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  گزارش  2

  خبر

اعزام سربازان ترکیه به قربانگاه
رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان روز پنج  شنبه به مناسبت افتتاح 
آکادمی علوم سیاسی حزب عدالت و توسعه از شرایط ادلب سوریه اظهار 
رضایت کرد و گفت که اوضاع در این شهر به نفع ترکیه در حال تغییر است 
و با اشاره به کشته شدن سه نظامی ترکیه  در ادلب، مدعی خسارت های 
بیشتر بر ارتش سوریه شد. این اظهار رضایت از اوضاع ادلب چندان دوامی 
نداشت، چرا که خبر کشته شدن 33 سرباز ترکیه و زخمی شدن 36سرباز 
دیگر خواب صبح روز جمعه او را به هم زد و مجبور شد برای بررسی اوضاع 
در ادلب جلسه اضطراری شش ساعته تشکیل دهد. این اتفاق بعد از حمله 
هوایی به مواضع نیروهای ترکیه پیش آمد که در نزدیکی شهر سراقب و 
در صفوف گروه های تروریستی قرار گرفته اند تا دوش به دوش این گرو ه     ها 
این شهر استراتژیک را دوباره به کنترل خود در بیاورند. سرعت تحوالت 
بعد از این حمله شدت پیدا کرده و باید دید که ترکیه حاضر خواهد شد 

سربازان بیشتری را به قربانگاه بفرستد یا نه. 
خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه، روز جمعه مدعی شد که به تالفی حمله 
هوایی سوریه، جنگنده     ها و توپخانه های ترکیه 200 پایگاه ارتش سوریه را 
مورد هدف قرار دادند و با کشته و زخمی کردن 309نظامی سوری، پنج 
بالگرد، 23 تانک و سامانه دفاعی را منهدم کردند. این آمار و ارقام را آکار 
در حالی داد که به نظر می رسد حرکت اصلی اردوغان بعد از کشته شدن 
سربازانش در جبهه جنگ نیست و بیش��تر از عرصه میدانی و جنگ، به 
عرصه دیپلماتیک توجه دارد. این موضوع از تماس     هایی معلوم می شود که 
مقامات بلند پایه ترکیه بعد از جلسه اضطراری با دیگر کشور    ها گرفته اند. 
آکار با مارک اسپر، وزیر دفاع امریکا، ابراهیم کالین، سخنگوی اردوغان با 
رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، مولود چاووش اوغلو، وزیر 
خارجه ترکیه با ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو و سرانجام، خود اردوغان 
با والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روس��یه، تماس تلفنی داشته اند. این 
تماس های تلفنی بیانگر این است که تمرکز اصلی آنکارا بر دیپلماسی است 

تا جنگ و از همه ابزارهای دیپلماتیک خود استفاده می کند. 
یکی از این ابزارهای ترکیه ناتو و عضویتش در این سازمان نظامی چند 
ملیتی است. چاووش اوغلو در تماس خود با استولتنبرگ به طور ضمنی 
از ناتو خواسته »به وظایف خود عمل کند « اما روشن است که ناتو تمایلی 
به دخالت در اوضاع ادلب ندارد و به همین جهت است که اوانا لونگسکو، 
سخنگوی اس��تولتنبرگ، تنها از طرفین خواست حقوق بین الملل را در 
ادلب رعایت کنند. موضع مش��ابهی نیز از س��وی امریکا دیده شد و در 
حالی که پنتاگون اعالم کرده امریکا در کنار ترکیه اس��ت، ژنرال مارک 
میلی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح امریکا، تصریح کرد که واشنگتن 
قصد ندارد نظامیان خود را بار دیگر در مرز س��وریه و ترکیه مستقر کند. 
به عبارت دیگر، ناتو و امریکا قصد ندارند فراتر از حمایت لفظی از ترکیه 
کاری انجام دهند زیرا حاضر نیستند برای اردوغان، خود را درگیر پوتین و 
روسیه کنند. شاید به این دلیل است که آنکارا سعی دارد باز از پناهجویان 
سوری به عنوان سالح استفاده کند تا به این وسیله، دست کم اروپایی     ها را 
وادار به تحرک و حمایت عملی کند. عمر چلیک، سخنگوی حزب حاکم 
عدالت و توسعه، گفته وضعیت به گونه ای تغییر کرده که دیگر قادر به نگه 
داشتن پناهجویان نیستیم و اخبار و تصاویری از باز شدن مرزهای ترکیه 
با اروپا در شبکه های اجتماعی منتشر شده است. با این حال، اردوغان به 
خوبی می داند اروپایی     ها در عمل نمی توانند کاری برای او بکنند، چنان 
که پا در میانی فرانسه و آلمان برای برگزار کردن نشست چهارجانبه با او 
و پوتین در خصوص ادلب هم به جایی نرسید و آنها نتوانستند کرملین 
را متقاعد به این کار بکنند. در نهایت، راه اردوغان تنها به س��مت همین 
کرملین اس��ت و هرچند که در تماس تلفنی با پوتین توانستند قول او را 
برای برگزاری نشست مشترکی در آینده نزدیک به دست آورند اما مواضع 
رسمی روسیه نشان می دهد که کرملین نه تنها از حمایت ارتش سوریه 
کوتاهی نخواهد کرد بلکه مقصر حادثه حمله هوایی به سربازان ترکیه را 
ارتش ترکیه می داند که این سربازان را در صفوف گروه های تروریستی 
قرار داده است. به این ترتیب، شرایط اردوغان در عرصه دیپلماتیک آن قدر 
تغییر نکرده تا بتواند از آن در عرص��ه میدانی بهره برداری کند؛ نه ناتو به 
کمک او خواهد آمد و نه امریکا و نه استفاده ابزاری از پناهجویان فایده ای 
دارد و عالوه بر این موارد، روسیه هم هشدار داده که »هرگونه اقدام نظامی 
ترکیه در ادلب پایانی ناگوار برای آنکارا دارد.«  در این صورت، اگر اردوغان 
بخواهد همچنان سربازان ترکیه را در ادلب سوریه نگه دارد، باید انتظار 

کشته شدن آنها را در این قربانگاه هم داشته باشد. 
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 حزب اهلل عراق: خطر بودن برای امریکا، افتخار ماست
حزب اهلل عراق در بیانیه ای در واکنش به درج نام دبیرکل این حزب در لیست 
» تروریستی « امریکا اعالم کرد: مایه افتخار ماست که امریکا ما را خطر علیه 
خود و طرح هایش در عراق و منطقه می داند. امریکا به تحقیر مردم عراق 
و گروه های ملی آن از طریق توصیف آنها به تروریس��ت ادامه می دهد.  به 
گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری المیادین، احمد الحمیداوی، دبیرکل 
حزب اهلل عراق افزود: یاوه گویی های شیطان بزرگ مبارزان ما را از مسیر خود 
برای اخراج نیروهای خارجی منحرف نخواهد کرد. امریکا احمد الحمیداوی، 

دبیرکل حزب اهلل عراق را در لیست تروریسم قرار داده است. 
-----------------------------------------------------

 اعتراض چین به تهدیدهای امریکا علیه خبرنگاران
هوا چون اینگ، رئیس اداره اطالع رسانی وزارت خارجه چین از تهدیدهای 
مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا و ش��ماری از مسئوالن آن کشور برای 
اقدام علیه خبرنگاران چینی ابراز نگرانی و انتقاد ک��رد. به گزارش ایرنا، 
گزارش تارنمای  یی سی پکن یادداشت اعتراضی را در این زمینه تسلیم 
یک نماینده سفارت امریکا در پکن کرده است. هوا در مالقات با نماینده 
سفارت امریکا در پکن خاطرنشان کرد که روزنامه وال استریت ژورنال به 
دلیل نوشتن مطلبی ضد چینی، دست به اقدامی نادرست و تبعیض  آمیز 
زده است. وی افزود که وزیر خارجه امریکا در روزهای اخیر از چین انتقاد 
کرده اس��ت که آزادی بی��ان را محدود می کن��د، در صورتی که حرکت 
روزنامه امریکایی جایی برای دفاع کردن ندارد. وی تهدیدهای ش��ورای 
امنیت ملی کاخ س��فید را مبنی ب��ر اینکه باید اقدامات��ی تالفی جویانه 
علیه خبرنگاران چینی در نظر گرفته شود، غیرقابل قبول توصیف کرد. 
رویارویی چین و امریکا در امور رسانه ای و خبری پس از آن شدت گرفت 
که وال استریت ژورنال پس از شیوع ویروس کرونا مطلبی با عنوان »چین 
مرد بیمار آسیا« منتشر و از این کشور انتقاد کرد. به دنبال این قضیه چین 
مجوز کار س��ه خبرنگار این روزنامه را که دو امریکایی و یک استرالیایی 

بودند، باطل و آنها را از کشور اخراج کرد. 
-----------------------------------------------------

 والدیمیر پوتین استفاده از بدل را تکذیب کرد
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روس��یه گفته که در زم��ان جنگ به او 
پیش��نهاد ش��ده بود به خاطر مالحظات امنیتی از بدل استفاده کند اما 
این پیشنهاد را رد کرده است. به گزارش بی بی سی، به گفته پوتین، این 
پیشنهاد زمانی مطرح شد که روسیه با جدایی طلبان چچن در جنگ بود 
و در جریان درگیری در چچن به این منطقه سفر کرد. البته سال هاست 
که شایعه     هایی در شبکه های اجتماعی منتشر می شود که پوتین به خاطر 
مالحظات امنیتی از بدل اس��تفاده می کند. موضوع اس��تفاده از بدل در 
مصاحبه اخیر آندره واندونکو، خبرنگار خبرگزاری تاس با پوتین مطرح 
شد که در آغاز گفت وگو از او پرسید: » آیا شما واقعی هستید؟ « آقای پوتین 
در پاسخ تأیید کرد که » واقعی « اس��ت و گفت که هرگز از بدل استفاده 
نمی کند. پوتین گفت که در جریان جنگ چچن در س��ال های 2000-

۱999 که به گفته او » دشوار    ترین زمان در جنگ با تروریسم بود « نظر او 
در مورد بدل خواسته شد اما او به این پیشنهاد جواب منفی داد. 

انتقادهای شدید
 از نحوه برخورد کاخ سفید با ویروس کووید19

ماسک کرونا بر چشم دولت ترامپ
ترامپ در تالش اس�ت خود را آم�اده مبارزه با ش�یوع ویروس کرونا 
در امری�کا نش�ان دهد و البت�ه وع�ده پی�روزی بدهد، ب�ا این حال 
بی اطالعی رئیس جمه�ور امری�کا از نحوه ش�یوع وی�روس کرونا و 
می�زان مرگب�ار ب�ودن آن موج�ب نگران�ی ش�ده و موج ش�دید از 
انتقاد علیه وی ش�روع ش�ده اس�ت. یک نش�ریه معروف امریکایی 
در تصویری ترامپ را با ماس�کی بر چش�م به تصویر کش�یده است. 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا روز پنج  شنبه ابراز خوش بینی کرد که 
ویروس کرونا نهایتاً در امریکا کنترل خواهد ش��د و از بین خواهد رفت اما 
ساعاتی پس از افشا شدن ثبت 60 مورد ابتال به ویروس کرونا در این کشور 
و انتقادات سناتورهای امریکایی از بی اعتنایی دولت امریکا به شیوع کرونا 

اعالم کرد که »سطح انتشار این ویروس بسیار پایین است.«
رئیس جمهور امریکا به ش��رکت کنندگان در مراسم » ماه تاریخ امریکایی 
آفریقایی « در کاخ س��فید گفت: این ویروس از بین خواهد رفت. یک روز 
مثل یک معجزه نابود خواهد شد.  ترامپ با این حال، در ادامه اعتراف کرد: 
از س��واحل ما این ویروس می تواند پیش از آنکه شیوعش بهتر شود رو به 
وخامت بگذارد، ممکن است ناپدید شود، خواهیم دید چه اتفاقی می افتد، 
هیچ کس واقعاً نمی داند.  سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده است ویروس 
کرونا ظرفیت همه گیر شدن دارد و کارشناسان پزشکی هشدار داده اند این 
ویروس در ایاالت متحده نیز شیوع خواهد یافت.  ترامپ در کنفرانس خبری 
خود مدعی شد که میزان مرگ و میر ناشی از آنفلوآنزا بیشتر از کرونا است. 
این در حالی است که میزان مرگ و میر ناشی از آنفلوآنزا یک دهم درصد 
است و براساس مطالعات صورت گرفته این میزان برای ابتال به ویروس کرونا 
برابر 2درصد است.   به عبارت دیگر کرونا 20 برابر مرگبارتر از آنفلوآنزا است.  
بنا بر اعالم مرکز کنترل و پیشگیری بیماری امریکا از سال 20۱0 تاکنون 
بین 9 تا ۴۵ میلیون نفر در این کشور به آنفلوآنزا مبتال شده اند. ۱۴0 تا ۸۱0 
هزار نفر بستری شده اند و در این مدت ۱2 هزار تا 6۱ هزار مورد مرگ ناشی 
از این بیماری گزارش شده است.  عملکرد دولت دونالد ترامپ در مقابله با 
شیوع ویروس کرونا و چشم پوشی وی از واقعیات در این زمینه، دستمایه 

طرحی انتقادی روی جلد نشریه نیویورکر شد. 
 ماسک روی چشم

مجله نیویورکر  در انتقاد از سیاست های رئیس جمهور امریکا درباره ویروس 
کرونا، طرحی را کش��یده که در آن ترامپ به جای اینکه ماسک را جلوی 
دهان خود بگذارد بر چشمان خود گذاشته که به معنای چشم پوشی او بر 

واقعیت های این ویروس خطرناک است. 
»جان کاسیدای « ستون نویس نیویورکر نوش��ته است، از منظر سیاسی 
ویروس کرونا دو خطر برای رئیس جمهور دارد؛ اگر این ویروس در امریکا 
شیوع پیدا کند کاخ سفید مقصر شناخته خواهد شد و دموکرات  ها او را تحت 
فشار خواهند گذاشت، همانگونه که »چاک شومر« دموکرات و رهبر اقلیت 
در سنا گفت: »دولت ترامپ در خواب است. رئیس جمهور ترامپ صبح به 
بخیر! اینجا کرونای همه گیر وجود دارد. شما کجا هستید؟« جان کاسیدای 
خطر دوم برای ترامپ را اقتصادی عنوان کرده و می نویسد اگر سقوط بازار 
سهام بر اثر ش��یوع ویروس کرونا ادامه یابد می تواند محیط سیاسی را در 
آستانه انتخابات ریاس��ت جمهوری تغییر دهد.  خبرنگار سی ان ان که در 
کنفرانس خبری ترامپ حضور داشت و از وی در این باره پرسید و از اینکه 
رئیس جمهور امریکا تا این حد از شیوع این ویروس بی اطالع است و آن را با 

آنفلوآنزا مقایسه می کند، ابراز تعجب کرد. 
 سندرز: ترامپ اطالعات غیرعلمی و کذب می دهد

 برنی سندرز، سناتور دموکرات کاندیدای پیشرو انتخابات ریاست جمهوری 
2020 امریکا در این حزب صحبت های دونالد ترامپ در خصوص ویروس 
کرونا را برای افکار عمومی گمراه کننده خواند و در بیانیه ای روز پنج  شنبه 
گفت: » ترامپ باید از انتشار اطالعات غلط، غیرعلمی و کذب در مورد کنترل 
ویروس کرونا یا اینکه این ویروس در آینده کنترل خواهد شد دست بردارد.« 
به گزارش میزان، برنی س��ندرز در بیانیه اش تأکید کرده است که دونالد 
ترامپ با انتصاب شخصی فاقد صالحیت برای پاسخگویی به این بیماری 

همه گیر، سیاست را باال تر از امنیت عمومی قرار داده است. 
سناتور سندرز از دولت درخواس��ت کرد فوراً » مایک پنس « معاون دونالد 

ترامپ را با فردی متخصص در زمینه بحران ویروس کرونا جایگزین کند. 
وی همچنین از دونالد ترامپ خواست تا بودجه ۸/۵ میلیارد دالری کنگره 
در خصوص ویروس کرونا را امضا کند.  فاکس نیوز در این باره نوش��ت: در 
حالی که کروناویروس )کووید۱9( در سراس��ر جهان ش��یوع پیدا کرده و 
هزاران بیمار و کشته بر جای گذاشته است، واکنش دولت ایاالت متحده 
امریکا به این بحران با درگیری های سیاسی احزاب میان پرزیدنت ترامپ و 
دموکرات  ها همراه شده است.  یکی از این درگیری     ها بر سر بودجه مورد نیاز 
برای مقابله با شیوع این ویروس در خاک ایاالت متحده بوده است. ترامپ 
از کنگره بودجه ای 2/۵ میلیارد دالری برای مقابله با ش��یوع این ویروس 
درخواست کرد اما سناتور »چاک شومر« آن را بسیار ناچیز و کم توصیف 
کرد.  نانسی پلوسی همچنین درخواس��ت بودجه رئیس جمهور ترامپ را 
»کامالً ناکافی« خواند و از رئیس جمهور برای اقدامات اخیر در جهت کاهش 

بودجه برنامه های درمانی و بهداشت عمومی انتقاد کرد. 

هشدار حشدالشعبی: داعش می خواهد
سناریوی موصل را تکرارکند 

ظاه�راً داعش ب�ا اس�تفاده از وضعیت نامعل�وم دول�ت در عراق 
و درگیری ب�ا کرونا، قص�د انج�ام عملیاتی جدید در این کش�ور 
دارد. نیروهای حشدالش�عبی هم دیروز عملی�ات ضد ترور تحت 
عن�وان » فرمانده�ان پی�روزی « را در غرب اس�تان االنب�ار آغاز 
ک�رده و برخی از مناط�ق محل حض�ور داعش را ه�دف گرفتند. 
پارلمان عراق جلس��ه رأی اعتماد به کابینه جدید ع��راق را که قرار بود 
روز پنج  شنبه برگزار شود، به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضای 
پارلمان به تعویق انداخت. گفته شده محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان، 
رایزنی با رهبران فراکسیون های پارلمانی عراق برای تعیین تاریخ جدید 
برگزاری این نشست اس��ت و بحث    هایی هم مطرح شده مبنی بر اینکه 
نشست پارلمان امروز )شنبه( برگزار ش��ود. با این حال »جاسم محمد 
جعفر البیاتی« معتقد اس��ت که نخس��ت وزیر جدید تصمیم گرفت نام 
وزیران را مخفی نگ��ه دارد و آن را فاش نکند، این موضوع باعث افزایش 
اعتراض گروه های س��نی، کرد، ترکمن و حتی برخی از ش��یعه    ها شد، 
بنابراین با توجه به این ش��رایط تصویب دولت، امروز در مجلس بسیار 
دشوار خواهد بود. عالوی روز پنج  شنبه در نامه ای به استفان هکی، سفیر 
انگلیس در بغداد از کنار گذاش��تن تابعیت انگلیسی خود خبر داد ولی 
ظاهراً این کار هم گروه های سیاسی مخالف او را متقاعد به حمایت نکرده 
است. تحت چنین شرایطی، وب سایت حشدالشعبی در بیانیه ای اعالم 
کرد که با مش��ارکت نیروهای امنیتی و حمایت و پشتیبانی یگان های 
وابسته به هیئت حشدالشعبی این عملیاتی را علیه داعش از صبح دیروز 
شروع کرده اس��ت. در بیانیه ای که حشدالشعبی منتشر کرده، آمده که 
نیروهای داعش در تعدادی از مناطق صعب العبور عراق مستقر هستند 
و پس از تعیین تعدادی از اهداف نظامی این مواضع از س��وی نیروهای 
حشدالش��عبی نابود خواهند ش��د. خلیل علی آغا، فرماندار شهرستان 
سنجار عراق نیز به دولت و نیروهای امنیتی این کشور نسبت به وجود 
» سناریوی جدید مشابه سناریوی اشغال موصل « از سوی داعش در سال 
20۱۴ هشدار داد. وی در بیانیه ای اعالم کرد: نیروهای داعش در مناطق 
همجوار با مناطق ایزدی     ها در استان نینوا برای اشغال مجدد این استان 

آماده می شوند و دولت عراق باید در این راستا اقدامی بکند. 

تواف�ق امری�کا ب�ا طالب�ان ام�روز بع�د از 
س�پری ش�دن دوره کاهش خش�ونت امضا 
می ش�ود و آنگون�ه ک�ه طالب�ان گفت�ه، 
نماین�دگان ح�دود 30 کش�ور و همچنی�ن 
نماین�دگان س�ازمان های بین الملل�ی در 
مراس�م امضای این توافق ش�رکت می کنند. 
صدیق صدیقی، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری 
افغانس��تان دیروز اعالم کرد، مارک اسپر، وزیر 
دفاع امریکا و ینس اس��تولتنبرگ، دبیرکل ناتو 
قرار است امروز )شنبه( به افغانستان سفر کنند 
و مقامات هندی هم تأیید کردند که س��فیر این 

کشور در قطر در مراسم امضای توافق صلح میان 
گروه طالبان و امریکا در دوحه شرکت می کند. 
گفته شده که مراس��م امضای توافق  به میزبانی 
و مدیریت دولت قط��ر در یک��ی از مجلل       ترین 
هتل های دوحه برگزار می شود. این توافق بعد از 
۱۸ ماه مذاکره بین امریکا و طالبان امضا می شود. 
ماریا زاخارووا روز پنج  شنبه در نشست هفتگی 
با خبرنگاران در س��اختمان وزارت امور خارجه 
روس��یه اعالم کرد که نماین��ده رئیس جمهور 
روس��یه در امور افغانس��تان در مراس��م امضای 
موافقتنامه صلح بین امریکا و گروه طالبان شرکت 

می کند. جزئیات توافق طرفین مشخص نیست 
ولی علی الظاهر بعد از یک دوره کاهش خشونت 
هف��ت روزه و همزمان با امض��ای توافق، مرحله 
بعدی کاهش خشونت       ها آغاز می شود و آمادگی 
برای برگ��زاری گفت وگوه��ای بین االفغانی تا 
دو هفته دیگ��ر در یکی از کش��ورهای اروپایی 
به وجود می آید. س��هیل ش��اهین، س��خنگوی 
دفتر سیاس��ی طالبان در دوحه، پایتخت قطر، 
به بی بی س��ی گفته این توافقنام��ه آغاز خروج 
نیروهای خارجی از افغانستان را رقم خواهد زد. 
براساس گزارش بی بی سی، منابع در ارگ ریاست 

جمهوری گفته اند که یک هیئت شش نفری را 
برای انجام گفت وگوهای مقدماتی با طالبان به 
دوحه فرستاده است. فضل محمود فضلی، مشاور 
ارشد رئیس جمهور افغانستان گفته که این هیئت 
به عنوان یک گروه تماس عمل می کند و براساس 
پیشنهاد طالبان تشکیل شده است. گروه طالبان 
تاکنون در این مورد اظهارنظری نکرده اس��ت. 
همچنین منابع امریکای��ی گفته اند در صورتی 
که کاهش خشونت       ها همچنان ادامه یابد در قدم 
اول، حدود ۴ هزار سرباز را طی حدود چهار ماه از 

افغانستان بیرون خواهد برد. 

34 کشته در حمله به نیروهاي خارجي حاضر در ادلب

سربازان ترکیه اي در خاک سوریه هدف قرار گرفتند

سيدرحيمنعمتی

ادامه ماجراجویی    گزارش  یک
آنکارا در ش�مال 
سوریه، حمله هوایی به  این کشور در استان ادلب 
و کش�ته ش�دن 34نظامی ترکیه ای را به دنبال 
داشت. روسیه  افراد کشته ش�ده را تروریست 
خطاب کرد و دمشق را در اقدام علیه تروریست     ها 

محق دانست. 
بامداد روز جمعه، دیده بان حقوق بش��ر سوریه که 
وابس��ته به معارضان سوری اس��ت از کشته شدن 
3۴سرباز ترکیه ای در اس��تان ادلب خبر داد. بنابر 
آنچه شبکه خبری المیادین گزارش داد، این افراد در 
جریان حمله هوایی کشته شدند و چهار بالگرد ارتش 
ترکیه برای انتقال اجس��اد و زخمی     ها وارد حریم 
هوایی سوریه شد. همزمان رس��انه های ترکیه ای 
هم از تشکیل جلسه شورای امنیت ملی ترکیه به 
ریاست رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه 
خبر دادند.  ترکیه بالفاصل��ه علیه این اقدام موضع 
گرفت. فؤاد اوکتای، معاون رئیس جمهور ترکیه در 

قالب بیانیه ای با جنایت جنگی توصیف کردن این 
اقدام، تهدید کرد که سوریه تاوان این حمله را خواهد 
پرداخت و خلوصی آکار، وزیر دفاع این کش��ور که 
همراه با شماری از فرماندهان عالی رتبه ارتش برای 
هدایت عملیات نظامی در داخل خاک سوریه به مرز 
دو کشور رفته است، گفت که آنکارا پاسخ سختی را 
به حمله هوایی ارتش سوریه در ادلب در دستور کار 
قرار داده است. همزمان رسانه های ترکیه تصاویری 
را از واحدهای زره��ی و توپخانه در حال حرکت به 
سوی مرز با سوریه منتشر کرده اند. ترکیه ساعتی 
بعد اعالم کرد که مواضع ارتش س��وریه را بمباران 
کرده  است. فخرالدین آلتون، مدیر بخش ارتباطات 
دفتر ریاس��ت جمهوری ترکیه در این مورد گفت: 
»همه مواضع شناخته شده دولت سوریه هدف حمله 
یگان های زمینی و هوایی ترکیه قرار گرفتند. ترکیه 
تصمیم گرفته این حمله را تالفی کند.«  عمر چلیک، 
سخنگوی حزب حاکم ترکیه هم گفت: »حمالت 
علیه ارتش ترکیه در ادلب، تجاوز به حوزه ناتو است 

و از نانو انتظار داریم برای مقابله با ارتش سوریه در 
کنار ترکیه باشد.«

 سوریه حق دارد با تروریست     ها مقابله کند
با وجود واکنش نظامی ترکیه به کشته شدن نظامیان 
خود، خبرنگار س��ی بی اس موضوع نقش داش��تن 
روس��یه در اقدام علیه نظامیان ترکیه ای را مطرح 
کرد. وزارت دفاع روس��یه روز جمعه با اعالم اینکه 
جنگنده های این کشور به نظامیان ترکیه در ادلب 
حمله نکرده اند، گفت: »روسیه بعد از مطلع شدن از 
کشته شدن نظامیان ترکیه، هر کاری می توانست 
برای اعمال آتش بس در ادلب انجام داد. آنکارا درباره 
حضور نظامیان خود در ادلب به ما اطالع نداده بود. 
نظامیان ترکیه در میان عناصر مسلحی بودند که 
روز گذش��ته در حمالت هوایی به ادلب هدف قرار 

گرفتند.«
س��رگئی الوروف، وزی��ر خارج��ه روس��یه هم در 
جانب��داری از اقدام س��وریه گفت: »در پاس��خ به 
نقض مداوم آتش بس از درون منطقه ادلب، ارتش 

سوریه حق دارد به تروریس��ت    ها پاسخ دهد و آنها 
را سرکوب کند. ما نمی توانیم ارتش سوریه را ملزم 
به رعایت مقررات مندرج در قطعنامه های شورای 
امنیت سازمان ملل در مورد جنگ بی رحمانه علیه 
تروریسم در تمام اش��کال خود کنیم.«  فرماندهی 
ناوگان دریایی روس��یه اعالم کرد که دو ناو جنگی 
»ادمیرال ماکاروف « و »ادمیرال گریگوریویچ« خود 
مسلح به موش��ک های کروز را از تنگه »بسفر « به 
ساحل سوریه اعزام کرده است.  همچنین والدیمیر 
جباروف، معاون اول کمیسیون بین الملل مجلس 
دومای روس��یه به خبرگزاری اسپوتنیک گفت که 
اقدامات ترکیه باعث شده اس��ت ادلب به پایگاهی 
برای تروریست     ها تبدیل ش��ود. وی افزود: » ترکیه 
به هیچ کدام از تعهدات خود در راس��تای مبارزه با 
تروریسم پایبند نیست و عالوه بر این خود حامی و 
پشتیبان تروریسم در منطقه شده است.«  این مقام 
روس از دولت ترکیه خواست به چنین اقداماتی که 
به گفته وی نه تنها تهدیدی برای سوریه، بلکه برای 

کل منطقه محسوب می شود، پایان دهد. 
 حمایت لفظی واشنگتن از آنکارا

در پی کشته شدن نظامیان ترکیه ای مارک اسپر، 
وزیر دف��اع امریکا با خلوص��ی آکار گفت وگو کرد. 
کی بیلی هاچیسون، سفیر امریکا در ناتو گفت که 
درگیری های ادلب سوریه به ترکیه ثابت می کند که 
متحد واقعی آن واشنگتن اس��ت. وی به این اکتفا 
کرد که ترکی��ه باید ماهیت روس��یه را درک کند 
و ببیند که امروز روس     ها دس��ت ب��ه چه کار    هایی 
می زنند. اما از پرداختن به فعال  کردن ماده ۵ پیمان 
ناتو که به معن��ای ورود ناتو به این بحران اس��ت، 

خودداری کرد. 
آنتونیو گوترش، دبیرکل س��ازمان ملل ضمن ابراز 
نگرانی ج��دی از تحوالت اخیر، ب��ر فراخوان خود 
برای آتش بس در این منطقه تأکید کرد. اس��تفان 
دوژاریک، سخنگوی سازمان ملل در بیانیه ای گفت: 
»دبیرکل با نگرانی جدی در حال پیگیری تشدید 
درگیری    ها در شمال غرب سوریه و گزارش کشته 
شدن دهها نظامی ترک در یک حمله هوایی است. 
دبیرکل بر فراخوان خود ب��رای برقراری آتش بس 
فوری تأکید می کند و درباره مخاطره اقدامات نظامی 
در حال تشدید برای غیرنظامیان نگرانی به خصوصی 

ابراز می کند.«
دوژاریک افزود: »ب��دون اقدامی فوری، حتی خطر 
تشدید بیش��تر اوضاع ساعت به س��اعت در حال 

افزایش است.«

در پی اعتراض گس�ترده مس�لمانان هند به 
س�فر دونالد ترامپ و تصوی�ب قانون تبعیض 
مذهب�ی، نظامی�ان هن�دی و هندو ه�ای 
متعصب با یورش به مس�لمانان بیش از 40 نفر 
را کش�ته و صد    ها تن دیگ�ر را زخمی کردند. 
سازمان همکاری اس�المی نسبت به وضعیت 
مس�لمانان هن�د اب�راز نگرانی کرده اس�ت. 
دولت هند که در یک سال گذشته سیاست های 
تبعیض آمیزی علیه مس��لمانان این کش��ور در 
پیش گرفته، بار دیگر خشونت    ها علیه مسلمانان 
را افزای��ش داده اس��ت. در پی ی��ورش نظامیان 
هندی به همراه هندوهای متعصب به مسلمانان 
معترض که به سفر دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
امریکا و تصویب قانون تبعیض مذهبی اعتراض 
داشتند آمار کشته    ها به ۴2نفر رسید. به گزارش 
پرس تی وی، منابع بیمارس��تانی اع��الم کردند: 
عالوه بر 30 نفر که با ش��لیک مس��تقیم گلوله 
به قتل رس��یده اند ۱2 نفر از مجروحان نیز پس 
از انتقال به بیمارس��تان و بر اثر شدت جراحات 
وارده جان خود را از دست داده اند. عالوه بر این 
گزارش های میدانی از زخمی شدن حداقل 300 
مسلمان دیگر در جریان حمله نظامیان هندی 
خبر می دهد. نظامیان هندی به دس��تور دولت 
این کشور دو    شنبه گذشته و هنگام سفر ترامپ 
به خاک دهلی نو ناگهان به معترضان یورش برده 
و تعداد زیادی را کش��ته و زخمی کرد. به دنبال 
ی��ورش نظامیان هن��دی، هندوه��ای متعصب 
نیز با به دست گرفتن سالح س��رد به خانه های 
مسلمانان و مس��اجد حمله کردند و تعدادی را 
کش��تند. تصاویری تکان دهنده در ش��بکه های 
اجتماعی منتش��ر  شده که نش��ان می دهد یک 
خانواده مس��لمان از ترس هندو های افراطی که 

خانه شان را به آتش کشیده اند پنهان شده اند و 
دست به دعا برده اند. مسلمانان هندی به تصویب 
قانونی معترض هستند که طبق آن غیرهندی     ها 
به شرط مس��لمان نبودن می توانند تابعیت این 
کش��ور را دریافت کنند. در جری��ان اعتراض به 
تصویب این قانون از دو ماه پیش تاکنون حداقل 
۵0 نفر کشته و 2۱ هزار نفر نیز دستگیر شده اند. 

  به آتش کشیدن مسجد
عالوه بر کشتار مس��لمانان، حمله به مقدسات 
در هند هم افزایش یافته است و در جدید    ترین 
اقدام اعتراضی پس از آغاز تظاهرات علیه الیحه 
شهروندی ضد مس��لمانان در هند یک مسجد 
هم به آتش کشیده ش��د. به گزارش خبرگزاری 
آناتولی، افراط گرایان هندو که همواره دشمنی 
با مسلمانان را در دس��تور کار خود قرار داده اند، 

این بار و در جری��ان درگیری های خونین اخیر 
به مس��جد »آش��وک ناگار « دهلی حمله کرده 
و آن را به آتش کش��یدند. به گفته گزارشگران 
محلی، هندوهای خش��مگین مسجد »آشوک 
ناگار « را محاصره کرده و در حالی که شعارهای 
فراملی گرایانه سر داده بودند اقدام به آتش زدن 
این مکان عبادی مسلمانان کردند. هند پیش از 
سفر ترامپ برای چند هفته آرام بود اما به محض 
ورود ترامپ به این کشور، همه چیز عوض شد و 
مسلمانان اعتراضات خود را از سرگرفتند. دهلی 
نو، س��ال گذش��ته میالدی نیز در منطقه مورد 
مناقشه کش��میر حمالتی را به مسلمانان انجام 
داد و به بهان��ه مقابله با تهدیدات تروریس��تی، 
دهها ت��ن را کش��ته و زخمی کرد. ب��ه گزارش 
شبکه العالم، بسیاری از مردم ساکن محالتی که 

درگیری     ها در آنجا روی داده می گویند از ترس 
نمی توانند از خانه خارج شوند. مخالفان از جمله 
هندو    ها و مسلمانان می گویند این قانون به دلیل 
محروم کردن یک اقلیت مذهبی خاص برخالف 
جوهره سکوالر قانون اساسی هند است. آنها در 
عین ح��ال معتقدند که این مقررات بخش��ی از 
طرح های گسترده تر نارندرا مودی، نخست وزیر 
دست راستی هند با هدف منزوی کردن جمعیت 

200 میلیونی مسلمانان کشور است. 
 واکنش جهانی 

کش��تار مس��لمان در هند، واکنش س��ازمان 
همکاری اسالمی را در پی داشته است. سازمان 
همکاری اسالمی روز پنج  شنبه با صدور بیانیه ای 
خشونت های اخیر علیه مس��لمانان در هند را 

محکوم کرد.
 به گ��زارش روزنام��ه القدس العرب��ی،  در بیانیه 
سازمان همکاری اسالمی آمده است: »مقامات 
هند عامالن این خش��ونت     ها را به دست عدالت 
بسپارند و از این مقامات همچنین تقاضا می کنیم 
که از امنیت و سالمت شهروندان مسلمان و اماکن 
مقدس آنه��ا حفاظت کنند. ما ب��ه خانواده های 

قربانیان این خشونت     ها تسلیت می گوییم«. 
همچنین، میشل باچلت، کمیس��ر حقوق بشر 
س��ازمان ملل روز پنج  ش��نبه از اص��الح قانون 
ش��هروندی هند و همچنین ناتوان��ی پلیس در 
کنترل خشونت های فرقه ای در دهلی ابراز نگرانی 
شدید کرد. به گزارش نشریه تایمز او ایندیا، وی 
گفت:»تعداد زی��ادی از هندی    ه��ا از گروه های 
مختلف به صورت صلح  آمیز علیه اصالحات قانون 
ش��هروندی اعتراض کرده اند. من نگران ناتوانی 
پلیس در جلوگیری از حمالت علیه مسلمانان در 

دهلی نو از سوی سایر گروه    ها هستم.«

دولت 42 مسلمان را با سالح گرم کشت  و هندوهای افراطی 300 تن را با چوب و چماق زخمی کردند

پس لرزه های سفر هندی ترامپ با مسلمان کشی

توافق امریکا- طالبان امروز امضا می شود


