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تحلیل روز

زخمهایکهنهکشمیر

توئیت روز

امانوئل ماكرون در توئيتى به زبان عربى  ،واكنش
هاى جهان عرب به سخنانش و تحريم كاالهاى
فرانسوىرابهچالشكشيد.رئيسجمهورفرانسه
كهسخناننفرتپراكنانهاوموجبخشممسلمانان
شده،نوشت:هيچچيزمارابهعقببرنمىگرداند.

سبقتبایدندرتگزاسقرمز

هیالریکلینتون:اکثرجمهوریخواهانترامپرانمیخواهنداماسکوتکردهاند
بــه فاصله هشت روز تــا آخــریــن روز رأیگــیــری
انتخابات ۲۰۲۰آمریکا،اتفاقیبیسابقهرخداده
است.براساسیکنظرسنجیتازهجوبایدننامزد
دموکرات ها برای انتخابات ریاست جمهوری در
ایالتتگزاسازدونالدترامپرقیبجمهوریخواه
خود پیش است .این نظرسنجی که توسط داالس
مورنینگ نیوز و دانشگاه تگزاس انجام شده است
نشان می دهد بایدن در ایالت تگزاس با اختالف
 3درصدی از ترامپ پیش است.هر چند  3درصد
فاصله زیادی نیست و می تواند تا روز رای گیری
تغییرکند.نکتهمهماینجاستکهازسال1976
در این ایالت مردم آمریکا هیچ گاه به نامزد حزب
دموکرات رأی نداده اند و از آن زمان به اصطالح
قرمز پوش بوده اند .بدین ترتیب48درصد از رأی
دهندگان به جو بایدن و  45درصد نیز به ترامپ
رأی دادنــد .این نظرسنجی نشان می دهد که
بایدن توانسته است نظر رأی دهندگان مستقل
و همچنین التین تبارها را به خود جلب کند.با
این حــال ،همزمان با جشنهای روز هالووین،

رئیسجمهوری آمریکا در کاخ سفید از مهمانان
خردسال و بــزرگ ســال ماسک بر صــورت خود
پذیرایی و در یوتیوب نیز ویدئویی را منتشر کرد که
رقیبش را به شوخی به زامبی تشبیه کرده است.
آسوشیتدپرس نیز خبر داد که تاکنون حدود
 ۵۸میلیون و  ۶۰۰هزار آمریکایی در رأیگیری
زودهنگامانتخاباتشرکتکردهاندکهازمیانآنان
 ۵۱درصد دموکرات و  ۳۱درصد جمهوری خواه
هستند .از این رو احتمال این که اکثریت رای
دهــنــدگــان رای خــود را قبل از روز انتخابات
به صندوق بریزند ( خواه پستی و خواه حضوری )
بسیار است.از سوی دیگر از شهر بوستون ایالت
ماساچوست خبر رسیده که یکی از صندوقهای
اخذ رأی ساعت  ۴صبح دیروز بهوقت محلی آتش
زده شد .این صندوقها مانند صندوق پست در
مناطق مختلف شهرهایی که در آنها رأیگیری
ب شده و بدون محافظ
پستی در جریان است نص 
هستند .از بین ۱۲۲برگه رأی داخل این صندوق
حدود  ۴۰برگه رأی از بین رفتهاند .شهرداری

اظهار نظر مرتبط

فرید زکریا  :می خواهم شرط ببندم...

فرید زکریا ،تحلیلگر ارشد شبکه :CNNترامپ هرگز محبوب نبوده است .ترامپ همیشه شاهد
بود که اکثریت کشور بر ضد اوست و او را تایید نمی کند .وی پایین ترین میزان تایید مردم را
در بین روسای جمهور آمریکا از زمان ثبت نظرسنجی ها در اختیار دارد .در انتخابات ۲۰۱۶
ترامپ با فردی (هیالری کلینتون) رقابت کرد که از قضا او هم دومین نامزد غیر محبوب در تاریخ
انتخابات اخیر در آمریکا بود .ترامپ توانست در سه ایالت با کسب  ۷۰هزار رای آرای کالج
الکترال را از آن خود کند.شرط می بندم که این اتفاق مجدد برای ترامپ رخ نخواهد داد .کامال
مشخص است که من همه چیز را نمی دانم اما بخشی از این استدالل -من به
عنوان یک مهاجر و به عنوان کسی که به آمریکا آمد و تصور می کرد وضعیتی
جادویی و رویایی را شاهد خواهد بود -این است که به عنوان یک مهاجر اگر
از ترامپ نژاد پرستی عریان را بشنوم به این نتیجه می رسم که این چیزی
که من می بینم آمریکا نیست! می خواهم آمریکایی را باور کنم و
روی آمریکایی شرط ببندم که آن را می شناسم.من می خواهم
این کار را بکنم ،شاید اشتباه میکنم.

بیلبوردتحریمکاالهایفرانسویدرکویت

هادیمحمدی -میراثشومبریتانیایاستعمارگر
درشبهقارههندودرمنطقهکشمیرهمچنانبهتولید
تفرقهودشمنیمیاندوکشورمیپردازدوهیچقوه
عاقلهایدراینسالها نیزنتوانستهفراترازسیاست
تفرقه بینداز و حکومت کن انگلیس  ،این مشکل
دیرینه و زخم کهنه را درمان کند 27.اکتبر1947
کهبرایمردممسلمانکشمیربهعنوانروزسیاهیاد
می شود روزی است که ارتش هندوستان بر خالف
خواسته مردم کشمیر و براساس برخی ادعاهای
مرزی در خصوص منطقه مسلمان نشین جامو و
کشمیر،باتوسلبهزورواردسرینگرمرکزاینمنطقه
شد.طبقطرحتقسیمبندی،مستعمرهبریتانیایی
– هندی به دو کشور مستقل هند (شامل مناطقی
با اکثریت هندو) و پاکستان (متشکل از مناطقی با
اکثریتمسلمانازاستانهایغربیوشرقبنگال)
تقسیمشدوانتظارپاکستانیهایمسلماناینبود
که منطقه جامو و کشمیر نیز همچون بنگالدش به
پاکستان بزرگ بپیوندد اتفاقی که خالف خواسته
هند بود و به شکل متفاوتی عملیاتی شد .طبق
توافق برنامه تقسیم بندی ،به ایــاالت پادشاهی
اجازه داده شده است تا طبق موقعیت جغرافیایی و
جمعیتشناسیخودبهپاکستان یاهندبپیوندند.
کشمیرباداشتنجمعیت اکثریتمسلمان،بخشی
از پاکستان بود زیرا هر دو از نظر مذهب  ،جغرافیا
و فرهنگ دارای پیوندهایی قوی بودند .اما حاكم
وقت جامو و كشمیر ،ماهاراجا هری سینگ که
فردیهندومذهببودبااعالمالحاقخودکهسندی
جنجالیبهشمارمیرفتبنیاناختالفكشمیررا
پایه نهاد .بسیاری از ناظران از جمله تاریخ شناس
برجستهانگلیسیاالسترالمبومحققانکشمیری
از جمله عبدالمجید زرگر و بشارت حسین قزلباش
وجودچنینسندیرابااستداللهایموجودانکار
می کنند که دولت هند آن را به صورت رسمی یا
در هر مجمع بین المللی علنی كرده است .حتی
دپارتمان بایگانی هند اعالم کرد که این سند گم
شدهواعالمیهفوقسواالتمتعددیرادرخصوص
موجودیتاینسندایجادکرد.مردمجامووکشمیر
به شدت در برابر این اقدام هند مقاومت کردند و در
این 73سالباایجادجنبشهایسیاسیونظامی
سعی در خارج کردن نیروهای هندی داشتند تا
جایی که برخی قطعنامه های سازمان ملل نیز در
اینخصوصحقرابهمردمکشمیردادندوخواستار
خروج ارتش هند شدند تا مردم کشمیر حق تعیین
سرنوشت خود را داشته باشند که در این زمینه
نیز چنین قطعنامه هایی اجرایی نشدند  .شورای
امنیتسازمانمللطیقطعنامهشماره ۴۷ضمن
تقاضا برای توقف جنگ از دو کشور می خواهد که
نیروهای نظامی و شبه نظامیان وابسته را از مناطق
درگیریعقببرانندوازطریقبرگزاریهمهپرسی
درایاالتجامووکشمیر،حقتعیینسرنوشتبرای
الحاق به پاکستان یا هند را به مردم این کشور اعطا
کنند .اما در عمل نه عقبنشینی دو کشور محقق
شدونهبرگزاریهمهپرسی.درمجموعبعدازجنگ
 ۱۹۴۷مرز میان هند و پاکستان به گونه ای شکل
گرفت که یک سوم ایاالت کشمیر و جامو به تصرف
پاکستاندرآمدوبقیهدرکنترلهندباقیماند.بعد
از آن کشمیر پاکستان به دو منطقه شمالی (شامل
شهرهایگلگتوبلتستان)وکشمیرآزادبهپایتختی
مظفرآباد و کشمیر هند نیز به سه قسمت :دره یا
وادیکشمیربهپایتختیسرینگر،جامووشهرهای
شمال شرقی مانند لداخ و کارگیل تقسیم شد .از
سوی دیگر رفتار دولت هند با مردم این منطقه نیز
همواره با سرکوب و خشونت همراه بوده و هزاران
نفر از مردم مسلمان کشمیر کشته شده یا در زندان
ها اسیر هستند ،به نظر می رسد هدف اساسی
در پشت همه این اقدامات غیرقانونی و یکجانبه،
تبدیل اکثریت مسلمان جامو وکشمیر اشغالی و
غیرقانونی به اقلیت با هندو مذهب هندوستان
است .همچنین هدف آن آسیب رساندن به اصل
قطعنامههایسازمانمللمتحددرخصوصمناقشه
کشمیر است تا اگر دهلی نو در هر زمانی در آینده
مجبور به برگزاری همه پرسی در جامو و کشمیر
شود  ،نتایج به نفع هند تغییر یابد .اختالفات
کشمیر پس از اقدامات غیرقانونی نخست وزیر
هند«مودی » در تاریخ  5آگوست  2019و پس
از آن در جامو و کشمیر مورد توجه جهانیان قرار
گرفت و تالش های بین المللی برای حل موضوع
افزایش یافت که تاکنون نیز ادامه داشته است.
آیا فشارهای بین المللی،سرانجام هند را مجبور
به پذیرش قطعنامه های سازمان ملل یا حداقل
کاهش فشار برمردم مسلمان این منطقه می کند؟

بوستونبارأیدهندگانیکهآرایآنانازبینرفته
است تماس خواهد گرفت تا تصمیم بگیرند که
برایشان رأی خام دیگری ارسال شود یا این که به
صورتحضوریدرروزانتخاباترأیخواهندداد.
دیشبوطیگذرکارناوالیهودیانهوادارترامپاز
محالتنیویورکنیز،درگیریهاییمیانموافقان
و مخالفان رئیسجمهوری آمریکا درگرفت .به
نوشتهآسوشیتدپرس،برخیازمعترضانبهصدها
خودروییکهباپوسترهایتبلیغاتیترامپوپرچم
آمریکا تزیین شده بودند ،تخممرغ یا سنگ پرتاب
کردند و با هــواداران ترامپ درگیر شدند .دراین
میان؛نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان
آمریکا هم به سی ان ان گفت که اگر دموکراتها
اکثریتمجلسآیندهرادرانتخاباتپیشروحفظ
کنند ،برای کسب ریاست مجلس نامزد خواهد
شد .وی تأکید کرد که همحزبیهایش باید به فکر
تصاحبمجلسسنانیزباشند.جمهوریخواهان
شــش ســال اســت کــه بیشتر کــرس ـیهــای این
نهاد قانونگذاری را در اختیار دارند.همزمان

هیالری کلینتون ،وزیر امور خارجه سابق آمریکا
و رقیب دونالد ترامپ در انتخابات  ،۲۰۱۶اکثر
جمهوریخواهانیراکهدرطولریاستجمهوری
ترامپ بزدل بودند و در حالی که قدرت داشتند
اما جرئت مخالفت و اظهارنظر نداشتند ،محکوم
کرد.وی در پادکستی که منتشر شد ،گفت :اکثر
جمهوریخواهان میخواهند فصل ترامپ بسته
شود .آن ها نیز همانند ما میخواهند شاهد رفتن
ترامپازراسقدرتباشندامانمیتوانندعلنااین
را بگویند.کلینتون که بهرغم به دست آوردن آرای
مردمی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶
میالدی در برابر ترامپ شکست خورد ،بارها ادعا
کردهکهنمیتواندایدهپیروزیترامپدرانتخابات
 ۲۰۲۰راقبولکند.بههرروی،هشتروزماندهتا
انتخاباتریاستجمهوریآمریکا،نتایججدیدترین
نظرسنجیهانشانمیدهدکهجوبایدنهمچنان
رقیب پیشتاز است و مراقبتهای بهداشتی و
مدیریت همهگیری کرونا دو موضوع مهم از نظر
حامیاناوراتشکیلمیدهند.

حزبمنحلهبعثرسمامرگ
عزتالدوریراتاییدکرد

هالکت
دست راست
صدام

حزب منحل شده بعث مرگ عزت الــدوری یکی
از ســران مهم ایــن حــزب و مــعــاون سابق صــدام
رئیسجمهور معدوم ایــن کشور را اعــام کرد.
عزت ابراهیم الدوری تحت تعقیب مقامات عراق
بود و بارها اعالم شد که کشته یا بازداشت شده
اســت ،اما هر بار با انتشار نوارهای صوتی خبر
بازداشت یا مرگ خود را تکذیب می کرد .او مرد
شماره دو حزب منحله بعث بود که چندین سمت
کلیدی را در این دوره از جمله معاون رئیس شورای
فرماندهی و قبل از آن نیز تصدی وزارت کشور و
وزارت کشاورزی را عهده دار بود.پس از اشغال
عراق از سوی آمریکاییها ،عزت الدوری مخفی
شد و حــزب بعث عربی شاخه عــراق اعــام کرد
که عزت الدوری به عنوان دبیرکل حزب بعث به
جای صدام انتخاب شده است .نوارهای صوتی
از وی در مناسبتهای مختلف منتشر شد که در
 7آوریــل  2012از وی نوار ویدئویی بهمناسبت
سالگرد شصت و پنجمین ســال تأسیس حزب
بعث عربی پخش شد.وی از البوحریه که از عشیره
المواشط در شهر الدور است محسوب و علت نام
گذاری عشیره به المواشط به شیخ محمد المشط
مربوط میشود .عزت الدوری در الدور در استان
صالح الدین رشد یافت و بهسوی گرایشهای
صوفیانه رفت .وی در درس و تحصیل موفقیتی
نداشت و بارها مردود شد تا این که دبیرستان را
رها کرد و به فروشنده دورهگردی تبدیل شد .وی
سپس به حزب بعث پیوست و به سرعت رشد کرد
و عضو رهبری این حزب شد .وی با پنج زن ازدواج

قاب بین الملل

 3سناریویوحشتناکانتخابات2020
سناریویاول:اگرنتیجهانتخاباتبههمنزدیک
باشد جنگ برای اثبات پیروزی چند هفته طول
میکشد و هر دو خودشان را برنده انتخابات
میدانند.تنشمیانحامیانترامپوبایدنمنجر
بهخشونتخواهدشد.سناریویدوم:اگرترامپ
ببازد ،خواهد گفت که در انتخابات تقلب شده و
اگرکاخسفیدراترکنکند،بازورتوسطسرویس
مخفی بیرون رانده خواهد شد.سناریوی سوم:
جنگفرهنگیمسمومخشونترادرتمامشهرها
گسترش خواهد داد و پیروزی ترامپ سوخت
اصلیاینخشونتخواهدشدکهبحرانیفراگیر
ایاالت متحده را در بر خواهد گرفت 80.میلیون
رایباپستانجاممیشودکهتاکنون 51میلیون
رای داده شده است .ترامپ این نوع رای گیری
را آسیب پذیر می داند و معتقد است تقلب در آن
انجام میشود.رکورد  11میلیارد دالر هزینه
انتخاباتی دو حزب دموکرات و جمهوری خواه
در تاریخ انتخابات ایاالت متحده بی سابقه بوده
است/.توئیتپرس

خبر متفاوت

فرانسهخواستارتوقفتحریمکاالهایخوددرکشورهایعربیشد

ماکرون زیرتیغ خشم مسلمانان

کرد که  11پسر و  13دختر حاصل این ازدواجها
بود.از جمله پسران وی احمد و ابراهیم هستند.
در زمان صدام معدوم وی معاون رئیس شورای
فرماندهی انقالب بعث بود و پس از جنگ کویت
سمت معاون فرمانده کل نیروهای مسلح را داشت.
او از سال  1968تا روز اسارت صدام مالزم و همراه
وی بود .قبل از جنگ آمریکا علیه عراق فرماندهی
منطقه شمالی را به عهده داشــت .وی گفت وگو
کننده ارشد با سعد عبدا ...السالم الصباح از کویت
برای حل مشکالت مرزی بود که در نهایت به جنگ
میان دو کشور منتهی شد  ،این گفت وگوها تحت
رهبری ملک فهد برگزار میشد.پس از حمله
آمریکا به عراق مخفی شد و نظامیان آمریکایی
10میلیون دالر بــرای هر کسی که اطالعاتی
بدهد که به بازداشت وی منجر شود جایزه تعیین
کردند .وی از مظنونین تحت تعقیب و شماره شش
نزد آمریکاییها بــود .حزب بعث در  11نوامبر
 2005خبر مرگ وی را اعالم اما بعد از مدتی آن
را تکذیب کرد .در ژانویه  2013شبکه العربیه نوار
ویدئویی از وی منتشر کرد که در آن وی از فتنههای
االنبار در ایــن ســال و دیگر مناطق سنینشین
حمایت کرد.وی همواره میان عراقیها بهعنوان
شخصیت طنز که نتوانست تحصیل خود را به پایان
برساند و بهعنوان یک فرد احمق مطرح بوده است .
عراقیها لقب «طرطورا »را به وی داده بودند که
مفهوم آن شخصی ناتوان و عاجز است .الدوری در
تحرکات و هجمه تروریستهای داعشی با آن ها
همراه و متحد شده بود.

پافشاری رئیس جمهوری فرانسه بر مواضع
اسالمستیزانهاش که به دنبال حمایتهای
او از انتشار کاریکاتورهای توهینآمیز علیه
پیامبر اکــرم(ص) در یک نشریه فرانسوی
واکنش شدید مسلمانان را به دنبال داشته،
همچنان بــا انتقادها و محکومیتهای
گسترده مقامها و شخصیتها در سراسر
جهان مواجه شده است .او پس از قتل یک
معلم تاریخ در پاریس که تصاویر موهن از
پیامبر اسالم (ص) را در کالسهای درس به
نمایش میگذاشته ،ضمن حمایت از انتشار
چنین تصاویری ،به بهانه آزادی بیان تاکید
کرد که کشورش به پشتیبانی از انتشار این
تصاویر ادامه خواهد داد.همچنین به تازگی
دولت فرانسه کاریکاتورهای موهن و ضد
اسالمیرادرخیابانهایپاریسرویبیلبورد
نصب کــرده اســت .به دنبال این اظهارات
ماکرون ،هشتگ«تحریمکاالهایفرانسوی»
در کشورهای عربی به ترند اول تبدیل شد
و بسیاری استفاده از این کاالها را ممنوع
کردند .کاربران عرب در توئیتر فهرستی از
کاالهای فرانسه در بــازارهــای کشورهای
عربی را منتشر کرده و خواستار تحریم این
اجناس شدهاند.تصاویری هم از جمع آوری
کــاالهــای فرانسوی از برخی قفسه های
فروشگاههادرچندکشورعربیمانندکویت
منتشرشدهاست.حاالوزارتخارجهفرانسه
دربیانیهایازکشورهایعربیخواستهاست

تافراخوانهابرایتحریمکاالهایفرانسوی
رامتوقفکنند.درتازهترینواکنشهابهاین
اظهاراترئیسجمهوریفرانسه،وزارتامور
خارجه و نخست وزیر مراکش تاکید کردند
که هیچ چیزی ،اقدامهای تحریککننده
توهینآمیز و اهانت به دین اسالم را توجیه
نمیکند.نخستوزیرپاکستاننیزاظهارات
اخیر ماکرون را موجب جریحهدار شدن
احــســاســات مسلمانان جــهــان دانــســت.
بسیاری از نماینده های پارلمان عراق هم
تاکید کردند که پارلمان این کشور برای
اتخاذ موضعی قاطعانه در پاسخ به اظهارات
وقیحانه اخیر رئیس جمهور فرانسه مبنی
بر بازنشر کاریکاتورهای موهن به ساحت
مقدس پیامبر اکــرم (ص) آمــاده می شود؛
همچنین حزب ا ...لبنان وانصارا ...یمن
نیز به طور جداگانه اهانت به پیامبر اسالم
حضرتمحمد(ص)راتقبیحوموضعرسمی
فرانسهمبنیبرتشویقچنینبیحرمتیدر
حقایشانرامحکومکرد.جالباینجاست
«رجبطیباردوغان»نیزباانتقادازاظهارات
ضد اسالمی همتای فرانسوی خود گفت:
امانوئل ماکرون نیاز به آزمایش سالمت
سجمهوری
ذهنیدارد.اوگفت:دربارهرئی 
که آزادی عقیده را نمی فهمد و با میلیونها
عضو از گروههای اعتقادی مختلف به این
شکل برخورد میکند ،میتوان گفت که
«اولازهمه،بایدچکاپذهنیانجامبدهد».

باکووایروانبهتوافقآتشبسبامیانجیگریآمریکاهمپایبندنبودند

نوشت« :طرف آذربایجانی با نقض آتشبس مکرر
حدود ساعت  ۹:۱۰مواضع ارتش ارمنستان در
جنوبشرقیقرهباغراپنجبارباآتشتوپخانههدف
قرار داده است» .این درحالی است که دو کشور
یک شنبه شب در بیانیهای مشترک با آمریکا از
برقراری آتشبس بشر دوستانه جدیدی از ساعت
 ۸صبح دیروزخبردادهبودند.بااینحالباردیگربه
نظرمیرسدایروانوباکوبهآتشبسپایبندنبودهو
مواضعیکدیگردرمناطقمختلفدرمنطقهقرهباغ
راهدفحملهنظامیقراردادهاند«.الهامعلیاف»
رئیس جمهوری آذربایجان پیشتر در گفتوگو
با روزنامه فرانسوی «فیگارو» گفت :آماده توقف
عملیات نظامی در منطقه مورد مناقشه قره باغ

ردیف اول :چیزی که جمهوری خواهان
به شما القا می کنند.
ردیف دوم :چیزی که دموکراتها به شما
القا میکنند.
ردیف آخر :حقیقت ماجرا!

پیشخوان بین الملل

تیتر نخست روزنــام ـه اسرائيل هیوم:منتظر
سعودی هستیم« :بعد از ســودان کشورهای
دیگری(برایعادیسازیروابط)درراههستند».

نقضسومینآتشبس

جمهوری آذربایجان و ارمنستان در ادامه تحوالت
در منطقه مورد مناقشه «قره باغ» پس از برقراری
یک آتشبس دیگر ،مجدد همدیگر را به نقض این
آتشبس متهم کــردنــد.وزارت خارجه جمهوری
آذربایجان در صفحه رسمی توئیتر خود مدعی
شــد «:بــه رغــم دور بــودن «تــــوووز ،داشکــســن و
گدهبی» از منطقه درگیری ،این نواحی از سوی
ارتشارمنستانهدفحملهقرارگرفتندکهنقض
آتشبس بشردوستانه دیگر از جانب ارمنستان
است .این کشور برای سومین بار رژیم آتش بس
را نــادیــده گرفته و آن را نقض کــرده اس ــت».در
مقابل؛«شوشان استپانیان» سخنگوی وزارت
دفــاع ارمنستان در صفحه رسمی توئیتر خود
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هستیم  .درگیریهای نظامی نیروهای جمهوری
آذربایجانوارمنستانازششم مهرماهگذشتهآغاز
شدهو همچناندرمحورهایمختلفمنطقهمورد
مناقشه قره باغ و مناطق اشغالی اطراف آن ادامه
دارد .باکو و ایروان یک بار در تاریخ  ۱۸مهرماه با
وساطتمسکووباردیگرباوساطتفرانسه،روسیه
و آمریکا در تاریخ ۲۷مهر به آتشبس بشردوستانه
رضایت داده بودند که دقایقی پس از برقراری این
آتشبسها نیز به سرعت دو طرف همدیگر را به
نقضآنمتهمکردند.بااینحال،بهنوشتهمشرقدر

عرصهمیداننبرداماشاهدپیشرویگستردهارتش
جمهوریآذربایجانونیروهایتحتحمایتترکیه
دردوجبههجنوبیوشمالقرهباغبودیم.باتوجهبه
اینکهجنوبمنطقهقرهباغراعمدتامناطقپستو
دشتهمواروبدونعوارضتشکیلمیدهدقوای
مهاجمآذریباپشتیبانیتوپخانهوپهپادهایرزمی
 BayraktarTB2ترکیهدههاکیلومتردرامتدادمرز
ایران در عمق مواضع ارمنستان پیشروی کردند و
سرانجام موفق شدند مرز جنوبی قره باغ را به طور
کاملازارتشارمنستانبازپسگیرند.

