
 واکنش ظریف به اقدام توییتر برای بستن حساب 
کاربران ایرانی

    تهران - ایرنا - وزیر امور خارجه ایران در صفحه شخصی توئیتر خود به مدیر 
عامل آن درباره بستن حساب کاربران واقعی ایرانی اعتراض کرد.

به گزارش ایرنا از مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، محمد 
جواد ظریف در این توییتر نوشت: سالم جک. توییتر حساب کاربران واقعی ایرانی 
شامل مجری های تلویزیونی و دانشجویان را با فرض اینکه که بخشی از یک عملیات 

نفوذ هستند، بست.
ظریف در توئیت خود نوشته است: چطور است به روبات های واقعی! در تیرانا که 
برنامه تبلیغی تغییر رژیم در ایران که از واشنگتن هدایت می شود را نشخوار می کنند، 

نگاهی بیندازید؟ '

سوریه؛ صندوق رای پنجه در پنجه جنگ

دمشق- ایرنا- انتخابات شوراهای محلی و استانی در سوریه همزمان با 
ادامه آزادسازی مناطق مختلف این کشور از چنگ تروریست ها، بارقه های 

امید برای آینده روشن در سرزمین شام را بیشتر می کند.
به گزارش ایرنا، انتخابات شوراهای محلی و استانی از صبح امروز )یکشنبه( در 
سراسر سوریه به غیر از بخش های اشغالی آغاز شده و تا ساعت 19 به وقت محلی 
ادامه خواهد داشت و در صورت استقبال بیش از حد مردم امکان تمدید آن به مدت 

5 ساعت نیز وجود دارد.
مردم سوریه از میان بیش از 40 هزار کاندیدا، 18 هزار و 478 نفر را برای حضور 

در شوراها انتخاب می کنند.
»بشار اسد« رئیس  جمهوری سوریه در سوم تیر ماه گذشته، طی دستوری 25 

شهریور )امروز( را موعد برگزاری انتخابات محلی و استانی اعالم کرد.
انتخابات در سوریه بر اساس مراجعه قبلی به مختار محله و ثبت نام در دفاتر 
مختارها صورت می گیرد و هر فرد موظف است در همان حوزه ثبت نام کرده رای 

خود را به صندوق بیندازد.
انتخابات شوراها در بیش از 6 هزار و 500 مرکز رای گیری در 88 حوزه انتخابی 
در نقاط مختلف سوریه برگزار می شود. این تعداد مرکز و حوزه رای گیری حکایت 
از وسعت انتخابات و نیز گستردگی مناطقی است که طی سال های اخیر نیروهای 
دولتی با کمک همپیمانان موفق به آزادسازی آنها از چنگ گروه های مسلح و 

تروریست شدند.
با بازگشت حاکمیت دولت سوریه بر مناطق آزادشده، روند امور اندک اندک در 

شرایط عادی قرار گرفته است.
استان درعا که ناآرامی ها در سوریه از اسفند ماه 1389 )2011 میالدی ( از آنجا 
آغاز شد، همین چند ماه پیش بود که کنترل آن بار دیگر در دست دولت افتاد و 
امروز این استان، شاهد رقابت بیش از 2 هزار و 100 کاندیداست که حدود نیمی از 

آنها قرار است به شوراهای محلی و استانی درعا راه یابند.
در این استان مرزی و نزدیک اردن با وجود این که کمتر از دو ماه از آزادی آن 
از دست تروریست های مورد حمایت رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای غربی و 

عربی می گذرد ، امروز 240 مرکز رای گیری برای درعا در نظر گرفته است.
مردم در استان حلب به عنوان دومین استان سوریه پس از دمشق و پایتخت 
اقتصادی این کشور نیز که در یک سال اخیر آزاد شد، امروز به 269 مرکز رای گیری 

می روند و هنوز بخش هایی از این استان در اشغال تروریست ها است.
استان کردنشین الحسکه در شمال شرق سوریه نیز از جمله دیگر مناطقی است 
که امروز شاهد برگزاری انتخابات شوراهای محلی و استانی است. 40 مرکز رای 
گیری در شهر الحسکه و 30 مرکز نیز در شهر القامشلی آماده اخذ رای از مردم 

هستند.
در استان های دمشق، ریف دمشق )مرکز سوریه(، دو استان بندری طرطوس 
و الذقیه )غرب سوریه و کنار دریای مدیترانه(، حماه )مرکز(، السویداء و القنیطره 
)جنوب سوریه و هم مرز با اردن و فلسطین اشغالی( نیز امروز مردم در انتخابات 

مزبور شرکت می کنند.
این در حالی است که در برخی مناطق که هنوز کنترل آن در دست مخالفان و 
گروه های تروریستی است، شرایط برای برگزاری انتخابات فراهم نیست که یکی از 
این مناطق، استان ادلب است با 11 درصد خاک سوریه است که به عنوان دومین 

استان ناآرام در زمان آغاز بحران در سال 1389 به شمار می رود.
ادلب به عنوان اصلی ترین و آخرین پایگاه مخالفان و گروه های تروریست در 
سوریه است و طی سال های اخیر پس از آزادسازی مناطق مختلف در سوریه 
بسیاری از گروه های مسلح به ادلب رفتند. این استان امروز به نقطه تجمع باقیمانده 
این گروه ها تبدیل شده است. دولت سوریه از عزم خود برای آزادسازی آن سخن 

گفته است تا بتواند روندی را که از حدود سه سال پیش آغاز شد، تکمیل کند.
اکنون 146 هزار تروریست از 60 کشور جهان و وابسته به بیش از 103 گروه 
تروریستی کنترل این استان را در اختیار دارند و ارتش سوریه نیز با لشکرکشی آماده 

آزادی آن است ولی ترکیه مانع از این اقدام می شود.
بسیاری از ناظران معتقدند با بسط حاکمیت دولت بر بیشتر مناطق سوریه، زمینه 

برای گذار این کشور از فرایند امنیتی به فرایند سیاسی فراهم می شود.
در یک سال و نیم اخیر در چارچوب تالش های سه کشور ایران، روسیه و ترکیه در 
روند مذاکرات آستانه، تحوالت مثبتی در کاهش تنش در سوریه رخ داده است. اینک 
این روند در حال تکمیل و ورود به مرحله جدید است. تدوین قانون اساسی جدید، 
بازگشت آوارگان و کمک به بازسازی سوریه از جمله مراحل دوره جدید خواهد بود.
شوراهای محلی و استانی در سوریه با هدف افزایش مشارکت مردم این کشور در 

اداره امور محلی ایجاد شد.
در برهه ای که سوریه در حال ورود به فرایند بازسازی است، مشارکت ملی در روند 
تصمیمات منطقه ای، می تواند نقش مهمی در پیشبرد امور در سطح محلی و پیوند 

آن با سطح کالن داشته باشد.

یک تحلیل گر مسائل بین الملل، با تاکید بر اینکه حضور 
ایران در جلسه شورای امنیت در تاریخ چهارم مهرماه یک 
فرصت استثنایی برای تهران جهت بیان مواضع خود از 
تریبون مهم ترین نهاد بین المللی جهان است، تاکید کرد 
: با توجه به اهمیت رسانه ای این نشست بهترین نماینده 
از سوی ایران برای حضور در این جلسه محمدجواد ظریف 

است.
رضا نصری در گفت وگو با خبرنگار ایسنا در ارتباط  با ضرورت 
حضور ایران در نشست هفته آینده شورای امنیت سازمان ملل که 
قرار است به ریاست رییس جمهور آمریکا  برگزار شود و به احتمال 
زیاد طبق گفته ی مقامات دولت واشنگتن یک از محورهای این 
نشست موضوع ایران  خواهد بود، گفت : نشست شورای امنیت در 
تاریخ چهارم مهرماه 1397، اولین نشست از سال 1356 تا کنون 
است که در آن نماینده ای از دولت ایران و رئیس جمهور آمریکا با 
یکدیگر روبه رو می شوند. در نتیجه می شود انتظار داشت دولت ها، 
رسانه ها و افکار عمومی توجه ویژه ای به این جلسه داشته باشند. 
به همین خاطر شرکت در این جلسه یک فرصت استثنایی در 
اختیار ایران قرار می دهد است تا نماینده آن از تریبون مهم ترین 

نهاد بین المللی مواضع خود را بیان کند.
این حقوقدان بین المللی موسسه عالی مطالعات بین المللی ژنو 
ادامه داد  : از آنجا که ایران دست  باال را دارد و مواضع ایران از نظر 
حقوقی، منطقی و اخالقی به شدت از مواضع دولت  ترامپ قوی تر 
است، ایران می تواند از فرصت استفاده کرده و این جلسه را به یک 
پیروزی دیپلماتیک تبدیل کند. به همین دلیل معتقدم شرکت در 

این جلسه ضروری است.
 وی تاکید کرد: کسانی هم که نگران مشروعیت بخشی به این 
جلسه هستند و معتقدند ایران باید در یک حرکت نمادین از حق 
شرکت خود در آن صرف نظر کند، باید توجه داشته باشند که 
می شود مشروعیت جلسه را با محتوای سخنرانی زیر سوال برد، 
ضمن اینکه در عین حال از فرصت پیش آمده به بهترین شکل 
استفاده کرد. عدم شرکت در جلسه صرفاً یک اقدامات نمادین 
تفاسیر  دستخوش  همیشه  هم  نمادین  اقدامات  و  بود  خواهد 
رسانه ها هستند و مخاطب پیام دلخواه ما را الزاماً از آن  استنباط 
نخواهد کرد. اما با حضور در جلسه مدیریت و کنترل پیام در دست 

خود ایران خواهد بود.
 این تحلیل گر مسائل بین الملل در پاسخ به این سوال که 
تبعات شرکت و یا عدم شرکت تهران در جلسه شورای امنیت 
به ریاست ترامپ برای ایران در سطح منطقه و بین المللی چه 
چیزی خواهد بود ، تصریح کرد : شخصاً پیامد منفی خاصی از 
شرکت در جلسه متصور نیستم. معتقدم حتی در آمریکا هم 
عده ای به این نتیجه رسیده اند که این جلسه نتیجه تبلیغاتی 
آن  تشکیل  از  از هم اکنون  و  داشت  نخواهد  را  آن ها  دلخواه 
به ریاست ترامپ ابراز نگرانی می کنند. به عنوان مثال، طبق 
ویژه  به   - کاخ سفید  خارجه  تیم سیاست  گزارشات،  برخی 
به  را  این جلسه  ایران  نگران شده اند   - بولتون  شخص جان 

هم  خاطر  همین  به  و  کند  تبدیل  آمریکا  مواخذه  صحنه 
تالش می کنند موضوع جلسه را از موضوع »ایران« به موضوع 
ُکلی تری بسط دهند تا احیاناً در صورت لزوم بتوانند از نظر 

آیین نامه ای از حضور نماینده ایران ممانعت کنند.
 وی در همین راستا ادامه داد : بسیار بعید است آمریکا بتواند به 
راحتی بحث ایران را پیش بکشد بدون اینکه سایر اعضای شورا - و 
خود ایران - موضوع برجام را به رخش بکشند و عهدشکنی اش را 
محکوم کنند. از نظر حقوقی هم ممکن نیست آقای ترامپ بتواند 
به راحتی قطعنامه یا حتی بیانیه ای علیه ایران به تصویب برساند. 
در نتیجه گمان نمی کنم این نشست پیامد منفی خاصی  در پی 

داشته باشد.
نظر  به  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  همچنین  نصری 
وی  بهترین فرد برای حضور در این جلسه جهت پاسخگویی 
توجه  : با  اظهار کرد  ایران کیست؟  علیه  ترامپ  اظهارات  به 
به اهمیت رسانه ای این نشست، معتقدم بهترین شخص برای 
حضور در جلسه شخص دکتر ظریف است. ایشان تسلط باالیی 
به زبان انگلیسی و ظرافت های فرهنگ سیاسی آمریکا دارد و 
می تواند بدون مترجم و واسطه پیام خود را به گوش مخاطب 
جهانی و  افکار عمومی آمریکا - که در آستانه انتخابات کنگره 
به شدت دوقطبی شده و مترصد شنیدن انتقاد از ترامپ است 

- برساند.
 این حقوقدان بین المللی موسسه عالی مطالعات بین المللی 

ژنو، خاطرنشان کرد :در ضمن، آقای ظریف شناخت خوبی از 
مقررات داخلی و آئین نامه  »شورای امنیت« دارد و به همین 
برابر رفتارهای غیرمترقبه  لزوم در  دلیل می تواند در صورت 
احتمالی دونالد ترامپ با استناد به قوانین تذکر دهد یا واکنش 
مناسب نشان دهد. در ضمن، از آنجا که معموالً بالفاصله بعد 
از برگزاری این قبیل نشست ها، مصاحبه مطبوعاتی نیز برگزار 
و  تحلیل  برای  هم  فرصت  این  از  می تواند  ظریف   می شود، 
  ً تفسیر جلسه استفاده کند و اجازه ندهد تفسیر آن منحصرا
در اختیار مفسران حرفه ای و سانه های ضد ایرانی قرار بگیرد. 
در کنار همه این نکات، این نکته نیز شایان ذکر است که اقای 
ظریف سابقه درخشانی در حضور در این قبیل جلسات دارد به 
نحوی که شیوه ارائه متن و حضور او در جلسه شورای امنیت 
با  است.  تخصصی  محافل  زبان زد  همچنان   2006 سال  در 
امور  به عنوان وزیر  آقای  ظریف -  به جایگاه حقوقی  توجه 
خارجه ایران - معتقدم حضور ایشان بار سیاسی دلخواه را نیز 
به همراه خواهد داشت و سخنان او از وزن و اعتبار الزم و کافی 

برخوردار خواهد بود.
 وی در تبیین اهداف آمریکا از برگزاری این جلسه در چنین 
نتانیاهو برای شرکت در  از  سطحی  و دعوت احتمالی ترامپ 
این جلسه گفت : در مورد هدف آمریکا، گمانه زنی ها زیاد است. 
محتمل استهدف از برگزاری جلسه این باشد که آتش جنگ روانی 
را همچنان شعله ور نگه  دارند یا تشدید کنند تا ثبات و آرامش بازار 

ایران را تحت تاثیر قرار دهند. محتمل است می خواهند در آستانه 
شروع تحریم های مالی و نفتی، برای کشورها از تریبون شورای 
امنیت خط و نشان بشکند تا همکاری های احتمالی آن ها با ایران 

را تحت الشعاع قرار دهند.
از طرف دیگر، بسیار هم محتمل  اما   : وی خاطرنشان کرد 
یا  مهم  توجیه  هیچ  امنیت  شورای  در  ترامپ  است حضور 
استراتژیک خاصی نداشته باشد و او می خواهد صرفاً  به دلیل اینکه 
اوباما تنها رئیس جمهور آمریکا بوده که جلسه ای از شورای امنیت 

را اداره کرده، او هم چنین کاری کرده باشد!
نصری افزود : خبر حضور نتانیاهو هم فعالً در حد شایعه است. 
ضمن اینکه اگر طبق گزارشات، قرار شود به موضوع نشست، بحث 
»عدم اشاعه« نیز اضافه شود، ممکن است نخست وزیر اسرائیل 
احتیاط به خرج دهد و از حضور در جلسه خودداری کند. البته 
بعید هم نمی دانم شایعه حضور او به این خاطر مطرح شده باشد 
که ایران را از شرکت در جلسه منصرف کند. معروف است که 
آقای» آبا اِبن« - دیپلمات ارشد و وزیر امور خارجه اسبق اسرائیل 
- در جایی گفته بود یکی از سرگرمی های دیپلمات های اسرائیلی 
این است که در جلسات سازمان های بین المللی که ایران در آن 
حضور دارد ناگهان شرکت کنند تا نمایندگان ایران به اعتراض 
جلسه را ترک کنند و از این طریق از مواهب حضور و رای گیری 
محروم شوند. در هر حال، حضور یا عدم حضور او نباید بر تصمیم 

ایران تاثیر بگذارد.
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 صالحی عازم وین شد
    تهران - ایرنا - معاون رییس جمهوری و رییس سازمان انرژی اتمی روز یکشنبه در راس هیاتی به منظور شرکت در شصت و دومین کنفرانس عمومی ساالنه آژانس بین المللی انرژی اتمی عازم وین شد. به گزارش ایرنا، قرار است صالحی در 

حاشیه این سفر با مقام های آژانس بین المللی انرژی اتمی و دیگر مقام های کشورهای عضو در چارچوب همکاری های دوجانبه و منطقه ای هسته ای و برجام دیدار و گفت وگو کند. شصت و دومین کنفرانس عمومی ساالنه آژانس بین المللی انرژی 
اتمی از روز دوشنبه با حضور مقام های عالی و ارشد انرژی اتمی کشورهای عضو در وین پایتخت اتریش برگزار می شود. 

اخبار نصری:

ظریف بهترین گزینه  برای رویارویی با ترامپ 

 پیچیدگی های یک تعهد برجامی اروپا

تهران –ایرنا- تالش ایران و اروپا برای بازگشایی مسیرهای ارتباطی مالی و بانکی 
به نقطه پیچیده ای رسیده است، اکنون باید منتظر روند اجرایی آن بود تا در عمل 

تعهدات برجامی اروپا به آزمون گذاشته شود.
به گزارش ایرنا، توافق برجام به روزهای حساسی نزدیک می شود، اتحادیه اروپا و 
ایران تالش های گسترده ای را چه بیش از 18 اردیبهشت و چه پس از آن انجام دادند 

تا این توافق تاریخی به مسیر خود ادامه دهد.
خروج امریکا از توافق هسته ای با ایران گروه موسوم به 1+4 به ویژه کشورهای 
اروپایی عضو این مجموعه را بدهکار ایران کرده است. از همان زمان موضع رسمی 
جمهوری اسالمی ایران دستیابی به توافقی با اروپا برای اجرای اقدامات عملی حفظ 

برجام بود.
اکنون چهار ماه از آن روز می گذرد و ایران و کشورهای اروپایی به تالش ها جهت 
دستیابی به یک ساز وکار مشخص و روشن عملیاتی سازی تعهدات برجامی افزایش 

داده اند که به عملیاتی سازی قوانین مسدودساز اتحادیه اروپا انجامیده است.
»فدریکا موگرینی'مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در 15مرداد پس از اعالم 
بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران، دربیانیه ای به همراه آلمان، انگلیس و فرانسه 
اعالم کرد که اروپا مصمم به حفاظت از فعاالن اقتصادی اروپایی براساس قوانین 

اتحادیه اروپا و در هماهنگی با قطعنامه 2231شورای امنیت سازمان ملل با نسخه به 
روز شده قوانین مسدودساز تحریمی اتحادیه اروپا برای مقابله با تحریم های آمریکا 

علیه ایران است.
قوانین مسدوساز کنونی، درواقع همان قوانین مسدوساز اتحادیه اروپا در سال 
1996میالدی است که اروپا در مقابل تحریم های آمریکایی علیه کوبا تصویب کرده 

بود.
اکنون چشم ها به گروه 1+4 دوخته شده که در عمل و اقدام برای تامین منافع 
جمهوری اسالمی ایران اقدامات عملی خود را در حوزه تجارت و ارتباطات بانکی 

انجام دهد.
'محمد جواد ظریف'وزیر خارجه تنها چند روز مانده قبل از عزیمت به آمریکا به 
منظور شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل و نشست های حاشیه ای آن 
و همچنین تجدید دیدار با اعضای باقی مانده در برجام روز گذشته در گفت و گو با 
نشریه آلمانی اشپیگل از اروپا خواست با اعمال قوانین انسداد تحریم های آمریکا علیه 

ایران را جبران کند.
وزیر خارجه ایران در این گفت و گو خواستار اقدام اتحادیه اروپا برای خنثی کردن 
پیامدهای خروج آمریکا از برجام شد و گفت که در صورت انفعال این اتحادیه، تهران 

ممکن است سطح اجرای برجام را کاهش دهد.
ظریف در گفت  وگو با اشپیگل به صراحت می گوید که برجام توافقی عاشقانه نیست 
و بازماندگان در این توافق باید اثرات تحریم های آمریکا را جبران کنند. کمتر از دو 
ماه تا بازگشت دور اصلی تحریم های هسته ای ایران زمان باقی است و شاید مهمتر ین 

پرسش این است که ایران ازگروه 1+4 چه انتظاری دارد؟
پاسخ این پرسش را می توان در پاسخ وزیر خارجه ایران به اشپیگل یافت که فروش 
نفت ایران باید پس از 4 نوامبر)13 آبان( در سطح معقول ادامه پیدا کند و جدا از این 

مساله درآمد حاصل از آن نیز به ایران بازگردد.
برخی رسانه ها همچنین روزجمعه اعالم کردند که آلمان به همراه دیگر شرکای 
اروپایی خود در حال بررسی ایجاد یک سامانه پرداخت برای تسهیل تعامالت تجاری 

با ایران در زمان تحریم ها است.
در عین حال رسانه های بین المللی خبر از ایجاد ساز و کار ویژه ای از سوی اتحادیه 
اروپا در مبادالت با ایران دادند. روزنامه فرانسوی 'لوپوئن' روز شنبه فاش کرد اتحادیه 

اروپا به دنبال نوعی 'مبادله پایاپای بسیار پیچیده با ایران ' است.
در تارنمای این روزنامه فرانسوی آمده است: کشور های اروپایی قصد دارند این اقدام 

را به منظور جلوگیری از پیامدهای تحریم های آمریکا علیه ایران به اجرا بگذارند.
دراین گزارش به نقل از یک مقام دولتی درکاخ الیزه که خواست نامش فاش نشود، 
آمده است:ماازاین ساز و کار به عنوان'مبادله پایاپای بسیار پیچیده' نام می بریم. 
کشورهای اروپایی می کوشند تا به این ترتیب بانک های بین المللی اروپا در معرض 

تحریم های ثانویه آمریکا قرار نگیرند.
از سوی دیگر؛ تارنمای روزنامه انگلیسی فایننشیال تایمز روزجمعه در گزارشی 
نوشت: قدرت های اروپایی در چارچوب مقابله با تحریم های آمریکا و زنده نگاه داشتن 
توافق هسته ای با تهران، مشغول مذاکره بر سر راه اندازی مجرای پرداخت برای تجارت 

شرکت های اروپایی با ایران هستند.
به نظر می رسد که اصلی ترین هدف آمریکا در بازگرداندن تحریم های در دو حوزه 
نفتی و بانکی است و ایران از اروپا خواسته تا زمان آغاز دور دوم تحریم های واشنگتن 

راهکارهای عملی خود را ارعملی نماید.
ظریف در ادامه گفت و گوی خود با نشریه اشپیگل تاکید می کند؛ »اروپا گفته که 
توافق هسته ای در راستای منافع امنیتی آن است. پس اروپا باید آماده پرداخت هزینه 

برای امنیتش باشد. هیچ چیزی مجانی نیست.«
وی یادآورشد که اروپا باید بااعمال قوانین انسداد ومجازات آن دسته ازشرکت های 
اروپایی که به پیروی از تحریم های آمریکا ازایران خارج می شوند، هزینه امنیت خود 
را بپردازد. ظریف ادامه داد: »پرسش این است که آیا اروپا می خواهد شرکت هایش 
از قوانین اروپا پیروی کنند یا قوانین آمریکا؟ یا اینکه آیا )اروپا( برابر دیکته های آمریکا 

تسلیم می شود؟«
در صورت عملی نشدن وعده های اروپا و دیگر اعضای باقی مانده در برجام می تواند 
جمهوری اسالمی ایران را با مسیرمشخصی روبه رو سازد که در برجام نیز به آن اشاره 
شده است، مسیری که مطابق با توافق به ایران اجازه می دهد بدون لغو برجام اقدامات 

تنبیهی خود را اجرا کند.
ظریف پیرامون گزینه های ایران در صورت انفعال اروپا مقابل آمریکا، گفت: »ما لزوما 
مجبور به لغو )توافق( نیستیم. ماده 36 توافق و قطعنامه 2231 شورای امنیت امکان 

کاهش سطح اجرای برجام را بدون لغو آن فراهم کرده است«.
درفرجام اگرچه به نظر می رسد که روند و وضعیت کنونی، نشانه هایی از طراحی 
ساز و کارهای عملیاتی برای عبور از بازگشت دور تازه تحریم های یکجانبه دولت 
ترامپ دارد اما همواره باید طراحی ها در مسیر اجرایی ازموده شود و اروپا راهی جز 

حفظ دستاوردهای برجام ندارد.

چند  صدای  شدن  شنیده  از  سوریه  رسمی  خبرگزاری 
انفجار در فرودگاه بین المللی دمشق خبر داد و اعالم کرد 
که این انفجارها در نتیجه مقابله پدافند موشکی ارتش با 

حمله موشکی رژیم صهیونیستی رخ داده است.
به گزارش ایسنا، خبرگزاری رسمی سوریه )سانا( شنبه شب 
با اعالم خبر حمله موشکی رژیم صهیونیستی به حومه فرودگاه 
این حمالت  با  ارتش سوریه  پدافند موشک  مقابله  از  دمشق، 

موشکی خبر داد.
یک منبع نظامی سوریه گفت که پدافند موشکی این کشور 
موفق شده است چندین موشک رژیم صهیونیستی را رهگیری 

و منهدم کند.
خبرگزاری سوریه گزارش داد که پدافند هوایی این کشور حمله 
شبانه رژیم اسرائیل به فرودگاه بین المللی دمشق را دفع کرده 

است.
منابع خبری می گویند رژیم صهیونیستی در این حمله هوایی، 
شش فروند موشک شلیک کرده اما هیچ یک از موشک ها به زمین 

اصابت نکرده است.
شبکه خبری العالم گزارش داد، با واکنش به موقع پدافند هوایی 
ارتش سوریه، تجاوز صهیونیست ها بی اثر ماند و به هیچ یک از 

اهداف خود نرسید.
فعاالن سوری ادعا کردند، انفجارهایی که مناطق نزدیک فرودگاه 
بین المللی دمشق را لرزاند ناشی از حمله موشکی اسرائیلی بود که 
انبارهای مهمات و بارهای تسلیحاتی را که جدیدا به دمشق رسیده 

بود، هدف قرار داد.
این منابع افزودند، حمالت منجر به خسارت مالی گسترده 

شد.

حمله موشکی رژیم صهیونیستی به حومه فرودگاه دمشق و واکنش پدافندی سوریه


