
چین: س��خنگوی وزارت خارجه چین تقویت بنیه 
نظامی آمریکا و یکجانبه گرایی این کش��ور را س��د 
راه روند کنترل تس��لیحات جهانی برشمرد.»گنگ 
ش��وانگ« از س��خنگویان وزارت خارج��ه چین در 
نشس��ت مطبوعاتی گفت که  چی��ن قصد ندارد به 
مذاکرات به اصطالح کنترل تسلیحاتی سه جانبه با 
ایاالت متحده و روسیه بپیوندد و این موضع توسط 

روسیه و جامعه بین الملل قابل درک است.

هلن�د: نیروهای امنیتی هلند از انفجار دو بس��ته 
پس��تی ح��اوی بم��ب در دفاتر پس��تی دو منطقه 
مختل��ف هلند خب��ر دادند که البته ظاهراً کس��ی 
در این حوادث آس��یبی ندیده اس��ت. منابع پلیس 
همچنی��ن اعالم کردند به فاصله چند دقیقه بعد از 

انفجار اول یک انفجار دیگر نیز رخ داده است.

آلمان: به رغم هشدارهای سازمان ملل و نگرانی ها 
از درگیری ه��ا در لیب��ی، دولت آلمان طی س��ال 
میالدی ج��اری با صادرات س��الح ب��رای چندین 
کش��ور که در بح��ران لیبی نقش دارن��د، موافقت 
کرده است. طبق گزارش ها دولت آلمان با صادرات 
سالح به قطر از اول ژانویه تا چهارم فوریه به قیمت 
۴.۳ میلیون یورو که ش��امل سالح های جنگی نیز 

می باشد، موافقت کرده است.

بحرین: »حمد بن عیس��ی آل خلیفه« شاه بحرین 
در حکمی رس��می »عبداللطیف بن راشد الزیانی« 
را به عنوان وزیر خارجه جدید این کش��ور منصوب 
کرد. بر اس��اس گزارش خبرگزاری رس��می بحرین 
»بنا«، وی جایگزین »خال��د بن احمد آل خلیفه« 
شده اس��ت که از سال ۲۰۰۵ تا دوم ژانویه ۲۰۲۰ 

این منصب را بر عهده داشت.

تونس: نماینده تونس در س��ازمان ملل تأکید کرد 
که امنیت و ثب��ات مجدد در منطقه، در گرو پایان 
بخش��یدن به اش��غال اراضی اش��غالی عربی توسط 
اش��غالگر اسرائیلی اس��ت. »طارق االدب« نماینده 
تونس در س��ازمان ملل از اشغال اراضی کشورهای 

عربی توسط رژیم صهیونیستی انتقاد کرد.

لیب�ی: ش��ورای امنی��ت س��ازمان مل��ل تمدی��د 
تحریم ه��ای نفتی لیبی تا اوایل س��ال ۲۰۲۱ را به 
تصویب رس��اند.در پیش نویس ای��ن قطعنامه که از 
س��وی انگلیس تهیه شد، تصمیمی مبنی بر تمدید 
دس��تورالعمل های مربوط به هیئت کارشناسی که 
به اجرای تحریم ها کمک می کند تا ۱۵ می  س��ال 

۲۰۲۱ اتخاذ شده است.

ذرهبین

تشدید سرکوب بومی ها کانادا
مناب��ع رس��انه ای از تش��دید س��رکوب بومی های 
معترض به ساخت خط لوله انتقال گاز در بریتیش 
کلمبیا خبر می دهند؛ س��رکوبی که بازداشت ده ها 

نفر را به همراه داشته است.
پلیس کانادا ب��رای توقف اعتراضات به احداث خط 
لوله انتقال گاز در سرزمین های بومیان، معترضان را 
سرکوب و ده ها نفر را بازداشت کرده اما اعتراض ها 
حتی به اوتاوا پایتخت هم کش��یده ش��ده اس��ت.
به رغ��م تداوم مخالفت بومی��ان بریتیش کلمبیا و 
فعاالن محیط زیست با احداث یک خط لوله انتقال 
گاز طبیعی، نیروه��ای امنیتی و پلیس برای توقف 
مخالفت ها به زور متوس��ل ش��دند.نیروهای پلیس 
کانادا از روز دوشنبه برای متوقف کردن اعتراضات 
ادامه دار بومیان و فعاالن محیط زیس��ت با احداث 
»خط لوله ارتباط گازی ساحل« دست به سرکوب 

معترضان زده و ده ها نفر را بازداشت کرده اند.
»خط لوله ارتباط گازی س��احل« طرحی در استان 
بریتی��ش کلمبیا در کانادا اس��ت. ابتدای این خط 
از »داوسون کریک« ش��روع می شود و کار ساخت 
بخش اعظم آن در حال انجام اس��ت اما در بخشی 
از جنوب غربی »هیوس��تون« که اراضی آن متعلق 
به بومیان اس��ت، احداث خط لول��ه با اعتراضات و 
مخالفت ها مواجه ش��ده و پی��ش نمی رود.این خط 
لول��ه ۶۷۰ کیلومتری قرار اس��ت گاز را از ش��مال 
شرقی بریتیش کلمبیا به منطقه ساحلی آن منتقل 
کن��د اما حدود ۲۸ درصد از ای��ن خط لوله باید از 
س��رزمین های بومیان در »وت سو وت اِن« بگذرد. 
بومیان و گروهی از فعاالن حامی آنها برای متوقف 
کردن س��اخت خط لوله، اقدام به برپایی چادرها و 
ایجاد موان��ع کردند، اقدامی که به ادعای مقام های 
خطوط ریلی کانادا س��بب اختالل گسترده و متاثر 

شدن سفرهای حداقل ۱۹۵۰۰ مسافر شده است.

نیمچهگزارش

فعالیت ناتو در عراق هنوز در وضعیت تعلیق 
دبیرکل ناتو با اشاره به اینکه فعالیت این پیمان در عراق همچنان در حالت 
تعلیق است، اعالم کرد که تنها در صورتی که دولت عراق بخواهد، نیروهای 

آن در این کشور باقی خواهند ماند.
ینس اس��تولنتبرگ، طی یک کنفرانس خبری گفت ک��ه از آغاز ماه ژانویه 
گذش��ته تاکنون، فعالیت ناتو در عراق، همچنان در وضعیت تعلیق است. وی 
گف��ت: ائتالف بین المللی ضد داع��ش و ناتو، به دالیل امنیت��ی برنامه های آموزش 
نظام��ی در عراق را به حالت تعلیق درآورده  بودن��د و در نزدیک ترین زمان ممکن، 
این فعالیت ها از سر گرفته خواهد شد و رایزنی ها با دولت عراق در این زمینه، ادامه 
دارد. اس��تولنتبرگ  گفت: تنها در صورتی که ط��رف عراقی از ما بخواهد، در عراق 
باقی خواهیم ماند و به حاکمیت و وحدت اراضی آن احترام می گذاریم وکارشناسان 

ما به دعوت دولت عراق در این کشور حضور دارند.

استقبال از گوایدو با شعار »قاتل« 
رهبر مخالفان دولت ونزوئال همزمان با بازگشت به کشورش با معترضانی که 
علیه او شعار می دادند: »قاتل«، روبرو شد. خوان گوایدو همزمان با بازگشت 
ب��ه ونزوئال با معترضانی روبرو ش��د که علیه او ش��عار م��ی دادند. معترضان 
همزم��ان با ورود گوایدو به ونزوئال با ش��عارهایی نارضایتی خود را از حضور 
دوباره رهبر مخالفان دولت کاراکاس ابراز کردند. معترضان تاکید داش��تند که 
گوایدو یکی از عوامل تشدید تحریم ها علیه ونزوئال بوده و نباید در این کشور حاضر 
شود.  تصاویر ویدئویی در شبکه های اجتماعی نشان می دهد که پس از ورود گوایدو 
به فرودگاه کاراکاس، ش��ماری از معترضان رهبر مخالفان ونزوئال را "قاتل" خواندند 
و نس��بت به تحریم های اقتصادی گسترده علیه ونزوئال توسط آمریکا شعارهایی سر 
دادند. ش��بکه تله سور عنوان کرد: بازگشت خوان گوایدو قانونگذار ونزوئالیی به این 

کشور با اعتراض شهروندان ونزوئال مواجه شد و آنها شعارهایی را علیه او سردادند.

هشدار روسیه درباره معامله قرن
نماینده روس��یه در س��ازمان ملل تاکید کرد که هیچ راهکار عادالنه ای در 

خاورمیانه بدون موافقت طرف فلسطینی محقق نخواهد شد.
»واس��لی نبنزیا« نماینده روس��یه در س��ازمان ملل تاکید ک��رد که آمریکا 
هرگ��ز نمی تواند یک راه��کار عادالنه را در خاورمیانه ب��دون موافقت طرف 
فلسطینی محقق کند. وی افزود: ما معتقدیم که حل مسأله فلسطین نیازمند 
تالش ه��ای هماهنگ بی��ن المللی برای تحقق یک راهکار عادالنه اس��ت. نبنزیا در 
جریان نشس��ت ش��ورای امنیت تصریح کرد: ما معتقدیم که باید تالش های کمیته 
چهارجانبه در س��ایه ش��رایط کنونی افزایش پیدا کند. وی اف��زود: این کمیته تنها 
ساز و کاری است که شورای امنیت آن را برای پیگیری روند صلح در خاورمیانه به 
رسمیت می شناسد. پیش از این طرف های فلسطینی مخالفت قاطع خود را با طرح 

آمریکایی معامله قرن اعالم کرده اند. 
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قاسم  غفوری

۱۴ فوری��ه )۲۵ بهم��ن( برای مردم بحری��ن روزی مهم و 
ماندگار اس��ت. بحرینی ها در س��ال ۲۰۱۱ همزمان با اوج 
گرفتن رون��د حرکت های مردمی کش��ورهای عربی نظیر 
مصر، تونس، لیبی، یمن، عربستان علیه ساختارهای حاکم، 
قیامی سراس��ری را علیه دیکتاتوری و س��رکوب گری های 

آل خلیف��ه آغ��از کردند. اکن��ون در حالی ۹ س��ال از آغاز 
حرکت م��ردم بحرین می گذرد که رون��د تحوالت بحرین 
نکاتی قابل توجه را نش��ان می دهد. در یک س��وی معادله 
ملت بحرین قرار دارند که مطالبه آنها برخورداری از حقوق 
اولیه شهروندی یعنی انتخابات آزاد، پایان حاکمیت نظام 
س��لطنتی آل خلیفه، اتمام وابس��تگی و سلطه عربستان، 
آمریکا و انگلیس بر کشورش��ان و حمایت از فلس��طین به 
جای رویکرد سازش��کاران با رژیم صهیونیس��تی می باشد. 
آنه��ا تاکید دارند که خواس��تار داش��تن کش��وری آزاد و 
مستقل با ساختاری مردمی هستند. این مطالبات به حق 
مردم در حالی مطرح ش��ده ک��ه واکنش آل خلیفه از ابتدا 
بر اساس س��رکوب و کشتار استوار ش��ده است. نیروهای 
عربستانی تحت عنوان سپر جزیره وارد بحرین شده که در 
کنار نیروهای آمریکایی و انگلیسی به سرکوب و بازداشت 
مردم بحرین پرداخته اند. بازداش��ت و زندانی ش��دن، لغو 

تابعیت و اعدام بخش��ی از واکن��ش آل خلیفه به مطالبات 
مردم اس��ت. غیر قانونی عنوان کردن جریان های سیاسی 
همچون الوفاق، بازداش��ت های گسترده همچون بازداشت 
علی س��لمان دبیر کل جریان الوفاق، اخراج و لغو تابعیت 
شیخ عیسی قاس��م عالم برجسته جهان اسالم،   سرکوب 
مراس��م های مذهبی همچون مراسم های عاشورا و اربعین 
حس��ینی و ویران کردن مساجد و حس��ینیه ها ، محاصره 
و تحریم دس��ته جمعی مردم نظی��ر آنچه در قبال منطقه 
الدرازه ) محل سکونت شیخ عیسی قاسم (صورت داده اند، 

تنها بخشی از اقدامات آل خلیفه علیه مردم است. 
در کن��ار ای��ن مباح��ث اما ن��وع واکنش مدعی��ان حقوق 
بش��ر در قبال این تحوالت قابل توجه اس��ت. کش��ورهای 
غرب��ی که ادعای آزادی بیان س��ر می دهن��د و با این ادعا 
به حمایت از آش��وب و اغتش��اش در عراق، ایران، س��وریه 
و لبن��ان می پردازن��د در برابر س��رکوب مردم ن��ه تنها راه 

سکوت در پیش گرفته اند بلکه خود به حمایت و همراهی 
با این س��رکوب ها پرداخته اند. گزارش ها نشان می دهد که 
نیروهای آمریکایی و انگلیسی عامل اصلی شکنجه زندانیان 
در زندان های آل خلیفه هستند در حالی که زندانیان نیز در 
بدترین ش��رایط در زندان های آل خلیفه به سر می برند. در 
اصل این مدعیان حقوق بشر به خاطر منافعشان در بحرین 
از جمله استمرار اش��غال نظامی این کشور در برابر کشتار 
و س��رکوب مردم بحرین راه حمایت از س��رکوب در پیش 
گرفته اند.  با تمام این تفاسیر ملت بحرین در طول ۹ سال 
انقالبش نشان داده که حاضر به دست کشیدن از حقوقش 
نیست و با تمام توان در برابر سرکوب گری های آل خلیفه و 
حامیان سعودی و غربی اش ایستادگی خواهد کرد. حرکت 
م��ردم بحرین را می توان نمادی واقعی از بیداری اس��المی 
دانس��ت که محور آن را پایداری و ایس��تادگی مردم برای 

تحقق حقوقشان تشکیل می دهد. 

یادداشت

هشدار روسیه با »آسمان های باز«
مدیر عدم اشاعه و کنترل تسلیحات وزارت خارجه روسیه هشدار داد در 
صورتیکه آمریکا از پیمان »آس��مان های باز« خارج شود، مسکو اقداماتی 

متقابل و متناسب در پیش خواهد گرفت.
»والدیمیر ارماکوف« مدیر عدم اشاعه و کنترل تسلیحات وزارت خارجه 
روس��یه در مصاحبه با خبرگزاری روس��ی »اس��پوتنیک« هشدار داد در 
صورتیکه آمریکا از پیمان »آس��مان  های باز« خارج ش��ود، مسکو مجبور 
می شود، اقدامات متقابلی را در پیش بگیرد. طبق این گزارش، این مقام 
روس همچنین در ادامه، اتهامات واش��نگتن علیه مس��کو مبنی بر نقض 
پیمان آس��مان های باز را بی اساس خواند.  گزارش هایی مبنی بر تصمیم 
دولت آمریکا به خروج از پیمان »آسمان باز« برای اولین بار در ماه اکتبر 
)آبان ماه( منتشر ش��د و روزنامه آمریکایی »وال استریت ژورنال« اواخر 
اکتب��ر به نقل از دو منب��ع آگاه در دولت آمریکا گزارش کرد که »دونالد 
ترام��پ« رئیس جمهور آمریکا، س��ندی را در ارتباط با تصمیم به خروج 
از پیمان آس��مان های باز امضا کرده اس��ت. ارماکوف ضمن هشدار دادن 
درباره خروج واش��نگتن از این پیمان، گفت: »آمری��کا هنوز هیچ بیانیه 
رس��می درباره قصد خروج از پیمان آس��مان های باز ارائه نداده است اما 
م��ا از قصد احتمالی  این کش��ور برای انجام چنی��ن کاری با دلیل نقض 
این پیمان توس��ط روسیه متأس��فیم. اگر واشنگتن قصد خروج از پیمان 
را داشته باشد ما نیز پاسخ متناسبی خواهیم داد. فکر می کنم هنوز زود 
است بخواهیم آشکارا درباره واکنش احتمالی خود صحبتی بکنیم«. این 
مقام روس همچنان بر درخواس��ت مسکو برای حفظ پیمان آسمان های 
ب��از بعنوان »یکی از معدود س��تون های باقیمانده  معماری امنیتی اروپا« 

تأکید کرد. 

ابعاد کودتای اطالعاتی قرن
یک روزنامه اطالعاتی گزارش داده سازمان اطالعات مرکزی آمریکا برای 
چند دهه به صورت مخفیانه مالک یک ش��رکت مهم فروشنده تجهیزات 

رمزگذاری بوده است.
یک رس��انه آمریکایی و یک رس��انه آلمانی با انتش��ار نتایج یک تحقیق 
مش��ترک مدعی ش��ده اند »س��ازمان اطالعات مرکزی آمریکا« )سیا( به 
ص��ورت مخفیانه مالک یک��ی از بزرگترین ش��رکت های تولید تجهیزات 
رمزگ��ذاری بوده  و این ش��رکت تجهیزات خود را به کش��ورهای مختلف 
از جمله ایران فروخته است.روزنامه آمریکایی واشنگتن پست و تلویزیون 
»زد دی اف« آلمان ادعا کرده اند ش��رکت سوئیسی »کریپتو ای.جی« به 
صورت مخفیانه متعلق به سیا بوده   و همکاری محرمانه ای هم با دستگاه 

اطالعات آلمان داشته است.
روزنامه واشنگتن پس��ت در گزارش��ی با عنوان »کودتای اطالعاتی قرن« 
نوشته است: »دولت های سراسر دنیا طی بیش از نیم قرن برای محرمانه 
نگاه داشتن ارتباطات جاسوس ها، سربازها و دیپلمات هایشان تنها به یک 
شرکت اعتماد کرده اند.«شرکت کریپتو ای  .جی طی چند دهه گذشته با 
پشت سر گذاشتن موج های مختلف فناوری تولیدکننده اصلی تجهیزات 
رمزگذاری بوده است. این شرکت سوئیسی با فروش تجهیزاتش به بیش 
از ۱۲۰ کش��ور میلیون ها دالر درآمد کس��ب کرده است. از مشتری های 
کریپتو می توان ایران، دس��ته های نظامی در آمریکای التین، پاکس��تان 
و هن��د به عنوان کش��ورهای رقبای هس��ته ای و حتی واتی��کان نام برد.

ام��ا هیچ یک از مش��تری های کریپتو خبر نداش��تند که این ش��رکت به 
صورت مخفیانه تحت مالکیت سیا است و شراکتی فوق سری با دستگاه 

اطالعات آلمان غربی دارد.

صدور فتوای تحریم معامله قرن 
مفتی کل قدس با صدور فتوایی پذیرش »معامله قرن« را حرام دانس��ت و 

همراهی با این طرح آمریکایی را به مثابه خیانت به خدا و رسولش دانست.
 شیخ »محمد حسین« مفتی کل قدس فتوایی در تحریم طرح آمریکایی 
موسوم به »معامله قرن« صادر کرد.وی گفت: تمام کسانی که با این طرح 
تعامل داش��ته باشند خائن به خدا، رس��ول خدا، مسجداالقصی، قدس و 
فلس��طین هستند. مفتی قدس ادامه داد: معامله قرن قدس را از صاحبان 
قانونی آن سلب کرد، مسلمانان را از سومین مسجدشان، اولین قبله شان و 
محل عروج پیامبر محروم کرد، حقوق آوارگان را نادیده گرفت و مشروعیت 
را از مطالبه حقوق قانونی ملتی که به زور از سرزمینش آواره شده، گرفت.
وی تأکید کرد، این طرح ارائه شده تا ملت فلسطین را از زندگی همراه با 
کرامت بر سرزمینش منع کند و بیشتر اراضی فلسطین را به ظالم غاصب 
بدهد. ش��یخ محمد حسین در ادامه خواس��تار کار جدی برای توقف این 
تجاوز علیه فلس��طین و مقدسات آن و نیز یاری ملت فلسطین در مقابله 
با این طرح ظالمانه و نژادپرس��تانه شد. الزم به ذکر است دیروز نیروهای 
رژیم صهیونیستی ضمن ورود ناگهانی به مناطق مختلفی از کرانه باختری 
و درگیری با فلس��طینیان، چند جوان را دس��تگیر کردند.در این ارتباط، 
ارتش  رژیم صهیونیس��تی اعالم کرد که سه جوان فلسطینی را به ادعای 
شرکت در برنامه  های مقاومت مردمی علیه شهرک نشینان دستگیر کرده 
و در حال بازجویی از آنهاس��ت.نیروهای رژیم صهیونیس��تی همچنین به 
منطقه صنعتی روستای »عناتا« )شمال شرق قدس اشغالی( یورش بردند 
و یکی از منطقه های این روس��تا را بازرسی کردند. نتایج یک نظرسنجی 
نشان می دهد یک سوم فلس��طینی ها طرفدار انتفاضه مسلحانه به نشانه 

اعالم مخالفت با طرح موسوم به »معامله قرن« هستند.

گزارش

در اقدامی که بسیاری آن را برگرفته از اشتباهات محاسباتی 
اردوغان از حمایت های آمریکا می دانند رئیس جمهور ترکیه 
با متهم کردن ارتش س��وریه به حمله ب��ه غیرنظامیان در 
ادلب، ایران و روس��یه را نیز در این موضوع شریک دانست 
و دمشق و متحدانش را تهدید کرد که البته با واکنش تند 

سوریه مواجه شد. 
»رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه دیروز  با تکرار 
تهدیدها علیه دولت س��وریه، گفت در حمالت اخیر ارتش 
س��وریه به نیروهای ترکیه ای ۱۴ نظامی کش��ته و ۴۵ نفر 
زخمی ش��دند.اردوغان طی سخنرانی در جمع نمایندگان 
پارلمانی حزب »عدالت و توس��عه« در آنکارا مدعی ش��د: 
»ارتش س��وریه با کمک نیروه��ای روس و نیروهای مورد 
حمایت ایران، به حمله علیه غیرنظامیان ادامه می دهند«.

وی ب��ا ادعای اینکه دولت س��وریه قص��د دارد با حمله به 
غیرنظامی��ان در ادل��ب، آنها را به س��مت مرزهای ترکیه 
سوق دهد، افزود: »تا راحت تر این منطقه )ادلب(  را تصرف 
کند... ولی ما مصمم هس��تیم تا نیروهای رژیم ]س��وریه[ 
را به حدود توافق ش��ده در قرارداد س��وچی عقب برانیم«.
رئیس جمهور ترکیه با ادع��ای اینکه ترکیه وظیفه دارد از 
معارضان سوری در ادلب حمایت کند، گفت: »مبارزه برای 
مردم سوریه، مبارزه برای ۸۳ میلیون مردم ترکیه است«.

وی در ادام��ه ادعاهای خود، در تهدیدی دوپهلو، هش��دار 
داد: »اگر خون س��ربازان ما ریخته ش��ود، مهم نیست چه 
کس��ی پشت آن اس��ت، یا چقدر فکر می کند که قدرتمند 
اس��ت، من صراحتاً ]به آنها[ می گویم، ش��ما امن نخواهید 
بود«.تهدیدهای ترکیه در حالی اس��ت که ستاد کل ارتش 
و نیروهای مس��لح سوریه چند روز پیش با انتشار بیانیه ای 
خبر داد در ادامه پیش��روی ها ضد تروریس��ت ها در استان 
ادل��ب، بی��ش از ۶۰۰ کیلومتر مربع را در ای��ن منطقه و 
حل��ب آزاد کرده و کنترل ده ها ش��هرک، روس��تا و ارتفاع 
راهبردی را به دس��ت گرفته اند. در این میان وزیر خارجه 
آمری��کا در ادامه ضدیت غربی ها و حامیانش��ان با عملیات 
پاکسازی استان ادلب از تروریست ها، در یک پیام توئیتری 

از مواضع ضد سوری ترکیه حمایت کرده است. نکته قابل 
توجه آنکه نتایج یک نظرس��نجی جدید نشان داد، میزان 
محبوبی��ت رجب طیب اردوغان به پایین ترین میزان خود 
از اکتبر ۲۰۱۸ تا کنون رس��یده است.ش��رکت نظرسنجی 
متروپل در این نظرسنجی خود نشان داد میزان محبوبیت 
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به میزان حدود 
دو درصد نسبت به میزان مربوط به دسامبر ۲۰۱۹ کاهش 
یافته و از ۴۳.۷ درصد به ۴۱.۹ در ژانویه ۲۰۲۰ رس��یده 
اس��ت. دلیل حمایت ترکی��ه و آمریکا از تروریس��ت ها در 
حال��ی صورت می گی��رد که جنگنده های س��وری و روس 
در یک عملیات مش��ترک موفق ش��دند در ش��رق استان 
ادلب، ش��صت عنصر تروریستی وابسته به ترکیه را از پای 
درآورند. روسیه و سوریه با انتشار بیانیه ای مشترک تاکید 
کردند که منطقه کاهش تنش در ادلب به واسطه اقدامات 
ش��به نظامیان مورد حمایت ترکیه با خطر فاجعه انس��انی 
روبه رو است.روزنامه "الوطن" چاپ سوریه نوشت: کشته و 
زخمی شدن س��ربازان ترک در پی حمله ارتش سوریه به 
مقر تروریس��ت ها آش��کار کرد که تروریست ها به نقاطی 

که ارتش این کشور در آن مستقر هستند، پناه می برند و 
این موضوع باعث ش��د تا کارت قرمز به ارتش ترکیه نشان 
داده شود که زمان خروج این نیروهای اشغالگر فرا رسیده 
است.از س��وی دیگر پروین بولدان رهبر حزب اپوزیسیون 
دموکراتی��ک خلق ترکیه اظهار کرد، دولت آنکارا باید فورا 
نیروهای��ش را از خاک س��وریه خارج ک��رده و اجازه دهد 
اراده مردم خود این کش��ور سرنوش��ت آن را تعیین کند. 
در همی��ن حال برخی منابع خب��ری اعالم کردند کرملین 
با صدور بیانیه ای اعالم کرد که رؤس��ای جمهور روسیه و 
ترکیه طی تماس��ی تلفنی درباره اوضاع »ادلب« گفت وگو 
کردند. در همین حال وزارت خارجه س��وریه در پاس��خ به 
تهدیده��ای رئی��س جمهور ترکیه تأکید ک��رد که پس از 
نابودی گروه های تروریس��تی، نقش دولت ترکیه به عنوان 
»ابزاری در دس��ت تروریس��م بین المللی« مش��خص شده 

اس��ت.
یک منب��ع در وزارت خارجه س��وریه در این زمینه گفت: 
»پس از فروپاش��ی گروههای تروریستی در جریان حمالت 
ارتش س��وریه ک��ه ]ترکی��ه[ از آن��ان حمای��ت و تجهیز 

تس��لیحاتی کرد و به آنان آم��وزش داد، نقش رژیم ترکیه 
به عنوان یک ابزار در تروریس��م بین المللی و عروسکی در 
دس��ت ارباب آمریکایی اش، برمال ش��ده است«. خبرگزاری 
رس��می س��وریه به نقل از این منبع گزارش داد که دولت 
ترکیه »اظهارات توخالی و مس��تهجنی مطرح می کند که 
فقط از س��وی شخصی مطرح می شود که واقع بین نیست و 
از تحوالت و وضعیت کنونی، هیچ فهمی ندارد«.وی تصریح 
کرد که اظهارات اردوغان، »ناشی از نادانی است که تهدید 
می کند که به ارتش س��وریه حمله خواهد کرد؛ خاصه پس 
از آنک��ه، ضربات مهلکی به ارتش و تروریس��تهای وی وارد 

شده است«.

جنایت آمریکا در قامشلی
منابع س��وری از درگیری ها میان س��اکنان روستای "خربه 
عمو" در قامشلی با نیروهای آمریکایی و حمله جنگنده های 

آمریکا به این روستا خبر دادند.
منابع س��وری اعالم کردند: ایس��ت بازرس��ی ارتش سوریه 
در قامش��لی در استان حس��که صبح امروز چهار خودروی 
وابس��ته ب��ه نیروهای اش��غالگر آمریکایی را که در مس��یر 
الس��ویس/عالیا/خربة عمو به شرق قامش��لی بودند توقیف 
کردند. در همین حال صدها تن از روستاهای خربه عمو و 
حامو که در آنجا تجمع کرده بودند نگذاش��تند خودروهای 
اش��غالگران آمریکایی از آنج��ا عبور کنند.ب��ه گفته منابع 
س��ربازان آمریکایی با س��اکنان این دو روستا درگیر شده 
و به س��مت آن ها تیراندازی کردند که به کشته شدن یک 
تن و زخمی شدن یک تن دیگر منجر شد. ساکنان این دو 
روس��تا خودروهای نیروهای آمریکایی را به آتش کشیدند. 
نیروهای آمریکایی تجهیزات نظامی را به این مکان منتقل 
کردند. ساکنان روس��تای بویرالبوعاصی در حومه قامشلی 
نیز به س��مت خودروهای نیروهای آمریکایی سنگ پرتاب 
کردند و پرچم آمریکا را از روی یکی از این خودروها پایین 
کشیدند. همچنین منابع می گویند جنگنده های آمریکایی 

سه حمله را به روستای خربه عمو انجام دادند.
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