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| رییس اتحادیه اروپا هشدار داد، اگر روزی مشارکت مالی لهستان در بودجه اتحادیه اروپا از مبلغ دریافتی اش بیشتر باشد، این کشور رویه بینالملل

انگلیس را پیش خواهد گرفت و اتحادیه اروپا را ترک می کند. دونالد تاسک، رییس اتحادیه اروپا، نخست وزیر سابق لهستان و مخالف حزب حاکم 
قانون و عدالت )PiS( در این کشور اظهار کرد: شکی ندارم که یکی از اهداف حزب قانون و عدالت، رها کردن لهستان از بندهای اتحادیه اروپا است.

حریری: حزب اهلل بخشی از دولت لبنان است
| نخست وزیر لبنان اعالم کرد، هیچ مخالفتی با مشارکت حزب اهلل در دولت ندارد و دخالت هر طرف خارجی در امور داخلی لبنان را نمی پذیرد.

سعد حریری، نخست وزیر لبنان در گفت وگویی با روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال گفت: حزب اهلل عضوی در دولت لبنان محسوب می شود و این دولت جامع، 
شامل تمامی احزاب سیاسی بزرگ موجود در کشور بوده و همین امر ثبات سیاسی را در لبنان فراهم می کند، این مساله هدف اصلی من در حفظ ثبات سیاسی برای 

وحدت کشور را تضمین می کند.
نخســت وزیر لبنان با تاکید بر لزوم تمرکز بیروت بر منافع ملی بدون دخالت هیچ طرف خارجی گفت: نمی توانیم بپذیریم که طرفی خارجی در سیاست های لبنان 

دخالت کند، روابط ما با ایران یا سایر کشورهای منطقه خلیج فارس باید در بهترین شکل ممکن باشد و این روابط باید در راستای خدمت به منافع ملی لبنان باشند.
حریری با اشاره به اینکه رشد اقتصادی ساالنه لبنان در حال حاضر یک تا دو درصد است، گفت: دور ماندن از اختالفات طائفه ای موجود در منطقه خاورمیانه و حفظ 

امنیت ملی تحقق رشد اقتصادی ساالنه چهار تا شش درصد در کشور را فراهم می کند.
وی در ادامه این مصاحبه از ارائه جزئیاتی درباره ســفرش به ریاض در نوامبر سال گذشته که طی آن از سمت نخست وزیری استعفا کرد و سپس در ۲۲ همان ماه از 

تصمیم خود منصرف شد، امتناع ورزید.

پوتین: ترکیه نقشی در حمله پهپادی به پایگاه های ما در سوریه نداشت
| رئیس جمهور روسیه اعالم کرد که کشورش عامالن حمله پهپادی به دو پایگاه این کشور در سوریه را می شناسد و تاکید کرد، ترکیه ارتباطی به این حمله ندارد.

والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در جمع سردبیران روزنامه های مطرح روسی درباره حمله اخیر به دو پایگاه حمیمیم و طرطوس در سوریه گفت: در گفتگوی 
تلفنی که با )رجب طیب اردوغان( رئیس جمهور ترکیه در این خصوص داشتم، اطمینان یافتم که مسئوالن نظامی، رهبری و دولت ترکیه هیچ ارتباطی به این حمله 
ندارند.پوتین در ادامه طراحان این حمله را که از استان ادلب ســوریه )منطقه تحت نظارت ترکیه در قالب توافقنامه های ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه( انجام 
شــد، »عامالنی تحریک کننده« توصیف کرد و گفت: قطعا آنها نیروهای نظامی ترکیه نبوده اند و ما می دانیم آنها چه کســانی بوده و برای چه کســی دست به چنین 
اقدامی زده اند.رئیس جمهور روسیه افزود: هدف از چنین عملیات های تحریک آمیزی ضربه زدن به توافقنامه های به دست آمده بوده و هدف دوم نابودی روابط روسیه 
با هم پیمانانش یعنی ترکیه و ایران است.رئیس جمهور روسیه در ادامه این دیدار تاکید کرد، مناطقی که پهپادها از آنجا حمله را آغاز کردند تحت نظارت ترکیه بود اما 
باید اعتراف کنم که حتی روسیه نیز گاهی نمی تواند کنترل کامل مناطقی که مسئولیت آنها را دارد، حفظ کند، همینطور گاهی نیروهای نظامی ترکیه نیز نمی توانند 
تمامی ماموریت های محول شده به آنها را با موفقیت اجرا کنند.وی افزود: نظامیان ترکیه باید طبق توافق های به دست آمده ایست های نظارتی را در این مناطق ایجاد 

کنند اما تا این لحظه موفق به اجرای این طرح نشده اند زیرا کار آسانی نیست.
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| معاون وزیر امور خارجه سوریه با انتقاد شدید از دی میستورا 
وی را به جانبداری از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس متهم کرد. او 
از آمریکا و ترکیه نیز خواست نیروهایشان را از خالک سوریه خارج 
کنند. به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه )سانا(، فیصل مقداد، معاون 
وزیر امور خارجه سوریه در نشســت گفت وگو محوری که از سوی 
سازمان »اتحادیه جوانان انقالب« برگزار شده بود، اظهار داشت: قانون 
اساسی ســوریه را تنها می توان در خاک کشور تدوین کرد و باید به 
قانون اساسی فعلی که یکی از به روزترین قانون اساسی های جهان 
است، احترام گذاشته شده و رعایت شود، اگر مالحظات و انتقاداتی 
درباره این قانون اساسی وجود داشته باشد، می توان آنها را طبق ماده 
150 همین قانون با توافق مردم سوریه مورد بررسی و اصالح قرار داد.
معاون وزیر امور خارجه ســوریه در ادامه تاکید کرد: دمشــق بر 
مشارکت در تمامی نشست ها و فعالیت هایی که با هدف دستیابی به 
راه حلی برای بحران این کشور برگزار می شود مانند مذاکرات آستانه 
و ژنو تاکید دارد. در هشــتمین دوره مذاکرات ژنو هیاتی از مخالفان 
سوریه مورد حمایت ریاض پیش شرط هایی را برای حل بحران سوریه 
تعیین کردند که این امر از سوی دمشق مردود بوده و هرگز پذیرفته 

نخواهد شد.
وی در اشاره به برخی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس افزود: 
برخی کشورها می خواهند از این کنفرانس ها و نماینده های بین المللی 
در امور سوریه برای اهداف سیاسی خود سوءاستفاده کنند چراکه آنها 

در تحقق اهدافشان به شکل نظامی شکست خوردند.
مقداد تاکید کرد: استفان دی میستورا، نماینده سازمان ملل در امور 
سوریه برای حل بحران این کشور به شکلی شفاف و جدی عمل نکرده 
زیرا او طرفدار و حامی منافع کسانی است که در کشورهای غربی و 

حوزه خلیج فارس سیاست ها را به او دیکته می کنند.
این مسئول وزارت خارجه ســوریه درباره اخبار منتشر شده در 
رسانه ها مبنی بر تردید ســازمان ملل درباره مشارکت در کنفرانس 
سوچی که قرار است اواخر ماه جاری میالدی برگزار شود، گفت: این 
مساله برای دمشق غافلگیرکننده نبود زیرا دی میستورا و کسانی که 
از او حمایت می کنند در زمینه دستیابی به راه حلی سیاسی که به نفع 

مردم سوریه باشد جدی نیستند.
وی افزود: تردید دی میستورا در مشــارکت در کنفرانس سوچی 
اقدامی غیرمســئوالنه و در تعارض با ماموریت های محول شده به او 

است. کسی که در مورد حضور در نشست نمایندگان مردم سوریه در 
قالب گفت وگویی ملی تردید می کند برای مدیریت روند مسالمت آمیز 

جهت دستیابی به صلح، امنیت و ثبات در سوریه شایستگی ندارد.
مقداد گفت: مخالفان ســوری مورد حمایت ریاض نمایندگان مردم 
سوریه نیســتند زیرا آنها در راستای منافع کسانی عمل می کنند که 

آنها را به کار گرفته و از آنها حمایت مالی می کنند.
وی دوباره تاکید کرد: دمشق با مشارکت تمامی مخالفان ملی گرای 
سوریه که نماینده گروهی از مردم کشور هستند مشکلی ندارد و از 

آنها استقبال می کند.
این دیپلمات ســوری در ادامه جامعه جهانی و سازمان ملل را به 
عدم توجه به مساله ربوده شــدن هزاران سوری توسط تروریست ها 

متهم کرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره شرایط فعلی در شمال سوریه گفت: ما 
یک ملت یکپارچه هستیم و بهترین ویژگی موجود در جامعه سوریه 

همین تعددگرایی  است که در طول هزاران سال به وجود آمده است.
این دیپلمات ســوری افزود: کردهایی که حامی یکپارچگی سوریه 
بوده و خود را بخشــی از موجودیت این کشــور می داند در تمامی 
استان های کشور حضور دارند اما آمریکا تالش کرد بر روی نیروهای 
سوریه دموکراتیک ســرمایه گذاری کرده و آنها را در شمال سوریه 
قدرت بخشد. همانگونه اسرائیل و ترکیه در دیگر مناطق کشور تالش 
کردند.مقداد گفت: کردهایی که منافع آمریکا را دنبال می کنند همان 
کسانی هســتند که راه را برای دخالت ترکیه در امور داخلی کشور 
بازگذاشته اند. هرکسی که با تروریست ها و دشمنان سوریه به ویژه 
اسرائیل علیه کشور همدســتی می کند از هر گروهی که باشد خائن 

است زیرا علیه کشور و هموطنان خود توطئه می کند.
معاون وزیر خارجه ســوریهدر ادامه گفت: حضور ترکیه در سوریه 
حضوری خصمانه بوده و تحت هیچ عنــوان و یا توجیهی قابل قبول 
نیست. ما از آنکارا می خواهیم تمامی نیروهای خود را از سوریه خارج 

کرده و در امور داخلی کشور ما دخالت نکند.
این مســئول وزارت خارجه ســوریه درباره موضع گیری دمشق 
درخصوص وجود پایگاه ها و نیروهای آمریکایی در خاک این کشور نیز 
گفت: وجود هرگونه پایگاهی خارجی از سوی دمشق غیرقابل قبول 
بوده و اشغالگری محسوب می شــود و ما بر این اساس با این مساله 

برخورد خواهیم کرد.


