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شمال  در  مهمی  اتفاقات  گذشته  روز  چند  در 
سوریه به ویژه مناطق اشغال شده توسط تروریست 
این  آخر  های  نفس  از  که حکایت  داده  ها روی 
گروه ها دارد. در دو استان شمال غرب سوریه یعنی 
ادلب و حلب )هم مرز با ترکیه( که بخش هایی 
از این دو استان در تصرف گروه های تروریستی 
به  تروریستی  های  گروه  سو  یک  از  باشد،  می 
جان هم افتاده اند و از سوی دیگر این مناطق با 
زیادی  و خسارات  مواجه شده  ها  بمباران روس 
به تروریست ها وارد شده است.مرحله جدید این 
درگیری های شدید در ۱۹ مهرماه گذشته آغاز شده 
و دلیل آغاز آن پس از بازداشت دو نفر از سرکردگان 
الحمزه"  "فرقه  به  موسوم  تروریستی  گروه  ارشد 
تروریستی  "تیپ سوم" گروه  به اصطالح  توسط  
موسوم به "الجبهه الشامیه" وابسته به ترکیه، به دلیل 
اثبات دست داشتن در ترور یک فعال رسانه ای بود.
بر همین اساس، عناصر تروریست "الجبهه الشامیه" 
به مقرهای عناصر تروریست فرقه الحمزه در شهر 
الباب در شمال حلب حمله کردند و عناصر فرقه 
الحمزه نیز  پاسخ این اقدام عناصر الجبهه الشامیه 
گروههای  از  تروریستی  گروه  دو  دادند.این  را 
تروریستی موسوم به "جنبش التحریر و البناء و احرار 
الشام و جبهه النصره" کمک خواستند که به دنبال 
آن، تجهیزات نظامی گسترده ای به شهر الباب ارسال 
شد، اما در هنگام عبور از شهر عفرین، این کاروان 
به عفرین  قرار گرفت و درگیری ها  هدف حمله 
کشیده شد.در اثر این درگیری ها تاکنون دهها نفر از 
عناصر دو طرف کشته شده و شمار زیادی نیز زخمی 
شده اند.در این درگیری ها همچنین خسارت های 
زیادی به منازل و دارایی های مردم وارد منطقه وارد 
شده است. در نتیجه این درگیری ها گروه تروریستی 
جبهه النصره )تحریرالشام( کنترل ۵ روستا در عفرین 
را به دست گرفته و گروه تروریستی الجبهه الشامیه 
نیز بر۴ روستا در الباب مسلط شده و عناصر گروه 
تروریستی فرقه الحمزه که تا پیش از آن در آنجا 

مستقر بودند، از آن مناطق اخراج شدند.
به  روسی  های  افکن  بمب  حمله  میان  این  در 
مواضع تروریست ها جالب توجه است؛ در حالی 
که گروه های تروریستی در شمال غرب سوریه و 
در مناطق یاد شده )در سطرهای باال قید شد( بانفس 
های آخر تروریست ها در شمال سوریههم درگیر 
بودند، نیروی هوایی روسیه از فرصت استفاده کرده 
و به صفوف هر دو طرف حمله کرد که بنابر اعالم 
منابع روسی حدود یکصد تروریست فقط در اثر 

بمباران روس ها به هالکت رسیدند.
روسی  مرکز  معاون  ایگوروف"  "اولیگ  ژنرال 
آشتی در سوریه در این باره اعالم کرد که در مناطق 
شمال غرب سوریه که در تصرف ترکیه و تروریست 
ها قرار دارد، درگیری میان گروه های تروریستی در 

دو منطقه "عفرین" و "اعزاز" همچنان ادامه دارد.
کارشناس  و  بازنشسته  سرتیپ  الحسن"  "ترکی 
درگیری  درخصوص  سوری  نظامی  مسایل  ارشد 
های شمال غرب سوریه میان گروه های تروریستی 
میان  گرفته  شکل  های  »درگیری  که  است  معتقد 
گروه های تروریستی در شمال کشور در ماه جاری 
و  شده  آغاز  )تیرماه(  ژوئن  ماه  از  اساسا  میالدی، 
سپس  گسترش یافت«. وی با تاکید بر این که همه 
گروه های حاضر در شمال غرب سوریه تروریستی 
هستند، می گوید، »چه آن دسته که همانند هیات 
تحریر الشام )جبهه النصره سابق( و احرار الشام و 
داعش وابسته به القاعده هستند و چه آن دسته که از 
نظر شکل گیری وابسته به اخوان المسلمین هستند، 
همه دارای تفکر تکفیری – تروریستی هستند، هر 
چند این گروه ها از نظر اعتقادی و خط مشی و شیوه 
مدیریت و شرایط شکل گیری و رویکرد با یکدیگر 
تصرف  تحت  مناطق  تشریح  با  می کنند«.وی  فرق 
گروه های تروریستی در شمال غرب سوریه، می 
افزاید، »منطقه ای که از عفرین تا الباب و جرابلس 
امتداد یافته در اختیار اخوانی ها و گروه های نژادی 
ترکمن به سرکردگی سازمان اطالعات ترکیه قرار 
دارد و در ادلب گروه های تروریستی مهاجر )از دیگر 
کشورها( تسلط دارند که از جمله اُیُغورها، چچنی ها، 
ترکستانی ها، مغربی ها، جبهه النصره و احرار الشام 
هستند و همواره از نقطه ای به نقطه دیگر در منطقه 
)برای در امان ماندن از حمالت هوایی روس ها و 
سوری ها( نقل مکان می کنند، اما در واقع همچون 

مین می مانند که هر لحظه آماده انفجار است«.
این سرتیپ سوری با تشریح اختالفات موجود 
میان حامیان گروه های تروریستی در شمال سوریه 
در  ترکیه  و  آمریکا  میان  اکنون  »هم  گوید،  می 
ایاالت متحده  دارد.  شمال سوریه اختالف وجود 
شمال  در  را  مذهب  سنی  اقلیم  یک  می خواهد 
جبهه  و  الشام  جبهه  های  گروه  آن  در  که  حلب 
ملی و قسد حضور دارند، ایجاد کند؛ یعنی در واقع 
آمریکایی ها می خواهند قسد )نیروهای ُکرد سوریه 
که با آمریکایی ها هم پیمان هستند( را با گروه های 

تروریستی موجود در پایگاه التنف ادغام کند.
وی می افزاید: »وقتی آمریکا پایگاه التنف را در 
سوریه(  )جنوب  اردن  و  عراق  سوریه،  میان  مرز 
اشغال کرد، در صدد تشکیل یک اقلیم مستقل در 
منطقه واقع میان مرز عراق و سوریه برآمد و این 
امر به دغدغه اصلی آمریکا تبدیل شد؛ یانکی ها در 
شمال سوریه نیز یک چنین هدفی را دنبال می کردند، 
زیرا شبه نظامیان قسد که زیر چتر حمایتی آمریکا 
در  آمریکا  دارند؛   منطقه حضور  این  در  هستند، 
همچون  شهرهایی  در  عراق  داخل  در  حال  عین 
الرمادی و موصل نیز  می خواست یک منطقه سنی 
مذهب ایجاد کند و با این کار به دنبال آن بود که 

ارتباط جغرافیایی موجود میان ایران، شیعیان عراق 
و سوریه تا لبنان را قطع نماید، اما جبهه مقاومت از 
همان ابتدا به این توطئه آمریکا پی برد و بر همین 
اساس پس از آزادسازی منطقه البادیه توسط جبهه 
مقاومت اسالمی یک نوع رقابت میان این محور و 
گروه های تروریستی به سرکردگی آمریکا به منظور 
تسلط یافتن بر مرزهای عراق و سوریه آغاز شد«.  
در واقع باید گفت که هدف اصلی جبهه النصره 
به عنوان بزرگترین و خشن ترین گروه تروریستی 
حاضر در سوریه )پس از داعش( تسلط کامل بر 
تمامی مناطق میان ادلب و جرابلس به طور یکپارچه 
می باشد که این مساله تقریبا اتفاق افتاده است هر 
چند مناطق تحت تصرف گروه های تروریستی در 

شمال غرب سوریه کمتر از پنج درصد می باشد.
بر اساس آخرین اخبار دریافتی از منطقه، هم اکنون 
گروه تروریستی جبهه النصره یا همان هیأت تحریر 
الشام و متحدان آن شهر عفرین را تصرف کرده و 
بر آن مسلط شده اند، شهری که تا پیش از آن در 
تصرف دیگر گروه تروریستی یعنی "فرقه الشامیه" 
بود. نکته مهمی که در این میان وجود دارد و باید 
گفت اشتباهی از سوی رسانه ها رخ می دهد این 
است که گفته شده گروه تروریستی "فرقه الشامیه" 
فقط وابسته به ترکیه می باشد و این موضوع کامال 
اشتباه است، چرا که تمامی گروه های تروریستی 
حاضر در استان ادلب و شمال حلب همگی زیر 
پرچم ترکیه قرار دارند و از سوی آنکارا تجهیز و 
پشتیبانی می شوند، ولی این گروه ها، یکدیگر را 
قبول ندارند. نکته بعدی این که تنها دو راه در مقابل 
گروه های تروریستی حاضر در شمال غرب سوریه 
به آغوش ملت و دست  بازگشت  یا  وجود دارد؛ 
برداشتن از اقدامات ضدانسانی خود و آباد کردن و 
ساخت کشورشان، یا این که منتظر مرگ خفت بار 
باشند، همانگونه که سران و عناصر داعش در سال 

۱۳۹۶ آن گونه سرنوشتشان رقم خورد.
سال  دوازدهمین  وارد  که  سوریه  جنگ  شرایط 
خود شده، هم اکنون به نفع مردم، دولت و ارتش 
سوریه تقریبا روبه پایان است و شرایط یک دهه 
این کشور  تجزیه  و  ثابت کرده که جنگ  گذشته 
که دشمنان مردم سوریه خواهان آن بوده و هستند، 
وحدت  و  باشد  می  خورده  شکست  ای  پروژه 
ارتش  مردم،  پایمردی  و  استقامت  کنار  در  ملی 
مقاومت  جبهه  زحمات  کنار  در  سوریه  دولت  و 
اسالمی نگذاشت که تجزیه این کشور که خواست 
بخورد.همانگونه  رقم  بود،  سوریه  دشمنان  اصلی 
که "ترکی الحسن" کارشناس و تحلیل گر سوری 
اعالم کرده، تحقق اصل حاکمیت ملی و تمامیت 
راه حل سیاسی در سوریه  تنها  استقالل،  و  ارضی 
است و راه دیگری وجود ندارد و تروریست ها و 

حامیان آنها باید این مساله را بدانند.

نفس های آخر تروریست ها در شمال سوریه
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از هر ابزاری برای مقابله 
با پهپادهای ایرانی 

استفاده می کنیم
با  مقابله  به  نوبت  وقتی  گفت:  پرایس  ند 
از  می رسد،  ایران  بی ثبات کننده  فعالیت های 

تمامی ابزار ها استفاده خواهیم کرد.
»ند پرایس« سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
با تکرار برخی فضاسازی ها در خصوص انتقال 
در  استفاده  برای  روسیه  به  ایرانی  تسلیحات 
ابزار  هر  از  کشورش  که  گفت  اوکراین،  جنگ 

ممکن برای مقابله با این روند استفاده می کند.
به  پاسخ  در  وی  اسپوتنیک،  از  گزارش  به 
چگونه  متحده  ایاالت  این که  بر  مبنی  پرسشی 
تصمیم دارد با انتقال تسلیحات ایران به روسیه 
مقابله کند، گفت: »ما ابزار هایی داریم که فراتر از 
تحریم ها و سایر اقدام های اقتصادی است، قرار 
است کاری را انجام دهیم که در نهایت به نفع 
به  ایران  از  فناوری ها  این  جریان  با  تا  باشد  ما 
کشور ها و سازمان های سراسر جهان مقابله کرده 

و از آن جلوگیری کنیم«
پرایس در ادامه گفت: »البته قرار نیست از قبل 
اعالم و اطالع رسانی کنیم. اما همانطور که قباًل 
نشان دادیم، وقتی نوبت به مقابله با فعالیت های 
ابزار ها  تمامی  از  می رسد،  ایران  بی ثبات کننده 

استفاده خواهیم کرد«.
جوزپ بورل: 

ایران باید تمام 
زندانیان را آزاد کند

جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
آمریکای  کشورهای  نشست  حاشیه  در  اروپا 
پرونده  و  ایران  زنان  از  حمایت  درباره  التین 
اتمی ایران گفت که فشارهای سیاسی بر تهران 
اعمال شده و اتحادیه اروپا خواهان پاسخگویی 
اجازه  که  خواست  ایرانی  مقامات  از  او  است. 
تظاهرات مسالمت آمیز را بدهند و تمام زندانیان 

را آزاد کنند.
برای  آلمان  خارجه  وزارت  حال،  همین  در 
احضار  را  اسالمی  جمهوری  سفیر  بار  دومین 
نیز احضار و   این  از  کرد. محمود فرازنده پیش 
 ناخرسندی آلمان از سرکوب اعتراضات در ایران 
که  است  حالی  در  این  بود.  شده  ابالغ  وی  به 
روز  ایران  در  آلمان  موتسل، سفیر  هانس-اودو 
پنجشنبه ۵ آبان )۲۷ اکتبر( از سوی علی باقری، 
جمهوری  خارجه  امور  وزارت  سیاسی  معاون 
مقامات  اظهارات  باقری،  شد.  احضار  اسالمی 
را  ایران  در  مردمی  اعتراضات  مورد  در  آلمانی 
ایران  در  قانون شکنی"  و  اغتشاش  "تحریک 
توصیف کرد و آن را "غیر قابل قبول" دانست. 
علی باقری گفت که جمهوری اسالمی نسبت به 
"رعایت حقوق بشر" و "حق اجتماع مسالمت" 
آمیز اهتمام می ورزد و کشورهای غربی را عامل 
مسالمت آمیز"  اجتماعات  کشاندن  "به خشونت 
دانست. باقری همچنین حمله تروریستی به حرم 
شاه چراغ را "در امتداد تحرکات خشونت طلبانه 
برخی  که  دانست  طلبانه ای  مرج  و  هرج  و 
کشورهای اروپایی و آمریکا حامی و مروج آن 
بود ه اند«. سفیر آلمان نیز گفت "نظرات حکومت 
منعکس  برلین  در  ذیربط  مقامات  به  را  ایران 

خواهد کرد".
پیشتر آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان در یک 
حکومتی  ضد  اعتراضات  بە  توییت  رشتە 
ضمن  و  دادە  نشان  واکنش  ایران  در  جاری 
بود:  گفتە  اعتراضات،  خواندن  ”شجاعانه“ 
»رژیم )ایران( روز بە روز با خشونت بیشتری 
عمل می کند. ما پیشتر هم روابط خود را محدود 
کردە بودیم، اما با دولتی کە اینگونه غیر انسانی 
داشت.  معمولی  روابط  نمی توان  می کند،  رفتار 
ما روابط خود را با شرایط روز منطبق خواهیم 

کرد.«
ایران موظف به ارائه 

توضیحات درباره برخی 
سایت های اعالم نشده، است 

اتمی مدعی  انرژی  بین المللی  مدیرکل آژانس 
توضیحات  ارائه  به  موظف  ایرانیان  که  شد 
درخصوص ذرات اورانیوم کشف شده در برخی 

سایت های اعالم نشده هستند.
بین المللی  آژانس  مدیرکل  گروسی،   رافائل 
انرژی اتمی روز جمعه در اظهاراتی درخصوص 
تحقیقات پادمانی در ایران گفت: آن ها )ایرانیان( 
باید کارهایی که موظف  به انجام دادنش هستند 
این  دارند.  تعهداتی  آن ها  بدهند.  انجام  را 
از  تحقیقات(  )این  و  نمی شود  محسوب  لطف 
آنجا  اگر چیزی در  انجام نمی گیرد.  روی فشار 
باید  باشد،  آنجا  در  نمی بایست  که  دارد  وجود 

درخصوص آن توضیحاتی ارائه دهند.
گروسی در ادامه با اشاره به افزایش حمالت 
شخصی ایرانیان علیه وی عنوان کرد: در بازه ای، 
برای  اصلی  مشکل  بنده  که  می گفتند  برخی 

برجام هستم. می توانید تصور کنید؟
ژرونال  استریت  وال  خبرنگار  همچنین 
میان  در  گروسی  که  که  نوشت  توییتی  در 
تغییری  که  داشته  اشاره  خود  صحبت های 
و  ایجاد  ایران  در  آژانس  پادمانی  تحقیقات  در 

پیشرفتی حاصل نشده است.

به  خطاب  اظهاراتی  در  آلمان  دولت  رییس   
مردم این کشور گفت که جنگ اوکراین و روسیه، 
روابط میان برلین و مسکو را تخریب کرده و دو 

کشور را در برابر یکدیگر قرار داده است.
به گزارش از رویترز، »فرانک والتر اشتاین مایر« 
در سخنانی که از تلویزیون ملی این کشور پخش 
به  آلمانی ها گفت: حمله روسیه  به  شد، خطاب 
و  برلین  روابط  در  تاریخی  تخریبی  اوکراین، 

مسکو رقم زده است.
»میخائیل  رویای  جنگ  این  افزود:  وی 
گورباچف« آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی 
درباره "خانه  مشترک اروپایی " را در هم شکست.

آلمانی،  دموکرات  سوسیال  مدار  سیاست  این 
جنگ روسیه و اوکراین را سرآغاز دوره جدیدی 
برای  جایی  دیگر  کرد:  تاکید  و  اعالم  تاریخ  از 
و  )آلمان  ما  کشورهای  و  نمانده  کهنه  رویاهای 

روسیه( امروز در برابر یکدیگر ایستاده اند.
اینکه  بیان  با  اظهارات  این  در  مایر  اشتاین 
سال های سخت تر و دشواری در پیش است، ادامه 
داد: جنگ روسیه و اوکراین نظم امنیت اروپا را به 

خاکستر تبدیل کرده است.
عنوانی  که  آلمان  دولت  رئیس  عنوان  به  وی 
کشور  این  سیاسی  ساختار  در  تشریفاتی  بیشتر 
را  روسیه  جمهور  رئیس  پوتین  والدیمیر  است، 

مسئول ناآرامی در اروپا اعالم کرد.
آبان  آلمان روز سه شنبه سوم  رئیس جمهوری 
او  کرد.  سفر  کی یف  به  غیرمنتظره  سفری  در 
که  داد  اوکراینی ها وعده  به  این سفر  در جریان 

زمینه  در  خصوص  به  کمک ها  ارسال  کشورش 
گفتنی  داد.  خواهد  ادامه  کی یف  به  را  پدافندها 
است که این نخستین سفر وی به اوکراین از زمان 

آغاز درگیری ها در این کشور بود.
میخائیل گورباچف آخرین رهبر اتحاد جماهیر 
شوروی بود که از طریق تعامل با رهبران بلوک 
بین الملل  به جنگ سرد و فضای دوقطبی  غرب 
اصالحی  سیاست های  حال  همین  در  داد.  پایان 
او به ویژه در حوزه سیاسی و سیاست خارجی 
شوروی  جماهیر  اتحاد  برای  را  عمر  پایان 
از  یکی  می توان  حتم  به  را  گورباچف  زد.  رقم 
قرن  دوم  نیمه  در  جهان  رهبران  تاثیرگذارترین 
کشورهای  از  بسیاری  رهبران  دانست.  گذشته 
و  صلح«  »مرد  عنوان  به  را  گورباچف  غربی 

پایان دهنده جنگ سرد ستوده اند.

یک مقام ارشد دولت روسیه این احتمال را مطرح 
تجاری  ماهواره های  است  ممکن  مسکو  که  کرد 
کشورهای غربی را به ظن مورد استفاده قرار گرفتن 
و  دهد  قرار  اوکراین هدف  در تالش های جنگی 

ساقط کند.
اوکراین  پایه  بلند  اذعان مسئوالن  به  در حالیکه 
توسط  کشور  این  زیرساخت های  بمباران  کارزار 
ارتش روسیه همچنان ادامه دارد کرملین از احتمال 
هدف قرار دادن ماهواره های غربی خبر داده است.

پنجشنبه  روز  روسیه  دولت  ارشد  مقام  یک 
این احتمال را مطرح کرد که مسکو ممکن است 
ظن  به  را  غربی  کشورهای  تجاری  ماهواره های 
جنگی  تالش های  در  گرفتن  قرار  استفاده  مورد 

اوکراین هدف قرار دهد و ساقط کند.
بر  ناگزیر  یافتن،  تحقق  صورت  در  تهدید  این 
خصوص  در  فزاینده  نگرانی های  و  بیم  شدت 
تشدید درگیری های هشت ماهه میان دو کشور و 
نیز باالرفتن خطر رویارویی مستقیم بین روسیه و 

غرب خواهد افزود.
درحال حاضر هنوز هیچ واکنش فوری از سوی 
ایاالت متحده یا توسعه دهندگان ماهواره های تجاری 

در غرب نسبت به این تهدید منعکس نشده است.
ارشد  مقامات  از  یکی  ورونتسوف،  کنستانتین 
وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه بهره بردای از 

ماهواره های غربی برای کمک به تالش های جنگی 
اوکراین را »روندی بسیار خطرناک« توصیف کرد.

برای  ماهواره هایی  چنین  از  غرب  استفاده  وی 
حمایت از اوکراین را »تحریک آمیز« خواند و خطاب 
بین المللی(  امنیت  و  سالح  )خلع  اول  کمیته  به 
شبه  »زیرساخت های  گفت:  متحد  ملل  سازمان 
غیرنظامی می توانند به شکلی قانونی هدف حمالت 

تالفی جویانه قرار گیرند.«
سپس  روسیه  خارجه  وزارت  ارشد  مقام  این 
و  متحده  ایاالت  »دخالت  از  که  کرد  تصرح 
متحدانش در درگیری های نظامی بواسطه بخش هایی 
جمله  از  غیرنظامی،  فضایی  زیرساخت های  از 
بخش هایی که ماهیت تجاری دارند« صحبت می کند.
ماهواره ای  شرکت  هیچ  به  ورونتسوف  آقای 
در  ماسک  ایالن  اگرچه  نکرد،  اشاره  مشخصی 
فضایی تحت  که شرکت  بود  گفته  ماه  این  اوایل 
مالکیت وی موسوم به »اسپیس اکس« به تامین مالی 
سرویس اینترنت استارلینک خود در اوکراین ادامه 
ایاالت  که روسیه همانند  است  داد.گفتنی  خواهد 
متحده آمریکا و چین از توانایی فضایی تهاجمی 
سال  کشور  این  است؛  برخوردار  توجهی  قابل 
گذشته میالدی یک موشک ضدماهواره برای انهدام 
یکی از ماهواره های خود به فضا پرتاب کرده بود.
دلیل  به  را  متحده  ایاالت  اوت گذشته  ماه  مسکو 

کمک های اطالعاتی ماهواره ای به دخالت مستقیم 
در جنگ اوکراین متهم کرده بود. این اتهام پس از 
آن مطرح شد که معاون اطالعات نظامی اوکراین 
در مصاحبه با روزنامه بریتانیایی تلگراف گفته بود 
که کی یف از سامانه های پشرفته راکتی هیمارس که 
از سوی واشنگتن در اختیار اوکراین قرار داده شده 
و  ماهواره ای  تصاویر  از  بهره مندی  با  و  به خوبی 

اطالعات لحظه ای استفاده می کند.
تصاویر ماهواره ای از مناطق درگیری که توسط 
ماهواره ای  تصویربرداری  تجاری  شرکت های 
ایاالت متحده گرفته شده و مختصات آسیب پذیری 
طور  به  می کنند  برجسته  را  روسیه  نظامی  توان 
در  باز  منبع  اطالعاتی  کارشناسان  توسط  روزانه 

توییتر مورد بررسی قرار می گیرد.
ضدحمالت  ضرب آهنگ  کاهش  به  توجه  با 
روزهای  طی  خرسون  جنوبی  منطقه  در  اوکراین 
اخیر که رویترز دلیل آنرا آب و هوای مرطوب و 
سختی زمین و نیز نبود تحوالت چشمگیر در جبهه 
به  که روسیه  عنوان کرده، کی یف می گوید  شرق 
حیاتی  زیرساخت های  تخریب  برای  کارزار خود 

اوکراین پیش از زمستان ادامه می دهد.
مقامات اوکراینی هدف از این کارزار را شکستن 
روحیه مردم برای تداوم مقاومت در برابر حمالت 
ارتش روسیه بوسیله محروم کردن آن ها از امکانات 
اولیه مانند انرژی و گرما در فصل زمستان می دانند 
به  محکوم  استراتژی  این  که  کرده اند  تاکید  و 

شکست است.

لهستان در حالی یک شرکت آمریکایی را برای 
برگزید  خود  هسته ای  نیروگاه  نخستین  ساخت 
که پیشتر نام شرکت های فرانسوی و کره جنوبی 

برای مشارکت در این طرح اعالم شده بود.
ماتئوش  فرانسه،  خبرگزاری  از  گزارش  به 
گذشته  شب  لهستان  وزیر  نخست  موراویچکی 
از  ما  هسته ای  انرژی  پروژه  نوشت:  توئیتی  در 
وستینگ  شرکت  ایمن  و  اعتماد  قابل  فناوری 

هاوس استفاده خواهد کرد.
شکل  به  تصمیم  این  کرد  اعالم  همچنین  وی 
روز چهارشنبه ورشو  وزرای  نشست  در  رسمی 

اتخاذ شده است.
این  نیز  آمریکا  انرژی  وزیر  گرانهولم  جنیفر 
تصمیم را »گامی بلند در تقویت روابط با لهستان 

برای نسل های آینده« خواند.
کلی  مبلغ  کردن  مشخص  بدون  وی 
هاوس  وستینگ  لهستان،  گفت:   سرمایه گذاری، 
را برای اولین بخش از پروژه هسته ای ۴۰ میلیارد 

دالری خود انتخاب کرده است.
فاش  نامش  که  آمریکا  دولتی  ارشد  مقام  یک 

»میلیاردها«  هزینه  با  این طرح  کرد:  عنوان  نشد، 
دالر، هزاران شغل پردرآمد را ایجاد خواهد کرد.

انرژی  تجاری  طرح  یک  تنها  این  افزود:  وی 
امنیت  من  که  آنچه  آن،  وسیله  به  بلکه  نیست، 
آینده  های  دهه  رابرای  نامم  می  هم  به  وابسته 

تعریف خواهیم کرد.
به گفته این مقام آمریکایی که نامش فاش نشد، 
)والدیمیر(  به  صریح  پیامی  لهستان  تصمیم  این 

پوتین رئیس جمهوری روسیه دارد.

این گزارش حاکی است: لهستان از سالها پیش 
تجهیز خود به تاسیسات تولید انرژی هسته ای را 
با اهداف غیرنظامی پیش بینی کرده بود و مساله 
به یک  اوکراین  درگرفتن جنگ  با  انرژی  امنیت 

ضرورت تبدیل شد.
هسته ای  نیروگاه  نخستین  است  امیدوار  ورشو 

در سال ۲۰۲۳ به بهره برداری برسد.
پیشتر پیش بینی شده بود که شرکت برق فرانسه 
 )KHNP  ( جنوبی  کره  گروه  یا   )EDF(

مسئولیت احداث این نیروگاه را برعهده بگیرند.

 الزم شد ماهواره های غربی را هم می زنیم

رئیس جمهوری آلمان:
 برلین و مسکو در برابر هم ایستاده اند

شرکت آمریکایی نخستین
 نیروگاه هسته ای لهستان را می سازد

از ۱۷ سال  پاکستان که  تبعه  اله پراچا«  »سیف 
پیش به اتهام مشارکت با القاعده به اسارت آمریکا 
درآمده و در گوانتانامو محبوس بود، در آخر به 

عنوان مسن ترین زندانی آزاد شد.
با  شنبه  روز  پاکستان  خارجه  امور  وزارت   
صدور بیانیه ای آزادی تبعه ۷۴ ساله خود از زندان 

گوانتانامو را اعالم کرد.
از  پراچا  اله  سیف  است:  آمده  بیانیه  این  در 
گوانتانامو آزاد و امروز ۲۹ اکتبر ۲۰۲۲ به خانواده 

خود در پاکستان ملحق شد.
کشور  این  که  گفت  پاکستان  خارجه  وزارت 
یک فرآیند بین سازمانی گسترده را برای تسهیل 

آزادی تبعه خود تکمیل کرد.
منابع خبری در پاکستان اعالم کردند که سیف 
شناخته  گوانتانامو  زندانی  ترین  مسن  پراچا  اله 
با  مشارکت  اتهام  به  پیش  سال   ۱۷ که  می شود 
یازده  حوادث  عامالن  مالی  تامین  و  القاعده 
سپتامبر در خاک آمریکا بازداشت و به گوانتانامو 

در کوبا منتقل شد.
در سال های اخیر صدها نفر از افراد مسلمان به 
طور مخفیانه توسط آمریکا بازداشت شده و بدون 

روانی  و  فیزیکی  رفتارهای  سوء  تحت  محاکمه 
معادل  رفتارها  این  از  برخی  که  داشته اند  قرار 
روزنامه  که  گزارشی  براساس  است.  شکنجه 
کرد،  منتشر  امسال  ژوئیه  در  تایمز  نیویورک 
هستند  مسلمان  همگی  که  را  مرد   ۷۸۰ آمریکا 
از زمان حمالت ۱۱ سپتامبر در زندان گوانتانامو 
بازداشت کرده؛ این در حالی است که مشخص 
شده بسیاری از این افراد هیچ ارتباطی با سازمان 
القاعده نداشته اند. تاکنون ۹ نفر از افراد بازداشت 
شده در این زندان جان خود را از دست داده اند.

مسن ترین زندانی گوانتانامو آزاد شد

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد 
از  ماه  آبان  اکتبر/ششم  یونیسف روز جمعه ۲۸ 
کودکان  آموزش  برای  دالری  ۱۰میلیون  کمک 

افغانستان خبر داده است.
 ، فرانسه  رادیو  خبرگزاری  ااز  گزارش  به 
این  توییترافزود:  در  پیامی  انتشار  با  یونیسف 
ارایه  دانمارک  و  جنوبی  کره  سوی  از  کمک 
شده است و به گسترش فضاهای آموزشی برای 
آموزگاران  و  پسران  دختران،  آسیب پذیرترین 

آن ها در افغانستان اختصاص داده خواهد شد.
رادیو فرانسه می گوید ک به رغم کمک های 
به  دولتی  غیر  نهادهای  دیگر  و  یونیسف 
کشورها  بدترین  رده  در  کشور  این  افغانستان، 

برای کودکان قرار دارد.
طبق آمار ارائه شده از سوی سازمان غیردولتی 

ایسلند،   )KidsRights( کودکان«  »حقوق 
سیرالئون،  کشورها،  بهترین  فنالند  و  سوئد 
افغانستان و چاد بدترین کشورها برای کودکان 

هستند.
حقوق  مدافع  نهادها  گزارش های  بر  بنا 
آمدن دوباره  از روی کار  ماه پس  کودکان، ۱۴ 
با  مردم  افغانستان و رویارویی  در  طالبان  گروه 
حقوق  وضعیت  بی سابقه،  اقتصادی  بحران  یک 
کشور  این  در  کودکان  وضعیت  بویژه  بشری، 

بدتر شده است.
به  نسبت  گزارشی  در  نیز  پیشتر  یونیسف 
و  داده   هشدار  افغانستان  در  کودکان  وضعیت 
گفته بود که بیش از یک میلیون کودک در این 
کشور از سوءتغذیه شدید رنج می برند و نیاز به 

کمک های فوری برای زنده ماندن دارند.

                        )توجه : متقاضیان باید تا مورخه 1401/08/07 اقدام به دریافت اسناد از سامانه ستاد نمایند% (
شهرداری سراب در نظر دارد به استناد بند اول مصوبه شماره ۸۹ مورخه ۱۴۰۱/۰۴/۱۳  شوراي محترم اسالمي شهر سراب تعداد سه قطعه زمین مسکونی واقع در 
خیابان بسیج شمالی کوی نرگس ۵ پالک ثبتی ۲۴۴/۲۱۵۳ قطعه های شماره های ،دو ،سه،یازده را بصورت  ۶۰ درصد نقد و۴۰ درصد در اقساط یکساله و از طریق 

مزایده کتبي با شرایط ذیل واگذار نماید .
مبلغ  به  جمعا  ریال   ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ مربع  متر  هر  قرار  از  مربع  ۲۰۰متر  ۲۱۵۳/۲۴۴مساحت  ثبتی  پالک  دارای  مسکونی  زمین  دو  شماره  ۱-قطعه 

۱۳/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
مبلغ  به  جمعا  ریال   ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ مربع  متر  هر  قرار  از  مربع  متر   ۲۰۱/۳۹ ۲۱۵۳/۲۴۴مساحت  ثبتی  پالک  دارای  مسکونی  زمین  سه  شماره  ۲-قطعه 

۱۴/۰۹۷/۳۰۰/۰۰۰ ریال
مبلغ  به  جمعا  ریال   ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ مربع  متر  هر  قرار  از  مربع  متر   ۲۵۶/۹۴ ۲۱۵۳/۲۴۴مساحت  ثبتی  پالک  دارای  مسکونی  زمین  یازده   شماره  ۳-قطعه 

۱۹/۲۷۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال
ب : شرایط مزایده: ۱-متقاضیان بایستي ۵ درصد قیمت پایه قطعه زمین ها را به عنوان سپرده به حساب ۲۰۱۱۱۱۲۳۶۷۸۱۸۳ شهرداري نزد بانک قرض الحسنه مهر 
ایران شعبه سراب واریز و فیش مربوطه را بعد از ثبت در سامانه ستاد  به همراه درخواست کتبي و مبلغ پیشنهادي و رسید ثبت سامانه ستاد در پاکت سربسته)سپرده 
واریزی پاکت الف ، تائیدیه ثبت در سامانه ستاد در پاکت ب ، قیمت پیشنهادی خود را مطابق برگ پیشنهاد قیمت در )پاکت ج( و  مجموع را در پاکتی مناسب 
سربسته و مهر شده تحویل نمایند از تاریخ نشر آخرین آگهي حداکثر تا ده روز تا آخر وقت اداری ۱۴۰۱/۰۸/۱۷  به دبیرخانه شهرداري تحویل و رسید دریافت دارند۰ 

۲-  شهرداري در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است۰
۳-  به تقاضاهاي مخدوش ، مبهم و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد۰

۴-  هزینه هاي متعلقه ) نشر آگهي ، دارائي و دفترخانه و ... ( به عهده برنده مزایده خواهد بود۰
۵- سپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد با برنده مزایده مسترد نخواهد شد و در صورت انصراف هر یک از برندگان سپرده آن به نفع شهرداری ضبط خواهد شد . 

۶-متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به دایره فني و شهرسازي یا درآمد مراجعه و یا با شماره تلفن های  ۶۸ – ۴۳۲۲۸۱۶۷ تماس حاصل نمایند۰
۷-شماره مزایده ثبت شده در سامانه ستاد۲۰۰۱۰۰۵۸۱۳۰۰۰۰۱۳
۸- متاضیان جهت ارائه قیمت به سامانه ستاد مراجعه فرمایند% 

»آگهـي مزایده« فروش سه قطعه زمین با کاربری مسکونی 
مرحله سوم نوبت دوم

محمدرضا علیپورآزاد- شهردار سراب


