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رئیس «خوب»های ترکیه
کناره گیری می کند
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بعد از چند سال کش و قوس ،پارلمان رژیم صهیونیستی
قانون تشکیل «کشوریهود»را به تصویب رساند که در آن حق
تعیینسرنوشتنزدیکبهدومیلیونفلسطینیساکناراضی
اشغالی 1948موسومبهاسرائیلبرایهمیشهلغومیشود.
با این قانون  ،ساخت و ساز صهیونیست ها در کرانه باختری
همچنان ادامه می یابد و بیت المقدس نیز اعم از شرقی و
غربیبهپایتختاینرژیمدرمیآید .قانونیکهبهمنزلهاعالم
جنگبههمهفلسطینیهابهخصوصفلسطینیهایساکن
اراضی اشغالی 1948محسوب می شود که در جنگ سال
 1948درخانههایخودماندندوباتحملهرنوعتبعیضبه
حیات خود در این اراضی ادامه دادند اما گویا اکنون تمامی
فلسطینیهاچهعرب–اسرائیلیهاییکهدرسرزمینهای
اشغالی ساکن اند و چه اهالی کرانه باختری در معرض یک
برنامه و پروژه جدید قرار گرفته اند .به هر روی،همزمانی
تصویب قانون «کشوریهود» با فضاسازی رسانهای طرح
ترامپ دربــاره فلسطین موسوم به معامله قرن قابل توجه
است.هرچندجزئیات زیادی از معامله قرن که پس از انتقال
جنجالی سفارت آمریکا به بیت المقدس شرقی دنبال شد،
ارائه نشده ،اما از هم اکنون زمزمههای اشغال کامل کرانه
باختری که حال از منابع داخلی اسرائیل اعالم میشود،
بخشی از پروژه مطلوب ترامپ و متحدان صهیونیستی او
برای اشغال کامل فلسطین است.شاید به این دلیل است
کهاتحادیهعربتصویباینقانونرامقدمهایبرایانضمام
کرانه باختری به «اسرائیل» دانسته است.واقعیت این است
با وجود آن که افکار عمومی جهان اسالم و جوامع اسالمی
به طور کلی تاسیس رژیم صهیونیستی در سال  1948را
غیرمشروع دانسته و خواستار بازگشت کامل سرزمینهای
اشغالی فلسطین به دامن جهان اسالم هستند ،اما سازمان
ملل تعریف دیگری از اشغالگری رژیم صهیونیستی ارائه
کرده و تنها پیشروی و غصب خاک فلسطین را پس از سال
 1967در قالب اشغالگری تعریف میکند و خواستار عقب
نشینی صهیونیستها به قبل از مرزهای  1967است.
همین تعریف را کشورهای غربی و اروپایی نیز مورد تایید
قرار داده اند و تنها شهرکسازیها و پیشرویهای صورت
گرفته بعد از مرزهای  1967را غیرقانونی میدانند.براین
اساس و با توجه به تعریف سازمان ملل و کشورهای غربی،
محدوده کرانه باختری و قدس شرقی در کنار نوار غزه به
عنوان مناطق فلسطینی معرفی شده و با توجه به وعده
سازمان ملل و کشورهای اروپایی و آمریکا در سال 1967
قراربوددولتفلسطینیدرکرانهباختریوهمراهبانوارغزه
تشکیل شود .با این حال با وجود تاکید سازمان ملل اما روند
ادامــه اشغالگری و شهرکسازی رژیم صهیونیستی طی
این سالها در کرانه باختری و همراه با سکوت حمایت آمیز
کشورهای غربی و آمریکا تداوم داشته و امروزه روند ادامه
اشغال کرانه باختری رود اردن که قرار بود با ادعای سازمان
ملل و غرب به عنوان بخشی از کشور آتی فلسطین باشد ،در
عمل به دیگر مناطق اشغالی رژیم صهیونیستی ملحق شده
است.حتی براساس معاهده سازش اسلو در سال ۱۹۹۵
کهمیانتشکیالتخودگردانفلسطینورژیمصهیونیستی
امضا شد ،دو طرف توافق کردند که کرانه باختری رود اردن
به سه منطقه  A، Bو  Cتقسیم شود .منطقه  Aکه  ۱۸درصد
مساحت کرانه باختری را شامل میشد با شهرها و جمعیت
فلسطینی در کنترل تشکیالت خودگردان فلسطین باقی
میماند .منطقه  Bبه عنوان منطقه تحت کنترل مشترک
اسرائیلونیروهایغیرمسلحتشکیالتخودگردانفلسطین
معرفی شد و منطقه  Cبه عنوان بیشترین مساحت کرانه
باختری تحت کنترل کامل اداری و سیاسی صهیونیستها
قرار میگرفت.از طرف دیگر براساس معاهده اسلو قرار بود
مناطقیکهدرکرانهباختریتحتکنترلرژیمصهیونیستی
قرار گرفتهاند طی روندی پنج ساله یعنی تا سال  2000به
تشکیالت خودگردان فلسطین واگذار شوند و هم اکنون با
گذشتدودههازآنمعاهده،نهتنهاهیچکدامازمناطقتحت
کنترلصهیونیستهابهتشکیالتخودگردانواگذارنشد،
بلکه رژیم صهیونیستی اقدام به شهرک سازیهای جدید
در مناطق تحت کنترل و حتی مناطق مشترک با تشکیالت
خودگردان فلسطین کرده و هم اینک نیز با تصویب قانون
«کشوریهود»گامهای عملی را بــرای الحاق کامل کرانه
باختریبهدیگرمناطقاشغالیبرداشتهاست.حتیچندروز
قبلنیزیکیازکمیتههایپارلمانرژیمصهیونیستیازتالش
اعضای این مجلس برای قانونی کردن طرحی خبر داد که
براساس آن صهیونیست ها میتوانند به صورت شخصی و
با حق برخورداری از مالکیت خصوصی اقدام به خرید زمین
در کرانه باختری رود اردن کنند .گفته شده که هدف این
کمیته از ارائــه این طــرح ،قانونی کــردن مالکیت شخصی
یهودیان ساکن در دو منطقه کرانه باختری رود اردن است.
در واقــع تصویب این طرح به عنوان یک قانون در کنست
میتواندقانونتصویبشدهقبلیدرسال ۱۹۵۳کهمالکیت
زمینهای کرانه باختری را تنها در انحصار شهروندان عرب
و اردنی قرار میدهد ،باطل کند و بعد از این یهودیان نیز در
مناطقی از کرانه باختری به صورت شخصی اقدام به خرید
زمین کنند.تاکنون براساس اصالحی که در سال ۱۹۷۰
در قانون  ۱۹۵۳انجام شد ،خرید زمین توسط یهودیان در
کرانهباختریروداردنتنهاازطریقشرکتهایمسکنوبه
صورتتعاونیامکانپذیربودوشهرکسازیهایغیرقانونی
نیز از سوی صهیونیستها به واسطه شرکتهای تعاونی
انجاممیگرفتولذاتابهامروزامکانخریدزمینشخصیدر
کرانهباختریبراییهودیانوجودنداشتهاست،امااکنوندر
صورتتصویبقانونجدیددرکنستنهتنهاصهیونیستها
بلکههمهشهروندانخارجی(غیرعرب)میتواننددر کرانه
باختریروداردناقدامبهخریدزمینکنند.تصویباینقانون
نیزدرعملبهمعنایخطبطالنکاملبرمالکیتفلسطینیها
درکرانهباختریاستوانتظارمیرودکهبااجراییشدناین
قانون روند اشغالگری در کرانه باختری که پیشتر از طریق
شهرکسازی صورت میگرفت ،بعد از این با ساخت منازل
شخصیتوسطصهیونیستهاشتاببیشتریگیرد.هرچند
که به نوشته روزنامه فلسطینی االیام  ،اکنون نیزبراساس
آمارهای رسمی اسرائیلی  99.76درصد از اراضی کرانه
باختری به شهرک سازی اختصاص یافته و  0.24درصد از
آنبهفلسطینیهاتعلقگرفتهاست.آماریکهبهانهالزمرابه
ارتشوسرویسامنیتیاسرائیلمیدهدتامسلمانانرادسته
دستهزندانی،خانههایآنانرامصادرهوآنانراگروهگروهاز
سرزمینشاناخراج کند.

همزمان با اوج تبلیغات انتخاباتی
در پاکستان اتفاق افتاد

وخامتحالنواز

در حالی که قرار است فردا انتخابات پارلمانی در پاکستان برگزار شود،
حزب سیاسی نواز شریف نخست وزیر سابق و محبوس پاکستان از وخیم
شدنوضعیتسالمتویخبردادهوازمقامهایاینکشورخواستهاست
هرچهسریعتراورابهبیمارستانمنتقلکنند.سخنگویحزبمسلملیگ
نوازپاکستاندرحالیاینمسئلهرااعالمکردهکهقراراستپزشکاناقدام
به معاینه نواز شریف کنند که سابقه ابتال به بیماری قلبی دارد.در سال
 ۲۰۱۶نواز شریف یک عمل جراحی قلب باز در شهر لندن انجام داد.او از
22تیرماه در زندانی در شهر راولپندی به سر میبرد.در عین حال برخی
ایناخباررانوعیمظلومنماییوتحریکطرفداراناینحزببرایحضور
پرشوردرانتخاباتمیدانند .نوازدراینتاریخازلندنبهپاکستانبازگشت
وبهمنظورمجازات ۱۰سالحبسخودبهاتهامفسادبهزندانمنتقلشد.
رهبران حزب مسلم لیگ میگویند ارتش و سرویس امنیت سعی دارند
آنهاراازشرکتدرانتخاباتحذفکنند.دریازدهمینانتخاباتعمومی
باتوجهبهاینکههیچیکازاحزابتوانشکستدادنبقیهاحزابراندارد
پیشبینیمیشوددولتمخلوطادارهکشوررابهدستبگیرد.عمرانخان،
رهبر حزب تحریک هشدار داده است دولت مخلوط و پارلمانی متشکل از
نمایندگانهمهاحزابنمیتوانندمشکالتراحلکنند.دردولتمخلوط
اختالفاتسیاسیهمچنانادامهمییابدوچونهیچحزبیرأیاکثریترا
بهدستنیاوردهاستوقدرتبیشترینداردیکدولتضعیفادارهکشوررا
بهعهدهمیگیردکهاینموضوعچالشیبرایآیندهسیاسیپاکستاناست.

کاخ سفید در حال مقابله با طرحی تحریکآمیز است
که در صورت تصویب به از دست رفتن نظارت مستقیم
دولت آمریکا بر ذخایر بزرگ تسلیحات هستهای این
کشورمنجرمیشود.براساساینطرحجنجالیکهدر
کنگره آمریکا به بحث گذاشته شده ،اداره ملی امنیت
هستهای ( )NNSAکه از زرادخانه هستهای آمریکا
نگهداریمیکند،ازکنترلمستقیمدولتخارجخواهد
شد .چنان چه این طرح به تصویب برسد ،ضربهای
سنگین به جاهطلبی دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری
آمریکاواردمیشودکهبهگسترشتسلیحاتهستهای
آمریکا وعــده داده بود.حاالاگر این طرح به تصویب
برسد ،اداره مذکور از نظارت وزارت انــرژی دولت
ترامپ خارج و به نهادی مستقل تبدیل میشود که در
صورت بروز مشکل ،مستقیما به کنگره گزارش دهد.
رئیسجمهوریآمریکاپیشتربااشارهبهبرنامهتسلیحات
هستهایکشورشگفتهبودایاالتمتحدهدرحالایجاد
یکنیرویهستهایجدیداست.اوتاکیدکرد:قراراست
مادرزمینههستهایازدیگرانجلوترباشیم؛طوریکه
پیشتر هرگز مشاهده نشده باشد.این در حالی است
که ترامپ ماه ژانویه به استفاده از تسلیحات هستهای
علیهکیمجونگاون ،رهبرکرهشمالیتهدیدکردهودر
توئیتینوشتهبود":منهمدکمههستهایدارمامابسیار
بزرگ تر و قدرتمندتر از مال شماست و دکمه من فعال
هم هست ".یک بازنگری که بهمن ماه گذشته از سوی
دولت ترامپ منتشر شده ،میگوید آمریکا میتواند در
واکنشبهحمالتسایبریاساسیعلیهزیرساختهای
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اظهار نظر روز

طرححذفدکمهاتمی
ازرویمیزترامپ

دکترحامد رحیمپور

تشکیل دولت فلسطین،آرزوی بربادرفته
در کرانه باختری
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تیم لستر:

آمریکا درحال بازگشت به اغتشاش ها؟

حساسکشورازتسلیحاتهستهایاستفادهکند.
▪ناامیدیترامپازاون

این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا از فقدان
پیشرفت در مذاکرات با کره شمالی در خصوص خلع
سالحاتمیاینکشوردچاریأسوناامیدیشدهاست.
روزنامهواشنگتنپست،بااشارهبهروندکندموضوعات
مربوطبهکرهشمالیبهنقلازبرخیمقاماتآمریکایی
نوشت پیونگ یانگ ،ترامپ را به شدت مأیوس کرده
است به گونه ای که وی در جمع از موفقیت هایی که
در مذاکرات حاصل شده سخن می گوید اما در دیدار
خصوصی با مشاورانش ابراز نگرانی و خشم می کند.
دونالد ترامپ زمانی که از نشست خود با اون بازگشت،
پیروزمندانهاعالمکردپیونگیانگدیگرتهدیدیهسته
ایمحسوبنمیشود .ویادعاکردتوانستهاستیکی
از دشوارترین بحران های راهبردی جهان را حل کند.
اما به نوشته واشنگتن پست ،اکنون روشن شده است
که تاسیسات آزمایش موتور موشک که ترامپ گفته

بود تخریب خواهد شد ،همچنان دست نخورده باقی
مانده و مقامات جاسوسی آمریکا می گویند پیونگ
یانگ در تالش برای مخفی کردن بخش های کلیدی
برنامه هسته ای خود است.گاردین و وال استریت
ژورنال نیز همین اواخر نوشته بودند بر اساس تحلیل
تصاویرماهوارهای،کرهشمالیدرحالگسترشسریع
زیرساختهایهستهایدر«یونگبیون»است.ظاهرا
ترامپبراینتوهماستکهبازیبردوباختاومیتواند
منافعآمریکاراتامینکندوبههمینسببپسازدیدار
ترامپ با اون ،مقام های آمریکایی از جمله پمپئو اعالم
کردندکهکرهشمالیهمچنانیکتهدیداستوتحریم
هایاینکشوریکسالدیگرتمدیدخواهدشد.پیونگ
یانگنیزبهخوبیدستترامپراخواندهاستوباحفظ
برگههایخود،اینپیام رابهترامپمیدهدکه حاضر
نیست بدون دریافت امتیازی ،امتیاز بدهد .شکست
ترامپدررویکردبازیبردوباختخودباعثفروپاشی
هژمونی آمریکا شده و احتماال این درس را برای ترامپ
دربرخواهدداشتکهدربرخوردبا ایرانبهترفکرکند  .

سوریه

عراق

آلمان

روسیه

شلیک دو موشک از دمشق
به جوالن اشغالی

نشست شورای امنیت ملی عراق
در سایه تداوم تظاهراتها

اعالم آمادگی آلمان برای پذیرش
«کاله سفیدها»ی سوری

پوتین رکورددار بیشترین تاخیر
در دیدارهای رسمی

شلیک دو موشک توسط ارتــش سوریه به سمت
بلندیهای اشغالی جوالن باعث به صدا در آمدن
آژیرهشداردرشمالاینسرزمینهاشد.براساس
گزارشها،پدافندهواییرژیمصهیونیستیموشک
ها را منهدم کرده است .حمالت سوریه در پاسخ به
تجاوزدوروزگذشتهجنگندههایرژیمصهیونیستی
وحملهبهپایگاهنظامیدرشهرمصیافانجامشده
است .پیشترپنجموشکاسرائیلبهمرکزتحقیقات
وابستهبهنظامسوریهدرمنطقهالزاویشهرمصیاف
اصابتکرد.

شورای امنیت ملی عراق به ریاست حیدر العبادی
جلسهای را با موضوع عملیات پاک سازی صحرای
غرباالنبارازوجودداعشوهمچنینحلمسالمت
آمیز تظاهرات گسترده در کشور برگزار کرد .طی
روزهای گذشته صدها تن از ساکنان استانهای
جنوبیالمثنیوالدیوانیهعراقدرتظاهراتگسترده
خواستاربهبودخدماترسانیتغییرسیاستشدند.
طیدوهفتهگذشتهدرتظاهراتعراق 13تنکشته
و  ۷۲۹تن دیگر نیز زخمی شدهاند که  ۴۶۰تن از
آنهاازنیروهایامنیتیهستند.

«هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان تاکید کرد که این
کشور شماری از تروریست های موسوم به کاله
سفیدهایسوریهراخواهدپذیرفت.ایناظهارنظر
درحالیاستکهرژیمصهیونیستیدریکعملیات
محرمانهحدود 800عضواینگروهوخانوادههای
آنهاراازجنوبغربسوریهبهداخلسرزمینهای
اشغالی فلسطین و از آن جا به اردن منتقل کرده
است .بنیامین نتانیاهو می گوید که انتقال کاله
سفیدها به درخواست ترامپ و نخستوزیر کانادا
صورتگرفتهاست.

پایگاهتحلیلیسایتآماری«استاتیستا»درگزارشی
پوتین را رکورد دار بیشترین تاخیر در دیدارهای
رسمیمعرفیکرد.برخیاینتاخیررانشانهضعف
زمان بندی و برخی تالش پوتین برای نشان دادن
برتریروسیهمیدانند.بیشترینتاخیرویمربوط
به دیــدار با آنگال مرکل به مدت  4ساعت و ربع و
کمترینآن 14دقیقهتاخیردردیدارباملکهالیزابت
است .جالب این که وی ،برخالف دیدار سران ،در
مصاحبههایتلویزیونیوکنفرانسهایمطبوعاتی
هرگزدیرنمیکند.

جهانامروزماننددهه 30میالدینیست،زیرامفهومحقوق
بشر در جوامع دموکراتیک جا افتاده است ،بیشتر کشورها
قوی تر از سال های دهه  1930هستند .اکنون در آستانه
یک جنگ قرار نداریم و گروه های شبه نظامی در خیابان ها
رژه نمی روند ،اما این گفته مارک تواین نویسنده آمریکایی
استکهمیگوید«تاریخخودراتکرارنمیکند،اماآهنگآن
دوبارهنواختهمیشود».آنچهاکنوندراینزمینهباگذشته
مشابهتپیداکرده،راهانداختنجنگتجاریآمریکاستکه
بیشترین نمود را با از سرگیری «ملی گرایی اقتصادی» یافته
است ،ترامپ ،پیمان (تجاری) «فرا اقیانوسیه» را «شیادی»
خواند ،پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی را هم بدترین
قــرارداد در تاریخ آمریکا دانست و تعرفه های گمرکی به
کاالهای وارداتی از چین ،اروپا و دیگر نقاط جهان را اعمال
کرده و وعده افزایش آن ها را نیز داده است.ممکن است با
بازگشت به دهه  30مواجه نباشیم ،اما خیزش پوپولیسم با
برگزیت و رئیس جمهور شدن ترامپ شروع نشد ،بلکه بنا بر
برداشت استیو بنن مربی ایدئولوژیک ترامپ ،این قضیه با
بحران مالی سال 2008آغاز شد؛ یعنی زمانی که مشاغلی
بادستمزدخوبدرآمریکاازبینرفتوشرایطیمانندبحران
پرداخت دستمزدها در دهه 30برای افراد عادی به بار آورد.
آیا کشور آرام آرام در حال بازگشت به هرج و مرج و اغتشاش
هایدهه( 30میالدی)است؟

...

نمای روز

جدیدترین عکس منتشر شده از سید حسن نصرا...
همراه با نوه خردسالش

گزارش تحلیلی
گروگانگیری داعش دراستانداری اربیل عراق وتحرکات جدیددرسوریه

داعشدرمسیراحیا

تاپیش از ظهور داعش،منطقه کردستان در شمال عراق و
اربیل مرکز آن ،از امنترین مناطق در این کشور محسوب
میشدوبهندرتاقداماتتروریستییاحمالتیمسلحانهدر
آنرویمیدادامادیروزنیزسهعضوگروهتروریستیداعش
که به ساختمان استانداری اربیل در شمال عراق حمله
کرده و دست به گروگانگیری زده بودند ،کشته شدند.
مسئوالن امنیتی در اقلیم کردستان اعالم کردند که دو
تنازمهاجمانیکهتوانستهبودندبهداخلساختماننفوذ
کنند در درگیری با نیروهای امنیتی از پای درآمدند و یکی
دیگر از مهاجمان نیز کمربند انفجاری خود را منفجر کرد.
مهاجمان اقدام به گروگانگیری درطبقه سوم ساختمان
کرد هبودندودستکمیککارمندخدماتیاینساختمان
را در گروگان داشتند .همزمان به نوشته االهرام،در سایه
عرصه پیچیده سیاسی و نظامی و همچنین تضارب منافع
منطقه ای و بین المللی  ،به نظر می رسد شبکه تروریستی
داعش در حال احیا و سازمان دهی دوبــاره خود است و
تالش می کند دوباره به شهرهایی که از آن ها رانده شده
بود بازگردد.دالیل بازگشت داعش روشن است؛ حمالت
زیادیاستکهاینروزهاداعشمسئولیتآنرابرعهدهمی
گیرد.گزارشهاحاکیازآناستکهاینشبکهتروریستی
صدهانیرویجدیدراآموزشدادهوتالشمیکندمناطقی
راکهبهخصوصدرسوریهدرگذشتهازدستدادهبوددوباره
به دست آورد .این شبکه برای عرض اندام دوباره ،اقدام به
دستگیریواعدامعناصرنیروهایمسلحرقیبخودکرده
است.در طول ماه گذشته داعش به شهر المیادین در دیر
الزورکهمنابعگستردهایازنفتوگازرادرخودجایداده
و در جنوب سوریه واقع شده است حمله کرد که در پی آن
چهار سرباز روس را کشت و پنج تن دیگر از آن ها را زخمی
کرد.همچنینعناصرداعشبهدرگیریبانیروهایمسلح
ُکردسوریپرداختندکهدرپیآن 20سرباز ُکردازنیروهای
«سوریه دموکراتیک» طی چهار حمله جداگانه به شهر رقه
کشته شدند .داعش همچنین شش تن از عناصر «هیئت
تحریرالشام»،جریانرقیبخودرااعدامکردهوحمالتیرا
توسطبمبهایزیرجادهایبهشهرسلقیندراستانادلب
در شمال غرب سوریه انجام داده است .حمالت داعش در
بادیه الشام در غرب رود فرات در سوریه نیز افزایش یافته
است ،همچنین نیروهای این شبکه تروریستی تالش می

کنندتجمعاتخودرادریرموکودیرالزورتقویتکنند.رقم
دقیقیازعناصرداعشدردستنیستامابیشتربرآوردها
نشانمیدهدکهدستکم 10هزارنیرویداعشدرشهر
الرقه ،اطــراف حمص ،دیر الــزور و اطــراف حماه پراکنده
اند.این در حالی است که بمباران های شدید آمریکایی
ها ،بریتانیایی ها و فرانسوی ها در چارچوب ائتالف مبارزه
با داعش در کنار این که بسیاری از عناصر داعش را از بین
برده سبب شده است تا شهرهای هدف از جمله رقه خالی
ازسکنهشود.اینمسئلهسببشدهاستتاداعشاینشهر
را منطقه مناسبی برای حضور خود قلمداد کند و به فکر
بازگشت به آن بیفتد .به گزارش سازمان عفو بین الملل،
حمالت هوایی این سه کشور که چهار ماه به طور متناوب
ادامه داشت ،باعث شد افراد بسیاری کشته شوند و حدود
 80درصد از شهر رقه نابود شود .این گزارش ،ادعاهای
واشنگتنومتحدانشمبنیبراینکهحمالتهواییشان
دقیق بوده و تنها مواضع داعش را هدف قرار داده است،
کامالردمیکند.ایناقدامآمریکاییهادرکناررفتارداعش
بههنگامترکرقهسببشدهاستتازمینهبرایبازگشتو
احیایداعشدررقهفراهمشود.داعشیهابههنگامعقب
نشینیازرقه،خانهها،چاهها،مساجدومایملکخاصخود
رامینگذاریکردندتامانعازبازگشتساکنانشهرشوند.
بسیاری بر این اعتقادند که آمریکایی ها هیچ استراتژی
طوالنیمدتیدرسوریهندارندوتمامهموغمشانایناست
که حکومت سوریه ،ایران و روسیه نتوانند ثمرات موفقیت
خود در سوریه را کسب کنند.این در حالی است که صدها
نفر از عناصر داعش اصال سوریه را ترک نکرده اند بلکه با
سالحوخودروومهماتشاندرپیحمالتهواییآمریکایی
ها با هدف آزادسازی رقه به دیرالزور انتقال یافتند.عناصر
وابستهبه«نیروهایدموکراتیکسوریه»کهبرایآزادسازی
رقه در کنار آمریکایی ها می جنگیدند ،فاش کردند که
عناصر داعش از شهر رقه با تفاهم و هماهنگی با «نیروهای
دموکراتیک سوریه» و آمریکایی ها خــارج شدند .دلیل
اصلی ایجاد گذرگاه امن برای آن ها به گونه ای که بتوانند
با همه امکانات و سالح و مهماتشان به دیر الــزور منتقل
شوند ،جلوگیری از تسلط نیروهای ارتش سوریه بر منطقه
استراتژیک واقع در مرز عراق است که منابع سرشاری از
نفتوگازدارد.
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