
لیب�ی: دولت الوفاق لیبی اعالم ک��رد که ورود دو 
هواپیم��ای نظامی ب��اری از مقصد ام��ارات به یک 
پای��گاه نظامی در لیبی را رصد کرده اس��ت. مرکز 
رسانه ای عملیات »برکان الغضب« وابسته به دولت 
الوف��اق لیب��ی در بیانیه ای خبر داد ک��ه دو فروند 

هواپیمای باری اماراتی وارد این کشور شده اند.

س�ودان: محم��د حم��دان دقل��و« مع��روف ب��ه 
»حمیدتی« هر گونه تحرک ب��رای اعزام نیروهای 
س��ودانی به امارات در چند روز گذش��ته را تکذیب 
ک��رد. حمیدت��ی همچنین در اظهارات��ی در جمع 
خبرنگاران در فرودگاه خارطوم با اعالم این مطلب 
درباره توجه به هر گونه ش��ایعات غیرقابل قبول که 

به نفع کشور نیست، هشدار داد.

نیجر: وزارت دفاع نیج��ر از اجرای عملیات نظامی 
مش��ترک با نیروهای فرانسوی در نزدیکی مرز مالی 
و بورکینافاسو و کشته شدن ۱۲۰ تروریست در این 
عملیات خبر داد. مسئوالن منطقه ناآرام تیالبیری با 
اعالم این خبر گفتند که هیچ گونه تلفاتی در میان 

نظامیان نیجریه و فرانسه گزارش نشده است.

قطر: تمیم بن حم��د آل ثانی امیر قطر طی هفته 
جاری ب��رای دیدار با مقامات ارش��د تونس به این 
کشور سفر می کند. سفر امیر قطر به کشور تونس 
طی روز دوش��نبه هفته جاری انجام می شود. قرار 
اس��ت امیر قطر در جریان این سفر با مقامات ارشد 
تون��س به ویژه »قیس س��عید« رئیس جمهور این 

کشور دیدار کند.

سوریه در خط اول تقابل با اسرائیل است
رئیس جمه��ور الجزایر گفت که دولت س��وریه چون جزء کش��ورهای حلقه 
اول تقابل با رژیم صهیونیس��تی اس��ت، در س��طح بین المللی تضعیف شده 
است.»عبدالمجید تبون« به مسأله فلسطین اشاره کرد و گفت که »معامله 
قرن« موفق نخواهد بود و هیچ گونه اس��اس و پایه ای ندارد و تأکید کرد که 
کشور فلسطینی به طور حتم تأسیس خواهد شد. وی درباره سوریه نیز گفت 
که این کش��ور باید به اتحادیه باز گردد؛ چرا که از مؤسسان این اتحادیه بوده است 

و از ریشه دارترین کشورهای عربی محسوب می شود.
 او ضعف کنونی دولت س��وریه در س��طح بین المللی را به این علت دانست که این 
کشور جزء  کش��ورهای »مواجهه« است. کشورهای »مواجهه« به کشورهای حلقه 
پیرامونی فلس��طین اشغالی گفته می شد )س��وریه، لبنان، اردن و مصر( که تل آویو 

در محاصره آنان است.

تبرئه پسران دیکتاتور مصر 
دادگاه کیف��ری مصر ب��ار دیگر »عالء مبارک« و »جالل مبارک« دو پس��ر 
حسنی مبارک را در ماجرای اخالل در بورس تبرئه کرد.این دو نفر به همره 
هفت تن دیگر در ماجرای »اخالل در بورس« و فساد اقتصادی تبرئه شدند. 
آن ها در خرداد ماه س��ال ۹۷ پس از س��ه سال آزادی، دوباره بازداشت شده 
بودند.»فرید الدیب« وکیل پس��ران حسنی مبارک، اتهام وارده به آن ها را در 
جهت بدنامی حسنی مبارک و پسرانش دانست و گفت که به جز آن ها کس دیگری 
در این ماجرا در بازداش��ت نبود.دادستانی مصر پیش از این پرونده این هفت نفر را 
به اتهام اخت��الس ۲,۰۵۱,۰۲۸,۸۴۶ پوند مصری )در حدود ۱۵۰ میلیون دالر( به 
دادگاه کیفری ارسال کرده بود.عالء مبارک ۵۷ ساله و هم جمال مبارک ۴۵ ساله، 
متهم هس��تند که مجموع ۴۹۴ میلیون پوند مصری از محل فروس بانک »نش��نال 

بانک« مصر به دست آورده اند.

معامله قرن نبرد سرنوشت ساز فلسطینیان 
عضو دفتر سیاس��ی جنبش جهاد اس��المی تاکید کرد ک��ه طرح آمریکایی 
موس��وم به معامله قرن، نبردی سرنوشت س��از برای فلس��طینیان است که 
مستلزم یک طرح و رویکرد مشخص است. »محمد الهندی« تاکید کرد که 
طرح آمریکایی موسوم به معامله قرن، نبردی سرنوشت ساز برای فلسطینیان 
است که مستلزم یک طرح و رویکرد مشخص است. الهندی اظهار داشت که 
هدف از معامله قرن، تقدیم کامل کرانه باختری به رژیم اشغالگر صهیونیستی است. 
الهندی خاطرنش��ان کرد که اگر مخالفت با ط��رح ترامپ به تدوین طرحی حقیقی 
به منظور خیزش فلس��طینان منجر نش��ود، این مخالفت ها صرفاً نوعی اتالف وقت 
خواهد بود. وی عنوان کرد که تش��کیالت خودگردان فلس��طین در ظاهر با معامله 
قرن مخالفت کرده اما در حقیقت دست از شراکت و همکاری با رژیم صهیونیستی 

برنمی دارد. 

علی تتماج 

سوریه طی هفته های اخیر با تجاوز ترکیه به خاک این کشور 
بار دیگر به کانون اصلی تحوالت منطقه و جهان مبدل شده 
اس��ت. ترکیه با تصور بر خ��ورداری از حمایت های غرب با 
ادع��ای مقابله با تروریس��م تحرکات نظامی گس��ترده ای را 
علیه س��وریه آغاز کرده به تشدید بحران و افزایش تحرکات 
تروریست ها منجر ش��ده است. نکته قابل توجه در تحوالت 
اخیر سوریه، رفتارهای فرانسه است. رئیس جمهوری فرانسه 
ب��ا تالش برای متهم جل��وه دادن دمش��ق در بحران ادلب، 

خواستار رعایت آتش بس و حل و فصل موضوع در چارچوب 
مذاکرات اس��تانبول ش��د.امانوئل ماک��رون رئیس جمهوری 
فرانسه می گوید در همراهی با آنگال مرکل صدراعظم آلمان، 
از طرفی��ن درگیر در بحران س��وریه خواس��ته اند به توافق 

آتش بس در استان ادلب احترام بگذارند. 
وی همچنین بدون اشاره به کارشکنی های ترکیه در حمایت 
از تروریس��ت های متعرض به خاک ادلب، نیروهای طرفدار 
دمشق را عامل وضعیت موجود عنوان کرد. این اقدام فرانسه 
ب��ا ادعای حمایت از حقوق بش��ر و امنیت منطقه در حالی 
ص��ورت می گیرد که در باب رفتار فرانس��ه چند نکته قابل 
توجه اس��ت؟ نخست آنکه فرانس��ه در طول ۸ سال بحران 
س��وریه حضور اطالعاتی و نظامی گسترده ای در سوریه در 
حمایت از تروریست ها داشته و حتی اسناد و مدارک نشان 
می دهد که این کشور عامل تهیه سالح های شیمیایی برای 

تروریست ها علیه مردم سوریه بوده است. دوم آنکه فرانسه 
در طول این سالها از پیشگامان تحریم و فشار علیه سوریه 
و متح��دان آن در مبارزه با تروریس بوده اس��ت. نکته قابل 
توجه آنکه فرانس��ه در جمع ائتالف ضد داعش آمریکا علیه 
مردم و دولت س��وریه اقدام و عامل کشتار مردم و حمایت 
از تروریست ها بوده است. سوم آنکه فرانسه در حالی ادعای 
حمایت از امنیت منطقه و مردم را س��ر می دهد که پاریس 
همچنان به ارس��ال سالح به عربس��تان برای کشتار مردم 
یم��ن ادامه می ده��د و حامی جنایات صهیونیس��ت ها در 
سرزمین های اشغالی فلسطین است. با توجه به این شرایط 
این س��وال پیش می آید که هدف فرانس��ه از ادعاهایش در 
قبال ادلب چیست؟ با توجه به سوابق فرانسه می توان گفت 
که این کش��ور بعد دیگری از حمایت از تروریست ها را اجرا 
می کند در حال��ی که همزمان سیاس��ت باج خواهی را نیز 

پیگیری می کند. فرانس��ه به دنبال س��هم خواهی در آینده 
سیاس��ی و اقتصادی سوریه، فش��ار بر ایران برای باج دادن 
در معادالت منطقه و موش��کی و نیز فشار بر روسیه است. 
نکته مهم آنکه فرانس��ه اخیرا محور طرح به اصطالح طرح 
امنیت دریایی در خلیج فارس ش��ده که مقر آن در امارات 
است. فرانسه با این ادعاها به دنبال کارآمد نشان دادن خود 
در امنیت منطقه اس��ت در حالی که همزمان با اقدام علیه 
س��وریه و متحدانش سعی دارد خود را حامی خواسته های 
صهیونیست ها و ارتجاع عربی نشان دهد تا سرکیسه کردن 
کشورهای عربی و برخورداری از حمایت البی صهیونیستی 
را کسب نماید.  به عبارتی دیگر می توان گفت که تحرکات 
فرانسه در قبال سوریه نه برای برقراری صلح بلکه اقدام علیه 
امنیت و تمامیت ارضی س��وریه است که جز تشدید بحران 

در منطقه نتیجه ای به همراه نخواهد داشت. 

یادداشت

گزارش
چنانکه مردم افغانستان تاکید دارند تنها راه نجاتشان خروج 
نیروهای آمریکایی از کشورشان است چنانکه سازمان ملل 
متحد در گزارش جدید خود اعالم کرد که طی ۱۰ س��ال 
اخیر در افغانس��تان نزدیک به صد هزار غیرنظامی کشته و 

زخمی شدند.
ای��ن گ��زارش همزمان با آغ��از طرح کاهش خش��ونت در 
افغانستان برای پایان جنگ ۱۹ ساله در این کشور و هموار 
ک��ردن راه برای امضا توافق میان آمریکا و طالبان منتش��ر 
ش��ده است.»تادامچی یاماموتو« رئیس یوناما در افغانستان 
در این باره گفت: تقریبا تمام شهروندان افغانستان از جنگ 
جاری در این کشور متاثر شدند.یوناما تاکید کرد: طی سال 
گذش��ته میالدی ب��ر اثر افزایش حم��الت هوایی نیروهای 

خارجی و طالبان در افغانس��تان 3 هزار و ۴۹3 غیرنظامی 
کش��ته و ۶ هزار و ۹۸۹ نفر دیگر بر اثر تش��دید جنگ در 
این کشور زخمی شدند.در همین راستا، یوناما اعالم کرده،  
تلفات ناش��ی از حمله طالبان ۲۱ درصد و همچنین تلفات 
ناش��ی از افزای��ش حم��الت نیروهای افغ��ان و متحدیدن 
آمریکایی آن ۱۸ درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش 
یافته است. گزارش ها نشان می دهد که بسیاری از قربانیان 

زنان و کودکان هس��تند که هدف نیروهای آمریکایی قرار 
گرفت��ه اند. خبر دیگر از افغانس��تان آنکه پس اعالم دولت 
افغانس��تان و مقامات آمریکایی مبنی بر آغاز طرح ۷ روزه 
کاهش خش��ونت در افغانستان، طالبان اعالم کرد نیروهای 
آمریکایی پ��س از امض��ای توافقنامه از افغانس��تان خارج 
می شوند. »سهیل شاهین« سخنگوی دفتر سیاسی طالبان 
در قطر در توئیتی با اش��اره به اغاز این طرح نوشت: پس از 

مذاکرات طوالنی بی��ن تیم های مذاکراتی طالبان و آمریکا 
توافقنام��ه کامل ش��ده و در تاری��خ ۲۹ فوریه ماه جاری از 
سوی هر دو جهت در دوحه امضا می شود. وی افزو: در این 
مراسم هیئت های تعدادی از کشورها و سازمان های جهانی 

به عنوان شاهد و ناظر شرکت می کنند.
 از س��وی دیگ��ر وزیر دفاع آمریکا ضمن اش��اره به حصول 
تفاه��م بین واش��نگتن و طالبان، به این گروه هش��دار داد 
اگر مس��یر صلح و کاهش خش��ونت را ت��رک کند، آمریکا 
نیز از خود دفاع می کند. »مارک اس��پر« وزیر دفاع آمریکا 
بامداد ش��نبه گروه طالبان را تهدید ک��رد در صورت عدم 
پایبن��دی به توافق، از نظامیان خ��ود در برابر حمالت آنها 

دفاع خواهند کرد. 

بازی فرانسوی 
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حضور نیروهای غربی 100 هزار غیرنظامی افغان را طی 10 سال به کام مرگ برده است 

اخراج آمریکا تنها راه نجات افغانستان 

با آزادس��ازی بزرگراه حلب � دمش��ق به طول 3۷۵ کیلومتر، که ش��اهراه 
اقتصادی سوریه است؛ عبور و مرور خودرو ها و مردم عادی میسر شد.

 در حم��الت یگان ه��ای ارتش س��وریه به مناطق اط��راف قمیناس، جبل 
األربعی��ن و اطراف ش��هر اریح��ا و کفرنبل در حومه ادلب، اس��تحکامات و 
خودرو های زرهی تروریس��ت ها هدف قرار گرفت.  یگان های ارتش سوریه 
در حومه غربی ادلب مراکز تروریست ها و خطوط کمک رسانی آن ها را در 
اط��راف منطقه االتارب و داره عزه هدف ق��رار دادند. »در پی تصاویر یگان 
پهپادی ارتش س��وریه، مشخص شد که بیش از ۲۵۰ تن از تروریست های 
جبهه النصره و گروه های متحد آن ها در حمالت ارتش سوریه کشته شدند. 
در درگیری های مس��تقیم نیز، ۹۲ تن از تروریس��ت های جبهه النصره در 
محور قمیناس، مجدلیا و سارمین کشته شدند. افزون بر آن، سه خودروی 
زرهی بمب گذاری ش��ده تروریس��ت ها در منطقه قمین��اس به طور کامل 
منهدم شد. همچنین دو خودروی مجهز به مسلسل در محور مجدلیا منهدم 
شد. از سوی دیگر، نُه تانک منهدم شد و سرنشینان آن ها در محور سارمین 
ت��ا مجدلیا به هالکت رس��یدند. اطالعات همچنین حاکی از آن اس��ت که 
س��ه خودروی زرهی تروریس��ت ها به مراکز ارتش س��وریه در محور مزارع 
قمیناس حمله کردند که ارتش س��وریه با شلیک موشک، پیش از آنکه به 
اهداف خود برس��ند، آن ها را منهدم ک��رد. در این میان در اقدامی مداخله 
جویانه رئیس جمهوری فرانس��ه با تالش برای متهم جلوه دادن دمش��ق در 
بحران ادلب، خواس��تار رعایت آتش بس و حل و فصل موضوع در چارچوب 
مذاکرات استانبول شد.امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه می گوید در 
همراهی با آنگال مرکل صدراعظم آلمان، از طرفین درگیر در بحران سوریه 
خواسته اند به توافق آتش بس در استان ادلب احترام بگذارند.وی در این باره 

مدعی شد: بر این باوریم که این وضعیت تنها از راه دعوت برای توقف فوری 
خصومت ها حل و فصل می شود.ماکرون وضعیت ادلب را خطرناک ارزیابی 
کرد و گفت تش��دید خصومت ها اوضاع را غیرقابل کنترل خواهد کرد. وی 
همچنین بدون اش��اره به کارشکنی های ترکیه در حمایت از تروریست های 
متع��رض به خاک ادلب، نیروهای طرفدار دمش��ق را عامل وضعیت موجود 
عنوان کرد. رئیس جمهوری فرانس��ه همچنین خواس��تار از سرگیری روند 
سیاسی در قالب مذاکرات استانبول با حضور ۴ کشور فرانسه، آلمان، روسیه 
و ترکیه شد. گفتنی است ادلب آخرین پناهگاه تروریست های سوری است. 
در سپتامبر ۲۰۱۸، روسیه و ترکیه برای تشکیل منطقه امن در این استان 
توافق کردند حال آنکه گروه های مسلح مورد حمایت ترکیه به حمالت علیه 
مواضع دمشق و غیرنظامیان ادامه می دهند و همین امر به آغاز دور تازه ای 

از تنش ها در این منطقه منجر شده است.

پاکسازیشاهراهاقتصادیسوریهازتروریستها

جانشینالمهندسعلیهاشغالگریآمریکا
ابوفدک المحمداوی که به عنوان نائب رئیس سازمان الحشد الشعبی 
برگزیده شده از فرماندهان گروه های مقاومت برابر اشغالگری آمریکا 

بوده و در میادین نبرد با تروریسم در سوریه نیز حضور داشته است.
شبکه المیادین گزارش کرد که »ابو فدک المحمداوی« که بامداد جمعه 
توسط سازمان الحشد الشعبی عراق به عنوان جانشین شهید »ابومهدی 
المهندس« در سمت معاون این سازمان معرفی شده از سابقه درخشانی 
در مبارزه با تروریسم برخوردار است.»عبدالعزیز المحمداوی« دبیر کل 
سابق کتائب حزب اهلل و عضو شورای کتائب حزب اهلل پس از سال ۲۰۰3 
است. المحمداوی یگان های موشکی در عراق را تاسیس و مسئول و ناظر 
بومی سازی س��اخت موشک ها در عراق بوده است. المحمداوی فرمانده 
نظامی نیروهای عراقی همپیمان ارتش س��وریه در آزادسازی کفر نبل 
و الزهراء در استان ادلب بوده است. ابومهدی المهندس به همراه سردار 
قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس و چند نفر از همراهانشان در 
۱3 دی ماه گذشته به دستور مستقیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
در حمله موش��کی آمریکا به  اطراف فرودگاه بغداد به شهادت رسیدند. 
خبر دیگر از عراق آنکه ش��بکه های س��عودی از انتقال پدافند موشکی 
پیش��رفته آمریکا به پایگاه »عین االسد« در استان »االنبار« عراق خبر 
دادند.  پس از آنکه واشنگتن، چند روز پیش به طور رسمی به بغداد ابالغ 
کرد که به منظور تامین منافع خود و پایگاه هایی که نیروهای آمریکایی 
در آن حضور دارند، سامانه موشکی »پاتریوت« را حرکت خواهد داد، یک 
منبع آگاه امنیتی از رسیدن هواپیماهای باربری نظامی آمریکا به پایگاه 

»عین االسد« واقع در استان »االنبار« در غرب عراق خبر داد. 

نابودیآرامکوپاسخیطبیعیبهجنایتهایسعودی
سخنگوی جنبش أنصاراهلل یمن اعالم کرد: اقدام ارتش و کمیته های 
مردمی یمن در هدف قرار دادن عمق اهداف سعودی پاسخی طبیعی 
به جنایت های آن اس��ت.  »محمد عبدالس��الم« س��خنگوی جنبش 
»أنصاراهلل« سخنانی را در خصوص عملیات استراتژیک اخیر نیروهای 
یمنی علیه اهداف متجاوزان سعودی مطرح کرد. وی در این خصوص 
گفت: اقدام ارتش و کمیته های مردمی یمن در هدف قرار دادن عمق 
اهداف سعودی پاسخی طبیعی به جنایت های آن است.عبدالسالم اظهار 
داشت: مردم یمن حق پاسخ به جنایت های سعودی را برای خود محفوظ 
می دانند و اجازه نمی دهد که دش��من سعودی بدون تاوان پس دادن، 
خونشان را بریزد.وی تأکید کرد: حمله به آرامکو و اهداف استراتژیک 
سعودی که اخیراً رخ داد، پاسخی کاماًل طبیعی به جنایت های سعودی 
محسوب می شود.گفتنی است، یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح 
یمن دیروز اعالم کرد که نیروهای این کشور، آرامکو و اهداف حساس 
عربستان س��عودی را هدف حمله پهپادی و موشکی قرار داده اند. وی 
از این عملیات به عنوان »توازن بازدارندگی س��وم« نام برد. خبر دیگر 
از یمن آنکه پدافند هوایی ارتش یمن و کمیته های مردمی این کشور، 
حمالت هوایی جدید جنگنده های ائتالف س��عودی را در شرق استان 
صنعاء دفع کرد.سرتیپ »یحیی سریع« سخنگوی نیروهای مسلح یمن 
در این خصوص در حساب توییتریش نوشت »پدافند هوایی موفق شد 
-به یاری خداوند- ترکیب جنگی و متخاصم متش��کل از هواپیماهای 
جنگی سعودی-اماراتی را با چند موشک از نوع »فاطر-۱« در  آسمان 

شهرستان »نهم« شرق استان صنعاء دفع کند«. 


