
رهب�ر ح�زب اپوزیس�یون انگلی�س تأکی�د 
کرد، بوریس جانس�ون ب�ا رأی ع�دم اعتماد 
 زودهن�گام  در دولتش مواجه خواهد ش�د که 
ممکن اس�ت به عزل او از مقام نخست وزیری 
و برگزاری انتخابات جدید بینجامد. جانسون 
اما قصد اعالم انتخابات زودهن�گام را ندارد. 
جرمی کوربی��ن، رهبر ح��زب کارگ��ر انگلیس 
گفته است پس از بازگشت پارلمان از تعطیالت 
تابس��تانی خواس��تار رأی عدم اعتماد به دولت 

بوریس جانس��ون، نخس��ت وزیر تازه کار بریتانیا 
می شود تا از برگزیت بدون توافق جلوگیری کند. 
کوربین در مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتدپرس 
تأکید کرد، حزب کارگر به زودی و در زمان مناسب 
خواستار رأی گیری می شود. او گفته است، هر کار 
الزمی را برای توقف برگزی��ت بدون توافق انجام 
خواهد داد. رهب��ر حزب کارگ��ر انگلیس گفت: 
اینطور به نظر می رسد که آقای نخست وزیر قصد 
توافق ندارند. عدم توافق مس��ئله ای واقعاً جدی 

است. این امر روی قیمت غذا، تأمین دارو، تجارت 
و سرمایه گذاری تأثیر می گذارد و مستقیماً ما را 
به سمت آن توافق تجاری باب میل دونالد ترامپ 
می کشاند که دوست دارد با بوریس جانسون به 

آن برسد. 
کوربین اف��زود: زمانی که احس��اس کنیم پیروز 
می ش��ویم و زمانی ک��ه اطمین��ان حاصل کنیم 
این دولت اجازه نمی یابد بدون توافق از اتحادیه 
اروپا خ��ارج ش��ود، رأی ع��دم اعتم��اد را ارائه 

می کنیم. بوریس جانس��ون اما گفته است قصد 
برگزاری انتخابات جدید ن��دارد. او با بیان اینکه 
رأی دهندگان به حد کاف��ی رأی داده اند، تأکید 
کرد: »مردم بریتانیا در انتخابات ۲۰۱۵ شرکت 
کردند، رفراندوم ۲۰۱۶ را داش��تند و با انتخابات 
دیگ��ری در ۲۰۱۷ مواجه ش��دند. م��ردم از ما 
می خواهند درخواست شان را اجرایی کنیم و این 
برای ما همان خروج از اتحادیه اروپاست. آخرین 

گزینه من اعالم انتخابات زودهنگام است«. 
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تهدید کوربین به پایان  دولت بوریس جانسون
   دورنما

   چالش

ترامپ تمام دارایی های دولت ونزوئال را
مسدود کرد

دونال�د ترام�پ، رئیس جمه�ور امری�کا در ادامه فش�ار     ها برای 
س�رنگونی نی�کالس م�ادورو رئیس جمه�ور منتخ�ب ونزوئال از 
قدرت، تمامی دارایی های دولت ونزوئال در امریکا را مسدود کرد. 
به گزارش رویترز،  این فرمان اجرایی که به امضای ترامپ رس��یده اس��ت، 
فراتر از تحریم      هایی است که در ماه های اخیر، دولت امریکا بر شرکت نفت 
»پی دی وی اس ای « ونزوئال و همچنین بخش مالی این کشور و همچنین 
چندین تن از مقامات و نهادهای ونزوئال تحمیل کرده بود. جدید     ترین اقدام 
ترامپ، نه تنها شرکت های امریکایی را از تعامل با دولت ونزوئال منع می کند 
بلکه باب وضع تحریم های احتمالی علیه شرکت      ها و افراد خارجی را که به 
دولت کاراکاس کمک می کنند، نیز باز می کند. طبق فرمان اجرایی که کاخ 
سفید آن را منتشر کرده است، »تمامی امالک و دارایی های دولت ونزوئال در 
امریکا بلوکه می شود و احتمال انتقال، پرداخت، صادرات، برداشت آن وجود 
ندارد.« این اقدام ترامپ در حالی صورت گرفت که رئیس جمهور منتخب 
ونزوئال جمعه گذشته هشدار داد که اگر امریکا، برای انزوا و تحمیل محاصره 
علیه ونزوئال تالش کند، کاراکاس برای نبرد آماده است. کنستانتین کساچف، 
رئیس کمیته امور خارجی شورای فدراسیون روسیه تأکید کرد که »اقدام 
امریکا در مسدود کردن دارایی های دولت ونزوئال در تضاد با قوانین بین المللی 
است«. از سوی دیگر، جان بولتون، مشاور امنیت ملی امریکا اعالم کرد که 
واشنگتن با برگزاری انتخابات جدید در ونزوئال مادامی که نیکالس مادورو 
در قدرت باقی بماند، مخالف است. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، جان 
بولتون طی نشستی در لیما پایتخت پرو با موضوع تحوالت ونزوئال مدعی 
شد که مذاکره در جریان میان دولت مادورو و مخالفان در جزیره باربادوس 
جدی نیست و دولت کاراکاس از این اهرم برای خرید زمان استفاده می کند. 
این اظهارات بولتون در مورد ونزوئال در حالی مطرح شده که دولت و مخالفان 
همچنان بر ادامه مذاکره برای حل و فصل بن بس��ت سیاسی در این کشور 
تأکید کرده اند اما دولت ترامپ به دنبال ایجاد مانع در تداوم مذاکره است و 

همچنان بر آتش افروزی و ایجاد تنش در ونزوئال تأکید دارد.  
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 پوتین: امریکا موشک های جدید هم مستقر کند، مقابله به 
مثل مي کنیم 

رئیس جمهور روسیه با تأکید بر انجام مذاکرات فوری حول محور کنترل 
تسلیحات به دنبال پایان پیمان INF تأکید کرد: اگر امریکا موشک های 
میان برد جدید مس��تقر کند ما نیز همین کار را می کنی��م. به گزارش 
خبرگ��زاری آسوش��یتدپرس، والدیمیر پوتین ضم��ن محکوم کردن 
خروج امریکا از پیمان INF آن هم به ش��یوه ای یکجانبه و با دالیل بعید 
و غیرمتقاعدکننده گفت: این اقدام واشنگتن به طور جدی به وضعیت 
ناآرامی در جهان دامن می زند و خطرات اساسی و مهمی را برای همگان 
به وجود می آورد. وی در بیانیه ای گفت: روسیه با دقت اقدامات واشنگتن 
را زیر نظر دارد و اگر ببیند امریکا در حال ساخت و استقرار موشک های 

میان برد جدید است مسکو نیز واکنش متقابل نشان خواهد داد. 
-----------------------------------------------------

  هشدار آژانس های اطالعاتی درباره تکرار 11 سپتامبر
منابع امنیتی درباره تجدید حیات القاعده و اج��رای حمالت این گروه 
تروریس��تی هش��دار دادند. یک تحلیلگ��ر اطالعاتی غربی به نش��ریه 
س��اندی میرر گفت:»اراده ای قوی در بیرون برای ایجاد یک ۱۱سپتامبر 
دیگر وجود دارد، بنابراین کابوس اس��امه بن الدن، رهبر پیشین القاعده 
هنوز تمام نشده است، گرچه ممکن اس��ت تنها وارث تروریست بالقوه 
مؤسس القاعده کشته شده باشد«. براساس گزارش ها، حمزه بن الدن پسر 
بن الدن در عملیات محرمانه دولت و آژانس های اطالعاتی امریکا کشته 
شده است. با کشته ش��دن حمزه بن الدن، تحلیلگران نسبت به احتمال 

وقوع یک حمله تروریستی به بزرگی ۱۱ سپتامبر هشدار می دهند. 
-----------------------------------------------------

  افشای طرح راهبردی عربستان برای تخریب اردوغان
طبق سند فاش شده یک اندیشکده اماراتی، عربستان سعودی و ولیعهد 
این کشور در حال عملیاتی کردن یک برنامه راهبردی برای قطع تدریجی 
رابطه با ترکیه و تخریب وجهه رجب طیب اردوغان هس��تند. به گزارش 
میدل ایست آی، ریاض اجرای یک »طرح راهبردی « برای مقابله با دولت 
ترکیه را در حالی آغاز کرده است که محمد بن سلمان به این نتیجه رسیده 
است که بیش از اندازه در قضیه قتل »جمال خاشقجی« روزنامه نگار منتقد 
عربستانی در کنسولگری عربستان در استانبول، در مقابل اردوغان صبر 
پیشه کرده است. میدل ایست آی ادامه داد که در گزارشی محرمانه بر اساس 
اطالعات منابع آش��کار و پنهان، این طرح به صورت مفصل برای امارات 
هم پیمان عربستان، تشریح شده است. طبق این گزارش، هدف این طرح 
راهبردی شامل این موارد می ش��ود: »استفاده از تمامی ابزار ممکن برای 
اعمال فشار به دولت اردوغان، تضعیف وی و درگیر کردن او با موضوعات 
داخلی به امید آنکه مخالفان او را از قدرت برکنار کنند و همچنین سرگرم 
کردن او به مقابله با بحران پشت بحران و سوق دادن وی به سمت ارتکاب 

اشتباهاتی که مورد توجه رسانه    ها قرار گیرد.«
-----------------------------------------------------

  حشدالشعبی 16 روستا را در جنوب موصل پاکسازی کرد
نیروهای حشدالش��عبی در ادامه مرحله س��وم »عملیات اراده پیروزی« 
توانستند ۱۶ روس��تا را در جنوب موصل پاکسازی کنند. شبکه المیادین  
روز سه    شنبه گزارش داد نیروهای لش��کر ۱۵ حشدالشعبی موفق شدند 
روستاهای »العدایه، الرحمانیه، هداجه، کوخ، ابو شویحه، ام سیجان، مام 
حمزه، کبه العبه، صهل عباس، ام الش��لین، الحویش، ت��ل دروین، زرکه، 
االمریلی، الملح و تل الذهب« را از حضور داعش پاکسازی کنند. در همین 
ارتباط، نیروهای الحشد روز دو   شنبه اعالم کردند که ۱۲پایگاه داعش را در 

جنوب و غرب شهر موصل منهدم کردند.  
-----------------------------------------------------

  داعش ۳۰۰ میلیون دالر برای ادامه حمالت در اختیار دارد
آنتونیو گوترش، دبیرکل س��ازمان ملل در گزارش��ی به شورای امنیت 
این سازمان اعالم کرد، گروه تروریستی داعش به رغم از دست دادن به 
اصطالح خالفت خود در سوریه و عراق، منابع مالی بالغ ۳۰۰میلیون دالر 
در اختیار دارد. به گزارش »العالم«، این گزارش تصریح کرده است: »قطع 
یا کاهش حمالت داعش ممکن است موقتی باشد«. کارشناسان سازمان 
ملل همچنین در گزارش دیگری در هفته گذشته نوشته بودند: به رغم 
کاهش میزان حمالت این گروه در ماه های اخیر، احتماالً حتی پیش از 
پایان سال ۲۰۱۹ بار دیگر شاهد ظهور داعش در عراق، سوریه و در نقاط 
مختلف جهان خواهیم بود. آنتونیو گوترش در گزارش خود تصریح کرده 
است: هرچند داعش با از دست دادن قلمرو خود دیگر به درآمدهای نفتی 
دسترسی ندارد، اما به نظر می رسد این گروه همچنان توانایی تأمین مالی 

اقدامات تروریستی در عراق، سوریه و دیگر نقاط جهان را دارد. 
-----------------------------------------------------

  2۰ سال زندان براي فرستنده بمب به مخالفان ترامپ 
یک طرفدار دونالد ترامپ که سال گذشته اقدام به ارسال چندین بسته 
حاوی بمب به شخصیت های سیاسی مخالف ترامپ از جمله باراک اوباما 
رئیس جمهور پیشین امریکا کرده بود، به ۲۰ سال زندان محکوم شد. 
به نوشته واشنگتن پست، سزار سایوک فردی ۵۷ ساله است که سال 
گذشته بسته های مشکوک حاوی بمب به بسیاری از چهره های شاخص 
سیاسی حزب دموکرات در امریکا ارسال کرد و پس از دستگیری معلوم 
ش��د که طرفدار حزب جمهوریخواه و به ویژه دونالد ترامپ است. آن 
دسته از بمب   هایی که برای شخصیت های سیاس��ی ارسال شده بود، 
ازسوی سرویس مخفی امریکا که بسته های ارسالی به سیاستمداران 
را پیش از رسیدن به مقصد بررسی می کند، کشف و خنثی شد. بمب 

کشف شده در دفتر سی ان ان نیز پس از تخلیه این دفتر خنثی شد. 

بن سلمان زیر ضرب انتقادات
 برای تغییر مسیر در برابر ایران 

هشدار درباره شکست سیاست های ضد ایرانی ولیعهد جاه طلب 
سعودی نه فقط از سوی کارشناسان عرب بلندتر شده است، بلکه 
حاال که ریاض تحت فش�ار ق�رار دارد تا به به ائتالف انگلیس�ی- 
 امریکایی مواجهه با ایران در خلیج ف�ارس بپیوندد، حتی عموی 
منتقد بن سلمان که تحت حمایت امریکا به ریاض برگشته است، 
در این باره هش�دار می دهد که نش�ان از افزایش نارضایتی از این 
سیاست در میان خاندان سلطنتی آل سعود است. به خصوص که 
شکست این ائتالف سازی امریکایی و انگلیسی در همراه کردن اروپا 
به همراه سیگنال های امارات برای تنش زدایی با ایران بر تردید های 
جریان عمل گرای مخالف بن سلمان در ریاض افزوده است . بماند که 
امید    ها به دولت جانسون هم برای همراهی با ترامپ چندان دلگرمی 
برای ولیعهد مدعی عربس�تان نمی تواند باشد. س�کوت معنادار 
جانس�ون در این روز    ها درباره بح�ث ایران و اینک�ه در این میان 
س�فیر انگلیس توئیت می کند که رویکرد کشورش در قبال ایران 
تغییری نکرده و بریتانیا با ایران برای کاهش تنش     ها و پشتیبانی از 
برجام همکاری خواهد کرد، باید هم ریاض را دچار تشویش کند. 
 پایگاه تاکتیکال ریپورت که در حوزه ارائه داده ه��ای اطالعاتی در زمینه 
انرژی و دفاع در خاورمیانه فعالیت دارد، به نقل از برخی منابع در کاخ پادشاه 
سعودی نقل کرد که احمد بن عبدالعزیز از چهره های مخالف سیاست های 
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان گفته است که اگر ولیعهد قصد پیوستن 
به ائتالف امریکایی-انگلیسی برای مواجهه نظامی با ایران را داشته باشد، 

وی با این مسئله مخالفت خواهد کرد. 
براساس این گزارش، شاهزاده سعودی خواستار وحدت در شورای همکاری 
به جای همراهی با پروژه های دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا که منطقه 
را به سمت یک جنگ جدید پیش می برد، شد.  تاکتیکال ریپورت همچنین 
افزود که سلمان بن عبدالعزیز شاه سعودی از محمد بن سلمان خواسته است 
مانع مالقات شاهزاده احمد با شاهزاده های دیگر نشود.  در این گزارش آمده 
که این شاهزاده سعودی با آزادی کامل میان ریاض و لندن تردد دارد و دو بار 
با برادرش ملک سلمان در سال جاری میالدی دیدار داشته است . او تأکید 
می کند که کسی نمی تواند او را از هشدار دادن نسبت به نتایج جنگ ویرانگر 

با ایران به خصوص که ریاض اکنون درگیر جنگ یمن است، باز دارد. 
این ش��اهزاده معارض س��عودی که مقیم لندن بود مخالف سیاست های 
بن سلمان بوده و از معدود شخصیت های سعودی است که می تواند مواضع 
خود را به شکل علنی و صریح اعالم کند.  برخی منابع عربستانی گزارش 
دادند که وی از زمانی که به ریاض بازگشته است با وجود فشارهای ولیعهد 
عربستان، دیدار    هایی را با شاهزاده های ارشد خاندان سعودی داشته است. 
 در همین حال امیل نخله از تحلیلگران ارشد سابق آژانس مرکزی اطالعات 
امریکا )س��یا( اخیراً در یادداش��تی در پایگاه »لوبالگ« نوش��ته است که 
سیاست های »محمد بن سلمان « ولیعهد س��عودی در منطقه با شکست 

مواجه شده است.  
مسئول سابق برنامه تحلیل راهبردی اس��الم سیاسی در سازمان سیا، در 
این یادداشت خروج امارات عربی متحده از یمن را نشانه ای از این شکست 
توصیف کرده و نوشته است که به نظر می رسد بن سلمان باید در طراحی های 
خودش برای منطقه تجدیدنظر کند. همچنین عمادالدین حسین، سردبیر 
روزنامه الشروق مصر در یادداشتی با عنوان »چرا عرب     ها و ایران مستقیم 
با هم مذاکره نمی کنن��د؟«، عرب     ها را به جای باج دهی ب��ه امریکا به رفع 

اختالفات شان با تهران از طریق گفت وگوی مستقیم دعوت کرد. 
در این یادداش��ت آمده اس��ت: وقتی ایاالت متحده تحت رهبری دونالد 
ترامپ می خواهد بهای هر کاری را که انجام می دهد از قبل به دست بیاورد، 
چرا عربستان و امارات از یک طرف و ایران از طرف دیگر مستقیماً مذاکره 
نمی کنند تا به یک توافق دائمی مبتنی بر حسن همسایگی برسند؟ به جای 
اینکه دو طرف و همه منطقه در دام باج خواهی امریکا قرار گیرند که فقط به 

نفع اسرائیل و همه دشمنان منطقه است؟!
نویسنده الشروق با اشاره به خبر چند روز پیش یک رسانه وابسته به رژیم 
صهیونیستی که مدعی شده بود امارات و عربستان به این نتیجه رسیده اند 
که اهداف دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا در خصوص ایران با اهداف 
ریاض و ابوظبی تطابق ندارد و احتمال دارد عربستان هم مثل امارات هیئتی 
را به ایران اعزام کند و عربستان و امارات تماس     هایی مخفیانه درباره امنیت 
کشتیرانی در خلیج )فارس( با ایران برقرار کرده اند، تصریح کرده است: از 

صمیم قلبم آرزو می کنم خبر دبکا درست باشد. 
 نام ایران باالی سر سفیر سعودی و مقام امریکایی

 کاربران شبکه های اجتماعی از کشورهای عربی به خودنمایی فرش اصیل 
ایرانی ساخته دست هنرمندان اصفهانی در دیدار سفیر جدید عربستان در 
امریکا با معاون وزیر خارجه این کشور در امور خاورمیانه واکنش نشان دادند 
به حدی که نام ایران محتوای این دیدار را تحت الشعاع خود قرار داد.  در حالی 
که روز دو    شنبه »ریما بنت بندر«  سفیر عربستان در امریکا با » دیوید شینکر « 
معاون وزیر امور خارجه امریکا در مسائل خاور نزدیک، دیدار کرد، تصاویری 
از این دیدار منتشر شد که یک فرش اصیل ایرانی از هنرمندان اصفهانی در 
پشت زمینه این عکس خودنمایی می کرد که واکنش کاربران فضای مجازی 
را به همراه داشت و درباره آن نظر دادند.  شبکه الجزیره در این باره نوشت که 
تصویر ریما بنت بندر در کنار شینکر در حالی منتشر شده که در پس زمینه 

آن کلمه » ایران « به بارز    ترین شکل واضح خود را نشان می دهد. 

پکن: امریکا دست از مداخله 
در هنگ کنگ بردارد

با ت�داوم و گس�ترش ناآرام�ی و اعتراض    ه�ا در هنگ کنگ یک 
مقام ارش�د دولت پکن ب�رای معترضان هش�دار جدی فرس�تاد 
و از امری�کا خواس�ت دس�ت از مداخل�ه در هنگ کنگ ب�ردارد. 
معترضان در هنگ کنگ روز دو   شنبه بعد از چند هفته اعتراضات پی درپی، 
دست به اعتصاب عمومی زده  و متروی پایتخت این کشور را فلج کردند. 
تظاهرکنندگان همچنین ریل های راه آهن و ایستگاه های قطار هنگ کنگ 
را مسدود کردند و مسدود شدن وسایل نقلیه باعث ترافیک سنگینی در 
خیابان های هنگ کنگ شده است. دفتر امور هنگ کنگ در چین دیروز با 
اعالم اینکه معترضان رادیکال هنگ کنگی نباید خویشتنداری دولت پکن 
را با ضعف اشتباه بگیرند، وعده داد جنایتکاران خشنی که این دولتشهر 
را به سمت پرتگاهی خطرناک سوق می دهند، محاکمه می شوند. دفتر 
رس��یدگی به امور هنگ کنگ و ماکائو در دولت چین در بیانیه ای اعالم 
کرد: باید به تمامی این جنایتکاران هش��دار داد که خویشتنداری دولت 
پکن را به ضعف تعبیر نکنند و دچار اش��تباه نشوند. نیروهای ضد چین 
جریان های پشت پرده ای هستند که به صورت آزادانه و بی پروا اقدام به 
تحریک معترضان می کنند. در ادامه این بیانیه آمده است: دولت پکن به 
صورت واضح اعالم کرده که گروه کوچکی از جنایتکاران خشن و بی پروا و 
نیروهای کثیف پشت این اقدامات در هنگ کنگ هستند؛ همان هایی که 
با آتش بازی می کنند، با آتش هم از بین می روند و در آخر، آنها هستند که 
در نهایت نابود می شوند. دفتر امور هنگ کنگ در چین در ادامه این بیانیه 
همچنین آورده است، ارتش خلق چین نیروی قوی است و از هر بخش از 
قلمروی این کشور دفاع می کند. هوا چون یینگ، سخنگوی وزارت خارجه 
چین نیز بار دیگر از امریکا خواست مداخله در امور هنگ کنگ را متوقف 
کند. وی تأکید کرد:» یک بار دیگر از امریکا می خواهیم از پش��تیبانی از 
شورشی    ها و ممانعت از حرکت قانونی دولت منطقه اداری ویژه هنگ کنگ 
و مداخله در امور هنگ کنگ دست بردارد. هیچ کس نباید عزم راسخ چین 
برای اجرای سیاست »یک کش��ور با دو نظام « و حفظ شکوفایی و ثبات 

هنگ کنگ را دست کم بگیرد!«

واشنگتن به دنبال تقویت کردها، آنکارا در پي احیاي داعش

تصاعد تنش ترکیه - امریکا  در شرق فرات

ب�ه دنب�ال عدم    گزارش  یک
تواف�ق امریکا و 
ترکیه بر سر ایجاد منطقه امن در شمال سوریه، 
آنکارا به دنبال عملیات نظامی دیگری در شرق 
فرات اس�ت اما امریکا با این اقدام نظامی که 
نوک حمله آن علیه کردهای سوریه است، به 
ش�دت مخالف اس�ت و اعالم کرده که اجازه 
داد.  نخواه�د  را  عملیات�ی  چنی�ن 

با گذشت هش��ت س��ال، فصل جدیدی از بحران 
سوریه آغاز شده است اما این بار حامیان گروه های 
تروریستی بر سر منافع خود با یکدیگر دچار اختالف 
شده اند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه 
با بیان اینکه صبر و حوصله کشورش به پایان رسیده 
است، از عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه خبر 
داد. به گزارش رویترز، اردوغان اعالم کرده اس��ت 
که درباره عملیات نظامی ترکیه در ش��مال سوریه 
به مسئوالن کش��ورهای امریکا و روسیه نیز اطالع 
داده ش��ده اس��ت. وی همچنان با تأکید بر راهکار 
نظامی در این منطقه گفت:»ترکی��ه حق نابودی 

تمام تهدیدات علیه امنیت ملی خود را دارد«. یک 
منبع نظامی در ترکیه روز سه     شنبه با تأیید این خبر 
اعالم کرد:»احتمال دارد ارتش عملیات نظامی در 
ش��رق فرات را پس از عید قربان همانطور که برای 
آن برنامه ریزی شده اس��ت، آغاز کند اما بر اساس 
هرگونه تحولی در هر لحظه امکان دارد قبل از این 
تاریخ عملیات اجرا ش��ود«. به گزارش خبرگزاری 
اسپوتنیک، این منبع همچنین افزود:»در صورتی 
که خاک ترکیه از سوی س��وریه مورد تعرض قرار 
بگیرد، احتم��ال دارد ای��ن عملیات آغاز ش��ود«. 
منبع مذکور اعالم کرد:»آنکارا و واشنگتن تاکنون 
درخصوص عمق منطقه امن شرق فرات به تفاهم 
نرسیده اند اما امریکا پیشنهاد داده که این عملیات 
در عمق هفت تا هشت کیلومتری انجام شود، این 
در حالی اس��ت که آنکارا اص��رار دارد این عملیات 
در عمق ۳۰کیلومتری صورت بگیرد و از موضعش 
عقب نشینی نمی کند.« این در حالي است که مظلوم 
عبدي یک��ي از فرماندهان نیروه��اي دموکراتیک 
س��وریه)کردها( ضمن درخواس��ت از امریکا براي 
مقابله با ترکیه گفته ک��ه حمله ترکیه باعث ظهور 

مجدد داعش در سوریه خواهد شد.
ترکیه از س��ال ۲۰۱۳ به دنبال ایجاد منطقه امن 
در شمال سوریه است ولی مقامات آنکارا تاکنون 
نتوانسته اند واش��نگتن را به اجرای چنین اقدامی 
مجاب کنن��د. بنابراین، آن��کارا با تهدی��د درباره 
شروع عملیات نظامی، سعی دارد مواضع خود در 
مذاکرات درباره ایجاد منطقه حائل امنیتی در طول 
مرز س��وریه را تقویت کند. با توجه به اینکه ارتش 
سوریه عملیات  آزادسازی مناطق شمالی از دست 
گروه های تروریستی را شروع کرده است و به گفته 
دمشق، این مناطق به زودی از اشغال تکفیری    ها 
آزاد خواهند شد، لذا ترکیه سعی دارد به این هدف 

خود دست پیدا کند. 
 مخالفت واشنگتن 

دولت امریکا که در س��ال های اخی��ر با کمک های 
نظامی، کردهای س��وریه را حمایت کرده است به 
شدت با عملیات جدید ترکیه در شرق فرات مخالف 
است. به گزارش س��ی ان ان، مارک اسپر، وزیر دفاع 
امریکا دو    شنبه شب گفت:»ما آشکارا معتقدیم که 
هرگونه اقدام یکجانبه از سوی ترکیه غیرقابل قبول 

خواهد بود«. اسپر خاطرنش��ان کرد:»کاری که ما 
قرار اس��ت انجام دهیم جلوگیری از انجام حمالت 
یکجانبه ای اس��ت که مجدداً باعث اخالل در منافع 
دوجانبه موجود میان امریکا، ترکیه و شبه نظامیان 
نیروهای دموکراتیک سوریه در شمال سوریه خواهد 
ش��د«. اس��پر عنوان کرد که امریکا هیچ گونه طرح 
بلندپروازانه ای برای ر    ها کردن نیروهای دموکراتیک 
سوریه ندارد، هرچند که از تضمین اینکه امریکا در 
صورت اجرای عملیات نظامی ترکیه از آنها محافظت 
کند، امتناع ک��رد. وزیر دفاع امری��کا در عین حال 
گفت:»عملیات ترکیه در شمال س��وریه می تواند 
تأثیر منفی بر تمرکز نیروهای دموکراتیک سوریه در 
جلوگیری از هرگونه اقدام داعش برای تصرف مجدد 
مناطقی که سابقاً اشغال کرده بود و همچنین قابلیت 
این نیرو    ها در نگه داشتن هزاران تن از داعشی     ها در 

بازداشت داشته باشد.«
ترکیه و امریکا در زمان شروع بحران سوریه در یک 
جبهه واحد علیه دمشق قرار داشتند اما مسئله کرد    ها 
به اختالف جدی بین واشنگتن و آنکارا در سال های 
اخیر تبدیل شده اس��ت. ترکیه از چند سال پیش 
عملیات خود را برای مقابله با نفوذ کرد    ها در شمال 
سوریه شروع کرده است و این بار هم تالش می کند 
بخش    هایی از این مناطق را تصرف کند. دولت ترکیه، 
یگان های مدافع خلق را گروهی وابس��ته به حزب 
کارگران کردس��تان )پ .ک.ک( می داند و از آن به 
عنوان یک گروه تروریستی یاد می کند. این درحالی 
اس��ت که امریکا به ش��به نظامیان کرد در س��وریه 
به مثابه متحد خود می نگرد. مقامات آنکارا در عین 
حال از واشنگتن می خواهند که شبه نظامیان ُکرد 
را از مرزهای ترکیه دور ساخته و تسلیحات نظامی 
امریکایی را که چندین سال است برای مبارزه با گروه 
تروریستی داعش در اختیار آنها قرار داده شده پس 
بگیرند. این درخواست ترکیه درحالی است که امریکا 
در هفته های اخیر صد    ها کامیون تسلیحات به کرد    ها 
در شرق سوریه ارس��ال کرده است و به گفته برخی 
منابع، این منطقه به انبار سالح تبدیل شده است. 
قدرت گیری کرد    ها در مناطق شمالی سوریه تهدید 
امنیتی برای ترکیه به ش��مار می رود و این کشور با 
همه توان خود برای مقابله با خودمختاری کرد    ها در 

مرزهای جنوبی خود استفاده می کند. 
از طرفی، عالوه بر مسئله کردها، مخالفت واشنگتن با 
ترکیه در هفته های اخیر به موضوع خرید سامانه های 
موش��کی اس 4۰۰ از روس��یه مربوط می شود که 
امریکایی    ها به ش��دت با آن مخالفت و متعاقب آن، 
فروش جنگنده های پیش��رفته اف ۳۵ به ترکیه را 

ممنوع کردند. 

دولت هن�د در ادام�ه امنیتی ک�ردن اوضاع 
در کش�میر، برای دومین روز هر نوع ارتباط 
مخابرات�ی در ای�ن منطق�ه را قط�ع ک�رد. 
یک روز بعد از لغو خودمختاری منطقه کشمیر 
از طرف دولت هند، ارتباط مخابراتی این منطقه 
با دنیای اطرف قطع ش��ده ،تلفن و اینترنت در 
دس��ترس نیس��ت و بر اس��اس گزارش    ها دهها 
هزار نظامی در خیابان     ها گشت می زنند و سران 
محلی نیز دستگیر شده اند. روزنامه نگاران درون 
کش��میر نیز گزارش داده اند با دس��تگیری    ها و 
تهدیدهای قانونی فضای رسانه ای در این منطقه 
محدود شده است. دولت هند روز دو    شنبه اصل 
۳۷۰ قانون اساسی را لغو کرد؛ ماده ای که برای 
کشمیر امتیازاتی ویژه قائل     می شد. در حالی که 
شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان 
هش��دار داده که اهالی کشمیر اش��غالی با این 
تصمیم با خطر نسل کشی روبه رو هستند، قطع 
ارتباطات در کشمیر باعث ش��ده اخبار در این 
منطقه به بیرون مخابره نشود. قریشی می گوید 
که کشورش از س��ازمان ملل، سازمان همکاری 
اسالمی، س��ازمان های حقوق بشر و کشورهای 
دوس��ت درخواس��ت می کند که در قب��ال این 

تصمیم هند سکوت نکنند.
 قریشی اظهار داشت: حمایت پاکستان از مردم 
کشمیر ادامه یافته و تاریخ ثابت خواهد کرد که 
تصمیم اخیر هند اشتباه بوده است. عمران خان، 
نخست وزیر پاکس��تان نیز دیروز ضمن تماس 
تلفنی با »ماهاتیر محمد« نخس��ت وزیر مالزی 
در خصوص مسائل این روزهای کشمیر اشغالی 
با او گفت وگو کرد. همزمان، مردم پاکس��تان با 
برگزاری تظاهرات، محدودیت های دولت هند 
ضد مردم کش��میر تحت کنترل این کش��ور را 
محکوم کردند. در این تظاهرات، مردم شهرهای 
مختلف پاکستان از جمله اسالم آباد پایتخت این 

کشور و همچنین کراچی و الهور علیه دولت هند 
شعار سر دادند و بر احقاق حقوق کشمیری های 
تحت کنت��رل هند تأکی��د کردن��د. بلومبرگ 
نوش��ته که تصمیم نخس��ت وزیر هند برای لغو 
خودمختاری کشمیر پس از هفت دهه جایگاه 
وی به عنوان یک فرد قدرتمند را تقویت کرده و 
فصل جدیدی را در روابط میان هند و پاکستان 
آغاز کرد. حزب هندو و ملی گرای نارندرا مودی از 
مدت     ها پیش خواستار لغو امتیازهای ویژه برای 
مسلمانان در کشمیر شده بود. به گفته رهبران 
این حزب این حقوق ویژه مانع از ادغام کشمیر 
در کشور هند شده اس��ت. حزب مودی از سال 
گذشته رسماً در اداره کشمیر سهیم شده است. 
حزب مودی توانس��ت در سال گذشته با یکی از 
احزاب محلی وارد ائتالف ش��ود. سیاستمداران 
محلی هش��دار داده اند که عملی ش��دن فرمان 
جدید س��بب بروز ناآرامی     ها در کشمیر خواهد 
ش��د. محبوبه مفتی، فرماندار س��ابق کش��میر 
که از س��وی نیروهای امنیتی بازداشت خانگی 
شده، در گفت وگو با بی بی سی  گفته است: »آنها 
می خواهند سرزمین ما را اشغال کنند و این ایالت 
را که اکثریت مس��لمان دارد مثل دیگر ایالت     ها 
کنند. آنها می خواهند ما را به یک اقلیت تبدیل 

کنند و کاماًل قدرت ما را بگیرند.« 
مفتی در توئیتر نوشته است: »امروز سیاه     ترین 
روز در دموکراسی هند است. هند نتوانسته است 

به قولش وفا کند.«

امری�کا و کره جنوب�ی ب�رای اینک�ه خش�م 
کره ش�مالی از رزمایش نظامی مشترک شان 
برانگیخت�ه نش�ود، ای�ن رزمای�ش را بدون 
بیانیه رسمی شروع کردند ولی پیونگ یانگ 
هش�دار داده که اگر س�ئول و واش�نگتن به 
هش�دارهای پی درپی این کشور بی اعتنایی 
کنن�د، بای�د هزین�ه س�نگینی بپردازن�د. 
کره شمالی همچنین هشدار داد ممکن است 
راه جدیدی را مقاب�ل امریکا در پیش بگیرد. 
یک س��خنگوی وزارت خارجه کره شمالی دیروز 
در واکنش به رزمایش جدید امریکا و کره جنوبی 
اعالم ک��رد که هرچند پیونگ یان��گ همچنان به 
دیپلماسی متعهد است و تا پایان سال منتظر نرم 
شدن سیاست تحریم  و فشار سیاسی واشنگتن علیه 
پیونگ یانگ خواهد ماند ولی اگر سئول و واشنگتن 
به هشدارهای پی در پی این کشور بی اعتنایی کنند، 

باید هزینه سنگینی بپردازند. 
رزمایش سئول واشنگتن دیروز در وضعیت چراغ 
خاموش شروع شد و پایگاه امریکایی »استارز اند 
اس��تریپس« خبر داده که این دو کشور به منظور 
عصبانی نکردن کره شمالی، این رزمایش را بدون 
بیانیه رسمی آغاز کردند. اما ظاهراً همین وضعیت 
چراغ خاموش نیز باعث نش��ده ک��ه پیونگ یانگ 
مقابل آن واکنش نش��ان نده��د. کره ای   ها دیروز 
برای چهارمی��ن بار طی دو هفته اخیر دس��ت به 
آزمایش موشکی زدند که هرچند درباره ماهیت 
آن ابهام وجود دارد ولی احتماالً  از نوع بالستیک 
کوتاه  برد بوده است. ستاد مشترک نیروهای مسلح 
کره جنوبی ضمن تأیید این آزمایش اعالم کرد، این 
موشک    ها از مناطقی در نزدیکی استان هوانگای 
جنوبی شلیک ش��ده اند. منابع نظامی در سئول 
می گویند که موشک ش��لیک شده کره شمالی از 
انواع ممنوعه بوده است. ژاپن نیز گفته که مقابل 
آزمایش های موشکی کره ش��مالی هوشیار باقی 

خواهد مان��د.   در مقابل، پیونگ یان��گ آزمایش 
»موشک تاکتیکی قابل هدایت« جدید را هشداری 
به »نظامی گرای��ان کره جنوب��ی « خوانده و یکی 
سخنگویان وزارت خارجه کره شمالی نیز ساعتی 
بعد از این آزمایش موش��کی هش��دار داده که در 
صورت ادامه اقدامات امریکا و کره جنوبی ممکن 
اس��ت راه جدی��دی را در پیش گی��رد. این مقام 
کره شمالی گفته اس��ت: »با اینکه مقامات امریکا 
و کره جنوب��ی در حال به کار بس��تن انواع حقه    ها 
برای توجیه مانور نظامی مشترک هستند، ماهیت 
تجاوزکارانه آن را نمی توان با هیچ روشی کتمان 
یا الپوشانی کرد.«  کره ش��مالی هشدار داده مانور 
فوق نقض مجموعه توافقاتی اس��ت که س��ئول و 
واشنگتن با پیونگ یانگ امضا کرده اند و تأکید کرده 
در صورتی که اخطارهای کره شمالی نادیده گرفته 
شود آنها هزینه این اقدام خود را خواهند پرداخت. 

 واشنگتن: قصد واکنش تند نداریم 
وزیر دفاع امریکا ضمن تأکید بر اینکه کش��ورش 
قصد واکنش تند به آزمایش��ات موش��کی اخیر 
کره شمالی را ندارد، گفت که واشنگتن در نظر دارد 
همچنان باب مذاکره با پیونگ یانگ را باز نگه دارد. 
اس��پر در جمع خبرنگارانی که او را به سمت ژاپن 
همراهی می کردند، گفت: »مسئله کلیدی، باز نگه 
داشتن باب دیپلماسی است.  ما قصد داریم واکنش 
تندی به این )آزمایشات موشکی( نشان ندهیم اما 
بر آنها نظارت خواهیم داشت و از نزدیک آن را دنبال 

می کنیم و از آنچه رخ می دهد، آگاهی داریم«.

پیونگ یانگ: شرایط تغییر نکند
مقابل امریکا راه جدیدی در پیش می گیریم

هند ارتباط کشمیر با دنیای بیرون را قطع کرد
پاکستاني ها در حمایت از کشمیر تظاهرات کردند


