
هند: علیرغ��م تمامی هش��دارهای آمریکا، معاون 
رئیس س��رویس هم��کاری نظامی و فن��ی فدرال 
روس��یه اعالم کرد که اولین محموله س��امانه های 
»اس-400« در اواخر س��ال 2021 به هند تحویل 
داده می ش��ود. ،»والدیمیر دروژوف« معاون رئیس 
س��رویس همکاری نظام��ی و فنی فدرال روس��یه  
اع��الم کرد که مس��کو، ارس��ال اولی��ن محموله از 
س��امانه های دف��اع هوای��ی »اس-400« به هند را 

اواخر سال 2021 آغاز خواهد کرد.

بحری�ن: نیروه��ای امنیت��ی بحرین ب��ا یورش به 
خانه ه��ای ش��هروندان در منطق��ه الدی��ر واقع در 
استان المحرق، دستکم پنج نفر را بازداشت کردند.

اسامی این بازداشت شدگان عبارتند از: علی حسین 
منص��ور، فاضل عباس، علی حس��ین و دو برادر به 
نام های حسن مصطفی الخوخی و حسین مصطفی 
الخوخی. بر اس��اس گزارش س��ازمان های حقوقی، 
نیروهای امنیتی بحرین از س��ال 2011 به صورت 
غیرقانونی به روس��تاها و ش��هرک های این کش��ور 
ی��ورش برده و ده ها نفر را بازداش��ت و آن ها را زیر 
ش��کنجه مجبور به اعتراف کرده و س��پس آن ها را 

محاکمه می کنند.  

قط�ر: وزی��ر خارجه قطر در س��فری ب��ه ترکیه با 
رئیس جمه��ور این کش��ور دی��دار و درب��اره روابط 
دوجانب��ه و تح��والت منطق��ه گفت وگ��و ک��رد. 
»محم��د عبدالرحمن آل ثان��ی« وزیر خارجه قطر 
روز سه ش��نبه)دیروز( ب��ا »رجب طی��ب اردوغان« 
رئیس جمهور ترکیه دیدار کرد. در این دیدار روابط 
دوجانبه و راهکارهای تقویت و توسعه این روابط و 
نیز پاره ای از مس��ائل منطقه ای و بین المللی دارای 

اهتمام مشترک بررسی شد.

ترکیه: طبق گفته مقام های آمریکایی، واش��نگتن 
در مخالف��ت ب��ا عملیات آنکارا علی��ه کردهای هم 
پیم��ان واش��نگتن در س��وریه، برنام��ه اطالعاتی 
مشترک محرمانه پهپادی با ترکیه را متوقف کرده 
اس��ت. »رویترز« به نقل از چهار مقام آمریکایی که 
نخواستند نامشان فاش شود، گزارش داد واشنگتن 
یک برنامه اطالعاتی مشترک پهپادی با ترکیه را تا 

اطالع ثانوی تعلیق کرده است.

ذرهبین

 رفتار سوال برانگیز شورای امنیت 
در قبال روهینگیایی ها

شورای امنیت سازمان ملل اقدامی در بررسی حکم 
دیوان کیفری بین المللی علیه میانمار انجام نداد و 

نتوانست برای صدور یک بیانیه به توافق برسد.
 دی��وان کیف��ری بین الملل��ی حکم ک��رده بود که 
میانم��ار باید هر آنچه می تواند ب��رای جلوگیری از 
نسل کشی علیه مسلمانان روهینجایی انجام دهد. 
یکی از دیپلمات ها که خواس��ت نامش فاش نشود، 
گف��ت: چین به همراه ویتنام که بخش��ی از انجمن 
منطقه ای کش��ورهای جنوب شرق آسیاست با این 
حکم مخالفت کردند. در عوض، کشورهای اروپایی 
عض��و ش��ورای امنیت س��ازمان مل��ل در بیانیه ای 
مش��ترک به میانمار تاکید کردن��د درباره تبعیتش 
از اقداماتی که دیوان کیفری بین المللی آن را ملزم 
به اجرایشان کرده، گزارش دهد و تاکید کردند که 
آنها بر اس��اس قوانین بین المللی اجباری هس��تند.

فرانسه، بلژیک، آلمان و استونی در کنار لهستان به 
میانمار تاکید کردند تا اقدامی معتبر را برای اجرای 
عدالت برای مسؤوالن نقض حقوق بشر انجام دهد.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا در این بیانیه مشترک 
افزودند:  میانمار نه تنها باید دالیل کلیدی و اصلی 
این درگیری ها در راخین را مورد بررسی قرار دهد 
بلک��ه باید در اس��تان های کاچین و ش��ان هم این 
مسائل را بررسی کند. مسؤول دانستن عامالن این 
نقض های گسترده حقوق بشری بخش ضروری این 

روند است.
بی��ش از ۷00 ه��زار مس��لمان روهینجایی پس از 
س��رکوب از س��وی نیروه��ای امنیت��ی میانمار به 
اروپا  اتحادی��ه  گریخته اند.کش��ورهای  بن��گالدش 
می گویند، میانمار باید ش��رایطی را برای تس��هیل 
بازگشت امن، داوطلبانه و باشکوه روهینجایی ها به 
میانمار فراهم کند.آنها همچنین درخواست شورای 
امنیت از میانمار را به منظور تحقق پیش��نهادهای 
کوفی عنان، دبیرکل اس��بق س��ازمان ملل مجددا 
مورد تاکید ق��رار دادند، این پیش��نهاد به پیش از 
حم��الت اوت 201۷ برمی گردد که در آن از دولت 
میانمار خواس��ته ش��ده ب��ود تا ب��ه روهینجایی ها 
شهروندی اعطا و سایر حقوق آنها را تضمین کند.

نیمچهگزارش

افشاگری مادورو 
رئیس جمه��وری ونزوئال از تالش یک کش��تی جنگ��ی آمریکایی برای نفوذ 
و تج��اوز ب��ه حریم آب های منطق��ه ای ونزوئال خب��ر داد و گفت: همچنین 
مزدوران تحت حمایت و آموزش دیده از س��وی کلمبیا با عزیمت به خاک 
این کش��ور قصد انجام حمالت تروریس��تی علیه دولت و ارتش را داش��تند.
نیکالس مادورو در مراسمی ضمن این افشاگری ها، این طرح های توطئه علیه 
کاراکاس را محک��وم کرد. او در ادامه تصریح کرد: مطمئنم بزودی آنها را دس��تگیر 
کرده و مجازات می کنیم چون ما در ونزوئال خواهان صلح و استقاللیم نه تروریسم.

مادورو از نیروهای مس��لح ملی کش��ورش خواس��ت تا از حاکمیت ملی دفاع کند و 
همچنین از اقدامات راس��تگرایان افراطی در ونزوئال علیه ثبات کش��ور و سیس��تم 
دموکراتیک به شدت انتقاد کرد. رئیس دولت ونزوئال همچنین اضافه کرد: در حالی 

راستگراها به میهن فروشی ادامه دهند که ما عاشق سرزمینمان هستیم. 

روسیه بر حمایت از استقالل عراق تاکید کرد
مع��اون وزیر خارجه روس��یه در دی��دار با همتای عراقی خود در مس��کو بر 

پایبندی کشورش به استقالل و تمامیت ارضی عراق تاکید کرد.
»عبدالکریم هاش��م« مع��اون وزارت خارجه عراق  در مس��کو با »میخائیل 
بوگدان��وف« دی��دار و درباره مس��ائل منطقه از جمله اوضاع عراق و پاس��خ 
اتحادی��ه عرب به طرح ادعایی صلح معامله قرن گفت وگو کرد. وزارت خارجه 
روس��یه در بیانیه ای پس از این دیدار گفت: »بوگدانوف و هاشم رایزنی های مفصلی 
را  با یکدیگر داش��تند و به تبادل نظر درباره مسائل منطقه پرداختند که اوضاع در 
عراق و پیرامون آن در س��ایه تش��دید تنش در مناس��بات ایران و آمریکا محور این 
گفت وگو بوده اس��ت«. بوگدانوف گفت:» اختالفات موجود باید از طرق سیاس��ی و 
دیپلماتی��ک و در چارچوب یک گفت وگوی  براب��ر و جامع که منافع همه نیروهای 

سیاسی و مؤلفه های قومی این کشور را در نظر می گیرد، حل و فصل شود«.

فاصله گرفتن اتحادیه اروپا از روسیه، اشتباه است
امانوئ��ل ماک��رون رئیس جمهوری فرانس��ه در عین حال که انتقاد مس��کو 
از عملک��رد لهس��تان در جنگ جهانی دوم  را محکوم ک��رد، فاصله گرفتن 

اتحادیه اروپا از روسیه را »اشتباهی بزرگ« خواند.
رئیس جمهور فرانس��ه در دیدار از لهستان، درباره خطر ظهور حافظه تاریخی 
تحریف شده هشدار داد و اظهار داشت، شاهدی رویکردی از روسیه هستیم که به 
دنبال ارائه تفسیر  جدیدی درباره جنگ جهانی دوم است که در آن لهستانی ها مقصر 
شناخته می شوند. ماکرون که در دانشگاه »یاگیلونیا« در شهر کراکوف لهستان سخنرانی 
می کرد، به دانشجویان لهستانی گفت، اروپا بدون یادآوری گذشته آن و دفاع از تاریخ 
آن در مقابل »تالش ها برای تحریف« ش��کل نمی گرفت. ماکرون در بخش دیگری از 
این سخنرانی تاکید کرد که روسیه بخشی از جغرافیای اروپا نیست و با توجه به آینده 

اتحادیه اروپا بعد  از خروج انگلیس از این اتحادیه، این کشور نباید منزوی شود.

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

طبق روال هر س��اله که روس��ای جمهور آمریکا در کنگره 
عملک��رد یک س��اله و برنامه س��ال بعد خ��ود را طی یک 
س��خنرانی مطرح می کنند، ترامپ نیز به کنگره رفت. در 
کنار مباحثی که از س��وی ترامپ مطرح ش��ده، نکته مهم 
و قابل تامل تر حاش��یه هایی اس��ت که در زمان سخنرانی 
ترام��پ در کنگره روی داده اس��ت. در یک س��وی معادله 
ترامپ در زمان دادن متن نطق سخنرانی به نانسی پلوسی 
رئی��س مجلس نمایندگان از دس��ت دادن با او خودداری 

کرد و در س��وی دیگر پلوسی نیز متن سخنرانی پاره کرد. 
در همین ح��ال عده ای از دموکرات ها نیز در س��خنرانی 
ترامپ حاضر نش��ده و عده ای نیز به هو کردن و تمس��خر 
ترامپ پرداختند. این نوع رفتارها از سوی ترامپ به عنوان 
نماد جمهوریخواهان و پلوس��ی به عنوان نمادی از جریان 
دموکرات در حالی صورت گرفت که برخی این اقدامات را 

برگرفته از رقابت های انتخاباتی میان دو حزب می دانند.
 آنها تاکید دارند که حساسیت های انتخاباتی موجب شده 
ت��ا طرفین به دنبال قدرت نمایی پیش دوربین ها باش��ند. 
رفتاری که البته در ماه های اخیر به کرات از سوی طرفین 
به عناوین مختلف صورت گرفته و هر کدام تالش کرده اند 
تا ط��رف مقابل را در برابر اف��کار عمومی ضعیف و ناتوان 
نش��ان دهند چنانکه ترامپ، پلوس��ی را ناتوان و پلوس��ی 

نیز س��خنرانی او را مانیفس��ت دروغ عنوان کرد. هر چند 
که تاثیر رقابت انتخابات��ی در رفتار ترامپ جمهوریخواه و 
دموکرات ها امری قابل پذیرش اس��ت اما یک اصل مهم را 
باید در نظر داش��ت و آن اینکه در گذش��ته نیز این رقابت 
انتخاباتی وجود داش��ته اما نکته اینجاس��ت که این رقابت 
به تقابل و درگیری آش��کار آن هم به س��خنرانی سالیانه 
رئیس جمهور نرس��یده بود. طرفین همواره بر آن بوده اند 
که نمادی واحد از سیاس��ت را از آمریکا به نمایش گذارند 
لذا در مواقع حساس همچون سخنرانی رئیس جمهور در 
کنگره از رفتارهای تقابلی آش��کار خودداری کرده و نوعی 
حفظ ظاهر تعاملی را نش��ان می دادند. آنچه در سخنرانی 
اخی��ر ترام��پ روی داد، کن��ار نهادن تم��ام مالحظات و 
عرف های سیاس��ی بوده اس��ت که بیانگر ی��ک اصل مهم 

می باشد و آن زوال سیاسی ساختار حاکم بر آمریکاست. 
این رفتارها نش��ان می دهد که آن عقالنیت و پختگی که 
در سیاستمداران گذشته آمریکا بوده دیگر در نسل جدید 
دولتمردان این کش��ور وجود ندارد و کس��ب قدرت مطلق 

جایگزین اصل توجه به منافع ملی شده است. 
فرومایگان سیاس��ی ک��ه در کاخ س��فید و کنگره گردهم 
آمده اند که تنها هدفش��ان کس��ب قدرت و ثروت بیش��تر 
اس��ت و منافع ملی و حتی پرستیژ جهانی آمریکا برایشان 
اهمیتی ن��دارد. آمریکا ها همواره بر این اصل پایبند بودند 
که دعواهای سیاس��ی را پشت درهای بسته انجام دهند و 
پیش دوربین ها لبخند یکپارچگی بزنند اما این ساختار از 
هم فروپاش��یده و جدال ها به تریبون ها و جلوی دوربین ها 
رسیده  است و این یعنی عمیق تر شدن دره بحران  سیاسی 
در آمریکا که نش��ات گرفته از تهی ش��دن ساختار آمریکا 
از عقالنی��ت سیاس��ی و افتادن کار به دس��ت کوتوله های 

سیاسی است. 

یادداشت

ابوظبی مجبور شد هش��تاد نفر از جوانان سودانی را که 
ب��ا وعده کار و درآم��د خوب فری��ب داده و آنها را برای 
پیوس��تن به صفوف شورش��یان حفتر به لیبی فرستاده 

بود، به کشورشان بازگرداند.
هش��تاد س��ودانی  پس از امتناع از ادامه کار با ش��رکت 
»بلک ش��یلد« امارات که آنها را طی قراردادهایی کاری 
برای اس��تخدام به عنوان نگهبانان امنیتی فریب داده و 
ب��ه منطقه تحت کنترل نیروهای ژن��رال حفتر در لیبی 
فرستاده بود روز سه شنبه از منطقه راس النوف لیبی به 
خارطوم بازگشتند. منابع سودانی که خواستند به دالیل 
امنیتی نامش��ان فاش نش��ود به ش��بکه الجزیره گفتند: 
»این هایی که توس��ط ش��رکت اماراتی فریب خورده اند 
بیشترشان جوان هستند و دسته چهارمی بودند که اول 
وارد پادگان آموزش نظامی امارات شده و در آنجا شیوه 

استفاده از سالح سنگین را یاد گرفتند«.
ب��ه گفته این مناب��ع، خانواده های این جوانان س��ودانی 
در فرودگاه خارطوم به اس��تقبال آنها آمده و ش��عار می 
دادند »انقالبیون آزاده... هرگز مزدور نمی شویم... هرگز 

مزدور نمی ش��ویم.« »عبداهلل الحاج العباس« سخنگوی 
ای��ن گروه بازگش��تی به خارطوم در گفت وگو با ش��بکه 
الجزی��ره گفت:» ما از ابوظبی س��وار بر ی��ک هواپیمای 
جنگ��ی اماراتی ش��دیم و وقتی پرس��یدیم هواپیما ما را 
به کجا می برد نماینده ش��رکت بلک شیلد امارات گفت 
که ما برای کار در منطقه حفاظت ش��ده الش��یخ زاید به 
آفریقای جنوبی می رویم؛ اما شبانه در یک پایگاه نظامی 
پیاده شدیم و بعدا معلوم شد آنجا منطقه نفت خیز راس 

النوف لیبی است«.
راس النوف شهری مس��کونی-صنعتی در شمال لیبی و 
پاالیش��گاه راس النوف هم در آنجا واقع است. این شهر 
بندر و فرودگاه نفتی دارد و تحت کنترل ش��به نظامیان 
حفتر اس��ت. ای��ن در حالی اس��ت که ام��ارات معموال 
اتهام ه��ای دولت وفاق مل��ی لیبی در طرابل��س درباره 
حمایت ابوظب��ی از نیروهای حفت��ر را تکذیب می کند.

عباس گفت: »م��ا قبول نکردیم مثل م��زدور کار کنیم 
و خواس��تیم که ما رابه س��ودان بازگردانده و حقوقمان 

را بازگردانند«.

فریب خوردگان جنگ افزوی های امارات 
سخنگوی گردان های »القسام« فاش کرد، در حمله ماه 
می سال گذش��ته رژیم صهیونیستی به مناطقی در نوار 

غزه، نظامیان اسرائیلی اسیر در نوار غزه زخمی شدند.
»ابوعبیده« س��خنگوی گردان های »عزالدین القس��ام« 
شاخه نظامی جنبش فلسطینی حماس دیروز اعالم کرد، 
در درگیری چند روزه ماه می 201۹ تعدادی از اس��رای 
رژیم صهیونیستی زخمی ش��ده اند. وی تصریح کرد: در 
سایه فریب بزرگ نتانیاهو به صهیونیست ها درباره آزادی 
زن بازداشتی صهیونیست در زندان های روسیه به دلیل 
حمل مواد مخدر و در زمانی که دش��من، اسرایش را که 
در حمله سال 2014 به نوار غزه اسیر شده اند، رها کرده 
و به سرنوش��ت نامش��خص آنها اهمی��ت نمی دهد ما در 
گردان های القسام حقیقتی را فاش می کنیم که از حمله 
)رژیم صهیونیستی( می 201۹ به نوار غزه آن را مخفی 
نگه داش��ته بودیم؛ در بمباران ساختمان های مسکونی، 
امنیتی و دیگر اماکن به دس��ت دشمن صهیونیستی در 
این ماه تعدادی از اس��رای دش��من )در نوار غزه( زخمی 
شدند اما در این مرحله سرنوشت  آنها را فاش نمی کنیم 

و به اسرای قهرمانمان )در زندان های صهیونیستی( وعده 
می دهیم که هر آنچه برای آزادی آنها الزم باش��د، انجام 
خواهیم داد. گردان های القس��ام پیش ت��ر از در اختیار 
داش��تن چهار اسیر صهیونیس��ت خبر داده بود اما هیچ 
اطالعات��ی درباره مرده یا زنده بودن آنها در اختیار رژیم 

صهیونیستی نگذاشته بود. 
حم��اس اعالم کرده، رژیم صهیونیس��تی ب��رای هرگونه 
اطالعات��ی از اس��را باید ابتدا اس��رایی را که بر اس��اس 
توافق ش��الیت آزاد و دوباره بازداشت شده اند؛ آزاد کند. 
خبر دیگر آنکه تون��س و اندونزی پیش نویس قطعنامه 
فلس��طین در اعتراض ب��ه معامله ق��رن را میان اعضای 
ش��ورای امنی��ت توزیع کردند تا در آنجا به ش��ور و رای 
گذاش��ته ش��ود. در این پیش نویس قطعنامه آمده است 
ک��ه طرح صلحی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
در 28 ژانویه از آن رونمایی کرد با قطعنامه های سازمان 
ملل که تاکنون به تصویب رس��یده است مغایرت دارد و 
حقوق ملت فلسطین و آرمان های ملی آن از جمله حق 

تعیین سرنوشت و استقالل را تضعیف می کند. 

افشای حقیقتی مخفی از اسرای صهیونیست 

 هشدار مقتدی صدر 
به آشوبگران 

رهبر جریان صدر عراق اعالم کرد »کسانی که دستورکارهای 
خارجی دارند، خواستار فتنه هستند یا سالح علیه عراقی ها 

به دست گرفته اند، از ما نیستند«.
»مقتدی صدر« رهبر جریان صدر عراق از نیروهای موس��وم 

به »کاله آبی« خواست با همکاری با نیروهای امنیتی، مسیر 
را برای شناس��ایی خرابکاران هموار کنند. بر اساس گزارش 
»س��ومریه«، صدر گفت: فرقی میان طیف های مختلف عراق 
اعم از اس��المی، س��کوالر، کمونیست، مس��لمان، مسیحی، 
صابئی، شبکی، ایزدی، عربی، کرد، فیلی یا ترکمانی نیست؛ 
همه ما برای عراق هس��تیم. رهبر جریان صدر ضمن تأکید 
بر این نکته که هیچ کس��ی در عراق با دیگری تفاوت ندارد، 
افزود: تنها کسانی که دستورکارهای خارجی دارند، خواستار 

فتنه هستند، سالح علیه عراقی ها به دست گرفته اند، با بستن 
مدارس می خواهند جلوی پیشرفت علمی را بگیرند یا دنبال 
تعطیلی زندگی روزانه هس��تند از ما نیستند، ما عراقی های 
وطن پرس��ت هستیم. صدر در پایان بیانیه خود نیز بار دیگر 
بر همکاری با نیروهای امنیتی برای شناس��ایی خرابکاران و 
بازداشت آنها تأکید کرد.رهبر جریان صدر هفته جاری نیز از 
نیروهای موسوم به کاله آبی ها خواست تا با هماهنگی نیروهای 
امنیتی تالش کنند تا فعالیت مدارس و س��اعات کاری آن ها 

از س��ر گرفته شود و به کلیه  نش��انه های اعتراضات اخیر، با 
بازگشت نظم به امور کشور، پایان داده شود. جدیدترین آمار 
رس��می نهادهای پزشکی در استان های عراق از جان باختن 
۳۹۹ نفر از غیرنظامیان و نیروهای نظامی از ماه اکتبر س��ال 
گذشته میالدی تا کنون در طی اعتراضات حکایت دارد. این 
تعداد کش��ته در چهار ماه گذش��ته در حالی است که دولت 
عراق به صراحت اعالم کرده اس��ت که نیروهای امنیتی این 

کشور، اجازه تیراندازی به سوی معترضان را ندارند.

گزارش

کش��ورهای غربی که در برابر پیشروی ارتش سوریه ناتوان 
ش��ده اند با تحریک ترکیه به اقدام نظامی علیه دمش��ق به 
دنب��ال ادامه بح��ران در منطقه با گرفتار س��ازی آنکارا در 

جنگی خانمان سوز هستند. 
همزم��ان ب��ا پیش��روی س��ریع ارت��ش س��وریه و نابودی 
تروریس��ت ها ، آمریکا، انگلیس و فرانس��ه از شورای امنیت 
سازمان ملل خواستند تا به منظور بررسی آخرین تحوالت 
شمال سوریه تشکیل جلسه دهد. آمریکا، انگلیس و فرانسه 
خواستار برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره 
تحوالت ش��مال غرب سوریه ش��دند. یک منبع آگاه اعالم 
ک��رد این نشس��ت احتماال امروز  برگزار خواهد ش��د. یک 
مقام س��تاد کل ارتش سوریه اعالم کرد این آخرین فرصت 
برای شبه نظامیان مستقر در ادلب است تا سالح های خود 
را تحویل دهند. آنتونیو گوترش، دبیرکل س��ازمان ملل از 
تمامی طرف های درگیر در ش��مال س��وریه خواست تا به 
اقدامات نظامی خود در ش��مال غربی س��وریه پایان دهند. 
سوم فوریه وزارت دفاع ترکیه اعالم کرد ۶ نیروی خدماتی 
ارتش در درگیری ها در ش��مال سوریه کشته شدند. ارتش 
سوریه پس از اینکه تروریست ها بار ها آتش بس اعالم شده 
در ادلب را نقض کردند، عملیات جدیدی را برای پاکسازی 
مناطق��ی از جنوب ش��رق ادلب و اطراف حل��ب از چنگ 
تروریست ها آغاز کرد  و تاکنون به موفقیت های چشمگیری 
دس��ت یافته اس��ت. با این وجود ترکی��ه از اکتبر 201۹ با 
انجام عملیات نظامی »چشمه صلح« در شمال سوریه، این 

منطقه را به تصرف خود درآوده است.
در این میان در اقدامی که می توان آن را برگرفته از پوست 
خربز غرب زیر پای اردوغان نامید، رئیس جمهوری ترکیه 
درباره توجیه حضور نظامی کش��ورش در سوریه ادعا کرد 
که نیروهای ارتش این کش��ور به موجب توافقنامه آدانا در 
خاک سوریه هستند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری 
ترکیه اظهار کرد: ارتش ترکیه بر اس��اس توافقنامه آدانا که 
اج��ازه انجام عملیات نظامی در س��وریه را می دهد، در این 
کش��ور حضور دارد. رجب طیب اردوغ��ان افزود: برای دور 
ماندن از جنگ داخلی س��وریه از سال 2011 تاکنون صبر 

زیادی به خرج دادیم.
 براساس توافق ترکیه با سوریه که سال 1۹8۶ در آدانا امضا 
شد ما حق مبارزه با تروریسم در خاک این کشور را داریم. 
ملت ما امروز نیز مانند گذش��ته به مظلومین پشت نخواهد 
کرد. وی ادعا کرد:  در چارچوب روند آستانه؛ ادلب، حمص 
و حماة را مناطق کاهش تنش اعالم کردیم اما نظام سوریه 
به آن پایبند نبود. از ما می پرس��ند که چه کاری در سوریه 
دارید. من هم می پرس��م که ش��ما در این کشور چه  کاری 
دارید؟ اردوغان خاطرنشان کرد: با عملیات "شاخه زیتون" 
عفرین را از وجود "تروریست ها" ، با عملیات "چشمه صلح" 
منطقه حدفاصل راس العین تا تل ابیض را از لوث تروریسم 

پاکسازی کردیم. 
ش��اهد ناکارآمدی روند آستانه هستیم. وی گفت: حمله به 
نیروهای  ارتش ما توسط رژیم اسد، آغاز دور جدیدی برای 

ترکیه در س��وریه است. اردوغان با "دست نشانده" خواندن 
نظام س��وریه اظهار کرد: تاکنون یک میلیون نفر از مناطق 
تح��ت کنت��رل ترکیه در ادل��ب روانه مرزهای کش��ورمان 
ش��ده اند. کس حق گذاش��تن این بار بر ش��انه های ترکیه 
را ندارد. اگر امنیت نیروهای ترکیه در ادلب تامین نش��ود 
خودمان این کار را انجام خواهیم داد و کسی حق اعتراض 
ندارد. نیروه��ای زمینی و هوایی ارتش ترکیه هرگاه صالح 
بدانند، عملیات انجام خواهند داد. الزم به ذکر است  ارتش 
سوریه از زمان شروع عملیات در24 ژانویه گذشته میالدی 
تاکن��ون بر مناطق زیادی در اس��تان ادلب و حومه غربی و 

جنوبی حلب مسلط شده است.
 ای��ن منابع بیان کردن��د: نظامیان ترکی��ه ای مانند دیگر 
مناطق در ادلب و حماه به محاصره درآمدند. وزارت خارجه 

س��وریه نیز در نامه ای اعتراضی به س��ازمان ملل و شورای 
امنیت اعالم کرد، حمالت تروریستی به زیرساخت های این 
کش��ور که با حمایت مس��تقیم ترکیه ص��ورت می گیرد بر 
وخامت وضعیت غیرنظامیان س��وری افزوده اس��ت. وزارت 
خارجه س��وریه تأکید کرد، دمش��ق حق خ��ود در دریافت 
غرام��ت از تمام کش��ورهایی که از گروه های تروریس��تی 

حمایت می کنند، محفوظ می داند. 
یک رس��انه س��وری گزارش داد که ارت��ش ترکیه بر دامنه 
اقدامات خود برای تغیی��ر بافت جمعیتی در مناطق تحت 
کنترل خود در شمال سوریه افزوده است. این رسانه اعالم 
کرد: اشغالگران ترکیه ای صدها خانواده تروریستها از ادلب 
را در منطقه عفرین تحت تس��لط آنکارا اس��کان داده اند و 

این پس از بیرون راندن ساکنان اصلی است.

سخنی از داالن های کنگره
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پوست خربزه غرب زیر پای اردوغان 
احتمال درگیریهای گسترده در شمال سوریه با ضرب االجل آنکارا به دمشق قوت گرفت 


