ی قاره سبز با آمریکا درباره برجام دارد
ادبیات دیپلماسی در مواجه با اروپا حکایت از تشدید نگرانیهای وزارت خارجه از همراه 
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اخبار
رحمانيفضلي :شهداي ديروز مقابله
با تروريستها دو بسيجي بودند

عبدالرضا رحماني فضلي وزير کشــور،
ديروز(يکشــنبه) در حاشــيه پنجميــن
جلسه مشترک شــوراى توسعه و امنيت
پايدار شرق و غرب کشــور ،با اشاره به
انهدام تيم تروريستي که به کشور ورود
پيدا کرده بود ،اظهار داشــت :نيروهاي
ســپاه و وزارت اطالعات ،از قبل نسبت
به ايــن موضوع اطالعات داشــتند .به
گزارش فــارس ،وي با بيــان اينکه در
حوزه امنيتي به کمک مردم و هوشياري
نيروهاي امنيتي توانستيم کنترل خوبي
داشته باشــيم ،اظهار داشت :هميشه به
اطالعات مــردم در اين مور د نياز داريم.
رحماني فضلي افزود :در عمليات ديروز
دو بسيجي و يک پاسدار شهي د شدند.
وضعيت فعلي ناشي از درد
ناکارآمدي خدمترساني است

محســن رضايــي
دبيــر مجمــع
تشخيص مصلحت
نظــام در صفحــه
اينســتاگراميخو د
نوشــت «تصاوير زيادي از مسدو د شدن
بزرگراههــاي خروجي تهــران و ديگر
شهرها و توقف چندســاعته رانندگان و
سرنشــينان خودروها در محاصره برف
و ســرما منتشر شده اســت .رضايي در
اين پســت تصريح کرده است :هرچند
امدادرساني به مسافران و اسکان آنها در
برخي معابر برون شهري بافداکاري انجام
شد ،اما غافلگيري دستگاههاي مرتبط و
پيشبيني نکــردن چنين وضعيتي براي
بزرگراهها بيانگر همان در د مزمن يعني
ناکارامدي خدماترساني به مردم است.
هيئت نظارت:گزارشات خالف
محمو د صادقي را رسيدگي ميکنيم

حجت االســام عليرضا ســليميعضو
هيئــت نظارت بر رفتــار نمايندگان  ،با
اشــاره به اتهامات و ادعاي اخير محمود
صادقــي عضو فراکســيون اميد ،گفت:
اعضاي هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان
اظهــارات و اقدامات نمايندگان را که بر
خالف وظايف نمايندگي آنها تشخيص
دهــ د را پيگيــري و با حضــور نماينده
متخلف اظهارات وي را بررسي ميکنند.
به گزارش تسنيم ،وي افزود :در صورتي
که ســازمانها و نهادهايي که گزارشات
خو د را درباره مطالب خالفي که از سوي
محمو د صادقي به آنها نسبت داده شده
را به هيئت نظارت واصل کنن د قطع ًا اين
هيئت اين موار د را بررسي ميکند.
هشدار ارتش به ناوهاي ائتالف
اقداميشجاعانه بود

مشاور فرمانده کل
ارتش با اشــاره به
برگــزاري رزمايش
محمــ د رســولا...
(ص) تصريــح کرد:
هشــدار ارتــش جمهوري اســاميبه
 ۲فرون د نــاو ائتالف در نخســتين روز
رزمايــش ،اقداميشــجاعانه و از روي
اقتدار بود .به گزارش ايسنا ،امير سرتيپ
محمدحسن نامياظهار کرد :در رزمايش
محم د رســولا( ...ص) ارتش جمهوري
اســاميايران که طي روزهاي قبل در
تنگه هرمز ،سواحل مکران ،درياي عمان
و شــمال اقيانوس هن د تا مدار  ۱۵درجه
برگزار گرديد ،همکاري و هماهنگي ميان
نيروهاي  ۴گانه ارتــش ،ارتقاي روحيه
سلحشوري رزمندگان ،چابکي و تحرک
يگانها و همچنين آزمايش تســليحات
جدي د در قالب اهداف رزمايش به خوبي
محقق شد.

د باشد!
يدهد ،اروپا به برجام پايبن 
ظريف :مماشات جواب نم 

گروه سياسي :بع د از اينکه رکس تيلرسون وزير امور
خارجه آمريکا در سفر به کشورهاي تروئيکا ( انگليس،
آلمان و فرانسه) و در ديدار با مقامات ارش د از تشکيل
باصطالح «کارگروه اصالح نقائص برجام» خبر داد
محمدجوا د ظريف وزير امورخارجه کشورمان تا لحظه
تنظيم اين گزارش هيچگونه واکنشي نسبت به اين
توگويي که ديروز از وي
موضوع نشان ندا د اما در گف 
با يک پايگاه اينترنتي آلماني منتشر شده در لفافه و
زيرپوســتي انتقادي از ظريف نسبت به اروپاييها به
چشــم ميخورد .به گزارش «عصرايرانيان» ،بع د از
روي کار آمدن دونال د ترامپ در کاخ ســفي د همواره
مسوئالن دستگاه ديپلماسي کشورمان دلخوش به
حمايت اروپا از برجام بودن د و هميشه اعالم ميکردند
که حمايت اروپا از برجام نيمبن د ضامن بقاي آن خواهد
بو د اما فعل و انفعاالت روزهاي گذشته کامال نشان
يده د که اتحاديه اروپا هم در مقابل اياالت متحده
م
و خواســتههاي ترامپ کوتاه آمده اســت تا جاييکه
فدريکا موگريني مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا
در کنفرانس خبري هفته گذشــته خو د از اعالم نظر
درباره تشکيل کارگروه اصالح برجام طفره هم رفت
تا بخوبي آينده پيش روي چشم مسئوالن سياست
خارجي کشــورمان قرار بگيرد .به اين ترتيب به نظر
ميرس د ظريف هم با ظرافت خاصي آرام آرام مشغول
انتقا د کردن از اروپاييها است و حاال زخم ناماليمتيها
و بدعه ديهاي اروپاييها هم در حال ســرباز کردن
اســت .همچنين باي د يادآوري کر د که هنوز نسخه
جايگزيني در قبال اظهارات تيلرسون درباره تشکيل
کارگروه اصالح برجام از ســوي مسئوالن دستگاه
ديپلماسي در نظر گرفته نشده و تنها صرف محکوم
کردن و مردو د کردن اين مواضع همچنان ادامه دارد.
درهمين رابطه ،پايگاه اينترنتي وابســته به «يورگن
تودنهوفر» ،سياســتمدار ،روزنامه نگار و نويســنده
شناخته شده آلماني ،گفتگوي اختصاصي کوتاه خود
را با محمدجوا د ظريف ،وزير امور خارجه کشورمان در
تهران منتشر کرد.
تودنهوفر که به عنوان يک سياستمدار طرفدار حزب
دموکرات مســيحي آلمان نزديک به هجده سال در
پارلمان سراسري فدرال آلمان (بوندس تاگ) عضويت
داشت؛ به عنوان نخستين ســوال از ظريف پرسيد:
مايلم از شــما بپرســم موضعتان در خصوص خليج
فارس چيست و فکر نميکني د راه حلهاي صلح آميز
نيز ميتوانن د براي مسائل اين منطقه متصور باشن د و
آيا نميتوان تصورش را کر د که به کشورهاي ديگري
که دوست ايران نيســتند ،پيشنهادهايي (مبتني بر
برقراري صلح و آرامش) ارسال شود؟
ظريف در پاسخ گفت :معتقدم تنها اين راه حلهاي

دهند .نظر شما در اين باره چيست؟ ظريف در پاسخ
گفت :معتقدم مماشــات و کجدار و مريز در اين باره
يدهد .من بر اين باورم که موضع مبنايي
جــواب نم 
اروپا آن اســت که در خصوص توافق هستهاي نبايد
دوباره مذاکرهاي صورت گيــر د و اينکه تماميمفاد
اين معامله ،مو به مو لحاظ و رعايت شــون د و انتظار
ما آن اســت که اروپا به اين توافق پايبن د باش د و من
معتقدم اين انتظاري است که جامعه جهاني نيز از شما
(اروپاييها) دارد.

تحليل سياستمدار پژوهشگر ايتاليايي :اروپا به
دنبال حفظ ترامپ در برجام از طريق گرفتن برخي
امتيازها از ايران است

صلح آميزن د که ميتوانن د وجو د داشته باشند .ما چهار
جنگ در چهار دهه داشتهايم و بنابراين اين منطقه،
ديگر تحمل جنگ و درگيري بيشتر را ندارد .نظر ما آن
است که خليج فارس به چارچوبي براي گفتگو؛ آن هم
مبتني بر همه گيري و گستردگي و اينکه هيچکس
قادر نباشــ د بر اين منطقه تسلط داشته باش د و اينکه
همه باي د با هم همکاري داشــته باشند ،تبديل شود.
در اين مســير ما باي د کارمان را با اقدامات اعتمادساز
آغاز کنيم .اين اعتمادسازي باي د از طريق پرداختن به
مقوالتي شامل گردشگري ،بازديدهاي نظاميو حتي
به واسطه پيمان عدم تجاوز شکل گيرد.
منظورتان از پيمان عدم تجاوز با چه کسي بود؟
ظريف در پاسخ گفت :منظورم با همه کشورهاي خليج
فارس بود.
حتي با عربستان سعودي؟
وزير امور خارجه تاکي د کرد :بله حتي عربستان سعودي.
چون عربستان سعودي يکي از مهمترين کشورهاي
منطقه خليج فارس اســت .اين يعني آنکه نميتوان
هيچ توافقي را در اين منطقه ،بدون عربستان سعودي
منعق د کرد .آيا شــما پيشنها د انعقا د يک پيمان عدم
تجاوز(!) را به عربستان سعودي هم دا دهايد؟ ظريف
در پاســخ اظهار داشت :من در اين زمينه مقالهاي را
نيز منتشر کردم و البته ما ميتوانيم به هر کس چنين
پيشنهادي را بدهيم .چون ما سيص د سال است که به
هيچ کشوري حمله نکر دهايم بلکه برعکس ،تازه مور د
حمله هم قرار گرفتهايم و در جنگ ايران و عراق به
ما حمله شد .اما بع د از پايان اين جنگ ،ما نزديکترين
دوستان به عراقيها به حســاب ميآييم و حتي در
مبارزه با داعش به آنها کمک نيز کرده ايم .نظر شما
در خصوص شک و ترديدهاي چن د کشور اروپايي که

دارن د به علت (آزمايش) موشــکهاي بالستيک ايران
و نقش آفريني اين کشــور در منطقــه خاورميانه از
اعمال تحريمهاي جدي د عليه ايران صحبت ميکنند،
چيست؟
ظريف در جواب گفت :در مقايسه با ساير کشورهاي
اين منطقه ،ما کمترين بودجه را براي تسليحات هزينه
ميکنيم .در واقع بودجه نظاميما بودجه اندکي است.
در خصوص نوع تجهيزات نظامينيز باي د به شــما
بگويم بر د موشــکهايي که هم اکنون در منطقه (از
جمله) در عربستان سعودي وجو د دارند ،به مراتب از
بر د موشــکهاي ما بيشتر است .اين موشکها حتي از
قابليت حمل کالهک اتمينيز برخوردارن د در حالي که
موشکهاي ما براي چنين توانمندي ،طراحي نشده اند.
وزير امور خارجه افزود :عربستان سعودي موشکهاي
چيني بين قارهاي بالستيک نيز در اختيار دار د که هم
اينک بردي دو هزار و پانص د کيلومتري دارن د اما برد
نسخه اصلي اين موشکها به دوازده هزارکيلو متر نيز
ميرسد .اينها موشکهايي هستن د که در اين منطقه
وجو د دارند .اين در حالي است که ما تنها موشکهاي
غيرهســتهاي با حداکثر بر د دو هزار کيلومتر داريم و
اعالم کر دهايم تنها زماني از اين موشــکها استفاده
ميکنيم که به ما حمله شــود .ما هرگز از آنها عليه
کسي استفاده نخواهيم کرد؛ مگر آنکه همان طور که
گفتم به ما حمله شود .ظريف خاطر نشان کرد :اروپا
ميتوان د از اين حقيقت بهره ببر د که معامله هسته اي،
محصول ديپلماسي اروپايي است و چنانچه تالش کند
اين محصول را زيرپا بگذار د و آنرا نقض کن د در واقع
نتوانسته است اين معامله را پابرجا نگاه دارد.
شاي د (اروپاييها) براي آرام کردن دونال د ترامپ ،رئيس
جمهور آمريکا ميخواهن د چنين رفتاري از خو د نشان

محمدنبیحبیبی:

حجتاالسالمتویسرکانی:

تصویب کنوانسیون «پالرمو» خو د تحریمی است

گروه سیاسی :دبیرکل حزب موتلفه اسالمی با
اشــاره به تصویب کنوانسیون پالرمو در مجلس
گفــت :تصویب کنوانســیون پالرمو نوعی خود
تحریمی و مخل امنیت ملی است .البته مجلس
تحفظاتی را در تصویب محفوظ داشــته که این
تحفظات خوب است ولی ضمانت اجرائی ندارد.
وی افزود :با قی د شروطی که فلسفه شکلگیری
کنوانســیون پالرمو بر آن استوار است نمیتوان
از س د تفســیری که آنها از تروریسم دارن د عبور
کرد .این کنوانســیون یک فراخوان بینالمللی
برای مبارزه با جبهه مقاومت و ســپاه پاسداران
است ،زیرا مفسران تروریسم در کنوانسیون جبهه

در همين رابطه ،ريکاردو آلکارو ،پژوهشــگر مؤسسه
امــور بينالملل ايتاليا ميگوي د کــه اين گروه کاري
«مسيري است که وزارت خارجه آمريکا و سه کشور
اروپايي تالش دارن د از طريق آن برجام را حفظ کنند
يا دســتکم اياالت متحده را در آن حفظ کنند» .به
گفته آلکارو ،شيوه کار اين است که به ترامپ چيزي
بدهن د که بتوان د بگوي د «من چيزهايي را تغيير دادم و
معافيتهاي تحريميبرجام را حفظ کردم» .آلکارو بر
اين باور است که شدنيبودن چنين کاري در معرض در
معرض پرسش و تردي د قرار دارد« .همانگونه که شما
يدانيد ،ترامپ ميخواه د بندهاي زوالپذير مندرج
م
در برجام تمدي د شون د  -که بدون رضايت ايران انجام
شدني نيست  -و برنامه موشکهاي بالستيک ايران
محدو د شود ،چيزي که به برجام ارتباطي ندارد» .وي
با اين حال ابراز اميدواري کر د که سه کشور اروپايي
بتوانن د پيام خو د مبني بر اينکه برجام نميتوان د به غير
از شيوه اجماعي تغيير کن د را به بهترين وجه منتقل کند
و اينکه «اين تغيير نهتنها باي د شامل تقاضاهاي بيشتر
از ايران بلکه شامل دادن امتيازهايي بيشتر به ايران
باشد» ،مسئلهاي که به گفته وي بهسختي ميتوان
تصور کر د که ترامپ چنين کاري را انجام دهد.
اين کارشــناس مسائل بينالمللي با اشاره به اين که
برنامه موشکهاي بالستيک ايران ارتباطي با برجام
ندارد ،گفت« :در خصوص برجام ،سه کشور اروپايي
با اين موضوع موافقــت خواهن د کر د که اين برنامه
(موشکي) يک منبع نگراني است ،اما تأکي د خواهند
کــر د و احتماال پذيراي هيچ چيزي نخواهن د بو د که
فرجام برجام را به اقدامات عليه برنامه موشکهاي
بالستيک ايران مرتبط کند».
آلکارو در مقــام نتيجهگيري« ،مطمئن اســت که
اروپاييها خواهان تعامل با تيلرسون هستن د و بنابراين
ممکن است راهي براي ترامپ براي حفظ برجام بدون
آبروريزي پيدا کنند» ،هرچن د که وي «مطمئن نيست
که چنين راهي وجو د داشته باشد».

یدانند .گذاشتن
مقاومت و ســپاه را تروریست م 
این شروط در پذیرش کنوانسیون هیچ فای دهای
ندار د و آنهــا کار خو د را میکنند .دبیرکل حزب
موتلفه اسالمی گفت :امضا این قراردا د به مثابه
خلع سالح و خلع اقدام سپاه علیه تروریستهایی
چون داعش ،منافقین و … اســت .این یعنی
بی دفاع کردن کشــور در برابر دشــمنان قسم
خورده نظام .وی همچنین با اشــاره به تصمیم
رئیس دســتگاه قضــا در اعالم نــام و تصویر
قضات متخلف ،تصریح کرد :بسیاری از قضات
در دستگاه قضا انسانهای شریفی هستند .اگر
معدودی از قضــات پا را از عدالت بیرون نهادند
و به مردم ظلم کردند ،بای د به مردم معرفی شده
و برای همیشه از دستگاه قضایی خلع ی د شوند.
حبیبی تاکی د کرد :قوه قضائیه در حال برداشتن
گامهای بزرگی برای مبارزه با فســا د است .اگر
این گام را از درون مدیریت کند ،دســتاوردهای
مبارزه با فســا د دو چندان خواه د شد .ما از این
تصمیم آیتاهلل آملی الریجانی حمایت میکنیم
یدانیم.
و آن را یک گام بزرگ برای فسادزدایی م 

جناحهای سیاسی مردم را مأیوس نکنند

حجتاالسالمتویسرکانیمسوولحوزهنمایندگی
ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین  ،با اشاره به
آشوبهای اخیر و سازماندهی پشت پرده دشمنان
و منافقین در شهرهای مختلف کشور ،به موضوع
پاسداری از انقالب اسالمی و توجه به توطئه های
دشمنان و منافقین اشــاره کرده و افزود :ما بای د
هوشیار باشیم و زمینه هایی که سبب خیال بافی
دشــمن برای تجاوز به این کشور می شو د را از
میان برداریم .بای د ریشه ها و دستاوردهای انقالب
را به خوبی برای نسل جوان تبیین کنیم .بای د به
نسل جدی د بگوییم که اگر روزی مردمان کوفه به
خاطر سیاست های فریبکارانه و عملیات روانی

با دستان خو د امیر المومنین علی(ع) را به مسلخ
بردن د و آماده پذیرایی از معاویه ای شدند ،همین
غفلت بیشــترین مرارت ها و ستم ها را بر مردم
کوفه و بال د اسالمی وار د کر د امروز نیز در صورت
عدم توجه به جها د تبیین و نهضت روشنگری و
از دست دادن انقالب اسالمی ،بای د منتظر معاویه
هــای زمانه بود .به گزارش فــارس ،وی افزود:
کســانیکه از مردم انقالبی ایران عقده و نفرت
دارن د و مترص د فرصتی هستن د تا انتقام خو د را از
ملت شهیدپرور ایران بگیرن د لذا بای د مراقبت کر د
و نبای د با سیاه نمایی های افراطی ،دستاوردهای
انقالب اســامی را نادیده گرفت .اصالح طلبان
و اصولگرایان و سران برخی جناح ها نبای د برای
رقابــت با یکدیگر خدمات و کارآمدی جمهوری
اسالمی را مور د تردی د قرار دهن د و چنین وانمود
کنن د که بخش کوچکی از فســا د و بدعملی ها
در بعضی جاها در کشــور غلبه دارد؛ واقعیت این
است که فسا د وجو د دار د ا ّما مدیران پاک ،قضات
پاک و متخصصین پاک بی شمارن د و غلبه با این
افرا د است.

آیتاهلل نوری همدانی:

گروه سیاســی :آیتاهلل حســین نوری
همدانی دیروز(یکشنبه) در دیدار جمعی از
علمای اهل سنت که در دفتر این مرجع
تقلی د برگزار شد ،حفظ وحدت و انسجام
ملی را نعمتی بزرگ از سوی خداون د بزرگ
دانســت و اظهار داشت :انقالب اسالمی
عاملی برای وحدت همه مسلمانان بو د اما
در این چن د دهه که از انقالب اســامی
میگذر د دشمنان با دسیسه افکنیهای خود
در پی از بین بردن و سست کردن وحدت

مسئوالن مشکل فقر و گرانی جامعه را از بین ببرند

بودند .به گزارش فارس ،وی با بیان اینکه
ائمه(ع) بر وحدت مســلمانان تأکیدات
بسیاری داشتند ،افزود :معصومین(ع) به
مســلمانان توصیه میکردن د به مساجد
رفته ،و در صفوف منظم و پشت سر هم
نماز بخوانید ،چراکه این امر سبب تقویت
وحدت میان مسلمین میشود .مرجع تقلید
شیعیان وحدت میان مسلمانان را عاملی
بــرای از بین بــردن توطئه افکنی های
دشمنان دانست و گفت :مسلمانان نباید

با یکدیگر اختالف داشــته باشند ،چراکه
نداشتن وحدت عاملی برای سوءاستفاده
بیشتر دشــمنان اســت .آیتاهلل نوری
همدانی با تأکی د بر ریشهکن کردن ضد
ارزشها و برقراری ارزشهای دینی برای
ایجا د وحدت در جامعه ابراز کرد :دو صف
حق و باطل در مقابل هم ایستا دهان د و این
صف در عصر کنونی به اشکال مختلف
بروز و ظهور میکند .مرجع تقلی د شیعیان
قدس را متعلق به تمام مسلمانان جهان

دانست و گفت :مسلمانان با حفظ وحدت
نبای د اجازه تســخیر این مکان شریف و
مقدس را به صهیونیستها بدهند ،وحدت
عاملی اســت که میتوان د قدس شریف
را به فلســطین بازگرداند .وی با اشــاره
به ارکان انقالب اســامی اظهار داشت:
اسالم ،والیتفقیه و مردم سه رکن اصلی
انقالب هستن د که نقشی اصلی و محوری
در پیروزی انقالب اسالمی داشتند .استا د
برجسته حوزه علمیه قم ادامه داد :آزادی،

اســتقالل و وحدت از دیگر نعمتهایی
هستن د که عامل پیروزی انقالب اسالمی
شد ،وقوع انقالب اســامی ملت را به
خودباوری رسان د و سبب نجات کشور از
سیطره غرب شد .آیتاهلل نوری همدانی
با تأکی د بر خدمترســانی مسئوالن به
جامعه اســامی گفت :مســئوالن بای د
مشکالت معیشتی مردم را حل کرده و
گرانی و فقر را با برنامهریزیهای صحیح
از بین ببرند.

اخبار
ایران قوی ًا از تمامیت ارضی سوریه
دفاع می کند

عال ء ا لد یــن
بروجــردی رئیس
کمیسیون امنیت
ملی و سیاســت
خارجــی مجلس
شــورای اســامی ،عنــوان داشــت:
جمهوری اسالمی ایران قوی ًا از تمامیت
ارضی ســوریه دفاع می کند ،کما اینکه
در طول ســال های گذشته نیز یکی از
اهداف دفاع از مردم و کشــور ســوریه
بوده که در بخــش هایی هم به نتیجه
رسیده ایم .به گزارش فارس ،وی گفت:
آمریکا با این عملکر د خو د نشــان داد
همچنان از تروریست و ایجا د ناامنی و
تجزیه کشورها حمایت می کن د هرچند
معتقدیم به نتیجه نخواه د رسید.
د حسن
حجتاالسالم رئیسی با سی 
نصراهلل دیدار کرد

حجتاالسالم «ســی د ابراهیم رئیسی»
تولیت آستان قدس رضوی در ادامه سفر
خو د به لبنان با «ســی د حسن نصراهلل»
دبیرکل حزباهلل لبنــان دیدار کرد .بر
اســاس کزارش شبکه «المنار» ،در این
دیدار «محم د فتحعلی» سفیر ایران در
لبنان و تعدادی از اعضای حزباهلل هم
حضور داشتن د و درباره آخرین تحوالت
سیاسی منطقه و بســیاری از تحوالت
فرهنگی و اجتماعی مشــترک بحث و
گفتوگو شد.
بازجوییهای گسترده از
شاهزادگان سعودی در راه است

یک روزنامه ســعودی با اشاره به قریب
الوقــوع بودن آغازمرحله ســوم پرونده
فسا د شــاهزادگان سعودی نوشت :این
مرحله شــامل بازجویی های گسترده
از این افــرا د خواه د بــود .به گزارش
تسنیم به نقل از رونامه عکاظ عربستان،
دادســتانی کل این کشــور بــه زودی
تحقیقات و بازجویی های گسترده ای را
از آن دسته از متهمان پرونده فسا د که
پرداخت پول در برابر آزادی را نپذیرفته
اند ،آغاز خواه د کرد.
اردوغان :ارتش ترکیه تا ادلب
د کرد
پیشروی خواه 

از قــرار معلوم عملیــات نظامی ترکیه
به کردهای ســوریه محدو د نمیشود.
رئیسجمهــور ترکیه گفته اســت که
واحدهای نظامی کشــورش را تا ادلب
که در کنترل شورشــیان عرب سوری
است ،پیش خواه د برد .به گزارش ایسنا،
رجب طیــب اردوغــان ،رئیسجمهور
سوریه اعالم کر د که واحدهای نظامی
او در شــمال غربی ســوریه به سوی
ادلب پیشروی خواهن د کرد .شهر ادلب
در کنترل شورشــیان عرب سوریست و
ارتش ترکیه هماکنون نیز در بخشهای
شمالی آن مستقر شــده است .مناطق
وسیعی از این استان شمال غرب سوریه
در کنترل جبهــه النصره و متحدان آن
اســت .اردوغان که در تجمع هواداران
حزب اســامی و محافظهکار «عدالت
و توســعه» در نزدیکی استانبول سخن
میگفت ،افــزود« :مم د کوچک من به
سمت عفرین خواه د رفت و انشاءاهلل به
سوی ادلب پیشروی خواه د کرد».
تمام مشکالت پاکستان ناشی از
دخالت آمریکا است

مرجــع عالیقدر
شــیعیان عــراق
ضمــن تاکی د بر
حفظ وحدت بین
مــردم پاکســتان
اعــام کــرد :تمام مشــکالت داخلی
پاکســتان حاصل دخالتهــای آمریکا
اســت  .به گزارش تســنیم به نقل از
لؤلؤ تی وی ،آیت اهلل سیســتانی اعالم
کرد :تمام مشــکالت داخلی پاکستان
نتیجه دخالتهای آمریکا است و مردم
این کشــور بای د در مقابل دسیسههای
کاخ سفی د با هم متح د شوند.
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