــورای
انتقالــی جنــوبِ مــورد حمایــت
امــارات در شــهر عتــق ،مرکــز
اســتان شــبوة بــه وقــوع پیوســت.
ایــن منبــع همچنیــن اعــام کــرد:
درگیریهــا پــس از شکســت
کمیتــه ســعودی در مهــار تنــش
میــان دو طــرف در پــی مخالفــت
تیــپ  ۲۱میــکا بــا درخواســت
شــورای انتقالــی بــرای خــروج از
شــهر عتــق و اســتقرار نیروهــای
ویــژه بــه جــای تیــپ  ۲۱میــکا در
آنجــا آغــاز شــد.

مــاه امســال آغــاز شــد .شــروع ایــن عملیــات کــه تــا بــه امــروز
طبــق برنامــه و گام بــه گام پیــش رفتــه نشــان مــی دهــد کــه
تصمیــم دمشــق بــه آزادســازی تمامــی خــاک ســوریه جــدی
اســت و هیــچ طرفــی نمــی توانــد ایــن واقعیــت را نادیــده
بگیــرد.
ابومحمــد الجوالنــی فرمانــده تروریســت هــای جبهــه النصره که
دلگــرم بــه پشــتیبانی همــه جانبــه ترکیــه بــود یــک روز پــس
از ســیزدهمین دور نشســت آســتانه و در شــرایطی کــه دولــت
ســوریه ،معارضــان و کشــورهای ضامــن بــر ســر آتــش بــس
ادلــب بــه توافــق رســیدند اعــام کــرد کــه بــه چنیــن آتــش
بســی پایبنــد نیســت و عملیــات ارتــش ســوریه نیــز درســت
پــس از ایــن اظهارنظــر شــروع شــد .ایــن امــر بــه روشــنی
نشــان داد کــه دوره حمایــت از تروریســت هــا گذشــته و آنــان
محکــوم بــه نابــودی هســتند.همچنین بمبــاران کاروان نظامــی
ارتــش ترکیــه کــه بــه کمــک تروریســت هــا مــی شــتافت
توســط جنگنــده هــای نیــروی هوایــی ســوریه حاکــی از تغییــر
محســوس شــرایط در شــمال ســوریه و ناتوانــی ترکیــه بــرای
کمــک رســانی بــه نیروهــای نیابتــی اش در ایــن منطقــه اســت.
در ایــن رابطــه اعتــراض هــای آنــکارا بــه مســکو نیــز نتیجــه
ای دربرنداشــت.همچنین نبایــد تاثیــر روانــی ناشــی از تلفــات
ســنگین تروریســت هــا را نیــز نادیــده انگاشــت .جبهــه النصــره
امیــد فراوانــی بــه مانــور تبلیغاتــی خــود دربــاره ی مقاومــت در
خــان شــیخون بســته بــود در حالــی کــه ســقوط آســان ایــن
منطقــه پوچــی تــوان رهبــری و نظامــی ایــن گــروه را عیــان
ســاخت و کار آنهــا را بــرای عضوگیــری و بســیج نیروهایشــان
در ادامــه ی نبردهــای شــمال ســوریه ســخت تــر کــرد.
نخست وزیر لهستان:

در ائتالف دریایی آمریکا مشارکت
نمیکنیم

نخســت وزیــر لهســتان مشــارکت کشــورش
در عملیــات دریایــی بــه رهبــری آمریــکا در
منطقــه خلیــج فــارس را رد کــرد.
بــه گــزارش تســنیم« ،ماتئــوش
موراویهتســکی» ،نخســت وزیــر لهســتانانتقاد
شــدیدی بــه هزینــه هــای دفاعــی کــم آلمــان
وارد کــرده و تاکیــد کــرد کــه ســهمی کــه
آلمــان در ایــن راســتا دارد بــا تعهداتــش در
قبــال ناتــو منطبــق نیســت.
وی کــه در گفتگــو بــا یــک رســانه آلمانــی
ســخن مــی گفــت تصریــح کــرد کــه آلمــان
بایــد ســریعا هزینــه هــای دفاعــی خــود را
افزایــش دهــد.
کشــورهای عضــو ناتــو تعهــد داده انــد کــه
حداقــل  2درصــد از بــازده اقتصــادی خــود را
صــرف هزینــه هــای نظامــی کننــد .بــه گفتــه
نخســت وزیــر لهســتان هــر کســی بایــد بــه
ایــن تعهــد پایبنــد باشــد.
ناتــو در ســال  2014تصمیــم گرفــت کــه هــر
کشــور عضــو ایــن اتحادیــه تــا ســال 2024
بودجــه نظامــی خــود را بــه  2درصــد تولیــد
ناخالــص ملــی افزایــش داده و یــا حداقــل بــه
ایــن رقــم نزدیــک کنــد.
نخســت وزیــر لهســتان در بخــش دیگــری
از ســخنانش خواســتار اســتقرار نیروهــای
آمریکایــی بیشــتر در لهســتان بــدون کــم
رنــگ تــر شــدن حضــور نیروهــای آمریکایــی
در کشــور آلمــان شــد.
وی تصریــح کــرد کــه مــا بــه پایــگاه نظامــی
آمریــکا در رامشــتاین آلمــان نیــاز داریــم و
همچنیــن بــه یــک پایــگاه جدیــد دائمــی از
نیروهــای آمریکایــی در لهســتان نیــاز داریــم.
ســفیر آمریــکا در برلیــن اخیــرا تهدیــد کــرده
اســت کــه نیروهــای آمریکایــی از آلمــان بــه
لهســتان منتقــل خواهنــد شــد اگــر هزینــه
هــای نظامــی ایــن کشــور افزایــش پیــدا نکنــد.

بــر اســاس گــزارش هــای منتشــر شــده آمریــکا
مــی خواهــد حداقــل هــزار نیــروی آمریکایــی
دیگــر را بــه لهســتان اعــزام کنــد و در نظــر
دارد کــه ایــن نیروهــا را از آلمــان بــه ایــن
کشــور منتقــل کنــد.
نخســت وزیــر لهســتان در بخــش دیگــری
از ســخنانش تاکیــد کــرد کــه کشــورش در
ماموریــت نظامــی بــه رهبــری آمریــکا بــه
منظــور حمایــت از تــردد کشــتی هــا در
منطقــه خلیــج فــارس شــرکت نخواهــد کــرد.
وی تاکیــد کــرد کــه موضــع مــا در ایــن راســتا
بــه صــورت افراطــی تفســیر شــده اســت.
وی تاکیــد کــرد کــه مــا در ایــن بــاره مذاکراتی
را انجــام داده ایــم امــا مــا بــه هیــچ عنــوان
بــا ایــن مســئله موافقــت نکــرده ایــم کــه بــا
نیروهــای آمریکایــی در عملیــات دریایــی در
خلیــج فــارس همــکاری و مشــارکت کنیــم.
ایــن اتفــاق نخواهــد افتــاد.
وزیــر امــور خارجــه لهســتان چنــدی پیــش در
اظهاراتــی گفتــه بــود کــه هــر نــوع پشــتیبانی
بــرای تــاش هــای آمریــکا و انگلیــس در
ایــن منطقــه ممکــن اســت .امــا وی دربــاره
چگونگــی ایــن حمایــت هــا ســخنی نگفتــه
بــود.
دولــت آلمــان هــم درخواســت آمریــکا بــه
منظــور مشــارکت در ایــن عملیــات دریایــی را
رد کــرده اســت .دلیــل آلمــان ایــن اســت کــه
نمــی خواهــد از اســتراتژی فشــار حداکثــری
آمریــکا در ایــن راســتا حمایــت کنــد.
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جنگلهــای آمــازون کــه همچنــان در آتــش میســوزد
بــه بحــران زیســتمحیطی و دعــوای سیاســی
بینالمللــی بــدل شــده اســت.
بــه گــزارش مهــر ،امانوئــل ماکــرون ،رئیــس جمهــوری
فرانســه در صفحــه توییتــر خــود بــه انگلیســی و
فرانســوی نوشــت« :خانهمــان بــه معنــی واقعــی کلمــه
دارد میســوزد .جنگلهــای بارانــی آمــازون ،ایــن
ریههــای زمیــن کــه بــه تنهایــی  ۲۰درصــد اکســیژن
مــا را تأمیــن میکننــد آتــش گرفتــه .ایــن یــک بحــران
بینالمللــی اســت .قــرار مــا بــرای گفتگــو دربــاره ایــن
وضعیــت اضطــراری دو روز دیگــر در نشســت گــروه ».۷
امــا «ژائیــر بولســونارو» رئیــس جمهــور برزیــل،
در توییتــر خــود آتشســوزی در آمــازون را یــک
مشــکل داخلــی برزیــل و چنــد کشــور دیگــر منطقــه
آمــازون خوانــد و ضمــن انتقــاد از اســتفاده ابــزاری
رئیسجمهــوری فرانســه از ایــن رویــداد بــرای مطامــع
سیاســی و نیــز اســتفاده از عکسهــای جعلــی نوشــت:
لحــن حساســیتبرانگیزی کــه او بــرای واقعــه آمــازون
بــه کار میبــرد ،آن هــم بــا تصاویــر قالبــی ،کمکــی بــه
حــل مشــکل نمیکنــد.
وی در توییــت دیگــری در ادامــه نوشــته اســت :دولــت
برزیــل آمــاده گفتگــو بــر پایــه دادههــای عینــی و
احتــرام متقابــل اســت .پیشــنهاد رئیسجمهــوری
فرانســه بــرای بحــث در مــورد آمــازون در نشســت
آتــی گــروه  ۷در حالــی کــه خــود کشــورهای منطقــه
در ایــن نشســت حضــور ندارنــد ،نشــانگر روحیــه غلــط
اســتعماری در قــرن بیســت و یکــم اســت.

روسیه:

آمریکا امنیت بینالمللی را در معرض
خطر جدی قرار داده است

نماینــده روســیه در نشســت ویــژه شــورای امنیــت بــه
منظــور بررســی آزمایشــات موشــکی جدیــد آمریــکا،
هشــدار داد کــه جهــان بهخاطــر بلندپروازیهــای
ژئوپلیتیکــی واشــنگتن در آســتانه یــک مســابقه
تســلیحاتی غیرقابــل کنتــرل قــرار گرفتــه اســت.
بــه گــزارش تســنیم ،روزنامــه «ایزوســتیا» ،چــاپ
مســکو نوشــت« :دمیتــری پولیانســکی» کفیــل نماینــده
دائــم روســیه در ســازمان ملــل در نشســت ویــژه
شــورای امنیــت کــه بــه درخواســت روســیه و چیــن
بــرای بررســی مســئله آزمایشــات موشــکی جدیــد
در ایــاالت متحــده برگــزار شــده بــود ،هشــدار داد
کــه جهــان ،بهخاطــر بلندپروازیهــای ژئوپلیتیکــی
آمریــکا ،در آســتانه یــک مســابقه تســلیحاتی غیرقابــل
کنتــرل قــرار گرفتــه اســت.
ایــن دیپلمــات بلندپایــه روس گفــت« :آمریــکا از
مدتهــا قبــل و بطــور عمــدی نقــض پیمــان نابــودی
موشــکهای بــرد کوتــاه و متوســط را آغــاز کــرده و
قصــد داشــته تــا آن را از بیــن ببــرد و آزمایشــات انجــام
شــده بــه روی موشــکهایی کــه در چارچــوب ایــن
پیمــان ممنــوع بــود ،تنهــا دو هفتــه پــس از خــروج
آمریــکا از ایــن توافقنامــه ،گویــای ایــن واقعیــت تلــخ
اســت».به گفتــه وی ،اکنــون آینــده موجودیــت بشــریت
در گــرو ادامــه توســعه مذاکــرات در زمینــه کنتــرل
تســلیحات قــرار دارد.
پولیانســکی همچنیــن یــادآور شــد کــه پیمــان مربــوط
بــه کاهــش تســلیحات راهبــردی تهاجــم ایــن معــروف
بــه «اســتارت ،»3-اکنــون و پــس از خــروج آمریــکا
از پیمــان نابــودی موشــکهای دارای بــرد کوتــاه و
متوســط در معــرض خطــر قــرار گرفتــه اســت.

