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فلس�طین: نظامیان رژیم صهیونیستی منزل خانواده 
یک ش��هید فلس��طینی را در قدس اش��غالی تخریب 
کردن��د. نظامیان رژیم صهیونیس��تی من��زل خانواده 
ش��هید »عل��ی حس��ن خلیف��ه« را تخری��ب کردند. 
همچنین به دنبال یورش وحش��یانه صهیونیس��تها به 
کرانه باختری درگیری شدیدی میان آنها و شهروندان 

فلسطینی درگرفت.

چین: مقامات »هنگ  کنگ« دیروز از الیحه جنجالی 
استرداد مجرمین که چندین ماه این شهر را به صحنه 
آش��وب تبدیل کرده بود، صرفنظر کردند. »جان لی«  
وزی��ر امنیت دولت هن��گ کنگ در مجم��ع عمومی 
مجلس قانونگذاری اعالم کرد: »من هم اکنون رس��ماً 

لغو این الیحه )استرداد مجرمین( را اعالم می کنم«.

ش��رکت  رئی��س  میخیی��ف«  »الکس��اندر  ترکی�ه: 
»روسوبورون اکس��پورت« ک��ه تنه��ا ش��رکت دولتی 
روس��یه در زمینه صادرات و واردات نظامی است، روز 
چهارش��نبه از مذاکرات مس��کو و آن��کارا برای فروش 
محموله های تازه ای از س��امانه »اس-۴۰۰« به ترکیه 
خبر داد.میخییف گفت گفت وگ��و میان مقام های دو 
کش��ور در این رابطه در جریان اس��ت و ممکن است 
تع��داد س��امانه های اس-۴۰۰ صادراتی ب��ه ترکیه، از 

آنچه پیشتر مقرر شده بود، بیشتر شود.

بحری�ن: فرمانده تفنگداران دریایی آمریکا در منطقه 
با مش��اور امنیت ملی بحرین دی��دار و درباره تقویت 
همکاری های نظامی و دفاعی مشترک گفت وگو کرد.

ژن��رال »کارل مان��دی« فرمانده تفنگ��داران دریایی 
در فرمانده��ی مرکزی آمریکا در منام��ه با »ناصر آل 
خلیفه« مش��اور امنیت ملی و فرمانده گارد پادشاهی 

بحرین دیدار کرد.

روس�یه: کمیته اجرایی همس��ود از برگزاری نشست 
شورای نخست وزیران این اتحادیه به میزبانی روسیه 
در پایتخ��ت این کش��ور خب��ر داد. نخس��ت وزیران 
کشورهای همس��ود در این نشس��ت پیرامون مسائل 
مه��م مرب��وط ب��ه تعام��الت اقتص��ادی در چارچوب 
کشورهای مستقل مشترک المنافع بحث و تبادل نظر 

خواهند کرد.

اوکراین:  ویلیام تیلور یک دیپلمات ارش��د آمریکایی 
در اوکرای��ن روز سه ش��نبه در ماج��رای موس��وم به 
»اوکراین گی��ت« علیه »دونالد ترام��پ«، رئیس جهور 
آمریکا شهادت داد و گفت که او اعطای کمک امنیتی 
به اوکراین را به تحقیقات از کسب و کار »جو بایدن«، 
یکی از نامزدهای حزب دموکرات در انتخابات ۲۰۲۰ 

آمریکا منوط کرده بود. 

ذرهبین

درختکاری رهبران آفریقایی در سوچی 
رهبران آفریقایی ش��رکت کننده در اجالس روس��یه- 
آفریق��ا، دیروز  به مناس��بت افتتاحیه این اجالس، در 
مح��ل پارکی در منطقه س��وچی روس��یه حضور پیدا 
کرده تا درخت هایی را به نش��انه پیوند دوس��تی میان 

کشورهایشان و روسیه بکارند.
 کم��ی قب��ل از آن که این اجالس رس��ماً از س��وی 
والدیمی��ر پوتین، رئیس جمهور روس��یه و عبدالفتاح 
السیس��ی، همت��ای مص��ری وی ب��ه عنوان روس��ای 
مش��ترک اجالس افتتاح ش��ود، دیمیتری کوبیلکین، 
وزیر محیط زیس��ت روسیه رهبران آفریقایی را دعوت 
ب��ه ثبت یادبودی در خاک روس��یه از طریق کاش��ت 

درختانی به نام کشورهایشان کرد.
آلکسی پلوتنیکوف، دانش��مند ارشد این پارک اظهار 
کرد: برای این مراس��م درخت��کاری بادوام ترین انواع 
درختان ش��امل دو نوع درخت کاخ انتخاب شدند. در 
همین راستا پراماس��یووم پی.ویاپوری، رئیس جمهور 
موقت جزایر موریس به خبرنگاران گفت: انسان ها باید 
نزدیک به طبیعت زندگ��ی کنند و درختان نمادهای 
زندگی، رش��د و باروری هس��تند و بای��د از طبیعت و 
درخت��ان الهام بگیری��م. اجالس روس��یه- آفریقا که 
همراه با آن یک مجمع اقتصادی نیز برگزار می ش��ود، 
از امروز چهارش��نبه در شهر سوچی روسیه آغاز شده 
و رهبران همه 5۴ کش��ور ق��اره آفریقا به این اجالس 
دعوت ش��ده اند و بیش از ۴۰ تن از آنها حضورشان در 

اجالس را تایید کردند. 
نخس��تین نشست روس��یه و آفریقا که در آن روسای 
همه کشورهای این قاره و همچنین رهبران انجمن ها 
و س��ازمانهای مهم منطقه ای قاره س��یاه حضور دارند 
در حالی در س��وچی آغاز شده است که روس ها آن را 
فرصتی برای محکم ش��دن جای پای کرملین در این 
قاره می دانند.والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه 
در ابت��دای این اج��الس که با حضور س��ران چندین 
کش��ور آفریقایی آغاز شد با تاکید بر اهمیت گسترش 
همکاری های روسیه با کشورهای آفریقایی خاطرنشان 
کرد که توس��عه روابط با این کش��ورها از اولویت های 

سیاست خارجی روسیه است.

نیمچهگزارش

آمادگی آلمان برای تمدید مهلت برگزیت
در پی شکس��ت پارلمان انگلی��س در تصویب الیحه خ��روج از اتحادیه اروپا، وزیر 
خارجه آلمان از آمادگی کشورش برای تمدید کوتاه مدت مهلت برگزیت خبر داد.

»هایکو ماس« از آمادگی کشورش برای تمدید کوتاه مدت مهلت برگزیت خبر 
داد.ماس تصریح کرد که اگر دلیل سیاس��ی مناس��بی وجود داشته باشد، آلمان 
آمادگ��ی دارد ب��ه بریتانیا مهلت اندک��ی برای خروج از اتحادی��ه اروپا )برگزیت( 
اعط��ا کند.وی در این خصوص توضی��ح داد: »ما باید بدانیم: دلیل آن )تمدید مهلت 
برگزیت( چیس��ت؟ اگر مس��ئله تعویق دو س��ه هفته ای برای مهلت دادن به قانونگذارن 
انگلی��س به منظور اج��رای تصویب الیحه خروج )از اتحادیه اروپا( به ش��یوه ای منطقی 
باشد، فکر نمی کنم مشکلی داشته باشد«. اظهارات این مقام آلمانی در حالی مطرح شده 
اس��ت که »بوریس جانسون« نخست وزیر انگلیس سه شنبه بعد از ناکامی تأکید کرد که 
تصمیم گیری درباره تعویق برگزیت و مدت این تعویق به اتحادیه اروپا مربوط می شود.

تاکید بر ضرورت حمایت از آرمان فلسطین
قیس سعید بر حمایت کشورش از همه آرمان های عادالنه و در صدر آن ها آرمان 
فلسطین تاکید کرد و گفت بر خالف تصور برخی حقوق فلسطینیان با گذشت 

زمان از بین نمی رود
رئیس جمهور جدید تونس در س��خنانی پس از ادای سوگند قانونی بر حمایت 
کش��ورش از همه آرمان های عادالنه و در صدر آن ها آرمان فلس��طین تأکید کرد 
و افزود: برخالف آنچه بس��یاری از افراد تصور می کنند حقوق فلسطینیان با گذشت 
زمان از بین نمی رود، زیرا فلس��طین صرفا یک تکه زمین نیست بلکه نقش آن در سینه 
و قلب همه تونس��ی ها حک ش��ده اس��ت .رئیس جمهور جدید تونس در زمینه سیاست 
خارجی نیز با اش��اره به اش��غال فلسطین و ظلم و ستم صهیونیس��ت ها به فلسطینیان 
گفت: زمان آن رس��یده است که بش��ریت به این ظلم و ستم که بیش از یک قرن است 

ادامه دارد پایان دهد.

تکذیب طرح جایگزین فرماندار هنگ کنگ 
هوا چانیینگ سخنگوی وزارت خارجه چین اعالم کرد که گزارش روزنامه »فایننشال 

تایمز« درباره طرح جایگزین فرماندار هنگ کنگ یک شایعه سیاسی است.
روزنامه فایننشال تایمز مدعی شده بود که پکن قصد دارد تا در میان اعتراضات 
هنگ کنگ، یک فرماندار موقت را جایگزین کری الم کند.در چهار ماه گذشته، 
الیحه  »اس��ترداد مجرمین به س��رزمین اصلی« به پارلمان پیشنهاد شد که طبق 
آن هنگ کنگ می توانست متهمین را برای محاکمه به سرزمین اصلی چین مسترد 
کند. این اعتراضات با حمایت کش��ورهای غربی همچنان ادامه دارد و چین معتقد است 
واشنگتن در دامن زدن به آشوب های هنگ کنگ نقش داشته است. از طرفی، معترضان 
هنگ کنگی خواس��تار کناره گیری کری الم فرماندار هنگ کنگ از قدرت بودند اما کری 
الم با اش��اره به اینکه قصد ندارد در برابر معترضان از خش��ونت استفاده کند درخواست 

معترضان برای کناره گیری از قدرت را رد کرد.

علی تتماج 

ع��راق در حالی خود را ب��رای میزبانی ب��زرگ ترین اجتماع 
انس��انی جهان یعنی اربعین حس��ینی )ع( آماده می کرد که 
ناآرامی های��ی ب��ا محوریت اعت��راض های مردم��ی بویژه در 
بغداد چالش��هایی برای این کش��ور به همراه داش��ت. وحدت 
و یکپارچگی ملی عراقی ه��ا از دولت گرفته تا مردم مولفه ای 
برای مقابله با این پیامدهای منفی موج سواری دشمنان عراق 
بر موج این اعتراض ها بود. سرانجام نیز گزارش کمیته تحقیق 
درباره این حوادث منتش��ر شد که در بخش هایی از آن دولت 

به اشتباهات خود اذعان و برخی از مسئوالن امنیتی و سیاسی 
مورد بازخواست قرار گرفتند. در کنار نتایج این گزارش  چند 
نکته مهم در حاشیه آن قابل توجه است. نخست آنکه تشکیل 
کمیته تحقیقات یکی از مطالبات اصلی مرجعیت عالی عراق 
بود که با دس��تور عادل عبدالمهدی نخس��ت وزیر این کشور 
تش��کیل و در مدت دوهفته ای تعیین ش��ده گزارش خود را 
ارایه کرد . این مس��ئله نشانگر نقش و جایگاه ارزنده مرجعیت 
دینی در تحل چالشهای عراق و تحقق مطالبات مردمی است 
چنانک��ه در زمانی که داعش به عراق وارد ش��د، مرجعیت با 
فتوای بسیج مردمی، زمینه ساز شکست طرح دشمنان عراق 
ش��د و اکنون نیز در تحقق مطالب��ات اقتصادی مردم و البته 
مقابله با فتنه سوء اس��تفاده از این مطالبات وارد میدان شد. 
رویکردی که نش��انگر شکست طرح های دین زدایی در میان 
مردم عراق بویژه از س��ال ۲۰۰3 با حضور نیروهای آمریکایی 

در این کشور است. 
دوم آنکه عملکرد دولت عراق نشان داد که آنها برای مقابله با 

فساد و بی کفایتی ها هیچ مالحظه ای ندارند و در هر سطحی 
با این وضعیت مقابله می کنند چنانکه در بخش توصیه های 
این گزارش بر ضرورت برکناری ۱۸ فرمانده بلندپایه ازجمله 
فرماندهان س��تاد عملیات و پلیس بغداد و ۹ افس��ر ارشد از 
فرماندهان ارتش و پلیس در استانهای بغداد، ذی قار، دیوانیه 
، واس��ط ، میسان و نجف و وهمچنین چند مقام نظامی دیگر 
ب��ه علت کوتاهی در انجام مأموریت تاکید ش��ده اس��ت. این 
مسئله بیانگر مردم س��االری و دموکراسی و بلوغ سیاسی در 
این کشور است که البته در کشورهای عربی منطقه که تحت 
سیطره آمریکا هس��تند هرگز چنین امری مشاهده می شود 
که خود سندی بر واهی بودن دموکراسی ادعایی غرب است. 
سوم آنکه جریاناتی خاص به دنبال سوق دادن این اعتراض ها 
در جهت گیری های خاص بویژه علیه نیروهای بس��یج مردمی 
بودند ح��ال آنکه در این گ��زارش هیچی��ک از فرماندهان و 
یگانهای حش��د الش��عبی به عنوان مقصر در رخدادهای اخیر 
معرفی نش��ده اند. با انتش��ار گ��زارش کمیت��ه تحقیق  ملی 

در خصوص علت کش��ته ش��دن بیش از ۱۰۰ نف��ر ازمردم و 
نیروه��ای امنیت��ی عراق در جری��ان تظاهرات اخی��ر در این 
کش��ور به ش��ایعات مربوط به نقش نیروهای الحشد الشعبی 
در برخورد با تظاهرات کنندگان پایان داده ش��د.در حالی که 
نیروهای حش��د الش��عبی هیچ گونه ماموریت��ی برای کنترل 
تظاه��رات نداشتند،رس��انه های غربی و منطقه ای وابس��ته 
به عربستان سعودی با انتش��ار اخبار کذب و مغرضانه تالش 
کردند که کش��ته ش��دن جمعی از مردم در تظاهرات اخیر را 
ب��ه اقدامات  نیروهای حشدالش��عبی منتس��ب نمایند. به هر 
تقدیر می توان گفت که این گزارش نشانه ای بر بلوغ سیاسی 
در می��ان دولتمردان عراق اس��ت که نش��ات گرفته از مردم 
س��االری بومی جاری در این کشور است. روندی که می تواند 
ضمن تحقق مطالبات مردمی، زمینه س��از مقابله سراس��ری 
با طرح هایی باش��د که با موج س��واری بر مطالبات مردمی به 
دنبال اهداف سیاس��ی و حتی استمرار بحران و حتی تجزیه 

عراق هستند. 

یادداشت

تظاهرات لبنانی ها هفت روزه شد

عربستان منبع هشتگ ها علیه 
سید حسن نصراهلل

یک متخصص در امور فناوری اطالعات و کش��ف حساب های 
کارب��ری جعلی براس��اس داده های تحلیلی خ��ود اعالم کرد، 
منبع بیش��تر هش��تگ ها و توییت ها علیه دبی��رکل حزب اهلل 

لبنان، عربستان سعودی است.
»م��ارک اوی��ن جونز«  متخصص در امور فن��اوری اطالعات و 
کش��ف حس��اب های کاربری جعلی ) فِیک(  اعالم کرد، منبع 

بیش��تر توییت ها و هش��تگ هایی که به »سید حسن نصراهلل« 
دبیرکل حزب اهلل و نه لبنان حمله می کنند، عربستان سعودی 
اس��ت.بر اس��اس گزارش وبگاه »العهد«، جونز به درخواس��ت 
»اس��عد ابوخلیل« از اس��اتید علوم سیاس��ی دانش��گاهی در 
کالیفرنی��ا تحقیقی درباره هش��تگ ها و توییت ها علیه نصراهلل 
انج��ام داد و اع��الم ک��رد، در ای��ن باره دو هش��تگ »نصراهلل 
واح��د منن« )نص��راهلل هم یکی از آنهاس��ت( و »حل عنا انت 
و س��الحک« )نصراهلل! خودت و س��الحت از ما دور شوید( را 
دنبال کرده و حدود 65۰۰ توییت از ۴5۰۰ حس��اب کاربری 
را م��ورد تحلیل قرار داده و ش��اهد حجم باالی حس��اب های 
شرکت کننده در این هشتگ ها بوده است، حساب هایی که به 

تازگی و در ماه س��پتامبر کمی قبل از ش��روع تظاهرات لبنان 
ایجاد ش��ده است. وی ادامه داد: اسامی کابران در حساب های 
تازه تأس��یس که در قالب هش��تگ هایی علیه نصراهلل شرکت 
دارن��د، نام هایی تصادفی مانند yel۱5abafkjttk۰ اس��ت و 
بیشتر این حس��اب ها در عربستان سعودی متمرکز است زیرا 
این کشور بیش��ترین کاربران توییتر را در جهان دارد. معموال 
زمان��ی که ح��رف از انتق��اد از ایران، حوثی ه��ا در یمن یا هر 
موضوع مرتبط با ایران مانند حزب اهلل باش��د این اس��تقبال از 
هش��تگ ها را شاهد هس��تم. جونز در پایان تأکید کرد که این 
هش��تگ ها دنبال  تخریب وجهه س��ید حسن نصراهلل هستند 
و عربس��تان س��عودی از هر فرصتی برای انتقاد از شخصیتی 

مانند وی اس��تفاده می کند. معترضان لبنانی در هفتمین روز 
تظاهرات مسالمت آمیز، خواس��تار اعتصاب عمومی در سراسر 
کشور شدند. دعوت به اعتصاب سراسری در شرایطی در حال 
انتشار است که زندگی عادی و ارائه خدمات عمومی در بیروت 
و برخی ش��هرهای آن طی یک هفته اخیر مختل ش��ده است.
علی رغم دعوت ارتش لبنان به عدم بستن مسیرها و تالش های 
نیروهای امنیتی برای باز کردن آنها، همچنان دهها مس��یر در 
این کش��ور بویژه در بیروت بسته است. معترضان همچنان در 
میدان ها و خیابان های اصلی ش��هرهای بزرگ لبنان در شمال 
مانند طرابل��س و جنوب مانند صور تجم��ع و اعالم کرده اند، 

طرح تصویب شده هیأت دولت را قبول ندارند.

 احتمال تکرار نسل کشی 
مسلمانان روهینگیا

رئی��س ی��ک هیأت حقیقت یاب س��ازمان ملل درب��اره میانمار هش��دار داد، 
همچنان خطر وقوع دوباره نسل کش��ی علیه صدها هزار تن از اعضای اقلیت 

مسلمان روهینگیا که همچنان در این کشور زندگی می کنند وجود دارد.
مرزوقی داروس��مان، رئیس هیأت حقیقت یاب سازمان ملل برای میانمار در 
اظهاراتی خطاب به کمیته حقوق بشر مجمع عمومی این سازمان، به مسائل 
تداوم تبعیض علی��ه اقلیت روهینگیا، تداوم محدودیت ها برای تحرک آن ها، 
جداس��ازی آن ها، جلوگیری از دسترس��ی آن ها به زمین هایشان و همچنین 
جلوگیری از کار، تحصیل و خدمات بهداشت ودرمان برای اعضای این اقلیت 
در میانم��ار اش��اره کرد. او گف��ت: وضعیت روهینگیایی ه��ا در ایالت راخین 

میانمار بدتر شده است.
هیأت حقیقت یاب مس��تقل بین المللی درباره میانمار که داروسمان رئیس آن 
اس��ت، ماه گذش��ته میالدی در گزارش پایانی خود درباره تحوالت این کشور 
گف��ت: میانم��ار بای��د در مجامع قضای��ی بین المللی به خاطر دس��ت زدن به 
نسل کش��ی علیه روهینگیایی ها مسئول دانسته ش��ود. داروسمان خاطر نشان 
ک��رد: همچنان می توان با صراحت گفت که نیت دولت میانمار برای تکرار این 
نسل کش��ی علیه قوم روهینگیا همچنان پابرجا است و خطر جدی ازسرگیری 
تالش های این دولت برای تکرار نسل کشی وجود دارد.وی اظهار داشت: میانمار 
در عمل به وظایفش براس��اس کنوانسیون نسل کشی در راستای جلوگیری از 
وقوع چنین نسل کش��ی علیه روهینگیایی ه��ا و تحقیقات درباره آن  و تصویب 

قوانین موثر برای مجازات و جرم دانستن نسل کشی کوتاهی کرده است.

 وعده چهار هفته ای آمریکا 
برای خروج از عراق 

ب��ا تش��دید اعتراض های مردم��ی و دولتمردان ع��راق به حض��ور نیروهای 
آمریکایی، »مارک اسپر« وزیر دفاع آمریکا مدعی شد که آندسته از نیروهای 
نظامی کش��ورش که بتازگی از س��وریه به عراق منتقل شده اند، چهار هفته 

بیشتر در این کشور نخواهند ماند.
وزیر خارجه آمریکا که دیروز به رسم دیگر مقامات آمریکایی، در مقامی اعالم نشده 
به عراق سفر کرد، در جمع گروهی از خبرنگاران گفت که نیروهایی آمریکایی که از 
سوریه عقب نشسته و به عراق آمده اند، چهار هفته بیشتر در این کشور باقی نمی 
مانند و به کشور خود باز می گردند.وی به تعداد این نیروها و علت انتقال آنان به 
عراق و نیز چرایی باقیماندن آنان در این کشور به مدت یک ماه اشاره نکرد. گزارش 
های غیر رسمی حاکی است اسپر در این سفر قرار است عالوه بر همتای عراقی 
خود با عادل عبدالمهدی نخس��ت وزیر نیز دیدار و گفت و گو کند. در این میان 
عضو کمیسیون امنیت و دفاع در پارلمان عراق ضمن اعتراض به انتقال نظامیان 
تروریست آمریکایی به عراق، تأکید کرد که بغداد نیازی به این نیروها ندارد. »بدر 
الزیادی« عضو کمیسیون امنیت و دفاع در پارلمان عراق امروز چهارشنبه درباره 
انتقال نظامیان تروریست آمریکایی از سوریه به این کشور هشدار داد. الزیادی به 
پایگاه خبری المعلومه گفت که خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه به سمت 
خاک عراق، »تهدید خطرناکی برای امنیت و حاکمیت کشور ]عراق[ است«. وی 
از محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق خواست که الیحه بیرون راندن نیروهای 
خارج��ی از عراق را در پارلمان این کش��ور مطرح کند؛ به ویژه اینکه پایگاههای 

نظامی آمریکا در عراق گسترش یافته است. 

 کشف یک کامیون با  ۳۹ جسد
 در انگلیس

بحران امنیتی در انگلیس هر روز گس��ترده تر می شود چنانکه پلیس انگلیس 
از کشف 3۹ جسد در یک کامیون در منطقه ای در جنوب شرق این کشور و 

بازداشت راننده این کامیون خبر داد.
ای��ن کامیون در س��اعت ۱:۴۰ دقیقه بامداد در یک پارک صنعتی در ش��هر 
»گریز« کشف شده و پس از آن پلیس راننده ۲5 ساله این کامیون را که اهل 
ایرلند شمالی است، دستگیر کرده است. این کامیون روز شنبه از بلغارستان 
وارد ش��هرک » هولیهد« در ولز، شده اس��ت. این جنایت یکی از بزرگ ترین 
تحقیقات قتل پلیس انگلیس اس��ت. »اندرو مارینر«، یکی از مقامات ارش��د 
پلی��س انگلیس، گفت: »این یک حادثه که در آن تعدادی از افراد جان خود 
را از دست داده اند، تاسف انگیز است. تحقیقات ما در جریان است تا مشخص 
ش��ود چه اتفاقی افتاده.«  در بین قربانیان یک نوجوان هم دیده ش��ده است. 
از هویت راننده و کش��ته ها خبری منتشر نشده اس��ت، اما در گذشته موارد 
متعددی از کش��ف اجساد در کامیون هایی که در حال قاچاق انسان بوده اند، 

در انگلیس منتشر شده است.
نخس��ت وزیر انگلیس ضمن ابراز تأسف از کش��ف تعداد زیادی جسد در یک 
کامیون در این کش��ور، با خانواده های افراد ج��ان باخته ابراز هم دردی کرد. 
»بوریس جانس��ون« نخس��ت وزیر انگلیس گفت، از ش��نیدن خبر کشف 3۹ 
جس��د در یک کامیون در شهر »اسکس« این کشور، بی نهایت متأسف شده 
است.به نوشته خبرگزاری »رویترز«، جانسون گفت: »این حادثه غم انگیز در 

اسکس مرا بی نهایت متأسف کرد«. 

گزارش

وزیر خارجه روس��یه در حالی اعالم داد عملیات نظامی ترکیه 
در ش��مال س��وریه در پی توافق مس��کو و آن��کارا پایان یافت 
ک��ه منابع خبری اعالم کردند اس��د در گفت و گ��و با پوتین 
ضمن اس��تقبال از توقف تحرکات نظامی ترکیه تاکید کرد که 

کشورش اجازه اشغال یک وجب از خاکش را نخواهد داد. 
خبرگزاری »ریانووستی« روسیه اعالم کرد: »سرگئی الوروف« 
در جمع خبرنگاران در سوچی روسیه این مطلب را بیان کرد و 
گفت: همه چیز به خروج نیرو های کرد بستگی دارد. یادآوری 
می ش��ود »رجب طیب اردوغان« ریی��س جمهور ترکیه راهی 
سوچی ش��د و بیش از شش س��اعت و 3۰ دقیقه با والدیمیر 
پوتین رییس جمهوری روسیه پشت در های بسته مذاکره کرد. 
محور اصلی این مذاکرات وضعیت س��وریه با توجه به عملیات 
نظامی چش��مه صلح بود که ترکی��ه از دو هفته پیش آن را با 

وجود مخالفت جامعه جهانی آغاز کرد.
در این می��ان کاخ کرملین در بیانیه ای اع��الم کرد که توافق 
روس��یه و ترکی��ه درباره س��وریه را به اطالع »بش��ار اس��د« 
رئیس جمهور این کش��ور رسانیده اس��ت. »والدیمیر پوتین« 
رئیس جمهور روس��یه س��اعتی پس از توافق آنکارا و مس��کو 
درباره سوریه، با بشار اسد تماس تلفنی برقرار کرده و جزئیات 
این توافق به دس��ت آم��ده را به اطالع رئیس جمهور س��وریه 
رس��اند. »دمیتری پسکوف« س��خنگوی رسمی کاخ سفید در 
یک نشس��ت خبری گفت که »پوتین در تماس تلفنی با بشار 
اس��د، وی را در جریان نتایج دیدارش با رجب طیب اردوغان 
رئیس جمهور ترکیه قرار داده اس��ت«. پسکوف افزود: »پوتین 
در ای��ن گفت وگوی تلفن��ی، بندهای اصلی یادداش��ت تفاهم 

درباره س��وریه را که در دیدار ش��ش س��اعته روسای جمهور 
ترکیه و روسیه به امضا رسیده است، تشریح کرد«.

س��خنگوی کاخ کرملین گفت که »اس��د از پوتین تش��کر و بر 
حمای��ت کامل خود از نتایج به دس��ت آمده در دیدار پوتین و 
اردوغان تاکید کرد«. وی تصریح کرد: »اس��د به رئیس جمهور 
روس��یه گفت که نیروهای مرزی سوریه آماده ورود به مرزهای 
س��وریه و ترکیه با همکاری پلیس نظامی روس��یه اس��ت«. در 
همین ارتباط، دفتر ریاس��ت جمهوری روس��یه هم بیانیه ای را 

در خصوص جزئیات گفت وگوی تلفنی اس��د و پوتین منتش��ر 
ک��رده اس��ت. در این بیانیه آمده اس��ت: »اس��د در این تماس 
تلفنی بر مخالفت کامل خود با تعرض به خاک سوریه و تالش 
ب��رای تغییر س��اختار جمعیتی با هر عن��وان و تحت هر گونه 
بهانه ای تاکید کرده اس��ت«.  دفتر ریاس��ت جمهوری س��وریه 
اعالم کرد، »بش��ار اس��د به پوتین گفته که سوریه به مبارزات 
خود در برابر تروریس��ت ها و اش��غالگران ادامه می دهد و اجازه 
اشغال یک وجب از خاک خود را نمی دهد«. از سوی دیگر دبیر 

کل سازمان پیمان آتالنتیک شمالی با استقبال از آتش بس در 
مناطق ش��مالی س��وریه، گفت باید این توافق را مبنایی برای 
حرکت به سمت حل و فصل سیاسی بحران قرار داد. همچنین 
»میخائیل بوگدانوف« معاون وزیر خارجه روسیه به ادعای یک 
سناتور ارشد ایاالت متحده مبنی بر توافق با شبه نظامیان ُکرد 
جهت تسلط نظامیان آمریکایی بر مناطق نفت خیز شمال شرق 
سوریه واکنش نشان داد. بوگدانوف گفت تمام مناطق نفت خیز 
و تأسیس��ات نفتی در ش��مال شرق س��وریه باید تحت کنترل 
دولت دمش��ق قرار بگیرد. س��خنگوی کرملین نیز ضمن اعالم 
اینکه گارد مرزی س��وریه و پلیس نظامی روس��یه مس��ئولیت 
خارج کردن ش��به نظامیان ُکرد از مرز ترکیه-سوریه را برعهده 
دارند، گفت که واشنگتن به ُکردها خیانت کرد. همچنین وزیر 
خارجه ترکیه در گفت وگ��وی مطبوعاتی با خبرگزاری آناتولی 
درباره عملیات »چش��مه صلح«، توافق ها با آمریکا و روس��یه و 
همچنین وضعیت ش��به نظامیان ُکرد در شمال سوریه صحبت 
کرد. وزیر خارجه آمری��کا در تماس تلفنی با همتای ترکیه ای 
خود عقب نشینی شبه نظامیان ُکرد از مناطق عملیات ترکیه و 
شمال سوریه را تایید کرد. در این میان در حالی که هفتاد نفر 
از نظامیان تروریست آمریکایی و نظامیان انگلیسی و فرانسوی 
از س��وریه خ��ارج ش��دند، نیروهای آمریکایی، صد و س��ی زن 
داعش��ی را به عراق منتقل کردند. همچنین وزارت دفاع ترکیه 
پس از پایان مهلت آتش بس موقتی که از 5 روز پیش آغاز شده 
ب��ود اعالم کرد نیازی به آغاز مجدد عملیات در س��وریه وجود 
ندارد. همچنین وزیر دفاع آلمان از شورای امنیت سازمان ملل 

خواست تا یک منطقه امن را در شمال سوریه ایجاد کند.

پیام های یک گزارش

دمشقاجازهاشغالیکوجبازخاکشرانمیدهد
واکنش اسد به توافقات در خصوص تحرکات نظامی ترکیه در شمال سوریه 


