
ادامه از صفحه اول
پلوس��ی اقدامات ش��رم آور دولت را محکوم کرد و 
گفت:»دونالد ترامپ به دولت های خارجی فش��ار 
آورده تا در انتخابات ریاست جمهوری سال ٢٠٢٠ 

مداخله کنند.«
 مسیر جایگزین  دموکرات  ها 

طبق قوانین داخلی امریکا، با مخالفت مقامات کاخ 
سفید برای مشارکت در روند تحقیقات استیضاح 
دونالد ترامپ، دموکرات  ها می توانند این مس��ئله 
را از مس��یرهای قانون��ی پیگیری کنند. ش��بکه 
»ام اس ان بی س��ی«، روز چهار   ش��نبه در گزارشی 
نوشت:»دموکرات  ها ادعا می کنند که امتناع ترامپ 
از همکاری با کنگره، به ص��ورت دوفاکتو به معنی 
پذیرش گناهکار ب��ودن در پرونده اتهامات مطرح 
شده علیه رئیس جمهور است«. تام مالینوفسکی، 
نماینده دموکرات کنگره در س��خنانی در این باره 
گفته است:»مقامات کاخ س��فید اصاًل متن قانون 
اساسی را نخوانده اند و اگر در کنگره حاضر نشوند، 
طبق شواهدی که دموکرات  ها در اختیار دارند کاخ 
سفید خلع سالح خواهد شد. این بدین معنی نیست 
که ما تحقیقات را بدون هیچ چیز شروع می کنیم 

بلکه ما تحقیقات را با همه چیز شروع می کنیم.«
روزنامه واشنگتن پس��ت هم دیروز در گزارش��ی 
نوشت:»اگر مجلس نمایندگان یا سنا تأیید کنند 
که عدم همکاری کاخ س��فید در روند اس��تیضاح 
غیرقانونی است، کنگره می تواند به جریمه نقدی و 
حبس یک ساله شخص متهم رأی دهد یا اینکه از 

دادگاه درخواست کند که فرد را به همکاری با کنگره 
مجبور کند. اگر فرد متهم، رأی دادگاه را نپذیرد این 
اقدام جرم تمکین نکردن ب��ه دادگاه تلقی خواهد 
شد.« بر اساس این گزارش، »دموکرات  ها همچنین 
این بحث را مط��رح کرده اند ک��ه در صورت عدم 
همکاری دولت، از مجلس سنا درخواست کنند تا در 
این باره رأی گیری و مستقیماً ترامپ را برکنار کند؛ 
به اتهام اینکه ترامپ مانع تحقیقات استیضاح شده 
است.« بر اس��اس قوانین امریکا، فرآیند استیضاح 
رئیس جمهور از طرف مجل��س نمایندگان امریکا 

آغاز می شود و در صورتی که اکثریت نمایندگان در 
این مجلس )نصف به عالوه یک( موافق استیضاح 
باشند، روند کار به جریان خواهد افتاد. در صورت 
رأی اکثریت مجل��س نمایندگان به اس��تیضاح، 
پرونده به مجلس سنا می رود و محکومیت قطعی 
رئیس جمهور ک��ه در نهایت ع��زل او از مقامش را 
در پی خواهد داش��ت، مس��تلزم آن اس��ت که دو 
سوم سناتورها، )۶۷سناتور از 1٠٠ سناتور( به این 
موضوع رأی مثبت دهند. اکنون اکثریت مجلس 
سنا در دس��ت جمهوریخواهان اس��ت و به همین 

منظور دموکرات  ها راه س��ختی برای اس��تیضاح 
ترامپ در پیش دارند اما این درحالی است که برخی 
جمهوریخواهان از فرآیند استیضاح حمایت کرده اند 
و رهبر جمهوریخواهان سنا هم اخیراً گفته است که 
در صورت رأی مجلس نمایندگان، س��نا چاره ای 
جز تأیید آن نخواهد داشت. با توجه به شخصیت 
جنجالی دونالد ترامپ، تحلیلگ��ران امریکایی بر 
این باورند که حتی در صورت رأی کنگره به عزل 
رئیس جمهور، او حاضر به ترک کاخ سفید نخواهد 
شد و این مس��ئله تنش   ها در این کشور را افزایش 
خواهد داد. ترامپ اخیراً در سخنانی گفته بود که در 
صورت استیضاح شدنش، جنگ داخلی در امریکا 
به راه می افتد.  تازه    ترین نظرس��نجی حاکی از آن 
است که دموکرات  ها سرسختانه خواستار استیضاح 
ترامپ هستند، حتی اگر این موضوع باعث تضعیف 
احتم��ال پیروز ش��دن دموکرات  ه��ا در انتخابات 
ریاست جمهوری ٢٠٢٠ شود. بر اساس نظرسنجی 
رویترز، حامیان اس��تیضاح ترامپ همچنان بدون 
تغییر باقی مانده و همانن��د هفته پیش ۴۵ درصد 
امریکایی    ها از اس��تیضاح حمایت می کنند. البته 
حمایت دموکرات  ه��ا از اس��تیضاح افزایش یافته 
است. مخالفان اس��تیضاح نیز کاهش ٢ درصدی 
داشته اند و به ۳۹ درصد رسیده اند. در میان کسانی 
که خود را دموک��رات می دانن��د ۷۹ درصد اعالم 
کرده اند که ترامپ باید استیضاح شود که ۵ درصد 
بیشتر از نظرسنجی انجام شده در بازه زمانی ٢۶ تا 

۳٠ سپتامبر است. 
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دولت ترامپ اعالم کرد در روند تحقیقات استیضاح همکاری نمی کند 

اعالن جنگ کاخ سفيد به استيضاح کنگره 
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  شورش کابینه انگلیس به دلیل برگزیت بدون توافق
برخی وزرای انگلیس��ی به خاطر نگرانی درباره برگزیت بدون توافق، 
تهدید به اس��تعفا کرده اند.   بنابر گزارش تایمز، برخی از وزرای کابینه 
انگلیس تهدید کرده اند که در صورت تصمیم نهایی »بوریس جانسون« 
برای خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا، از دولت استعفا خواهند کرد. 
یک وزیر کابینه انگلیس که نامش فاش نشده هم در این باره گفته است 
که تعداد زیادی از نمایندگان محافظ��ه کار پارلمان نیز قصد دارند در 

صورت برگزیت بدون توافق، از نمایندگی پارلمان کناره گیری کنند. 
-----------------------------------------------------

   تجارت گوگل و فیس بوک با اطالعات شخصی
مدیر پیش��ین س��تاد ارتباطات دولتی انگلیس )GCHQ( که یک 
سازمان اطالعاتی و مسئول عملیات ش��نود الکترونیک در این کشور 
است، درباره وجود حجم عظیم اطالعات شخصی که در اختیار گوگل، 
فیس بوک و توئیتر است، هش��دار داد.  به نوش��ته روزنامه دیلی میل، 
»دیوید اوماند« معتقد است که گوگل و فیس بوک بسیار بیشتر از آنچه 
که سازمان اطالعات داخلی انگلیس درباره افراد اطالعات کسب کند، 

اطالعات در اختیار دارند. 
-----------------------------------------------------

 مقدمات برگزاری انتخابات فلسطین آغاز شده است
»محمود عباس « رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین در سخنرانی خود 
در مجمع عمومی سازمان ملل از قصدش برای برگزاری انتخابات عمومی در 
فلسطین خبر داد و حماس از این موضوع استقبال کرد.  روزنامه القدس العربی  
گزارش کرد، اقدامات عملی برای سفر هیئتی از کمیته انتخابات به ریاست 
»حنا ناصر« به نوار غزه آغاز شده و طرف ها در حال آماده کردن مجوزهای 

الزم برای سفر این کمیته از کرانه باختری به نوار غزه هستند. 
-----------------------------------------------------
 وضعیت فوق العاده در سودان به مدت 3 ماه تمدید می شود

یک منبع سودانی از درخواست نخست وزیر این کشور برای تمدید وضعیت 
فوق العاده در این کشور به مدت شش ماه خبر داد اما شورای حاکمیتی سودان 
با تمدید سه ماهه موافقت کرده است.  به گزارش وبگاه »العین االخباریه«، 
هفته گذشته نشستی بین دولت به نخس��ت وزیری »عبداهلل حمدوک « و 
شورای حاکمیتی این کشور برگزار شد و طی آن حمدوک خواستار تمدید 
وضعیت فوق العاده در کش��ور به مدت شش ماه ش��د که با تمدید وضعیت 
فوق العاده به مدت س��ه ماه موافقت ش��د و قرار اس��ت این وضعیت که 11 

اکتبر)1۹ مهر( به پایان می رسد به مدت سه ماه دیگر تمدید شود. 
-----------------------------------------------------

 جنگ جهانی دوم در لهستان هنوز تلفات مي گیرد
دو متخصص خنثی س��ازی مواد منفجره ارتش لهستان طی عملیاتی 
در جنوب این کشور کش��ته و چهار نفر نیز مصدوم شدند.   به نوشته 
خبرگزاری آسوشیتدپرس ، مواد منفجره برجای مانده از جنگ جهانی 
دوم اخیراً در جنگلی نزدیک ش��هر »کوژنیا راسیبورسکا« پیدا شد و 
دو نظامی متخصص در امر خنثی س��ازی مواد منفجره در جریان این 

عملیات کشته و چهار نفر زخمی شدند. 
-----------------------------------------------------

 یورش به کرانه باختری و بازداشت 5 شهروند فلسطینی
منابع فلسطینی از حمله نظامیان صهیونیست به برخی مناطق کرانه 
باختری و بازداشت پنج شهروند خبر دادند.  به گزارش فلسطین الیوم، 
نظامیان رژیم اشغالگر در یورش به قدس اشغالی و برخی مناطق کرانه 

باختری، پنج جوان فلسطینی را بازداشت کردند. 
-----------------------------------------------------
 پکن خواستار گفت وگو میان هند و پاکستان درباره کشمیر

س��خنگوی وزارت امور خارجه چین تأکید کرد که هند و پاکستان به 
منظور حل اختالفات خود در خصوص موضوع کشمیر باید با یکدیگر 
وارد گفت وگو ش��وند.  به نوش��ته خبرگزاری هن��دی ای ان آی، گنگ 
ش��وانگ گفت: »موضع چین در خصوص موضوع کشمیر، منسجم و 
روشن است. ما از هند و پاکستان می خواهیم در خصوص اختالفات از 
جمله جدال در خصوص موضوع کشمیر با یکدیگر وارد گفت وگو شوند و 
اعتماد دوجانبه را تقویت کنند و روابط با یکدیگر را بهبود بخشند. این به 
نفع هر دو کشور هند و پاکستان است و همچنین در راستای انتظارات 

کشورهای منطقه و جامعه بین الملل است.«

در پی تحریم سازمان فضایی از سوی امریکا انجام شد

اعتراض ایران به دفتر فضای ماورای جو
 سازمان ملل متحد

س�ازمان فضای�ی ای�ران در نام�ه ای ب�ه دفت�ر فض�ای م�اورای 
ج�و س�ازمان مل�ل درب�اره تحریم س�ازمان یادش�ده از س�وی 
امری�کا اعت�راض و ای�ن رفت�ار مخ�رب را محک�وم ک�رد. 
به گزارش فارس، نمایندگی دائم جمهوری اس��المی نزد سازمان  های 
بین المللی مستقر در وین، نامه رئیس س��ازمان فضایی کشورمان در 
خصوص اقدام امریکا در تحریم غیرقانونی سازمان فضایی و دو مؤسسه 
مطالعاتی فضایی ایرانی را به مدیر دفتر امور فضای ماورای جو ملل متحد 
تسلیم کرد.  در این نامه، با اشاره به تحریم اخیر غیرقانونی و یکجانبه 
امریکا علیه سازمان فضایی، مرکز تحقیقات فضایی و همچنین مؤسسه 
تحقیقات فض��ای ماورای جو ایران، عنوان ش��ده اس��ت که مأموریت 
و مسئولیت هر سه س��ازمان مذکور، پوشش و پش��تیبانی از استفاده 
صلح  آمیز غیرنظامی از فضای ماورای جو است و صرفاً روی فعالیت های 
صلح آمیز فضای ماورای جو تمرکز داشته اند.  این نامه در ادامه با تأکید 
بر اینکه اقدامات قهری یکجانبه امریکا، مخالف حقوق بین  الملل به طور 
عام و اصول همکاری در فعالیت های فضایی و دسترس��ی آزاد تمامی 
دولت    ها به فضا به طور خاص محسوب می شوند، می افزاید: جمهوری 
اسالمی از آن دسته از کشور   هایی است که در بستر بالیای طبیعی مانند 
زلزله، سیل و خشکسالی قرار دارد که استفاده از فناوری فضایی جهت 
پیشگیری از این بالیا و کاهش اثرات آن، حیاتی است«. همچنین در 
این نامه با اشاره به برخی ویژگی های اقلیمی و سرزمینی ایران از جمله 
قرار داشتن بخش    هایی از مناطق مس��کونی در خطر سیل و غیره، بر 
ضرورت و اهمیت پرتاب ماهواره    ها از س��وی ایران به فضا تأکید شده 
است.  سازمان فضایی کش��ورمان در نامه مذکور ضمن اشاره به اینکه 
امریکا هم از همکاری نهادهای ایرانی با س��ایرین جلوگیری می کند و 
هم در مس��یر تالش های بومی ایران از طریق اتهامات ناصحیح جهت 
دسترسی به فضا سنگ اندازی می کند، افزوده است: جمهوری اسالمی 
بار   ها آمادگی خود را برای همکاری با نهادهای مرتبط بین المللی مانند 
کمیته استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو سازمان ملل )کوپوس( و 
سازمان همکاری های فضایی آسیا-پاسیفیک اعالم کرده که به دلیل 

تحریم های امریکا، این همکاری    ها محقق نشده است. 

انتخابات افغانستان 
در آستانه بحران تأخیر اعالم نتایج

یک�ی از اعض�ای کمیس�یون انتخاب�ات افغانس�تان ب�ا اش�اره به 
روند آهس�ته انتقال اطالع�ات دس�تگاه های بیومتری�ک به بانک 
اطالعات مرکزی گف�ت که امکان تأخی�ر در اعالم نتای�ج انتخابات 
وج�ود دارد. در عین حال رئیس جمه�ور افغانس�تان در مصاحبه با 
یک رس�انه آلمانی بر لزوم مشخص ش�دن س�ریع نتایج انتخابات 
ریاس�ت جمهوری این کش�ور تأکید کرد. به نظر می رسد با کشدار 
ش�دن این روند بای�د انتظار داش�ت مانن�د دور پیش�ین انتخابات 
ای�ن دور هم با بن بس�تی انتخابات�ی در این کش�ور روبه رو باش�یم

به گزارش  تسنیم، »موالنا عبداهلل « عضو کمیسیون انتخابات افغانستان 
گفت که از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ششم مهرماه 
تاکنون تنها اطالع��ات ابتدایی ٢ه��زار و ۴٠٠دس��تگاه بیومتریک و 
اطالعات نهایی 1۴ هزار دستگاه به بانک اطالعات مرکزی کمیسیون 

انتقال یافته است. 
انتقال این اطالعات باید یک روز پس از برگزاری انتخابات انجام     می ش��د 
اما اکنون با وجود گذش��ت 11روز از زمان انتخابات هنوز انتقال همه این 
اطالعات صورت نگرفته است.  روز یک    شنبه نیز کمیسیون انتخابات اعالم 
کرد که برخی از دستگاه های بیومتریک ناپدید شده و کارت حافظه برخی 
از دیگر دستگاه     ها نیز از س��وی افراد قدرتمند از این سامانه     ها خارج شده 
است.  عبداهلل با اشاره به روند آهسته انتقال اطالعات افزود که اگر کار به 
همین صورت ادامه یابد اعالم نتایج انتخابات بر اساس زمانبندی از پیش 

اعالم شده امکانپذیر نیست. 
»حبیب الرحمان ننگ « رئیس دبیرخانه کمیسیون انتخابات افغانستان 
دلیل این مشکل را آهستگی س��رعت اینترنت اعالم کرد.  از سوی دیگر 
رئیس کمیسیون انتخابات »حوا علم نورستانی« در مصاحبه با »طلوع نیوز« 
با تأکید بر اعالم نتایج در زمان تعیین شده گفت: مشکالت فنی وجود دارد 
و سرعت اینترنت نیز گاهی خوب و گاهی ُکند است، اما ما متعهد هستیم 

که نتایج انتخابات در بیست و هفتم مهر اعالم شود. 
در چنین شرایطی »اشرف غنی « در مصاحبه با خبرگزاری اشپیگل آلمان 
ضمن ابراز نگرانی درباره طوالنی شدن غیرضروری روند شمارش آرا، با اشاره 
به بحران ناشی از انتخابات ریاست جمهوری ٢٠1۴، خاطرنشان کرد:  برای 
نزاع چند ماهه بر سر قدرت وقت نداریم. باید پیش برویم، با وجود دولتی با 
دو رئیس، همانگونه که طی پنج سال گذشته داشتم، راه به جایی نخواهیم 
برد. وی گفت:  مدعی پیروزی در انتخابات نیستم. ما به قوانین پایبندیم و تا 
اعالم نتیجه انتخابات از سوی کمیسیون انتخابات صبر می کنیم. هر حرفی 

که قبالً گفته شد، پیش بینی    ها و ادعا    هایی بود که فایده ای ندارد. 
وی افزود: نتایج اولیه تیم مرا هیجان زده کرد اما ما تا اعالم نتیجه نهایی 
منتظر می مانیم.  یک روز بع��د از برگزاری انتخابات ریاس��ت جمهوری 
افغانستان، عبداهلل عبداهلل معاون اجرایي غنی و رقیب اصلی وی از پیروزی 
خود در این رقابت    ها خبر داد. غنی، پیش تر از او یعنی همان ۶ مهر امسال 
چنین ادعایی کرده بود. عبداهلل همچنین روز دو    شنبه در پیامی در توئیتر 
اعالم کرد: مطمئن هستیم این انتخابات به دور دوم نمی کشد. به مردم و 
متحدان مان که صادقانه در مبارزات انتخاباتی ما حضور داشتند، اطمینان 

می دهیم اجازه نخواهیم داد تقلب تعیین کننده نتیجه باشد. 

فوران شعله های جنگ در مرزهای شمالی سوریه

ر  ئیس جمه�و ر   گزارش  یک
ترکیه عصر دیروز 
ش�روع عملیات نظامی در ش�مال سوریه را 
اعالم کرد و جنگنده های اف16 ترکیه مواضع 
کرد    ها را در شمال س�وریه هدف قرار دادند. 
کرد    ها ب�رای مقابله با عملیات ترکیه بس�یج 
عمومی اعالم کرده اند و دیروز گفتند که آنکارا 
به هیچ کدام از اهداف خود نخواهد رس�ید. 
دونالد ترام��پ، رئیس جمهور امریکا دیروز یک 
بار دیگر حضور نظامی امریکا در غرب آس��یا را 
نادرس��ت خواند و گفت »جنگ ه��ای بی پایان 
احمقانه« امری��کا رو به اتمام اس��ت. ترامپ در 
توئیتر نوش��ت:»این جنگ برای صد    ها س��ال 
بین گروه ه��ای مختلف در جریان بوده اس��ت. 
ایاالت متحده امریکا هرگز نباید در خاورمیانه 
می بود.«  تصاویر جدیدی که راشاتودی از پایگاه 
نظامی امریکا در شمال سوریه درست در چند 
کیلومتری از مرز ترکیه منتش��ر کرده نش��ان 
می دهد این پایگاه به طور کامل تخلیه ش��ده و 
نیروهای کرد که در انتظار حمالت جدید ترکیه 
هستند، نگهبانی از این تأسیسات خالی را برعهده 
گرفته اند. با این حال یک س��خنگوی پنتاگون 
دیروز مج��دداً گفت که تم��ام کاری که امریکا 
انجام داده، جابه جایی نیرو    ها در شمال سوریه 
است نه تخلیه نیروها. او گفته است: »متأسفانه 
ترکیه تصمیم گرفته است یکجانبه عمل کند. در 
نتیجه، ما نیروهای امریکا در شمال سوریه را از 
مسیر هجوم احتمالی ترکیه انتقال داده ایم. ما در 
حال حاضر هیچ تغییری در میزان حضور خود 
در س��وریه ایجاد نکرده ایم.« در حالی که موج 
انتقادات از تصمیم ترکیه  ادامه دارد، عصر دیروز 
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهورترکیه، شروع 
عملیات در شمال سوریه را اعالم کرد. اردوغان 
در صفحه رس��می خود در توئیتر این عملیات 
را »چشمه صلح « خواند و نوش��ت: »نیروهای 
مس��لح ترکیه به هم��راه ارت��ش آزاد، عملیات 
چشمه صلح را علیه تروریست های »پ.ک.ک« 
و ی.پ.گ )حزب کارگران کردستان و یگان های 
مدافع خلق( و داعش در ش��مال س��وریه آغاز 
ک��رد. مأموریت م��ا ممانعت از ایج��اد گذرگاه 

تروریستی در طول مرزهای جنوبی خود است.« 
 همزمان، جنگنده های »اف1۶« نیروی هوایی 
ترکیه به پایگاه های یگان ه��ای مدافع خلق در 
ش��هرهای »رأس العی��ن« و »تل ابیض « حمله 
کردند. سخنگوی نیروهای کرد حاضر در شمال 
س��وریه گفته که جنگنده های ترکیه »مناطق 
غیرنظامی« را در این منطقه هدف قرار می دهند. 
»کینو گابریل« سخنگوی نیروهای دموکراتیک 
س��وریه )قس��د( از امریکا و ائتالف ضد داعش 
خواس��تند با اعالم منطقه پرواز ممنوع، جلوی 

حمالت هوایی ترکیه را بگیرند. 
 داعش در کنار آنکارا علیه کردها

با ش��روع عملی��ات ترکی��ه، نهاد موس��وم به 
»خودمختاری« کرد    ها برای مقابله با تهدیدهای 
ترکیه سه روز بس��یج عمومی در شمال و شرق 
س��وریه اعالم کرد. »کینو گابریل« سخنگوی 
نیروهای دموکراتیک سوریه )قسد( در واکنش 
به آغاز عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه 
گفت که مناطقی در »رأس العین« و »تل ابیض « 
هدف حمالت قرار گرفته است. همزمان با آنکارا، 
نیروهای داعش نیز به پایگاه های »قسد« در رقه 

حمله کرده است. به گزارش کردپرس، مدیریت 
خودگردان شمال و شرق سوریه در بیانیه خود 
با اعالم بسیج عمومی در مقابل حمله احتمالی 
ارتش ترکیه به ش��رق ف��رات عنوان ک��رد: »با 
افزایش آماده سازی های نیروهای ارتش ترکیه 
و نیروهای موسوم به ارتش آزاد سوریه به عنوان 
نیروهای مزدور ارتش ترکی��ه و افزایش تهدید 
آغاز حمله نظامی، مدیریت خودگردان شمال و 
شرق سوریه در برابر هرگونه اقدام احتمالی در 
تمام شهرهای تحت کنترل خود به مدت سه روز 

اعالم بسیج عمومی می کند.«
به گزارش خبرگزاری هاوارنی��وز در این بیانیه 
آمده است: »در این راستا به تمام مردم، مقامات، 
نهاد    ها و سازمان    ها اعالم می کنیم با عمل کردن 
به مسئولیت تاریخی خود به سمت مرز    ها آمده و 
در این لحظات تاریخی دست به مقاومت بزنید. 
از مردم کردس��تان و تمام جهان می خواهیم به 
مسئولیت خود در قبال این سرزمین و مردم آن 
عمل کنند.«  این نه��اد همچنین تأکید کرد که 
»سازمان ملل، امریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و همه 
کشور    ها و نهادهای تصمیم گیری که در سوریه 

تأثیر دارند، مسئولیت اخالقی و وجدانی نسبت 
به وقوع هرگونه فاجعه انسانی را بر عهده دارند که 
به مردم ما در شمال و شرق سوریه وارد خواهد 
شد.«  دولت اقلیم کردس��تان عراق نیز با صدور 
بیانیه ای ب��ه ترکیه درب��اره پیامد های عملیات 
نظامی در شمال شرق س��وریه به آنکارا هشدار 
داد. در این بیانیه هشدار داده شده است: اثرات 
پیامدهای تشدید نظامی فراتر از مرزهای سوریه 
خواهد بود که ش��رایط را برای بازگشت داعش 
ایجاد می کن��د و باعث آوارگی گس��ترده مردم 
می ش��ود. بنابراین ضروری است که طرف های 
درگیری از جمله احزاب کرد به منظور آرام کردن 
اوضاع وارد گفت وگو شوند. در این بیانیه تأکید 
شده است: منطقه کردس��تان عراق در مبارزات 
برای شکست داعش فداکاری های بزرگی کرده 
است و هم اکنون میزبان 1/1 میلیون آواره است 
که بس��یاری از آنها از آن درگیری فرار کرده اند 
و مس��ئولیت جامع��ه جهان��ی در جلوگیری از 
بازگشت مجدد این امر است. همچنین یک منبع 
رسمی در وزارت خارجه سوریه روز چهار    شنبه 
گفت س��وریه مقاصد تجاوزکارانه نظام ترکیه و 
لشکرکشی نظامی در مرزهای سوریه را محکوم 
می کند. این منبع افزود: سوریه برخی گروه های 
ک��ردی را مس��ئول پیامدهای تکیه ک��ردن بر 
پروژه امریکا می داند که پیش تر بار    ها در جریان 
نشست     هایی که با آنها برگزار شد، درباره خطرات 
این پروژه و اینکه ابزاری درخدمت سیاست های 
امریکا علیه وطن شان نباشند، هشدار داده بود، 
ولی این گروه     ها به این هشدار    ها توجهی نکردند 
و به ابزاری در دس��ت بیگانگان تبدیل ش��دند. 
همچنین منابع نظامی عراق از ارسال تجهیزات 
این کشور به مرزهای سوریه خبر دادند و گفتند 
این تجهیزات برای اتفاقات غیرمترقبه ای ارسال 
ش��ده اس��ت که احتمال دارد به خاطر عملیات 

نظامی ترکیه در سوریه رخ دهد. 
 جامعه بین المللی نگران است

آن��کارا همچنان تأکی��د دارد ک��ه عملیات در 
شمال سوریه برای اش��غال این کشور نیست و 
ابراهیم کالین، س��خنگوی ریاست جمهوری 
ترکیه گفته ک��ه عملیات نظام��ی برای کمک 
به بازگشت آوارگان س��وری به خانه های شان 
است. کالین در گفت وگو با شبکه »سی.ان.ان « 
گفت: »موضوع منطقه ام��ن دو هدف اصلی را 
دنبال می کند. ]اول[ مرز ترکیه را امن می کند. 
دقیقاً همانطور که امریکایی     ها به دنبال امنیت 
مرزی برای خودشان هستند، ما نیز باید امنیت 
مرزهای مان را تأمین کنیم و هدف دوم منطقه 
امن، فراهم کردن مکان هایی برای بازگشت امن 
و داوطلبانه پناهندگان ]سوری[ است.« کالین 
همچنین گفته]این حمل��ه[ برای تغییر چهره 
جمعیتی آن منطقه نیس��ت، بلکه برای تأمین 
امنیت مرزی کشور است. با این حال نگرانی    ها 
از عملیات ترکیه همچنان ادامه دارد. والدیمیر 
پوتین ، رئیس جمهور روسیه روز سه     شنبه روند 
اوضاع کنونی در شمال شرق سوریه را با اعضای 
دائم ش��ورای امنیت این کش��ور بررسی کرد و 
سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه هم گفت 
که مناقشه این منطقه باید از طریق گفت وگو 
حل ش��ود. ش��ورای امنیت س��ازمان ملل روز 
چهار    شنبه در واکنش به عملیات نظامی ترکیه 
در شمال سوریه خواس��تار خویشتنداری شد 
و تأکید کرد که مس��ئله سوریه، راه حل نظامی 
ن��دارد. »ژان کلود یونکر«، رئیس کمیس��یون 
اروپا نیز دیروز از ترکیه خواست خویشتنداری 
نش��ان داده و عملیات نظامی اش را در ش��مال 

سوریه متوقف کند. 

نماي نزديک

نصراهلل:ذلت عاقبت اعتماد به امریکا است
دبیرکل حزب اهلل لبنان گفته که عدم حمایت امریکایی     ها از کردهای س��وریه نش��ان داد که به 
ایاالت متحده نمی توان اعتماد کرد. سید حسن نصر اهلل در سخنرانی در مجتمع سید الشهدای 
بیروت، گفت که »امریکا ُکردهای سوری را به حال خود ر    ها کرد و این سرنوشت کسانی است که 
به امریکا تکیه می کنند. « وی افزود: »آیت اهلل خامنه ای رهبر گرانقدربار   ها فرمودند که با امریکا 
مذاکره نمی کنیم چرا که نمی توان به امریکا اعتماد کرد. چگونه می توان به دشمنی که تاریخی 
پر از خیانت دارد، اعتماد کرد؟ کرد    ها را در شرق فرات ببینید، امریکا با آنها چه کرد؟ نمی توان به 
ایاالت متحده اعتماد کرد، چون هر کسی را که به آن تکیه کند، خوار و ذلیل می کند. « مسعود 
بارزانی رهبر حزب دموکرات کردستان )پارتی( نیز در پیامی خطاب به  رئیس جمهور امریکا گفته 
است:»خون کرد    ها بسیار ارزشمندتر از پول و سالح است. « بارزانی گفته که  نیروی پیشمرگ، 

داعش را شکست داده و شریک تأثیرگذار ائتالف بین المللی علیه  ترور است. 
این پیام پاسخی به  ترامپ است که  در توئیتر نوشت: درست است که کردها)ی سوریه( در کنار 
ما جنگیده اند اما ما برای این کار پول هنگفت و تجهیزات در اختیار آنها قرار داده ایم. کرد    ها دهها 

سال است که با ترکیه می جنگند.«

حزب اهلل: محور مقاومت تهدید جنگ 
در منطقه را مهار کرده است

معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان اعالم کرد، محور مقاومت موفق به 
ایجاد توازن بازدارندگی در مقابل حمله امریکایی- اس�رائیلی- 
س�عودی ش�د و در نهایت تهدی�د جن�گ از منطقه کن�ار رفت.  
شیخ نعیم قاس��م روز چهار   ش��نبه در دیدار با هیئت تحریریه روزنامه 
»البناء « به تاریخ رویارویی    ها میان محور مقاومت شامل ایران، سوریه، 
حزب اهلل، فلسطین، عراق و یمن و محور مقابل آن به فرماندهی امریکا 
که شامل رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس 
می شود، پرداخت. وی درباره پیشینه اخالقی متضاد این دو محور تأکید 
کرد:»یکی از کشور و حقوق خود دفاع می کند و دیگری دنبال هیمنه، 
تجاوز و تحمیل دیکته    ها است«. نعیم قاسم نتیجه درگیری های موجود 
در منطقه را در مسئله سوریه خالصه کرد و گفت که دولت سوریه پس 
از چندین س��ال س��خت و مقابله با چالش    ها و خطرات موفق شد بار 
دیگر تسلط خود را بر بیشتر مناطق بازیابد، روند بازگشت پروژه دولت 
س��وریه به عنوان تنها پروژه روی میز را تثبیت کند و مابقی طرح    ها را 
کنار بزند خصوصاً پس از آنکه موفق شد پروژه تروریستی-تکفیری را 
شکست دهد. نعیم قاسم ادامه داد:»محور مقاومت موفق به ایجاد توازن 
بازدارندگی در مقابل حمله امریکایی- اس��رائیلی- سعودی شد و این 
باعث شد خطر جنگ کنار برود«. وی به ساقط شدن پهپاد امریکایی 
توس��ط ایران هم اش��اره کرد و گفت:»ایران خواهان جنگ نیست اما 
از جنگ به عن��وان هزینه ای ضروری برای حمای��ت از حاکمیت خود 
نمی ترسد. واشنگتن خواستار جنگ بود اما هنگامی که توانایی، آمادگی 
و عزم ایران را دید مشخص شد چقدر از این جنگ می ترسد.«  از سوی 
دیگر، الکساندر زاسپکین، سفیر روس��یه در لبنان اعالم کرد، امریکا با 
ایجاد بحران ارزی اخیر در لبنان دنبال ایجاد هرج و مرج با هدف ضربه 
به حزب اهلل و در پی آن دشمنان امریکا در منطقه است. سفیر روسیه 
در گفت وگو با روزنامه »االخبار « در پاس��خ به این سؤال که آیا منافع 
امریکا در صورت فروپاشی لبنان تحت تأثیر قرار نمی گیرد، گفت:»در 
صورت فروپاش��ی اقتصادی و دولت لبنان تنها طرفی که انسجام خود 
را حفظ می کند حزب اهلل اس��ت اما پیش بینی می شود امریکایی    ها تا 
این حد دس��ت به ماجراجویی نزنند و همچنان لبنان را تحت فشار و 

در بحران نگه دارند.«

خسارت ۸۰۰ میلیاردی سعودی   ها 
از جنگ یمن 

زیان ه�ای  تحلیلگ�ر  ی�ک  از  نق�ل  ب�ه  الجزی�ره  ش�بکه 
وارده ب�ه اقتص�اد عربس�تان را در نتیج�ه جن�گ یم�ن ک�ه 
پنجمی�ن س�ال خ�ود را پش�ت س�ر می گ�ذارد ب�رآورد ک�رد. 
به گزارش فارس، »علی حجازی« نویسنده و تحلیلگر برجسته لبنانی در 
برنامه گفت وگومحور »االتجاه المعاکس« شبکه تلویزیونی الجزیره توضیح 
داد که خسارات عربستان سعودی در جنگ یمن حداقل ۸٠٠ میلیارد دالر 
تخمین زده شده است.  وی افزود: ذخایر ارزی ریاض از ۷۸۷ میلیارد دالر 
در سال ٢٠1۴ به ۴۸۷ میلیارد دالر در س��ال ٢٠1۷ کاهش یافته است ، 
همچنین مازاد تراز تجاری نیز در نیمه اول سال ٢٠1۹، ۶/1 درصد معادل 
۴میلیارد دالر کاهش داشته است.  این روزنامه نگار با بیان اینکه عربستان 
مجبور به استفاده بیشتر از ابزار بازار بدهی های عمومی شده است، گفت: 
بدهی عربس��تان در طول جنگ یمن از ۹1 به 1۴۹ میلیارد دالر افزایش 
یافت.  حجازی همچنین تأکی��د کرد: ۵٠٠ پرونده ورشکس��تگی برای 
شرکت های بزرگ از جمله ۳۸٢شرکت مستقر در ریاض در دادگاه های 
سعودی تشکیل شده اس��ت، همچنین ریاضت اقتصادی برای خدمات 
عمومی در عربستان اعمال شده و تعداد زیادی از تجار و بازرگانان هم از این 
کشور رفته اند.  تحلیلگر لبنانی تصریح کرد: در عوض حوثی    ها در جنگ، 

علیه عربستان سعودی فقط چند هزار دالر هزینه کرده اند. 
 جابه جایی نیروهای امارات 

منابع خبری از خروج نیروهای اماراتی و سودانی از بزرگ ترین پایگاه 
جنوب یمن و حرکت به محل استقراری جدید خبر می دهند اما روشن 
نیست، محل استقرار جدید آنها کجای یمن اس��ت.  به گزارش وبگاه 
شبکه خبری »روسیا الیوم«، بعد از آنکه امارات و سودان در دو روز اخیر 
تانک    ها و خودروهای متعدد نظامی را از عدن خارج کردند، ائتالف عربی 
اعالم کرد که این گام، در چارچوب برنامه بازاستقرار است.  به گزارش 
این شبکه به نقل از منابع مطلع بیرون رفتن نیروهای امارات از برخی 
مواضع در پایگاه العند در اس��تان لحج در جنوب یمن، بخشی از طرح 
بازاستقرار نیروهاست اما مقصد جدید و محل استقرار تازه آنان اعالم 
نشده است.  امارات اوایل تابستان گذشته هم از عقب نشینی نیروهایش 
از برخی مناطق مرکزی و غربی یمن خبر داده بود. به گفته کارشناسان، 
امارات درست وقتی شروع به عقب نش��ینی تدریجی از یمن کرده که 

حمالت تالفی جویانه یمن به عربستان بسیار دردناک و اثرگذار بود. 


