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اروپا نیازمند بازنگری ریشه ای 
مهسا شاه محمدی 

اروپ��ا در قالب اتحادی��ه اروپایی با نزدیک به 30 عضو 
هم��واره ادعای ق��رار داش��تن در ردی��ف قدرت های 
برت��ر جهانی را س��ر داده و با این ادعا نیز خواس��تار 
اجرای اهداف و سیاس��تهایش در بسیاری از کشورها 
و س��اختارهای نظام جهانی ش��ده اس��ت. این ادعاها 
در حالی همچنان از س��وی اروپا مطرح می ش��ود که 
بررس��ی روند تحوالت جهانی ن��کات قابل توجهی را 

نشان می دهد. 
اروپ��ای مدعی اقتصاد و سیاس��ت برتر ب��ودن امروز در 
درون خ��ود از یک س��و با بحران های ش��دید اقتصادی 
مواجه اس��ت که اعتراض ه��ای خیابان��ی مردمی را به 
همراه داشته است در حوزه سیاست نیز انسجامی میان 
این کش��ورها نیس��ت چنانکه اکنون برگزیت و خروج 
انگلیس از اتحادیه اروپا به یک بحران ش��دید برای این 
اتحادیه مبدل شده است. در حوزه اجتماعی نیز راست 
گرای��ی یا همان جریان های ملی گرایی در حال رش��د 
است که تهدیدی برای س��اختارهای سیاسی حاکم بر 
کش��ورهای اروپایی و البته نظام های پادشاهی در این 
قاره اس��ت. بحران آواره های جنگ های جاری در جهان 
بویژه از کش��ورهای خاورمیانه و آفریقا را نیز باید به این 
وضعیت افزود. در حوزه سیاس��ت جهانی نیز از یک سو 
با بحران جنگ تجاری با محوریت تعریفه های آمریکایی 
بر کاالهای اروپایی مواجه هس��تند که اقتصاد اروپا را با 
چالش مواجه کرده اس��ت. تنشها میان اروپا و روسیه از 
یک سو و چالشهای موجود میان اروپا و چین را نیز باید 
به این چالش��ها افزود که در حوزه سیاس��ی و اقتصادی 
هزینه های سنگینی به قاره سبز وارد کرده است. مسئله 
کره شمالی و نیز موضوع ایران با محوریت برجام را نیز 
باید به این وضعیت افزود. آنچه ذکر ش��د تنها بخش��ی 
از چالش��های درونی و بیرونی اروپاس��ت که عمال واژه 
اتحادیه اروپایی را به یک لفظ مبدل کرده که پشتوانه ای 
برای آن وجود ندارد. حال این سوال مطرح می شود که 

راهکار اروپا برای خروج از این وضعیت چیست؟ 
برای پاسخ به این سوال ریشه یابی بحران های اروپایی 
اصلی مهم و ضروری اس��ت. اروپایی ها از جنگ جهانی 
دوم به بهانه طرح مارش��ال، تحت سیطره آمریکا قرار 
گرفته اند و عمال استقالل رفتاری از خود ندارند. اکنون 
بس��یاری از بحران های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و 
امنیتی اروپا برگرفته از همین رفتارهای آمریکایی است 
در حالی که در حوزه سیاست خارجی نیز عملکردهای 
نادرس��ت آمریکا در قبال روس��یه، چی��ن، ایران، کره 
ش��مالی و... زمینه س��از نابس��امانی در صحنه جهانی 
ش��ده که تاوان آن را اروپا می پ��ردازد. به عنوان نمونه 
با چرتغ س��بز آمریکا، ترکیه به س��وریه تجاوز نظامی 
کرده که بحران آوارگان و تروریسم آن گریبان اروپا را 
خواهد گرف��ت. با توجه به این مولفه ها می توان گفت 
که اروپا برای رهایی از این وضعیت در کنار برنامه های 
اقتصادی و تکیه بر انس��جام درونی به یک مولفه مهم 
نیاز دارد و آن بازنگری ریشه ای در سیاست هایش است 
ک��ه مح��ور آن را دوری از آمریکا به جای مطیع بودن 
تش��کیل می دهد. رویکردی که ت��ا اروپا به اجرای آن 
نپردازد شرایط تغییری نخواهد کرد و اتحادیه اروپایی  
جز بحران های داخلی و جهانی و تشدید روند فروپاشی 

گزینه ای در پیش روی نخواهد داشت. 

دیدگاه

کره جنوب�ی: رس��وایی فزاینده فس��اد وزی��ر جدید 
دادگس��تری کره جنوبی باعث ش��ده است تا موجی از 
اعتراضات در سراس��ر این کش��ور ب��ه راه بیفتد. ده ها 
ه��زار تن از معترضان چهارش��نبه گذش��ته در مرکز 
شهر س��ئول دس��ت به راهپیمایی اعتراضی علیه چو 
کوک، وزیر دادگس��تری کره جنوبی زدند و دیروز هم 

اعتراضات جدیدی در سراسر این کشور برگزار شد.

ذرهبین

عادی سازی روابط با اسرائیل خیانتی بزرگ است
نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تونس بار دیگر تأکید کرد که عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیستی خیانتی بزرگ است و عامالن عادی سازی با این رژیم 

بایستی محاکمه شوند.
»قی��س س��عّید« نامزد دور دوم انتخابات ریاس��ت جمهوری تون��س در مناظره 
تلویزیون��ی درب��اره عادی س��ازی روابط ب��ا رژیم صهیونیس��تی تأکی��د کرد که 
عادی س��ازی با این رژیم خیانتی بزرگ است.س��عّید افزود که عامالن عادی س��ازی 
روابط با رژیمی که یک ملت را س��رکوب و آواره کرده است، بایستی محاکمه شوند. این 
نامزد انتخابات ریاس��ت جمهوری تونس همچنین گفت که عادی سازی کال اشتباه است 
چرا که ما در وضعیت جنگ با رژیم غاصب قرار داریم.سعّید درباره بازدید صهیونیست ها 
از معاب��د یهودی��ان در تونس نیز گفت که مخالف ورود دارندگان گذرنامه اس��رائیلی به 
تونس است ضمن اینکه »ما با یهودیان تعامل داریم اما اسرائیلی ها را نمی پذیریم.« دور 

دوم انتخابات ریاست جمهوری تونس قرار است امروز برگزار شود.

رویکرد تعاملی پکن- وهلی نو 
»شی جین پینگ«، رئیس جمهور چین ، دیدارش با »نارندرا مودی« نخست وزیر 
هند را صریح و دوس��تانه توصیف کرد و گفت پیش��نهادات ارائه ش��ده را دنبال 

خواهد کرد.
در این گفت وگوی چند س��اعته، مس��ائل مهمی نظیر مناقشات مرزی، افزایش 
کس��ری بودجه و روابط نظامی نزدیک چین با پاکستان مورد بحث قرار گرفتند. 
ش��ی گفت: » به عنوان دو دوس��ت، گفت وگوهای صریحی داشتیم«. وی افزود:  »به 
دنبال گفت وگوهای بیش��تر هستم. ممکن است پیشنهاداتی که مطرح شد دنبال کنم«. 
مودی نخس��ت وزیر هند نیز گفت، او و ش��ی به توافق رس��یده اند تا اختالفات را به طور 
عاقالن��ه  مدیری��ت کنند و اجازه ندهند این اختالفات به منازعه تبدیل ش��ود. وزیر امور 
خارجه هند درباره دیدار رهبران دو کشور گفت، گفت وگوی آنها حدود 5 ساعت به طول 
انجامی��د و گاه��ی نیز بحث بین این دو باال می گرفت. هن��د، خواهان برگزاری رزمایش 

نظامی با چین و تقویت تبادالت مرزی و توریسم شد. 

سرپرست وزارت امنیت داخلی آمریکا استعفا کرد
رئیس جمهوری آمریکا از کناره گیری سرپرس��ت وزارت امنیت داخلی این کشور 

خبر داد.
 دونال��د ترامپ رئیس جمه��وری آمری��کا از کناره گیری »کوین م��ک آلینان« 
سرپرست وزارت امنیت داخلی این کشور خبر داد.وی که از ماه آوریل عهده دار 
این سمت بوده، سومین فردی است که از زمان روی کار آمدن ترامپ پُست خود 
را در این وزارتخانه ترک می کند.برخی منابع آگاه می گویند مک آلینان به میل خود 
اس��تعفا داده حال آنکه از بابت سیاست های افراطی در حوزه مهاجرت، تنش هایی نیز با 
مسئوالن کاخ سفید داشته است. ترامپ ضمن تقدیر از تالش های او در راستای اجرای 
سیاس��ت های ضد مهاجرتی دولت واش��نگتن، اعالم کرد سرپرس��ت آتی وزارت امنیت 
داخلی را هفته آینده مش��خص می کند. »آندرا تامس��ون«، مع��اون وزیر خارجه آمریکا 
در امور کنترل تس��لیحاتی و امنیت بین المللی نیز اعالم کرده که قصد دارد از س��متش 

استعفا کند و »مایک پامپئو« وزیر امور خارجه آمریکا نیز این خبر را تایید کرد.

علی تتماج 

س��وریه از س��ال 2011 با هجوم تروریسم اجاره ای و حامیان 
منطقه ای و فرامنطقه ای تروریس��ت به کانون اصلی تحوالت 
منطقه و حتی جهان مبدل ش��ده است بویژه اینکه دمشنان 
مقاوم��ت بر آن بوده اند تا از بحران س��ازی ب��رای به زانو در 
آوردن مقاومت و تحقق طرح خاورمیانه بزرگ یا همان تسلط 
آمریکا به منطقه بهره گیرند. فرآیندی که البته مقاومت همه 
جانبه نظام و ملت سوریه و متحدانشان در برابر تروریست ها، 

محقق نشد و جهانیان به شکست طرح دشمنان سوریه اذعان 
کرده اند. در ادامه تحوالت س��وریه نکته قابل توجه س��خنان 
اخیر پوتین اس��ت. والدیمیر پوتین رئیس جمهور روس��یه با 
تاکید بر ل��زوم خروج نظامیان خارجی از س��وریه، گفت اگر 
در صورت درخواس��ت دمش��ق نیروهای روس نیز این کشور 
را ت��رک می کنن��د. وی همچنین تاکید ک��رد قانون خروج 
نظامیان خارجی از س��وریه باید برای تمام طرف های دخیل 
در این کش��ور اجرا ش��ود و استثناء نداش��ته باشد. حال این 
س��وال مطرح می ش��ود که چرا روس��یه این مواضع را مطرح 
کرده اس��ت و مفهوم این سخنان چیست؟ نگاهی بر تحوالت 
س��وریه نشان می دهد که دو دسته نیرو در این کشور حضور 
دارن��د. بخش��ی از این نیروها ش��امل گروه های تروریس��تی، 
صهیونیس��ت ها، نیروهای آمریکایی، فرانس��وی، انگلیس��ی، 
مزدوران س��عودی هستند که اخیرا حضور نیروهای ترکیه ای 
که به مناطق ش��مالی سوریه تجاوز کرده اند را نیز باید به آن 
افزود. دسته دوم نیروهایی همچون مستشاران نظامی ایران، 

ح��زب اهلل لبنان، گروه های مقاومت مردمی در قالب مدافعان 
حرم که از اکثر کشورهای اسالمی را شامل می شود، نیروهای 
روس��یه و در نقاط مرزی نیز مقاوم��ت مردمی عراق از جمله 

حشدالشعبی حضور دارند.
برخی محافل رس��انه ای و سیاس��ی بویژه در کشورهای غربی 
و قارون های منطقه همچون س��عودی و صهیونیست ها تالش 
دارند تا چنان عنوان کنند که مواضع پوتین به معنای خروج 
تمام این دو طیف از س��وریه اس��ت و به نوعی از خالی کردن 
پشت سوریه توسط مسکو و بعضا شکاف میان تهران و مسکو 
س��خن می گویند. این جوس��ازی رس��انه ای در حالی صورت 
می گیرد که تهران و مقاومت منطقه نیز همواره بر اصل پایان 
حضور تمام نیروهای خارجی در س��وریه تاکید داشته و مردم 
و نظام س��وریه ار تنها تصمیم گیرندگان سرنوشت کشورشان 
می داند  لذا تفاوتی میان دیدگاه روس��یه و ایران وجود ندارد  
و ای��ن جوس��ازی ها صرفا یک جنگ روانی ب��رای برهم زدن 

معادالت منطقه است. 

نکته کلیدی اینجاست که بر اساس منشور ملل متحد و قوانین 
جهان��ی دولت های مردمی و قانونی ب��رای حفظ امنیت و ثبات 
کشورشان می توانند از سایر کشورها و متحدانشان برای کمک به 
رفع بحران ها طلب کمک نمایند. دولت حاکم بر سوریه به اذعان 
جهانیان دولتی قانونی و مردمی اس��ت و حق اجرای این اصل را 
دارد. جبهه مقاومت، جمهوری اسالمی، مدافعان حرم، حزب اهلل 
لبنان، روسیه به درخواست نظام سوریه در این کشور قرار دارند 
و کارنامه آنها نیز موفقیت در برقراری امنیت را نش��ان می دهد و 
تا زمانی که نظام س��وریه خواس��تار باشد حضور آنها قانونی و بر 
اس��اس قوانین بین المللی است  در حالی که طیف مقابل یعنی 
تروریست ها، کشورهای غربی و صهیونیست ها و مزدوران سعودی 
و ترکیه در قالب متجاوز و مخل امنیت در سوریه حضور یافته اند. 
بر این اساس بر اساس قوانین جهانی این طیف به عنوان دشمنان 
سوریه باید این کشور را ترک کرده و سازمان ملل نیز موظف به 
اجرای این مهم است که تاکنون نیز کوتاهی کرده که نتیجه آن 
استمرار این تجاوزات و قربانی شدن هزاران انسان بی گناه است.  

یادداشت

با اس��تمرار سیاس��ت های غیر مردمی دولتمردان فرانس��ه 
به ریاس��ت جمهوری ماکرون،  معترضان به سیاس��ت های 
اقتصادی دولت دیروز و برای چهل وهشتمین شنبه متوالی 
اعتراضی در حالی به خیابان های فرانس��ه آمدند که ش��هر 

»تولوز« به عنوان مرکز این اعتراض ها تعیین شده بود.
پس از گذش��ت ۴۸ هفته، جلیقه زردها در خیابان های شهر 
تولوز یک بار دیگر بس��یج ش��ذند. این ش��هر میزبان جنبش 
اعتراض��ی بود که از2۶ آبان س��ال 13۹۷)1۷ نوامبر 201۸( 
راه ان��دازی ش��د.این رویداد در تولوز، از س��اعت 1۴ به وقت 
محلی آغاز شد و همانند آنچه در ماه های گذشته اعالم شده، 
میدان »کاپیتول« تولوز بار دیگر به روی معترضان بسته بود.
هر کسی که در این محدوده تظاهرات کند 135 یورو جریمه 
خواهد ش��د. در جریان تظاهرات شنبه گذش��ته، نزدیک به 

یکه��زار جلیقه زرد در خیابان ه��ای تولوز راهپیمایی کردند. 
در این پیوند، روزنامه منطقه ای »ال دپش دو میدی« نوشت: 
انتظ��ار می رود هزاران نف��ر از جلیقه زردها در تولوز گرد هم 
آیند. به گزارش این روزنامه فرانسوی، آمار و ارقام اعالم شده 
در ش��بکه های اجتماعی برای تع��داد تظاهرکنندگان متغیر 
اس��ت اما پلیس ملی تخمین می زند که تعداد آنها سه برابر 

بیشتر از شنبه هفته گذشته یعنی حدود سه هزار نفر باشد.
»ژان مارک مارتینه« رئیس فدراسیون تجاری مرکز شهر تولوز 
می گوید: این شهر تأثیرگذارترین شهر فرانسه است. چه صد و 
چه صد هزار نفر، جلیقه زردها مانع از کسب و کار ما در چهل و 
هشتمین شنبه اعتراض ها خواهند بود.روزنامه »اکتو« فرانسه 
نیز نوشت: این یک فراخوان ملی است که از سوی معترضان در 

شبکه های اجتماعی در شهر تولوز برنامه ریزی شده است. 

متعرضان حاکمیت نظام سرمایه داری بر فرانسه برای چهل وهشتمین شنبه به خیابان ها آمدند 
تولوز محور اعتراضی جلیقه زردها 

ضمن تاکید بر ادامه مقاومت یمن در برابر متجاوزان، رئیس 
کمیته عال��ی انقالب یمن در واکنش ب��ه قصد آمریکابرای 
اعزام هزاران نیرو به عربس��تان نوش��ت، واشنگتن به جای 
فرستادن نیرو برای جنگ به منطقه، برنامه هایی برای صلح 

و همزیستی مشترک بفرستد و جهان را غافلگیر کند.
 »مارک اس��پر« وزیر دفاع آمریکا  اعالم کرد، این کش��ور به 
درخواست »محمد بن سلمان« ولی عهد سعودی سه هزار نیرو 
به عربستان اعزام می کند. »محمد علی الحوثی« رئیس کمیته 
عالی انقالب یمن در واکنش به این موضوع در صفحه توییتر 
خود نوشت، »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا، دولت وی 
و وزیر دفاعش مارک اسپر به جای اعزام هزاران نیرو به منطقه 
غرب آسیا بهتر اس��ت برنامه هایی برای همزیستی مشترک، 
شهروندی برابر و دموکراسی به منطقه بفرستند نه برنامه هایی 

برای جنگ و ویرانی متحدانشان یا ملت های آزاد.
الحوثی در اشاره به نش��ان ملی آمریکا که یک عقاب است 
و در یک پای خود 13 ش��اخه تیر و در پای دیگر خود یک 
ش��اخه زیت��ون دارد، ادامه داد، اینکه ب��رای یک بار هم که 
شده بر اساس همین نشان زیتون برای متحدان خود صلح 
بفرستید، جهان را غافلگیر کنید و نشان دهید هنوز بخشی 
از انس��انیت مورد ادعای خود را داری��د هرچند به متحدان 
خ��ود در س��اختن بدترین فاجع��ه انس��انی در جهان علیه 
مل��ت یمن کمک کرده اید. وی در پایان خطاب به ترامپ و 
دولتش نوش��ت، ملت یمن که تا کنون از نیروها، سالح ها و 
فرماندهی ائتالف توسط شما نترسیده از افزایش تعداد آنها 
نیز هراسی ندارد زیرا بر خدا توکل می کند؛ ائتالفی که ثابت 

کرده آمریکا ملت یمن را می کشد.

واکنش مقاومت یمن به اعزام نیروی آمریکایی به ریاض
واشنگتن از جنگ ویتنام عبرت بگیرد

 لبیک دولت عراق به 
ضرب االجل مرجعیت عراق

دولت عراق در پاس��خ به ض��رب االجل مرجعیت 
ع��راق برای پیگرد عامالن تیراندازی به تظاهرات 
کنندگان از تش��کیل ی��ک کمیته عالی تحقیق و 
بی طرف برای شناسایی و مجازات عامالن کشتار 

تظاهرات کنندگان خبر داد.
دفتر »ع��ادل عبدالمهدی«، نخس��ت وزیر عراق 
بیانیه ای درباره »کمیته عالی تحقیق« مربوط به 
وقای��ع همراه با تظاهرات اعت��راض آمیز اخیر در 
این کش��ور صادر کرد.در این بیانیه آمده اس��ت: 
در پاس��خ به خطبه روز جمع��ه مرجعیت دینی 
و به منظ��ور تکمیل تحقیق های ج��اری، دولت 
یک کمیته عالی تحقیق را تش��کیل داده اس��ت 

که مرکب از وزارتخانه های ذیربط، دس��تگاه های 
امنیت��ی و نمایندگان��ی از ش��ورای عالی قضایی، 
مجلس نمایندگان و کمیسیاری حقوق بشر است 
تا به نتایج عینی و مش��خصی دس��ت یابد. دفتر 
نخس��ت وزیر عراق افزود: ای��ن کمیته قصد دارد 
عامالن )عامالن کش��تار و خونری��زی در جریان 
اعتراضات اخیر( را به دستگاه قضایی ارجاع دهد 
تا عادالنه مجازات ش��وند و تعقیب، بازداش��ت و  
دادرسی و محاکمه  آنها فارغ از هر گونه وابستگی 

و مواضعشان بی طرفانه صورت گیرد.
شیخ »عبدالمهدی الکربالیی« امام جمعه کربال و 
نماینده آیت اهلل سیستانی مرجع عالیقدر عراق در 
نماز جمعه روز جمعه این شهر با قرائت بیانیه ای 
تاکید کرد باید ظرف مدت معین و برای مثال دو 
هفته عوامل کشتار تظاهرات کنندگان اعتراضات 
اخیر مشخص و تعقیب قضایی شوند.نماینده آیت 

اهلل سیستانی با اشاره به اعتراضات هفته اخیر در 
بغداد و چندین اس��تان دیگر و کش��ته و زخمی 
ش��دن تعدادی زی��ادی از معترض��ان و نیروهای 
امنیتی کشف عامالن و تعقیب و مجازات قضایی 
آن��ان را خواس��تار ش��د.خبر دیگر از ع��راق آنکه 
رئیس دفت��ر نج��ات ایزدی های ربوده ش��ده در 
اقلیم کردس��تان عراق از آزادی چهار تن از چنگ 
داعشی ها از داخل اراضی سوریه خبر داد.حسین 
قایدی، رئیس دفتر نجات ایزدی های ربوده ش��ده 
در اقلیم کردس��تان عراق اعالم کرد: گروه هایی از 
این دفتر موفق شدند سه زن و یک کودک ایزدی 
را که توس��ط اعض��ای داعش در داخ��ل اردوگاه 
»الهول« واقع در حومه استان »حسکه« در شمال 
ش��رق سوریه ربوده شده  بودند، آزاد کنند. قایدی 
همچنین تاکید کرد: سه زن و یک کودک ایزدی 

به اقلیم کردستان عراق رسیدند. 

تجاوز نظامی آمریکا و ترکیه به خاک سوریه بحران انسانی و امنیتی در منطقه را تشدید می کند

 از آواره شدن 100 هزار نفر تا انتقال داعش به عراق 
گزارش

تجاوز نظامی آمریکا و ترکیه به خاک سوریه در حالی به آواره 
شدن 100 هزار نفر منجر شده که همزمان گزارش ها از اقدام 
آمریکا مبنی بر انتقال صدها داعشی از سوریه به عراق آن هم 

در آستانه اربعین حکایت دارد. 
ترکیه با چراغ س��بز یا بهت��ر بگوییم با تحری��ک آمریکا وارد 
میدانی ش��ده که جز تلفات انسانی و تشدید ناامنی در منطقه 
که هزینه های بس��یاری برای ترکیه خواهد داشت نتیجه ای به 
هم��راه ندارد. ترکیه طی روزهای اخیر با همراهی و هماهنگی 
آمری��کا تجاوز نظامی گس��ترده به س��وریه به عن��وان یکی از 
اعضای سازمان ملل را صورت داده است که می رود به فاجعه 
انس��انی مبدل شود. »برنامه جهانی غذا«، شاخه کمک غذایی 
سازمان ملل اعالم کرد، با تشدید خشونت ها در شمال سوریه 
ناش��ی از عملیات ترکی��ه، بیش از 100 ه��زار نفر بی خانمان 
شده اند. در چهارمین روز آغاز عملیات نظامی ترکیه در شمال 
عراق، یکی از نهادهای بین المللی امدادی وابس��ته به سازمان 
ملل آماری از تعداد بی خانمان های ناشی از درگیری ها در این 
منطقه منتش��ر کرده اس��ت. این نهاد امدادی درباره عملیات 
نظامی ترکیه در ش��مال سوریه ابراز نگرانی کرد و البته اعالم 
کرده که در همکاری با ش��رکای خود در حال ارائه کمک های 
انسان دوس��تانه به ساکنان شمال شرقی س��وریه است.بنا بر 
اع��الم برنامه جهانی غ��ذا، این نهاد در ح��ال ارائه کمک های 
غذایی به حدود 5۸0 هزار نفر از مردم س��اکن ش��مال ش��رق 
سوریه است؛ منطقه ای که در حال حاضر کنترل آن در دست 

گروه های ُکرد قرار دارد.
در ای��ن میان در رد ادع��ای ترکیه مبنی بر اه��داف امنیتی، 

عبدالباری عطوان نویس��نده و تحلیلگر مشهور جهان عرب در 
فایل ویدئویی خود در س��ایت رأی الیوم حمله ترکیه به شمال 
س��وریه را »تجاوز علی��ه حاکمیت ملی و وحدت س��رزمینی 
س��وریه« توصیف کرد.عطوان در پاس��خ به کسانی که حضور 
ایران و روس��یه و حزب اهلل در س��وریه را غیرقانونی می دانند، 
تأکی��د کرد: حضور ایران و روس��یه و حزب اهلل در س��وریه به 
دعوت دولت قانونی این کشور است. وی بار دیگر دولت سوریه 

را دولت قانونی این کش��ور توصیف و یادآوری کرد: این همان 
دولتی است که ولید المعلم وزیر امور خارجه آن با نمایندگان 
س��ایر کش��ورها و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد 
دیدار می کند. عطوان با تشریح هدف ترکیه از یورش به شرق 
فرات در سوریه گفت: ترکیه به شرق فرات تجاوز نظامی کرد، 
زیرا ثروت ملت سوریه یعنی نفت و گاز در این منطقه قرار دارد 
و زمین های کش��اورزی حاصلخیزی دارد. این نویس��نده عرب 

سپس با اشاره به مواردی که آمریکا پشت همپیمانان خود در 
منطقه را خالی کرده اس��ت، گفت: دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمری��کا قابل اعتماد نیس��ت، زیرا علی��ه هم پیمانانش توطئه 
کرده اس��ت. عطوان با اش��اره به رویکرد منافقانه برخی رژیم 
ه��ای عرب در قبال س��وریه گفت: رژیم های عرب س��وریه را 
با هزینه کردن دویس��ت میلیارد دالر ویران کردند. در همین 
حال خبرگزاری رسمی سوریه گزارش داد نیروهای آمریکایی 
همزمان با عملیات ترکیه در ش��مال ش��رق سوریه، ۸0 نفر از 
عناصر خارجی داعش را ب��ه خاک عراق منتقل کرده اند. خبر 
دیگر آنکه وزارت دفاع ترکیه مدعی ش��د نیروهای این کشور 
در جریان عملیات موس��وم به »چشمه صلح«، یک شهر را در 
ش��مال استان »حسکه« در سوریه به تصرف خود درآورده اند. 
ادعای ترکیه مبنی بر تصرف ش��هر رأس العین در حالی است 
که خبرگزاری فرانس��ه دقایقی بعد به نقل از شبه نظامیان ُکرد 
این خب��ر را تکذیب کرد. خبر دیگر آنکه برخی کارشناس��ان 
منطقه با توجه به حمله ترکیه به ش��مال س��وریه، می گویند 
که بازگش��ت س��وریه به اتحادیه عرب به منظور اتخاذ مواضع 
یکپارچه کش��ورهای عربی، قوت بیش��تری گرفته است. نکته 
قابل توجه آنکه سخنگوی گروه موسوم به »ارتش ملی لیبی« 
تح��ت فرماندهی خلیف��ه حفتر می گوید که تج��اوز ترکیه به 
ش��مال سوریه به فرار عناصر تروریس��تی داعش از زندان های 
این منطقه منجر می ش��ود. از سوی دیگر پوتین رئیس جمهور 
روسیه با تاکید بر لزوم خروج نظامیان خارجی از سوریه، گفت 
اگر در صورت درخواست دمشق نیروهای روس نیز این کشور 

را ترک می کنند.

وها  وج همه نیر  خر
از سوریه 

آگهى فراخوان جذب سرمایه گذار

با توجه به ضرورت و تمرکز واحدهاى خدماتى رفاهى جهت ارائه خدمات مورد نیاز رانندگان وسائط نقلیه ایرانى و خارجى و 
سرنشینان آنها در طول راههاى کشور بخصوص محورهاى ترانزیتى ، از کلیه سرمایه گذاران بخش خصوصى واجد شرایط (به 
شرح ذیل) احداث تیر پارك بصورت موردى و یا زنجیره اى ، دعوت میگردد در صورت داشتن  تمایل به سرمایه گذارى در 
این زمینه در ساعات ادارى به اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده استان کردستان واقع در سنندج خیابان اکباتان اداره 
سرمایه گذارى و نظارت بر بهره بردارى مراجعه و ضمن اخذ اطالعات مورد نیاز ، درخواست خود را جهت سرمایه گذارى در 

این زمینه به اداره کل یاد شده اعالم نمایند.
حداقل شرایط مورد نیاز جهت احداث تیر پارك 

1- حداقل مساحت مورد نیاز زمین 7000 مترمربع مى باشد.
2- محل مناسب احداث تیر پارك ترجیحا در شعاع 10-3 کیلومترى شهرها و مناطق مسکونى مى باشد.

3- محورهاى اولویت دار شامل: سنندج - مریوان ، سنندج - کامیاران ، سنندج - قروه- همدان  ، سنندج -دیواندره- سقز- 
بوکان ، دهگالن- حسین آباد ، دهگالن- کامیاران - بیجار- دیواندره و بیجار - زنجان ، بیجار - همدان و بیجار- قروه .

شناسه آگهى 627898

وزارت راه و شهرسازى 
سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى 

اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان کردستان


