
 به رغم اخذ مجوز هاي الزم از فرمانداري تهران، عقد قرارداد اجاره 
س��الن و پرداخت وجه اجاره از سوي برگزار كنندگان جشن »دكتر 
س��ام«، برخي مقامات دولتي كه از آنها با عن��وان »مقامات باال« 
نام برده ش��ده، جلوي برگزاري اين جشن دانشجويي را گرفته اند و 
نمي خواهند پنج شنبه اين جشن در ورزشگاه 12 هزار نفري آزادي 

برگزار ش��ود. »محمدعلي صدري نيا« كارگردان»دكتر سام«، به 
»جوان« مي گويد، آنها به ما نمي گويند كه از چه چيز مي ترس��ند 
كه نمي خواهند جشن برگزار ش��ود!  دكتر س��ام، نام آشنايي در 
ادبيات سياسي دانشجويي است، طنزي سياسي براي مخاطباني كه 
اكثريت شان را جامعه دانشگاهي و دانشجويان تشكيل مي دهند و در 

آن نقد هاي جدي در قالب طنز بر سياست هاي داخلي و بين المللي 
به دولت وارد مي شود. شايد همين مسئله باعث شده امسال جشن 
ساالنه دكتر سام، با سنگ اندازي هاي عجيب و غريب دولتي روبه رو 
شود؛ سنگ اندازي هايي كه برگزاري جش��ن در ورزشگاه 12 هزار 

نفري آزادي را با مخاطره روبه رو كرده است | صفحه 16

دولت راه »آزادي« را بر منتقدان بست

فاتحه جايزه صلح نوبل را خواندند با جنايات ميانمار!

وزارت ورزش برخالف قرارداد منعقده، سالن 12هزار نفري را به »دكتر سالم« نمي دهد!

نيروهاي ارتش عراق مواضع خود را 
در مرزهاي اربيل تقويت كرده اند

پارلمان عراق 
به رفراندوم كردستان

»نـه« گفت

15

رئيس كميسيون انرژي:
محكومان فتنه 88 

 براي نفت تصميم مي گيرند

4

 احياي يك رؤياي مرده
 بع��د از 11 س��پتامبر 2001 
امري��كا اس��تراتژي جديدي را 
براي منطقه مسلمان نشين غرب 
آسيا ارائه كرد كه آن روزها آن را 
طرح »خاورميانه جديد« و بعداً 
»خاورميانه ب��زرگ« )به همراه 
ش��مال آفريقا( نام نهادند. طرح 
خاورميان��ه بزرگ ك��ه با هدف 
تجزيه و تعديل ق��درت متراكم 
امت اسامي صورت گرفت چهار 
هدف اساسي را دنبال مي  كرد: 1- ملت سازي 2- دولت سازي 
3- تسلط بر ذخاير انرژي جهان اسام 4- تضمين امنيت رژيم 
صهيونيستي. براي اجراي اين طرح، نقشه جغرافيايي آن نيز 
آماده ش��ده بود و ملت- دولت هاي جديدي در آرايش جديد 
نمايان بودند. در اين طرح اكثر كش��ورهاي موجود تجزيه و به 
چند كشور تبديل يا بخشي از يك كشور تجزيه و با بخش ديگري 
از كشور دوم يا سوم كشور- دولت و كش��ور- ملت جديدي را 
تشكيل مي دادند. به اين ترتيب كشورهاي فعلي از قدرت انساني 
و جغرافيايي شان كاسته مي شد و حمايت از دولت- ملت هاي 
جديد از يك سو و تسلط بر منابع انرژي ملت هاي جديد به بهانه  
حمايت از هويت و استقال آنان از سوي ديگر در طرح مذكور 
لحاظ شده بود. س��رجمع همه اين تجزيه و تشكيل دولت – 

ملت هاي جديد نيز حفظ امنيت صهيونيست ها بود.
با طراحي انقاب رنگي در لبنان خانم رايس، وزير امور خارجه 
وقت امري��كا آن را درد زايمان خاورميانه جديد دانس��ت اما با 
هوشياري حزب اهلل قهرمان و ملت لبنان آن طرح ناكام ماند و با 
استقرار دولت مردمي در عراق طرح خاورميانه بزرگ صرفاً به 
يك »رؤيا« تعبير شد. بدون ترديد تشكيل داعش واكنشي به 
شكست طرح خاورميانه جديد بود. به تعبير ديگر داعش مدل 
و روش ديگري براي اجراي اين طرح ب��ود كه براي اولين بار با 
برجسته كردن اختافات كامي و ايدئولوژيك نزاع و تجزيه را 

دروني و بومي مي كرد.
اكنون ك��ه به پايان داعش نزديك مي ش��ويم، مدل تش��كيل 
دولت- ملت هاي جديد مجدداً از كردستان عراق كليد خورد. 
قبل آن نيز طرح تجزيه سوريه به عنوان تنها راه حل پايان جنگ 
موجود در قالب چهار كشور: علوي، سني، كردي و تركمن ارائه 
كردند كه با عدم استقبال مردم سوريه مواجه شد. اكنون فضا 
را به گونه اي رقم زده اند كه امثال بارزاني براي جاه طلبي حاضر 
است دومين كش��ور خاورميانه كه به آب هاي آزاد راه ندارد را 
تشكيل دهد و كش��وري غير راهبردي در كوهستان تشكيل 
دهد و »نقطه ابهام كركوك« به عنوان خنجري تعبيه شده در 
طرح جديد نزاع نظامي را مجدداً در درون عراق شعله ور نمايد. 
غرب بر اين باوراس��ت كه استقال كردس��تان عراق پدال گاز 
تجزيه طلبي در تركيه، ايران، سوريه و ديگر كشورهاي منطقه 
است. اما آنچه نمي دانند اينكه كردهاي عراق و تركيه نيز خود را 
جزو حوزه تمدني ايران مي دانند و خشن ترين گروه هاي مسلح 
در كردستان ايران هيچ موقع مدعاي تجزيه طلبي نداشتند بلكه 
خود را اصالتاً ايراني مي دانند و هويت ايراني آنان به قدمت خود 

ايران سابقه دارد.
اكنون وظيفه اصل��ي جنبش عدم تعهد، س��ازمان كنفرانس 
اس��امي و كشورهاي اس��امي اين اس��ت كه طرح استقال 
كردستان عراق را نقطه آغاز آن رؤياي شكست خورده بدانند و 
براي آن چاره انديشي نمايند. ديپلماسي نظام جمهوري اسامي 
بايد فراتر از مذاكره با بارزاني باشد. بايد بازخواني طرح خاورميانه 
جديد و اهداف آن در دس��تور كار رسانه هاي جهان اسام قرار 
گيرد و شكل گيري غده س��رطاني صهيونيسم در منطقه بايد 
تجربه ذي قيمتي براي مس��لمانان اين منطقه باشد كه تكرار 
داستان غم انگيز فلسطين و جنگ هاي خونين بعد از آن مجدداً 
دامن جهان اسام را آلوده نكند. پايان داعش بايد جشن اتحاد 
و برادري در خاورميانه باش��د نه جن��گ تجزيه طلبي و تحقق 

رؤياهاي شكست خورده امريكا.

افول حاکميت امريکا در شبکه جهاني  بزرگداشت نابغه کم نظيري که غريبانه شهيد شد 
يك: بر اس��اس گ��زارش 

وحيد نقشينه 
مؤسس��ه گارتن��ر س��هم   يادداشت

سيستم عامل هاي موبايل 
در دنيا به قرار ذيل است: 

اندرويد 80 درصد،  ios  17درصد، ويندوز 1/1درصد، 
 بلك بري 0/2 درصد و ساير 0/2 درصد. 

بر اين اس��اس مشاهده مي ش��ود كه در كل دنيا 17 
 ios درصد از دارندگان گوشي همراه از سيستم عامل
استفاده مي كنند كه اين پراكندگي در كشور ما به سه 

دليل كمتر است: 
1� گران قيمت بودن گوشي هاي اپل؛ 2  � تحريم هاي 
قديمي ش��ركت اپل در خصوص ايران كه سابقه اش 
به باالي 10 سال مي رسد و 3  � پرداخت هزينه بابت 

.ios خريد نرم افزارهاي تحت سيستم عامل
بنا بر داليل سه گانه فوق استفاده از اين گوشي ها در 
ايران كمتر است ) نسبت به سيستم عامل اندرويد( 
و بنابراين دامنه تحريم ه��اي جديد اپل در خصوص 
محدوديت قائل شدن براي گوگل پلي چندان فراگير 
نخواهد بود، به عاوه بايد اين نكته را نيز مورد اشاره 
قرار داد كه استفاده از سيستم عامل اپل براي كاربران 
داراي مزيت هايي نظير به روزرساني سيستم عامل، 
هماهنگي بي نظير بينApple pag,mac,ios ) در 
ايران فعال نبوده و نيست( ... مي باشد. اين تحريم اما 
يك فرصت جديد براي ش��ركت هاي ايراني به وجود 
خواهد آورد تا به توليد app ه��ا و ارائه نرم افزارهاي 
پراستفاده، همانند آنچه در اپليكيشن بازار يا مايكت 
شاهد آن هستيم اقدام نمايند. در مورد نرم افزارهاي 
بانكي اما قبل از آنكه اپل اقدام به فيلترينگ آنها كند، 
اواخر دوره دكتر واعظي )وزي��ر قبلي ارتباطات( اين 
لطف از سوي وزارت ارتباطات ش��امل نرم افزارهاي 
پرداخت موبايل��ي گرديد و در ي��ك تحريم داخلي 

قابليت دسترسي آنها محدود شد. 
دو: اكثر محصوالت اپل كه وارد بازار كشور ما مي شود، 
به صورت غيررسمي است و بنابراين امكان رجيستر 
كردن آنها در كشور وجود ندارد و به عاوه شاهد آن 
هستيم كه در شهر تهران قريب به 13 شركت وجود 
دارد كه همگي مدعي نمايندگي انحصاري شركت اپل 
هستند و در عمل هيچ سرويسي هم از سوي آنها داده 
نمي شود، بنابراين گوش��ي هاي اپلي كه در دسترس 
عموم قرار دارد عمدتاً در كشور رجيستر نشده است 
كه بتوان در آينده دسترسي هاي آنها را از سوي شركت 
اپل تهديدي به حساب آورد اما همواره اين خطر وجود 
دارد كه اطاعات اين گوشي ها در معرض شنود قرار 
داش��ته باش��د كه ابتدا اين ضعف در خصوص هر دو 
سيستم عامل اندرويد و ios وجود دارد و تنها سيستم 

عامل نسبتاً امن در اين زمينه بلك بري است. 
سه: خدمات قابل ارائه در فضاي اينترنت كه مشتمل 
ب��ر nas ,Domian و... اس��ت س��ابقا ب��ه صورت 
انحصاري در اختيارIANA كه س��ازماني دولتي و 
متعلق به كش��ور امريكا بود، قرار داشت اما در سال 
1998 بر اس��اس قراردادي كه ب��ا وزارت بازرگاني 
اين كشور بسته ش��د اين امور به شركت خصوصي و 

غيرانتفاعي به نام ICANN واگذار شد. 
آيكان را مي توان مسئول حل و فصل مسائل جهاني 

اينترنت دانس��ت كه اين مؤسس��ه نقش نظارتي از 
طريق نظارت و سرپرستي بر توزيع نمايندگي هاي 
خود در سراس��ر دنيا انجام مي دهد. ساير مواردي 
كه در اينترنت مطرح مي شود مانند دادوستدهاي 
مال��ي، كنترل هاي محت��واي اينترن��ت، نامه هاي 
الكترونيك��ي، اطاعات ردوبدل ش��ده و... خارج از 
محدوده وظايف ICCAN در حوزه كنترل است. 
يكي از بحث برانگيزترين مسائل جاري در خصوص 
ICCAN نفوذ دولت امريكا بر اين مؤسسه است 
كه باتوجه به محل اس��تقرار آن تابع قوانين كشور 

امريكا است. 
در ساختار آيكان دولت ها و س��ازمان ها با همكاري 
كس��ب و كارها و افراد متخصص در ايج��اد و حفظ 
اينترنت همكاري مي كنند. كنت��رل آيكان برعهده 
گروهي است كه از كشورهاي مختلف سرپرستي آن 
را برعهده گرفته ان��د و از طريق كميته هاي آيكان به 

كنترل و هدايت آن مي پردازند. 
كميته هاي مش��ورتي دولتي )GAC(، مش��ورتي 
 )ALAC( مشورتي آزاد ،)SSAC( امنيتي و ثبات
مشورتي سرور ريشه )RSSAC( و گروه فني ارتباط 
از مهم ترين كميته هاي آيكان هستند و به عاوه در 
كنار اين كميته ها سازمان هاي حمايت از نام دامنه با 
كد كشورها )CCNSO(، حمايت از نام دامنه هاي 
عمومي )GNSO( و حمايت از آدرس ها )ASO( در 

حال فعاليت هستند. 
پس از تأسيس آيكان با توافق صورت گرفته مقرر شد 
كه پس از دو سال آيكان شرايط الزم را جهت انتقال 
كامل امر از وزارت بازرگاني امريكا به بخش خصوصي 
فراهم كند اما اين انتقال انجام نشد. در آخرين توافق 
صورت گرفته در س��ال 2006 مقرر ش��د كه در يك 
موافقت نامه پنج س��اله عمليات هاي الزم جهت اين 
انتقال فراهم شود كه آن نيز با كارشكني هاي دولت 

امريكا روبه رو شد. 
اعضاي هيئت مديره آيكان كه مليت هاي مختلفي نيز 

دارند به شرح زير هستند. 
1  � ديويدال وودلت: وودلت مدير ش��ركت ش��اد در 
كشور كاناداست. اين ش��ركت يك شركت ارتباطي 
كانادايي اس��ت كه ارائه دهنده تلويزيون هاي كابلي، 
اينترنت پرس��رعت، تلف��ن ديجيتال و... در كش��ور 

كانادا است. 
2  � دكتر ب��روك تانكين: وي تبعه اس��تراليا بوده و 
جديداً نيز رياست فناوري IT شهر ملبورن را برعهده 
گرفته اس��ت. هم اكن��ون در آيكان رئيس ش��وراي 

DNSO است. 
3  � دكتر دمي گشكو: وي ساكن كشور برزيل است و 
مدير گروهي بود كه اولين اتصال اينترنت را در كشور 

برزيل برعهده گرفتند. 
چهار: مي توان مدعي ش��د كه حاكميت اينترنت 
در سال هاي اخير از كشور امريكا گرفته شده است 
به خصوص راه ان��دازي و پياده س��ازي DC )ديتا 
سنترها( كه در كش��ور ما جدي گرفته شد كه اين 
مهم موجب خواهد شد اطاعات ش��ركت ها و نيز 
اطاعات ملي كمتر در اختيار س��رويس دهندگان 

خارجي قرار گيرد. 

حميدرضا مقدم فر، مشاور  رسانه اي و فرهنگي فرمانده   پايداري
كل سپاه در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران پويا، اعالم 
كرد مراسم ويژه چهلمين روز شهادت شهيد مرتضي 
حسين پورشـلماني، معروف به »حاج حسين قمي« 
پنج شنبه هفته جاري در سالن سيدالشهدا)ع( ميدان 

هفت تير تهران برگزار مي شود. 
وي با بيان اينكه شهيد حس��ين پور از جمله  پديده هاي 
كم نظير سپاه پاس��داران بود كه در همان غائله منجر به 
اسارت شهيد حججي به شهادت رسيده است، خاطرنشان 
كرد: »اين شهيد عاليقدر فرمانده شهيد محسن حججي 
بود و تدابير او نقش بسيار مهمي در كاهش خسارات اين 

واقعه داشته است.«
مشاور رس��انه اي و فرهنگي فرمانده كل سپاه در ادامه به 
ويژگي هاي منحصر به فرد مديريتي، اخاقي و منش��ي 
او اش��اره كرد و گفت: »اخاص كم نظي��ر و غيرقابل باور 
اين شهيد براي بشر امروزي در جبهه هاي نبرد و در ميان 
فرماندهان نبرد عليه تكفيري ها زبانزد بود. او به عنوان يك 
مستشار و يك فرمانده مدبّر كارهاي بسيار بزرگي در طول 
نبرد چند سال اخير عليه داعش و ساير گروه هاي تكفيري 
انجام داد اما همواره دوست داشت كارهاي مثبتش به نام 

ديگران ثبت شود و نامي از خود او در ميان نباشد.«
وي ادامه داد: »تا بعد از شهادت او نزديكانش و حتي پدر 
و مادرش خبر نداش��تند كه او يكي از فرماندهان مؤثر و 
نامدار در جبهه نبرد عليه تكفيري هاس��ت، به نوعي كه 
خانواده ايشان بعد از ش��هادت حاج حسين مي پرسيدند 

مگر او فرمانده بود؟«
مقدم فر افزود: »به رغم اينكه براي يك مجاهد در ميدان 
نبرد آن هم در روزهاي داغ و سوزان تابستان در سرزميني 
همچون عراق و سوريه، روزه گرفتن بسيار طاقت فرساست، 
اما اين شهيد عاليقدر غير از ماه مبارك رمضان، تمام ايام 

ماه هاي رجب و شعبان را هم روزه مي گرفت.«
وي با اشاره به مجروحيت هاي مكرر شهيد حسين پور و در 
عين حال استنكاف اين شهيد عاليقدر از بازگشت از ميدان 
نبرد، خاطرنشان كرد: »او شش بار در جبهه نبرد مجروح 
شده بود اما در هيچ مرحله اي حاضر نبود منطقه را به دليل 
مجروحيت ترك كرده و به اس��تراحت بپردازد، بنابراين 

دوران جراحت را در بيمارستان و نقاهت را در منطقه طي 
مي كرد و مجدداً به صحنه بازمي گشت و خانواده اش نيز 
بيشتر اوقات به همين دليل هيچ گاه از مجروحيت هاي او 

مطلع نمي شدند.« 
مشاور فرمانده كل س��پاه با بيان اينكه شهيد حسين پور 
در طول نزديك به چهار س��ال حضور در جبهه هاي نبرد 
مقدس، تنها حدود چند ماه در كن��ار خانواده اش حضور 
داش��ته و باقي ايام را به صورت مستمر در حال مجاهدت 
بوده اس��ت، گفت: »اين جوان 32 س��اله كه كمتر از سه 
سال از ازدواجش مي گذرد، تنها فرزندش در راه است كه 
ان شاءاهلل چهار ماه ديگر متولد خواهد شد و اين در حالي 

است كه هيچ گاه پدر رشيد و دالورش را نخواهد ديد.«
مقدم فر با اش��اره به س��لوك عارفانه ش��هيد حسين پور 
مي گويد كه در بين دوس��تان و همراهان مشهور بود كه 
شهيد حسين پور مي گويد من قبل از اينكه از خدا بخواهم 
من را با شهادت از دنيا ببرد، از خدا مي خواهم كه توفيقي 
به من عنايت كند تا به جايگاه و مرحله اي برسم كه خدا من 

را بخرد و ببرد و آسماني ام كند. 
وي در ادامه سخنان خود در تش��ريح ويژگي هاي شهيد 
حس��ين پور تأكيد ك��رد: »ايش��ان به ه��وش  كم نظير، 
تدابير دقيق، اخاص فوق العاده، ش��جاعت زايد الوصف و 

خستگي ناپذيري اشتهار داش��ت و ارزش و اهميت او در 
صحنه جدال با تكفيري هاي امريكاي��ي به حدي بود كه 
حاج قاسم سليماني بعد از شهادت ايشان گفتند: »كاش 
من به جاي او شهيد مي ش��دم.« خاقيت و ابتكار عمل و 
نبوغ او در طراحي عمليات ها و تدابير ويژه ايشان به نوعي 
بود كه برخي فرماندهان سپاه او را حسن باقري زمانه  ما 

لقب مي دادند.«
مشاور فرمانده كل سپاه با اشاره به اينكه شهيد حسين پور 
جزو اولين نفراتي اس��ت كه بعد از حمله داعش به همراه 
ساير فرماندهان به عنوان مستشار در بغداد حضور داشته 
است، افزود: »شهيد حس��ين پور فرمانده عمليات سپاه 
حيدريون بود كه در فرماندهي عمليات شكس��تن حلقه 
محاصره بلد س��امرا يكي از دهها اقدام بس��يار مهم او به 

شمار مي رود.«
مقدم  فر با اش��اره به اس��تعداد فوق العاده و جايگاه علمي 
و تحقيقي اين ش��هيد غريب مدافع حرم اظهار داش��ت: 
»او به رغم پذيرش در رش��ته مهندس��ي، به خاطر عشق 
به سپاه در دانشكده افسري س��پاه مشغول به تحصيل و 
پس از آن وارد مأموريت هاي مهم در سپاه شد اما ارتباط 
خود را با مراكز علمي و از جمله شركت هاي دانش بنيان 
دانشگاه هاي صنعتي بزرگ كش��ور حفظ كرد، به نوعي 
كه بعد از شهادت او مس��ئوالن اين مؤسسات نيز تأكيد 
مي كردند كه ش��هادت ايشان خس��ارت علمي به كشور 

محسوب مي شود.«
وي با بيان اينكه به رغم عظمت و شخصيت كم نظير شهيد 
حسين پور، شهادت او با مظلوميت و غربت مضاعف همراه 
بوده و جامعه ايران آنچنان كه بايد و ش��ايد با اين فرزند 
رشيد و دالور خود آشنا نشده است، تأكيد كرد: »ان شاءاهلل 
مراسم بزرگداشت اين شهيد كه پنج شنبه هفته جاري در 
ميدان هفتم تير تهران برگزار مي ش��ود، نقش مهمي در 
شناساندن ايشان به جامعه ايفا خواهد كرد و بيش از پيش 
مشخص خواهد شد كه چه سرمايه بزرگي سرافرازانه در راه 
دفاع از حرم و مقابله با تكفيري هاي جاني و وحشي، تقديم 

راه حق شده است.«
مقدم فر در پايان اضافه كرد: »مراسم ديگري هفته  آينده 
در زادگاه شهيد در لنگرود برگزار خواهد شد كه احتماالً 
سخنران آن مراسم سرلشكر قاسم سليماني خواهد بود.«

   فرهنگي

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
چهار  شنبه 22 شهريور1396   -    22 ذي الحجه 1438
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سريـال 
مرگ و خون جاده ها
كي تمام مي شود ؟
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  دادسـتان كل كشـور براي بررسـي مشكالت، 
موانع و راهكارهاي كاهش و كنترل حوادث جاده اي 

ضرب االجل يك ماهه داد

روايت نصراهلل 
 از مالقات با رهبر انقالب 

در آغاز بحران سوريه
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  در آغاز حوادث سوريه،  با رهبر جمهوري اسامي ديدار 
كردم، در آن زمان همه معتقد بودند كه نظام سوريه طي 
دو يا سه ماه سقوط خواهد كرد، ما  گفتيم اگر در دمشق 
نجنگيم بايد در هرمل، بعلبك، ضاحيه، الغازيه، بقاع غربي 
و جنوب لبنان بجنگيم. آيت اهلل خامنه اي حرف من را با 
موافقت تكميل كرد و گفت  نه فقط در اين مناطق بلكه در 

كرمان، خوزستان و تهران و...

سر مقاله

پي در پـي  پيروزي هـاي  نيروهاي مقاومت در شـرق   جهان
سوريه كه اخيراً با آزادسازي ديرالزور شتاب بااليي به 
خـود گرفتـه بـه نظـر مي رسـد تأثيـر خـود را بـر 
تصميم گيري هاي دولت هاي حامي گروه هاي مسـلح 
گذاشته اسـت، چنانكه اين دولت ها اعالم كرده اند با 
تالش هاي ديپلماتيك روسـيه متحد كليدي دمشق 
موافق هسـتند و از ايـن تالش ها حمايـت مي كنند. 
عملي��ات نيروهاي مقاومت در ش��رق س��وريه همچنان 
ادامه دارد. نيروهاي متحد بعد از آزادسازي مناطق تحت 
محاصره حاال تاش مي كنند در سريع ترين زمان ممكن 
كل شهر را از كنترل داعش خارج كنند. رهبران مقاومت 
تحوالت شرق س��وريه را نش��انه هاي مهم پيروزي عنوان 

كردند. »نعيم قاسم« معاون دبيركل حزب اهلل لبنان اعام 
كرد، آزادس��ازي »ديرالزور« پي��روزي نهايي بر گروهك 
داعش بود، بارقه هاي آمادگي براي حل سياسي در سوريه 
ولو به شكل غيررسمي آغاز شده است و طرح تجزيه سوريه 

با آزادسازي حلب از بين رفت. 
با مشخص شدن وضعيت نبردهاي سوريه و قطعي شدن 
شكست گروه هاي تروريستي حاال به نظر مي رسد حاميان 
خارجي اين گروه در تصميم هاي خود تجديد نظر كرده اند. 
قاس��م در گفت وگويي تلويزيوني گف��ت: موافقت »عادل 
الجبير« وزير خارجه عربس��تان با مناط��ق كاهش تنش 
در سوريه، اقرار عربس��تان به شكست است. مواضع »ثامر 
الس��بهان« وزير مش��اور عربس��تان در امور خليج فارس 
ارزشي ندارد، عربستان در لحظه اي سخت به سر مي برد 

و گزينه هايش شكس��ت خورده است. عربس��تان بايد در 
محاسباتش بازنگري كند و منفعتش در حمايت از آرمان 
فلسطين است. عاوه بر عربستان، »محمد بن عبدالرحمن 
آل ثان��ي« وزير خارجه قط��ر روز دوش��نبه در ژنو تأكيد 
كرد كه قطر مش��اركت فعال در روند مذاكرات »آستانه« 
دارد. آل ثاني افزود: قطر همكاري تنگاتنگي با روس��يه و 
تركيه درباره حل وفصل سياسي در س��وريه دارد. به نقل 
از خبرگزاري اس��پوتنيك روس��يه، آل ثاني همچنين در 
پاسخ به س��ؤالي درباره آمادگي كش��ورش براي پيوستن 
به روند مذاكرات »آس��تانه« گفت: »ما به طور دائمي در 
روند آستانه مشاركت داريم و با روس��يه و تركيه در حال 
گفت وگو هستيم، ما در آس��تانه حضور داريم و همكاري 
واقعاً تنگاتنگي وجود دارد.« رجب طيب اردوغان با اشاره 

به بحران سوريه افزود: تركيه با روس��يه بر سر سرنوشت 
»ادلب« اختافي ندارد و فرآيند درباره اين منطقه، با توجه 
به توافقات قبلي آنكارا با مسكو پيش مي رود. رئيس جمهور 
تركيه تصريح كرد: با ايران ني��ز اختافي وجود ندارد زيرا 
ارتباط سالمي ميان اين كشورها در نشست آستانه برقرار 
بوده و تحوالت مثبت اس��ت. عربس��تان، تركيه و قطر از 
حاميان اصلي گروه هاي تروريس��تي در سوريه محسوب 
مي شوند و ناظران معتقدند تا زماني كه اين كشورها دست 
از سياست هاي مخرب برندارند سوريه به سختي خواهد 
توانس��ت به ثبات دس��ت پيدا كند. در همين حال دولت 
اردن اعام كرد، با همكاري روسيه براي تدوين طرحي به 
منظور پايان دادن به درگيري ها در جنوب غربي سوريه در 

سريع ترين زمان ممكن تاش مي كند. 

بازتاب ديپلماتيك پيروزي هاي مقاومت در شرق سوريه

 بزرگداشت نابغه كم نظيري 
كه غريبانه شهيد شد 
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