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هند: مقامات کشمیر پس از گذشت دو ماه از دستور 
ممنوعیت ورود گردشگران به کشمیر، اجازه ورود آنها 
را به این منطقه صادر کردند. مقامات کش��میر تحت 
کنت��رل هند، پس از گذش��ت دو ماه از دس��تور عدم 
پذیرش گردش��گران در کش��میر به دلیل نگرانی های 

امنیتی، اجازه دادند تا آنها به این منطقه سفر کنند.

روس�یه: وزیر توس��عه اقتصادی روس��یه در س��فر به 
عربس��تان س��عودی با مس��ئوالن این کش��ور دیدار و 
درباره توسعه روابط اقتصادی دو کشور گفت و گو کرد. 
»ماکس��یم اورشکن« وزیر توس��عه اقتصادی روسیه با 
ورود به عربستان س��عودی با »عبدالعزیز بن سلمان« 
فرزند شاه سعودی و وزیر انرژی این کشور دیدار کرد.

ژاپ�ن: نخس��ت وزیر ژاپن اع��ام کرد ک��ه توکیو در 
خص��وص ورود غیرقانون��ی کش��تی ماهیگی��ری کره 
ش��مالی ب��ه منطق��ه انحص��اری اقتصادی ژاپ��ن، به 
پیونگ یان��گ اعت��راض ک��رده اس��ت. »آبه ش��ینزو« 
نخس��ت وزیر ژاپن گفت که توکی��و در خصوص ورود 
غیرقانونی کش��تی ماهیگیری کره ش��مالی به منطقه 
انحص��اری اقتصادی ژاپن، ب��ه پیونگ یانگ معترض و 
متعهد ش��ده که اقدامات علیه شکارچیان خارجی را 

افزایش خواهد داد.

قبرس : قبرس در بحبوحه تشدید تنش ها با ترکیه بر 
سر حفاری در منطقه مورد اختاف دو کشور، از رژیم 
صهیونیستی چهار پهپاد خریداری کرده است.روزنامه 
قبرس��ی »کاتیمیرینی« گزارش داد، هزینه خرید این 
پهپادها ۱۳ میلیون دالر بوده و این اولین بار است که 

قبرس از رژیم صهیونیستی پهپاد می خرد.

نروژ: دولت نروژ با درخواست دولت های غربی به ویژه 
آمریکا برای اس��تقرار سپر موش��کی ناتو در کشورش 
مخالفت کرد. ب��ه رغم اظهارنظرهای پیش��ین برخی 
مقام ه��ای ن��روژی درباره ل��زوم الحاق نروژ به س��پر 
موش��کی ناتو ب��ه دلیل تهدیدات روس��یه، دولت نروژ 
تصمیم خ��ود را برای مخالفت کردن با اس��تقرار این 

سپر موشکی گرفته است.

لیب�ی: نیروهای دولت وفاق مل��ی لیبی از دفع حمله 
نیروه��ای تحت امر ژنرال »خلیف��ه حفتر« در جنوب 
طرابل��س و بازپس گیری پایگاه های جدید خبر دادند.

نیروهای دولت وفاق ملی به ریاست »فائز السراج« در 
غرب لیبی اعام کردند موفق ش��دند حمله نیروهای 
حفتر در جنوب طرابلس را دفع کرده و بیش از س��ی 

نفر از این نیروها را کشته یا به اسارت بگیرند.

انگلیس: یک فرد مرتبط با دفتر نخست وزیر انگلیس 
از آمادگ��ی دولت بریتانیا برای مذاکره درباره برگزیت 
تا پایان هفته جاری خبر داد. مجله »اسپکتور« به نقل 
از یک فرد مرتبط با دفتر نخس��ت وزیر انگلیس، اعام 
ک��رد که دول��ت بریتانیا در پایان هفت��ه جاری آماده 

مذاکره درباره برگزیت است.

ذرهبین

باالترین رقم کسری بودجه آمریکا
به رغم ادعاه��ای دولتمردان آمری��کا مبنی بر بهبود 
ش��رایط اقتص��ادی، دفت��ر بودجه کنگ��ره اعام کرد 
کس��ری بودجه فدرال آمریکا در س��ال ۲۰۱۹ بالغ بر 
۹۸۴ میلیارد دالر برآورد می ش��ود که باالترین رقم از 

سال ۲۰۱۲ است.
دفتر بودجه کنگره اعام کرد، کس��ری بودجه فدرال 
آمریکا در سال ۲۰۱۹ بالغ بر ۹۸۴ میلیارد دالر برآورد 
 )GDP( می شود که ۴.۷ درصد تولید ناخالص داخلی
و باالتری��ن رق��م از س��ال ۲۰۱۲ اس��ت.اختاف بین 
هزینه ها و درآمد فدرال فقط چهار بار از یک تریلیون 
دالر فرات��ر رفته اس��ت و آن در دوران پس از بحران 
مالی جهانی بود.این کسری بودجه که از سال ۲۰۱۵ 
هر سال افزایش داشته است، ۲۰۵ میلیارد دالر بیش 
از کسری س��ال ۲۰۱۸ است که افزایش ۲۶ درصدی 
را نشان می دهد.دفتر بودجه کنگره هشدار داده است 

این روند بدهی کشور قابل دوام نیست.
س��طوح باالت��ر بده��ی موج��ب افزای��ش هزینه های 
اس��تقراض می ش��ود و مبارزه ب��ا رک��ود اقتصادی را 
برای دولت س��خت تر می کند و س��هم هزینه هایی را 
که در آینده باید صرف پرداخت بهره بدهی ها ش��ود، 
افزایش می دهد. از زمانی که دونالد ترامپ به ریاس��ت 
جمهور آمریکا رس��ید، حزب جمهوری خواه یک بسته 
عظی��م کاه��ش مالیات��ی را تصویب کرد ک��ه میزان 
درآمد را کاهش داده اس��ت.اما ناظران مسائل بودجه 
خاطرنش��ان می کنن��د عل��ل اصلی این کس��ر بودجه 
ناشی از برنامه هایی از قبیل خدمات درمانی است که 
خود بخ��ود میزان صرف هزینه ها را ب��اال می برند. در 
برآورد ه��ای قبلی وزارت خزانه داری پیش بینی ش��ده 
بود کس��ری بودجه در این سال مالی از یک تریلیون 

دالر فراتر رود

نیمچهگزارش

سلطه گری ولیعهد امارات
خلیفه بن زاید آل نهیان، حاکم امارات دس��توراتی را صادر کرده که بر اس��اس 
این دس��تورات خالد بن محمد بن زاید به جای احمد مبارک المزروعی رئیس 
دفتر اجرایی ابوظبی ش��د.حاکم امارات دستور دیگری مبنی بر تعیین ذیاب بن 
محمد بن زاید، عضو شورای اجرایی به عنوان رئیس دفتر ولیعهد به جای حامد 
بن زاید، برادر ولیعهد صادر کرد. دفتر اجرایی ابوظبی، دستگاهی است که وظیفه 
حمایت از ش��ورای اجرایی امارت ابوظبی را برعهده دارد که ریاس��ت آن در دس��ت 
محمد بن زاید، ولیعهد اس��ت و سیاس��ت کلی امارت مذکور را تعیین می کند.خلیفه بن 
زاید آل نهیان همچنین پست رئیس دفتر رئیس شورای اجرایی ایجاد و المزروعی برای 
این پست منصوب شد. محمد بن زاید، یکی از قدرتمندترین افراد در این کشور به شمار 
می آید که دارای اختیارات گسترده ای به ویژه در سایه بیماری خلیفه بن زاید است. وی 

همچنین نماینده سیاسی و نظامی امارات است.

ارتش ونزوئال در مرز کلمبیا خواهد ماند
رئیس جمه��ور ونزوئ��ا تأکید کرد با توجه ب��ه اینکه تهدی��دات »بوگوتا« علیه 
«کاراکاس« همچن��ان ادام��ه دارد، نظامی��ان ونزوئا در م��رز کلمبیا به حالت 

آماده باش باقی خواهند ماند.
 نیکاس مادورو طی سخنرانی خود تأکید کرد که علیرغم به پایان رسیدن رزمایش های 
نظامی، نظامیان ونزوئا همچنان در مرز کلمبیا مس��تقر خواهند بود.  مادورو تصریح 
کرد: »من تصمیم گرفتم تا مرحله دوم از سطح نارنجی تهدید و استقرار نیروهای مسلح 
خود )در مرز کلمبیا( را تمدید کنم«. اخیراً مادورو در گفت وگو با شبکه تلویزیونی »روسیه ۱« 
فاش کرد که از زمان حمله پهپادی سال ۲۰۱۸ تا کنون، نیروهای امنیتی این کشور چندین 
طرح ترور علیه وی را کشف و خنثی کرده اند. در ۴ اوت ۲۰۱۸، هنگامی که مادورو در جمع 
هوادارنش در کاراکاس در حال سخنرانی بود از سوی یک پهپاد ناشناس مورد حمله قرار گرفت 

که با عکس العمل سریع نیروهای امنیتی جان سالم به در برد.

در امور دیگران دخالت نمی کنیم
س��خنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به درخواست رئیس جمهور آمریکا از 
پک��ن برای تحقیق در مورد فرزند »جو بایدن«، گفت پکن در امور داخلی دیگر 

کشورها دخالت نمی کند.
»گنگ شانگ« که در نشست خبری هفتگی صحبت می کرد، در پاسخ به سؤالی 
در مورد درخواست ترامپ، گفت پکن در امور داخلی دیگر کشورها دخالت نمی کند. 
ترامپ که اخیرا به س��وء استفاده از اختیاراتش برای بی اعتبار کردن »جو بایدن« نامزد 
پیش��تاز دموکرات ها متهم شده، هفته گذش��ته در گفت وگو با خبرنگاران به صورت علنی 
از چین خواس��ت اگر اطاعاتی علیه بایدن و پس��ر او، »هانتر«، در اختیار دارند، منتش��ر 
کنند.رئیس جمهور آمریکا پیشتر هم در یک مکالمه تلفنی که حاال متن آن منتشر شده، 
»ولودیمیر زلنسکی« رئیس جمهور اوکراین را برای پیشبرد تحقیقات قضایی علیه هلدینگ 
»بریسما« که هانتر بایدن یکی از اعضای هیأت مدیره آن است، تحت فشار قرار داده بود. 

قاسم  غفوری
ghassem_tg@yahoo.com

ترکی��ه طی روزه��ای اخی��ر برخ��اف توافق��ات و تعهدات 
گذش��ته اش تحرک نظام��ی علیه س��وریه را در پیش گرفته 
است. رویکردی که با نام اقدام برای امنیت ترکیه صورت می 
گیرد اما ش��واهد امر نش��ان می دهد که این تصمیم بیش از 

آنکه به نفع ترکیه باش��د هزینه های سنگینی برای این کشور 
به همراه دارد بویژه اینکه مردم و نظام سوریه در کنار هم بر 
اصل یکپارچگی کشور در برابر متجاوزات تاکید دارند و حاضر 
به کوتاه آمدن نخواهند بود. در کنار آنچه از س��وی ترکیه در 
س��وریه صورت می گیرد نکته قابل توجه رویکرد آمریکاست. 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی توییتری ضمن دفاع از 
تصمیم خود برای خروج نظامیان این کشور از شمال سوریه، 
در تمجید از مواضع ترکیه، این کشور را شریک تجاری بزرگ 
و عضو مهم ناتو خوانده اس��ت. رئیس جمهور در پایان یکی از 
توییت های خود از هشتگ به جنگ های بی پایان، پایان دهید 
استفاده و موضع خود درباره لزوم خروج آمریکا از جنگ ها در 

منطقه غرب آسیا را تکرار کرد.
ترام��پ در همی��ن حال ادعا کرده اس��ت که کرده��ا را رها 
نرک��ده و ب��ه حمایت از آنه��ا ادامه می دهد. ای��ن مواضع از 
سوی ترامپ چند نکته اساسی در بر دارد. نخست آنکه ادعای 

خروج آمریکا از س��وریه برای جلوگی��ری از هزینه ها و هزینه 
کرد آن در درون آمریکا دارای ابهام بزرگی اس��ت و آن اینکه 
چطور پس از س��ه سال ترامپ یک شبه به این نتیجه رسیده 
اس��ت و اگر واقعا به دنبال پایان بحران در منطقه اس��ت چرا 
همچنان به دخالت در امور س��وریه ادام��ه داده و به حمایت 
از تروریس��ت ها می پردازد. ثانیا ترامپ ادعا می کند که ترکیه 

شریک بزرگ و عضو مهم ناتو است. 
این ادعاهای دوس��تانه در حالی مطرح شده که ترامپ اخیرا 
ترکیه را به تحریم اقتصادی به جرم خرید سیس��تم موشکی 
اس ۴۰۰ روس��یه تهدی��د ک��رده و از رویکرد ض��د ترکیه ای 
اروپا نیز حمایت کرده اس��ت. ترامپ ترکی��ه را خائن به ناتو 
نامیده بود. س��وم آنکه ترامپ در حال��ی ادعای خالی نکردن 
پش��ت کردهای سوریه را مطرح می کند که عما آنها در برابر 
ترکیه ای قرار داده که حذف کردهای س��وریه را در لوای نام 

مقابله با پ. ک.ک مطرح کرده است. 

با توجه به این ش��رایط می توان دریافت که ادعای ترامپ یک 
ادعای واهی است و مسئله خروج از سوریه، دوستی با ترکیه 
و حمایت از کردها صرفا ادعاهای زبانی است. حال این سوال 
مطرح می شود که هدف ترامپ از این ادعاها چیست؟ پاسخ 
به این پرس��ش را در بازی چند الیه ترامپ می توان جستجو 

کرد.
 او در حال��ی ب��ا ادعای خروج از س��وریه به دنب��ال تبلیغات 
انتخاباتی اس��ت که همزم��ان با تحریک ترکی��ه به عملیات 
نظامی همان سیاست بحران سازی در سوریه را اجرا می کند 
در حالی که همزمان با ادعای حمایت از کردها در برابر ترکیه 
ب��ه باج خواهی از آنها می پردازد. بر این اس��اس رفتار آمریکا 
را باید ادامه سیاس��ت بحران سازی دانست که قطعا ترکیه و 
کردهای س��وریه از بازندگان این ب��ازی خواهند بود چرا که 
آمریکا نش��ان داده هرگز به تعهدات خود پایبند نیست و در 

نهایت آنها را نیز قربانی منافعش می سازد. 

یادداشت

مهسا شاه محمدی

غرب آس��یا همچن��ان از اصلی ترین محورهای 
تحوالت جهانی اس��ت در حالی که دخالت های 
فرامنطقه ای بر بحران ها و اختافات در منطقه 
افزوده است. نکته مهم در این عرصه آنکه ایجاد 
شکاف میان کشورهای منطقه با محوریت ایران 
هراس��ی از ارکان مخالف��ان امنی��ت منطقه را 
تش��کیل می ده��د چنانکه به رغ��م تاش های 
گس��ترده جمهوری اس��امی ب��رای همگرایی 
منطقه ای و تحقق اصل حل مشکات به دست 
کش��ورهای منطقه ، همچنان ش��اهد اس��تمرار 

پ��روژه ای��ران هراس��ی و گرفتار آم��دن برخی 
کشورها در این طراحی هستیم. به عنوان مثال 
جمهوری اسامی همواره بر امنیت سراسری و 
مبارزه با تروریس��م و مح��ور بحران یعنی رژیم 
صهیونیس��تی و دخالت های آمریکا تاکید دارد 
حال آنکه کش��وری مانند عربس��تان همچنان 
گرفتار القاهای غرب از ایران هراس��ی و رویکرد 
تقابلی با تهران قرار دارد. عدم داش��تن جایگاه 
مردمی و دلبس��تن به آمریکا برای حفظ قدرت 
از ریش��ه های محوری این رویکرد را تش��کیل 
می ده��د. آنچ��ه در مناس��بات می��ان ایران و 
عربستان این روزها قابل توجه می نماید اقدمات 
صورت گرفته از س��وی برخی کشورها همچون 
عراق و پاکستان برای میانجی گری میان تهران 
– ریاض است. با توجه به جایگاه و ظرفیت های 
عراق تا حدودی بر همگان توان این کشور برای 
گام برداش��تن در این مس��یر مشخص است اما 
این سوال مطرح است که پاکستان تا چه میزان 

توان تحقق این مهم را دارد ؟ 
در پردازش این موض��وع چند نکته قابل توجه 
مطرح اس��ت. در باب روابط ایران و عربس��تان 
برخی این امر را مطرح می کنند که عربس��تان 
فاق��د اختیار رفتاری اس��ت و آمری��کا تصمیم 
گیرنده نهایی اس��ت لذا ای��ران به جای رویکرد 
تعاملی با سعودی باید به مذاکره با آمریکا روی 
آورد. در ب��اب این دی��دگاه دو نکته قابل طرح 

است.
 از یک س��و این دیدگاه جمهوری اس��امی که 
آمری��کا خ��ود محور بحران اس��ت ن��ه راه حل 
بحران ه��ای منطق��ه یک اصل واقع��ی و اثبات 
ش��ده است و آن را در تمام تحوالت منطقه می 
توان مشاهده کرد بر همین اساس رویکرد ایران 
به ع��دم مذاکره با آمریکا برای حل مش��کات 
با عربس��تان امری منطقی است. از سوی دیگر 
چنین دیدگاهی ) مذاک��ره با آمریکا برای حل 
مسئله با س��عودی(نوعی نگاه تحقیر آمیز برای 

عربس��تان به عنوان یک کش��ور و س��ران این 
کشور با دوری از ایران ستیزی آمریکا و رویکرد 
صادقان��ه به مذاکره با تهران م��ی تواند این بار 
حق��ارت را کنار بگذارد. در این میان باید توجه 
داش��ت که بد عهدی های آمریکا درس��هایی را 
نیز برای سعودی داش��ته است.عربستان انتظار 
داشته اس��ت که آمریکا خیلی بیش��تر از اینها 
پش��ت این کشور قرار گیرد ولی آمریکا با توجه 
به اینکه جنگ برایش هزینه دارد، و نیز به دلیل 
نزدیک شدن مبارزات انتخاباتی ترامپ طبیعی 
اس��ت که امریکا و ترامپ عقب نشسته که این 
ام��ر باعث می ش��ود تا عربس��تان گزینه ای جز 
رویک��رد به مصالحه با تهران هر چند به صورت 
موقت در پیش رو نداشته باشد. حال این سوال 
مطرح می شود که ایا آیا پاکستان می توان نقش 
میانج��ی را ایفا نماید؟ در ای��ن چارچوب چند 
محور قابل توجه اس��ت اوال اینکه ایران همیشه 
از روابط با همس��ایگان استقبال می کند و این 

اقدام پاکس��تان هم در همین راس��تا ارزیابی و 
از آن استقبال کرده اس��ت. ثانیا پاکستان باید 
صادقانه وارد این روند ش��ده و از وابس��تگی به 
عربس��تان خودداری کند بویژه اینکه س��عودی 
همواره از ابزار اقتص��ادی برای تحت تاثیر قرار 
دادن پاکس��تان بهره گرفته اس��ت. ثالثا اینکه 
سعودی باید صادقانه رفتار کرده و پیش زمینه 
ه��ای کار یعن��ی پایان دادن ب��ه جنگ یمن و 
ایران هراسی را اجرایی سازد در این صورت هم 
پاکس��تان می تواند نقش میانج��ی را ایفا نماید 
و هم جمهوری اس��امی از این روند اس��تقبال 
خواهد نمود. مولفه هایی که عربس��تان تاکنون 
در اج��رای آنها اقدام خاصی ص��ورت نداده که 
در این صورت مس��ئول ابت��دا و انتهای عدم به 
نتیجه رس��یدن میانجی گری پاکستان و عراق، 
دولتمردان سعودی خواهند بود که هزینه های 
بس��یاری به ای��ن کش��ور و کل منطقه تحمیل 

خواهد کرد.

دیدگاه

در ادامه واکنش ها به تحوالت مشکوک اخیر عراق، روزنامه 
لبنانی االخبار به نقل از منابع نزدیک به نخس��ت وزیر عراق 
تاکید کرد بر اساس اطاعات امنیتی دقیق جمع آوری شده 
طی روزهای اخیر، س��رویس اطاعات اس��رائیل و سفارت 
آمریکا در بغداد در منحرف کردن مس��یر حرکت مسالمت 

آمیز تظاهرات مردمی در عراق نقش کلیدی داشتند.
روزنامه لبنانی االخبار بر اس��اس »اطاعات موثق« گزارش 
داد، که تماس های بین نمایندگان تظاهرات کنندگان از یک 
ط��رف، و دولت و احزاب سیاس��ی از ط��رف دیگر می تواند 
منج��ر به »نتای��ج مثبت« و کنترل اعتراضات ش��ود تا هم 
مراس��م اربعین حس��ینی که زمان آن نزدیک است بخوبی 

سپری شود و هم زندگی شهروندان در پایتخت و همچنین 
اس��تان های جنوبی به روال عادی خود بازگردد.این روزنامه 
لبنان��ی به نق��ل از منابع نزدیک به »ع��ادل عبدالمهدی«، 
نخس��ت وزیر عراق آورده است: بر اس��اس اطاعات دقیق 
امنیتی که طی روزهای گذش��ته جمع آوری ش��ده اس��ت 
س��رویس اطاعات اس��رائیل به همراه عناصری که از طرف 
سفارت آمریکا در بغداد اجیر شده بودند از اعتراض مردمی 
عراق بهره برداری کرده و تظاهرات های مسالمت آمیز را به 

سمت هرج و مرج و خرابکاری سوق دادند.
ای��ن مناب��ع افزودند: همی��ن دخالت های بیگانگان مس��یر 

اعتراض ها را تغییر داد.

افشای اسنادی از نقش موساد در اعتراضات عراق 
ام��ارات در اقدام��ی مغایر با تصمیم اعام��ی خود مبنی بر 
عقب نش��ینی از یم��ن و گواهی بر ادامه اش��غالگری آن در 
جنوب این کش��ور، یک کشتی نظامی جدید حامل ساح و 

مهمات به جزیره سقطری یمن فرستاد.
وب��گاه یمنی متابعات خبر داد، یک کش��تی نظامی متعلق به 
امارات عربی متحده بندر نف��ت خیز »عدن« در جنوب یمن 
را ترک کرد و عازم جزیره »س��قطری« یمن ش��د. این منابع 
تاکید کردند: کش��تی اماراتی که به س��مت سقطری حرکت 
کرده، عاوه بر مهمات و سرباز دارای تجهیزات نظامی سنگین 
و متوسط اس��ت و در چارچوب بخش��ی از طرح امارات برای 
اش��غال کامل جزیره سقطری است و دیگر برای اینکه امارات 

از برخی از سقطرایی هایی که به آنها تابعیت اماراتی داده برای 
ایجاد آشوب و اغتشاش و خشونت علیه مقامات محلی وابسته 
به دولت منصور هادی استفاده کند که تحت رهبری »رمزی 
محروس«، اس��تاندار این استان یمن هستند. منابع یمنی روز 
یکشنبه هم خبر دادند نیروهای سودانی پایگاه هوایی العند را 
ترک کرده و به بندر الزیت درعدن رسیدند تا از آنجا به سمت 
مقصد نامعلومی روند. استان س��قطری طی ماه های گذشته 
شاهد ناآرامی های متعددی بوده است و یک بار نیروهای تحت 
امر خلفان المزروعی، نماینده امارات در س��قطری با حمله به 
مقرهای امنیتی در این جزیره قصد کودتا علیه دولت منصور 

هادی در آنجا را داشتند، اما این تاش آنها نافرجام ماند.

آتش افروزی کشتی نظامی امارات در یمن 

گزارش

بسیاری از گروه های سیاس��ی ترکیه و کشورهای منطقه ای و 
فرامنطقه ای  به شدت از دولت این کشور به خاطر تصمیمش 
ب��رای آغاز عملی��ات نظامی جدید در س��وریه انتقاد کردند و 
بهترین راه را برای تأمین امنیت ترکیه از تهدید تروریس��تی، 

صلح با دمشق دانستند.
همزمان با طراحی مش��کوک آمریکا برای س��وق دادن ترکیه 
ب��ا اقدام نظامی علیه س��وریه، مخالفت ها و هش��دارها در باب 
پیامدهای این مس��ئله گس��ترش یافته و همگان تاکید دارند 
ک��ه ترکی��ه نباید خ��ود را گرفتار ب��ازی آمریکا س��ازد.  فائق 
اوزتورک، معاون رئیس حزب م��ردم جمهوری خواه ترکیه در 
نشست خبری گفت، دولت فعلی ترکیه این کشور را به سمت 
»بات��اق« خاورمیانه س��وق می دهد. وی ک��ه عضو بزرگترین 
ح��زب مخالف ترکیه اس��ت، گفت، آنکارا اگ��ر واقعا به دنبال 
مبارزه با تروریس��م و تضمین تمامیت ارضی سوریه است، باید 

از ارتش سوریه حمایت و با آن همکاری کند.
 ح��زب دموکراتیک خل��ق ترکیه هم اعام ک��رد، نیاز مبرم در 
س��وریه آغاز گفت وگوی دموکراتی��ک و  فرایند مذاکره جامع با 
همه طرف ها به منظور پایان دادن به جنگ داخلی این کش��ور 
است و مداخله نظامی جدید بزرگترین تهدید است.این حزب در 
بیانیه ای اعام کرد، تصمیم حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه و 
همپیمانش حزب جنبش ملی برای آغاز عملیات نظامی جدید در 
شمال سوریه مساله ای بسیار مهم و اشتباه است.اردوغان پیش از 
این اعام کرده بود که کشورش در آغاز عملیات نظامی در شمال 
شرق سوریه برای پاکسازی این منطقه از »یگان های مدافع خلق 
کرد« مصمم اس��ت. آنکارا این گروه ها را تشکیات تروریستی و 
ش��اخه ای از حزب کارگران کردستان می داند. یگان های مدافع 
خلق کرد در ائتاف نیروهای س��وریه دموکراتیک تحت حمایت 

آمریکا در جنگ علیه داعش فعالیت می کنند.
از س��وی دیگر معاون وزیر خارجه س��وریه با اشاره به عملیات 
قریب الوقوع ترکیه در خاک این کش��ور، گفت: دیگران نباید 
خود را در مهلکه گرفت��ار کنند، چراکه ما برای دفاع از وجب 
ب��ه وجب از خاک خ��ود آماده ایم. »فیص��ل المقداد« در این 

خصوص گفت: دیگران نباید خ��ود را در مهلکه گرفتار کنند، 
چراک��ه ما برای دف��اع از وجب به وجب از خ��اک خود آماده 
ایم. المقداد تصریح کرد: دمش��ق از خ��اک خود دفاع خواهد 
کرد و اجازه نخواهد داد اش��غالگران آن را تحت س��یطره خود 
درآورند. المقداد همچنین درخصوص آمریکا گفت: آمریکا در 

ح��ال حاضر در تمام دنیا شکس��ت خورده و طرح های آن چه 
در خلیج فارس و چه در آفریقا و آس��یا با شکست مواجه شده 
است. از س��وی دیگر فرمانده کل شبه نظامیان ُکرد در شمال 
س��وریه از احتمال »شراکت«  با دمشق و رئیس جمهور سوریه 
برای مقابله با حمله احتمالی ترکیه به نوار مرزی شمال سوریه 
خبر داد. »مظلوم عبدی« فرمانده کل شبه نظامیان موسوم به 
 ،»SDF« نیروهای دموکراتیک سوریه« موسوم به »َقسد« یا«
گفت، یک��ی از گزینه ه��ای نیروهای تحت ام��ر او برای دفاع 
از خ��ود در مقابل حمات ترکیه، »ش��راکت با رئیس جمهور 
س��وریه است«.صفحه فیسبوک رس��می قسد )SDF( نوشت: 
»مظلوم عبدی به ش��بکه آمریکایی »ان.بی.س��ی نیوز« گفت: 
یکی از گزینه های روی میز، شراکت با بشار اسد رئیس جمهور 
س��وریه، با هدف مبارزه با نیروهای ترکیه اس��ت... این یکی از 
گزینه های ماس��ت. از مردم آمریکا می خواهیم که برای کمک 

]به ما[، رئیس جمهور دونالد ترامپ را تحت فشار بگذارند«.
نکت��ه قاب��ل توجه آنک��ه رند پال ی��ک عض��و جمهوری خواه 
کنگ��ره آمری��کا و حامی سرس��خت پایان حض��ور آمریکا در 
»جنگ ه��ای بی پایان خاورمیانه« در مصاحبه با ش��بکه مورد 
عاقه رئیس جمهور این کش��ور، ضمن دفاع از تصمیم او برای 
خروج  نظامیان آمریکایی از ش��مال س��وریه ب��ه دخالت های 
چندین س��اله واشنگتن، آنکارا، دوحه و ریاض در امور داخلی 
س��وریه اذعان کرد. الزم به ذکر اس��ت برخی منابع با انتش��ار 
کلی��پ ویدئویی از ورود یگان های زرهی ارتش ترکیه به خاک 
سوریه از طریق گذرگاه مرزی کیلیس خبر دادند. در این میان 
کرملین اعام کرد، آمریکا روسیه را در جریان برنامه هایش در 
خصوص خارج س��اختن سربازان خود از س��وریه قرار نداده و 

مسکو نسبت به اجرا شدن این تصمیم مطمئن نیست.

بازی چند الیه 

 پاکستان
 در قامت میانجی 

دوستی با دمشق بهترین گزینه برای آنکار
هشدارها به ترکیه درباره تجاوز نظامی به سوریه شدت گرفت


