
وزیر خارجه آلمان:

 لغو مجوز فعالیت ماهان ایر بر اساس منافع امنیتی 
کشور بود

وزیر امورخارجه آلمان با دفاع از تصمیم این کشور برای لغو مجوز پرواز 
ماهان ایر در آلمان گفت که این اقدام در راستای تحریم های جدید اتحادیه 

اروپا علیه ایران است.
به گزارش ایسنا، هایکو ماس، وزیر امورخارجه آلمان گفت که کشورش بر اساس 

منافع امنیتی خود تصمیم به لغو مجوز پرواز ماهان ایر گرفته است.
صفحه  رسمی وزارت امورخارجه آلمان در توئیتر به نقل از هایکو ماس نوشت: این 
تصیمیم ضروری بر اساس منافع امنیتی ما اتخاذ شده است. این شرکت هواپیمایی 

تجهیزات و اشخاصی را به مناطق جنگی، بیش از همه سوریه منتقل می کند.
در ادامه این توئیت آمده است: توافق هسته ای با ایران کماکان برای ما به طور 
فوق العاده ای اهمیت دارد اما ما این مسئله را کامال روشن کرده ایم که در پاسخ به 
برخی تحوالت دست به اقدامات مناسب می زنیم. این تصمیم به عالوه در راستای 
تحریم جدید اتحادیه اروپا )علیه ایران( پس از حوادث در فرانسه و دانمارک اتخاذ 

شده است.
بنابر این گزارش، یک مقام ارشد در دولت آلمان روز دوشنبه گفت که این کشور 
حق فعالیت خطوط هوایی ماهان ایر ایران را به بهانه موضوعات ایمنی و ظن به 

کارگیری آنها در مقاصد نظامی، لغو کرده است.
که  است  مدعی  و  مشکوک  هواپیمایی  شرکت  این  به  نسبت  آلمان  دولت 
هواپیماهای آن برای مقاصد نظامی خارجی مورد استفاده قرار گرفته اند. ماهان ایر 

از سال 2011 در فهرست تحریم های آمریکا قرار دارد.
مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا نیز با استقبال از این اقدام آلمان در پیامی 
توییتری نوشت: آمریکا از تصمیم آلمان مبنی بر لغو حق فرود ماهان ایر ایران استقبال 

می کند.
وی در ادامه در اظهاراتی واهی ادعا کرد که این شرکت هواپیمایی با حمایت 
از آنچه که "تمایالت ویرانگرانه نظام ایران در منطقه" خوانده شد، تسلیحات در 

خاورمیانه جابه جا می کند.
پمپئو همچنین از متحدان آمریکا تقاضا کرد که راه آلمان را در پیش بگیرند.

عالوه براین، سخنگوی دولت آلمان با طرح ادعاهایی علیه کشورمان مبنی بر 
حمایت ایران از تروریسم، این باور را که کشورش تحت فشارهای آمریکا دست به 
چنین اقدامی زده، رد کرد و گفت که آلمان به دلیل منافع امنیتی اش این تصمیم 

را اتخاذ کرده است.

ترکیه: طرف هایی که قتل خاشقجی را الپوشانی 
می کنند می شناسیم

وزیر خارجه ترکیه اعالم کرد، کشورش، طرف هایی را که خواستار آزادی 
مطبوعات و رسانه هستند و در عین حال به خاطر سودجویی جنایت قتل 
روزنامه نگار عربستانی را الپوشانی می کنند، به خوبی می شناسد و آماده 

انجام تحقیقات بین المللی درباره این جنایت است.
به گزارش ایسنا، مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه در سخنرانی خود در 
استانبول اعالم کرد، برخی از کشورهای غربی تالش می کنند بر جنایت قتل جمال 
خاشقجی، روزنامه نگار و منتقد عربستانی سرپوش بگذارند و ترکیه دالیل این 
تالش ها را می داند. وی افزود: تعامل ما با این مساله اصولی بوده و اقدامات استراتژیک 
و منطقی اتخاذ کرده و اطالعاتی که در اختیار داشتیم را با همگان به اشتراک 
گذاشتیم، در حال حاضر این عربستان است که جنایت قتل خاشقجی را مرتکب 
شده است. به گزارش الجزیره، این مقام مسؤول افزود: به صراحت می گویم که برخی 
کشورهای غربی که تالش دارند بر این مساله سرپوش بگذارند و کسانی که خواستار 
دفاع از آزادی مطبوعات هستند همان کسانی هستند که تالش دارند جنایت قتل 
خاشقجی را الپوشانی کنند. ترکیه کامال آماده انجام تحقیقات بین المللی درخصوص 

این پرونده است و طی روزهای آتی این تحقیقات آغاز خواهد شد.
از روز دوم اکتبر مساله قتل روزنامه نگار سعودی به یکی از بارزترین موضوعات در 
دستور کار بین المللی بدل شده است. ریاض پس از 1۸ روز اظهار بی اطالعی در 
این باره سرانجام بدون افشای محل جسد تفاسیر متناقضی درباره این جنایت ارائه 
و مدعی شد خاشقجی در اثر درگیری با اشخاص سعودی کشته شده و 1۸ شهروند 
سعودی در حال بازجویی هستند. اواسط ماه نوامبر نیز دادستانی کل عربستان بدون 
ذکر هیچ نامی تنها اعالم کرد، رئیس تیم مذاکره با خاشقجی دستور قتل او را صادر 
کرده است. همچنین سوم ژانویه دادستانی کل عربستان نخستین جلسات صوری 
محاکمه متهمان این پرونده را برگزار کرد اما سازمان ملل محاکمه را ناکافی دانسته 

و بار دیگر خواستار انجام تحقیقات شفاف و جامع در این راستا شد.
پنجم دسامبر نیز دستگاه قضایی ترکیه حکم بازداشت احمد عسیری، معاون سابق 
رئیس سازمان اطالعات عربستان و سعود القحطانی، مشاور سابق ولیعهد این کشور را 

با اتهام دست داشتن در این جنایت صادر کرد.

نماینده کنگره:

دیدار با دشمنان آمریکا از گزینه جنگ بهتر است
ریاست  انتخابات  در  نامزدی  برای  که  آمریکا  کنگره  دمکرات  نماینده 
جمهوری 2020 ابراز تمایل کرده، دیدار و گفت وگو با دشمنان آمریکا را 

گزینه ای بهتر از جنگ با آنها دانست.
به گزارش تارنمای 'هیل'، 'تولسی گابارد' روز گذشته )دوشنبه( در گفت وگو با 
شبکه خبری تلویزیونی 'سی ان ان' عنوان کرد: اگر مساله صلح و امنیت کشور را 
مهم بدانیم الزم است برای دیدار با مقامات دیگر کشورها چه دوست چه دشمن 

تمایل داشته باشیم.
وی ادامه داد: به همین دلیل است که از 'دونالد ترامپ' رییس جمهوری آمریکا 
خواسته ام تا با مقاماتی همچون 'کیم جونگ اون' رهبر کره شمالی دیدار کند چون 
می دانیم که چه مسائلی در خطر هستند. اگر در مسیر این نوع گفت وگو ها حرکت 
نکنیم، بجای آن باید شاهد گزینه ویرانگر و پر تلفات جنگ باشیم. این نماینده 
دمکرات کنگره آمریکا همچنین در این گفت وگو در واکنش به انتقادها در مورد 
دیدارش با 'بشار اسد' رئیس جمهوری سوریه در سال 2017 گفت، از این دیدار 
متاسف نیست. وی پیشتر نیز این دیدار را در چارچوب یک 'ماموریت حقیقت یاب' 
عنوان کرده بود. تولسی گابارد همچنین گفته بود: هرچه می خواهید در مورد اسد 
فکر کنید، اما او رئیس جمهوری سوریه است در واقع برای دستیابی به توافق قابل 
اجرا باید با او گفت وگو کرد. در صورت سقوط نظام اسد، گروه معتدلی وجود ندارد و 

گروه تروریستی القاعده و گروه های مشابه آن بر سوریه تسلط می یابند.

در  آمریکا  ارتش  اینکه  به  توجه  با  رژیم صهیونیستی 
حال خروج است، تالش می کند به نوعی بازی را برهم 
بزند. به همین دلیل است که می بینید االن وقتی دست 
به حمله ای می زند، مسئولیت ان را برعهده می گیرد تا 
از این طریق ارتش سوریه و همپیمانان آن ها را وارد یک 
درگیری نظامی کند و رئیس جمهور ایاالت متحده هم 
در خصوص خروج از سوریه تغییر نظر دهد و به جنگ 

به سوریه و همپیمانانش بپیوندد
فرارو-اسرائیل نیمه شب یکشنبه مدعی شد در حال حمله به 
مواضع ایران در حومه دمشق، پایتخت سوریه است. به نوشته 
یورونیوز، ساعاتی پیش از این حمله، تل آویو و دمشق از مقابله 
با حمله موشکی و هوایی در خاک کشور های خود خبر داده 
بودند. چند منبع خبری از شنیده شدن صدای مهیب انفجار 
در زمان حمله در دمشق خبر داده اند. معلوم نیست این صدا ها 
ناشی از برخورد موشک با زمین بود، یا رهگیری و انفجار در 
از  آمده است، پس  آسمان. در همین حال، در گزارش سانا 
شلیک موشک های متجاوز، پدافند هوایی ارتش، موشک های 

مهاجم را رهگیری و بخشی از آنان را منهدم کرد.
در حمالت  صهیونیستی  رژیم  تجاوزکارانه  اقدام  دنبال  به 
سوری  رسانه های  سوریه،  خاک  به  هوا  و  زمین  از  موشکی 
بامداد دوشنبه از اقدام تالفی جویانه دمشق در شلیک چندین 
فروند موشک به منطقه جبل الشیخ در جوالن اشغالی خبر 
دادند. تارنمای روزنامه الوطن سوریه اعالم کرد: سامانه دفاعی 
پاتریوت رژیم صهیونیستی در جوالن اشغالی فعال شده و در 
فلسطین  به شمال  تا موشک های شلیک شده  برآمده  صدد 
تلویزیونی  شبکه  حال،  همین  در  کند.  رهگیری  را  اشغالی 
شناسایی  هواپیما های  که  داد  گزارش  نیز  لبنان  المیادین 
روستا های  و  اشغالی  جوالن  آسمان  در  صهیونیستی  رژیم 
تل  ارتش  و  اند  درآمده  پرواز  به  لبنان  بخش شرقی جنوب 
را خاموش  الشیخ  منطقه جبل  بانی  دیده  نورافکن های  آویو 

کرده است.
این دومین حمله ارتش صهیونیستی به سوریه بعد از اعالم 
فاصله  در  که  است  ترامپ  توسط  آمریکایی  نیرو های  خروج 
کمتر از یک ماه رخ داده است. اما نکته قابل توجه در این میان 
آن است که پیش از این ها مقام های اسرائیلی به ندرت حمالت 
خارجی منسوب به اسرائیل را تایید یا تکذیب می کنند، اما 
به نظر می رسد این سیاست را درباره حمالت ماه های اخیر 
صراحت  با  و  گذاشته اند  کنار  درسوریه"  ایران  "مواضع  به 
کم سابقه ای درباره این حمالت سخن می گویند. به طوری که 
گادی آیزنکوت، رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل، به تازگی 
درباره مقابله با ایران و گروه های وابسته به آن در سوریه به 
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گفت که اسرائیل به "هزاران 
هدف بدون آن که مسئولیت آن را بپذیرد" حمله کرده است.

امیر موسوی مشاور وزیر دفاع پیشین  در همین خصوص 
کشورمان طی گفتگو با فرارو عنوان کرد: »به طور کلی رژیم 
صهیونیستی با حمالت اخیر خود به سوریه چندین هدف را 

دنبال می کند. یکی از اهداف آن ها این است که با توجه به 
این کشور مسلط شده  اوضاع داخلی  به  ارتش سوریه  اینکه 
هر  در  و  است  جنگ  میدان  در  پیش روی  حال  در  و  است 
از دست گروه های تروریستی  منطقه ای هم که موفق شدند 
االن  بنابراین  اند؛  کرده  فراهم  را  باالیی  امنیت  کنند،  خارج 
اسرائیل تالش می کند که به نوعی این آرایش نظامی سوریه 
را برهم بزند و به همین دلیل است که طی این مدت اخیر 

حمالت آن ها افزایش پیدا کرده است.«
وی ادامه داد: »دلیل دوم حمالت اخیر اسرائیل این است 
که هنوز آن ها در داخل سوریه عواملی دارند که کامال فعال 
هستند و برای باال بردن روحیه و منویات آن ها دست به چنین 
حمالتی می زنند. زیرا این نگرانی برای اسرائیلی ها وجود دارد 
که با ادامه روند فعلی، عوامل آن ها دیگر حاضر نباشند جنگ 
علیه دولت سوریه را ادامه دهند؛ لذا الزم است به آن ها این 
مسئله را تلقین کند که شرایط هنوز مهیا است و به فعالیت 

خود ادامه دهند.«
او افزود: »نکته سوم این است که رژیم صهیونیستی با توجه 
به اینکه ارتش آمریکا در حال خروج است، تالش می کند به 
به همین دلیل است که می بینید  بزند.  برهم  را  بازی  نوعی 
االن وقتی دست به حمله ای می زند، مسئولیت آن را برعهده 
از این طریق ارتش سوریه و همپیمانان آن ها را  تا  می گیرد 
وارد یک درگیری نظامی کند و رئیس جمهور ایاالت متحده 
هم در خصوص خروج از سوریه تغییر نظر دهد و به جنگ به 

سوریه و همپیمانانش بپیوندد. زیرا همانطور که می دانید اگر 
قرار باشد جنگ به حالت شدیدتری در بیاید، آمریکا هم به 

عنوان همپیمان اسرائیل وارد جنگ خواهد شد.«
این تحلیلگر مسائل خاورمیانه تاکید کرد: »اما به نظر من 
مهمترین دلیل اسرائیلی ها برای حمالت اخیر این است که 
این  ارتش  و  آرام شود  اگر شرایط سوریه  آن ها می دانند که 
است  ممکن  بگیرد،  دست  در  را  اوضاع  کامل  کنترل  کشور 
در مرحله بعد نوبت به اسرائیل برسد و آن ها باید خودشان 
را برای رویارویی با خط مقاومت آماده کنند؛ لذا اصال تمایلی 
ندارند شرایط در داخل سوریه آرام شود و سعی دارند با این 
قبلی حمالت وضعیت داخلی این کشور را برهم بریزند و به 
نوعی خودش تالش دارد پیش از انکه شرایط در داخل سوریه 
به ثبات برسد، پیش قدم شود و یک جنگ بزرگ راه بی اندازد. 
یعنی وقتی خط مقاومت آمادگی کافی را ندارد، جنگ را آغاز 

کند.«
وی تصریح کرد: »اما تا امروز خط مقاومت خویشتن داری 
کرده است و حاضر نشده است در زمین اسرائیل بازی کند. 
آن ها همواره تاکید دارند که اگر قرار باشد با اسرائیل وارد یک 
برخورد نظامی شوند، زمان و مکان را خودشان تعیین کنند 
و اینگونه نباشد که رژیم صهیونیستی برایشان تعیین تکلیف 
کند. ولی اسرائیل به خوبی می داند که اگر مشغله های خط 
مقاومت رفع شود، شرایط آسانی برای او فراهم نخواهد شد 
و به همین دلیل به دنبال آن است که طرف مقابل را آنقدر 

تحریک کند که وارد جنگی شوند که خودش طرح ریزی کرده 
است.«

وی ادامه داد: »البته نباید این نکته را هم نادیده گرفت که تا 
امروز اسرائیلی ها نتوانستند اقدام عمیق و مهمی انجام دهند و 
همه حمالت آن ها به مواضع غیراستراتژیک و کم اهمیت بوده. 
یعنی اگر نگاهی به سابقه حمالت آن ها بیاندازید می بینید که 
آن ها تا امروز مثال نتوانستند یک فرودگاه یا یک پایگاه مهم 
در سوریه را هدف قرار دهند. معموال اهدافشان چند انبار یا 
جا های بسیار کم اهمیت بوده است و به گونه ای عمل نکرده 
را  مقاومت  نیرو های خط  بتوانند  بخواهند  که  آنطور  که  اند 
تحریک و مجبور کنند که وارد یک جنگ بزرگتری شوند. با 
اینحال من فکر می کنم اگر اسرائیلی ها از خطوط قرمز عبور 
کنند قطعا شرایط تغییر خواهد کرد، اما تا این لحظه چنین 

اتفاقی رخ نداده است.«
موسوی در پایان تاکید کرد: »به عقیده من این روند حمالت 
ارتش  تکلیف  کامل  طور  به  که  زمانی  تا  سوریه  به  اسرائیل 
ایاالت متحده در سوریه مشخص شود ادامه پیدا کند. اما بعد 
از آن کمتر خواهد شد. موضوع این است که االن اسرائیل به 
دنبال این است که بفهمد برنامه خط مقاومت برای برخورد 
با رژیم صهیونیستی چیست و به نوعی در تالش است یک 
ارزیابی از برنامه ها و توان نیرو های مقاومت انجام دهد و، اما، 
ادامه  تا این لحظه موفق نشده است، به حمالت خود  چون 

می دهد.«
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 هیأتی از وکالی سوریه به اردن سفر می کند
 یک هیات از کانون وکالی سوریه به دعوت همتایان خود در اردن روز پنجشنبه )4 بهمن(به امان پایتخت این کشور سفر می کند. به گزارش ایرنا به نقل از شماره روز سه شنبه روزنامه اردنی الدستور، »مازن رشیدات« رئیس کانون وکالی اردن در 

اظهارات مطبوعاتی گفت که این دیدار به دعوت کانون وکالی اردن و سه روزه خواهد بود. وی گزارش داد که برگزاری نشست با شورای کانون وکالی اردن و دیدار با شماری از مسئوالن اردنی در دستور کار این هیات سوری قرار دارد.
رشیدات افزود که پیش از این یک هیات از وکالی اردن همزمان با بازگشایی گذرگاه مرز مشترک بین اردن و سوریه )نصیب - جابر( در ماه اکتبر گذشته به دمشق سفر کرده بود.

اخبار در گفتگو با مشاور وزیر دفاع پیشین ایران

پشت پرده حمالت اسرائیل به سوریه

معاون وزیر خارجه لهستان گفت وگو با مقامات ایران را سازنده خواند

 اخبار ضد و نقیض در مورد کشته شدن پسر رهبر طالبان

از  هیئتی  راس  در  دوشنبه  روز  صبح  که  لهستان  خارجه  وزیر  معاون 
دیپلمات های کشورش به تهران سفر کرده بود، گفت وگو با مقامات ایران را 

سازنده خواند.
به گزارش ایسنا، سفر ماچی پرز میسالو النگ، به تهران که به اعتقاد تحلیل گران 
اقدامی از سوی لهستان برای پیشگیری از بروز تنش و بحران میان دو کشور بود، در 
حالی صورت گرفت که ورشو تحت فشارهای آمریکا در روزهای 1۳ و 1۴ فوریه میزبان 
اجالسی به اصطالح درباره خاورمیانه است که محوریت بحث های آن ایران خواهد بود.

با  به گزارش یورو نیوز، معاون وزیر خارجه لهستان دوشنبه شب گفت وگویی 
خبرگزاری فرانسه انجام داد و از مالقات با عباس عراقچی، معاون امور سیاسی وزارت 
خارجه ایران ابراز رضایت کرد و گفت وگوهای انجام شده میان دو طرف را "سازنده" 

خواند.
این دیپلمات لهستانی با تاکید بر مثبت بودن گفت وگوها تصریح کرد: ما درباره 
موضوعات مختلف از جمله سوء تفاهم پیش آمده پس از اعالم برگزاری کنفرانس 
ورشو با یکدیگر صحبت کردیم و من دیدگاه کشورم در این خصوص را با طرف ایرانی 

در میان گذاشتم.
معاون وزیر امور خارجه لهستان در ادامه تاکید کرد: از دیدگاه ما این کنفرانس به 

هیچ وجه برای ضدیت با کشوری برگزار نمی شود.
مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا روز یازدهم ماه جاری میالدی از برپایی 
اجالسی در سطح وزرا در لهستان خبر داد که به گفته وی قرار است ده ها کشور در آن 
شرکت داشته باشند. وزیر امور خارجه آمریکا در توضیح این مطلب یادآور شده بود که 
اجالس یاد شده با موضوع »ثبات، صلح، آزادی و امنیت در خاورمیانه« و با محوریت 
ایران برگزار می شود. پمپئو آنچه را که "نفوذ تخریب گرانه ایران در منطقه" خواند، از 

جمله محورهای اصلی این نشست دانست.
به گزارش ایسنا، خبر برگزاری کنفرانس ضد ایرانی به میزبانی لهستان، با واکنش 

مقامات کشورمان مواجه شد.
محمدجواد ظریف در صفحه توییتر خود نوشت: یادآوری به میزبان و شرکت کنندگان 
کنفرانس ضد ایرانی: کسانی که در آخرین نمایش ضد ایرانی توسط آمریکا شرکت 
کرده بودند، یا مرده اند، یا بی آبرو شده و یا به حاشیه رانده شده اند؛ و ایران قوی تر از 

همیشه است.
او ادامه داد: دولت لهستان نمی تواند این ننگ را پاک کند: در حالی که ایران 
لهستانی ها را در جنگ جهانی دوم نجات داد، این کشور اکنون میزبان یک سیرک 

درمانده ضد ایرانی می شود.

پسرارشد  مال»یعقوب«  شدن  کشته  از  حالی  در  افغانستان  خبری  منابع 
محمدعمر رهبر سابق طالبان و عضو شورای کویته در شهر پیشاور پاکستان 
خبر دادند که رسانه های پاکستان صبح سه شنبه با رد این خبر اعالم کردند که 

وی در سالمتی کامل به سر می برد.
به گزارش ایرنا، منابع افغان دوشنبه شب اعالم کردند که مالیعقوب پس از استعفا از 
عضویت در شورای کویته به شهر پیشاور آمده بود که توسط افراد مسلح ناشناس زخمی و 
سپس جان داد. این منابع خبری در ادامه به نقل از برخی منابع اعالم کردند که وی اول 

ربوده و پس از آن کشته شده است اما در همین ارتباط مال حسن رحمانی یکی از سرکرده 
های طالبان افغانستان خبر کشته شدن فرزند مالعمر را تکذیب کرد.  پیش از این اطالعیه 
های مرتبط به مالیعقوب در غرب افغانستان منتشر شده بود که از گروه طالبان به دلیل 
عدم گفت وگوی مستقیم با دولت افغانستان انتقاد کرده بود اما طالبان این نامه را جعلی 
دانسته بود. هفته گذشته رسانه های افغانستان از بازداشت شماری از رهبران طالبان در 
پاکستان پس از نشست رهبران طالبان و فرماندهان ارتش پاکستان و تنش لفظی خبر 

داده بودند. گروه طالبان و منابع مستقل تاکنون در این باره اظهار نظری نکرده است.

داعش چند ساعت بعد از برعهده گرفتن مسؤولیت انفجار 
انتحاری که کاروانی آمریکایی را در حومه جنوبی حسکه 
نیروهای  داد،  قرار  هدف  سوریه  شرق  شمال  در  واقع 
آمریکایی در صفوف ائتالف بین المللی تحت امر آمریکا را 

به انجام حمالت بیشتر تهدید کرد.
انتحاری داعش  به گزارش ایسنا، این حمله دومین حمله 
علیه نیروهای آمریکایی در کمتر از یک هفته محسوب می شود 
چرا که این گروه چهارشنبه گذشته نیز حمله مشابهی را در 
شهر منبج علیه نیروهای آمریکایی و نیروهای هم پیمان آنها 
انجام داد که چهار کشته در بین نیروهای آمریکایی به جای 

گذاشت.
این حمالت یک ماه بعد از اعالم دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا برای خروج کامل نیروهایش از سوریه انجام گرفتند در حالی 
که او مدعی است، آمریکا هدفش یعنی شکست داعش را محقق 
کرده اما به نظر می رسد داعش هنوز هم قدرت انجام اقدامات 

تروریستی را دارد و اظهارات ترامپ چندان درست نبوده اند این 
در حالی است که بسیاری از مقامات آمریکایی با خروج از سوریه 
مخالفت کردند حتی جیمز ماتیس وزیر دفاع از سمت خود استعفا 
کرد. داعش در بیانیه ای که شب گذشته در شبکه های گروه های 
افراطی در تلگرام منتشر کرد نیروهای آمریکایی و هم پیمانان شان 
را تهدید کرد که از ترس و وحشت از این گروه موهای  سرشان 

سفید خواهد شد.
داعش تاکید کرده است، آنچه در حسکه و منبج برای آنها اتفاق 

افتاده اول کار بوده است.
داخل خودروی  در  را  انتحاری خود  عامل  روز دوشنبه یک 
همراه  به  را  آمریکایی  نیروهای  کاروان  که  شده  بمب گذاری 
از  نیروهای کرد سوریه در جنوب حسکه در هنگام عبورشان 
منطقه الشدادی هدف گرفت،  منفجر کرد. این انفجار پنج کشته 
در بین نیروهای دموکراتیک سوریه برجای گذاشت در حالی که 

باعث زخمی شدن دو نیروی آمریکایی شد.

ائتالف ضد داعش با اذعان به حمله انجام شده علیه کاروان 
آمریکایی  نیروهای  و  سوریه  دموکراتیک  نیروهای  مشترک 
آمریکایی  نیروهای  بین  در  تلفاتی  انفجار  این  شد،  مدعی 

نداشته است.
این در حالی است که حمله مشابه دیگری روز چهارشنبه 
علیه نیروهای آمریکایی در منبج در شمال سوریه انجام شد که 
1۹ کشته برجای گذاشت که چهار تن آنها آمریکایی، 10 تن 

غیرنظامی و پنج تن دیگر نیروهای دموکراتیک سوریه بودند.
به رغم خسارت های میدانی گسترده داعش طی دو سال اخیر 

اما همچنان قادر به انجام حمالت در مناطق مختلف است.
در حال حاضر این گروه در بادیه سوریه امتداد یافته از مرکز 
سوریه تا مرزهای عراق حضور دارد و در مناطقی هم که از آنجا 
بیرون رانده شده گروه های زیرزمینی دارد که اقدام به کار گذاشتن 
بمب ها یا انجام حمالت انتحاری علیه مواضع نظامی و غیرنظامی 

می کنند.

داعش نیروهای آمریکایی را به انجام حمالت بیشتر تهدید کرد


