
یون�ان: وزارت دف��اع یونان دوش��نبه مدعی نقض 
حریم هوایی خود توس��ط دو فروند جنگنده »اف-
16« نی��روی هوایی ترکیه ش��د. بنابر اعالم وزارت 
دف��اع یونان، این دو جنگنده ارتش ترکیه س��اعت 
1۰ صبح به وقت محلی با پرواز در ارتفاع ۲۰ هزار 
پایی در شرق دریای مدیترانه و جزیره آگاتونیسی 

برای مدت کوتاهی پرواز کردند.

ارمنستان:س��رژ سرکیس��یان، رئیس جمهور سابق 
ارمنس��تان، حدود دو س��ال پس از اعتراضات مردم 
این کش��ور که به عزل وی از قدرت انجامید، از امروز 
سه شنبه به اتهام سوء استفاده از بودجه عمومی، در 
ایراوان پایتخت محاکمه می ش��ود.وی که 6۵ س��ال 
دارد، ماه دسامبر در کیفرخواستی به صورت رسمی به 

اختالس متهم و خروجش از این کشور ممنوع شد. 

قطر: »صفر بن مبارک« س��فیر قطر در اس��الم آباد، 
ضمن دیدار با »شاه محمودقریشی« وزیر امور خارجه 
پاکستان از وی برای شرکت در مراسم امضای قرارداد 
صلح بین طالبان و آمریکا که ۲9 فوریه انجام خواهد 
شد، دعوت کرد. سفیر قطر دعوتنامه کتبی و رسمی 
دولت قطر برای ش��رکت وزیر امور خارجه پاکستان 
در مراس��م امضای قرارداد صلح افغانستان را به شاه 

محمود قریشی تقدیم کرد.

آمری�کا: افکارس��نجی جدی��د در آمریکا نش��ان 
می ده��د ک��ه در ادامه افزای��ش محبوبیت عمومی 
»برنی سندرز« س��ناتور ۷۸ ساله و نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا، او اکنون بیشترین 
ش��انس را برای پیروز ش��دن در ای��ن انتخابات در 

جمع نامزدهای دموکرات دارد.

امارات: وزیر خزانه داری آمریکا در سفری به ابوظبی 
با مقام��ات امارات دی��دار و درب��اره همکاری های 
دوجانب��ه گفت وگو کرد.»اس��تفان منوش��ن« وزیر 
خزان��ه داری آمریکا روز دوش��نبه )دیروز( با »عبید 
بن حمید الطایر« وزیر مشاور دولت امارات در امور 

مالی در مقر وزارت دارایی این کشور دیدار کرد.

کره جنوبی: اس��پر وزیر دفاع آمریکا گفت تامین 
هزینه دفاع مش��ترک با کره جنوب��ی نمی تواند به 
گونه ای خارج از تناس��ب، متوجه مالیات دهندگان 
آمریکایی باشد. ائتالف بین ما که با سال ها شرکت 
در مبارزه  مش��ترک و فداکاری های مشترک شکل 
گرفته اس��ت، همانند آهن مستحکم است و همین 
ائتالف، نقط��ه کانونی امنیت و ثبات و ش��کوفایی 
در ش��به جزیره ک��ره و در مجم��وع منطقه حوزه 

اقیانوس های هند و آرام است. 

هشدار درباره توطئه جدید عراق
نخست وزیر مأمور تش��کیل کابینه در عراق هشدار 
داد که نقش��ه ای وجود دارد برای اینکه جلسه رأی 

اعتماد به کابینه وی برگزار نشود.
محمد توفیق عالوی نخس��ت وزیر مأمور تش��کیل 
کابین��ه عراق درباره توطئ��ه جدید علیه دولت این 
کش��ور هش��دار داد.عالوی در صفح��ه توئیتر خود 
نوش��ت که نقش��ه ای وجود دارد برای اینکه جلسه 
رأی اعتم��اد به کابینه وی برگزار نش��ود.وی تأکید 
کرد ک��ه علت طراحی این نقش��ه، این اس��ت که 
طراحان این طرح، نمی توانند به سرقت خود ادامه 
دهند و »وزرای مس��تقل و پاکدس��ت، وزارتخانه ها 
را اداره خواهن��د کرد«.این مس��ئول عراقی تصریح 
کرد که بر اساس این طرح، مبالغ هنگفتی پرداخت 
شده تا رأی گیری به صورت محرمانه صورت گیرد. 
ع��الوی در پای��ان اب��راز امی��دواری ک��رد که این 
اطالعات، نادرس��ت باش��د.در همی��ن ارتباط، وی 
تأکی��د کرد که دولت آیت ع��راق، به صورت کامل 
از »برگزاری انتخابات زودهنگام، آزاد و ش��فاف در 
س��ریع ترین زمان ممکن« حمای��ت خواهد کرد. از 
س��وی دیگر رهبر جریان الصدر عراق خواستار لغو 
تظاهرات ها در این کشور به دلیل خطر شیوع کرونا 
ویروس ش��د. س��ید »مقتدی ص��در« رهبر جریان 
الص��در در پیامی در حس��اب توئیتری خود، به لغو 
تظاهرات ها به دلیل حفظ سالمت شهروندان عراقی 
دع��وت کرد.او که مردم عراق به برگزاری تظاهرات 
میلیون��ی در اط��راف منطقه س��بز در صورت عدم 
اعط��ای رأی اعتماد به ترکیب دول��ت در پارلمان 
دعوت کرده بود، خواس��تار لغو این تظاهرات ش��د. 
رهبر جریان صدر دلیل لغو این تظاهرات ها را حفظ 
سالمت ش��هروندان عراقی با توجه به شیوع کرونا 

ویروس اعالم کرده است.

نیمچه گزارش

درمان عالمه زکزاکی در پرده ابهام
رئی��س زندانی در نیجریه ادعا کرد دس��تور قاضی را ب��رای درمان دبیرکل 
جنبش اس��المی نیجریه متوجه نشده اس��ت!قاضی دادگاه عالی در شمال 
نیجریه از اینکه رئیس زندان دولتی دس��تورات وی را مبنی بر اجازه درمان 
عالمه زکزاکی اجرا نکرده است، ابراز نارضایتی کرد. در جلسه دادگاه عالمه 
ابراهیم زکزاکی، قاضی دادگاه از اجرا نشدن دستورات دادگاه مبنی بر درمان 
عالمه زکزاکی به رغم وخامت اوضاع جسمی وی و همسرس، ابراز نارضایتی کرد. به 
ویژه پس از آنکه وکیل عالمه زکزاکی به نقل از پزشک زندان گفت که اجازه درمان 
عالمه زکزاکی و حتی نزدیک ش��دن به وی، داده نش��د.رئیس زندان درمان نکردن 
عالمه زکزاکی را به این ش��کل توجیه کرد که دس��تورات دادگاه را مبنی بر صدور 
اجازه برای درمان وی، متوجه نشده است. وی افزود: تصور کرده است که دستوری 

مبنی بر مالقات با عالمه زکزاکی داده شده است؛ نه درمان وی.

حسنی مبارک درگذشت
ش��بکه تلویزیونی المیادین اعالم کرد حسنی مبارک، رئیس جمهور مخلوع 
مصر در سن 91 سالگی درگذشت. خبر درگذشت مبارک در حالی از سوی 
تلویزیون دولتی مصر نیز تایید ش��ده که خانواده او تاکنون س��کوت کرده 
و هی��چ گونه بیانیه ای در خصوص تأیید یا تکذیب این خبر منتش��ر نکرده 
اند. حتی عالء مبارک، فرزند ارش��د حس��نی مبارک ک��ه خبر های مربوط به 
وضعیت جس��مانی پدرش را در صفحه رس��می خود در توییتر منتشر می کند هیچ 
گونه واکنش��ی به این مسئله نشان نداده است. عالء مبارک دو روز پیش در توییتر 
نوش��ت که پدرش در بخش مراقبت های ویژه در یکی از بیمارستان ها بستری شده 
اس��ت. گفتنی اس��ت در پی انقالب ژانویه ۲۰11 در مصر، حسنی مبارک، دیکتاتور 
س��ابق این کشور از قدرت برکنار ش��د. او همچنین در زندان از مشکالت جسمی و 
بیماری های فراوانی رنج می برد؛ از جمله او در ژوئن ۲۰1۲ دچار حمله قلبی شد.

 فلسطین، ملک قابل فروش نیست
رئیس جمهور تونس در کنفرانس مطبوعاتی با امیر قطر اعالم کرد فلسطین 
یک تکه زمین یا باغ نیست که تابع »قانون امالک و مستغالت« قرار گیرد 
و قابل فروش باش��د. »تمیم بن حمد آل ثانی« در دومین س��فر خود پس 
از اردن، به تونس رفت و با »قیس س��عید« رئیس جمهور این کش��ور دیدار 
کرد. دو طرف درباره همکاری مشترک و موضوعات منطقه ای و بین المللی در 
کاخ »قرطاج« بحث و تبادل نظر کردند.قیس سعید دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی 
مشترک با امیر قطر گفت: فلسطین یک تکه زمین، ملک یا باغ نیست و تابع قانون 
"امالک و مس��تغالت" نمی ش��ود و پایتخ��ت آن جز قدس نیست.س��عید افزود، در 
نشست با امیر قطر به بحران لیبی و امکان برگزاری نشست دوم میان رؤسای قبایل 
صحبت ش��ده تا گامی برای رسیده به راه حلی لیبیایی-لیبیایی باشد. وی همچنین 

از پروژه شهر درمانی در »قیروان« تونس با حمایت مالی قطر خبر داد.

بحران های��ی همچ��ون اش��غالگری رژیم صهیونیس��تی، 
بحران س��وریه، تجاوز س��عودی به یمن، جنگ داخلی در 
لیب��ی همچنان کان��ون اصلی تحوالت جهانی هس��تند و 
هر روز قربانیان بس��یاری می گیرن��د. نکته قابل توجه در 
قبال این تحوالت آن اس��ت که نشس��ت ها و توافقات بین 
المللی متع��ددی در قبال هر کدام ای��ن تحوالت صورت 
گرفته است. نشست های ژنو برای سوریه، نشست و توالق 
اس��تکهلم برای یم��ن و توافقات آلمان و ژن��و برای لیبی 

و صده��ا توافق��ی  که در قبال فلس��طین ص��ورت گرفته 
نمودی از این مس��ئله اس��ت. حال این سوال مطرح است 
که چرا این نشست ها به نتیجه نرسیده و همچنان بحران 
در ای��ن مناطق ادامه دارد؟ پاس��خ به این پرس��ش را در 
برگزار کنندگان و مجریان این نشست ها می توان جستجو 
کرد. مروری بر نشس��ت های مذکور نشان می دهد که آنها 
نه بر اس��اس حقایق جاری و مناف��ع مناطق بحرانی بلکه 
بر اس��اس اه��داف قدرت های ب��زرگ برگزار ش��ده اند. به 
عنوان مثال نشس��ت هایی که در باب فلسطین بوده صرفا 
بر اساس منافع صهیونیس��ت ها شکل گرفته و هیچ حقی 
برای فلسطینی ها قائل نبوده اند چنانکه پس از گذشت 1۰ 
س��ال همچنان محاصره غزه ادامه دارد. در باب سوریه نیز 

نشست های ژنو که توسط کشورهای غربی برگزار شده بر 
مبنای سرنگون س��ازی دولت قانونی و مردمی این کشور 
و حمایت از تروریس��ت ها اس��توار بوده است و نتیجه آن 
اس��تمرار بحران در سویه شده اس��ت. در یمن نیز توافق 
اس��تکهلم در نهایت در قالب منافع س��عودی و متجاوزان 
به یمن بوده و حتی بندهای تعهدات جهانی برای ارس��ال 
کمک های بش��ر دوس��تانه به یمن اجرایی نش��ده اس��ت. 
وضعیت بحرانی جاری در یمن و قحطی و فاجعه انس��انی 
این کش��ور برگرفته از عدم تعهد پذیری متعهدان غربی و 
عربی و سازمان ملل در رفع بحران های این سرزمین است. 
در باب لیبی نیز به رغم آنکه کشورهای حاضر اجالس های 
آلمان و ژنو متعهد به عدم ارس��ال تسلیحات به طرف های 

درگی��ر جنگ بوده اند اما این تعهد اجرایی نش��ده اس��ت. 
اقدامی که زمینه س��از اس��تمرار جنگ و بح��ران در لیبی 

شده است. 
با توجه به آنچه ذکر ش��د می توان دریافت که نشست های 
مذکور زمانی می تواند به ایجاد صلح و ثبات جهانی منجر 
شود که قدرت های بزرگ از رویکرد منفعت طلبانه در قبال 
آن خودداری کرده و از سوی دیگر سازمان ملل رویکردی 
مس��تقل داشته و به جای اجرای اهداف قدرت های بزرگ 
وظایف خ��ود برای حل این بحران ها را اجرایی س��ازد. تا 
زمان��ی که این وضعیت اصالح نگ��ردد روند بحران در این 
مناطق و س��ایر نقاط جهان ادام��ه خواهد یافت و هر روز 

قربانیان جدیدی خواهد گرفت.

یادداشت

جبه��ه مقاوم��ت و ارت��ش انقالبی��ون یمن در چند س��ال 
اخیرگزینه های استراتژیکی متعددی را به کار گرفتند و این 
س��ناریوهای عربستان سعودی و ایاالت متحده امریکا را در 
تنگنا قرار داده است. در چند روز گذشته ،جبهه مقاومت در 
روند جنگ در یمن از سه عملیاتی که نمایش قدرت و اقتدار 
هوایی انصاراهلل بوده اس��ت بهره گرفت��ه و معادله جنگ در 
یمن را تغییر دادند به گونه ای که به یاری پروردگار پیروزی 

انصاراهلل نزدیک است.
توانای��ی و اقتدار هوای��ی جبهه مقاوم��ت در یمن با حمله 
ارتش یمن به ش��رکت آرامکوی عربستان در شهر» ینبع« 
نمودی از اقتدار نظامی انصاراهلل در مقابل سیاستهای ایاالت 
متحده امریکا و تفکرات امپریالیستی و سلطه در کشورهای 
خاورمیانه و ائتالف و هم دس��تی با دولت دس��ت نش��انده 
عربس��تان س��عودی بوده اس��ت. ایاالت متحده امریکا این 
حرکت موفقیت آمیز انصاراهلل که حمله به شرکت آرامکوی 
عربس��تان س��عودی بوده را در قالب توازن بازدارندگی سوم 
تحلیل می نماید .در مقابل تحلیل هایی از سوی ارتش یمن 
در قالب حمله به ش��رکت آرامک��و راه مقابله با حمله اخیر 
ائتالف سعودی به استان جوف یمن بوده که در اثر این حمله 
جمعیتی از کودکان و بزرگساالن کشته و زخمی شده اند . 
سیاست جبهه مقاومت و ارتش یمن در مقابله با استراتژی 

خرید زمان ایاالت متحده امریکا و عربس��تان سعودی اتخاذ 
گردید که در این میان ایاالت متحده امریکا و آل س��عود با 
گزینه گذش��ت زمان درپی مهار قدرت انصاراهلل بودند که به 
یاری پروردگار با این مکر و دسیس��ه مقابل شد. در بررسی 
مهمترین علل و عوامل اتخاذ عملیات توازن بازدارندگی سوم 
می توانیم به سفر وزیر خارجه امریکا مایک پمپئو به پایتخت 
عربستان سعودی اشاره نماییم.که این امر از سوی انصار اهلل 
به خوبی صورت پذیرفت. اقتدار موشکی و پهبادی انصاراهلل 
سامانه های دفاعی عربستان را دچار تزلزل نمود و تبدیل به 
یک هراس راهبردی برای رژیم آل س��عود شده است .البته 
باید توجه داش��ت که اقدامات هوایی انصاراهلل در پی پاسخ 
گویی به جنایات عربستان سعودی در یمن بوده و این نکته 
که تداوم جنگ و تش��دید جنایات علیه مردم بی گناه یمن 
هیچ نقطه ای از کش��ور عربستان سعودی را در زمینه مقابله 
انص��اراهلل با این تج��اوزات امن نخواهد گردی��د. رونمایی از 
س��امانه پدافند جدید هوایی ثاق��ب 1 و ثاقب۲ و ثاقب ۳ و 
فاط��ر 1 حاکی از اقتدار ارتش یم��ن و انصاراهلل در مقابله با 

تجاوزات عربستان سعودی است.
با طراحی و اجرای این س��امانه پدافن��د هوایی جبهه نهم) 
نیروه��ای انص��ار اهلل، الحوث��ی، ارتش یم��ن ( در مقابله با 
نیروهای عربس��تان سعودی، ائتالف س��عودی ، مزدوران و 

منصور اله��ادی در یمن قوی و مس��تحکم تر عمل خواهد 
نمود و مس��یر نبرد با دشمن را تغییر خواهند داد و مقدمه 
سامانه دفاعی پیشرفته تر و کارآمدتری برای مقابله با اهداف 
هوایی متجاوزین خواهد بود. در واقع پیشرفت توان موشکی 
و پهب��ادی در جبهه مقاومت به وی��ژه در انصاراهلل در قالب 
عملیات بازدارندگی سوم محاسبات عربستان سعودی را به 
ه��م ریخت و اوضاع یمن را بهبود بخش��یده و یک پیروزی 
نزدیک را یاری پروردگار نصیب انصاراهلل نمود؛ و بن سلمان 
را که به عنوان معمار جنگ یمن مطرح می باش��د را بیش 
از پیش در حالت تدافعی قرار داده و در باتالقی که در قالب 
خرید زمان در جهت تضعیف انصاراهلل بود گرفتار نموده که 
رهایی از این باتالق منجر به پرداخت هزینه بس��یاری برای 
وی می باش��د. بنابراین رویک��رد عبدالمحمد ملک الحِویی 
رهب��ر انصاراهلل مبنی ب��ر تقویت و توس��عه توانمندی های 
دفاعی انصاراهلل در س��ال ۲۰۲۰ در قالب سال پدافند هوایی 
خواهد بود.  در این میان ش��اهد شکس��ت توافق استکهلم 
و پایان جنگ میانه عربس��تان سعودی و انصاراهلل می باشیم 
عربس��تان س��عودی اصول و موازین توافقات بین المللی را 
نقض کرده و از تعهدات خود در این توافق امتنا کرده است. 
اگر چنانچه بخواهیم در قالب تئوری  سازه انگاری  مباحث 
یم��ن را در چند ماه اخیر ارزیاب��ی نماییم باید به این نکته 

توجه نماییم که ساختارهای بین االذهانی مشترکی در یمن 
درمیان ارتش یمن و جبهه مقاومت و دولت یمن ایجاد شده 
اس��ت، که در قالب آن هویت ه��ا و منافع و تعامالت آنها در 
مقابله با سیاستهای آل سعود و ایاالت متحده امریکا تدوین 
شده است حاصل این س��اختارهای بین االذهانی مشترک  

اجرایی عملیات بازدارندگی اول ،دوم و سوم می باشد.
ب��ر همین اس��اس اگ��ر معادله جن��گ در یم��ن را در این 
قال��ب بررس��ی نماییم ب��ه این نتیج��ه  می رس��یم که به 
زودی معادل��ه جن��گ در یمن تغیی��ر خواهد نم��ود و در 
جبهه نهم جن��گ موفقیت هایی حاصل می گ��ردد که این 
موفقیت ه��ا به ی��اری پروردگار ب��ه پیروزی انص��اراهلل رقم 
 خواهد خورد و این آیه از س��وره فتح نمایان خواهد ش��د . 

نصر من اهلل و فتح القریب.

یادداشت

در اقدام��ی ب��رای انتخاب��ات آت��ی و ادامه اش��غال اراضی 
فلس��طینی ها، نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی ب��ه پروژه 
س��اخت ۳۵۰۰ واحد شهرک جدید در شرق قدس اشغالی 

چراغ سبز نشان داد.
بنیامین نتانیاهو نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی،دس��تور 
س��اخت ۳۵۰۰ واحد شهرک نشینی جدید در شرق قدس 
اش��غالی ص��ادر کرد.خبرگ��زاری »صفا« به نق��ل از کانال 

»هفتم« تلوزیون صهیونیس��تی گزارش ک��رد که نتانیاهو 
طی نشس��تی در قدس دس��توراتی مبنی بر پیشبرد پروژه 
س��اخت هزاران واحد شهرک نش��ین در منطقه موسوم به 
»E1« )ش��رق قدس اش��غالی و نزدیک به شهرک »معالیه 
ادومیم«( صادر کرد.  منطقه یادش��ده نقطه اتصال ش��مال 
کران��ه باختری و جنوب آن اس��ت از این رو اگر این پروژه 
جدید اجرایی شود ارتباط جغرافیایی میان دو طرف کرانه 

باختری قطع می شود. 
در مقاب��ل این تحرکات هیأت جبهه مردمی فلس��طین با 
مس��ئول روابط فلسطینی در جنبش حزب اهلل لبنان دیدار 
ک��رد و در این دیدار تأکید ش��د، مقاوم��ت تنها راه برای 
آزادی س��رزمین و ایج��اد دولت فلس��طینی ب��ا مرکزیت 

قدس اس��ت. همچنین نماینده جنبش »جهاد اس��المی« 
فلس��طین در س��وریه تأکید ک��رد رژیم صهیونیس��تی با 
حم��الت خود قص��د دارد به س��وریه فش��ار وارد کند تا 
جنبش جهاد و سایر جنبش های مقاومت را از خاک خود 
اخ��راج کند. در این میان ایتمار بن غفیر رهبر یک حزب 
راستگرا در فلس��طین اشغالی خواستار دادن آزادی کامل 
به ارتش رژیم صهیونیس��تی ش��د ت��ا در مقابل هر راکت 
۵۰ فلسطینی را بکش��ند. در بیست و ششمین سالروز به 
شهادت رسیدن ۲9 فلسطینی در مسجد ابراهیمی، رژیم 
صهیونیس��تی دنب��ال اعالم حاکمیت کام��ل بر این مکان 

مقدس اس��ت. 
در همین حال در ادامه حمایت از صهیونیست ها، به دنبال 

تحریم اجالس البی صهیونیس��تی آیپک از س��وی »برنی 
سندرز« نامزد پیشتاز دموکرات انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا، نفر دوم دولت »دونالد ترامپ« و وزیر خارجه دولت 
او در این اجالس حضور می یابند. رژیم صهیونیستی تصمیم 
گرفته تا تمامی گذرگاه های نوار غزه و حریم دریایی اطراف 
س��واحل این باریکه را مس��دود کند.  »نفتالی بنت« وزیر 
جنگ رژیم صهیونیس��تی در اظهاراتی طعنه آمیز به »بنی 
گانتس« رئیس سابق ستاد مشترک ارتش این رژیم و رهبر 
ائتالف »آبی  سفید« )مخالفان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر 
رژیم صهیونیس��تی( گفت:  »تو همان کس��ی هستی که از 
ایده اعزام س��ربازان به عمق دوکیلومتری حاش��یه غزه از 

ترس می لرزیدی«.

گزارش
منابع مطلع اعالم کردند که روسیه پیشنهاد ترکیه برای خارج 
نگاه داش��تن ش��هر ادلب از دایره عملیات مبارزه با تروریسم 
ارتش س��وریه را قاطعانه رد کرده اس��ت و مخالف برگزاری 

نشست چهار جانبه ادلب بر اساس شروط آنکاراست.
روزنامه »القدس العربی« چاپ لندن به نقل از »منابع بسیار 
مطلع« از پیش��نهادهایی از جانب ترکیه برای ادلب س��وریه 
خبر داد و نوشت که روسیه این پیشنهادها را رد کرده است.  
در حالی که ترکیه اعالم کرده که هیأتی از روسیه امروز وارد 
آنکارا می ش��ود، تا موضوع ادلب سوریه بررسی شود، القدس 
العربی به نقل از منابع مطلع نوش��ت که »مذاکرات ماراتنی 
مسئوالن بلندپایه روس با همتایان ترک، در خصوص ادلب، 
که ش��اهد اختالفاتی ش��دید بود، بی نتیجه به پایان رسید و 
طرف روس��ی، پیش��نهادهای ترکیه را رد کرد«. ترکیه که از 
جانب روس��یه متهم اس��ت که توافق های قبلی درباره ادلب 
)مثل توافق آس��تانه یا توافق س��وچی( را اجرایی نکرده و به 
تعهداتش عمل نکرده، در مذاکرات با روس��یه پیشنهاد کرده 
که شهر ادلب )مرکز استان ادلب( که ارتش سوریه به نزدیکی 
آن رس��یده اس��ت، خارج از میدان عملیات نظامی سوریه و 
روس��یه باشد که االن در شمال غرب استان در جریان است. 
طبق این گزارش، درخواس��ت اصلی ترکیه، باقی ماندن شهر 
ادلب خارج از دایره نبرد نظامی بوده به طوری که درگیری ها 
تا شهر سراقب متوقف شود و به باالتر از آن نرسد. اما نظامیان 
روس بخصوص س��رگئی شویگو وزیر دفاع روسیه قاطعانه با 
این پیش��نهاد مخالفت کرده اند. القدس العربی نوشت: منابع 
گفتند که پس از رد این پیشنهاد، ترکیه پیشنهادی جایگزین 

داده مبن��ی بر اینکه ش��هر ادلب در کمربن��د امنیتی تحت 
نظارت گشتی های مشترک روسیه و ترکیه قرار بگیرد بدون 
اینکه نیروهای سوری دخالت کنند.در این میان »دیمیتری 

پس��کوف« سخنگوی ریاس��ت جمهوری روسیه از مخالفت 
مس��کو با برگزاری نشس��ت چهارجانبه بر سر موضوع ادلب 
خبر داد. پس��کوف طی نشست خبری در کرملین گفت که 

روس��یه در حال حاضر فعالیتی برای مش��ارکت در نشست 
چهارجانب��ه با آلمان، فرانس��ه و ترکیه در خصوص موضوع 
ادلب و س��وریه ندارد. وی همچنین درباره اظهارات »رجب 
طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه برای دیدار با »والدیمیر 
پوتین« همتای روسی خود گفت: »تماس های دوجانبه بین 
پوتین و اردوغان در حال حاضر مطرح نیس��ت«. به نوشته 
وبگاه شبکه »الجزیره«، سخنگوی کرملین البته احتمال داد 

نشست چند جانبه ای درخصوص سوریه را در نظر بگیرند.
خبر دیگر از سوریه آنکه ارتش سوریه در ادامه عملیات خود در 
جنوب غرب شهر »معره النعمان«، سه روستا را از تروریست ها 
پس گرفت. خبرگزاری اسپوتنیک گزارش داد که ارتش سوریه 
توانس��ته اس��ت در برابر عناصر تروریس��تی جبهه النصره، در 
محور »جبل الزاویه« پیش��روی داشته باشد. نیروهای سوری 
در این محور موفق ش��دند روستاهای »جباال«، و »معرصین« 
و »معرتصین« واقع در جنوب غرب ش��هر »معره النعمان« را 
آزاد کنند. روزنامه »الوطن« سوریه نیز خبر داد که همزمان با 
عملیات زمینی، جنگنده های سوری و روس به صورت مشترک، 
مواضع تروریستها را در جنوب و شرق ادلب بمبارن می کنند.

ی��ک منبع میدانی به الوطن گفت که در جریان این حمالت، 
یک مقر متعلق به گروه تروریس��تی »جیش العزه« در جنوب 
منطقه »الباره« منهدم شد و همه عناصر حاضر در آن کشته 
ش��دند.به گفته وی، حمالت هوایی به مواضع تروریس��تها در 
مناطق »بلیون، إحسم، البارة، فطیرة، کوکبة، محمبل، کفرنبل، 
حزارین، بس��قال، معرة حرمة و ارتفاعا جبل شحش��بو« باعث 

کشته شدن چند تروریست و شماری از سربازان ترکیه شد.

پیامهاییازدروننشستها

تغییر معادله جنگ در یمن؛ پیروزی انصارهللا نزدیک است

علی تتماج 

دکتر معصومه رشاد 
 دکتری روابط بین الملل

هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن
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مسکو حامی تمامیت ارضی سوریه 
روسیه با برگزاری نشست چهارجانبه ادلب مخالفت کرد

نتانیاهو با شهرک سازی به دنبال پیروزی در انتخابات است

 خرید رای با ویران سازی 
خانه فلسطینی ها


