
اس�پانیا: هزاران کش��اورز اس��پانیایی در اعتراض 
ب��ه بح��ران در بخ��ش کش��اورزی و پائی��ن بودن 
قیمت محصوالت خود بار دیگ��ر تظاهرات کردند. 
بسیاری از کشاورزان با تراکتور های خود به خیابان 
آمدند. کش��اورزان همچنین به یک کامیون حامل 
محصوالت کش��اورزی از مغ��رب حمله کردند و بار 
آن را روی زمی��ن ریختند. آن ه��ا تدابیری را برای 

مقابله با رقابت ناعادالنه خواستارند.

افغانستان: علی رغم برنامه  ریزی های صورت گرفته 
از س��وی دولت افغانس��تان برای برگزاری مراس��م 
تحلی��ف غن��ی، وزارت خارجه آمری��کا از به تعویق 
افتادن این مراس��م تا 2 هفته آینده خبر داد. پیش 
از این قرار بود مراس��م تحلیف غنی امروز در کابل 
برگزار ش��ود که با مخالفت بس��یاری از چهره های 

سیاسی افغانستان مواجه شد.

کان�ادا: پلی��س کان��ادا در پ��ی اق��دام گروهی از 
معترضان در این کش��ور در اشغال و مسدود کردن 
خطوط اصل��ی راه آهن علیه ای��ن معترضان اقدام 
و تعدادی از آنها را دس��تگیر ک��رد. این معترضان 
که عمدتا ش��امل بومیان کانادایی هس��تند به یک 
س��ری پروژه های لوله کش��ی و تاسیسات نفتی در 
حال احداث از س��وی دول��ت معترضند. اعتراضات 
آنها باعث لغو ش��دن هزاران سفر ریلی در کانادا و 

معلق شدن ۱۵۰۰ فرصت شغلی شده است.

ام�ارات: نظامی��ان آمری��کا ب��رای برگ��زاری یک 
رزمای��ش دو هفته ای و به ه��دف افزایش آمادگی 
رزمی وارد امارات متحده عربی شدند. این رزمایش 
طی روزهای آینده برگزار خواهد شد. این رزمایش 
دو هفته ای بخشی از برنامه های آموزشی مشترک 
نیروهای مس��لح امارات متحده عربی با »نیروهای 
دوست« برای تبادل و تقویت همکاری های نظامی 

با آن ها است.

مالزی: »ماهاتیر محمد« دو روز پس از اس��تعفا از 
ریاست دولت مالزی، اعالم کرد در صورت حمایت 
قانونگذاران پارلمان، دولت واحد جدیدی تش��کیل 
می دهد. ماهاتیر محمد که با ۹۴ س��ال سن، مسن 
ترین رئیس دولت در جهان اس��ت، روز چهارشنبه 
ش��رط بازگش��ت به قدرت را »کنار گذاشته شدن 
دیگ��ر احزاب سیاس��ی« از دولت عن��وان کرد. وی 
اف��زود: »دولت��ی را پیش��نهاد می کنم ک��ه با هیچ 
حزبی متحد نباش��د بلکه فقط منافع کش��ور را در 

نظر بگیرد«.

هشدارحزباهلل
دربارهصندوقبینالمللیپول

مع��اون دبیرکل حزب اهلل پیروزی ه��ای مقاومت از 
ایران تا فلس��طین، س��وریه تا لبنان و عراق تا یمن 
را برش��مرد و درباره وضعیت اقتص��ادی لبنان نیز 
گفت، حزب اهلل مخالف وابس��تگی لبنان به صندوق 

بین المللی پول است.
»نعیم قاس��م« معاون دبیرکل حزب اهلل در دیداری 
سیاس��ی گفت ام��روز توفیق های اله��ی زیادی در 
پیروزی های��ی که محور مقاومت به دس��ت آورده، 
مشاهده می ش��ود؛ پیروزی هایی که از فلسطین تا 
لبن��ان، س��وریه، عراق، یمن، ای��ران و تمام منطقه 
امتداد دارد. ش��بکه »المنار« به نقل از وی گزارش 
داد: »ایران هشت سال در جنگ ویرانگر عراق روی 
پاهای خود ایستاد و اکنون جمهوری اسالمی ایران 
پس از 2۱ س��ال هنوز استوار و موثر ایستاده است 
و آین��ده را برای نس��ل های بعدی می س��ازد«.وی 
تأکید کرد که بزرگترین دستاورد به دست آمده در 
منطقه شکس��ت داعش بود زیرا این گروهک تنها 
حضور نظامی نداش��ت بلکه با حضور فرهنگی خود 
ممکن بود تمام منطقه را به اس��م اس��الم منحرف 
کند. معاون حزب اهلل در ادامه به مشکالت مالی در 
لبنان پرداخت و گفت: امروز بحران مالی، اقتصادی 
و اجتماعی سختی در لبنان دیده می شود که نتیجه 
جمع ش��دن سی ساله اس��ت و نیاز به درمان دارد. 
ما نمی پذیریم که تابع ادوات اس��تکباری در درمان 
ق��رار بگیریم به این معنا ک��ه برای مدیریت بحران 
نمی خواهی��م تابع صندوق بین المللی پول باش��یم. 
بل��ه، ما با مش��ورت مش��کلی نداری��م و این همان 
چیزی اس��ت که دولت لبنان انجام می دهد. دولت 
می توان��د طرحی اتخاذ کند و اقدامات س��ازنده ای 
برای حل وضعیت نقدی در پیش بگیرد. ما نیازمند 
طرح اصالحی کامل اقتصادی و اجتماعی هستیم و 

ان شاءاهلل دولت آن را اتخاذخواهد کرد.

نیمچه گزارش

جنگجویانخارجیباکمکترکیهبهلیبیمیروند
»میخائیل بوگدانوف« معاون وزیر خارجه روس��یه مدعی ش��د که ترکیه در 
حال کمک به جنگجویان خارجی اس��ت تا برای مشارکت در درگیری های 
لیبی به این کشور بروند. بوگدانوف با بیان اینکه متن قطعنامه سازمان ملل 
حض��ور چیزی درباره حضور جنگجویان خارجی در لیبی نمی گوید، توضیح 
داد: »با اینکه کارشناس��ان شورای امنیت سازمان ملل هرازچندگاهی درباره 
انتقال آنها به لیبی اطالع می دهند اما ما نیز فهمیده ایم که این اتفاق با کمک ترکیه 
رخ می دهد«. وی با رد ادعای ترکیه درباره عدم پایبندی نیروهای موسوم به »ارتش 
ملی لیبی« به س��رکردگی »خلیفه حفتر« به آتش بس، تصریح کرد: »آتش بس در 
لیبی که در تاریخ دوازدهم ژانویه اعالم ش��د، به صورت کلی برقرار است«. بوگدانف 
با رد ادعای ترکیه مبنی بر نقض توافق سوچی حول ادلب توسط مسکو، تاکید کرد 

روسیه در حال مبارزه با گروه های معارض سوری نیست.

سیاستمدارانفاسد،نهنمایندهشیعهاندنهاهلسنت
مقتدی الصدر رهبر جریان »الصدر« در عراق، در حس��اب توییتریش نوشت 
که سیاس��تمداران فاسد نماینده شیعیان و اهل سنت نیستند و اهل سنت،  
ش��یعیان و کردها همه بردادر هس��تند. رهبر جریان الصدر در عراق گفت: 
»همانطور که خداوند متعال ش��یعیان عراق را با بالی عده ای سیاس��تمدار 
فاس��د شیعه آزمایش کرده است؛ سیاستمدارانی که ادعا می کنند از شیعیان 
هس��تند، اهل س��نت عراق را نیز با گروهی مش��ابه مورد آزمایش قرار داده است«. 
مقتدی الصدر در ادامه تاکید که نه فاسدان شیعه و نه فاسدان سنی نمایندگان این 
دو مذهب نیس��تند و تنها افراد صالح نماینده آنان هس��تند.الصدر در ادامه با اشاره 
به کردهای عراق گفت که کردها نیز درگیر چنین مشکلی هستند. در همین حال 
مقتدی الصدر در پایان پیام خود با قراردادن هش��تگی نوشت: »شیعه، کرد و سنی، 

عشق به میهن را ما را متحد می کند«.

وضعیتامنیتیفرانسهدرحالتبحران
مارین لوپن رئیس حزب راس��ت گرای افراطی تجمع ملی فرانسه اعالم کرد 

اوضاع امنیتی در این کشور به حد انفجار رسیده است.
مارین لوپن اعالم کرد "وضع امنیتی در کش��ور ما به انفجار رس��یده است. 
تروریسم در طرح های رسانه ای جایگاه نخست را دارد. این در حالی است 
که این ناامنی به قیمت جان شهروندان ما تمام می شود و به نظر نمی رسد 
که مقابله با آن در اولویت رس��انه ای کش��ورمان باشد ".مارین لوپن ، رئیس حزب 
راس��ت گرای افراطی تجمع ملی فرانسه عملکرد امانوئل مکرون، رئیس جمهور این 
کش��ور را در مقابله با افراط گرایی زیر س��ئوال بود.  مارین لوپن در گفتگو با شبکه 
رادیوی��ی فران��س انتر  اعالم کرد "در زمینه مبارزه ب��ا بنیادگرایی آمارها خنده دار 
است. امسال دو مسجد به دلیل افراط گرایی تعطیل شد در حالی که تعداد آنها در 

کشور ۱۰۰ تا ۱2۰ مسجد است". 

فرامرز اصغری 

خلیج فارس طی روزهای اخیر شاهد برگزاری رزمایش های 
نظامی است چنانکه  نیروهای نظامی آمریکا برای شرکت در 
رزمایش نظامی مشترک با امارات متحده عربی تحت عنوان 
»نیتیو فری 2۰« روز سه شنبه  وارد این کشور شدند. پیش 
از این نیز خبرگزاری رسمی عربستان )واس( اعالم کرد که 
رزمایش دریایی مشترک عربستان و آمریکا در پایگاه دریایی 
ملک عبدالعزیز آغاز شد. محمد بن حامد الغامدی، سرتیپ 
نیروی دریایی عربستان و مدیر این رزمایش در بیان اهداف 

آن گف��ت ک��ه رزمایش مدافع دریا با ه��دف تقویت امنیت 
دریایی، محافظ��ت از آب های منطقه، تقویت همکاری های 
نظامی و تبادل تجربیات جنگی بین نیروی دریایی عربستان 
و نیروی دریایی ایاالت متحده انجام می شود. این رزمایش ها 
در حالی برگزار می ش��ود که در قب��ال آنها چند نکته قابل 
توجه اس��ت. نخست آنکه رزمایش های مذکور با مشارکت و 
محوریت کشورهایی به نام آمریکا، عربستان و امارات برگزار 
می شود. کشورهایی که کارنامه آنها سراسر بحران سازی در 
منطقه است چنانکه این کشورها به صورت مستقیم در یمن 
در حال کش��تار مردم بی گناله این س��رزمین هستند و از 
سوی دیگر با حمایت از تروریسم و برخی تحرکات نظامی در 
سوریه و عراق فتنه انگیزی می کنند. سکوت و حمایت آنها 
در قبال اش��غالگری و جنایات صهیونیست ها نیز زمینه ساز 

تشدید بحران فلسطین شده است. دوم آنکه این رزمایش ها 
صرفا با س��الح آمریکایی برگزار می ش��ود و عمال امارات و 
عربس��تان در آن نقش��ی ندارند. در اصل این رزمایش ها نه 
ب��رای امنیت و ثبات منطقه بلک��ه برای صرفا بهره گیری از 
س��الح هایی است که آمریکا به کشورهای مذکور فروخته و 
لذا نمایش اقتداری مصنوعی را اجرا می س��ازند. نکته قابل 
توج��ه آنکه این رزمایش ها از یک س��و بهانه ای برای فروش 
تسلیحات جدید به این کشورهاست و از سوی دیگر آمریکا 
با ن��ام این رزمایش به حضور نظام��ی در منطقه می پردازد 
و آن را گس��ترش می دهد. سوم آنکه ادعای این رزمایش ها 
اقدام واحد برای برقراری امنیت دریایی در خلیج فارس است 
در حالی که تمام اس��ناد و شواهد نشان می دهد که حضور 
آمریکا در منطقه خود محور ناامنی در این منطقه است لذا 

این رزمایش نه تنها اقدامی برای امنیت منطقه نیست بلکه 
در نهایت تشدید کننده بحران خواهد بود. 

در جم��ع بندی نهایی از آنچه ذکر ش��د می توان گفت که 
رزمایش های عربس��تان و ام��ارات با آمریکا بی��ش از آنکه 
برگرفت��ه از توان نظامی آنها باش��د نوعی تبلیغات ظاهری 
است که هیچ پشتوانه ای برای آن وجود ندارد. کشورهایی 
که حت��ی توان تولید فش��نگ بومی نداش��ته و صرفا تابع 
حمایت های نظامی غرب اس��ت. این رزمایش در کنار آنکه 
بهانه ای برای ادامه حضور آمریکا در منطقه اس��ت مولفه ای 
برای تحریک س��ایر کش��ورهای عربی منطق��ه برای خرید 
تسلیحات از آمریکاست و در اصل واشنگتن با این رزمایش 
اهداف کاس��بکارانه اش را دنبال می کند که همانا سرکیسه 

کردن کشورهای عربی خواهد بود. 

یادداشت

ایستادگی برای نجات فلسطین 
نظامی��ان رژیم اش��غالگر در حمله ب��ه معترضان معامله ق��رن در کرانه 

باختری بیش از 2۰ نفر را اسیر و 2۰ نفر دیگر را زخمی کردند.
ح��دود 2۱ فلس��طینی در ادامه موج بازداش��ت هایی ک��ه نظامیان رژیم 
اش��غالگر علیه تظاهرات کنندگان به معامله قرن در مناطق مختلف کرانه 
باختری و قدس اشغالی به راه انداختند، بازداشت شدند و بیست نفر هم 
مجروح ش��دند. از اردوگاه الجلزون و دو شهرک دیر ابومشعل و دیر نظام 
در رام اهلل هم چهار ش��هروند بازداشت شدند. و از شهرک زیتا جماعیت 
در جنوب نابلس هم دو ش��هروند دیگر بازداش��ت ش��دند. نظامیان رژیم 
اشغالگر در شهرک جیوس در قلقیلیه هم یک کودک ۱۳ ساله فلسطینی 
و از اردوگاه عس��کر هم یک کودک دیگر و از بیت لحم هم یک شهروند 

۳۴ ساله بازداشت شد. 
روزنامه صهیونیس��تی »هاآرتص« گزارش کرد که دس��تگاه های امنیتی 
صهیونیس��تی خود را برای مقابله با تش��دید اوضاع، پس از اجرایی شدن 
طرح موس��وم به »معامله قرن«، آماده می کنند. در این میان عضو دفتر 
سیاس��ی جنبش حماس بر این باور اس��ت که پاس��خ مقاومت فلسطین 
به حمالت اخیر صهیونیس��ت ها دردناک، بازدارن��ده و نابود کننده بود و 
مقاومت توانس��ت پیروزی جدیدی رقم بزند. همچنین سخنگوی شاخه 
نظامی جهاد اس��المی فلس��طین اعالم کرد، مجاه��دان این جنبش در 
درگیری اخیر، ش��هرک های صهیونیس��تی را به جهن��م تبدیل کردند و 
موف��ق به تثبیت معادله »بمباران مقابل بمباران« و »خون مقابل خون« 
ش��دند. هفته جاری شاهد درگیری یک روزه میان جنبش جهاد اسالمی 
در نوار غزه و فلس��طین اش��غالی، در پی به ش��هادت رساندن یک عضو 
جهاد اس��المی در مرز غزه به دست صهیونیست ها بود. جهاد اسالمی که 
در پاس��خ به تجاوز صهیونیست ها دهها راکت به سمت فلسطین اشغالی 
ش��لیک کرد نام این عملیات را »بأس الصادقین« گذاشت. در این میان 
سعید ابوعلی معاون دبیر کل اتحادیه عرب استقرار نیروهای حافظ صلح 
بین المللی در شهر الخلیل در کرانه باختری برای مقابله با تجاوزگری و 

حمالت بی وقفه نظامیان صهیونیست را خواستار شد.

210 کشته و زخمی حاصل سفر 
ترامپ به هند 

اعتراض اقش��ار مختلف مردم هند به س��فر رئیس جمه��ور آمریکا به این 
کشور همچنان ادامه دارد و تعداد تلفات برخورد خشن پلیس و نیروهای 

امنیتی با آنها نیز رو به افزایش است.
منابع بیمارستانی هندی می گویند در ادامه برخورد خشن و مشت آهنین 
نیروهای امنیتی هند به معترضان به سفر »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا به این کشور، حداقل 2۰ نفر جان خود را از دست دادند. به نوشته 
خبرگزاری »رویترز«، یک مقام ارش��د درمانی هند می گوید این ۱۹ نفر 
در جریان اعتراضات مجدد ب��ه قانون جنجالی تابعیت، طی درگیری در 
دهلی نو کش��ته ش��دند. پلیس و نیروهای امنیتی هند از گاز اشک آور و 
نارنجک های دودزا برای متفرق کردن معترضان به س��فر ترامپ و الیحه 
تابعیت اس��تفاده می کنند.کاربران در فض��ای مجازی نیز گزارش داده اند 
برخی افراد به مس��لمان ها حمله کرده و اقدام به  غارت کسب و کار آنها 

و توهین به اماکن مقدس آنها کرده اند. 
خبرگزاری فرانس��ه نیز دقایقی بعد از گزارش رویترز، خبر داد که تعداد 
کش��ته های حمل��ه پلیس به معترض��ان، به 2۰ نفر افزای��ش پیدا کرد و 
نزدیک به ۱۹۰ نفر نیز مجروح ش��دند.ترامپ سه شنبه قبل از ترک هند 
گفت با نخس��ت وزیر این کشور درباره خشونت ها بحث و تبادل نظر کرده 
اس��ت. او همچنین مدعی شد با نخست وزیر هند درباره افزایش حمله به 
جمعیت مس��لمان ها در این کش��ور هم رایزنی کرده است. ادعای ترامپ 
در حالی مطرح ش��ده که کارشناس��ان به قدرت رس��یدن او در آمریکا و 
ادبیات  تفرقه آمیز او را یکی از عوامل ش��دت گرفتن مسلمان هراس��ی در 
سراس��ر دنیا می دانند. الزم به ذکر اس��ت که مجلس عوام هند روز ۱۰ 
دس��امبر )۱۹ آذرماه(، الیحه جنجالی اعطای ش��هروندی به اتباع اقلیت 
غیرمسلمان مهاجر از سه کشور همسایه افغانستان، بنگالدش و پاکستان 
را به تصویب درآورد که به دنبال آن موجی از اعتراضات در این کش��ور 
ب��ه راه افتاد و منتقدان این طرح تأکی��د کردند که این اقدام »تبعیض« 

علیه مسلمانان است.

مقابله »عالوی« با باج خواهی ها 
محم��د توفیق عالوی مامور تش��کیل کابینه عراق در س��اعات باقیمانده 
ت��ا نشس��ت امروز پارلمان ع��راق ب��رای رای اعتماد به کابین��ه در حال 
رایزنی های فش��رده با گروه های سیاسی به منظور ارائه ترکیبی از وزرایی 

به تعبیر خود مستقل است.
دو گروه ش��یعی جریان »حکمت« به رهب��ری »عمار الحکیم« و ائتالف 
»النصر« به رهبری »حیدر العبادی« نخس��ت وزیر س��ابق عراق هم که 
حمایت خود را از عالوی اعالم کرده بودند ش��رط گذاشته اند در صورت 
موافقت نهایی گروه های س��نی و ُکرد با اس��امی وزرا که قرار است امروز 
به اطالع گروه های سیاسی عراق برسد، به حمایت خود از کابینه عالوی 
ادامه می دهند. به گفته منابع سیاسی در بغداد، تیم مذاکره کننده عالوی 
با نمایندگانی از گروه های سیاس��ی مخالف دیدار و درباره س��از و کار و 
ش��رایط کار ع��الوی در تش��کیل کابینه و امکان تجدی��د نظر در برخی 
وزراء به خصوص آنهایی که دو تابعیتی هستند، گفت وگو کرده است که 
تاکنون تعداد این دوتابعیتی ها در ترکیب پیش��نهادی کابینه به پنج نفر 
می رس��د و از جمله آنها نامزد وزارت نفت عراق اس��ت که به گفته منابع 
باالی ۸۰ س��ال دارد و عالوه برتابعیت عراقی، تابعیت انگلیس��ی دارد که 
این امر مغایر با قانون عراق است که می گوید اگر شهروند عراقی تابعیت 
دوم��ی دارد در صورت تصدی مقام اجرایی وزارتی باید تابعیت دوم خود 
را لغو کند. عالوی در تازه ترین اظهارات رس��می خود که در توئیتر بیان 
کرد، ش��امگاه دوش��نبه گفت که به گوشش رس��یده که توطئه ای برای 
به شکس��ت کش��اندن تصویب کابینه به دلیل ناتوان��ی در ادامه دادن به 
س��رقت وزرارتخانه وجود دارد، زیرا وزارتخانه ها توس��ط وزرایی مستقل 
و پاکدس��ت اداره خواهد شد و این نقش��ه با پرداخت مبالغ هنگفتی به 
نمایندگان این مس��ئول عراقی تصریح کرد که بر اساس این طرح، مبالغ 
هنگفتی پرداخت ش��ده تا رأی گیری به ص��ورت محرمانه صورت گیرد. 
تعدادی از گروه های سیاس��ی ش��یعه گفته اند  تنها در صورت مشارکت 
گروه های سیاسی ُکرد و اهل تسنن و با نفوذ در پارلمان عراق به کابینه 

عالوی رای می دهند.

گزارش

اقدامات بحران س��از و حمایت ه��ای ترکیه از 
تروریس��ت ها در حالی ادامه دارد که  توپخانه 
ارتش سوریه دیروز کاروان نظامی ترکیه را در 

جنوب استان ادلب هدف قرار داد.
در این حمله توپخانه ای یک تانک ترکیه مورد 
هدف قرار گرفت و در آتش سوخت. هنوز آمار 
تلف��ات احتمالی ارتش ترکیه گزارش نش��ده 
اس��ت. روز دوشنبه نیز در حمله جنگنده های 
روسی و سوریه به دیده بانی ترکیه در شهرک 
»کنصفره« ۱۰ نظامی ترکیه کشته و زخمی 
ش��دند. ترکی��ه از این نقطه بعنوان پوش��ش 
توپخانه ای برای ترریس��ت ها استفاده می کند. 
با وج��ود اینکه در هفته های گذش��ته ارتش 
سوریه بارها کاروان نظامی ترکیه را هدف قرار 
داده اما کماکان ورود تجهیزات و خودروهای 
نظامی برای کمک به تروریست ها از مرزهای 
ترکیه به داخل خاک س��وریه ادامه دارد. وزیر 
خارجه ترکیه با اش��اره به س��فر هیأت روسی 
به این کشور، خواستار فشار مسکو به دمشق 
برای توقف عملیات ضد تروریس��تی در ادلب 
شد. »مولود چاووش اوغلو« وزیر خارجه ترکیه 
گفت یک هیأت روسی برای مذاکره با مقامات 
ترکی وارد آنکارا ش��ده و عص��ر امروز درباره 
سوریه و ادلب رایزنی خواهند کرد. همچنین 
ابراهیم کالین س��خنگوی ریاس��ت جمهوری 
ترکیه ترکی��ه ضمن بحران��ی توصیف کردن 
وضعیت ادلب در س��وریه، از تداوم اعزام نیرو 
و تجهیزات پش��تیبانی به شمال غرب سوریه 
خب��ر داد. در این میان  ارتش س��وریه موفق 
شد پنج منطقه دیگر را آزاد کند و در صورت 
تداوم پیش��روی خود در جنوب ادلب، خواهد 
توانس��ت جبهه النصره و سایر تروریست ها را 

در جبل الزاویه محاصره کند.
  ارتش س��وریه با تس��لط بر این شهرک، ۱2 

کیلومتر ت��ا محاص��ره کامل تروریس��تها در 
منطقه جبل الزاویه فاصله دارد. تروریستها در 
دهها روستا و ش��هرک در این منطقه حضور 

دارند. 
احتماال ارتش س��وریه به س��مت شهرکهای 
»الفطی��ره« و »س��فوهن« در غ��رب حرکت 
خواه��د کرد تا بتواند خود را به  ش��هرکهای 
»العکاوی« و »القاهرة« در شمال غرب حماه 
برس��اند. همزمان با پیشروی ارتش سوریه در 
عمق اس��تراتژیک منطقه حلب، منابع خبری 
فاش کردند ک��ه انگلیس ب��ا حمایت مالی و 

اطالعاتی از گروه تروریستی کاله سفیدها به 
بحران سازی در سوریه ادامه می دهد. 

و  فرانس��ه  و  آمری��کا  همچ��ون  انگلی��س 
صهیونیست ها در طول ۸ سال بحران سوریه 
برای حمایت از تروریس��ت ها از هیچ اقدامی 
فروگذار نبوده و ادعای مبارزه آن با تروریسم 
ادعایی واهی و س��اختگی بوده است. در ادامه 
افشای نقش بحران ساز لندن،  مدیر اطالعات 
خارجی روس��یه گفت که گروهک تروریستی 
»کاله س��فیدها« مأموری��ت دارد، اخب��ار و 
ادعاه��ای کذب علیه ارتش س��وریه منتش��ر 

کند.»س��رگئی ناریش��کین« مدی��ر اطالعات 
خارج��ی روس��یه گف��ت ک��ه س��ازمان های 
اطالعاتی غربی با حمایت سازمان تروریستی 
»کاله سفیدها« دست به جنگ رسانه ای علیه 
سوریه زده اند. س��ازمان »کاله سفیدها« تابع 
سازمان های اطالعاتی انگلیس و آمریکاست و 
مؤسس آن فردی به نام »جیمز المژرار« افسر 
س��ابق اطالعاتی انگلیس اس��ت که در نوامبر 
س��ال گذش��ته میالدی به طور مشکوکی در 

منزلش در استانبول کشته شد.
 این افش��اگری در حالی صورت می گیرد که 

س��تاد کل ارتش و نیروهای مس��لح سوریه با 
انتش��ار بیانیه ای، به تش��ریح دس��تاوردهای 
میدانی خود پرداخت و بر تداوم عملیات های 
خود علیه تروریست ها تأکید کرد. خبرگزاری 
رس��می سوریه )س��انا( ضمن نقل این بیانیه، 
گزارش داد، س��ربازان س��وری ط��ی روزهای 
اندک گذشته توانستند ش��هرکها، روستاها و 
ارتفاع��ات مهمی را آزاد کنن��د که »کفرنبل، 
کفر س��جنة، الش��یخ مصطفی، ح��اس، معرة 
حرمة، دیر س��نبل، الدار الکبی��رة، حزارین و 
آثار شنش��راح« بخش��ی از این مناطق است. 
ارتش س��وریه تأکید کرد، اهمیت آزادسازی 
این مناطق بدین س��بب اس��ت که عمق امن 
تروریس��م در جن��وب ادل��ب و حلق��ه وصل 
ارتفاعات »شحشبو« و منطقه »سهل الغاب« 
اس��ت و ریفهای ادل��ب و حم��اه و ارتفاعات 
»جبل الزاویه« و »جبل االربعین« را به سهل 
الغاب وصل می کند. سرکرده های تروریست ها 
در ادلب به شکست سنگین در ادلب و حلب، 
فروپاشی صفوف آنها و از پای درآمدن صدها 
نیروی رزمی خود در برابر پیشروی های ارتش 

سوریه اعتراف کردند.
الق��دس العرب��ی نوش��ت: ناظ��ران معتقدند 
عملیات نظامی اخیر ارتش س��وریه در شمال 
این کشور که با آزادسازی بیش از یکصد شهر 
و روستا در استان های حلب و ادلب همراه بود 
شکس��ت قابل توجه گروه های تروریس��تی به 
طور کل و به خصوص هیئه تحریر الش��ام که 
س��ازمان یافته ترین گروه تروریستی از لحاظ 
نظامی و اداری در ش��مال س��وریه بود، نشان 
داد. در این میان اردوغان رئیس جمهور ترکیه 
ضمن مخالفت مجدد با عقب نشینی از ادلب، 
تهدید کرد نیروهای ارتش سوریه را به پشت 

محدوده توافق سوچی عقب می رانند.  

نقاط اشتراک رزمایش ها 
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کاروان نظامی ترکیه زیر آتش توپخانه سوریه 
همزمان با استمرار تجاوزات آنکارا به ادلب صورت گرفت


