
افغانس�تان: ب��ر اثر حمله هوای��ی آمریکا به غرب 
افغانس��تان 11 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان 
کش��ته شدند. این حمله در شهرستان رباط سنگی 
والیت ه��رات، صورت گرفته اس��ت. این در حالی 
اس��ت که در طول دو هفته اخیر، ب��ر اثر 3 حمله 
هوای��ی نیروه��ای خارجی ب��ه رهب��ری آمریکا به 
شهرستان های والیت هرات، 1۴غیرنظامی از جمله 

زنان و کودکان، جان باختند.

فلسطین: یک سازمان غیرانتفاعی در سرزمین های 
اشغالی از برنامه رژیم صهیونیستی برای ساخت 9 
هزار واحدمس��کونی در ش��مال قدس اشغالی و در 
بین محله های فلس��طینی نشین خبر داد. به گفته 
سازمان اکنون صلح در صورت موافقت با این طرح، 
برای اولین بار از زمان تاسیس شهرک »هار حوما« 
در جبل ابوغنیم در س��ال 1997 شهرک جدیدی 

در قدس اشغالی تاسیس می شود.

روس�یه: وزارت خارجه روس��یه اقدام خزانه داری 
آمریکا در تحریم  یکی از ش��رکت های زیرمجموعه 
ش��رکت »روس نف��ت« را غیرقانونی اع��ام کرد.

دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری 
آمریکا )OFAC(  تحریم هایی را علیه شرکت نفت 
»روس نفت تریدینگ اس. ای« یکی از شرکت های 
زیرمجموع��ه روس نفت به اتهام تج��ارت و نقل و 

انتقال نفت ونزوئا اعام کرد.

الجزایر: رئیس جمهور الجزایر متعهد شد که اجساد 
»شهدای انقاب آزادیبخش« و انقاب های مردمی 
این کشور را از فرانسه بازگرداند. عبدالمجید تبون 
این تعهد را در توییتر خود در س��الروز گرامیداشت 
روز "ش��هید" اعام کرد.فرانسه جمجمه های بیش 
از 18 هزار نفر از ش��هدای الجزایر را در موزه انسان 

در پاریس نگهداری می کند.

لیبی: دولت وفاق ملی لیبی ش��امگاه سه شنبه اعام 
کردمشارکت خود در مذاکرات آتش بس را معلق کرده 
است. سازمان ملل متحد در ژنو میزبان گفت وگوهای 
می��ان نمایندگان دول��ت وفاق ملی و گروه موس��وم 
به »ارتش ملی لیبی« اس��ت.  حاض��ران در اجاس 
»برلی��ن« که  ۲9 دی برگزار ش��د با صدور بیانیه ای 
خواستار آتش بس، متوقف کردن حمات به تاسیسات 

نفتی و اجرای تحریم تسلیحاتی لیبی شدند.

کویت: مجلس األمه )پارلمان( کویت با پیش��نهاد 
عف��و نماینده س��ابق پارلم��ان که به اته��ام اهانت 
به عربس��تان احکام س��نگینی علیه او صادر شده، 
مخالف��ت کرد. پارلم��ان کویت در این جلس��ه به 
پیش��نهادی در خصوص عفو »عبدالحمید دشتی« 
نماینده س��ابق این کش��ور که به اته��ام اهانت به 
عربس��تان س��عودی، به صورت غیابی به ۶۵ سال 

حبس محکوم شده، رأی منفی داد.

دو رئیس جمهور کره در حبس
دادگاه عال��ی اس��تیناف کره جنوب��ی »لی میونگ 
باک« رئیس جمهور پیش��ین این کشور را به اتهام 
فس��اد مالی و اختاس به 17 س��ال حبس محکوم 

کرد.
خبرگ��زاری یونه��اپ گزارش داد ک��ه دادگاه عالی 
اس��تیناف سئول روز چهارش��نبه لی میونگ باک، 
رئیس جمهور س��الهای ۲008 تا ۲013 این کشور 
را با اتهام فس��اد مالی و پرداخت رشوه به 17 سال 
زندان محکوم کرده اس��ت. براس��اس این گزارش، 
ل��ی میونگ باک)78 س��اله( همچنین به پرداخت 
جریمه به میزان 1۵.7 میلیون دالر محکوم ش��ده 
اس��ت.  رئیس جمهور پیشین کره جنوبی متهم به 
اختاس از ش��رکت DAS، ش��رکت تولید کننده 
قطع��ات خودرو، که آقای میونگ باک از بزرگترین 
سهامدار این ش��رکت بوده است و همچنین قبول 
رش��وه از ش��رکت سامس��ونگ الکتریک در دوران 
ریاست جمهوری خود متهم بود. وی پیش از این از 
سوی دادگاه عالی سئول به 1۵ سال زندان محکوم 
ش��ده بود و از ۲۲ مارس ۲018 در زندان به س��ر 
می برد اما از مارس ۲019 با قرار وثیقه آزاد ش��ده 
بود. دادگاه عالی س��ئول محکومی��ت وی را از 1۵ 
به 17 س��ال افزایش داده اس��ت. دو رئیس جمهور 
پیشین کره جنوبی در حال حاضر در زندان به سر 
می برند. پی��ش از این خانم »پارک گئون هائه« به 
اتهام فس��اد مالی و سوء اس��تفاده از قدرت با رای 
دادگاه از قدرت برکنار و به ۲۴ سال حبس محکوم 

شده بود. 

نیمچه گزارش

ممنوع الخروجی اعضای کمیسیون های انتخاباتی افغانستان 
رییس اجراییه افغانس��تان در نامه ای به وزارت کش��ور دس��تور داد تمامی 
اعض��ای کمیس��یون های انتخاباتی تا اط��اع ثانوی ممنوع الخروج ش��وند. 
»عبداهلل عبداهلل« در نامه ای به وزارت کشور افغانستان دستور داد از خروج 
تمامی اعضای کمیسیون انتخابات این کشور تا اطاع ثانوی جلوگیری شود. 
س��رانجام پس از ۴ ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، روز 
گذش��ته نتایج نهایی را اعام کرد. بر اس��اس اعام کمیس��یون انتخابات افغانستان 
اش��رف غنی با کس��ب ۶/۵0 درصد آرا رییس جمهور ش��د. بر اساس نامه عبداهلل به 
وزارت کش��ور افغانس��تان، آمده اس��ت که به منظور اتخاذ تدابیر احتیاطی، رییس 
و اعضای هر دو کمیس��یون )کمیس��یون انتخابات و کمیس��یون شکایات( از جمله 
روس��ای داراالنش��اء و معاونین آنها تا تصمیم قطعی محاکم ذیصاح ممنوع الخروج 

بوده و حق مسافرت به خارج از افغانستان را ندارند.

توصیه هاوانا به ترامپ
 وزیر خارجه کوبا ضمن انتقاد ش��دید از محاصره اقتصادی کشورش توسط 
آمریکا تاکید کرد که اگر دونالد ترامپ مدعی حمایت از مردم کوباست، باید 

تحریم ها علیه هاوانا را لغو کند.
 برونو رودریگز در صفحه توئیتر خود با اشاره به تحریم های شدید چند دهه ای 
واش��نگتن علیه هاوانا از دولتمردان آمریکایی این سوال را پرسید که واقعا کدام 
سیاس��ت کاخ س��فید در قبال هاوانا به مردم کوبا کمک می کند؟ وی در ادامه عنوان 
کرد که آمریکا با سیاست هایش نه تنها به دنبال ضربه زدن به اقتصاد کوبا بوده بلکه 
محدودیت های واشنگتن موجب شده خانواده های دو کشور نتوانند یکدیگر را ماقات 
کنند.کوبا از زمان انقاب کمونیس��تی در س��ال 19۵9میادی در معرض تحریم های 
آمریکا بوده اس��ت ام��ا از زمان روی کار آمدن دونالد ترام��پ رییس جمهوری ایاالت 

متحده، از ژانویه سال ۲017 تحریم های آمریکا علیه این کشور افزایش یافته است.  

مسکو خواستار جلسه فوری سازمان ملل 
نماینده دائم روس��یه در س��ازمان ملل ضمن درخواس��ت برای تشکیل جلسه 
فوری این س��ازمان درباره اقدام آمریکا در عدم ص��دور روادید برای هیأت های 
روس، خواستار مشارکت گوترش در این جلسه شد. »واسیلی نبنزیا« خواستار 
جلسه فوری سازمان ملل در خصوص اقدام واشنگتن در عدم صدور روادید برای 
هیأت های روس شد. نبنزیا گفت که مسکو از »آنتونیو گوترش« دبیرکل سازمان 
ملل درخواس��ت کرده اس��ت تا در جلس��ه فوری صدور رادید برای هیأت های روس که 
قرار اس��ت هفته آینده برگزار شود، شرکت کند.سازمان ملل پیشتر اعام کرده بود که 
»کنستانتین ورونتس��وف« رئیس هیأت روس در کمسیون خلع ساح سازمان ملل به 
موقع روادید آمریکا را دریافت نکرده است و جلسه این کمسیون به مدت 10 روز به تعویق 
افتاده است. در ماه سپتامبر، آمریکا از صدور روادید برای 10 دیپلمات روسی برای حضور 

در هفتاد و چهارمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خودداری کرد. 

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

مردم سوریه جش��نی دیگر را برای آزادی بخشی دیگر از 
سرزمینش��ان از چنگال تروریس��ت ها برگزار کردند. اولین 
پرواز از فرودگاه بین المللی حلب به مقصد دمش��ق پس از 
گذشت بیش  از هشت سال از تعطیلی این فرودگاه،  دیروز 
انجام ش��د. فرودگاه بین المللی حلب که از سال ۲011 و 

آغاز بحران س��وریه، تعطیل و زمین گیر شده بود؛ با آزادی 
آخرین محله های ش��هر حلب دوباره فعالیت خود را از سر 
گرفته که این مسئله خود بیانگر بازگشت امنیت به حریم 
هوایی س��وریه است. این دس��تاورد بزرگ برای سوریه در 
حالی رقم خورده است که این مهم پیام های بسیاری را به 
همراه دارد. نخست آنکه استمرار پیشروی و مبارزه سوریه 
با تروریسم نش��ان می دهد که هیچ مس��ئله ای نمی تواند 
خللی در روحیه س��وری ها برای آزادی سرزمینشان ایجاد 
کن��د. طی هفت��ه های اخیر کش��ورهای غرب��ی تحرکات 
بس��یاری برای حمایت از تروریس��ت ها داش��ته اند. ترکیه 
از ی��ک س��و با ادعای امنی��ت به جنگ اف��روزی در ادلب 
می پردازد. اروپا نیز سیاست تحریم را در پیش گرفته و بار 
دیگر تحریم های جدید علیه سوریه وضع کرد.جالب توجه 
آنک��ه انگلیس که به هیچ تعهدی در اروپا پایبند نیس��ت 

اعام حمایت و اجرای این تحریم ها را سر داده است.
 آمریکایی ه��ا ب��ا پول عربی به تس��لیح تروریس��ت ها می 

پردازد چنانکه مرکز روسی برای آشتی در سوریه از ارسال 
مقادیر قابل توجهی تس��لیحات نظامی و مهمات از سوی 
نیروهای آمریکا برای شبه نظامیان محلی در شمال شرق 
س��وریه خبر داد. رژیم صهیونیس��تی نیز حمات نظامی 
گس��ترده ای را علیه س��وریه صورت می دهد. ائتافی چند 
الیه علیه دمش��ق در جریان است حال آنکه آزادی کامل 
حلب نش��انگر ناتوانی این ائتاف در براب��ر اراده مقاومتی 
سوریه اس��ت. نکته دوم آنکه آمریکا بر این ادعا بود که با 
ترور فرماندهان مقاومت همچون س��پهبد قاسم سلیمانی 
و ابومهدی المهندس معاون حشدالش��عبی و همرزمانشان 
 توانس��ته ضربه ای مهم بر مقاومت وارد س��ازد و معادالت 
منطقه را تغییر ده��د. آزادی کامل حلب و ادامه عملیات 
ارتش س��وریه در ادلب نش��ان داد ک��ه فرهنگ و مکتب 
مقاومتی که مردانی همچون س��ردار سلیمانی در منطقه 
ایج��اد کرده اند نه تنها تضعیف نش��ده بلک��ه با روحیه ای 
مضاع��ف ب��رای مبارزه ب��ا تروریس��م و دش��منان گام بر 

می دارند. 
فرهن��گ مقاومت��ی ک��ه در می��ان ملت ه��ای منطقه نیز 
گس��ترش یافته چنانکه در همین روزهای اخیر ش��ماری 
از عش��ایر اس��تان حسکه نشس��تی را در حمایت از ارتش 
سوریه برگزار و تأکید کردند که تا اخراج نظامیان اشغالگر 
آمریکای��ی از خاک این کش��ور، از پای نخواهند نشس��ت. 
مردم سوریه در برخی مناطق تحت اشغال آمریکا حتی با 
س��نگ به مقابله اشغالگری آمریکا پرداخته اند و این یعنی 
اراده مقاوم��ت و ایس��تادگی که در منطقه نهادینه ش��ده 
است. در جمع بندی نهایی از آنچه ذکر شد می توان گفت 
که پرواز حلب پس از 8 سال بیانگر اراده مقاومت و ناتوانی 
دش��منان مقاومت است و این ثمره خون مردانی است که 
مقاومت را در سراسر منطقه گسترانیدند و تا اخراج کامل 

آمریکا از منطقه این راه ادامه خواهد یافت. 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

یادداشت

نیروهای آمریکایی  در محاصره 
گروه های مقاومت 

مقاومت اس��امی نجباء با انتش��ار فیلم��ی از پرواز 
بالگرد آمریکا در یکی از پایگاه های این کش��ور در 
عراق اعام کرد تحرکات آمریکایی ها تحت نظارت 

کامل این گروه است.
واحد رس��انه نظامی مقاومت اسامی نجباء فیلمی 
از پ��رواز بالگ��رد آمری��کا در یک��ی از پایگاه ه��ای 
آمریکایی در عراق را منتش��ر ک��رد که در تیررس 
نیرو های این جنبش بوده اس��ت. ای��ن فیلم که با 
دوربین های دید در ش��ب ضبط شده است حاکی 
از رصد دقیق تحرک نظامی��ان آمریکایی در عراق 
از سوی مجاهدان نجباء است.دبیرکل نجباء جمعه 
وع��ده داده بود که پاس��خ غافلگیرکنن��ده ای را به 
آمریکایی ه��ا در انتق��ام از خون مجاهدان ش��هید، 
س��ردار س��لیمانی و ابومه��دی المهن��دس خواهد 
داد. خب��ر دیگر از ع��راق آنکه عضو کمیس��اریای 
حقوق بش��ر عراق طی بیانیه ای جدیدترین آمار از 
قربانیان اعتراضات این کشور که از اول اکتبر سال 
گذشته، آغاز شده را ارائه کرد.»علی البیاتی« عضو 
کمیس��اریای حقوق بشر )مرتبط با پارلمان عراق(، 
طی بیانیه ای تصری��ح کرد: از آغاز اعتراضات عراق 
در اکتب��ر ۲019 تاکن��ون، ۵۴۵ نف��ر از جمله 17 
نیروی امنیتی جان خود را از دس��ت داده اند و ۲۴ 

هزار نفر زخمی شدند. 
وی اف��زود: در ای��ن مدت، 79 نف��ر از جمله ۴ زن 
ربوده ش��دند و تنها ۲۲ نف��ر از جمله یک زن، آزاد 
ش��دند. شمار بازداشت شدگان به بیش از دو هزار و 
800 نفر می رس��د و هنوز 38 نفر از آنها، هنوز در 
بازداشتند. خبر دیگر آنکه سفارت آمریکا در بغداد 
اعام کرد که معاون وزیر خارجه ایاالت متحده در 
س��فر خود به بغداد با روس��ای قوای سه گانه عراق 

درباره اوضاع عراق گفت وگو کرده است.

ماکرون علیه مساجد 
در ادام��ه سیاس��ت های ضد اس��امی دولتمردان 
فرانس��ه، ماکرون عاوه بر امتناع از پذیرش امامان 
جماعت خارجی، از افزایش نظارت بر منابع خارجی 
مساجد و سازمان های غیردولتی اسامی خبر داد.

امانوئل ماک��رون رئیس جمهوری فرانس��ه، دیروز 
مدع��ی مبارزه ب��ا تهدیدی به ن��ام »جدایی طلبی 
اس��ام گرایانه« شد و ش��ماری از برنامه های دولت 
برای مقابل��ه با دخالت های خارجی بر مس��لمانان 
این کشور را اعام کرد.گفتنی است پایان تدریجی 
فعالیت امامان جماعت خارجی و محدودیت تامین 
مالی مس��اجد از س��وی دولت های بیگانه از جمله 
بندهای این طرح دولتی اس��ت.ماکرون در تشریح 
برنامه خود گفت: فرانسه به پذیرش امامان جماعت 
فرستاده شده از سوی دیگر کشورها از جمله ترکیه 
و الجزای��ر پایان و به جای آن ش��مار امامان تربیت 
شده در داخل کشور را افزایش می دهد. وی افزود: 
امامان خارجی فعلی مس��اجد فرانسه پس از پایان 
دوره، ای��ن کش��ور را ت��رک خواهند ک��رد. رئیس 
جمهوری فرانسه همچنین خواستار افزایش نظارت 
دولت ب��ر منابع خارجی مس��اجد و س��ازمان های 
غیردولت��ی اس��امی فعال در فرانس��ه ش��د. اداره 
بس��یاری از مساجد در فرانس��ه از سوی گروه های 
قوم��ی متفاوت انجام می ش��ود؛ در ش��هرهایی که 
مسلمانان آن عمدتاً از مستعمرات شمال آفریقا )یا 
نس��ل های بعدی آن ها( می آیند، مساجد در اختیار 
امام��ان جماعت الجزایری یا مراکش��ی اس��ت. اما 
در شهرهای شرقی تر که ش��مار بیشتری مسلمان 
ترک تبار دارند، اداره بس��یاری از مساجد در اختیار 
ترک ها اس��ت. رئیس جمهوری فرانسه گفته که از 
ش��ورای مسلمانان این کشور پیش��نهاد کرده تا به 
"آموزش مبلغان دینی در خاک فرانس��ه" فکر کند 
و ت��ا دیگر نیازی به اعزام مبلغان دینی از الجزایر ، 

مغرب و ترکیه به فرانسه نباشد.

انگلیس کانون سرکوب رسانه ها 
وزارت امور خارجه روس��یه در بیانیه ای، نهاد ناظر 
بر ش��بکه های تصویری در انگلیس )آفکام( را ابزار 
س��رکوب لندن بر رس��انه ها خوان��د و اعام کرد: 
دولت انگلیس همچنان به س��رکوب سیستماتیک 

دیگر دیدگاه ها ادامه می دهد.
 در بیانیه وزارت امور خارجه روس��یه گفته ش��ده 
اس��ت: تصمی��م س��ازمان تنظی��م کننده رس��انه 
ه��ا )آف��کام( برای جریمه کردن ش��رکت روس��ی 
»بالتییسکی مدیا الیانس« که مجوز فعالیت شبکه 
تلویزیونی روسی »ان.ت.و-میر-بالتیا« را در اختیار 
دارد ی��ک نمونه دیگ��ر از سیاس��ت تبعیض آمیز 
دولت انگلیس اس��ت که برای اخراج رسانه روسی 
از فضای رسانه ای غرب و سرکوب سایر دیدگاه ها 
تدارک دیده ش��ده است. اقدامات آفکام با سفارش 
سیاسی صورت می گیرد و این اقدامات در راستای 
تاش ه��ای دولت انگلیس ب��رای از بین بردن آثار 
تحقیقات در س��الزبری و پنه��ان کردن اجزای این 
پرون��ده از افکار عموم��ی و جلوگیری از بحث های 

نامطلوب در این مورد صورت می گیرد.
در بیانیه یاداوری شده است که سال گذشته آفکام 
امکان بکارگیری تحریم ها در مورد شبکه تلویزیونی 
»ان.ت.و-میر-بالتیا« به دلیل نش��ان دادن رپرتاژی 
در مورد پرونده اس��کریپال در یک��ی از برنامه های 
خود را بررس��ی کرده ب��ود. »عاوه ب��ر این در ماه 
جوالی س��ال ۲019 این س��ازمان انگلیسی بدون 
حکم دادگاه، شبکه تلویزیونی راشاتودی را به اتهام 
واهی نقض اصل بی طرفی ۲00 هزار لیره استرلینگ 
جریمه کرد.« در پایان بیانیه وزارت خارجه روسیه 
از سازمان های بین المللی دست اندرکار امور رسانه 
ها و سازمان های اجتماعی مدافع حقوق بشر و در 
وهله اول نماینده امور رسانه های سازمان امنیت و 
همکاری اروپا دعوت شده است به اقدامات انگلیس 

در مورد رسانه ها واکنش نشان دهند.  

 ورود پکن- واشنگتن 
به جنگ رسانه ای 

دولت چین مجوز فعالیت سه خبرنگار روزنامه وال 
اس��تریت ژورنال را به دلیل تیتر نژادپرس��تانه این 

روزنامه آمریکایی علیه مردم چین، لغو کرد.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که وزیر خارجه 
چین دی��روز به تصمی��م دولت آمری��کا در زمینه 
اعمال محدودیت ش��دید علیه رس��انه های چینی 
ش��دیدا اعت��راض و تاکید ک��رده بود ک��ه پکن به 
این تصمیم پاس��خ می دهد.آمریکا اخیرا اعام کرد 
ک��ه از این به بعد با رس��انه های چین��ی به عنوان 
عام��ان دولت رفتار می کند نه خبرنگار. براس��اس 
ای��ن تصمیم، این بنگاههای خب��ری باید اماک و 
کارکن��ان خود را ب��ه وزارت خارجه آمریکا اعام و 
ثبت کنند. دو مقام ارش��د آمریکای��ی گفته بودند 
ک��ه این تصمیم به این دلیل اتخاذ ش��ده که چین 
کنترل خود را بر رس��انه های این کش��ور گسترش 
داده و از آنه��ا برای اش��اعه پروپاگاندای حکومتی 
اس��تفاده می کند.س��خنگوی وزارت خارجه چین 
گفته اس��ت که پک��ن تصمیم گرفته اس��ت از روز 
چهارش��نبه مجوز کاری س��ه خبرنگار این روزنامه 
را به دلیل تیتر نژادپرس��تانه این روزنامه در زمینه 

ویروس کرونا باطل کند.
 خبرگزاری ش��ینهوا پیش از این از نحوه پوش��ش 
اخب��ار ویروس کرونا و رفتار رس��انه های آمریکایی 
با مردم چین انتقاد ک��رده بود. این خبرگزاری که 
مواضع دولت چین را منتش��ر می کند نوش��ته بود 
که مجله اش��پیگل آلمان در توصیف مردم چین و 
ویروس کرونا از زبان تبعض آمیز استفاده کرده بود 
و نوشته بود که "کمی نژادپرستی خوب است"! این 
خبرگزاری همچنین از تیتر روزنامه وال اس��تریت 
ژورنال که به نظر آنها مردم چین را مس��خره کرده 

است انتقاد کرد.

گزارش

همزم��ان با تش��دید تحرکات نظامی ترکی��ه، وزیر خارجه 
روس��یه در کنفرانس خبری مشترک با همتای اردنی خود 
در مس��کو، از لزوم احترام گذاش��تن به حاکمیت س��وریه، 
عراق و لیبی سخن گفته و همچنین به آنکارا درباره حمله 

به مواضع سوریه هشدار داده است.
ترکیه تحت تاثیر القاهای آمریکا در حالی به بحران س��ازی 
در سوریه ادامه می دهد که »سرگئی الوروف« وزیر خارجه 
روس��یه بعد از دی��دار و رایزنی با همت��ای اردنی خود که 
به مسکو سفر کرده اس��ت، آخرین مواضع روسیه در قبال 
مس��ائل مختلف از قبیل عراق، سوریه و لیبی را بازگو کرد.
به گفته سرگئی الوروف، »باید به حاکمیت سوریه، عراق و 
لیبی احترام گذاشته شود«.وزیر خارجه روسیه با اشاره به 
اقدامات ارتش سوریه در استان ادلب گفت: »ما بر ضرورت 
ریش��ه کن کردن تهدید تروریستی از سوریه تاکید داریم«. 
الوروف با هشدار به ترکیه درباره حمله به مواضع نیروهای 
دولت بش��ار اسد اعام کرد، مسکو از عملیات ارتش سوریه 
در ادلب علیه تروریس��ت ها حمای��ت می کند. وزیر خارجه 
روس��یه در نشست دیروز، شکست مذاکرات مسکو و آنکارا 
در خصوص تحوالت ادلب را تایید کرد. او در نشست خبری 
ب��ا همتای اردنی خود گفت، توافق��ی با ترکیه در خصوص 
وضعیت س��وریه )استان ادلب( حاصل نشده است. الوروف 
از دولت ترکیه خواست، توافق های پیشتر منعقد شده بین 
والدیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان روس��ای جمهور دو 

کش��ور درباره س��وریه را اجرایی کند. وزیر خارجه روسیه 
همچنی��ن از مواضع ترکیه در قبال س��وریه و بی توجهی 
آنکارا به ضرورت تفکیک قائل ش��دن بین تروریس��ت ها و 
معارضان به ش��دت انتقاد کرد. همچنین دولت روس��یه به 
ترکیه هش��دار داد که آغاز عملی��ات نظامی علیه نیروهای 
ارتش سوریه در ادلب بدترین سناریو از سوی آنکارا است.

پس��کوف در واکنش به تهدید ترکی��ه برای آغاز حمله علیه 
نیروهای مسلح سوریه از ادلب گفت: »اگر این یک عملیات 
نظامی علیه تروریستها در ادلب باشد، قطعا در چارچوب روح 
توافق روس��یه با ترکیه در س��وریه است. اما اگر اقدام ترکیه 
علیه نیروهای مش��روع دولت سوریه باش��د که قطعا است، 
بدترین سناریو از طرف آنکارا خواهد بود.«»سرگئی شویگو« 
وزیر دفاع روسیه امروز در نشست ۲+۲ میان وزرای خارجه 
و دفاع روسیه و ایتالیا در سخنانی اعام کرد: نیروهای دولتی 

سوریه بر 90 درصد این کشور مسلط شده اند.
الزم به ذکر اس��ت در ادامه دس��تاورد ارتش سوریه، اولین 
پ��رواز از فرودگاه بین المللی حلب به مقصد دمش��ق پس از 
گذشت بیش  از هشت سال از تعطیلی این فرودگاه،  دیروز، 
انجام شد. فرودگاه بین المللی حلب که از سال ۲011 و آغاز 
بحران سوریه، تعطیل و زمین گیر شده بود؛ با آزادی آخرین 
محله های ش��هر حلب دوباره فعالیت خود را از س��ر گرفته 
که این مس��ئله خود بیانگر بازگشت امنیت به حریم هوایی 
س��وریه اس��ت. در ادامه رویکرد مقاومتی سوری ها شماری 

از عش��ایر استان حس��که نشس��تی را در حمایت از ارتش 
س��وریه برگزار و تأکید کردند که تا اخراج نظامیان اشغالگر 
آمریکایی از خاک این کش��ور، از پای نخواهند نشس��ت. در 
این میان وبگاه خبری گروه موسوم به »دیده بان حقوق بشر 
سوریه« گزارش کرد که ش��به نظامیان وابسته به ترکیه به 
مواضع شبه نظامیان ُکرد »قسد« حمله کردند. در این میان 
رئیس جمه��ور ترکیه با تهدید به اق��دام نظامی علیه دولت 

سوریه، گفت این عملیات قریب الوقوع است.
»رج��ب طیب اردوغ��ان« رئیس جمهور ترکی��ه مجددا به 
تهدید دولت سوریه درباره تداوم عملیات ضد تروریست ها 
در اس��تان ادلب پرداخته و گفت تدارکات الزم برای اقدام 

نظام��ی علیه نیروهای س��وری را تکمیل کرده اند. اردوغان 
طی س��خنرانی در جمع نمایندگان پارلمانی حزب عدالت 
و توس��عه، با ادع��ای اینکه موضوع عملیات ادلب مس��ئله 
زمان اس��ت، تهدی��د کرد: »عملی��ات ادل��ب قریب الوقوع 
اس��ت و ما عرصه را به رژیم س��وریه که توافق ]سوچی[ را 
رعایت نمی کند، وانمی گذاری��م«. وی همچنین افزود: »ما 
می خواهی��م ]کل[ ادلب را به منطقه ام��ن تبدیل کنیم و 
علی رغم تداوم مذاکرات، آماده این مس��ئله هس��تیم«. در 
همین ح��ال در اقدامی مداخله آمیز وزیر مش��اور در امور 
خارج��ه امارات اعام کرد که ح��وادث ادلب بیانگر فقدان 

نقش عربی در عرصه سوریه است.

واز  پیام های نخستین پر
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تمامیت ارضی سوریه خط قرمز مسکو 
روسیه به ترکیه درباره هدف قرار دادن ارتش سوریه هشدار داد


