بازگرداندن زمینهای سیاهپوستان

قاره ثروتمند

تالش برای آزادی داسیلوا

رئیسجمه��ور آفریقای جنوبی اعالم کرد ،حزب حاکم به دنبال تغییر قانون
اساسی برای سرعت بخشیدن به توزیع مجدد زمینها بین اکثریت سیاه پوست
محروم کشور است.
بس��یاری از زمینهای حاصلخیز در آفریقای جنوب��ی هنوز متعلق به افراد
سفیدپوست است ،این در حالی است که  24سال از پایان آپارتاید در این کشور
میگذرد .کشاورزان سفیدپوست کنترل  73درصد از مناطق قابل کشت را در دست
دارند .سیریل رامافوسا ،رئیسجمهور آفریقای جنوبی در یک مصاحبه تلویزیونی اعالم
کرد :بدون ش��ک مردم م��ا میخواهند که درباره مصادره زمینهایی که در گذش��ته به
زور انجام گرفته ش��دهاند ،با صراحت اعمال قانون شود .وی با بیان اینکه تغییرات قانون
اساسی مدنظر دولت رشد اقتصادی در کشور را دچار مشکل نمیکند گفت :حزب حاکم
از طریق پارلمان ،اصالحیه پیشنهاد شده را درباره قانون اساسی نهایی میکند.
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آمریکای التین

دولت ماکرون جان به در برد

اعضای شماری از سازمانهای مردم نهاد در برزیل با هدف اعالم درخواست
آزادی فوری لوئیس ایناس��یو لوال داسیلوا رئیسجمهوری پیشین این کشور از
زندان اعتصاب غذا کردند .لوال داسیلوا از ماه آوریل تاکنون به اتهام فساد مالی
در زندان به س��ر میبرد و اجازه ندارد در انتخابات ریاس��ت جمهوری آتی این
کشور ثبت نام کند.
دس��تکم شش عضو س��ازمانهای مردمی در حالی دست به اعتصاب غذا زده
و خواس��تار آزادی رئیسجمهوری پیشین با فرمان دیوان عالی هستند تا بتواند به طور
رسمی نامزد انتخابات ریاست جمهوری آتی برزیل شود.
لوال داس��یلوا به رغم مواجهه با اتهام فس��اد مالی همچنان محبوبترین سیاستمدار
برزیلی ش��ناخته میشود و براساس نظرسنجیها اگر در این برهه زمانی نامزد انتخابات
ریاست جمهوری شود ،پیروز میشود.

ب��ا رای نی��اوردن طرح رای عدم اعتم��اد به دولت فرانس��ه در پارلمان این
کش��ور ،دولت همچنان به کار خ��ود ادامه میدهد .دول��ت «امانوئل ماکرون»
رئیسجمهور فرانسه پس از جلسه رای عدم اعتماد که روز سهشنبه در پارلمان
این کش��ور برگزار ش��د ،همچنان به کار خود ادامه میدهد .با گذشت حدود 2
هفته از افشای رسوایی یکی از مقامات ارشد کاخ الیزه ،دو رای اعتماد علیه دولت
ماکرون بینتیجه ماند.
این درخواس��ت که برای تصویب به  289رای نیاز داشت ،از جانب محافظهکاران و
مخالفان دولت که ش��امل چپگرایان و چپگرایان میشود ،مطرح شد .اما در نخستین
رایگیری  143رای و در دور دوم  74رای کسب کرد.
بر طبق قانوناساسی ،نخستوزیر باید پاسخگو باشد به همین دلیل «ادوارد فیلیپ»
با حضور در پارلمان فرانسه چنین اقدامی را ناشی از سوءرفتار شخصی دانست.

فرادیـد

پنجشنبه  11مرداد  1397شماره 4806

یادداشت

ذرهبین
تاجیکس�تان :پایگاه تبلیغات��ی «اعماق» متعلق
ب��ه «داعش» اخیرا ویدیویی را منتش��ر کرد که در آن
عوامل کش��ته ش��دن گردش��گران خارجی در جنوب
تاجیکستان به نام رهبر این سازمان تروریستی سوگند
یاد میکنند .در ویدیوی پایگاه تبلیغاتی این س��ازمان
تروریس��تی  5نفر از عوامل حمله به دوچرخهس��واران
خارج��ی زیر پرچم س��یاه داعش دیده میش��وند که
انگشت خود را به طرز داعشیها باال برده به نام «ابوبکر
البغدادی» سوگند یاد میکنند.
بحری�ن :منامه پس��ت از بازداش��ت  ۴۰ش��هروند
بحرین��ی و یورش به  ۷۰من��زل در مناطق مختلف این
کش��ور در ماه ژوئیه خبر داد .ش��بکه رص��د یورشها با
انتشار آماری درباره اقدامات غیرقانونی در ژوئیه ،اسنادی
درب��اره یورشها و بازداش��تهایی که ط��ی این ماه در
مناط��ق مختلف بحرین روی داده اس��ت ،ارائه کرد .این
شبکه افزود  ۴۰مورد بازداشت طی یورشهای غیرقانونی
و وحش��یانه رژيم آلخليفه در مناطق مختلف بحرین و
همچنین یورش به حدود  ۷۰منزل را رصد کرده است.
عربس�تان :پادشاه عربس��تان طی دستوری یک
پس��ت دیگر به پستهای محمد بنسلمان ولیعهد این
کشور اضافه کرد .سلمان بنعبدالعزیز در جریان نشست
کابینه دستور تشکیل «کمیته عالی مواد هیدروکربونی»
را صادر کرد .وی اعالم کرد که محمد بنسلمان ریاست
این کمیت��ه را برعه��ده خواهد داش��ت .وزرای انرژی،
تجارت ،دارایی و اقتصاد و دیگر مس��ئوالن این کش��ور
عض��و این کمیته خواهند بود .چن��دی قبل نیز کابینه
عربستان به ریاست ملک سلمان بنعبدالعزیز با ریاست
محمد بنس��لمان بر صندوق کشتهشدگان ،مجروحان،
اسیران و مفقودان این کشور موافقت کرده بود.

کوم�ور :رایدهندگان جزایر کومور از همهپرسی
این کش��ور ب��رای اصالح��ات قانون اساس��ی حمایت
کردن��د و به رئیسجمه��ور خود اج��ازه دادند که بار
دیگر در انتخابات شرکت کند .این همهپرسی از سوی
اپوزیسیون این کش��ور "غیرقانونی" قلمداد و بایکوت
شد و این کش��ور را بار دیگر به سوی ناآرامی و تنش
سوق داد.

نیمچه گزارش
هزینههای ترزا برای مردم انگلیس

برنامه اخیر دولت انگلیس ب��رای خروج از اتحادیه
اروپا س��االنه هزینه  500پوندی برای هر انگلیس��ی به
دنبال خواهد داشت که این مبلغ در صورت عدم توافق و
جدایی لندن از بروکسل به  800پوند افزایش مییابد.
اندیشکده تحقیقات اجتماعی و اقتصادی موسسه
ملی در انگلیس محاس��به کرده است درآمد ناخالص
داخلی انگلس��تان بعد از برگزیت نرم  ۲.۵درصد کمتر
از ش��رایط کنونی خواهد شد .برنامه جدید «ترزا می»
نخس��توزیر انگلیس این کش��ور را از شرایط کنونی
ضعیفت��ر خواهد کرد .همچنین پیشبینی میش��ود
این طرح ،تورم را  ۱.۴درصد افزایش دهد .اقتصاددانان
اندیشکده تحقیقات اجتماعی و اقتصادی موسسه ملی
در انگلیس هش��دار دادهاند تورم در انگلیس میتواند
به مراتب بیش��تر ازاین هم ش��ود چراک��ه این برآورد،
کاهش سطح تولیدات انگلیس بعد از وقوع را محاسبه
نکرده اس��ت .در صورتی که ش��رایط به شکل دیگری
رق��م بخورد و هی��چ توافقی میان انگلی��س و اتحادیه
اروپا اتفاق نیافتد و لندن از این اتحادیه خارج ش��ود،
هر انگلیسی سالیانه باید  ۸۰۰پوند هزینه کند.
تع��دادی از وزرای دولت انگلی��س و معاونان ،در
اعتراض به برگزیت نرم پیشنهادشده از سوی ترزا می،
طی ماههای اخیر اس��تعفا کردهاند و برخی از اعضای
کابینه دولت انگلیس درباره نابسامانی بعد از برگزیت
در صورت عدم حصول توافق هشدار دادهاند.
برگزیت باید روز  ۲۹مارس سال  ۲۰۱۹یعنی بعد
از دو سال از زمان به جریان انداختن ماده  ۵۰معاهده
لیسبون برای جدایی یکی از اعضای عضو اتحادیه اروپا،
اتف��اق بیافتد ،ام��ا مذاکرات لندن و بروکس��ل تا االن
پیش��رفت چندانی نداشته اس��ت و برنامه دولت میبه
طور قاطع مش��خص نیست .مردم انگلستان (انگلیس،
اس��کاتلند ،ولز و ایرلندش��مالی) ماه ژوئن سال ۲۰۱۶
در همهپرس��ی خروج از اتحادیه اروپا شرکت کردند و
رای به خروج از اتحادیه اروپا دادند و مذاکرات دوساله
برگزیت رسما از ماه مارس سال  ۲۰۱۷آغاز شد.

رسیدن به راهکارهای نهایی
علی تتماج

سوریه به عنوان یکی از محورهای کلیدی تحوالت منطقه
با زنجیرهای از تحوالت داخلی و بیرونی همراه است .در حوزه
سیاسی نشست سوچی به عنوان یکی از اقدامات موثر در روند
سیاسی سوریه با همگرایی ایران ،روسیه و ترکیه برگزار شد تا
از یکسو این کشور مولفههای امنیت منطقه باشند و از سوی
دیگر ابتکار عملهای جدیدی برای حل بحران سوریه صورت
گیرد .عدم حضور آمریکا و کشورهای غربی در نشست سوچی

برگرفته از عدم صداقت آنها در حل بحران سوریه و اصرار آنها
بر حمایت از تروریس��م و بحران س��ازی در منطقه بوده است
که نش��انگر اراده کش��ورهای منطقه برای حل بحرانها بدون
مداخالت غربی است.
در همین حال حضور جریانهای سیاسی در روند سیاسی
نش��انه اعتماد سراسری به نظام سوریه و میانجی گری نشست
س��وچی اس��ت در این میان گروههای مخالف روند سیاس��ی
دشمن مردم سوریه و حامی تروریسم بوده که راهی جز مقابله
نظامی با آنها نیس��ت .در حوزه میدانی س��وریه نیز چند اصل
مشاهده میشود .دستاوردهای ارتش سوریه در مناطق مختلف
از جمل��ه در مرزهای اردن در حمایت از مردم بوده که تکمیل
کننده روند مبارزه با تروریسم است .در این میان حضور ارتش
سوریه در جوالن مسئلهای ملی بوده و حق این کشور در حفظ

و حراست از خاک خویش است لذا تجاوز رژیم صهیونیستی به
س��وریه تجاوز به عضو سازمان ملل است و این سازمان باید به
دلیل س��کوتش در این زمینه بازخواست شود .نکته مهم دیگر
در تحوالت س��وریه بازگش��ت آوارگان سوری از لبنان بوده که
برگرفته از دس��تاوردهای ارتش س��وریه و متحدانش از جمله
حزباهلل در برقراری امنیت اس��ت .بازگشت سوریها به وطن
نشانه اعتماد آنها به نظام سوریه و مقاومت است.
نکت��ه دیگر اص��رار آمریکا ب��ه ادامه رفتاره��ای منفی و
بحرانس��از در قبال سوریه اس��ت چنانکه نقش منفی ائتالف
آمریکایی و کشتار مردم سوریه توسط آنها به عنوان سندی بر
عدم صداقت آنها بوده چنانکه اس��ناد و شواهد عینی حمایت
آمریکا و ش��رکای منطقهای آن از تروریس��تها باز نشر داده
ش��ود .اخیرا آمریکا در منطقه دیروالزور اقدام به بمباران غیر

نظامیان کرده که دهها کشته و زخمی بر جای گذاشته است.
در این میان حمایتهای گس��ترده از نق��ش ایران در امنیت
منطقه قابل توجه است .حضور نظامی ایران در سوریه در قالب
مستشاری و به درخواست سوریه بوده و کامال قانونی و حضور
نیروهای غربی تجاوز به خاک عضو س��ازمان ملل است چون
بدون درخواست دمشق است .نقش ایران در امنیت منطقه از
جمله در روند سیاسی و مستشاری به عنوان سند واهی بودن
ادعای نقش منفی ایران در منطقه است.
در جمعبندی نهایی از آنچه ذکر ش��د میتوان گفت که
روند تحوالت سوریه به سوی بهبود شرایط است بویژه اینکه
چنانکه بشار اسد تاکید کرده دستاوردهای ارتش توطئههای
صهیونیستی  -آمریکایی را یکی یکی خنثی ساخته و امنیت
و اقتدار را برای سوریه به همراه داشته است.

آماری که متجاوزان به یمن از افشای آن هراس دارند

هالکت و زخمی شدن  10هزار مزدور سعودی  -اماراتی

گ�زارش ویژه

گروه فرادید

متج��اوزان به یمن در حالی از
بیان آم��ار تلفات خود هراس دارن��د و به هر نحوی
به دنبال پنهان سازی آن هستند ،سرویس اطالعات
ارتش و کمیتههای مردمی یمن در گزارش��ی فاش
کرد ،طی فقط س��ه ماه گذش��ته ،بی��ش از ده هزار
شبهنظامی وابسته به ائتالف س��عودی  -اماراتی در
جبهههای مختلف غرب یمن کشته یا زخمی شدند.
این سرویس طی گزارشی اعالم کرد که طی سه
ماه گذشته ،یعنی از اول میتا پایان ماه جوالی ،سه
هزار و هفتصد و سیزده شبهنظامی وابسته به ائتالف
سعودی از استانهای جنوبی یمن کشته شدهاند و
ش��ش هزار و سیصد و ش��صت و یک نفر ()6361
در نبردهای س��احل غرب��ی در جبهههای مختلف
اس��تان «الحدیده» زخمی شدهاند .این آمار مربوط
به جبهههای «کرش»« ،الموزع» و «الوازعیه» است
که ائتالف س��عودی آمریکایی قص��د دارد از طریق
آنها ،ساحل غربی یمن را اشغال کند.
سه هزار و سی و سه جسد متعلق به شبهنظامیان
وابسته به ائتالف سعودی در ساحل غربی ،چهارصد
و شصت وشش کشته متعلق به این شبهنظامیان در
جبهه «الوازعیه» و دویست و چهارده کشته از جبهه
«کرش» است.
همچنی��ن چه��ار ه��زار و هش��تصدون ُه نفر از

ش��بهنظامیان هادی از استانهای جنوبی در ساحل
غربی 974 ،نفر در جبهه الوازعیة و موزع و  578نفر
در جبهه کرش زخمی ش��دند .حال اغلب زخمیها
نیز وخیم است و اغلب برای درمان به خارج از کشور
انتقال یافتهاند .تا جایی که سه هزار و  68نفر از آنها
تا نیمه ماه جوالی پیش به مصر و هزار و  319نفر
از آنه��ا به هند انتق��ال یافتهاند و بقیه یعنی هزار و
 974نفر در بیمارستانهای عدن تحت درمانند.
از  ۲۳خرداد  ،۱۳۹۷ائتالف س��عودی با هدف
اش��غال بن��در الحدیده در یمن ک��ه تحت کنترل
انصاراهلل اس��ت ،به این بندر حمل��ه کرد.این اقدام
با وجود هش��دارهای بینالمللی درباره پیامدهای
فاجع��ه بار انس��انی ناش��ی از این حمل��ه ،صورت
گرفت .حتی یونیس��ف هش��دار داد که این حمله
میتواند ج��ان  300هزار کودک را در این منطقه
پرجمعی��ت تهدید کند و از رس��یدن مواد غذایی
به میلیونها نفر جلوگیری نماید اما عربس��تا ن و
امارات به این هشدارها بیتوجهی کردند.
خب��ر دیگر از یم��ن آنکه یکی از ش��رکتهای
بزرگ مش��اوره و حس��ابداری انگلیس ب��رای عقد
قرارداد مهمی جهت کمک به طراحی و مدرنسازی
تجهیزات ارتش عربس��تان وارد مذاکره شده است؛
رایزنی این شرکت برای همکاری با کشوری متهم به
جرایم جنگی در یمن مورد انتقاد قرار گرفته است.

پاسخ تند ترکیه به زبان تهدید آمریکا

همزم��ان با اوجگیری تنشها میان آنکارا و واش��نگتن،
بحــــ�ر ا ن
رئیسجمه��ور ترکی��ه با تاکید ب��ر اینکه آن��کارا هرگز
تهدیدات را تحمل نخواهد کرد به دولت واش��نگتن هشدار داد از تهدید این
کشور خودداری کند.
«رجب طیب اردوغان» ،رئیسجمهور ترکیه به دولت واش��نگتن هشدار
داد از زبان تهدیدآمیز علیه آنکارا اس��تفاده نکنید .وی در جمع خبرنگاران با
تاکید بر اینکه این اقدام س��ودی برای دو طرف ندارد اعالم کرد این موضوع
[بازداش��ت کشیش آمریکایی] در چارچوب قوانین است .اردوغان با تاکید بر
اینکه ترکی��ه هرگز تهدیدات را تحمل نخواهد ک��رد ،گفت« :هیچکس حق
ام��ر کردن به ترکیه را ندارد .ما هرگز تهدیدات را تحمل نمیکنیم .حکومت
قانون برای همه است و هیچ استثنایی برای آن قائل نمیشویم».
تنش میان آنکارا و واش��نگتن درپی بازداشت یک کشیش آمریکایی در
ترکیه به اتهام همکاری با س��ازمان گولن و مانع تراش��ی آمریکا درخصوص
تحویل جنگندههای اف 35-و نگرانی آن درخصوص فروش سامانه اس400-
روسیه به آنکارا ،افزایش یافته است .آنکارا گفته است اندرو برانسون،کشیش
آمریکای��ی ،که بیش از دو ده��ه در ترکیه زندگی کرده اس��ت ،با طرفداران
فتحاهلل گولن همدس��ت بوده است .این کشیش آمریکایی همچنین به اتهام
جاسوس��ی و حمای��ت از پ ک ک (ح��زب کارگران کردس��تان ترکیه) در
دادگاهی در ترکیه محاکمه ش��د .این کش��یش آمریکایی به مدت حدود دو
سال در ترکیه بازداشت بود ،بازداشت خانگی قرار گرفت.

Pars Today

نیجریه :عف��و بینالملل اعالم ک��رد ،ایالت زامفارا
نیجریه کامال تحت کنترل "راهزنان مسلحی" است که
در س��الجاری میالدی تاکنون دستکم  371تن را به
قتل رساندهاند .این سازمان ناظر حقوق بشر اظهار کرد،
گروگانگیریهای روزانه و هجوم این افراد به سراسر این
ایالت ،ساکنان آن را دچار هراس دائمی کرده و درگیریها
میان گلهداران و کشاورزان هزاران نفر را آواره کرده است.
ایالت زامفارا از سال  2012و آغاز درگیریهای گلهداران
و کشاورزان شاهد موجی از خشونتها بوده است.

چالش

ش��رکت "پرایس واتر هاوس کوپرز" ()PwC
تایید کرد برای پروژه مذکور که بخش��ی از تحول
عمده در وزارت دفاع عربستان جهت تجهیز بهتر و
حمایت از نیروهای خط مقدم است ،پیشنهاد داده
اس��ت .این شرکت اعالم کرد که وارد روند مناقصه
با حضور ش��مار دیگری از شرکتها شده است اما
جزئی��ات دیگری ارائه نکرد .انج��ام مذاکرات برای
عقد قراردادی ک��ه ارزش چندین میلیونی خواهد
داشت ،با اعتراض گروههای فعال مواجه شده است.

توجیه بیتعهدی آمریکا با متهم سازی چین

در اقدامی که برگرفته از توجیهات واشنگتن برای عدم
ش�رق آس�يا
پایبن��دی ب��ه تعهداتش در قبال کره ش��مالی اس��ت،
توگوها
رئیسجمهور آمریکا در یک سخنرانی با تکرار مواضع خود درباره گف 
با کره ش��مالی ،به چی��ن درباره اقدام احتمالی برای «س��د راه ش��دن» در
موضوع این مذاکرات هشدار داد.
رئیسجمه��ور آمریکا در س��خنرانی در ایالت فلوریدا عالوه بر مس��ائل
داخلی و انتخابات میان دورهای سالجاری این کشور ،درباره مسائل خارجی
از قبیل ایران ،کره شمالی ،چین و رژیم صهیونیستی هم صحبت کرد .او در
جمع هوادارانش درباره دیدار خود با رهبر کره ش��مالی در سنگاپور صحبت
ک��رد و گفت که «اوضاع دارد به خوبی پیش میرود» و البته به چین درباره
«سد راه شدن» در برابر مذاکرات با پیونگ یانگ هشدار داد.
رئیسجمهور آمریکا گفت« :ما در موضوع کره شمالی داریم خوب پیش
میروی��م اگرچ��ه من اینطور فک��ر میکردم که ما با چی��ن هم خیلی خوب
داشتیم پیش میرفتیم اما شاید چین دارد (در موضوع کره شمالی) سد راه
ما میش��ود ،اما قبل از اینکه ش��ما بخواهید درباره آن فکر هم بکنید ،ما این
موضوع را متوجه خواهیم شد و حل خواهیم کرد».
وی ادامه داد« :البته داریم خ��وب پیش میرویم .همانطور که میدانید
ما گروگانهایمان (اجس��اد نظامیان آمریکایی کشته شده در جنگ دو کره)
را برگرداندی��م ،هیچ آزمایش اتمی انجام نمیش��ود ،فکر میکنم روابط ما با
رئیس کیم (رهبر کره شمالی) خیلی خوب است.
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حامیان حقوق بشر همدستی عربستان در درگیری
یم��ن را که با حم�لات هوایی خ��ود غیرنظامیان
بس��یاری را کش��ته و مرتکب جرایم جنگی شده،
محکوم میکنند.
پیتر فرانکنتال ،مدیر عفو بینالملل در انگلیس
در ح��وزه اقتصادی از ش��رکت مذکور خواس��ت تا
درباره اقداماتش شفافس��ازی کن��د .او تاکید کرد:
همانند دیگر ش��رکتها ،ش��رکتهای حسابرسی
بینالمللی بای��د اطمینان حاص��ل کنند که حین

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ

عملیاتهایشان دستشان به نقضهای حقوق بشری
آلوده نش��ود ،یا به صورت مستقیم به آنها از طریق
روابط تجاریش��ان مرتبط نش��وند .س��ازمان ملل
رهنمودهایی درباره تجارت و حقوق بشر دارد و علنا
ی طرف
تاکید دارد که اگر شرکتی از سوءاستفادهها 
مقابل س��ود ببرد ،همدست اقدامات اوست .در این
میان کابینه عربستان اعالم کرد که حمله انصاراهلل
به دو نفتکش این کش��ور نشاندهنده "میزان خطر
این گروه علیه امنیت منطقه و جهان" است.
کابینه عربس��تان در جلسه خود در اظهاراتی
علیه مقاومت یمن ادعا کرد" :حمله هفته گذش��ته
انصاراهلل یمن به دو نفتکش عربستان نشان دهنده
میزان خطری است که حوثیها برای امنیت منطقه
و جه��ان دارند .تهدیدات علیه نفتکشها بر آزادی
تجارت جهانی و دریانوردی در تنگه باب المندب و
دریای سرخ تأثیر میگذارد".
کابینه عربس��تان بر "اهمیت" تحویل اس��تان
الحدی��ده و بندر آن به دولت مس��تعفی یمن برای
ممانعت از بهکارگیری این اس��تان به عنوان پایگاه
نظامی برای هدف ق��رار دادن دریانوردی و تجارت
جهان��ی تأکید کرد .اخیرا انصاراهلل یمن دو نفتکش
عربس��تان را در دریای س��رخ مورد هدف قرار داد.
اس��تان الحدیده یمن اخیرا ش��اهد عملیات نظامی
ائتالف عربی به رهبری عربستان بوده است.

ارتش سوریه نابودگر طر حهای صهیونیستی -آمریکایی

همزمان با پیش��رویهای گس��ترده ارت��ش در مناطق
غ�رب آس�يا
مرزی ،رئیسجمهور سوریه به مناسبت سالگرد تأسیس
ارتش این کش��ور تأکید کرد که این ارتش س��پر محکم س��وریه در مقابله با
«توفانهای شر و دشمنی» است.
«بش��ار اسد» به مناس��بت هفتاد و سومین س��الگرد تأسیس ارتش این
کشور در مجله «جیش الش��عب» اظهاراتی را مطرح کرد .اسد در این مجله
تأکید کرد که ارتش س��وریه س��پر محکم این کشور در مقابله با «توفانهای
شر و دشمنی» است و بخشهای طرح صهیونیستی  -آمریکایی را یکی پس
از دیگری ناکام میکند؛ طرحهایی که همه را بدون اس��تثناء هدف قرار داده
اس��ت .وی در ادامه اظهارات خود تصریح کرد که نیروهای ارتش س��وریه در
مقابله با تروریس��م هدفمند و حامیان منطقهای و بینالمللی آن ،دستاورد و
پیروزیهای زیادی به دست آوردهاند.
رئیسجمهور سوریه با تأکید بر اراده ارتش سوریه برای پاکسازی وجب
ب��ه وجب خاک این کش��ور ،خطاب به نیروهای ارتش گفت« :ش��ما به همه
دنیا طی هفت س��ال و نیم ثابت کردی��د که یک مکتب کامل در ملیگرایی،
مردانگی ،جانفش��انی و فداکاری هس��تید» .اس��د نیروهای ارتش س��وریه را
دژهای مستحکمی توصیف کرد که گروههای تروریستی در برابر دروازههای
آن از هم فرو میپاشند و سستی در اراده آنان به وجود نیامده است.
وی ادامه داد« :به مدد جانفش��انیها و قهرمانیهای شما ،ما به امنیت و
ثبات امروز در بیشتر مناطق رسیدیم...
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ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﻤﺎﺱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰﺍﺭ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎ ﺁﺩﺭﺱ :ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ – ﺳﻨﻨﺪﺝ – ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺁﺯﺍﺩﮔﺎﻥ -ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ

ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺗﺎ  14ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭼﺎپ ﻛﻠﻴﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎ ﺑﻌﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ) .ﭼﺎپ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ(
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺁﮔﻬﻰ 21701 :

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺭﺍﻩ ﻭﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ

