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سفیر چین در ایران:

تنها راه حل مساله سوریه سیاسی است
ســفیر چین در ایران تاکید کرد :تنها راه حل مساله سوریه
سیاســی اســت و جامعه بین الملل باید از طریق سازمان ملل
متحد موضوع را حل و فصل کند.
به گزارش ایرنا ،پانگ سن در دیدار علی اکبر والیتی با هیاتی
از کمیته مشــورتی وزارت خارجه چین حضور داشت در جمع
خبرنگاران موضع رســمی دولت پکن را درمورد مساله سوریه
اعالم کرد .ســفیر چین در تهران اظهارداشــت :پکن همواره
مخالف استفاده از زور در روابط بین الملل است و همه کشورها
گزارش

در پی حمالت موشکی به سوریه انجام شد

توگویتلفنی ظریف و
گف 
جانسون

بوریس جانســون وزیر امور خارجه انگلستان
در تماســی تلفنی با محمد جواد ظریف وزیر امور
خارجــه جمهوری اســامی ایــران در خصوص
مشارکت انگلســتان در حمله موشکی به سوریه
توضیحاتی ارائه کــرد .این درحالی که پیش از این
جانسون در یادداشــتی حمله به سوریه را اقدامی
صحیحدانستهبود.
درگفتوگویتلفنیظریفباجانسون،وزیرامور
خارجهکشورمانضمنمحکومیتحملهخودسرانه
به ســوریه ،مجددا بر مخالفت جمهوری اســامی
ایران با کاربرد هرگونه سالح شیمیایی تاکید کرد و
با یادآوری سابقه کاربرد سالح شیمیایی علیه ایران
توسط صدام با حمایت آمریکا ،انگلیس و فرانسه از
برخورد دوگانه غرب انتقاد کــرد .وزیر امور خارجه
اقدام به حمله قبل از ورود بازرســان ســازمان منع
سالح های شیمیایی را سوال برانگیز خواند و افزود:
دو حمله ای که به بهانه ســاح شیمیایی به سوریه
انجام شد درســت در مقاطعی بود که ارتش سوریه
دســت برتر را در مقابل تروریست ها داشت و آنها را
در آستانه شکست قرار داده بود .همچنین ظریف به
وزیرامورخارجهانگلستانیادآورشدازابتدایمطرح
شدن خلع سالح شیمیایی سوریه اعالم کردیم که
گروههای مسلح تروریستی سالحهای شیمیایی در
اختیاردارندکهبهآن توجهنشد.
وزیر امور خارجه کشــورمان در پایان با انتقاد
از اقدام خودســرانه ،غیرقانونی و یکجانبه آمریکا،
انگلیس و فرانسه در تجاوز به سوریه به وزیر خارجه
انگلستان یادآور شد هیچ کشوری بطور خودسرانه
حق اجرای مقرارات تنبیهی علیه سایر کشورها را
خارج از موازین بین المللی ندارد.وزیر امور خارجه
انگلیس در دفاع از حمالت به خاک ســوریه گفت:
حمالت هوایی گرچه ممکن است به وحشیگری
بیمارگونه در سوریه خاتمه ندهد اما نشان میدهد
مارویاصولوارزشهایمتمدنانهایستادهایم.
این درحالی اســت که بوریس جانسون ،وزیر
امور خارجه انگلیس پیش از این تماس در مطلبی
برای دیلی تلگراف نوشــت :یک دلیل بسیار ساده
وجود دارد که چرا پیوستن انگلیس به نزدیکترین
متحدانش در اجرای حمالتی هوایی علیه ماشین
جنگی اســد اقدامی صحیح بود .این درباره آینده
جمعی ماســت .این درباره نوع جهانی اســت که
میخواهیــم فرزندانمان در آن رشــد کنند .این
خصوصا درباره این است که آیا جهان باید استفاده
مکرر از تسلیحات شیمیایی و این درد و رنج انسانی
را تاب بیاورد یا خیر .مشــکل چنین ســاحهایی
فقط این نیست که تاثیرشان شنیع است .هر که به
تصاویر غوطه شرقی نگاهی بیندازد ،میتواند درد و
رنجرامشاهدهکند.
جانسون همچنین از روسیه بابت دروغگویی و
حفاظت از دیکتاتوری اسد انتقاد کرد .وزیر خارجه
انگلیس نوشت :روســیه مکررا از رژیم اسد مقابل
تحقیقات و سانسور دفاع میکند .روسیههمینطور
دروغهایــش را تکرار میکند ،درســت همانطور
که از زمان قتل ناکام ســرگئی و یولیا اســکریپال
شاهدهستیم.
وزیــر خارجه انگلیــس مدعی شــد لندن و
متحدانش بعد از آن حمله در دوما ،هر آنچه در توان
داشتند برای جلوگیری از استفاده مجدد از اینگونه
تســلیحات به کار بردند .اظهارات رئیس دستگاه
دیپلماسی انگلیس  ۲۴ســاعت پس از آن مطرح
میشــود که حمالت ســهگانه اهدافی را در نقاط
مختلف سوریه هدف گرفت .او در ادامه ادعاهایش
نوشــت :قتلعام دوما اکنون بخشی از الگوی رژیم
اسدبرایاستفادهازتسلیحاتشیمیاییاست.
در حالی که هیچ نهاد مســتقلی دست داشتن
دولت سوریه در حمله شــیمیایی سوریه را تایید
نکرده است ،جانســون در توجیه ادعاهایش افزود:
اگر ما آنجا کاری انجام نمیدادیم ،آن وقت دولتها
و مردم دیگری در سراســر جهــان میدیدند که
اســد مصون از مجازات باقی مانده و از خودشــان
میپرســیدند که خب اگــر او راحت اســت ،چرا
مننباشــم؟ او افزود :ســال  ۲۰۱۳رژیم سوریه
متعهدشدزرادخانهشیمیاییخودشرانابودکندو
روسیه تضمین کرد بر این روند نظارت داشته باشد.
اما از آن زمان ،رژیم اســد و روسیه کامال این تعهد
را بــه مضحکه گرفتهاند .این نــوع مهمات نه تنها
وحشتناک هستند ،بلکه غیر قانونی هم هستند.

باید به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشورها احترام بگذارند.
پانگ سن افزود :ما با اقدامات خارج از چارچوب سازمان ملل
مخالف هســتیم و آن را تعرض به قوانین بیــن الملل میدانیم
چراکه این اقدامات وضعیت سوریه را پیچیده تر میکند.
وی ادامه داد :چین خواستار اقدام همه طرف ها در چارچوب
قوانین سازمان ملل و حل مسایل از طریق گفتوگواست.
ســفیر چین در ایران تاکید کرد :درمورد ادعای استفاده از
تسلیحات شیمیایی باید بررســی کامل شود و نتایج بررسی را

معصومه حسینی اقدم
خبرنگار

روز گذشته بیســت و نهمین اجالس
سرانعربدرشهرظهرانعربستانبرگزار
شد .این نشســت از آن جهت مهم بود که
پس حمله آمریکا و همپیمانانش به سوریه
و موضع گیری مثبت کشــورهایی چون
عربستان و قطر ،با محوریت هفت مسئله
مهم فلسطین ،تحوالت ســوریه ،یمن و
لیبی ،مبــارزه با تروریســم ،اختالفات
موجود میان کشــورهای عربی و آنچه
دخالتهای ایران در منطقه اظهار شد،
برگزار شــد که البته دو مسئله قدس و
ایران مهمترین آنها بودند.
این چهارمین نشست سران کشورهای
عربی بود که در عربســتان برگزار می شد.
دو نشست در سالهای  ۱۹۷۶و  ۲۰۰۷در
ریاض برگزار شده بودند .پس از اختالفات
داخلی اتحادیه عــرب و تحریم قطر ،این
کشــور از حضور در نشســتها خودداری
کرد .اما این بار امیر قطر اعالم کرده بود که
برای شرکت در این نشست برای اولین بار
پساز تشدید تنشهای میان دو کشور عازم
عربستان خواهد شــد ،موضوعی که روز
نشست تکذیب شــد و تنها نماینده دائم
این کشور در اتحادیه عرب در این نشست
شرکتکرد.
همچنیــن در اجالس ســران عرب
رهبــران و نمایندگان  16کشــور عربی
حضور داشــتند اما رهبران پنج کشور به
غیر از قطر نیــز از جمله خلیفه بن زائد آل
نهیان ،حاکم امارات ،عبدالعزیز بوتفلیقه،
رئیسجمهــوری الجزایر و نیــز قابوس
بن ســعید ،پادشــاه عمان از غایبان این
نشستبودند.
اتحادیه عرب پیشتر به صورت رسمی
اعالم کرده بود که مســاله بحران منطقه
ج فارس در برنامههای این نشســت
خلی 
قرار ندارد .عربستان در روزهای اخیر سعی
دارد تا به نوعی اختالفات درون اتحادیه را
کنار بزند و در ایــن راه با قرار دادن ایران به
عنوان محور همگرایی ایــن اختالفات را
کمرنگ تر کند .در همین راســتا ،کامران
کرمی کارشــناس مســائل خاورمیانه و
تحلیلگر مسائل عربستان در گفتوگو با
همبستگیبهتشریحاهمیتایننشستو
رویکرد کشورهای عربی در قبال عربستان
پرداخت.
اهمیت بیست ونهمین نشست
اجالس ســران کشــورهای عربی
چیســت و چه تفاوتی با نشستهای
قبلیدارد؟
این نشست دو محور اصلی داشت .یکی
بحث ایران و دیگری بحث اســراییل بود.
ارتباطایندوموضوعبهآنجابرمیگرددکه
در سفری که بن سلمان به آمریکا ،انگلیس
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اخبار روز

دریافت کنند .آمریکا و کشورهای دیگر قبل از حمله نتایج خود
را درباره این ادعا ارایه نکردند .پانگ سن خاطرنشان کرد :چین
معتقد اســت راه حل سیاســی تنها راه حل مساله سوریه است
و جامعــه بین الملل باید از طریق ســازمان ملل تالش کنند تا
مساله را حل و فصل کنند.
آمریکا به همراه متحدانش (انگلیس و فرانســه ) بامداد روز
شنبه دمشــق پایتخت و استان حمص ســوریه را هدف حمله
موشکی قرار داد .رسانه های غربی مدعی استفاده دولت سوریه
از تسلیحات شــیمیایی در شــهر دوما در غوطه شرقی سوریه
شدند و آمریکا ،انگلیس و فرانسه به همین بهانه ،تهدید به اقدام
نظامی مشترک علیه سوریه کردند.

اجماع علیه ایران ،ارتباط مستقیم با اسراییل از محورهای نشست اجالس سران عرب بود

تالش عربستان برای
ی قدرت منطقه ای
بازیاب 

 Pکامران کرمی :نگاه عربستان این است که اختالفات تاکتیکی را با همگرایی علیه ایران حل کند

و فرانسه داشت ،به این نتیجه رسیدند که
مســئله صلح اعراب و اســراییل را به یک
نتیجه روشن تر برسانند تا در واقع بتوانند
بحثی که معتقدند ایران مشــکل منطقه
اســت را بهتر به اجماع برســانند .یعنی
مســئله صلح اعراب و اسراییل به سمت و
سویی حرکت کند که ایران از یک موضوع
اختالفیبهیکموضوعاجماعیبرسد.نوع
نگاه برخی کشــورها مانند قطر به ایران و
اختالفاتی که در اتحادیه عرب وجود دارد،
اینها تا حد زیادی کنار رود و اعراب به این
نتیجهبرسندکهمشکلاصلیمنطقهایران
استنهاسراییل.

هم به دنبال این است که مسئله اختالف
با عربستان حل شود .آمریکایی ها از پایگاه
قطر برای حمله به سوریه استفاده کردند
اما موضوعی که شــاید تا حد زیادی مهم
است و برای رسیدن به اجماع مشکل ایجاد
می کند اختالف نظری اســت که موجب
نرفتن امیر قطر به این عربســتان شد .این
امر نشــان داد که موضوع اختالفی میان
دو کشور همچنان پابرجاست و همچنان
قطریها نگران هســتند که بعد از اینکه
موضوع اختالفات حل و فصل شود ،دوباره
عربســتان در یک موقعیــت زمانی دیگر
اختالف نظرها را مطرح کند؛ قطر به دنبال

موضوع اســراییل پیچیدگی های خاصی
دارد که صرفا ایران نمــی تواند همه آن را
پوششدهد.
دعوت از دولت ســوریه برای
شــرکت در این اجالس چقدر مهم
اســت؟ آیا به دنبال همگرایی همه
جانبه کشورهای عربی علیه ایران
هستند؟
این نگاه عربســتانی ها اســت که به
دنبال این هستند که بسیاری از اختالفات
تاکتیکی که با کشــورهای قطــر ،عراق،
ســوریه و لبنان دارند ،به خاطر مســئله
بزرگتر یعنی ایران حل کند .این نگاه غالب

پیام پوتین به سران کشورهای عربی

همزمان با نشست ســران عرب در
عربستان رئیسجمهور روسیه پیامی
را برای رهبران کشورهای عربی ارسال
کرد .به گزارش روسیا الیوم ،والدیمیر
پوتین در پیامی به ســران کشورهای
عرب حاضر در نشســت عربســتان
اعالم کرد کشــورش آماده همکاری
با اتحادیه عرب بــرای تضمین امنیت
در خاورمیانه اســت .وی گفت :روسیه
اختالف نظر قطر با عربســتان
در راه این اجمــاع منطقه ای چقدر
میتواندتاثیرگذارباشد؟
دستور کار این نشست تا حد زیادی با
نشســت های قبلی متفاوت بود ،به نوعی
اجماعی در این باره درحال شــکل گیری
اســت اگرچه اختالف نظرهــا هنوز هم
باقی اســت اما درباره موضع گیری حمله
کشــورهای آمریکا ،انگلیس و فرانسه به
سوریه مشخص شد که تا حد زیادی قطر

آماده همکاری کامل با کشورهای عربی
برای تضمین امنیت در منطقه است و
امیدوارم پس از نابودی کامل داعش در
سوریه و عراق تحولی در شرایط ایجاد
شــود .ما میتوانیم بــا کمک یکدیگر
عملیات سازش سیاسی و بازسازی در
مرحله بعد از درگیری در این کشورها
را اجرا کنیم .همچنیــن نماینده ویژه
رئیس جمهوری روسیه در امور شمال

یک ضمانت اجرایی بسیار قوی است تا با
عربستانهمسوشود.
برآیند شــما از این نشســت
چیست؟
در مجموع میتوان دید که بیانیه این
نشست نســبت به دوره های قبل قویتر
اســت اما مســائل مختلفی که بین خود
اتحادیه عرب و اختالف نظرها وجود دارد،
مانع اجماع نظر کلی این کشــورها درباره
بحث اســراییل و ایران می شــود .چراکه

آفریقا و خاورمیانه نیــز اعالم کرد که
مســکو آماده انجام ایفای هر نقشی در
راستای برقراری صلح ،امنیت و ثبات در
یمناست.
عربستان است اما نگاه غالب از سوی سایر
کشــورهای عربی اتحادیه عرب نیست.
چرا که در ســطح دوجانبه این کشــورها
دارای روابط با ایران هستند ،با ایران متحد
هستند و در نهایت به عنوان مانع در مقابل
خواستههایعربستانقرارمیگیرند.
احتمال دارد این نگاه عربستان
یکروزیبهنتیجهبرسد؟
این نگاه غالب عربســتان زمانی به یک
نتیجه روشــن می رسد که مسئله صلح با

انصاراهلل یمن:

برد موشکهایمان به اسراییل
هم خواهد رسید

اســراییل و اختالفات با اسراییل به نتیجه
برســد .اگر در این مورد بــه جمع بندی
برســند ،موضوع برای اجماع علیه ایران
چشم انداز روشن تری خواهد داشت.
اصالحــات بن ســلمان در
عربستانوتالشبرایایجادکانالهای
همکاری با کشــورهای اروپایی و
آمریکایی می تواند در این موضوعات
تاثیرگذارباشد؟
منطق اصالحات در عربســتان اگرچه
یک موضوع داخلی اســت و به دنبال این
هســتند که موانع اجتماعی ،سیاســی و
اقتصــادی را مرتفع کنند اما چشــم انداز
این اصالحات این اســت که عربســتان را
به ســمت یک قدرت منطقه ای در سطح
خاورمیانه تبدیــل کند که این موضوع در
مقابلنقشمنطقهایایرانتعریفمیشود.
اگرچــه اصالحات موضع بیشــتر داخلی
در عربستان دارد و ابعاد مختلفی دارد ،در
نهایت سعودیها به دنبال این هستند که
در مقابله با نقش منطقــه ای ایران از این
اصالحاتهمبراینقشمنطقهایخودهم
نقشهای اقتصادی که به شدت در تقویت
نقش منطقه ای آنها تاثیر دارد ،اســتفاده
کنند .سعودیها از این اصالحات به دنبال
تقویتنفوذخوددرمنطقهخاورمیانهاند.
کشــورهای عربی نگاه مثبتی
به بحث اصالحات عربستان و حتی
طرحمباحثیمانندارتباطبااسراییل
دارندیانه؟
نگرانــی کشــورهای عربــی که در
موضوع قطر شــاهد آن بودیم ،این است
که اصالحات در عربستان ،این کشور را به
یک قدرت مهاجم تبدیل می کند که این
امر می تواند برای خود کشورهای اتحادیه
عرب هم چالش شود .کشوری که بخواهد
دســتورکارهای مشــخصی را در سطح
منطقــهای برای کشــورهای منطقهای
انجام دهد و در بحث هــای داخلی آنها
دخالت کند ،تحــت عنوان حمایتهای
گروههای خــاص در انتخابــات مصر،
حمایــت از رژیم مصر یــا حمایت های
سیاســی و اقتصادی از جریانهای خاص
در سایر کشورهای عربی هم نگرانی مهم
کشورهای عربی است که این اصالحات
عربستان را تبدیل به کشوری کند که در
مسائل کشورهای دیگر دخالت کند .به
نظر می رســد هم چنان نگاه کشورهای
عربی به عربســتان تا زمانی این کشور به
دنبال این باشد که دستور کار مشخصی
برای همه کشورهای عربی صادر کند و به
آنها امــر و نهی کند ،بدون درنظر گرفتن
دیدگاههــای سیاســی و اقتصادی این
کشــورها ،نگاهی تردیــد آمیز خصوصا
در بحث گذار و اصالحات در عربســتان
خواهد بود.

حزباهلل لبنان حمله هوایی اسراییل به حومه حلب را تکذیب کرد

اخبار تایید نشده از حمله به پایگاه ایران در سوریه

درحالی که اســراییل از حمله محدود
آمریکابهسوریهناراحتوخشمگیناست،
رسانههای اسراییلی شایعاتیدربارهحمله
به پایــگاه ایرانی در حومــه جنوبی حلب
منتشــر کردند .این خبر توسط حزب اهلل
لبنان تکذیب شــد اما با این حال دو وزیر
رژیم صهیونیستی درباره تحرکات بیشتر
علیه ایران در سوریه هشدار دادند و ایران
راتهدیدکردند.
به گــزارش روســیا الیــوم ،حزباهلل
لبنان در بیانیهای که در ســایت رســمی
خود منتشــر کرد ،اعالم کرد ،آنچه برخی
سایتهایاینترنتیوشبکههایاجتماعی
به نقل از رســانههای اســراییلی و افراد
شورشی سوری منتشر میکنند مبنی بر
اینکه حملهای اسراییلی در حومه جنوبی
حلب یا جنوب ســوریه رخ داده ،عاری از
صحتاست.
بخشرسانهایوابستهبهحزباهلللبنان
اخبار منتشر شده مبنی بر حمله هوایی به
مواضع ارتش سوریه و نیروهای همپیمان
در دیر الزور و حومه آن را هم تکذیب کرد.
در این راســتا منابع موثق اظهار داشتند،
آنچه رسانههای اســراییلی درباره حمله
هوایی اســراییل به حومــه جنوبی حلب
منتشرمیکنند،صحتندارد.

عمــار اســد ،نماینده و نایــب رئیس
کمیســیون روابط بینالملل در پارلمان
ســوریه در تماس با اسپوتنیک ،وقوع هر
گونه بمباران اسراییلی در حلب را تکذیب
کرد .وی گفت :هیچ حملــهای رخ نداده و
این اخبار دروغین و اقدامی تحریکآمیز از
جانب گروههای تروریستی است .سردبیر
روزنامه تشــرین ســوریه نیز این اخبار را
تکذیبکرد.
شبکهالمیادیننیزاعالمکرد،انتشاراین
اخبار برای باال بردن روحیه تروریســتها
بعد از ناامیدی ناشــی از شکســت تجاوز
سهگانه به ســوریه صبح روز شنبه است.
منابع میدانی گفتند ،اتصال سیمهای برق

درجبلعزاندرحومهحلبمنجربهایجاد
نوری شدید شد که انتشار چنین شایعاتی
را به دنبال داشت.
گفته میشود ،جبل عزان از مهمترین
پایگاههایی اســت که نیروهــای ایرانی
و مبارزان شــیعه که در کنار نظام اســد
میجنگند،درآنجامستقرهستند.
آمریکا و کشــورهای انگلیس و فرانسه
شنبه شــب به ســوریه حمله کردند که
پس از این حمله روسیه از استقرار سامانه
پدافند دفاعی اس  300در سوریه خبر داد.
در پی اشــاره روسیه به مجهز کردن نظام
سوریه به سامانه موشکی اس ،۳۰۰ارتش
رژیم صهیونیســتی نگران عواقب حمله

نظامی کشــورهای غربی در سوریه شده
اســت .در همین حال یک مقام اسراییلی
به خبرگزاری رویترز فاش کرد که آمریکا
24ساعت پیش از حمله موشکی به اهداف
سوری ،به تلآویو درباره این حمالت اطالع
داده بود.
در همیــن حال رژیم صهیونیســتی
همچنانازحضورنیروهایایرانیدرسوریه
نگران اســت و اعالم کرده تا با این مسئله
کنار نخواهد آمد .درهمین راســتا ،دوتن
وزرای این رژیم درباره تحرکات بیشــتر
ایران در سوریه هشدار دادند .گلعاد آردان،
وزیر جبهه داخلی رژیم صهیونیســتی و
عضو کابینه امنیتی این رژیم در گفتوگو
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با رادیوی اسراییل مدعی شد ،به تحرکات
خود علیه استقرار نظامی ایران در سوریه
کهتهدیدیبرایامنیتاسراییلمحسوب
میشــود ،ادامه خواهیم داد .نفتالی بنت،
وزیر آموزش رژیم صهیونیســتی و عضو
کابینه امنیتی این رژیم نیز مدعی شــد،
اســراییل از آزادی کامل در تحرکات خود
برخوردار است .دمشــق ،مسکو و تهران
اعــام کردنــد ،رژیم صهیونیســتی در
حملهای هوایی به فرودگاه نظامی تیفور در
استان حمص دست داشت که  ۱۴کشته
از جمله کشته شــدن هفت ایرانی در پی
داشت .تهران پس از این حمله تهدید کرد
که انتقام میگیرد و این حمله بدون پاسخ
نمیماند .رژیم صهیونیستی در سالهای
اخیر حمــات هوایی متعــددی را علیه
اهدافی در سوریه داشــت ه است .این رژیم
تالش کرده تا از دخالت مستقیم در جنگ
داخلیسوریهخودداریکند.
رژیم صهیونیستی تاکنون مسئولیت
این حملــه را برعهــده نگرفتــه و تنها
هشدارهایش به ایران افزایش یافتهاند .در
این راســتا بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر
رژیم صهیونیســتی در جلسه کابینه این
رژیم مدعی شــد :ایران بیشترین طرفی
استکهثباتمنطقهرامختلمیکند.

عضو کمیته انقالبی انصاراهلل یمن از ســوریه
خواســت در واکنش به حمالت کشورهای غربی،
پایگاههایعربستانواسراییلرابمبارانکند.
توفیق الحمیری ،عضو کمیته انقالبی انصاراهلل
یمن در گفتوگو با اســپوتنیک گفت :کسی که
پرونــده منطقه را اداره میکنــد و منافع آمریکا و
اســراییل را در نظر دارد ریاض و تلآویو هستند.
زمانی که حمالت علیه عربستان صورت میگیرد
بی تردید این حمالت متوجه آمریکا نیز هســت
چراکه پایگاهها و شرکتهای آمریکایی در داخل
خاک عربستان هســتند .ما از سوریه میخواهیم
پایگاههای عربستان و اسراییل را بمباران کند.وی
گفت :ما بر حمایتمان از سوریه تأکید میکنیم.

اعالم رسمی آزادی غوطهشرقی

ارتش ســوریه رســما اعالم کرد ،بعد از خروج
تمامی افراد مسلح از شهر دوما ،کنترل کامل غوطه
شرقی را در دست گرفته است.
به گزارش خبرگزاری رسمی ســوریه (سانا)،
فرماندهــی کل ارتش ســوریه در بیانیهای اعالم
کرد :همزمــان با مقابله ســامانههای دفاع هوایی
ارتش ســوریه با تجاوز آمریکا ،فرانسه و انگلیس
و بعد از عملیات نظامی دقیق که چند هفته طول
کشیدغوطهشرقیبهطورکاملازگروههایمسلح
پاکسازی شد و تمامی تروریســتها از شهر دوما
خارج شدند .در این بیانیه آمده است :تیم مهندسی
ارتش بازرســی خیابانها و گذرگاهها و میادین را
برایخنثیسازیبمبومینهایکارگذاشتهشده
آغاز کرده اســت .تاکنون چندین کارخانه سالح،
مهمات،انبارهایدارو،تونلوبیمارستانوانبارهای
غذادرمخفیگاههایتروریستهاکشفشدهاست.

ترکیه بین روسیه و آمریکا یکی
را انتخاب نمیکند

وزیر امور خارجه ترکیه اعالم کرد ،ترکیه بین
روسیه و آمریکا طرفدار یک طرف نخواهد بود.
به گزارش آناتولی ،مولــود چاووشاوغلو ،وزیر
امور خارجه ترکیه با اشاره به حمله اخیر موشکی
انگلیس ،فرانسه و آمریکا به سوریه گفت :ما میان
روســیه و آمریکا یکی را انتخــاب نخواهیم کرد.
همچنین ما میان رژیم اســد و آمریکا و فرانسه و
انگلیسنیزیکطرفراانتخابنمیکنیم.
وی ادعا کرد :هدف ما برقراری راه حل سیاسی
در سوریه ،بازگرداندن صلح و تضمین ثبات سوریه،
یکپارچگی و مــرزی بوده و در این بــاره صادقانه
رفتارمیکنیم.
این در حالی اســت که پیشــتر چاووشاوغلو
در اظهاراتی مداخلهجویانــه اعالم کرد :حمالت
آمریکا علیه رژیم اسد به دلیل استفاده«نظام اسد
از سالحهای شیمیایی» است .ما باید سوریه را در
مقابل این رژیم حفظ کنیم.

پاکستان یک موشک کروز
آزمایش کرد

ارتــش پاکســتان در بیانیــهای از پرتــاب
موفقیتآمیز یک موشک کروز ساخت داخل با برد
ارتقا یافته خبر داد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از پایگاه نیشن ،ارتش
پاکستان میگوید ،این موشک «پیشرفته» قادر
است اهداف خود در زمین و دریا را با دقت باال هدف
قرار دهد و برد آن  ۷۰۰کیلومتر اســت .موشــک
مذکور رادارگریز اســت و قادر است کالهکهای
مختلفی را حمل کنــد .بنا بر این گــزارش ،این
کموسومبه«بابور»باتوجهبهسیستمهایبه
موش 
کار رفته در آن قادر است تا انواع مختلفی از اهداف
را با دقت باال و حتی در غیاب جیپیاس هدف قرار
دهد و به این ترتیب آن را به یک نیروی مهم برای
بازدارندگی استراتژیک پاکستان تبدیل میکند.
طبق بیانیه ارتش ،رئیسجمهوری و نخستوزیر
پاکستان از عوامل ســاخت این موشک و پرتاب
موفقیتآمیزآنقدردانیکردند.

دستگیری 779پناهجوی
غیرقانونی در ترکیه

پلیس ترکیه اعالم کرد که طی هفته گذشــته
 779مهاجــر و پناهجــوی خارجــی که قصد
عبور غیرقانونی به یونان ،بلغارســتان و ســایر
کشــورهای اروپایی از طریق ترکیه را داشتند،
در آب های دریای اژه و شــهرهای مختلف این
کشور دستگیر شدند.
به گــزارش خبرگزاری آناتولــی ،پناهجویان
دستگیر شده ،تبعه کشورهای ســوریه ،الجزایر،
عراق ،پاکستان ،افغانستان ،توگو ،آفریقای جنوبی،
آنگوال ،بنگالدش و نپال بودند.
بنا بر اعــام این رســانه ،مامــوران پلیس و
ژاندارمری ترکیه مهاجــران را در آب های دریای
اژه نزدیک ســواحل شهرســتان هــای دیکیلی
استان ازمیر ،دیدیم استان آیدین و کوش آداسی
و شهرهای بالیکســیر ،ادرینه ،قرقلرایلی ،موغال،
چاناک قلعه و وان دســتگیر کرده اند .بر اســاس
قرارداد بین ترکیه و اتحادیه اروپا که در سال 2016
میالدی به امضا رسید ،مقرر شده است که ترکیه
جلوی مهاجرت پناهجویان به سمت اروپا را بگیرد.

