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فرارروبهجلویمقتدیصدر
مقتدیصدر،رهبرجریانصدرکهازرهبرانسیاسی
پر سر وصدای عراق محسوب می شود ،اعالم کرد
از شرکت در انتخابات سراسری این کشور که قرار
است در ماه اکتبر پیش رو برگزار شــود ،انصراف
می دهد .این اقدام مقتدی صدر یــادآور اقدامات
سیاسیاودرسالهایگذشتهدرهنگامهانتخابات
سراسری این کشور است .وی در 2013/8/5
اعالم کرد که از فرایند سیاسی کشور خود را کنار
می کشد .در  2014/2/16مجدد همین موضع
را تکرار کــرد .در  2018/6/23اعــام کرد که
عــاوه بر این که از فرایند سیاسی کنار می کشد
تمامی دفاتر سیاسی خود را در استان های مختلف
عراق می بندد و اکنون نیز همین سناریو را مجدد
تکرار کرده است .تمامی این تاریخ ها در بحبوحه
زمانی است که یا کشور در آستانه ورود به فضای
انتخاباتی است یا اتفاقی سیاسی در کشور رخ داده
است .مثال در سال  2018که مقتدی صدر اعالم
کرد از فرایند سیاسی کنار می کشد ،چند ماه بعد از
آن تظاهرات سراسری در عراق در اعتراض به فساد
لجام گسیخته ،بیکاری و باند بازی های سیاسی
جاری در کشور آغاز شد و صدر مجدد به صحنه آمد
و به یکی از میدان داران اصلی تبدیل شد .در طول
اینسالهاکهمقتدیصدردرعرصهسیاسیبوده،
نهتنهاازفرایندسیاسیکنارنکشیدهبلکهبرعکس
فعالیت سیاسی خود را تشدید کرده و به راس اخبار
سیاسی کشورش آمــده اســت .به عبارتی یا موج
سازی کرده یا سوار موجی شده که در کشور ایجاد
شدهاست.بهمعنایدیگرمیتواناوراقهرمانموج
سواریعراقدانستکههموارهتالشکردهنگاهها
را متوجه خود کند و با جنجال سازی سیاسی نبض
اجتماعی – سیاسی کشور را در دست گیرد .این بار
نیز شاهدیم که مقتدی صدر زمانی از کنار کشیدن
از انتخابات صحبت می کند که کشور از حادثه تلخ
بیمارستانناصریهاستانذیقاربهشدتعصبانی
استواتهاماتمتوجهاوست؛چراکهوزارتبهداشت
عراق مثل بسیاری دیگر از وزارتخانه ها زیرنظر او و
یارانش اداره می شود .به عبارتی می توان گفت این
اقدام مقتدی صدر فرار از مسئولیت و پاسخ گویی و
فرارروبهجلوبرایوارونهکردنصحنهسیاسیعراق
ازاعتراضیاستکهمتوجهاوشدهاست.

کارتون روز

گنبدآهنین؛اصلیتریندشمننیرویهواییرژیم
صهیونیستی!رسانههایصهیونیستیاعالمکردند
کهطیجنگاخیرغزهودرجریانبمبارانمناطقی
ف  »15صهیونیستی هدف
از غزه یک جنگنده «ا 
حملهسامانهگنبدآهنینقرارگرفتهاست.

نمای روز

ی خواه کنگره برای
پیشنهاد رو خانا ،نماینده ترق 
اصالح دیوان عالی آمریکا«:هر زمان یک کرسی
در دیوان عالی خالی میشود ،کشور ما (دو حزب)
برایپرکردنآننبردمیکند.بیاییداستقاللرابه
ت  18ساله
سیستم قضایی برگردانیم و محدودی 
برایحضورقضاتدیوانعالیتعیینکنیم!»

خبر متفاوت

دستورعجیب«اون»
طبق دستور جدید رهبر کرهشمالی از این به بعد
ل متاهل موظف اند
تمام زنان بین  ۲۰تا  ۶۰سا 
در ساخت دیوار مرزی با چین که حکم ساخت آن
نیزصادرشدهاست،مشارکتداشتهباشند .این
دیوار قرار است مانع قاچاق کاال و فرار شهروندان
کرهشمالی به چین شود .کره شمالی ،در سال
 ۲۰۰۷نیز با استفاده از سربازان و جوانان روی
رودخانه مــرزی یالو ساخت دیــوار و حصارهای
مستحکمی را آغاز کرد که در اکتبر آینده افتتاح
خواهد شد اما این بار بــرای ارزان تمام کردن
و جبران کمبود نیروی کــار ،زنــان نیز مجبور به
مشارکتدر پروژهساختدیوارشدهاند/.العربیه

آرامشپسازتوفان؟

مذاکراتصلحمیاننمایندگاندولتوطالباندردوحه پسازآنکه
درگیریهادرافغانستانافزایشیافتهبود آغازشدهاست.الوروف
هم گفتهکشورهایآسیایمیانهمیزباننظامیانآمریکانخواهندبود
شریفی -مذاکرات صلح میان هیئت دولت
افغانستان به ریاست عبدا ...عبدا ،...رئیس
شورای عالی مصالحه ملی و گروه نمایندگان
طالبان به رهبری عبدالغنی ب ــرادر ،معاون
سیاسی طالبان ،دیــروز در دوحــه آغــاز شد.
همزمان با اعالم رسانههای افغانستان ،محمد
نعیم ،سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر،

نیز با انتشار پیامی توئیتری آغاز گفتوگوها
میان نمایندگان دولــت افغانستان و طالبان
در دوحه را تایید کرد .این مذاکرات قرار است
بهمدت دو روز ادامه داشته باشد .دو طرف در
این مــدت ،پیشنهادهای یکدیگر بــرای صلح
و راه حــل بــرای تشکیل یک دولــت انتقالی،
تبادل زندانیها و یک آتش بس را بررسی می

کنند .عبدا ...عبدا ...پیش از سفر به دوحه
گفت که صلح از میز مذاکره به دست خواهد
آمد و اکنون فرصتی برای صلح است .او این
هیئت را با صالحیت و فراگیر خواند و گفت که
امیدوار است این گفت وگوها نتایج خوبی در
پی داشته باشد .به گزارش الجزیره «عبدالغنی
برادر» رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه نیز
همزمانباازسرگیریمذاکراتبینافغانستانی
گفت :همه تــاش خــود را بــرای دستیابی به
نتایج مثبت به کــار میگیریم .او اعــام کرد
که بحران افغانستان راه حل نظامی نــدارد و
ما باید همه تــاش خــود را بــرای دستیابی به
حل سیاسی بحران این کشور به کار بگیریم.
این سخنان در حالی است که درگیری ها در
افغانستان در هفتههای اخیر شدت گرفته و از
زمان آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان
در می سال جاری میالدی ،طالبان حمالتش
را در این کشور شدت بخشیده اســت .به نظر
می رسد ،خروج تمام نظامیان خارجی که از
شروط اصلی و تقریبا محقق شده طالبان بوده
و بحث درباره «دولت» یا «امارت اسالمی» هم
در میان مباحث این مذاکرات باشد .عبدا...
که رئیس هیئت «جــانــب» دولــت افغانستان
اســت ،در نشست ابتدایی صبح دیــروز گفت:
این حقیقت است که مردم افغانستان به کمک
جامعه جهانی در سالهای پسین دستاوردهای
زیــادی مثل حق رأی در تعیین زعیم ملی و
سرنوشت سیاسی ،حقوق و آزادیهای زنان،

حقوق اقلیت ها ،آزادی بیان ،حقوق قربانیان
جنگ و سایر پیشرفتها داشته اند .میدانیم
که برداشت از این دستاوردها بین ما متفاوت
است .اما باید تفاوت نظریات ما در معرض اراده و
قضاوتجمعیمردمقرارگیرد.مابایدازتحمیل
ت غیر صلحآمیز
برداشت و نظریات خود به صور 
خـــودداری کنیم .مــذاکــرات در دوحــه قطر در
حالیادامهداردکهجنگدرافغانستانهمزمان
با خروج نظامیان خارجی شدت گرفته است.
طیهفتههایگذشتهخبرهاییمبنیبربررسی
های پنتاگون برای انتقال نیروهای آمریکایی
به کشورهای همسایه افغانستان مطرح شده
بود .اما ،سرگئی الوروف ،وزیر خارجه روسیه
در حاشیه «کنفرانس بینالمللی جنوب و مرکز
آسیا :ارتباط منطقهای .چالشها و فرصتها»
گفت :مقا مهای آمریکایی تالش میکنند تا
کشورهای آسیای میانه و پاکستان را متقاعد
کنند که قلمروهای شان را در اختیار آمریکا قرار
دهد تا تاسیسات نظامیشان را به این کشورها
منتقل کنند .پاکستان و ازبکستان رسما اعالم
کردهاند که این مسئله اصال جای بحثی ندارد
و کشورهای شان را بــرای میزبانی از چنین
زیرساختهای نظامی در اختیار آمریکا قرار
نمیدهند .در دیدار وزرای خارجه پنج کشور
آسیای میانه به عالوه روسیه این مسئله بررسی
شــد .هیچ یک از کشورهای منطقه تمایلی
برای این موضوع ندارند چون میگویند مردم
و کشورشان در معرض خطر قرار میگیرند.

سنگپراکنیطرفدارانسعدحریریبهسویپلیسشهربیروتپسازاعالماستعفایاوازماموریتتشکیلکابینهجدیدلبنان/آسوشیتدپرس

صداقت پوشالی واشنگتن

لبنان؛ یکگام نزدیکتر به فروپاشی

بایدندرحالیازناآرامیهایاخیرکوباحمایتواینکشوررا«شکستخورده»توصیف
کردکهرئیسجمهورکوباگفتتالشآمریکابراینابودیماناکامماندهاست

همزمانباکنارهگیریسعدحریریازتشکیلدولتوتشدیدبحرانسیاسی،شهرهای
مختلفلبنانصحنهاعتراضاتمعیشتیشدهاست

میگل دی ــاز کــانــل ،رئــیــس جمهوری کوبا
در واکنش به سخنان جو بایدن که کوبا را
«کــشــوری شکست خـــورده» توصیف کرده
بــود ،اعــام کــرد« :ای ــاالت متحده در تالش
خود برای نابودی کوبا ناکام مانده است».
کــوبــا طــی روزهــــای اخــیــر بــا درگــیــریهــا و
ناآرامیهای خیابانی همراه بوده و همزمان
مقامات آمریکایی همچون جو بایدن رئیس
جمهور و جیک سالیوان مشاور امنیت ملی
ع گیریهایی از ناآرامیها
کاخ سفید در موض 
در کوبا حمایت کردند.بایدن گفته؛ ما در
کنار مــردم کوبا و درخــواســت صریح آن ها
بــرای آزادی و رها شدن از دههها سرکوب
و رنج اقتصادی که از سوی رژیــم خودکامه
کوبا متحمل شــدهانــد ،میایستیم.جیک
سالیوان نیز در پیامی توئیتری نوشته؛ آمریکا
هرگونه خشونت یا هدف قرار دادن شرکت
کنندگان در اعتراضات مسالمتآمیز که
حقوق جامع خود را طلب میکنند ،محکوم
میکند.به نوشته نــور نیوز،موضعگیری
آمریکاییها در قبال کوبا از چند جهت قابل
نقد و بررسی است:نخست؛ آمریکا در حالی
از حق اعتراض و آزادی میگوید که به اذعان
سران این کشور ،بیش از  200سال است در
آمریکا نژادپرستی سیستماتیک علیه بومیان
و سیاهپوستان حاکم است و حتی زمانی هم
که به اعتراض میپردازند سرکوب میشوند.
دوم؛ بایدن در حالی مدعی حمایت از مردم
کوباستکهاینروزها کهآمریکادرحالخروج
نظامیانش از افغانستان است هنوز پاسخی به
این پرسش نداده که حاصل  20سال حضور
در افغانستان چه بوده است؟ چرا  18میلیون
نفر از جمعیت  40میلیونی این کشور نیازمند
کمک غذایی هستند؟ نتیجه حضور آمریکا
در عراق ،لبنان ،سوریه ،لیبی و ...چه بوده

اســت؟ســوم؛ بایدن هیچ اشـــارهای به چند
دهه تحریم علیه کوبا نمیکند .آمریکا از زمان
انقالب سال  ۱۹۵۹کوبا به رهبری فیدل
کاسترو و ارنستو چگوارا ،محاصره و اعمال
انواع فشارهای اقتصادی و تهدید نظامی علیه
کوبا را اجرا کرده و حتی به تازگی نیز قطعنامه
رفعممنوعیتهایاقتصادیآمریکاعلیهکوبا
راکهبا ۱۸۴رأیموافق ۳،رأیممتنعو ۲رأی
مخالفبهتصویبمجمععمومیسازمانملل
رسید ،اجــرا نکرده است.رسانههای غربی
همچون بیبیسی در حالی حمایت از آشوب
و ناآرامی خیابانی را حمایت از دموکراسی و
وظیفه خود اعالم میکنند که این رسانهها
در طول چند دهه تحریم کوبا هرگز سخنی
از حق مردم این کشور برای پایان تحریمها
به میان نیاوردهاند که نشان میدهد آزادی و
دموکراسی بهانهای برای تحقق مداخالت
فتنه انگیز اســت.طــی روزهــــای گذشته
اظهارات مختلف دموکرات ها و جمهوری
خواهان در قبال کوبا ،نبرد لفظی میان این دو
جبههراافزایشدادهاست«.فرانسیسسوآرز»
شهردار کوبایی االصل میامی ایالت فلوریدا و
یخواهاواسطهفتهگذشته
عضوحزبجمهور 
پیشنهادداد،ایاالتمتحدهحمالتهواییعلیه
کوبا را بررسی کند .رودی جولیانی ،شهردار
اسبق نیویورک و مسئول تیم حقوقی ترامپ
تالش کرد از این موضوع برای حمله به اقلیت
سیاه پوست بهره ببرد .وی گفت« :چرا جنبش
"جان سیاهان مهم است" از سال  2016از
دیکتاتوریخشونتبارکمونیستیکوباحمایت
میکرده است؟ به دلیل این که این جنبش نه
تنها کشتن افسران پلیس را تشویق میکند
بلکهتوسطکارگزارانکمونیستضدآمریکایی
نفرت پراکن اداره میشود .مثل افــرادی که
مغزشانراشستوشودادهاندنباشید!»

در پی اعالم انصراف «سعد الحریری» رئیس
جریان چهارده مارس لبنان از تشکیل کابینه
در این کشور،شهرهای مختلف لبنان صحنه
اعتراضات مردمی شده است.انصراف حریری
در حالی صورت گرفته که بحران سیاسی در
لبنان ،این کشور را به بحران اقتصادی کشانده
و با کمبود شدید سوخت ،دارو و افزایش قیمت
دالر و افزایش قیمت کاالهای اساسی مواجه
کرده است.جوزف عون ،فرمانده ارتش لبنان
گفت:اوضاع به شدت رو به وخامت و تنشها
در حال افزایش اســت .ما باید امنیت لبنان
را حفظ و از وقــوع آشــوب جلوگیری کنیم.
همزمان ،برخی از جریانهای غرب گرا در
لبنان که با حمایت مالی و تبلیغاتی عربستان
ی واهی
و امارات فعالیت میکنند ،در اتهامها 
و بر اساس سناریوهای از پیش طراحی شده،
حزبا ...و محور مقاومت را به مانعتراشی در
برابر تشکیل دولت در لبنان متهم کردند .به
نوشته پارس تودی،این اتهامزنیها در حالی
مطرح میشود که سید حسن نصرا ،...دبیر
کل حزبا ...لبنان ،در سخنرانی اوایل تیر ماه
خود ( 4تیر) از توطئههای واشنگتن و برخی
متحدان آن در داخــل لبنان پــرده برداشت
و اعــام کــرد که آمریکا درصــدد فتنهافکنی
در لبنان اســت .سعد الحریری پس از  9ماه
مامور به تشکیل کابینه شدن و بر اساس ابتکار
فرانسه اکنون انصراف داد ،حــال آن که او
در این مدت بیش از  20بار به کاخ ریاست
جمهوری رفت و با «میشل عون» دیدار کرد ،اما
در عمل برای سامان بخشیدن به وضع بحران
اقتصادی و معیشتی لبنان اقدامی نکرد تا
زمینه سناریوی آشــوب و اغتشاش در لبنان
که سناریویی طراحیشده از سوی آمریکا و
عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی بود،
فراهم شود.سناریویی که «ادی کوهن» مشاور

پنتاگون:ارتشآمریکادرآموزشقاتالنرئیسجمهورهائیتینقشداشتهاست

آمریکا؛آموزشگاه تروریسم

پس از گــزارش جنجالی نیویورک تایمز از
آمــوزش دیــدن تیم تــرور جمال خاشقچی،
روزنامه نگار مقتول سعودی توسط نظامیان
آمریکایی ،خبرهایی از آموزش دیدن تیم ترور
رئیسجمهورهائیتینیزخبرسازشدهاست.
به گــزارش رویترز ،سخنگوی وزارت دفاع
آمریکا (پنتاگون) روز پنج شنبه گفت :برخی

ازنظامیانسابقکلمبیاکهمتهمبهدخالتدر
ترور رئیس جمهور هائیتی هستند در گذشته
توسط ارتش آمریکا آموزش دیده بودند .در
اظهارات کن هافمن سخنگوی پنتاگون،
که اولین بار توسط واشنگتن پست گزارش
شد ،تعداد مظنونان آموزش دیده در آمریکا
مشخصنشدهاست.مقاماتهائیتیگفتهاند

که گروهی متشکل از  ۲۸مــزدور خارجی،
از جمله شهروندان کلمبیایی و دو هائیتی-
آمریکایی« ،موئیز» را در ساعات اولیه صبح
هفتمماهژوئیهدرمحلزندگیشخصیویبه
قتل رساندند .حداقل  ۱۳نفر از کلمبیاییها
در ارتش این کشور آمریکای جنوبی خدمت
کرده بودند .آنها بین سالهای  ۲۰۱۸و

«بنیامین نتانیاهو» ،نخستوزیر پیشین رژیم
صهیونیستی ،که خود نیز اصالتا از یهودیان
لبنان است دو هفته پیش با هدف برانگیختن
مردم لبنان علیه دولت و حزب ا ...با صراحت
و وقاحت از آن پرده برداشت و مردم لبنان را به
آمدن به خیابان تحریک و آنه ا را «مردم بزدل»
توصیف کرد و خطاب به آنها گفت« :منتظر
چیهستید؟ نه برق دارید نه بنزین نه نان؟ پس
کی به پا می خیزید؟» بنابراین ،وضع کنونی
لبنانبرایندتالشعواملبیگانهبانقشآفرینی
عوامل داخلی با هدف آشوب سازی و بحران
ســازی در ایــن کشور اســت ،امــری که «سید
هاشم صفی الدین» رئیس شــورای اجرایی
حزب ا ...لبنان نیز روز جمعه به آن اشاره کرد
و گفت« :فتنه آمریکایی هر نقطه از منطقه را
که در آن شرافت و مقاومت باشد مورد هجمه
قرار میدهد و تمام مصائب امروز لبنان به طور
مستقیمیاغیرمستقیمتوسطآمریکاایجادشده
است ».در حالی که لبنان طی چند سال اخیر
با بحران مالی و اقتصادی شدیدی مواجه شده
است و در نتیجه ،این بحرانها سبب اعتراض
یدولتی
یگستردهمردمبهفساددستگا هها 
ها 
نبار هشد؛آمریکا
وبیعملیسعدالحریریدرای 
نیز با وضع تحریمهای ناعادالنه علیه حزب
ی لبنانی در شدت گرفتن بحران
ا . ..و مقامها 
اقتصادی این کشور نقش مهمی داشــت .هم
سو با تالشهای آمریکا ،برخی کارشناسان
منطقهومحافلداخلیلبنانبرایننظرهستند
کهسعدالحریریدرنتیجهفشارهایعربستان
سعودی از تشکیل کابینه انصراف داد تا به این
ترتیبزمینهاجراییشدنسناریویشومآمریکا
وعربستاندرکشورفراهمشود.روزنامه«البناء»
لبنان نیز بهتازگی به آن اشــاره کرد و نوشت:
«یکیازعللاصلیتشکیلنشدنکابینهجدید
لبناندخالتهایخارجی است».
 ۲۰۲۰بازنشسته شدهاند.هفته گذشته،
کریستین امانوئل سانون یک پزشک ساکن
فلوریدا که هائیتی تبار نیز اســت به دلیل
سوء ظن در طراحی نقشه ترور جوونل موئیز،
رئیس جمهور مقتول هائیتی ،دستگیر
شد .پنتاگون هزاران سرباز از کلمبیا و دیگر
کشورهایآمریکایالتینوکارائیبراآموزش
داده است .اوایل تیرماه نیز ،نیویورک تایمز
فاش کرد چهار نفر از اعضای تیم ترور جمال
خاشقچی ،توسط شرکت امنیتی «گروه تایر
 »۱مستقر در ایالت «آرکانزاس» آمریکا تعلیم
نظامی دیده بودند.

3
پیشخوان بین الملل
تیتر یــک روزنــامــه
فـــــــرانـــــــســـــــوی
لوپاریزین«:فاجعه
ســیــل در آل ــم ــان و
بلژیک»«،هوای بد
و بــی ســابــقــه بیش
از  ۱۲۰کــشــتــه
بــــه جــــا گـــذاشـــت
و شــمــار زیــــادی از مـــردم مــفــقــود شــدنــد» .
نظر سنجی«:براساس تحقیق [موسسات]
ایپسوس -سوپرا حمایت از سخنان امانوئل
مـــاکـــرون گــســتــرده اســــــت»" 62درصــــد از
فرانسویهاموافقراهاندازیگذرنامهبهداشتی
هستند" 69".درصــد [از فرانسوی ها] الزام
واکسیناسیون کادر درمان را تایید می کنند".

نمای روز

پلیس کنگره آمریکا جویس بیتی نماینده
دمـــوکـــرات اوهـــایـــو و رئــیــس فــراکــســیــون
سیاه پوستان کنگره را طی اعــتــراض برای
حق رای در داخــل ساختمان فیلیپ هارت
سنا دستگیر کرد .بیتی یکی از اعضای گروه
کوچکی از معترضان بود که با شعار «بر روی
هدف تمرکز داشته باشید» و «ما تکان نخواهیم
خورد» وارد راهروی این ساختمان شد .بیتی و
چند معترض دیگر تیشرت هایی با پیام «از حق
رای ما محافظت کنید» پوشیدند .ماه هاست که
دموکرات های کنگره تحت فشار قرار گرفته اند
تا با تالش هماهنگ جمهوری خواهان در سطح
ایالتی برای تصویب محدودیت های جدید در
رای گیری مقابله کنند و این محدودیت ها الهام
گرفته از ادعاهای دروغین دونالد ترامپ درباره
سرقت انتخابات  2020است.

چهره روز
اولیویاآنقدربزرگنبود
که بتواند به جو بایدن
رای بدهد ،اما حاال این
خواننده پاپ  ۱۸ساله
با بیش از  ۲۸میلیون
فالوئر امید کاخ سفید
است تا بتواند برنامه واکسیناسیون عمومی در
آمریکارادرگروهسنیجوانانبهترپیشببرد.یکی
از مشکالت پیش روی بایدن برای واکسیناسیون
عمومی ،استقبال نکردن جوانان از واکسن است.
امروز اولیویا رودریگو با جو بایدن دیدار کرد و کاخ
سفید امیدوار است با انتشار ویدئوهای آموزشی
دربـــاره تزریق واکسن در صفحات شبکههای
اجتماعی این خواننده جوان ،بتواند جوانان را به
تزریقواکسنتشویقکند/».بیبیسی

اظهارنظر روز
رئــیـس جمهور سوریه
در مراسم سوگند خود
گفت « :خواستند کشور
را تجزیه کنند اما مردم با
وحدتشانتیرخالصرا
به طرحهای آنها زدند.
سوریها در داخــل وطن شان هر روز باصالبت
تر میشوند .آگاهی مردمی دژ ما و معیاری است
که با آن میزان قدرت و تواناییمان را میسنجیم.
برخی مزدوران با کمک ترکیه برای طرحهایی به
منظورتدوینقانوناساسیتالشکردندکهتحت
کنترل بیگانگان باشد .تمام طرحها و تالشهای
مزدوران به لطف پایداری مردم سوریه ناکام ماند.
بزرگ ترین دلیل بحران ،غیاب ارزشها و اخالق
است.منازکسانیکهفریبخوردندورویسقوط
وطن حساب بازکردند میخواهم به آغوش وطن
بازگردند.نزدیکترینمسئلهبهمسائلماموضوع
فلسطین اســت .ما به مسئله آزادی بقیه خاک
مان از تروریستها و حامیان ترکیهای و آمریکایی
آنها اهمیت میدهیم .ما به نقش دوستانی مثل
ایران و روسیه که تأثیر بزرگی در آزادی خاک مان
داشتند اعتماد داریــم .وظیفه دولت است که از
هرگونهمقاومتیدرسوریهعلیهاشغالگرانحمایت
کند»/.کانالاخبارسوریه

