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  گزارش  2

پايان تاريخ مصرف سوچي براي اردوغان
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکی��ه، پنج روز قبل تماس تلفنی 
با رئیس جمهور امریکا، دونالد ترامپ، داشت و موضوع ادلب و وضعیت 
درگیری در این منطقه از کشور س��وریه را با او در میان گذاشت، حاال با 
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه و آنگال مرکل، صدراعظم آلمان، 
تماس گرفته و این موضوع را با او در میان گذاشته است. به نظر می رسد 
او ناامید از ترامپ دست به دامن این دو رهبر اتحادیه اروپا شده تا شاید از 
طریق این دو بتواند رئیس جمهور روسیه والدیمیر پوتین را راضی کند 
سیاستش را در مورد ادلب تغییر دهد. به نظر می رسد او تا اندازه ای موفق 
شده چون دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفته که کشورش به 
همراه فرانسه، آلمان و ترکیه برگزاری یک نشس��ت در مورد سوریه را 
بررس��ی قرار خواهد داد اما آیا این به معنی تغییری در سیاست روسیه 
است یا اینکه تنها یک تاکتیک سیاسی است و ادلب همچنان روی خط 

آتش باقی خواهد ماند؟
تردیدی نیست که پیش��روی های اخیر ارتش س��وریه با حمایت هوایی 
جنگنده های روسی در حومه حلب علت اصلی نگرانی اردوغان و تماس های 
تلفنی او با ترامپ، ماکرون و مرکل بوده اس��ت. ارتش سوریه در روزهای 
اخیر پیشرفت های قابل توجهی در حومه غربی و شمال غربی حلب داشت 
و بعد از آزادسازی شهر س��راقب و شهرک های سرمین و النیرب توانست 
آزادراه حلب به دمشق را بعد از هشت سال تحت اختیار کامل خود درآورد. 
این پیشروی،  به  خصوص ورود ارتش سوریه به شهرک نیرب برای ترکیه 
تنها یک معنا دارد و آن اینکه تاریخ مصرف توافق سوچی به اتمام رسیده 
و ارتش س��وریه آماده می شود تا حرکت خود را به س��وی ادلب و بازپس 
گرفتن آخرین مناطق تحت کنترل گرو ه های تروریس��تی ش��روع کند. 
مقامات سیاسی- امنیتی ترکیه طی یکی دو هفته اخیر دست کم چهار 
بار با همتایان روسی خود مذاکره کردند تا از طریق روس     ها مانع پیشروی 
ارتش سوریه شوند و حتی شخص اردوغان چندین بار با لحنی تهدید آمیز 
از عملی��ات نظامی ارتش ترکی��ه در ادلب گفت. وقتی ک��ه این اقدامات 
نتیجه ای نداد، گروه های تروریستی با حمایت و حتی حضور نیرو    هایی از 
ارتش ترکیه در صفوف شان حمله گسترده ای را برای بازپس گیری در روز 
پنج  شنبه انجام دادند اما با حمالت هوایی روسیه متحمل تلفات سنگینی 
شدند که گفته می شود ارتش ترکیه در این عملیات دو کشته و سه زخمی 
داشته است.  به این ترتیب، اردوغان به وضوح متوجه شده که روسیه در 
هر صورت از ارتش سوریه حمایت می کند و تاریخ مصرف توافق سوچی از 
نظر مسکو هم به پایان رسیده است. اردوغان با شکست اخیر در نیرب حاال 
رو به عرصه دیپلماسی آورده تا شاید از طریق واسطه های اروپایی پوتین را 
متقاعد به اجرای توافق سوچی کند. در واقع، حفظ گروه های تروریستی 
در ادلب برای ترکیه یک راهبرد استراتژیک است که حوادث لیبی نشان 
داد آنکارا این موضوع را تنها در محدوده جنگ سوریه مد نظر ندارد بلکه 
می خواهد از گروه های مستقر در این استان سوری به عنوان ابزاری برای 
پیشبرد سیاست هایش در جهان عرب بهره برداری کند. در مقابل، نشانه ای 
مبنی بر تغییر در سیاست مسکو برای حمایت از دولت و ارتش سوریه دیده 
نمی شود و اشاره پسکوف به بد    ترین س��ناریو هم گویای آمادگی مسکو 
برای رویارویی با ترکیه است، هرچند که به قول پسکوف، روسیه ترجیح 
می دهد در مورد این سناریو صحبتی نکند. اردوغان از سوی دیگر متوجه 
است که ادامه وضعیت فعلی در ادلب و کشیده شدن درگیری به بد    ترین 
سناریوی مورد اشاره پس��کوف موقعیت او را در داخل کشور به شدت به 
خطر می اندازد. کشته شدن 15 نظامی ترکیه طی یک ماه اخیر اعتراض 
مخالفان را در داخل برانگیخته و هرچند که رسانه های هوادار یا وابسته به 
دولت سعی می کنند ماندن ارتش در ادلب را توجیه یا حتی وجه حماسی به 
آن بدهند، اما این توجیه با ادامه درگیری و کشته های بیشتر چندان وجهی 
نخواهد داشت. شاید برای پرهیز از چنین چشم اندازی و بد    ترین سناریو 
باشد که اردوغان دست به دامن اروپایی     ها شده اما از حاال می توان گفت که 
این مسیر بی نتیجه است. او برای حفظ گروه های تروریستی در ادلب دو راه 
بیشتر در پیش ندارد؛ یا روی خط آتش در ادلب پیش برود و تمامی عواقب 
نظامی و سیاسی آن را هم بپذیرد یا اینکه واقعیت میدانی را قبول کند و 

قبل از هزینه های سنگین آماده عقب نشستن از خاک سوریه شود. 
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 مسکو: مداخله ما در انتخابات امریکا مزخرف است
»دیمیتری پس��کوف « س��خنگوی کاخ ریاس��ت جمهوری روسیه در 
واکنش به گزارش    ها و ادعاهای تازه درباره مداخله روسیه در انتخابات 
۲۰۲۰ ریاست جمهوری امریکا گفت که این ادعا   ها سراسر مزخرف و 
ناشی از بدگمانی اس��ت و احتمال می دهیم هرچه به انتخابات امریکا 
نزدیک تر می شویم بیشتر شود.  به گزارش فارس، روز پنج  شنبه روزنامه 
نیویورک تایمز گزارش داده که سازمان های اطالعاتی امریکا به دونالد 
ترامپ گفته اند که روسیه در حال برنامه ریزی برای مداخله در انتخابات 
ریاست جمهوری آتی به نفع او به دنبال پیروزی مجدد او است که این امر 
ترامپ را عصبانی کرده و او گفته دموکرات  ها ممکن است از این مسئله 
علیه او استفاده کنند. این روزنامه به نقل از چند منبع اطالعاتی مدعی 
شده است که روسیه قصد دارد هم در انتخابات درون حزبی دموکرات  ها 

و هم در انتخابات سراسری نوامبر ۲۰۲۰ نفوذ و مداخله کند. 
-----------------------------------------------------

  امریکا به دنبال احیای سرنگونی دولت ونزوئال 
یک رسانه امریکایی مدعی شده دولت »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور 
امریکا در حال بررسی طرحی برای احیای کارزار خود جهت سرنگونی 
دولت »نیکالس مادورو« در ونزوئال را از س��ر گرفته است.  وبگاه شبکه 
خبری بلومبرگ روز پنج  شنبه گزارش داده مقام های دولت ترامپ در 
حال انجام رایزنی    هایی در خصوص احیای کارزار ناکام مانده خود برای 
برکناری مادورو از قدرت هستند.  طبق این گزارش، دولت ترامپ درصدد 
اس��ت برخی از اعضای حزب حاکم را مجاب کند موقتاً اقدام به تقسیم 
قدرت با سران مخالفان کنند.  دولت امریکا سال گذشته راهبرد مشابهی 
را دنبال و تالش کرد »خوان گوای��دو«، رئیس مجمع ملی ونزوئال را به 

قدرت برساند. این تالش شامل یک قیام ناکام در روز ۳۰ آوریل بود. 
-----------------------------------------------------

  چین: در مبارزه با کرونا کنار ایرانیم
سخنگوی وزارت امور خارجه چین با اشاره به شیوع ویروس کرونا در 
ایران گفت: چین و ایران در مبارزه با این بیماری واگیردار، در کنار هم 
می ایستند.  به گزارش فارس، »گنگ شوانگ« سخنگوی وزارت امور 
خارجه چین روز جمعه در نشستی خبری در خصوص ابتالی چند نفر 
در ایران به ویروس کرونا و فوت چند نفر اظهار داشت: چین به شیوع 
ویروس کرونا )کووی��د-1۹( در ایران توجه ج��دی دارد و به خانواده 
درگذشتگان تسلیت عرض می کند.  وی با بیان اینکه چین و ایران در 
مبارزه با این بیماری واگیردار، در کنار هم می ایس��تند، اظهار داشت: 
دولت و ملت ایران برای مقابله با این بیماری حمایت و کمک ارزشمندی 
را برای چین فراهم کردند و جناب آقای ظری��ف به عنوان اولین وزیر 

خارجه در جهان ابراز همدردی و حمایت خود از چین را اعالم کرد. 
-----------------------------------------------------

  آتش بس در صورت عقب نشینی نیروهای ترکیه ای
فرمانده نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی اعالم کرد که آماده آتش بس 

در لیبی به شرط عقب نشینی نیروهای ترکیه ای از این کشور است. 
به گزارش ایسنا، به نقل از اس��کای نیوز، خلیفه حفتر، فرمانده ارتش 
ملی لیبی اعالم کرد: ما آماده آتش بس در لیبی به شرط عقب نشینی 
نیروهای ترکیه ای و مزدوران هستیم.  وی گفت که اقدام دولت وفاق 
ملی لیبی به ریاست فائز الس��راج برای تعلیق شرکت در مذاکرات ژنو 
به این دلیل صورت گرفت که این دولت خود تصمیم گیرنده نیست و 

دستورات را از آنکارا و دوحه می گیرد. 

لبیک فلسطینی    ها 
به پويش »فجر عظیم« در حمايت از قدس 
فلس�طینی    ها ب�ا حض�ور گس�ترده در مس�جداالقصی و دیگ�ر 
مس�اجد کرانه باخت�ری بر حق�وق خود تأکی�د و اع�الم کردند، 
اج�ازه اجرای�ی ش�دن طرح ه�ای صهیونیس�تی اعالم ش�ده از 
واش�نگتن را نمی دهن�د. نظامیان صهیونیس�ت هم ب�ا حمله به 
نمازگ�زاران فلس�طینی، آنها را مورد ضرب و ش�تم ق�رار دادند. 
مردم فلسطین که حاضر به پذیرش طرح امریکا موسوم به معامله قرن، 
برای حل مناقشه فلسطین و صهیونیست   ها نیس��تند، دیروز هم به این 
طرح واکنش نشان دادند. هزاران فلس��طینی روز جمعه در قالب پویش 
»فجر عظیم«، خود را به مسجداالقصی، مسجد ابراهیمی و دیگر مساجد 
در اراضی اشغالی 1۹۴۸ رساندند تا با ادای نماز صبح در این مساجد در 
قالب پویش »فجر عظیم« بر حمایت خود از مسجداالقصی و مقدسات 
فلسطین تأکید کنند. بر اساس گزارش خبرگزاری »صفا«، ۲۰۰ مسجد 
در کرانه باختری شاهد حضور نمازگزاران بود و خطبای مساجد بر حقوق 
کامل فلسطینی    ها و مقابله با اشغالگری اسرائیل تأکید کردند. آنها اعالم 
کردند:»شهرک نشینان در توهمند که طرح های آنها اگر از واشنگتن اعالم 
شود، خواهد توانست اراده فلسطینی    ها را بشکند و شرایط تکمیل سیطره 
آنها بر فلسطین از جمله قدس اشغالی را فراهم می کند –اما اینطور نیست. 
پویش فجر عظیم برای خواندن نماز صبح جمعه در مسجداالقصی و دیگر 
مساجد فلسطین بیش از یک ماه است که به راه افتاده است«. مسجد النصر 
القدیم در شهر نابلس هم روز گذشته شاهد حضور هزاران نمازگزار بود 
که صحن مسجد و خیابان های اطراف را پر کرده بودند. نمازگزاران پس 
از خروج از مساجد شعار   هایی در حمایت از فلسطین و مسجداالقصی سر 
دادند. به گزارش شبکه المیادین، رژیم صهیونیستی نظامیان خود را به 
صورت گسترده در قدس و مسیرهای منتهی به مسجداالقصی مستقر کرد 
و با بررسی دقیق مدارک آنها، مانع از ورود کسانی شد که از مسجداالقصی 
تبعید شده اند. نظامیان صهیونیستی به نمازگزاران پس از خروج از مسجد 
حمله و با یک دختر فلسطینی به دلیل پخش شکالت میان آنها برخورد 
کردند. نظامیان صهیونیست با بازداشت یکی از نگهبانان مسجداالقصی ، 
به سوی نمازگزاران پس از خروج شان از مسجداالقصی حمله کردند، آنها 
یک دختر فلسطینی را در باب االسباط در حالی که در حال توزیع شیرینی 
میان نمازگزاران بود، مورد ضرب و ش��تم قرار دادن��د. جنبش مقاومت 
اسالمی فلس��طین )حماس( هم در واکنش به تالش رژیم صهیونیستی 
برای ادامه شهرک سازی در قدس شرقی، از همه مردم فلسطین خواست 
که به صورت فراگیر و مش��ترک با چنین طرح    هایی مبارزه کنند. حازم 
قاسم، سخنگوی حماس با انتشار بیانیه ای تأکید کرد که رژیم اشغالگر 
قدس، هیچ احترامی ب��رای قوانین و عرف های انس��انی قائل نیس��ت. 
خبرگزاری آناتولی به نقل از قاسم گزارش داد که اعالم خبر شهرک سازی، 
بیانگر افزایش چالش   هایی اس��ت که ش��هر قدس با آن روبه روست. وی 
خاطرنشان کرد که پیش از لغو توافقات تشکیالت خودگردان فلسطین با 
رژیم صهیونیستی و توقف هماهنگی امنیتی و بر اساس همین چالش ها، 
باید همه مردم فلسطین، راهبرد مبارزه فراگیر و مشترک را اتخاذ کنند. 
این درحالی است که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز 
پنج  شنبه در آستانه انتخابات پارلمانی در سرزمین های اشغالی، از تالش 

این رژیم برای گسترش شهرک های صهیونیست نشین خبر داد. 
  بازداش�ت مخالف�ان معامل�ه ق�رن از س�وی تش�کیالت 

خودگردان 
به نظر می رس��د تالش های عربس��تان س��عودی برای متقاعد کردن 
تش��کیالت خودگردان فلس��طین برای پذیرش معامله قرن در حال 
نتیجه دادن است و رهبران تشکیالت خودگردان در این میان در یک 
جبهه واحد با صهیونیست   ها قرار گرفته اند. حزب »التحریر« فلسطین 
ضمن اعالم دستگیری یکی از اعضای خود تصریح کرد، دستگاه های 
امنیتی تشکیالت خودگردان مخالفان با طرح معامله قرن را بازداشت 
می کنند. دس��تگاه های امنیتی تش��کیالت خودگردان، خالد عایش، 
عضو این حزب در بیت لحم را بازداشت کرده و مخالفان با معامله قرن 
را تعقیب می کنند. بر اس��اس گزارش خبرگزاری »شهاب«، در بیانیه 
این حزب آمده، دس��تگاه های امنیتی تش��کیالت خودگردان، عایش 
را با یک خودروی شخصی در خیابان بازداش��ت کرده اند و این روش، 
شیوه »گانگستر   ها و مافیا« است. در ادامه این گزارش آمده، »محمد 
برادر خالد عایش نیز دستگیر و مدت بازداشت وی 15 روز تمدید شده 
است«. سران تشکیالت خودگردان، جنبش فتح و سازمان آزادیبخش 
فلس��طین در ظاهر از معامله قرن و حتی عادی سازی روابط سودان و 
رژیم صهیونیس��تی انتقاد می کنند اما همزمان دیدارهای مختلفی با 
سران این رژیم در تل آویو و رام اهلل دارند. هفته گذشته، دستگاه  امنیتی 
تش��کیالت خودگردان به نیروهای امنیتی خود دس��تور داده جلوی 

تظاهرات در کرانه باختری را بگیرند. 

هیل: اسرائیل در عملیات ترور
 سردار سلیمانی مشارکت داشت

یک پایگاه نزدیک به کنگره امریکا مش�ارکت رژیم صهیونیستی 
در عملیات تروریس�تی امریکا برای ترور فرمانده ش�هید نیروی 
قدس س�پاه پاس�داران انق�الب اس�المی را تأیید کرده اس�ت. 
درحالی که مقامات صهیونیستی هرگونه دست داشتن در ترور سردار 
قاسم سلیمانی، فرمانده شهید نیروی قدس سپاه پاسداران را رد کرده اند 
اما برخی منابع امریکایی همکاری صهیونیست    ها در این ترور را تأیید 
کرده اند. پایگاه »هیل« روز جمعه در گزارش��ی نوشته است: عملیات 
ترور سردار سلیمانی عالوه بر پایش ماهواره ای از باال نیازمند دریافت 
اطالعات از مخبرانی در روی زمین بوده است. طبق این گزارش، از آنجا 
که قرار بوده هواپیمای سردار سلیمانی وارد بغداد شود الزم بوده افرادی 
در روی زمین تأیید کنند که فردی که از هواپیما خارج شده ایشان بوده 
است. هیل نوشته امریکا با کمک اسرائیل، شبکه     هایی برای انجام این 
کار داشته است. امریکا هنگام ورود سردار سلیمانی به بغداد، سه پهپاد 
را برای انجام این عملیات تروریستی به کار گرفته است که علت آن این 
بوده که در صورتی که دو پهپاد نقص مکانیکی پیدا کنند یا مورد هدف 
قرار گیرند امریکا هنوز یک پهپاد دیگر برای پیش��برد عملیات داشته 
باشد. از سوی دیگر، خبرگزاری رویترز در گزارشی در توصیف حمالت 
موشکی ایران به پایگاه عین االسد نوشت که آسیب های مغزی وارده 
به نظامیان این پایگاه به گونه ای بود که این نظامیان این احس��اس را 
داشتند که یک کامیون به آنها برخورد کرده است. این گزارش نوشته 
است، یکی از ۲ هزار نظامی مس��تقر در پایگاه عین االسد به نام کیمو 
کلتس، در توصیف حمله موشکی ایران گفت که صدای سوت کشیدن 
موشک را هنگام نگهبانی در باالی برج مراقبت شنید و انفجار به حدی 
شدید بود که او با وجود به تن داشتن لباس کامل نظامی، یک تا دو اینچ 
از زمین به هوا بلند شد. کلتس توضیح داد که با سردردی بیش از حد 
معمول از صحنه گریخت. کلتس در مصاحبه با رویترز گفت:» احساس 
می کردم که یک کامیون به من برخورد کرده اس��ت. دچار معده  درد 
شدید ش��دم«. طبق این گزارش، کلتس جزو  1۰۹ نظامی امریکایی 
بود که در پی حمله ماه گذشته ایران به پایگاه عین االسد دچار آسیب  
مغزی شد. این رسانه انگلیسی در توضیح روند کند اعالم آسیب دیدگان 
در حمله هوایی ایران به پایگاه عین االس��د نوشت که کندی این روند 
تأکیدی بر دشواری در تشخیص و درمان یکی از شایع     ترین جراحاتی 
بوده اس��ت که ارتش امریکا در دو دهه جنگ افغانستان و عراق در پی 

انفجار راکت     ها و خمپاره     ها با آن روبه رو بوده است. 

رویترز به نقل از یک دیپلمات:

FATF قضیه ايران را سرهم بندي کرد

سيدرحيمنعمتی

»گروه ویژه اقدام    گزارش  یک
مالی« موس�وم به 
)FATF(که خ�ودش را نهادی ب�رای مبارزه با 
پولش�ویی و »تأمین مالی تروریس�م « معرفی 
می کند، تنظیم تصمیماتش را به دس�ت محور 
امریکا- صهیونیسم-آل سعود سپرد و مشخصًا 
اروپایی    ها بدون در نظر گرفتن اقدامات ماه     ها و 
سال های اخیر کشورمان در موضوع شفافیت 
مالی، از تمای�ل قلبی خود ب�ه اقدامات ترامپ 
علیه ایران رونمایی و ایران را وارد لیست سیاه 
خود کردند تا در سمفونی فشار حداکثری آن هم 
در روز برگزاری انتخابات مجلس فعاًل تکنوازی 

ترامپ پسندانه کرده باشد.
 

روزنامه وال استریت ژورنال بامداد دیروز  به نقل از 
مقام های امریکایی و مقام های کشورهای متحد 
امریکا خبر داده ب��ود که گروه وی��ژه اقدام مالی 
روز جمعه ایران را در فهرست سیاه قرار می دهد؛ 
خبری که عصر دیروز محقق شد. روزنامه امریکایی 
وال اس��تریت ژورنال بامداد دیروز نوشته تصمیم 
این کارگروه پس از آن اتخاذ شده که کشورهای 

اروپایی تصمیم گرفته اند به امریکا ملحق شوند. 
با این تصمیم FATF تراکنش های مالی با ایران 
را زیر ذره بین بیشتر قرار خواهد داد و فشار    ها بر 
بانک     ها و شرکت های انگشت ش��ماری که هنوز 
در حال همکاری با ایران هستند افزایش خواهد 

یافت. 

 سرهم بندي به رغم لیست سیاه
 این در حالی است که اکثر بانک های کشورهای 
غرب��ی در ماه های گذش��ته که نام ته��ران در 
فهرست س��یاه این کارگروه قرار نداشت هم از 
انجام تراکنش های مربوط ب��ه ایران خودداری 

کرده اند. 
خبرگزاری رویترز نوشته است FATF به رغم این 
تصمیم در بخشی از بیانیه اش تالش کرده تا حدی 

در    ها را برای ایران باز نگاه دارد. 
در این بخش از بیانیه کارگروه ویژه اقدام مالی که 
رویترز به آن اش��اره کرده، آمده است: »کشور    ها 
باید قادر باش��ند خودش��ان اقدام��ات تقابلی را 
 FATF مس��تقل از هر گونه درخواس��ت از سوی

اجرا کنند.«
خبرگزاری رویترز س��اعاتی قبل تر به نقل از دو 
دیپلم��ات و یک مق��ام اروپای��ی از وجود چنین 
بخش��ی در بیانیه  کارگروه اقدام مالی خبر داده 
و نوشته بود FATF از کش��ور    ها خواهد خواست 
اقدامات تقابل��ی را با توجه به مس��ائل اقتصادی 
کشورهای خودش��ان اجرا کنند و بنابراین، آنها 
از این لحاظ که چه چیزی را اج��را کنند از حق 

انتخاب برخوردار خواهند بود. 
یکی از این دیپلمات     ها به رویترز گفته است: »این 
یک راه حل میانه اس��ت و آنها می خواهند قضیه 
را طوری س��رهم بندی کنند که در    ه��ا را پیش 
روی ایرانی     ها ]برای بازگش��ت دوباره به لیس��ت 

خاکستری[باز بگذارند.«

»گروه ویژه اقدام مالی« در سال 1۹۸۹ در پاریس 
توسط س��ران گروه هش��ت )G8( و با مأموریت 
ادعایی پولشویی تأسیس     شد. سران گروه جی۸ 
ضرورت تش��کیل چنین نهادی را یکسان کردن 
مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی عنوان کردند. 
در سال ۲۰۰1  بعد از حادثه 11 سپتامبر، آنچه 
»تأمین مالی تروریسم « خوانده شده در دستور 
کار فعالیت های گروه ویژه اقدام مالی FATF قرار 
گرفت. نظارت بر عملکرد شبکه بانکی در سطح 
 FATF جهانی و در سطح کشور    ها رسالت اصلی

محسوب می شود. 
با وجود ای��ن، مواضعی که مقام ه��ای امریکایی 
ابراز می کنند نش��ان می دهد که آنها FATF را 
ابزار مناس��بی برای اعمال هرچه مؤثر تحریم     ها 
علیه کشورهای ناهمس��و با سیاست های امریکا 

می دانند. 
به عنوان مثال، »خ��وان زاراته«، معاون اس��بق 
مدیریت مبارزه با تروریس��م و جرائ��م مالی در 
وزارت خزانه داری دولت بوش پس��ر س��ال های 
پیش برای تبیین بهتر جایگاه FATF در فشار بر 
ایران مي گوید: »برای قراردادن ایران در تنگنا و 
سخت تر کردن شرایط برای این کشور به حضور 

کامل FATF نیاز است.«
این کارگ��روه در س��ال های گذش��ته ای��ران و 
کره شمالی را در »فهرست س��یاه « قرار داده و به 
نهادهای مالی نس��بت به تعامل مال��ی با این دو 
کش��ور هش��دار داده بود اما بعد از اجرایی شدن 

توافق هسته ای FATF در جوالی سال ۲۰1۶ با 
صدور بیانیه ای اعالم کرد با هدف ترغیب ایران به 
انجام اصالحات بانکی، از جمله در زمینه مبارزه 
با پولشویی، به مدت یک س��ال تدابیر موسوم به 
»اقدامات تقابلی « علیه ای��ران را به حالت تعلیق 

درمی آورد. 
 تحریم 5 عضو شورای نگهبان

نماینده دولت امریکا در امور ایران روز پنج  شنبه 
ضمن آنکه تأکید کرد چیز زیادی از برجام برای 
حفظ کردن باقی نمانده است، از تحریم پنج عضو 

شورای نگهبان خبر داد. 
»برایان ه��وک«، نماینده ویژه دول��ت امریکا در 
امور ای��ران روز پنج  ش��نبه در آس��تانه انتخابات 
مجلس ش��ورای اس��المی ای��ران در س��خنانی 
مداخله جویانه مدعی ش��د نظام ای��ران، فقط از 
لحاظ اس��م، »جمهوری « اس��ت و همچنین از 
تحریم دبیر و سخنگو و دو سه عضو دیگر شورای 
نگبهان خبر داد. نکته جالب اینکه وقتی خبرنگار 
آسوش��یتدپرس از برایان هوک پرسید: »آیا این 
تحریم     ها همان موارد مربوط به انسداد دارایی     ها و 
غیره را شامل می شوند « و بعد از آنکه برایان هوک 
به این سؤال پاس��خ مثبت داد، گفت: »این افراد 
هیچ دارایی در قلمرو حاکمیتی امریکا ندارند « تا 
بی معنا بودن این گونه تحریم    ها در میان نخبگان 
و کارشناسان امور در میان خود امریکایی    ها هم 

مشخص شود.
برایان ه��وک در بخش دیگری از س��خنانش بار 
دیگر از تالش های امریکا برای احیای تحریم های 
تسلیحاتی علیه ایران بعد از اکتبر ۲۰۲۰ گفت و 
تصریح کرد که واشنگتن، قبل از اقدام کشورهای 
اروپایی در فعال کردن مکانیسم موسوم به »ساز 
و کار حل و فص��ل اختالف « به کش��ور    ها درباره 
منقضی ش��دن تحریم های تس��لیحاتی هشدار 

داده است. 
این مقام امریکایی اضافه کرد امریکا مایل است 
»اعضای توافق هسته ای به تالش ما برای خروج 
از برجام و تالش های ما برای رس��یدن به توافقی 

بهتر محلق شوند.«
او خاطرنشان کرد توافق هس��ته ای با ایران باید 
عالوه بر پرداختن به مس��ئله برنامه هس��ته ای 
ایران ش��امل بند    هایی درباره برنامه موش��کی و 

»ستیزه جویی های منطقه ای « ایران باشد. 
ه��وک، به رغم دفاع از خروج س��ایر کش��ور    ها از 
برجام مدعی ش��د پنج گام  ایران برای کاستن از 
تعهداتش در این توافق هس��ته ای، »نقض« این 

توافق بوده است. 
 وی گفت: »فکر می کنم ایران االن پنج بار توافق 
هسته ای را نقض کرده است. این کار باعث شده 
اروپایی     ها مکانیسم حل و فصل اختالفات را فعال 
کنند. چیز زی��ادی از برجام ب��رای حفظ کردن 
باقی نمانده اس��ت. ]این توافق[ از اکتبر، شروع 
به منقضی شدن می کند و رژیم بار    ها آن را نقض 

کرده است.«

نظامیان ترکیه به همراه تروریست های وابسته ، 
تجاوز نظامی خود را از شرق ادلب،کلید زدند 
و مواضع ارتش س�وریه را گلوله باران کردند. 
رئیس جمهور ترکیه با تک�رار تهدید     ها علیه 
دولت سوریه، با عقب نشینی از ادلب مخالفت 
کرد. در حالی که س�ازمان ملل درب�اره به راه 
افتادن حم�ام خ�ون در درگیری     ها هش�دار 
داده، نشانه     هایی جدی از چراغ سبز واشنگتن 
ب�ه آن�کارا نمای�ان اس�ت. ترکی�ه از امریکا 
درخواست پاتریوت کرده که البته کاخ سفید 
هنوز به آن واکنش مثبت  نش�ان نداده است. 
گروه های تروریستی وابس��ته به ترکیه به همراه 
نظامیان این کشور روز پنج  ش��نبه تجاوز نظامی 
جدیدی در شمال غرب س��وریه آغاز کردند. این 
عملیات با حمایت ترکیه از تروریست ها، با پوشش 
توپخانه ای و موشکی گسترده ای شروع شده است. 
نیروهای ترکیه و تروریس��ت ها، به مواضع ارتش 
سوریه در نزدیکی نیرب حمله کردند تا این شهرک 
را از کنترل ارتش س��وریه خ��ارج کند. همچنین 
شبکه خبری »روسیا الیوم« گزارش کرده که روز 
جمعه، چندین موشک به مواضع ارتش سوریه در 
شهرک های »س��راقب« و »نیرب « واقع در شرق 
ادلب اصابت کرده است. خبرنگار این شبکه به نقل 
از منابع معارض اعالم کرد که این حمالت موشکی، 
توسط نظامیان ترکیه و تروریس��ت های وابسته 
به این کش��ور صورت گرفته اس��ت. ارتش سوریه 
اعالم کرده که پاسخ شدیدی به حمالت مشترک 
تروریست     ها با ترکیه داده و در جریان دفع حمله 
شدید گروه های تروریس��تی و نظامیان ترکیه به 
شهرکی در ادلب سوریه، صد     ها تن از آنها را از پای 
در آورد. خبرگزاری رسمی سوریه )سانا( گزارش 
کرد که یگان های ارتش س��وریه موفق ش��ده اند 
هجوم سنگین گروه های تروریستی را که با حمایت 
و کمک ترکیه قصد اشغال این شهرک را داشتند، 
دفع کنند. دمشق می گوید که تروریست      ها با بیش 
از ۳۰۰ کشته مجبور به عقب نشینی شدند. تعداد 
زیادی از تجهیزات نظامی متعلق به تروریست      ها از 

جمله خودروهای زرهی، تانک و نفربر منهدم شده 
است. ش��بکه خبری المیادین هم گزارش کرده 
که »جنگنده های روس تجم��ع ادوات، خودرو     ها 
و نیروهای وابسته به هیئت تحریرالشام در محور 
النیرب در غرب شهر ادلب )و شرق استان ادلب( را 

بمباران کردند.« 
 آنکارا به دنبال منطقه امن 35 کیلومتری
 رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه دیروز 
با تکرار تهدیدهایش علیه دولت سوریه گفت که 
به هیچ وجه نظامیان خود را از س��وریه و استان 
ادلب عقب نمی کش��د. اردوغان خواستار ایجاد 
منطقه امنی به عمق ۳۰ تا ۳5 کیلومتر از مرزهای 
ترکیه در استان ادلب شده است. بر اساس گزارش 
روزنامه »دیلی صاب��اح«، اردوغان در گفت وگو با 
خبرنگاران در مراسم نماز جمعه استانبول، گفت 
که پیشنهاد برگزاری نشست چهارجانبه ای را با 
آلمان، روسیه و فرانسه بر سر موضوع ادلب داده 
اما »والدیمیر پوتین « رئیس جمهور روسیه هنوز 
پاسخ نداده اس��ت. او البته دیروز با پوتین تلفنی 
گفت وگ��و کرد. اردوغ��ان در مخالف��ت با برخی 

درخواس��ت      ها برای خروج از سوریه گفت: »ما از 
ادلب عقب نش��ینی نمی کنیم تا زمانی که رژیم 
تهاجم به این اس��تان را متوقف نکن��د. این تنها 
شرط برای توقف درگیری هاس��ت.« در مقابل، 
گروه »مقاومت ملی سوریه « اعالم کرد که خود 
را در اختیار فرماندهی عمومی ارتش س��وریه و 
نیروهای مس��لح برای مقابله با تجاوز ترکیه قرار 
می ده��د. »ریزان ح��دو « رئیس دفتر سیاس��ی 
گروه مقاومت ملی س��وریه و سیاس��تمدار ُکرد 
این کش��ور در بیانیه ای اعالم ک��رد: »در صورت 
درخواس��ت فرماندهی کل ارتش ، م��ا می توانیم 
مقدمات لجستیکی خود را تکمیل کرده و هزاران 
نیروی آماده را برای ش��رکت در مقابله با تجاوز 
جذب کنیم.« حدو در این بیانیه تأکید کرد: »این 
مقاومت در سال ۲۰1۶ به دلیل اعتقاد ما به تهدید 
ترکیه عثمانی و جاه طلبی های توسعه طلبانه آن 
و با هدف مقابله با اش��غالگری ترکیه در سوریه و 
تعهد ما ب��رای مبارزه به منظور آزادس��ازی همه 
سرزمین های میهن سوریه از هر نوع اشغالگری 

آغاز شده است.«

 هشدار مسکو درباره »بدترین سناریو«
با ش��روع حمله آنکارا، نگرانی ه��ای بین المللی از 
تصاعد درگیری     ها تش��دید ش��ده اس��ت. سازمان 
ملل روز، جمعه بر درخواس��ت خود ب��رای توقف 
خصومت      ها در ش��مال غرب س��وریه تأکید کرد و 
گفت »ممکن است این خشونت      ها به  حمام خون 
ختم ش��ود.« همچنین ش��ورای اروپا در بیانیه ای 
اعالم ک��رد که رهبران ۲7 کش��ور عض��و اتحادیه 
اروپا از همه طرف های حاضر در درگیری س��وریه 
خواستند فوراً به خصومت      ها در ادلب پایان دهند. 
مسکو هم گفته که حمایت ترکیه از شبه نظامیانی 
که تالش می کنند به مواضع نیروهای دولتی سوریه 
در ادلب حمله کنند، بیانگ��ر نقض توافق های بین 
مس��کو و آنکارا اس��ت. ماریا زاخارووا، س��خنگوی 
وزارت خارجه روسیه ضمن ابراز نگرانی از پشتیبانی 
ترکیه از ترورویس��ت     ها گفته است: » حضور ترکیه 
خطر افزایش درگیری ه��ای بعدی را در این بخش 
از خاک س��وریه به وجود م��ی آورد.«  همچنین از 
دیمیتری پسکوف، س��خنگوی ریاست جمهوری 
روس��یه درباره احتمال شکل گیری درگیری میان 
روس��یه و ترکیه در ادلب س��ؤال ش��د که او تأکید 
کرد: »نمی خواهم درباره بد     ترین سناریو     ها صحبت 
کنم.«  واکنش روس     ها به رویارویی نظامی احتمالی 
با آنکارا در حالی اس��ت که خبرگزاری بلومبرگ به 
نقل از یک منبع  ترکیه اعالم کرد،  کشورش از امریکا 
س��امانه های دفاع هوایی » پاتریوت « درخواس��ت 
کرده است. به گفته این منبع ترکیه، آنکارا همچنان 
منتظر پاسخ واشنگتن درباره این درخواست است 
که آن را تقدیم جیمز جفری،  فرس��تاده امریکا به 
سوریه کرده است. یک مقام امریکایی، در واکنش 
به گزارش های منتشرش��ده در رس��انه      ها مبنی بر 
درخواست ترکیه از امریکا برای استقرار این سامانه 
در مرز سوریه، به بخش انگلیسی »صدای امریکا« 
گفت: »ای��االت متحده از درخواس��ت ترکیه برای 
استقرار پاتریوت در مرزش با سوریه مطلع است، اما 
هیچ تصمیمی درباره اینکه پاتریوت را در اختیار آنها 

قرار دهیم یا خیر گرفته نشده است.«

عملیات ترکیه با حمایت تروریست ها شروع شد

شروع ماجراجويی آنکارا در خاک سوريه با چراغ سبز واشنگتن


