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یم�ن: متجاوزان رژیم س��عودی مناطقی در اس��تان 
»الحدیده« یمن را هدف حمالت توپخانه ای گسترده 
قرار دادند. طبق اعالم رس��انه ها، منطقه »الدریهمی« 
هدف بیشترین حمالت س��عودی ها قرار گرفته است. 
خبر دیگ��ر آنکه مناب��ع یمنی اعالم کردن��د، پس از 
عقب نشینی نیروهای اماراتی از عدن و ورود نیروهای 
سعودی و اماراتی به این شهر در جنوب یمن، نیروهای 
دولت مستعفی یمن پرچم های امارات را از موسسات 

دولتی در عدن پایین کشیدند.

اردن: س��خنگوی دولت اردن اخبار منتش��ر شده در 
رس��انه های صهیونیس��تی درباره تمدید اجاره مناطق 
الباقوره و الغمر با رژیم صهیونیس��تی به مدت یکسال 
دیگ��ر را تکذیب کرد. »جمانه غنیمات« وزیر مش��اور 
در امور رس��انه و ارتباطات و س��خنگوی دولت اردن 
گفت که اخبار رس��انه های صهیونیستی درباره تمدید 
یکساله اجاره الباقوره و الغمر با اسرائیل صحت ندارد.

مصر: رئیس جمهور مخلوع مصر برای اولین بار از زمان 
برکناری، در ویدئویی درب��اره خاطرات خود از جنگ 
اکتب��ر 1973 علیه رژیم صهیونیس��تی صحبت کرد.
شبکه »آرشیف مبارک« ویدئویی از »حسنی مبارک« 
رئیس جمهور مخلوع مصر در شبکه »یوتیوب« منتشر 
کرد. وی گفت، زمانی که »انوار سادات« رئیس جمهور 
پیش��ین مصر تصمیم به جنگ علیه تل آویو گرفت، بر 
روی یک نقشه کار شد و مشورت میان پدافند هوایی 
و ارتش دوم و س��وم با حضور »سعد الشاذلی« رئیس 
س��تاد جنگ اکتبر و »احمد اس��ماعیل« وزیر پیشین 
جنگ زمانی زیادی برد و آمادگی های رسمی از آوریل 

1973 آغاز شده بود.

امارات: رئیس جمهور روس��یه از امضای قراردادهای 
جدیدی به ارزش 1.۴ میلیارد دالر میان کش��ورش و 
امارات در س��فر اخیرش به ابوظبی خبر داد. والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روس��یه در س��فرش به ابوظبی 
در نشستی با حضور نمایندگان بخش های تجاری دو 
کش��ور روس��یه و امارات اعالم کرد: امروز قراردادهای 
جدیدی به امضاء رس��ید ک��ه این قرارداده��ا درباره 
پروژه های��ی ب��ه ارزش ح��دود 1.۴ میلی��ارد دالر در 

حوزه های بسیار متنوعی است.

اس�پانیا: دادگاه عالی اسپانیا برای سومین بار از سال 
2017 میالدی، خواستار استرداد رهبر استقالل طلبان 
منطق��ه کاتالونیا از بلژیک شد.س��خنگوی دادس��تان 
بروکس��ل اعالم کرد، بلژیک سومین درخواست صدور 
حکم بازداش��ت را برای »کارلس پوئیگدمون« رئیس 

سابق دولت محلی کاتالونیا صادر کرده است.

کش�میر:  پلیس جامو و کش��میر در بیانیه ای اعالم 
کرد، در درگیری مس��لحانه ش��به نظامیان با نیروهای 
امنیتی هند، در مناقش��ات کش��میر، سه شبه نظامی 
کشته شدند. سربازان به دنبال گزارش های اطالعاتی 
مبنی براینکه پناهگاه ش��به نظامیان در روستایی واقع 
در جنوب کشمیر اس��ت، به این روستا حمله کردند. 
پلیس جامو و کش��میر در ای��ن بیانیه گفت: »)در این 

عملیات( تعدادی سالح ها و مهمات نیز کشف شد.«

ذرهبین

سرکوب آتش نشانهای معترض در پاریس
نیروهای پلیس فرانس��ه با آتش نش��انهای معترض در 
شهر پاریس درگیر شده و برای متفرق ساختن آنها از 

گاز اشک آور و ماشین های آب پاش استفاده کردند.
هزاران تن از آتش نشانهای معترض فرانسوی از سراسر 
این کش��ور به ش��هر پاریس آمدند تا به منظور طرح 
مطالباتشان و اعتراض به شرایط کاری خود تظاهرات 
کنند. این معترضان خواس��تار افزای��ش حقوق خود، 
تضمین مزایای بازنشس��تگی و توجه و احترام بیشتر 
از س��وی مقامهای مس��ئول به حرفه خود هستند.این 
آتش نش��ان های معترض تالش کردند تا از حصارهای 
فوالدی اطراف مجلس ُسفلی پارلمان فرانسه باال بروند 
و همزمان نیز افس��ران پلیس این کشور به سمت آنها 
گاز اشک آور شلیک می کردند.در ادامه گزارش شد که 
این تظاهرات به ش��رق ش��هر پاریس نیز کشیده شد 
و در آنجا این معترضان با برخورد ش��دیدتر نیروهای 
پلیس ضدش��ورش و ش��لیک بیش��تر نارنجکهای گاز 
اشک آور مواجه شدند. اریک برزو، یک آتش نشان ۴6 
س��اله اهل منطقه »اوبانی« در جنوب فرانس��ه گفت: 
یک خش��م واقع��ی در میان معترضان وج��ود دارد و 
مشکل این است که کسی به حرف ما گوش نمی دهد. 
به همین دلیل مردم هر چه بیش��تر عصبانی می شوند 
و وضعیت با خش��ونت بیش��تری همراه می شود. طی 
ماه های اخیر قش��رهای مختلف در فرانس��ه در قالب 
جلیق��ه زردها علی��ه حاکمیت نظام س��رمایه داری بر 
کشورشان تظاهرات کرده اند که با سرکوب گری دولت 
مواجه شده که 11 کش��ته و هزاران بازداشتی در پی 

داشته است. 

نیمچهگزارش

پیام اون با اسب سواری 
رهبر کره ش��مالی سوار بر اسب س��فید علیه تحریم های آمریکا صحبت کرده و 

خواستار خودکفایی بیشتر برای مایوس کردن واشنگتن شده است.
خبرگزاری رس��می کره ش��مالی تصاویری از کیم جونگ اون رهبر این کش��ور 
را س��وار بر اس��ب در »پائکتو« مرتفع ترین کوه این کش��ور منتشر کرده است. 
وی تحریم های آمریکا را محکوم کرده و خواس��تار تالش های بیش��تر در جهت 
خودکفایی برای مایوس کردن ایاالت متحده شده است. رفتن کیم به این کوهستان 
که یکی از مکان های بس��یار مقدس در کره شمالی محس��وب می شود.دستیاران رهبر 
کره ش��مالی متقاعد ش��ده اند کیم »عملیات بزرگی« را در نظر دارد انجام بدهد.گفته 
می شود کیم ایل سونگ بنیانگذار کره شمالی و پدربزرگ رهبر کنونی این کشور از کوه 
پائکتو برای مخفی ش��دن در زمان اشغالگری ژاپن استفاده کرده است. کیم جونگ ایل 

پدر رهبر کنونی نیز در این کوهستان به دنیا آمده است.

عدم رای گیری برای تحقیقات استیضاح ترامپ 
رس��انه های آمریکا گزارش داده اند مجلس نمایندگان این کشور فعاًل قصد ندارد 
در خصوص تحقیقات اس��تیضاح از رئیس  جمهور آمریکا در صحن عمومی این 

مجلس رأی گیری کند.
 »نانس��ی پلوس��ی«، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و رهبران حزب دموکرات 
تصمیم گرفته اند برگزاری رأی گیری عمومی در این مجلس در خصوص تحقیقات 
استیضاح از »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا را معلق کرده اند.  پایگاه پولیتیکو 
ای��ن خبر را به نقل از منابعی در کنگره آمریکا گزارش داده و افزوده این تصمیم ممکن 
اس��ت در مقاط��ع زمانی دیگر مورد ارزیاب��ی مجدد قرار بگیرد.  کاخ س��فید و برخی از 
سیاس��تمداران جمهوری خواه ب��ا توجه به اینکه نمایندگان دموک��رات بدون رأی گیری 
در مجلس نمایندگان تحقیقات اس��تیضاح از ترامپ را آغ��از کرده اند از همکاری با این 

تحقیقات خودداری کرده اند. 

جنگ هند و پاکستان بر سر آب
نخس��ت وزیر هند در اظهاراتی اعالم کرد که تصمیم دارد آب رودخانه هایی که 

به سوی پاکستان جریان دارد را به سوی ایالت »هاریانا« سرازیر کند.
»نارندرا مودی«  نخس��ت وزیر هند، در این رابطه گفت: در هفتاد سال گذشته 
آب رودخانه هایی که متعلق به کش��اورزان هاریانا بوده است وارد پاکستان می 
ش��ده اس��ت اما دولت هند جریان این رودخانه ها به س��وی پاکستان را مسدود 
خواه��د ک��رد. مودی تاکید ک��رد: دولت هند هم اکنون در ح��ال اجرایی کردن این 

تصمیم است. این آب متعلق به هند و کشاورزان هاریانا است. 
پی��ش از نیز برخی دیگ��ر از مقامات هندی از لزوم قطع جری��ان آب رودخانه هایی که 
از این کش��ور به پاکس��تان می روند صحبت کرده بودند. هند در نظر دارد برای فشار بر 
اس��الم آباد از آب به عنوان سالحی برای فش��ار حداکثری بر پاکستان استفاده کند. در 

ماه های اخیر روابط پاکستان و هند بر سر کشمیر با بحران همراه شده است. 

فرامرز اصغری 

جدای��ی طلبی و تجزیه طلبی یکی از مباحث مطرح در نظام 
بی��ن الملل اس��ت که بویژه در کش��ورهایی ک��ه دارای بافت 
یکس��ان نمی باش��ند بیش��تر نمود می یابد. نمود عینی این 
وضعی��ت جدایی طلبی را در اروپا می توان مش��اهده کرد که 
چن��د قرن جنتگ میان کش��ورهای این منطقه نمودی از آن 

اس��ت حال آنکه غرب با ادعای صعنتی ب��ودن و اقتصاد برتر 
جهان این دوران سراسر کشتار و نابسامانی را حاشیه ساخته 
و س��عی دارد تا خ��ود را محور تمدن جهان��ی معرفی نماید. 
نکته قابل توج��ه در باب طرح ها و مطالب��ات جدایی طلبانه 
دوگانگ��ی رفتاری غرب در این حوزه اس��ت ک��ه جای تامل 
دارد. به عنوان نمونه مناطقی همچون اس��کاتلند تحت سلطه 
بریتانیا و کاتالونیا اسپانیا را می توان نام برد که سالهاست به 

دنبال استقالل و جدایی هستند.
در ادام��ه همین روند نیکوال اس��ترجئون رئیس حزب ملی و 
وزیر اول اس��کاتلند گفت، اسکاتلند باید در سال 2020 یک 
همه پرس��ی اس��تقالل برگزار کند. این اقدام در حالی صورت 
می گیرد که  همه پرس��ی اول استقالل اسکاتلند سال 201۴ 
برگزار ش��د و گفته ش��د که ۵۵ درصد از ش��رکت کنندگان 
ب��ا جدایی از بریتانی��ا ابراز مخالفت کردن��د و  دولت بریتانیا 

ادعا کرد که این موضوع تمام ش��ده اس��ت حال آنکه آمارها 
و گزارش ها نش��ان می دهد که انگلیس��ی ها با مهندسی این 
همه پرس��ی و بویژه محروم س��ازی اسکاتلندی های خارج از 
اسکاتلند از حضور در این همه مانع از اجرای این طرح شدند. 
در کاتالونیا نیز در حالی همه پرسی جدایی برگزار و رای هم 
آورد اما اس��پانیا به مقابله ب��ا این روند پرداخت چنانکه اخیرا 
دادگاه عالی اس��پانیا برای سومین بار از سال 2017 میالدی، 
خواس��تار اس��ترداد رهبر اس��تقالل طلبان منطقه کاتالونیا از 
بلژیک ش��د. این در حالی که برای رهبران این جدایی طلبی 

100 سال زندان اعالم شده است. 
نکته قابل آن است که کشورهای اروپایی و آمریکا به شدت از 
این سرکوب گریها حمایت کرده اند حال آنکه همین کشورها 
در قبال کشورهای خاورمیانه چنین رویکردی ندارند و تجزیه 
منطقه را اص��ل اولیه می دانند. به عنوان نمونه بایدن معاون 

اوباما رئیس جمهور س��ابق آمریکا که پی��ش تر طرح تجزیه 
ع��راق را مطرح ک��رده بود اخیرا تجزیه افغانس��تان را راهکار 
این کش��ور عنوان کرده بود. در همین حال آمریکا و اروپا به 
ش��دت از تجزیه سوریه حمایت می کنند که وضعیت مناطق 
کردنش��ین این منطقه نمودی از این طراحی اس��ت. شواهد 
نشان می دهد که غرب برای تمام کشورهای منطقه در قالب 
ط��رح خاورمیانه بزرگ طرح تجزی��ه در نظر گرفته و چنانکه 
حوزه بالکان را به کش��ورهای کوچک مبدل کردند به دنبال 

تکرار آن در خاورمیانه هستند. 
نگاه��ی بر آنچه در اس��پانیا و اس��کاتلند می گ��ذرد به خوبی 
دوگانگی و سیاسی کاری غرب در قبال حق تعیین سرنوشت 
را آشکار می س��ازد چنانکه برای خاورمیانه این تجزیه طلبی 
مج��از و تحت حمایت اس��ت و برای خود اروپ��ا و آمریکا به 

شدیدترین وضعیت سرکوب می شود. 

یادداشت

 در پی تشدید آتش افروزی

آمریکا در بحران هنگ کنگ صورت گرفت

 اخطار شدید اللحن پکن 
به کنگره آمریکا 

با تشدید دخالت های آمریکا در امور داخلی چین، چین دیروز  »خشم 
شدید« خود را بعد از رای گیری در مجلس نمایندگان آمریکا درباره 

حمایت از آزادی های مدنی در هنگ کنگ اعالم کرد.
گنگ ش��وانگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در بیانیه ای 
اع��الم ک��رد »ما از آمری��کا می خواهی��م ف��وری از مداخله در 
امور هنگ کن��گ و امور داخلی چین دس��ت بردارد«. مجلس 
نمایندگان آمریکا روز سه شنبه قانون حقوق بشر و دموکراسی 
در هنگ کنگ را تصویب کرد که تهدید لغو وضع اقتصادی ویژه 

را که واش��نگتن به هنگ کنگ اعطا کرده است، به دنبال دارد.
این قانون که باید در سنا به رای گذاشته شود، حفظ این وضع 
ویژه را به تایید س��االنه اوضاع مربوط به رعایت حقوق مدنی از 
جانب مقامات هنگ کنگ در وزارت امور خارجه آمریکا مشروط 
می کند. همچنین برای همه مس��ئوالنی که آزادی های بنیادی 
را در هنگ کنگ نقض کنند تحریم هایی در نظر گرفته ش��ده 
است. هنگ کنگ از چهار ماه پیش به صحنه بحران سیاسی بی 
سابقه از زمان پیوسته به چین در سال 1997 تبدیل شده است. 

معترضان گاهی با خشونت به کاهش آزادی ها اعتراض دارند و 
اصالحات دموکراتیک را خواس��تارند. در این شرایط سخنگوی 
وزارت خارجه چین هشدار داد رای نمایندگان آمریکا منجر به 
اقدامات شدید از سوی چین خواهد شد، اما به جزئیات اشاره ای 
نکرد. وی گفت: آمریکا منافع قابل توجهی در هنگ کنگ دارد. 
اگر این الیحه به طور قطعی تصویب شود نه تنها به منافع چین 
و روابط چین و آمریکا آسیب وارد می کند بلکه آسیب جدی هم 

به منافع آمریکا وارد می کند.

تقدیر نصراهلل از دولت و همدلی مردم لبنان
دبی��رکل حزب اهلل ضمن تقدی��ر از همدلی مردم لبنان در آتش  س��وزی های 
اخیر، اعالم کرد، این آتش س��وزی ها فرصتی برای دولت اس��ت تا کاستی ها 

را جبران کند.
»س��ید حس��ن نصراهلل« دبیرکل حزب اهلل در مجلس عاش��ورایی مرکزی در 
»مجمع الش��هداء« ضاحیه بیروت از طریق ویدئو کنفرانس  س��خنرانی کرد.
از جمله موضوعاتی که نصراهلل به آن پرداخت آتش سوزی های لبنان بود. وی 
گفت، آتش سوزی هایی که رخ داد بر همه لبنان و لبنانی ها اثر گذاشت. نصراهلل 
در ادام��ه تأکید ک��رد: لبنانی ها ثابت کردند که ماف��وق اختالفات طایفه ای و 

مذهبی عمل می کنند؛ این اتفاقات نباید منجر به رویکردهای فرقه ای شود.
وی در ادامه روحیه مس��ؤولیت پذیری میان لبنانی ها را س��تود، کس��انی که به 
آس��یب دیدگان ناشی از آتش س��وری کمک کردند و خانه های خود را در اختیار 
آنها گذاشتند. دبیرکل سپس حزب اهلل اعالم کرد، این آتش سوزی ها فرصتی برای 
دولت است تا کاستی ها را جبران کند. دولت و قوای سیاسی باید در برخورد با این 
اتفاق مسؤولیت پذیر باشند.  افزایش گرمای هوا در لبنان و وزش باد شدید منجر 
به وقوع آتش س��وزی ش��دید در مناطقی از شمال تا جنوب لبنان شده است. در 
پی تشدید آتش سوزی هایی که از دوشنبه هفته جاری آغاز شده و برخی مناطق 
مسکونی را محاصره کرده است، لبنان دیروز از برخی کشورها درخواست کمک 
کرد. »سعد الحریری« نخست وزیر لبنان اعالم کرد، تماس هایی با برخی کشورها 

برای فرستادن هواپیما و دیگر وسایل ویژه خاموش کردن آتش داشته است.
از سوی دیگر وزیر دفاع لبنان اعالم کرد رژیم صهیونیستی از آتش سوزی های 
اخیر این کشور، به عنوان فرصتی برای ساخت دیوار بتونی مرزی سوء استفاده 
می کن��د. الیاس بوصعب، وزیر دفاع لبنان، تاکید کرد رژیم صهیونیس��تی از 
آتش س��وزی های اخیر در لبنان، به عنوان فرصتی برای س��اخت دیوار بتونی 
در منطق��ه مرزی »الوزانی« بهره برداری می کند.او که به قبرس س��فر کرده 
اس��ت، افزود: مهمترین علت سفر من به قبرس آتش سوزی های لبنان است 
و اینکه از وقایع گذشته درس بگیریم. همچنین می توانیم از مراکز تخصصی 

در قبرس و یونان الگوبرداری کنیم.

 سردادن شعارهای ضد اسرائیلی 
در اربعین حسینی)ع(

همزمان با آشکارتر ش��دن نقش صهیونیست ها و آمریکا در بحران های اخیر 
ع��راق، رهب��ر جریان صدر از مردم عراق خواس��ت ک��ه روز اربعین در کربال 
حاضر ش��وند و علیه آمریکا، رژیم صهیونیستی و مقامهای فاسد عراقی شعار 

سر دهند.
»مقتدی صدر« رهبر جریان صدر عراق از مردم عراق خواست که به صورت 
میلیونی به استان کربال سرازیر شوند.صدر با انتشار بیانیه ای اعالم کرد: »ای 
مردم عراق ]که به سوی[ قبله انقالبیون آزاده ]در حرکت هستید[؛ به صورت 
میلیون��ی و منظم، حرکت کنید. خداوند نگهدار شماس��ت«. ش��بکه خبری 
»السومریه« ضمن نقل این بیانیه، گزارش داد که »ای ملت عراق... ای ارتش 
امام حرکت کنید... ای مخالفان فساد حرکت کنید... کفن پوش حرکت کنید 
و ]منزلت[ عراق خود را ارتقا بخشید«. وی از مردم عراق خواست که در روز 
اربعین در کربال گرد هم جمع ش��وند یک ص��دا فریاد »هرگز هرگز آمریکا... 

هرگز هرگز اسرائیل... هرگز هرگز ای فاسد« را سر دهند.
رهب��ر جریان صدر تصریح کرد که مردم عراق در روز اربعین همچنین فریاد 
»بغداد آزاد، آزاد... فاس��د برو بیرون« را س��ر دهند. صدر در پایان خطاب به 
م��ردم عراق گفت که کربال امانتی بر گردن آنان اس��ت و خود را »ش��خص 
انقالبی در برابر فس��اد« معرفی کرد.تظاهرات در عراق نهم مهر ماه جاری به 
مدت یک هفته برگزار ش��د. بیشتر اعتراضات به خاطر فساد و وضعیت سوء 
معیش��تی بود، ولی بسیاری از ایادی خارجی نیز در سوء استفاده از مطالبات 
قانونی مردم عراق دس��ت داشتند. خبر دیگر از عراق آنکه یک پایگاه خبری 
عراقی سندی منتشر کرد که نشان می دهد در یکی از جلسات هیئت دولت 
عراق، 61 مدیر کل برکنار شده اند. از سوی دیگر مشاور رئیس جمهور عراق 
گف��ت که »برهم صالح« در گفت وگوی تلفنی با وزی��ر خارجه آمریکا تاکید 
کرده اس��ت که بغداد تحت هیچ بهانه ای اجازه انتقال تروریست های داعشی 

از سوریه به داخل خاک عراق را نمی دهد.

کشتار فلسطینی ها با زباله های سمی 
در جنایتی دیگر علیه فلس��طینی ها که به یک نس��ل کش��ی شباهت دارد، 
رس��انه ها از انتقال مواد س��می به کرانه باختری توس��ط رژیم صهیونیستی 

خبر می دهند.
منابع خب��ری گزارش دادند که رژیم صهیونیس��تی روزان��ه صدها تن زباله 
س��می را در کرانه باختری رها می کند.حجم این زباله های س��می به صدها 
تن می رس��د. فلس��طینی ها معتقدند که مقام های صهیونیست بر ورود این 
زباله های خطرناک به روس��تاها و شهرک های کرانه باختری نظارت دارند. 
با این حال، مقام های فلسطینی می گویند که با تشکیل مرکزی زیر عنوان 
پلیس حفاظت محیط زیس��ت موفق ش��دند که از ورود 70 درصد زباله های 
س��می به مناطق فلس��طینی جلوگیری کنند؛ اما همچنان روزانه صدها تن 
زباله به کرانه باختری قاچاق می ش��ود. طراحان این طرح برآنند تا با ایجاد 
بحران زیس��ت محیطی در کنار کشتار دس��ته جمعی فلسطینی ها آنها را به 

کوچ اجباری وادار سازند. 
در همین حال در ادامه سیاست اشغالگری، شهرک نشینان رژیم صهیونیستی، 
تحت حمایت نظامیان این رژیم به مس��جداالقصی تعرض کردند. رسانه های 
فلس��طینی اعالم کردند که تعرض شهرک نشینان به مسجداالقصی با چراغ 
سبز نظامیان این رژیم اتفاق افتاده است. همچنین به دنبال یورش وحشیانه 
صهیونیس��تها ب��ه کرانه باختری درگیری ش��دیدی میان آنها و ش��هروندان 
فلس��طینی درگرفت. ش��اهدان عینی اع��الم کردند که به دنب��ال این حمله 
ش��ماری از شهروندان فلسطینی بازداشت شدند. خبر دیگر از فلسطین آنکه 
وزیر خارجه صربس��تان از تالش کش��ورش برای افتتاح نمایندگی در رام اهلل 
خب��ر داد.وی افزود: صربس��تان از تحقق صلح پای��دار و عادالنه در خصوص 
درگیری ها میان اس��رائیلی ها و فلسطینی ها حمایت می کند. وزیر خارجه 
صربستان در جریان دیدار با عزام االحمد عضو کمیته اجرایی سازمان آزادی 
بخش فلس��طین تاکید کرد که کشورش از راهکار تشکیل دو کشور حمایت 
م��ی کند. آمریکا در دوران ترامپ با انتقال س��فارتش از تل آویو به قدس به 

دنبال تثبیت اشغال این منطقه توسط صهیونیست ها بوده است. 

گزارش

در تالش��ی دیگر برای مبارزه با تروریسم و در حالی که ترکیه 
همچنان با چراغ س��بز آمریکا به اش��غالگری در شمال سوریه 
ادامه می دهد در ناکامی دیگر برای دش��منان س��وریه، منابع 
خب��ری از ورود نیروهای ارتش س��وریه به ش��هر رقه واقع در 

شمال سوریه خبر دادند.
ش��بکه خبری المیادین گزارش داد که نیروهای ارتش سوریه 
وارد ش��هر رقه شده اند و برخی از مواضع خود را در آن تثبیت 
کردند.در همین ارتباط، »عبداالله الهادی« دبیر ش��اخه حزب 
بعث در اس��تان رقه امروز چهارشنبه تأکید کرد که یگان های 
ارتش س��وریه آماده ورود به شهر رقه هس��تند.الهادی با بیان 
اینکه با اس��تقرار نیروهای ارتش سوریه در فرودگاه »الطبقه«، 
ش��هر رقه توسط این نیروها از ش��مال و جنوب محاصره شده 
است، تصریح کرد، شمار زیادی از مردم استان رقه به ویژه در 
ش��هر رقه به خیابان ها آمدند و شعارهای حمایتی برای ارتش 
س��ر دادند.این مسئول سوری با تأکید بر اینکه شمار زیادی از 
س��اکنان رقه به ورود ارتش س��وریه اصرار دارند،  تصریح کرد 
که دولت س��وریه به محض ورود به استان رقه، باید بازسازی 

مدارس را در رأس اولویت های خود قرار دهد.
در همین راستا، ساکنان شهر رقه در حمایت از ارتش سوریه، 
دس��ت به برگزاری گردهمایی و تظاهرات زدند. س��اکنان رقه 
ضمن محکوم کردن تجاوزات ترکیه به س��وریه، تأکید کردند 
که همه باید در پش��ت ارتش س��وریه قرار بگیرند تا بتوانند از 
مناطق خ��ود در برابر تجاوزات ترکیه دف��اع کنند و نیروهای 
متج��اوز را بی��رون برانند. مناب��ع محلی هم گفتن��د که اکثر 
مناط��ق رقه، از ورود ارتش س��وریه به مناط��ق تحت کنترل 
شبه نظامیان ُکرد در اس��تانهای رقه و حسکه ابراز شادمانی و 
تأکید کردند که رؤیاهای اردوغان در برابر اراده ارتش سوریه، 
نقش بر آب خواهد شد.این در حالی است که ترکیه به همراه 
تروریس��ت های موس��وم به »ارت��ش آزاد« از هفدهم مهر ماه 
عملیاتی را به بهانه دور کردن ش��به نظامیان ُکرد موس��وم به 

»نیروی دموکراتیک س��وریه« از نوار مرزی خود با سوریه، در 
شمال شرق این کشور آغاز کرده است.

ش��به نظامیان ُک��رد نیز پس از اینکه ش��اهد خیانت آمریکا به 
خود بودند، یکش��نبه هفته جاری از توافق با دمشق برای ورود 
نیروهای ارتش سوریه به مناطق تحت کنترل خود خبر دادند. 
این مناطق تحت حمالت هوایی ارتش ترکیه قرار دارد. برخی 

مناب��ع خبری نیز اعالم کردند که بر اس��اس این توافق، ارتش 
س��وریه کنترل تمام مناطق مرزی از جمله شهر عفرین را در 
دست خواهد گرفت.  حضور ارتش سوریه در شهرهای شمالی 
این کش��ور با درخواست ش��به نظامیان نیروهای دموکراتیک  
صورت می گیرد. این ش��به نظامیان پس از نا امیدی از آمریکا 
جهت دف��اع از آنها در مقابل حمالت ارت��ش ترکیه، از ارتش 

س��وریه خواس��تار کمک ش��دند. از همین رو نیروهای ارتش 
س��وریه  وارد ش��هر »منبج« شدند. این ش��هر تا پیش از این، 
یک��ی از مراکز حضور نیروهای آمریکایی محس��وب می ش��د. 
ارتش سوریه حضور خود در منبج واقع در حومه شمال شرقی 
حلب را تثبیت کرده و کامال آن را به دس��ت گرفته و عالوه بر 
آن حدود 1000 کیلومتر مربع اطراف منبج و فرودگاه نظامی 
الطبقه و دو نی��روگاه برق آبی و چندین پل روی رود فرات را 

هم در کنترل خود دارد.
خب��ر دیگر آنکه اردوغان رئیس جمهور ترکیه طی س��خنرانی 
در جم��ع نمایندگان حزب عدالت و توس��عه، بحران و جنگ 
س��وریه را نتیجه نقشه غربی ها برای تغییر شکل مناطق غرب 
آسیا و ش��مال آفریقا دانست. اردوغان طی سخنرانی در جمع 
نمایندگان پارلمانی حزب عدالت و توس��عه گفت: »طی چهل 
س��ال گذش��ته، ده ها هزار نفر از ش��هروندان خود را به دلیل 
تروریسم جدایی طلبان از دست داده ایم و هزینه میلیارد دالری 
برای کشور ما داشته اند. ما می دانیم که این مسئله از کجا آب 
می خورد و طی س��الیان شدیدتر نیز شده است«. در این میان 
الوروف وزی��ر خارجه روس��یه با اعالم آمادگی مس��کو جهت 
برقراری مذاکرات بین دولت های ترکیه و س��وریه برای تامین 
امنیت مرزها، درباره س��وق دادن ُکردهای س��وری به س��مت 
جدایی طلبی توس��ط غربی ها هش��دار داد. دولت آمریکا اعالم 
کرد که وزیر امور خارجه و معاون رئیس جمهور این کشور روز 
چهارش��نبه برای گفت وگو با مقامات ترکیه در خصوص توقف 
عملیات نظامی این کش��ور در سوریه راهی آنکارا خواهند شد. 
در ادام��ه اعتراضات جامعه بین الملل به عملیات نظامی ترکیه 
در ش��مال سوریه، کانادا نیز به طور موقت صدور مجوز جدید 
برای صادرات تس��لیحات به آن��کارا را به حالت تعلیق درآورد. 
در ای��ن میان یک مقام آمریکایی اعالم کرد که یکهزار نظامی 
آمریکایی که قرار است از شمال سوریه خارج شوند، در عراق، 

کویت و احتماال اردن مستقر خواهند شد.

 غرب و دوگانگی 
جدایی طلبی

بازگشت رقه به زیر پرچم سوریه واحد 
ارتش به پنج سال جنایت تروریست ها پایان داد 


