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چهره سرشناس اپوزیسیون ونزوئال:
با ژنرال های ارتش دیدار داشتم

یکی از سیاستمداران اصلی اپوزیسیون ونزوئال گفته که با فرماندهان و 
ژنرال های ارتش این کشور در دورانی که در حصر خانگی به سر می برد، 

دیدار داشته است.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، لئوپولدو لوپز، یکی از 
سرشناس ترین سیاستمداران اپوزیسیون ونزوئالیی در جریان سخنرانی از 
مقر دیپلماتیک اسپانیا در کاراکاس که روز سه شنبه به عنوان مهمان وارد 
آن شد، گفت: جنبش های نظامی بیشتری در راه است و انتظار می رود 

ناامیدی و خشونت تا چند هفته دیگر به طول انجامد.
در همین حال، سخنگوی دولت اسپانیا نیز اعالم کرد که دولت مادرید 
تمایلی برای بازگرداندن یا تحویل این سیاستمدار اپوزیسیون را به مقام های 

کاراکاس ندارد.
دولت اسپانیا گفته که لوپز، همسر و دخترش به دلخواه و خواسته خود 
وارد مقر سفیر اسپانیا در کاراکاس شده اند و امیدوار است که مقام های 

ونزوئالی به مصونیت این مکان احترام بگذارند.

عملیات موفق حشد شعبی عراق و ارتش سوریه در 
مرزهای دو کشور

فرماندهی عملیات االنبار در حشد شعبی از موفقیت عملیات نظامی 
مشترک با ارتش سوریه در مرزهای دو کشور خبر داد.

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری المیادین، فرماندهی عملیات 
االنبار در حشد شعبی اعالم کرد: عملیات نظامی مشترک با ارتش سوریه 
در مرزهای دو کشور شاهد هماهنگی باالیی میان حشد و پلیس و ارتش 
سوریه بود و این عملیات، عملیاتی موفقیت آمیز بود. فرماندهی عملیات 
االنبار از کنترل خود بر مساحت های گسترده ای در مرز با سوریه خبر داد 
که تهدیدی از جانب تروریست ها علیه مرزهای عراق بود. این فرماندهی 
پنجشنبه از شروع عملیات نظامی مشترک با ارتش سوریه برای پاکسازی 
نوار مرزی میان دو کشور خبر داد. از سوی دیگر گروه اطالعاتی "الصقور" 
در ارتش عراق نیز از شناسایی باندهای تروریستی در البعاج در عملیات 

هلی برن هوایی خبر داد. در این عملیات هفت داعشی بازداشت شدند.

عربستان ۴ زن دیگر فعال در حقوق بشر را آزاد کرد
مقامات عربستان دست کم چهار زن دیگر را که به اتهامات مربوط به 
فعالیت های حقوق بشری و ارتباط با روزنامه نگاران و دیپلمات های خارجی 

متهم هستند، به طور موقت آزاد کرد.
به گزارش ایسنا، عده ای از فعاالن حقوق بشر اظهار کرده اند که عربستان 
دست کم چهار زن دیگری را که به اتهام فعالیت های حقوق بشری و ارتباط 
با روزنامه نگاران و دیپلمات های خارجی با محاکمه روبه رو هستند، موقتاً 
آزاد کرده است. اداره ارتباطات دولت سعودی هنوز در این باره اظهار 
نظری نکرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه مدافع حقوق بشر 
سعودی "القسط" که دفتر آن در لندن قرار دارد، از جمله گروه هایی است 
که گزارش آزادی این زنان را منتشر کرده است. این گروه اظهار کرده است 
که نام این زنان آزاد شده، هتون الفاسی، امل الحربی، میساء المانع و 
عبیر نمنکانی است. عربستان بیش از یک ماه پیش نیز سه زن متهم 
دیگر را به شرط ادامه حضور در دادگاه آزاد کرد. بیشتر این بازداشت ها که 
حدوداً ۱۰ مورد هستند، سال گذشته میالدی و در چند هفته پیش و پس 
از برداشته شدن ممنوعیت رانندگی بانوان در عربستان صورت گرفتند. 
فعاالن و دیپلمات ها گمان می کنند که این دستگیری ها ممکن است پیامی 
از سوی سعودی ها به فعاالن باشد تا خواسته های خود را بدون هماهنگی 
با دستورکار دولت مطرح نکنند. محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان اما 
این مساله را تکذیب کرده و این زنان را به کار برای نهادهای اطالعاتی 

ایرانی و قطری متهم کرده است.

مالزی، زن ویتنامی متهم به قتل برادر رهبر کره شمالی 
را آزاد کرد

یک زن ویتنامی که بیش از دو سال را به اتهام قتل برادر ناتنی رهبر 
کره شمالی در زندانی در مالزی به سر برده بود، امروز )جمعه( آزاد شد.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، "دوآن تی هونگ"، ۳۰ 
ساله در کنار یک زن اندونزیایی به مسموم کردن کیم جونگ نام، برادر 
ناتنی رهبری کره شمالی با استفاده از یک مایع سمی به نام VX در 

فرودگاه کوآالالمپور به تاریخ فوریه ۲۰۱۷ متهم شده بود.
دادستان های مالزی اتهام مذکور را علیه این زن ماه گذشته لغو کردند 
پس از آنکه وی به جرمش در یک اتهام دیگر که به آسیب منجر می شد، 

اعتراف کرد. هونگ ۳۰ ساله قرار است اواخر امروز به ویتنام بازگردد.
وی پس از آزادی از زندان بالفاصله در بازداشت پلیس مهاجرت قرار 
گرفت تا به هانوی بازگردانده شود. وکیل این زن گفته که موکلش پیش 
از ترک مالزی شاید در یک نشست خبری شرکت کند. سیتی آسیه، زن 
دیگری که در این ترور دست داشت مارس سال جاری میالدی و پس از 
آنکه اتهام قتل از وی برداشته شد، آزاد شد. مقام های کره جنوبی و آمریکا 
می گویند که کره شمالی دستور ترور برادر ناتنی رهبر کره شمالی را صادر 

کرده اما دولت پیونگ یانگ این اتهام را رد می کند.
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صبر ایران لبریز می شود

وج سیگنال خر

موگرینی به آمریکا درباره تحریم  کوبا هشدار داد

تحلیلگران بین المللی نیز معتقدند که دولت ترامپ 
فشار  اعمال  برای  را  خود  غیرنظامی  ابزار های  تمام 
حداکثری بر ایران به کار گرفته است. اما ایران در مقابل 
این فشار های بی سابقه، سیاست صبر استراتژیک را در 
پیش گرفته است. سیاستی که ممکن است بزودی به 

نقطه پایان برسد.
با اوج گیری فشار های اقتصادی بر ایران، صبر  فرارو- 
ایران لبریز شده است و مقامات جمهوری اسالمی ایران 
احتمال خروج از برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( را 

مطرح می کنند.
به گزارش فرارو، از فردا دوم ماه مه، تحریم های نفتی 
آوریل  ماه  در  آمریکا  دولت  می شود.  اجرا  کامال  ایران 
معافیت های موقت فروش نفت ایران به هشت کشور 
را تمدید نکرد تا سطح فشار های اقتصادی بر جمهوری 
اسالمی را به سطح بی سابقه ای برساند. اندکی پیش از 
این، کاخ سفید، در اقدامی بی سابقه، کل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی ایران را در فهرست سازمان های تروریستی 
وزارت خارجه آمریکا قرار داد. اقدامات تقابل جویانه پی 
در پی آمریکا، که اآلن تقریبا به اوج خود رسیده است، 
احتماال بزودی با اقدامات متقابل ایران مواجه خواهد شد.

مقامات ایران تاکید می کنند که توافق هسته ای سال 
۲۰۱۵ در ظاهر بین شش کشور منعقد شد، ولی در واقع 
متعلق به کل جامعه جهانی است. اما خروج یکجانبه 
بر جمهوری  اقتصادی  حداکثری  فشار  اعمال  و  آمریکا 
اسالمی، این توافق را به قدری تضعیف کرده است که 

»هر لحظه امکان پایان یافتن آن وجود دارد.«
در روز های اخیر، خصوصا پس از تشدید تالش های 
ایران،  نفت  صادرات  رساندن  صفر  به  برای  آمریکا 
هشدار های مقامات ایرانی در مورد احتمال خروج ایران 
از توافق هسته ای بیشتر شده است و حتی برخی محافل 
برابر آمریکا  ایران در  اقدام متقابل  از  نزدیک به دولت 
در آینده نزدیک سخن می گویند. در همین رابطه، سید 

به  او  از  ایرانی، که  حسین موسویان، دیپلمات پیشین 
عنوان چهره نزدیک به دولت یاد می شود، اخیرا در توئیتی 
به زبان انگلیسی مدعی شد در ماه جاری میالدی ایران 
اقداماتی در پاسخ به آمریکا انجام خواهد داد. موسویان 
نوشت: »ترامپ در ماه مه ۲۰۱۸ از برجام خارج شد و ایران 
یک سال صبوری کرد. در آغاز مه ۲۰۱۹ ایران گام های 
متقابلی را آغاز خواهد کرد و آمریکا باید صبوری ایران را 

برای مدت یک سال جبران کند تا دو طرف به اهرم کافی 
برای توافق و جلوگیری از جنگ دست یابند.«

این دیپلمات پیشین مشخص نکرده است که دقیقا 
اظهارات  از مجموع  اما  ایران چیست.  متقابل  اقدامات 
مقامات ایرانی اینگونه برمی آید که احتماال خروج از برجام 
هسته ای  جنگ افزار های  گسترش  منع  پیمان  حتی  و 
این،  از  پیش  بود.  خواهد  گزینه ها  از  یکی  )ان پی تی( 

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران، 
صریحا گزینه خروج از ان پی تی را مطرح کرده بود. او در 
سفر اخیرش به نیویورک، در پاسخ به این پرسش که پیش 
از این مسئله خروج ایران از ان پی تی به عنوان یکی از 
گزینه ها مطرح شده بود، اما در این سفر به آن نپرداختید، 
است.  متعدد  اسالمی  جمهوری  »انتخاب های  گفت: 
مقامات کشور در حال بررسی آن هستند، حسب اینکه 
چگونه اقدام شود، انتخاب های متعددی است که آنچه 
مطرح کردید، یکی از آن هاست.« سید عباس عراقچی، 
احتمال  لحن صریح تری،  با  ایران،  خارجه  وزیر  معاون 
خروج از برجام را بعید ندانسته است. او، روز سه شنبه 
ترکیه در  استراتژیک  تفکر  انستیتوی  طی سخنرانی در 
آنکارا، با بیان اینکه صبر ایران در آستانه لبریز شدن است، 
تصریح کرد: »قرارداد هسته ای بیشتر از آنکه اقتصادی 
باشد یک توافق امنیتی بوده که با کل جهان در ارتباط 
است و در حالی که برجام بدلیل موضع آمریکا به مخاطره 

افتاده، هر لحظه امکان پایان یافتن آن وجود دارد.«
تحلیلگران بین المللی نیز معتقدند که دولت ترامپ 
فشار  اعمال  برای  را  خود  غیرنظامی  ابزار های  تمام 
حداکثری بر ایران به کار گرفته است. اما ایران در مقابل 
این فشار های بی سابقه، سیاست صبر استراتژیک را در 
پیش گرفته است. سیاستی که ممکن است بزودی به 
آینده  برنامه  رئیس  سالوین،  باربارا  برسد.  پایان  نقطه 
ایران در اندیشکده آمریکایی شورای آتالنتیک، یکی از این 
تحلیلگران است. از دیدگاه سالوین، دولت دونالد ترامپ 
از همان آغاز کارش، ایران را تحت فشار قرار داده و در 
عین حال بحران اشاعه هسته ای هم بروز نکرده است. 
به عبارت دیگر، ترامپ دو نتیجه دلخواهش را به طور 
همزمان بدست آورده است. اما سالوین بر این باور است 
که این دوران مطلوب ترامپ رو به پایان است چرا که 
ایران در برابر اقدامات تقابلی کاخ  کاسه صبر مقامات 

سفید لبریز شده است.

اتحادیه اروپا می گوید برای مقابله با تحریم های جدید 
واشنگتن علیه کوبا یا به سازمان تجارت جهانی شکایت 
می برد یا برای حفظ منافع شرکت هایش، از تحریم متقابل 

علیه آمریکا استفاده می کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، فدریکا 
امروز  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول  موگرینی 
پنجشنبه اعالم کرد اعمال محدودیت های یک جانبه علیه 
کوبا متناقض با قوانین جهانی است و اتحادیه اروپا نسبت 

به آن موضع گیری خواهد کرد.
وی برای مواجه با آمریکا به طرح شکایت در سازمان 

تجارت جهانی و همچنین ایجاد یک اساسنامه محرمانه 
که به شرکت های اروپایی فعال در کوبا اجازه می دهد 
کنند،  اقدام  متحده  ایاالت  از  غرامت  درخواست  برای 

اشاره کرد.
موگرینی همچنین اعالم کرد که اتحادیه اروپا در این 
زمینه از حمایت کشورهای دیگر هم برخوردار است اما 

نامی از این کشورها نبرد.
تحریم های  اعالم  از  پس  و  گذشته  هفته  هم  کانادا 
جدید آمریکا علیه کوبا هشدار داد که اجازه ضرر و زیان 
شرکتهای کانادایی فعال در کوبا را نخواهد داد. تازه ترین 

تحریم های کاخ سفید علیه دولت کوبا به بهانه حمایت 
هاوانا از نیکالس مادورو رئیس جمهوری ونزوئال اعمال 

می شود.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیروز در پیامی 
توئیتری مدعی شد: اگر نیروهای نظامی و شبه نظامی 
که  را  خود  اقدامات  دیگر  و  نظامی  عملیات  فوراً  کوبا 
انجام  ونزوئال  اساسی  قانون  تخریب  و  قتل  هدف  با 
تحریم های  نکنند،  متوقف  کامل  طور  به  می شود، 
شدید در باالترین سطح علیه هاوانا اعمال خواهد شد. 
امیدوارم سربازان کوبایی فوراً و به صورت صلح آمیز به 

جزیره خود بازگردند.
فرودین ماه  اواخر  واشنگتن  که  است  حالی  در  این 
سرمایه گذاری خارجی در کوبا را نیز مشمول تحریم کرد 
و مدعی شد: آمریکایی ها می توانند علیه شرکت هایی که 
در امالک مصادره شده توسط کوبا در جریان انقالب سال 
شکایت  آمریکا  دادگاه های  در  داشته اند،  نفعی   ۱۹۵۹

کنند.
برای  آمریکا  قبلی  دولت های  که  است  حالی  در  این 
کاهش تنش با کوبا، این قانون را که سال ۱۹۹۶ تصویب 

شد؛ اجرایی نکردند.

شمارش معکوس برای آغاز نبرد سهمگین ادلب
چرا عملیات حتمی است؟

اعزام گسترده نیرو و ارسال تجهیزات زیاد از سوی ارتش سوریه به حومه 
ادلب، گواه بر نزدیک شدن آغاز نبرد سخت برای پیچیدن طومار گروههای 

مسلح و تروریستی است که در شمال سوریه حضور دارند.
خبرگزاری مهر، گروه بین الملل - فرزاد فرهادی: دمشق آماده بازپس گیری 
استان ادلب و حومه ادلب و سپس حرکت به سوی شرق فرات برای باز پس 
گیری آن می شود. تروریست هایی که در حومه دمشق و غوطه شرقی و حومه 
غربی دمشق بودند؛ گروههای تروریستی تا به دندان مسلحی بودند که در 
تونل ها و استحکامات زیرزمینی قرار داشتند و همچنین تروریست هایی که 
در جنوب سوریه و مناطق دیگر بودند، هرگز فکر نمی کردند که ارتش سوریه 
بتواند این مناطق را از دست آنها خارج کند؛ اما ارتش سوریه آنها را بیرون 
کرد و این قطعاً درباره ادلب و گروه هایی که در شرق فرات هستند، نیز رخ 

خواهد داد.
روند اعزام نیرو و ارسال سالح و تجهیزات به محورهای ادلب و حومه شمالی 
حماه و غرب حلب و شمال الذقیه با هدف باز پس گیری ادلب و باقیمانده 

اراضی در شمال سوریه که از مدتی قبل آغاز شده است، ادامه دارد.
این در حالی است که ارتش سوریه اعالم کرده است که پس از آزادسازی 
ادلب، شرق فرات مسیر بعدی است یعنی جایی که نیروهای مورد حمایت 

آمریکا هستند.
ارتش سوریه که در مرزهای استان ادلب و حومه شمالی حماه و شمال 
شرقی الذقیه مستقر شده است هم اکنون آماده عملیات است زمان دقیق 
آن را شرایط و اوضاع مشخص می کند. آزادسازی ادلب پیچیدگی های خود 
را به همراه دارد اما آزادسازی قطعی است و شمار زیاد تروریست های جبهه 
النصره در ادلب و غرب حلب نمی تواند مانع از ارتش سوریه شود به ویژه که 

حق دمشق است که بر همه اراضی خود مسلط شود.
آشنایی با ادلب

استان ادلب از شمال به ترکیه، از شرق به حلب و از جنوب به استان حماه 
و از غرب به استان الذقیه محدود می شود. ادلب هفتمین استان سوری از نظر 
مساحت است و تعداد ساکنان آن قبل از ۲۰۱۱ حدود یک میلیون و پانصد 
هزار نفر بود. شهرهای مهم این استان ادلب، معره النعمان، جسرالشغور، 
اریحا و حارم هستند. این استان باغات زیتون زیادی دارد و بخش اعظم زیتون 
سوریه در این استان است. ادلب از تنوع جغرافیایی برخوردار است کوه های 
حارم، االربعین و الزاویه و نیز دشت های حاصلخیزی دارد که دارای منابع 

آب های زیرزمینی است.
گروههای تروریستی که در ادلب حضور دارند

گروههای تروریستی مختلفی در ادلب حضور دارند که مهمترین گروه ها 
عبارتند از هیئت تحریر الشام که جبهه النصره نامیده می شود و نامش را 
به هیئت التحریر الشام تغییر داده است این گروه به ویژه از جوالی ۲۰۱۷ 

بیشترین نفوذ را درادلب به دست آورده است.
البادیه و المالحم است که دو گروهی  از دیگر گروه ها در ادلب جیش 
کوچک هستند که در جنوب ادلب می جنگند. در ۱۱ ژانویه ۲۰۸ جیش المالحم 
با صدور بیانیه ای اعالم کرد که در کنار جیش البادیه در جنوب ادلب می 

جنگد.
حزب الترکستانی االسالمی از دیگر گروههای تروریستی وابسته به القاعده 
است که شکل گیری آنها در استان شینجیانگ در شمال غرب چین است 
اما در سوریه حضور دارند. این گروه دارای ابزاری رسانه ای مانند شبکه ویژه 

تلگرامی هستند که بیانیه ها و فعالیت خود را از این طریق منتشر می کنند.
گروه تکفیری داعش که بر روستاها و شهرک هایی میان حماه و ادلب مسلط 

است و آنها را از هیئت تحریر الشام گرفت است.

همچنین گروههای دیگری مانند احرار الشام، که هیئت تحریر الشام در 
جوالی ۲۰۱۷ بر مناطق آنها مسلط شد، جنبش موسوم به نورالدین زنگی، 
جیش االحرار، فیلق الشام، جیش العزه )بخشی از ارتش آزاد سوریه( و برخی 

گروههای کوچک تر در ادلب حضور دارند.
چرا نبرد ادلب حتمی است؟

»مسلم شعیتو« رئیس مرکز فرهنگی عربی-روسی و از تحلیلگران امور 
نظامی گفت: »عملیات نظامی ضد تروریست ها در ادلب حتمی است زیرا 

روسیه با تعویق انداختن آن تا زمان نامعلوم موافق نیست 
اظهارات والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این باره به مثابه پیامی به 
رهبران ترکیه و فرصت جدید برای بیرون کردن این تروریست ها از ادلب است 

زیرا گزینه ای غیر از آزادسازی کامل اراضی سوریه نیست.
قبالً با رهبران ترکیه درباره خروج این تروریست ها از ادلب توافق شده، اما 
اجرایی نشده است. عملیات نظامی حتمی است و این عملیات را ارتش سوریه 
با حمایت هوایی روسیه انجام می دهد زیرا روسیه با تعویق انداختن آن را تا 
زمان نامعلوم مخالف است به ویژه که این عملیات در تابستان گذشته به 
تعویق افتاد«. والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به موضع گیری درباره 
ادامه  ادلب  تروریسم در  با  به مبارزه  افزود: »ما  و  پرداخت  ادلب سوریه 
می دهیم و احتمال عملیات نظامی گسترده در ادلب بعید نمیدانم اما این به 
شکل سریع نخواهد بود. باید به اوضاع غیرنظامیان قبل از اتخاذ هر تصمیمی 

درباره عملیات نظامی در ادلب توجه شود«.
سرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه درباره ادلب سوریه گفت: »تروریست ها 
تا ابد نمی توانند در ادلب باقی بمانند و مشکل آنجا باید حل شود. باید 

تروریست ها در ادلب نابود شوند«.
ولید المعلم وزیر خارجه سوریه نیز بیان کرد: »اولویت در حال حاضر 

آزادسازی ادلب از لوث تروریست هاست«.
فیصل المقداد معاون وزیر خارجه سوریه نیز اعالم کرد: »ترکیه بداند که 
ما اجازه ماندن گروههای مسلح در ادلب را نمی دهیم. تصمیم دمشق بر 
آزادسازی همه اراضی سوریه است و ادلب هم از این قاعده مستثنی نیست. 
ترک ها و دیگران بدانند که سوریه مصمم به پاکسازی همه اراضی خود است«.

این در شرایطی است که حمالت تروریست های به مناطق مسکونی و نیز به 
پایگاه حممیم که روس ها در آن هستند، سبب شروع شمارش معکوس برای 

آغاز نبرد ادلب شده است ؛
به ویژه که توافق سوچی میان روسیه و ترکیه راه به جایی نبرده است و 
ترکیه تاکنون در قبال حمالتی که تروریست ها از منطقه عاری از سالح علیه 

ارتش سوریه و مناطق اطراف آن انجام می دهند، موضعی نداشته است و 
برخی رسانه ها از بستن جاده مواصالتی حماه-ادلب از سوی گروه موسوم به 
جیش العزه و مخالفت با گشت های نظامی ترکیه-روسیه در منطقه و تهدید 
این گروه به هدف قرار دادن و کشتن هر نظامی روسی که به منطقه وارد 

شود، خبر داده اند.
»محمد عباس« کارشناس امور نظامی درباره عملیات ادلب گفت: »سه 
مانع در برابر اقدام نظامی در ادلب وجود دارد؛ نخست، بُعد انسانی که ارتش 
سوریه تا حد ممکن تالش می کند که ادلب را بدون اقدام نظامی آزاد کند 
زیرا به جان غیرنظامیان توجه دارد. دوم، تالش گروههای تروریستی برای 
انجام حمالت شیمیایی و کشتن شمار زیادی از غیرنظامیان و برانگیختن افکار 
عمومی بین المللی علیه دمشق و سوم، بازی های ترکیه که خود را حامی مردم 
سوریه در ادلب معرفی می کند. از همین رو دمشق به دنبال بازپس گیری 
شهر از طریق گفتگو و هماهنگی با دوستان روس خود است اما هنگامی که 
صبر سوری ها به سر آید نیروهای مسلح سوریه آماده اند. ارتش سوریه مدت 
زمان زیادی صبر نخواهد کرد به ویژه که تحرکات گروههای مسلح و حمالت 

آنها به شمال حماه تشدید شده است«.
دشواری نبرد ادلب و تحرکات آمریکا و متحدانش

آنچه باید گفت این است که عملیات ادلب آسان نیست و نیاز به عملیات 
نظامی دقیق و قوی دارد زیرا هم از سویی افراطی ترین گروه ها از همه جای 
سوریه در این منطقه النه کرده اند و از سویی آمریکا و متحدان منطقه ای 
آنها تمام تالش خود را برای ممانعت از موفقیت ارتش سوریه به کار خواهند 
بست. اما فارغ از دشواری های نبرد و کارشکنی ها آمریکا و متحدانش، نبرد 
ادلب نبردی سرنوشت ساز است زیرا به شکل نهایی اوضاع را مشخص می کند 
زیرا هر که از نظر نظامی برنده باشد از حیث سیاسی هم برنده خواهد بود. 
ارتش سوریه با حمایت هوایی روسیه آماده عملیات برق آسا برای آزادسازی 

ادلب است.
اما آنچه می توان گفت این است که ایاالت متحده آمریکا نگران این است که 
ارتش سوریه همه نقاط تمرکز نظامی و میدانی که آمریکا و متحدان منطقه ای 
می توانند از آن برای فشار بر دمشق استفاده کنند از دست آنها خارج کند 
به ویژه که نبرد ادلب مرحله آخر از مراحل آزادسازی کل جغرافیای سوریه از 

لوث تروریسم خواهد بود.
با آزادسازی ادلب برگه برنده و عامل فشار ضد ارتش سوریه از دست 
ادلب، دولت  آزادسازی  با  آنها خارج می شود.  گروههای مسلح و حامیان 
سوریه به شرایط قبل از بحران باز می گردد و مفهومش این است که کسانی 
که جنگی چند ساله علیه سوریه را به راه انداختند دست خالی باز خواهند 
گشت و دمشق پیروز از این جنگ خارج خواهد شد و این را آمریکایی ها 
نمی خواهند و از همین رو به همه سناریوها و از جمله سناریوی شیمیایی 

روی می آورند.
از نگاه ناظران امور سوریه باید نبرد ادلب با آتش سنگین همراه باشد و 

پرونده جنگ سریعاً بسته شود.
جنگ در سوریه که از حلب و القلمون در حدود دو سال قبل شروع شده 
بود به پایان راه خود در ادلب یعنی آخرین مناطق تحت کنترل گروههای 
تروریستی نزدیک می شود. دمشق آماده نبرد بزرگ در ادلب و بستن پرونده 

مناطق شمال سوریه هم مرز با ترکیه می شود.
ادلب پایگاه شورشیان و تروریست هایی است که از همه مناطق در آن گرد 
آمده اند. ادلب با پیچیدگی های بسیاری نسبت به جبهه های قبلی همراه 
است و پیشگویی درباره روند تحوالت میدانی دشوار است و باید منتظر 

روزهای آتی ماند اما عزم دمشق بر سیطره بر همه مناطق سوریه است.

روزنامه صبح ایران


