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 س�ودان: سفیر عربستان س��عودی در سودان با 
رئیس ش��ورای نظامی این کش��ور دیدار و پیام ش��اه 
س��عودی را به وی ابالغ کرد.»علی بن حس��ن جعفر« 
س��فیر عربستان س��عودی( در خارطوم با »عبدالفتاح 
البرهان« رئیس ش��ورای نظامی سودان دیدار کرد. به 
محتوای پیام ملک س��لمان اشاره ای نشده است اما از 
زمان روی کار آمدن ش��ورای نظامی سودان این شورا 

مورد حمایت عربستان سعودی و امارات قرار دارد.

اوکراین: نتیجه اولیه انتخابات پارلمانی در اوکراین 
حاکی از این اس��ت که حزب تحت رهبری »ولودیمیر 
زلنس��کی« رئیس جمهور این کشور توانسته بیشترین 
می��زان آرا را کس��ب کند. طب��ق اطالعاتی ک��ه نهاد 
انتخابات اوکراین منتشر کرده است، زلنسکی از حزب 
مردم حدود ۴۲ درصد آرا را کس��ب کرده است. به این 
ترتیب ای��ن حزب با فاصله قاب��ل مالحظه ای از حزب 

مخالف که ۱۲.۵ درصد رای کسب کرده، جلوتر است.

ایس�لند: آمری��کا قصد دارد به بهان��ه تهدیدهای 
روس��یه یک پایگاه نظامی به جامان��ده از دوران جنگ 
سرد و تأسیسات مرتبط آن را برای استقرار حجم بیشتر 
تجهیزات و پرس��نل نظامی بروز رسانی کند.  آمریکا با 
این اقدام می تواند از هواپیماهای س��نگین باربری خود 

چون »الکهید سی-۵ گالکسی« استفاده کند.

آمریکا: یک مقام روس از انجام پرواز نظارتی در 
قالب پیمان آس��مان های باز بر فراز کشورش خبر داد 
و گفت که در مقابل پرواز نظارتی مش��ابهی در کانادا 
برگزار خواهد شد. مجارستان، کانادا و آمریکا از امروز 
دوش��نبه تا جمعه، عملیات نظ��ارت هوایی را بر فراز 

روسیه اجرا می کنند.

ذرهبین

جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد
نخس��ت وزیر پاکس��تان پیش از دیدارش با دونالد ترام��پ، رییس جمهور 

آمریکا یک بار دیگر تأکید کرد که جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد.
عمران خان، نخس��ت وزیر پاکس��تان دریک گردهمایی در واشنگتن گفت 
این دیدگاهش را که جنگ افغانس��تان راه ح��ل نظامی ندارد، با ترامپ در میان 
خواهد گذاش��ت. عمران خان گفت به دلیل اینکه س��ال ها پیش گفته بود جنگ 
افغانس��تان راه ح��ل نظامی ندارد، برخی او را طالبان خان ص��دا می کردند. او افزود: 
ش��ما چه می خواهید که در گفتگو با ترامپ بگویم، من افتخار خواهم کرد. اکنون تمام 
دنیا می گوید که افغانستان راه حل نظامی ندارد.  پدیدۀ شبه نظامی گری در بخش های 
قبایلی پاکستان نابود شده  و برای نخستین بار انتخابات در این بخش ها، برگزار شده اند. 
الزم به ذکر اس��ت که سال گذشته، ترامپ دستور داد تا کمک های این کشور در بخش 

امنیتی به پاکستان، متوقف شوند.

نامه پاپ به بشار اسد
پاپ فرانس��یس رهبر کاتولیک های جهان در نامه ای به رئیس جمهور سوریه 

بر حمایت از بازگشت ثبات به این کشور و پایان جنگ تأکید کرد.
»بشار اسد« رئیس جمهور سوریه نامه ای از پاپ فرانسیس دریافت کرد. پاپ 
واتیکان در این نامه بر موضع حمایتی از بازگش��ت ثبات به س��وریه و پایان رنج 
ملت این کشور به دلیل جنگ تأکید کرد. »پیتر تارکسون« رئیس شورای عدالت 
و صلح واتیکان نامه مذکور را به اسد تحویل داد و در این دیدار با رئیس جمهور سوریه 
درباره اوضاع این کشور بحث و تبادل نظر شد. بشار اسد درباره جنایات تروریست ها علیه 
غیرنظامی��ان بوی��ژه در مناطقی مانند ادلب که هن��وز در آن حضور دارند و حمایتی که 
همچنان از برخی کشورهای منطقه ای و غربی به قصد ادامه این جنایت ها دیده می شود، 
صحبت کرد. اس��د گفت، مهم ترین روش��ی که می توان با آن به ملت سوریه کمک کرد، 

فشار بر کشورهایی است که از تروریست ها حمایت می کنند.

افزایش بودجه نظامی آلمان
وزیر دفاع جدید آلمان گفت این کش��ور قصد دارد ظرف پنج س��ال آینده 

بودجه دفاعی خود را به سطح مقرر شده توسط ناتو، برساند.
»آنگرت کرامپ کارن باوئر« وزیر دفاع جدید آلمان اعالم کرد که این کشور 
قص��د دارد تا س��ال ۲۰۲۴، بودج��ه نظامی خود را آنطور ک��ه پیمان آتالنتیک 
ش��مالی )ناتو( مقرر کرده، به رقم ۲ درصد تولید ناخالص داخلی برساند. کرامپ 
که گزینه صدراعظمی آلمان اس��ت، اکنون رویکرد جاه طلبانه تری را در مقایس��ه با 
سلف خود در پیش گرفته است. »اورسوال فون درلین« وزیر دفاع پیشین و رئیس کنونی 
کمیس��یون اروپا هم از افزایش این رقم به میزان ۱.۵ درصد تا س��ال ۲۰۲۴ خبر داده 
بود. هم پیمانان سازمان ناتو در سال ۲۰۱۴، متعهد شدند که تا سال ۲۰۲۴، دو درصد 
از تولید ناخالص داخلی خود را برای امور دفاعی به ویژه برای اقدام در برابر روس��یه به 

سازمان ناتو اختصاص دهند. 

فرامرز اصغری 

سوریه همچنان یکی از اصلی ترین مسائل نظام بین الملل 
است که دخالت های بحران ساز حامیان تروریست ها استمرار 
آن را رقم زده اس��ت. از نکات قابل توجه در تحوالت س��وریه 
را می توان در مواضع اخیر سران آمریکا مشاهده کرد آنجا که 
س��خنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ادعا می کند. واشنگتن 

به هیچ وجه در مذاکرات صلح س��وریه که قرار است اوایل ماه 
آگوست سال جاری در پایتخت قزاقستان برگزار شود، شرکت 
نخواه��د کرد. وی ب��ا بیان این که تنها س��ازمان ملل، پلتفرم 
مناسب برای دستیابی به پیشرفت در چارچوب روند سیاسی 
صلح س��وریه اس��ت، گفت: مذاکراتی همانند نشستی که در 
نورس��لطان در اوایل اگوست سال جاری برگزار می شود نمی 
توانند جایگزین مذاکرات ژنو باش��د و ایاالت متحده در چنین 
مذاکراتی حضور نخواهد یافت. س��خنگوی وزارت امور خارجه 
آمریکا نشس��ت ژنو در این زمینه را تنها پلتفرم قابل اعتبار و 
قانونی برای روند سیاسی حل مشکل سوریه عنوان کرد که از 

سوی جامعه بین الملل پذیرفته شده است.
وی تاکید می کند که واش��نگتن به همکاری خود با سازمان 
ملل و سایر طرف ها از جمله روسیه در راستای دسترسی به راه های 

سیاسی برقراری صلح در سوریه مطابق با قطعنامه ۲۲۵۴ شورای 
امنیت س��ازمان ملل متحد ادامه خواهد داد. این مواضع از سوی 
آمریکا در حالی اتخاذ شده که نخستین دور مذاکرات صلح سوریه 
به ابتکار کش��ورهای ایران، روس��یه و ترکیه در ژانویه سال ۲۰۱7 
میالدی و دوازدهیمن دور این نشس��ت در ماه آوریل سال جاری 
میالدی در پایتخت قزاقستان برگزار شد. این مذاکرات سپس در 
قالب مذاکرات س��وچی میان سران ایران، روسیه و ترکیه برگزار و 

تصمیمات قابل توجهی برای حل بحران سوریه در آن اتخاذ شد. 
حال این س��وال مطرح می  ش��ود که آمری��کا چرا چنین 
مواضع��ی اتخاذ کرده و عدم ای��ن اقدام چه پیامی را به همراه 
دارد؟ نکته بس��یار مهم در قبال نشست های آستانه آن است 
که از ابتدا آمریکا جایگاهی در آن نداش��ته اس��ت و صرفا سه 
کشور ایران، روسیه و ترکیه بوده  و در مواردی نیز دیدار میان 

معارضان و نظام سوریه برای رسیدن به راهکار سیاسی برگزار 
ش��ده اس��ت لذا ادعای عدم حضور در این نشست را باید فرار 
به جلو و پنهان س��ازی عدم جایگاه آمریکا در این نشس��ت ها 
دانس��ت. نکته دیگر آنکه ادعای پایبندی به مصوبه س��ازمان 
ملل و قطعنامه ۲۲۵۴ و نشست ژنو نیز بیانگر تاکید آمریکا بر 
ادامه بحران س��ازی در سوریه است چرا که این موارد ادعایی 
بر اساس سرنگونی نظام سوریه بوده که هیچ تناسبی با مطالبه 
مردم و واقعیت های سوریه ندارد. بر این اساس می توان گفت 
که ادعای مطرح ش��ده صرفا یک بازی روانی بوده و آمریکایی 
که هرگز جایگاهی در این نشس��ت ها نداش��ته سعی دارد این 
شکس��ت را پنهان و چنان وانمود سازد که خود در نشست ها 
حض��ور ندارد و اصل ماجرا یعنی عدم نقش دادن به آمریکا در 

روند مذاکرات سیاسی سوریه را به حاشیه تبدیل کند.  

یادداشت

یکا در توهم دعوت بودن  آمر

رژیم صهیونیستی بزرگترین عملیات تخریب خانه فلسطینی ها در حومه بیت المقدس را اجرا می کند

پاکسازی نژادی  پیامد نشست منامه

مرگ صدها بیمار یمنی بر اثر محاصره
صدها هزار یمنی طی حدود پنج س��ال گذشته بر  بش�ر اثر اوضاع وخیم درمانی و بهداشتی ناشی از جنگ حق�وق 
و محاصره تحمیلی به یمن جان خود را از دس��ت داده اند و بر اس��اس 
اذعان س��ازمان ملل متحد، این کشور با بدترین بحران انسانی روی کره 

زمین روبروست.
یمن از بحران انس��انی رنج می برد که بر اساس گزارشهای سازمان 
ملل متحد، بدترین بحران انس��انی به شمار می آید. کمبود تجهیزات و 
امکانات پزشکی و نیز خسارات وارد شده به بخشهای پزشکی و درمانی 
باعث افزایش رنج و مش��قت یمنی ها ش��ده اس��ت. پنج سال جنگ بی 
وقفه و محاصره، فاجعه ها و دردهای زیادی به همراه داش��ته است و بر 
اس��اس گزارشهای سازمان ملل متحد، یمن با بدترین بحران انسانی در 

سطح جهان روبروست. 
بیم��اران کلیوی در یمن با توجه به کمبود دارو و کاهش جلس��ات 
دیالیز به دلیل کمبود امکانات و خرابی دس��تگاهها با رنج و مش��قت بی 
پایانی روبرو هس��تند. مرکز دیالیز کلیه در صنعا به دلیل خرابی برخی 
دستگاهها درخواس��ت کمک کرده و سازمان بهداشت جهانی نیز وعده 

هایی برای تأمین دستگاههای جایگزین داده است.  
ع��ادل هجام��ی رئیس مرک��ز بیم��اران کلی��وی در صنعا گفت: 
”از س��ازمان بهداش��ت جهانی به خاط��ر تماس با ما سپاس��گزاریم 
ق��ول دادند دس��تگاهها را ترمیم کنند و گفتند پنج دس��تگاه جدید 
خواهند داد. بیماران کلیوی به ش��دت در رنج و مش��قت هستند به 
خصوص در ش��رایط کنونی کش��ور. ما از کمب��ود تجهیزات درمانی 

رن��ج م��ی بری��م.
“ در یمن، رنج و مش��قت فقط به بیماران کلیوی محدود نمی شود 
بلکه کمبود دارو و نیز نبود دارو باعث ش��ده اس��ت صدها هزار بیمار با 
مشکل مواجه شوند همچنین ۵۰ درصد از مراکز درمانی با همه ظرفیت 
خ��ود کار نمی کنند یا آنکه به دلیل کمبود بودجه یا نبود بودجه و نیز 

از کار افتادن دستگاهها تعطیل شده اند.

یچه اشغالگری نگاه انگلیس به مالی از در
در سیاستی که بیشتر به اشغالگری و استعمارگری  لش ش��باهت دارد، وزارت دفاع انگلیس اعالم کرد، این چ�����ا
کش��ور س��ال آینده میالدی در راس��تای ماموریت حفظ صلح سازمان 

ملل، ۲۵۰ نظامی به کشور آفریقایی مالی اعزام می کند.
در ادامه تحرکات نظامی غربی ها در کش��ورهای آفریقایی به منظور 
آنچه که مبارزه با »تروریس��م« خوانده می ش��ود، لن��دن از اعزام صدها 
نظامی انگلیسی به کشور مالی خبر داده است. وزارت دفاع انگلیس اعالم 
کرد این کشور در راستای اجرای ماموریت حفظ صلح سازمان ملل سال 
آینده میالدی، تعداد ۲۵۰ تن از نظامیان خود را به کش��ور مالی در قاره 

آفریقا اعزام می کند.
 در بیانیه ای که »پِنی موردانت« وزیر دفاع انگلیس در این باره صادر 
کرده، آمده است: »اینکه ما در یکی از فقیرترین و شکننده ترین مناطق 
جهان از مردم آسیب پذیر )مالی( حمایت کرده و اولویت را به تالش های 
امنیتی و انسان دوستانه بدهیم، کار درستی است«. وی افزود: »پرسنل 
)ارت��ش( بریتانیا با ش��رکایمان در منطقه برای کم��ک به ایجاد صلح از 
طریق مقابله با تهدید افراط گرایی خش��ن و حفاظت از حقوق بش��ر در 

مالی کار خواهند کرد«. 
»دنیس گیلنس��پور« فرمانده نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در 
مالی درباره عزیمت نظامیان انگلیسی به این کشور آفریقایی، توضیحاتی 
به ش��بکه »اس��کای نیوز« داده است. این تبعه س��وئدی عضو نیروهای 
حافظ صلح سازمان ملل، درباره ماموریت نظامیان انگلیسی گفت: »آنها 
در مناطقی که درگیری در آنها شدید بوده به کار گرفته خواهند شد«.

اع��زام نظامیان بریتانیایی به مال��ی در حالی صورت می گیرد که طی 
ماه های اخیر وضعیت امنیتی در مالی به ش��دت وخیم ش��ده و این وضع 
به بی خانمان ش��دن هزاران نفر و افزایش میزان مرگ و میر در این کشور 
آفریقایی ش��ده است. اعزام نظامیان انگلیس��ی به این کشور آفریقایی در 
حالی صورت می گیرد که ارتش فرانسه از سال ۲۰۱۳ به بهانه بیرون راندن 

گروه های تندروی مسلح از شمال مالی در این کشور مستقر شده است.

گروه فرادید  ویژه پس لرزه های نشست سازش گ�زارش 
کاران در قالب معامل��ه قرن در بحرین، دامن گیر 
فلسطینی ها شده اس��ت چنانکه در یک پاکسازی 
نژادی آش��کار، رژیم اش��غالگر قدس تخریب ۱۰۰ 
واحد مس��کونی متعلق به فلس��طینی ها در محله 
وادی الحم��ص واقع در جنوب قدس را آغاز کرده 

است.
هنوز مدت زیادی از نشس��ت معامله قرن در 
بحرین نم��ی گذرد که سازش��کاری ارتجاع عربی 
چالشها و مشکالت گسترده ای را برای فلسطینی ها 
رق��م زده بگون��ه ای که نه تنها گام��ی برای بهبود 
ش��رایط آنها ص��ورت نگرفت��ه بلکه ارت��ش رژیم 
صهیونیس��تی پس از بیرون کردن فلسطینی ها از 
منازل خود، از دیروز  دست به تخریب صد دستگاه 
خانه در منطقه »وادی الحمص« در جنوب ش��رق 
ق��دس اش��غالی زده اس��ت. طرف ه��ای مختلف 

فلس��طینی در واکنش به تخریب گس��ترده منازل 
در جنوب ق��دس که بزرگتری��ن عملیات تخریب 
از ۱967 تا کنون اس��ت، اع��الم کردند، این اقدام 

مصداق بارز جنایت جنگی است.
رژی��م صهیونیس��تی تخری��ب ح��دود ۱۰۰ 
واحد مس��کونی متعلق به فلسطینی ها در منطقه 
»وادی الحمص« در ش��هر »ص��ور باهر« در جنوب 
شرق قدس اش��غالی را آغاز کرد؛ به گفته مقامات 
فلس��طینی این اقدام بزرگترین عملیات تخریب از 
۱967 تا کنون اس��ت و قرار اس��ت این تخریب ها 

شامل ۲۲۵ واحد مسکونی دیگر نیز بشود.

»عدنان غیث« اس��تاندار قدس در این زمینه 
اعالم کرد: تخریب منازل در منطقه وادی الحمص 
ب��ه معنای واقعی کلمه »جنایت جنگی« اس��ت و 
رژیم اش��غالگر به بهانه نزدیک بودن این منازل به 

دیوار حائل آنها را تخریب می کند.
»صائ��ب عریق��ات« دبیرکل کمیت��ه اجرایی 
سازمان آزادیبخش فلس��طین »ساف« گفت، چرا 
دادگاه جنای��ات بین الملل��ی مانع انج��ام تحقیق 
قضائی در قبال مس��ؤوالن اسرائیلی می شود؟ باید 
به این وضعیت پایان داده ش��ود. »حازم قاس��م« 
سخنگوی حماس اعالم کرد: افزایش جنایات رژیم 

اشغالگر علیه اهالی قدس نتیجه حمایت های مطلق 
آمریکاس��ت. تمامی این جنایت ها و سیاست های 
نژادپرس��تانه رژیم اشغالگر منجر به پایان مقاومت 
ملت ما در مقابل پروژه اس��تعماری صهیونیس��تی 
نمی ش��ود. گرین��ه مقاومت قادر ب��ه مقابله با این 

سیاست و شکست آن است.
»سامی ابوزهری« از دیگر اعضای ارشد حماس 
گف��ت، تخری��ب واحدهای مس��کونی در صورباهر 
تنش��ی خطرناک است و ملت فلسطین تسلیم این 
جنایات نخواهد ش��د. تخریب های اخیر در قدس 
نتیجه طبیعی نشس��ت بحرین و روابط دوس��تانه 

برخ��ی کش��ورهای عرب��ی و رژیم صهیونیس��تی 
است. »عبداللطیف القانوع« سخنگوی حماس هم 
گفت، آنچه در وادی الحمص در حال انجام اس��ت، 
پاکس��ازی نژادی اس��ت و انتظار می رود س��ازمان 
ملل برای نجات ملت فلس��طین وارد عمل ش��ود. 
»جبهه مردمی برای آزادی فلس��طین« هم اعالم 
کرد، تخریب واحدهای مسکونی در وادی الحمص 
جنای��ت جنگی و پاکس��ازی نژادی س��ازماندهی 
ش��ده است.   »عکرمه صبری« رئیس کمیته عالی 
اس��المی در قدس تصریح کرد، آنچه در قدس رخ 

داده پاکسازی نژادی است.
جهاد اسالمی فلس��طین هم در واکنش اعالم 
ک��رد، آنچ��ه در قدس رخ داد جنایت و بازگش��ت 
اش��غالگری در بر مناطق است. این جنایت نتیجه 
مس��تقیم طرح »دونال��د ترام��پ« رئیس جمهور 
آمریکا موس��وم به معامله قرن است و عادی سازی 

ادامه دارد.

رهگی��ری  از  س��وری  مناب��ع  آس�یا چندین راکت توس��ط س��امانه غ�رب 
دفاع هوایی ارتش سوریه در آسمان شهر »مصیاف« 

در ریف حماه خبر می دهند.
برخی منابع س��وری از رهگیری چندین موشک 
یا راکت توسط سامانه دفاع هوایی این کشور در شهر 
مصیاف در ریف حماه خبر داده اند. خبرگزاری رویترز 
ب��ه نقل از مناب��ع محلی گزارش داده اس��ت که این 
حمله راکتی توس��ط گروههای تروریستی به مواضع 
ارتش س��وریه انجام شده اس��ت و انفجارها ناشی از 

حمالت راکتی در غرب حماه بوده است.
خبر دیگر آنکه پانزده هزار خانواده آواره س��وری 
ب��ه مناطقی در حومه ادلب که از حدود یک س��ال و 
نیم پیش آزاد ش��ده اند بازگش��ته ان��د.  پانزده هزار 
خانواده در حومه ادلب که به دلیل اقدامات گروههای 
تروریس��تی از خانه و کاش��انه خود آواره شده بودند، 
پس از آنکه ارتش سوریه این مناطق را از تروریستها 

پس گرفته است به خانه های خود بازگشته اند.
اس��تاندار ادلب گفت: ”همه نهادهای دولتی در 
مناطقی که به کنترل دولت بازگردانده ش��ده اند به 
ح��ال آماده باش هس��تند و اهمیت خاصی به آب و 
بهداش��ت و مدارس داده ایم و بیش از ۵۰ مدرس��ه 

در این مناطق بهس��ازی شده اس��ت عالوه بر اینکه 
آب م��ورد نی��از را تأمین ک��رده ای��م.“ رئیس اداره 
ام��ور اجتماعی و کار اس��تان ادلب گف��ت: ”وزارت 
امور اجتماعی و کار اس��ناد م��ورد نیاز افراد را صادر 
می کند. صدور کارت شناس��ایی برای افراد از جمله 
ای��ن خدمات اس��ت. کودکان ثبت نام می ش��وند تا 
از آن��ان حمایت ش��ود. هم��کاری زی��ادی بین ما و 
دادگاه س��نجار برای ثبت ن��ام همه کودکانی که در 
مناطق تحت کنترل تروریس��م بودن��د وجود دارد.“ 
زمین س��وخته ای که گروههای تروریستی در قبال 
زمینهای کش��اورزی در پیش گرفت��ه بودند با اقدام 
دولت س��وریه به جبران خسارت کش��اورزان روبرو 
شده است عالوه بر اینکه دولت، گندم و جو را حتی 
از مناطقی که در کنترل افراد مس��لح است از طریق 
گذرگاه ابو الضهور خریداری می کند. حسان مجلوبه 
عضو دفتر اجرایی استان ادلب گفت: ”فصل برداشت 
گن��دم و جو اس��ت ما مراکز تحویل گن��دم و جو از 
کش��اورزان را در سیلوها در سنجار آماده کرده ایم و 
مقادیر زیادی جو تحویل گرفته شده است و تحویل 
گندم و جو ادامه دارد.“ خبرنگار گفت آنهایی که باز 
می گردند همچنان و به ش��دت به رسیدگی و توجه 
و التیام دردهایش��ان نیاز دارند اما مهم آن است که 

گامهای اولیه در این مسیر برداش��ته ش��ده اس��ت.
خب��ر دیگر آنکه  »جیمز جف��ری« نماینده ویژه 
واش��نگتن در امور س��وریه علیرغم تداوم تنش ها در 
روابط آمریکا و ترکیه بر س��ر خرید اس ۴۰۰ روسیه، 
ب��رای انجام رایزنی های دو روزه با مقام های ترکیه ای 

ارد آنکارا شده است.
وزارت خارج��ه آمریکا در بیانی��ه ای اعالم کرد: 
»جیمز جف��ری نماینده )آمریکا( در امور س��وریه و 
نماینده ویژه در ائتالف جهانی مقابله با داعش امروز 
به دعوت دولت ترکیه برای انجام جلس��ات ۲۲ و ۲۳ 
ج��والی ۲۰۱9 )۳۱ تی��ر و اول م��رداد( وارد آنکارا 
ش��د«. طبق اع��الم وزارتخانه، جفری ب��ا مقام های 
ارشد ترکیه ای درباره سوریه، »پرداختن نگرانی های 
امنیتی مش��روع ترکیه« و تالش ها برای اطمینان از 

شکست داعش رایزنی خواهد کرد.
تاکی��د وزارت خارج��ه آمری��کا درب��اره رایزنی 
نماینده ویژه این کشور در آنکارا درباره »نگرانی های 
مش��روع ترکیه« در حالی مطرح ش��ده ک��ه این دو 
کش��ور درباره روابط واش��نگتن با برخ��ی گروه های 
مسلح ُکرد سوری اختالفات عمیقی دارند. اختالفات 
ترکیه و آمریکا به موض��وع گروه های ُکرد همپیمان 
سوری واشنگتن منحصر نمی شود و خرید اس ۴۰۰ 
روسیه از سوی ترکیه، به تنش ها در روابط دو کشور 

دامن زده است.

ناکامی راکت های متجاوز در برابر پدافند هوایی سوریه


