
عراق: عضو فراکسیون پارلمانی »صادقون« گفت که 
تمامی پرونده های مرتبط به جنایات آمریکا در عراق 
در حال گردآوری اس��ت تا در محاف��ل بین المللی، 
از این کش��ور شکایت ش��ود.  »احمد الکنانی« عضو 
فراکس��یون پارلمان��ی »صادقون« تأکی��د کرد که 
نظامیان تروریست آمریکایی از سال 2003 تا کنون 

بدترین جنایات را در عراق مرتکب شده اند.

یمن: یک مقام نظامی یمن تاکید کرد پاسخ ارتش 
و کمیته ه��ای مردمی به نقض گس��ترده آتش بس 
توسط مزدوارن ائتالف سعودی-اماراتی تا ریاض و 
مابعدریاض )ابوظبی( خواهد رسید. روزنامه لبنانی 
االخبار در گزارش��ی با عنوان »صنعاء برای مرحله 

پس از عملیات نِِهم آماده می شود.

انگلیس: مع��اون رئیس جمهور آمریکا به انگلیس 
هش��دار داد، توافق این کش��ور با ش��رکتی چینی 
می تواند ب��رای توافقات تجاری لندن و واش��نگتن 
مش��کل ایجاد کند. »مایک پن��س« معاون رئیس 
جمهور آمریکا به دولت انگلیس هش��دار داد، عقد 
قرارداد با ش��رکت چینی »هوآوی« می تواند توافق 

تجاری بین لندن و واشنگتن را به خطر اندازد.

لیبی: مناب��ع لیبیایی از حمله موش��کی نیروهای 
ش��رق لیبی به ف��رودگاه بین الملل��ی معیتیقه در 
طرابل��س پایتخت این کش��ور خبر دادن��د. دولت 
وفاق ملی لیبی به ریاس��ت »فائز الس��راج« مستقر 
در طرابل��س )پایتخت- غرب لیب��ی( در پی حمله 
موشکی نیروهای خلیفه حفتر به فرودگاه طرابلس، 

پروازها در این فرودگاه را به تعلیق درآورد.

ذرهبین

معامله قرن بی اعتنایی به میلیون ها مسلمان و مسیحی 
ماهاتیر محمد نخس��ت وزیر مالزی ضمن انتقاد از طرح »معامله قرن« تأکید 
کرد که این طرح به اصطالح س��ازش خیلی راحت و مثل آب خوردن ش��هر 
مقدس قدس را به صهیونیس��ت ها واگذار می کند و این بی اعتنایی مطلق به 
احساسات میلیون ها مس��لمان و مسیحی در جهان است. نخست وزیر مالزی 
تصریح کرد که طرح موسوم به »معامله قرن« شهر مقدس قدس را به راحتی 
)بدون هرگونه زحمت و تالش( به اسرائیل واگذار کرده است و این بی اعتنایی مطلق 
به احساس��ات میلیون ها مسلمان و مسیحیان سراس��ر جهان است. وی در افتتاحیه 
س��ومین کنفرانس اتحادیه نمایندگان پارلمانی برای ق��دس در »کواالالمپور« گفت: 
»این معاهده تنها درگیری های بیشتر را به منطقه می آورد و میلیاردها نفر در سراسر 
جهان در س��ر خصوص این موضوع متفق هستند«. ماهاتیر محمد، با محکوم کردن 
معامله قرن گفت این یک طرح غیرقابل قبول و غیرمنصفانه برای فلسطینیان است.

حماس موضع مردم سودان را ستود
»حازم قاسم« سخنگوی جنبش حماس در فلسطین در گفت  و گویی مطبوعاتی 
از موضع منفی مردم سودان در قبال عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 
تقدیر کرد.   سخنگوی جنبش حماس گفت:  »عموم امت عرب  هرگونه اقدام 
در راستای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را نخواهند پذیرفت«. حازم 
قاس��م گفت:»مردم، همیشه این رژیم را دشمن اصلی خود تلقی خواهند کرد 
و فلس��طین نیز موضوع اول مردم عرب باقی خواهد ماند«. وی تاکید کرد که موضع 
مردم سودان بیانگر آن است که عموم مردم امت عادی سازی را برنمی تابند. صدها نفر 
از شهروندان سودانی در محکومیت دیدار رئیس شورای انتقالی سودان با نخست وزیر 
رژیم صهیونیس��تی تظاهرات کردند. حزب کمونیسم سودان با صدور بیانیه ای دیدار 
»عبدالفتاح البرهان« با »بنیامین نتانیاهو«، را پروژه مش��ترک آمریکا و امارات برای 

ضربه به انقالب سودان و سازش با اشغالگران توصیف کرد.

حزب اهلل به دولت دیاب رأی اعتماد می دهد
نعیم قاس��م معاون دبی��رکل حزب اهلل لبنان اعالم کرد، ای��ن جنبش بیانیه 
وزارتی دولت جدید را نقشه راهی مناسب دیده و به این دولت رأی اعتماد 

خواهد داد.
نعی��م قاس��م در واکنش به تصویب نقش��ه راه دولت لبنان گف��ت: ما بیانیه 
وزارتی را نقشه راهی کامال مناسب برای پروژه نجاتی دیدیم که دولت باید بر 
روی آن کار کند. حزب اهلل به این دولت رأی اعتماد خواهد داد زیرا شایسته فرصت 
دادن اس��ت. ما می دانیم که سی سال عقب رفت و بحران را نمی توان در چند روز و 
چند هفته حل کرد به همین دلیل باید منتظر باشیم و به دولت فرصت دهیم. قرار 
است پارلمان لبنان سه شنبه هفته جاری برای بررسی و تصویب نهایی بیانیه وزارتی 
دولت جدید تش��کیل جلسه دهد. وی سپس آمریکا را حامی فتنه ها و اشغالگر و نه 

ناظر صلح نامید و گفت: آمریکا امروز رأس ظلم در جهان است. 

فرامرز اصغری 

مب��ارزه با مواد مخدر یکی از مهمترین مس��ائل مطرح در 
صحنه بین الملل اس��ت که کش��ورهای بس��یاری را با آن 
درگیر هستند. افغانستان از جمله کانون های اصلی تولید 
و توزیع مواد مخدر جهان اس��ت. آمار نش��ان می دهد که 
تولید شیره تریاک نس��بت به سال 20۱۸ افزایش داشته 
و به ۶ هزار و ۷00 تن رس��یده اس��ت. در گزارش منتشر 
ش��ده توسط آمریکا آمده اس��ت که در سال 20۱۸، 22۱ 

هزار هکتار زمین  در افغانس��تان زیرکشت خشخاش قرار 
داش��ت اما در س��ال 20۱۹ این رقم ب��ه ۱۶0 هزار هکتار 
کاهش یافت و این درحالی است که در مقابل تولید شیره 
تریاک  نسبت به سال 20۱۸ افزایش یافته است. براساس 
این گزارش در س��ال 20۱۸ تولید تریاک در افغانستان  ۵ 
هزارو ۵۵0 تن بود  که این رقم در س��ال 20۱۹ میالدی  
۶ هزار و ۷00 تن برآورد ش��د. این آمارها در حالی منتشر 
می شود که در سال 200۱بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر یکی 
از بهانه ه��ای آمریکا برای حضور نظامی در افغانس��تان را 
مبارزه ب��ا مواد مخدر تش��کیل می دهد. ب��ا توجه به این 
آماره��ا به خوبی می ت��وان دریافت که نه تنه��ا اقدامی از 
سوی آمریکا برای مبارزه ادعایی صورت نگرفته است بلکه 

زمینه ساز افزایش آن نیز شده است. 
ب��ه عبارتی دیگر آمریکا را می ت��وان از عوامل افزایش تولید 
مواد مخدر در جهان دانس��ت و نه یک مبارزه کننده با مواد 
مخدر. در کنار این مسئله یک نکته مهم دیگر مطرح است و 
آن کارنامه آمریکا در کل تحوالت افغانستان است. به اذعان 
س��ازمان ملل در طول سالهای حضور نیروهای آمریکایی نه 
تنها امنیت در این کش��ور محقق نشده بلکه آمریکا موجب 
افزایش تهدیدات امنیتی شده و درسالهای اخیر نیز شواهد 
از انتقال داعش به افغانس��تان توس��ط آمریکا حکایت دارد. 
در حوزه س��اختارهای فرهنگ��ی و اجتماعی نیز این حضور 
چالشهای بسیاری برای افغان ها ایجاد کرده و نفوذ فرهنگ 
غربی در جامعه س��نتی افغانس��تان زمینه س��از مش��کالت 

عدیده ای ش��ده اس��ت. نکته قابل توجه آنکه حتی در حوزه 
سیاسی و دموکراسی ادعایی غرب نیز افغانستان نتوانسته به 
آن مولفه ها دست یابد چنانکه پس از ماه گذشت از برگزاری 
انتخابات ریاس��ت جمهوری این کش��ور، هنوز نتایج اعالم 
نش��ده و هر روز به تاخیر می افتد. با توجه به آنچه ذکر شد 
می توان گفت که اخبار و آمار منتشره در باب افزایش تولید 
مواد مخدر در افغانس��تان نش��انگر پیامدهای حضور منفی 
حضور نیروهای آمریکایی در این کشور است که هزینه های 
بسیاری را به این کشور، منطقه و جهان تحمیل کرده است. 
بر این اساس راه پایان تولید مواد مخدر در افغانستان خروج 
نیروهای آمریکایی از این کش��ور است چنانکه راه امنیت و 

ثبات در منطقه پایان حضور آمریکا در منطقه است. 

یادداشت

گزارش
یگان های ارتش سوریه دیروز  پس از بیرون راندن تروریست ها از شهر سراقب در 

حومه ادلب، به عملیات پاکسازی این منطقه از بمب ها و مین ها پایان دادند.
 ارتش س��وریه از روز پنج ش��نبه ضمن ورود به این شهر، پاکسازی آن را از بقایای 
تروریس��ت ها شروع کرد و در حال حاضر کنترل کامل آن را به دست گرفته  است. 
همچنین به گزارش المیادین ارتش سوریه بر دو روستای الشیخ احمد و ابوکنصه 
در اتوبان حلب - دمش��ق در ش��مال سراقب مسلط ش��د.  ارتش سوریه همچنین 
کنترل روس��تای رس��م العیش در شرق اتوبان حلب - دمش��ق را به دست گرفت. 
یگان های ارتش س��وریه در ادامه عملیات نظامی خود بر شهرک و تپه استراتژیک 
کراتین در ش��مال ش��هر سراقب در پی خروج تروریس��ت ها به سمت تفتناز ادامه 
دادند. تفتناز در ۱0 کیلومتری شمال غرب سراقب واقع است. منابع میدانی گفتند، 
تس��لط بر تپه کراتین در چارچوب افزایش کمربند امنیتی اطراف ش��هر س��راقب 
است، ارتش سوریه مواضع خود را در اطراف این شهر از بخش های شمالی و غربی 
مستحکم کرده است.به گفته منابع، تسلط بر شهرک کراتین به ارتش سوریه اجازه 
می دهد از س��مت غرب به مناطق هم جوار جاده س��راقب - حلب دسترس��ی پیدا 

کن��د و این یعنی ارتش قادر خواهد بود، هرگونه تحرکات دش��من را هدف گیری 
کند و به حمایت از بخش ش��مالی شهر سراقب بپردازد. پیشتر المیادین اطالعاتی 
از عقب نش��ینی النصره و هم پیمانانش از کانون تحت تصرف خود در جاده حلب - 
دمش��ق خبر داده بود. دیده بان حقوق بشر س��وریه نیز اعالم کرد: نیروهای ترکیه 
پایگاه های خود را در حومه تل ابیض واقع در شمال سوریه تخلیه کردند. »دیده بان 
حقوق بشر« سوریه اعالم کرد که از چهارم بهمن گذشته تا کنون ۱3۶ منطقه در 
دو استان ادلب و حلب به کنترل ارتش و همپیمانان سوریه در آمده است. در این 
میان وزارت دفاع ترکیه از کشته شدن یک نیروی ارتش این کشور و چهار زخمی 

دیگر در شمال سوریه خبر داد. از سوی دیگر الوروف وزیر خارجه روسیه پیرامون 
تحوالت اخیر سوریه تاکید کرد عملیات مبارزه با تروریسم که در استان ادلب انجام 
می شود، کامال قانونی است.خبر دیگر آنکه رئیس پارلمان سوریه به دعوت همتای 
اردنی، برای حضور در نشست اتحادیه پارلمان های عربی با شعار حمایت از مسئله 
فلس��طین در برابر معامله قرن آمریکا وارد امان ش��د. در همین حال منابع خبری 
اعالم کردند نظامیان تروریس��ت آمریکایی نخس��تین پایگاه نظامی خود در داخل 
شهر حسکه را در کنار زندانی احداث خواهند کرد که در آن، صدها داعشی زندانی 
هس��تند. در این میان وزارت دفاع ترکیه در ادامه تهدیدهای آنکارا علیه پاکسازی 
کامل اس��تان ادلب از وجود تروریست ها، امروز شنبه درباره »پاسخ  قدرتمند« این 
کش��ور به هر گونه حمله به نیروهای ترکیه ای حاضر در سوریه هشدار داد. وزارت 
دفاع ترکیه در یک اظهارنظر تازه درباره تحوالت س��وریه، نیروهای دمش��ق را به 
مواجه ش��دن با »پاسخ مستحکم« آنکارا تهدید کرده است. این در حالی است که 
سفیر سوریه در چین از تقویت سامانه پدافند هوایی کشورش در پی حمالت اخیر 

رژیم صهیونیستی به مناطقی از خاک سوریه خبر داد.

پیامدهای یک حضور 
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نبرد ادلب علیه تروریست ها به روزهای پایانی نزدیک می شود 

پایان پاکسازی سراقب 
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