
ادامه از صفحه اول
رئیس جمهور روس��یه در مقصد بع��دی خود در 
دیدار با ولیعهد امارات عربی متحده، اعالم کرد: 
روس��یه و امارات در ح��ل مس��ائل خاورمیانه با 

یکدیگر همکاری می کنند. 
والدیمیر پوتین روز سه     ش��نبه در آغ��از دیدار با 
محمد بن زای��د آل نهیان گفت: روابط روس��یه و 
امارات با موفقیت و در فضای دوس��تانه توس��عه 
می یابد و ما حتی حاضر هستیم در صنعت فضایی 
نیز همکاری های خود را با امارات گسترش دهیم 
و به ابوظبی در توسعه سیستم ناوبری ماهواره ای 

هم کمک کنیم. 
وی همچنی��ن با اش��اره به عرصه ه��ای انرژی و 
انرژی هس��ته ای به عنوان حوزه های مهم برای 
همکاری دو کش��ور اظهار کرد: روسیه و امارات 
در چارچوب موافقتنامه اوپ��ک پالس هم با هم 

همکاری می کنند. 
در دستور کار این مذاکرات مسائل مهم جهانی از 
جمله مسئله سوریه، بحران یمن، مسئله لیبی، 
اوضاع خلیج فارس و همکاری های دوجانبه قرار 
دارد.  در جریان این مذاکرات 10 موافقتنامه به 
ارزش 1/3 میلیارد دالر بین روسیه و امارات امضا 

شده است. 
  عربستان میانجیگری نمی خواهد

س��رگئی الوروف ، وزیر امور خارجه روس��یه در 
پایان مذاکرات  والدیمی��ر پوتین ، رئیس جمهور 
این کشور با مقامات بلندپایه عربستان سعودی، 

اعالم کرد که مقامات ریاض مسئله میانجیگری 
روسیه در مشکل مربوط به حمله صورت گرفته به 
تأسیسات نفتی این کشور که عربستان، ایران را 

به آن متهم می کند را مطرح نکرده اند. 
الوروف در ریاض در پاسخ به سؤال خبرنگاران در 

این باره گفت: »خیر، کسی از ما چنین تقاضایی 
نکرده است. ما همچنان بر مواضع خویش درباره 
محکوم ک��ردن حمله به زیرس��اخت های نفتی 
عربس��تان ایس��تاده ایم و در عین ح��ال تأکید 
می کنیم که ضروری است تحقیقات واقع بینانه، 
بسیار دقیق و بدون پیشداوری برای روشن شدن 
این قضیه انجام ش��ود و مقامات س��عودی هم با 
چنین رویکردی در تحقیقات درباره این حادثه 

موافق هستند.«
 وزیر خارجه روسیه همچنین یادآور شد که سفر 
 والدیمیر پوتین  به عربستان سعودی نشان دهنده 
سطح جدید روابط بین دو کش��ور در مقایسه با 
س��فر قبلی رئیس جمهور در سال 2007 و حتی 
در مقایس��ه با سفر گذشته پادش��اه عربستان به 

روسیه است. 
 الوروف اف��زود: »مقامات دو کش��ور در جریان 
مذاکرات، مسئله توسعه همکاری های دوجانبه در 
تمامی جهت گیری     ها از جمله در عرصه تجاری، 
اقتصادی و س��رمایه گذاری را مورد بررسی قرار 
دادند. عالوه بر این، توسعه همکاری های نظامی- 
فنی و هماهنگی سیاست خارجی مسکو و ریاض 

هم مورد توجه قرار گرفت.«
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رخنه پوتین در متحدین واشنگتن
روسیه در س��ال های گذش��ته در جهت ایجاد فضاهای نوین و ارتقای 
نقش راهبردی خود در سطح مناطق مختلف، به دنبال گسترش روابط 
با جهان عرب به ویژه عربستان سعودی است. سفر منطقه ای والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روس��یه نیز مؤید همین موضوع است. روسیه به 
ویژه در حوزه های اقتصادی، انرژی و امنیتی عالقه خود را به گسترش 
همکاری با عربستان سعودی نشان داده است. پوتین در مصاحبه ای قبل 
از سفر به ریاض گفت که حمالت به نفتکش    ها و زیرساخت های نفتی در 
خلیج فارس هرگز منجر به شکست همکاری روسیه و کشورهای عربی 
از جمله در قالب توافق اوپک نخواهد شد. در طرف دیگر، عربستان نیز 
به دنبال گسترش روابط با روسیه در حوزه های نفت و انرژی و نیز تالش 
برای ارتقای نسبی توان بازیگری خارج از حیطه نفوذ امریکا است. در 
این چارچوب، در تبیین علل اولویت های دو طرف در ش��رایط کنونی 

چند نکته مهم وجود دارد. 
روابط با جهان ع��رب از دیرباز برای روس��یه دارای اهمیت بوده و این 
اهمیت به ویژه در رابطه با عربس��تان به عنوان متحد نخس��ت امریکا 
در منطقه دوچندان اس��ت. بنابراین هدف راهبردی روس ها، در واقع 
دوری ریاض از واشنگتن اس��ت. بر مبنای این هدف روابط اقتصادی 
روسیه و عربستان طی سال های اخیر از حالت رکود خارج شده است. 
تبادالت اقتصادی طرفین در سال 2018 حدود یک میلیارد دالر بوده 
است که نسبت به سال 2017، 15 درصد رشد را نشان می دهد. حدود 
سه چهارم این رقم صادرات روسیه به عربستان و مابقی واردات از ریاض 
است. یکی از دالیل عمده حجم اندک روابط اقتصادی دو کشور عالوه 
بر سیطره امریکا در عربستان، هم تکمیلی اندک اقتصادهای دو کشور 
است. روسیه و عربستان هر دو دارای اقتصادی نفتی هستند که حجم 
محصوالت غیرنفتی قس��مت اندکی از آن را ش��امل می شود. مسکو و 
ریاض همچنین به عنوان کشورهای اصلی در اوپک پالس در ماه های 
گذشته همکاری های مشترکی در کاهش تولید نفت دارند. به همین 
ترتیب توسعه روابط اقتصادی از اهداف سفر پوتین به ریاض است که 
در چارچوب آن دو طرف با برگزاری نشست شورای اقتصادی روسیه– 

عربستان، 30 توافقنامه را به امضا رساندند. 
در طرف دیگر، آنچه عربستان سعودی را به سمت روسیه سوق می دهد، 
تالش برای ایجاد توازن نس��بی و حداقلی در روابط با امریکا است. این 
رویکرد در سال های اخیر با سفرهای مقامات سعودی از جمله ولیعهد 
این کشور به روسیه، چین و هند در جهت تالش برای گسترش روابط 
با این کشور   ها دنبال می شود. علی الخصوص به همکاری های امنیتی 
روسیه و عربستان در زمینه خریدهای تسلیحاتی می توان از این منظر 
نگریست. ریاض و مسکو در س��ال 2008 یک توافقنامه همکاری های 
نظامی امضا کردند که راه را برای خرید سالح از مسکو باز کرد و حتی 
شاهزاده بندر، رئیس پیشین س��ازمان اطالعاتی عربستان در دیدار با 
پوتین در س��ال 2013 پیشنهاد یک قرارداد تس��لیحاتی 15 میلیارد 
دالری را ارائه ک��رد. در ژوئن 2015 نیز ش��ش موافقتنام��ه از جمله 
در زمین��ه همکاری هس��ته ای، انتقال فناوری هس��ته ای صلح آمیز و 
حمایت های نظامی بین دو کشور منعقد ش��د. در سفر ملک سلمان، 
پادشاه عربستان به روسیه در س��ال 2017 قراردادی بین طرفین به 
امضا رس��ید که طبق آن روس    ها س��امانه های ضدس��پر کورنتای ام، 
موش��ک های TOS و موش��ک های دوش پرتاب AGS-30 به ریاض 
می فروشند. همچنین در نوامبر 2017 بعد از سفر بن سلمان به مسکو، 
اداره کمک های فنی نظامی روسیه اعالم کرد س��امانه دفاع موشکی 

S400 را برای ریاض فراهم می کند. 
اما نکته قابل تأمل در جهت گیری منطقه ای روس��یه نهفته است و آن 
اینکه مسکو با وجود تالش برای رخنه در صف متحدین امریکا، عالقه 
چندانی برای حل و فصل مس��ائل راهبردی در منطقه بدون به همراه 
داشتن اولویت منافع این کشور ندارد. روسیه به این موضوع آگاه است 
که در شرایط بهبود روابط ایران و عربس��تان، ریاض در بهترین حالت 
همچنان متحد امریکا باقی می ماند و ایران نیز همانند گذشته روابط 
با روس��یه را ادامه خواهد داد. در این رابطه پوتی��ن اذعان می کند که 
»شاید روسیه روابط خوبی با همه کش��ورهای منطقه از ایران گرفته 
تا عربستان و امارات داشته باشد و بر اساس آن بتواند مواضع کشور   ها 
را به یکدیگر منتقل کن��د، اما به اعتقاد من، آنه��ا نیازی به نصیحت و 
وساطت ندارند.« وی در دیدار با ولیعهد عربستان نیز صرفاً حمایت خود 
را از حل و فصل دیپلماتیک بحران های منطقه و تهدیدات تروریستی 
اعالم کرد. این در حالی است که تفاوت موضع دو کشور در قبال سوریه 
کاماًل مشخص است و آنچه بیش از پیش به چشم می آید، نگاه ابزاری 
روسیه به عربستان شبیه به امریکا است، به گونه ای که بر مبنای راهبرد 
چندبرداری در سیاست خارجی تالش می کند به جای اندیشیدن به 
روابط راهبردی که در ش��رایط کنونی میسر نیس��ت، بر کسب منافع 

اقتصادی از متحد منطقه ای واشنگتن متمرکز شود. 
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 تالش دوحه برای جلوگیري از درگیری بین ایران و امریکا
محمد بن عبدالرحمان ثانی، وزیر امور خارجه قطر، گفت که این کشور 
واسطه بین امریکا و ایران نیست اما تالش می کند از هرگونه درگیری 
بین آنها اجتناب شود. به گزارش اس��پوتنیک، ثانی گفت:»ما واسطه 
بین ایران و امریکا نیستیم، اما می خواهیم مطمئن شویم که بین آنها 
هیچ گونه درگیری رخ نمی دهد که بتواند بر اوضاع در منطقه و س��ایر 
کشور    ها تأثیر بگذارد«. به گفته وی در کل تاریخ حیات قطر هیچ گونه 
مشکلی با ایران نداشته است و از زمان اجرای تحریم از سوی کشورهای 

همسایه در سال 2017 ایران به دوحه برای بقا کمک کرده است. 
-----------------------------------------------------

 نگرانی سناتور امریکایی از افزایش نفوذ منطقه ای ایران
یک نماینده مجلس س��نای امریکا از افزایش نفوذ ایران در منطقه در 
نتیجه تصمیم رئیس جمهور این کشور در خصوص سوریه ابراز نگرانی 
کرده است. مارک روبیو در حساب توئیتر خود با انتقاد از تصمیم ترامپ 
در سوریه نوشت:»حاال قاتالن داعش فرار کرده و شانس بازگشت آنها 
افزایش می یابد«. وی اضافه کرده اس��ت:»یکی از مع��دود گروه های 
میانه رو حامی امریکا در منطقه االن با بش��ار اس��د و والدیمیر پوتین 
هم صف شده است. آینده س��وریه االن در کنترل ایران و روسیه است. 
ضربه ای جدی به امنیت اسرائیل وارد شده و هدف ایران برای رسیدن 

به سلطه در منطقه تقویت شده است.«
-----------------------------------------------------

 موشک  هسته ای جدید چین کل نیویورک را نابود می کند
رسانه چین هشدار داد که موشک بالستیک دی اف۴1 که به تازگی در 
رژه نظامی چین رونمایی شد می تواند با یک حمله کل نیویورک سیتی 
را با خاک یکسان کند. به گزارش شینهوا، این موشک مجهز به کالهک 
هسته ای بیشترین برد را در میان موشک های بالستیک جهان دارد و 
اوایل همین ماه رونمایی شد. این هشدار پس از آن مطرح شد که پکن 
از شرکت     ها و سازمان های امریکایی از جمله ان بی ای و اپل بابت بیان 
اظهاراتی در حمایت از اعتراضات ضد دولتی در هنگ کنگ انتقاد کرده 
بود. یک روز پیش از آن هم شی جین پینگ، رئیس جمهور چین هشدار 
داد، هرگونه تقال برای تفرقه افکنی در این کشور به بدن های له شده و 
استخوان های تکه تکه شده می انجامد. دی اف۴1 یا دانگ فنگ۴1 برد 
9هزار و 300 مایل را پوشش می دهد که عماًل کل امریکا در تیررس آن 
قرار می گیرد. این موش��ک قادر به حمل 10 کالهک هسته ای است و 

می تواند به 10 هدف به صورت همزمان حمله کند. 

  امریکا 3هزار داعشی را 
به عراق تزریق مي کند

ی�ک کارش�ناس مس�ائل امنیت�ی ع�راق خب�ر داد ک�ه امریکا 
قص�د دارد 3ه�زار داعش�ی را ک�ه در س�وریه حض�ور دارن�د 
ب�ه ع�راق انتق�ال ده�د و ب�رای ای�ن کار س�ه منطق�ه را نی�ز 
تعیین ک�رده اس�ت. ارت�ش ع�راق ب�رای مقابل�ه ب�ا تهدیدات 
مج�دد از س�وی داع�ش ب�ه حال�ت آماده ب�اش درآمده اس�ت. 
هرچند امریکا نیروهای خود را از شمال س��وریه خارج کرده است اما 
همچنان به دنبال فتنه انگیزی جدیدی در منطقه است و گفته می شود 
که باز هم به دنبال احیای تروریست های داعش در عراق است. حافظ 
آل بشاره، از کارشناسان مسائل امنیتی عراق نسبت به تحرکات جدید 
نظامیان تروریست امریکایی در این کشور هشدار داد. البشاره به پایگاه 
خبری »المعلومه « گفت:»امریکا ابتدا گروه تروریستی داعش را ایجاد 
کرد، سپس به بهانه مبارزه با آن، ائتالف تشکیل داد و در حال حاضر 
برای حمایت از عناصر این گروه، اقداماتی انجام می دهد«. وی بر این 
باور است که امریکا اکنون قصد دارد از بیش از 3 هزار داعشی حمایت 
کرده و پایگاه امنی برای آنان ایجاد کند. این کارشناس عراقی تصریح 
کرد:»امریکا می خواهد عناصر داعش را که در سوریه حضور دارند، به 
مناطق عملیات نظامی ترکیه در س��وریه انتقال دهد و از آنجا، آنان را 
به عراق منتقل کند«. البشاره خاطرنشان کرد:»امریکایی      ها برای پناه 
دادن به عناصر داعش، در عراق س��ه منطقه را مد نظر دارند تا بتوانند 
آنان را به این مناطق انتقال دهند«. وی در پایان تأکید کرد:»منطقه 
نخست ما بین منطقه »بوکمال « )سوریه( و »قائم« در عراق، منطقه 
دوم، پایگاه عین االسد و منطقه سوم نیز یکی از پایگاه های امریکا در 
داخل کردستان عراق است«. یک منبع امنیتی بلندپایه عراقی اواخر 
شهریورماه با اش��اره به تداوم حمایت امریکا از داعش در جنوب غرب 
»کرکوک« اعالم کرد:»نیروهای امریکایی که در مقر فرماندهی لشکر 
1۴ ارتش عراق حضور دارند، دس��تور دادند که نیروهای ارتش عراق، 
نباید مقرهای داعش و عناصر آن را در سلسله جبال مکحول بمباران 
کنند«. طی روزهای گذشته700 تن از خانواده های داعشی به خاطر 
عملیات ترکیه در شمال سوریه از این کش��ور فرار کرده و وارد عراق 
ش��ده اند. این گروه      ها وارد درگیری      هایی با نیرو های عراقی شدند و به 
مناطق زمار، ربیعه و مرز های سنجار، الحضر، کرکوک، نینوا، صالح الدین 
و دیالی شدند. عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه موجب فرار صد      ها 
داعشی و خانواده های شان از زندان      ها و اردوگاه های نیرو های سوریه 
دموکراتیک و نگرانی مسئوالن امنیتی در عراق از بازگشت این گروه به 
شهر های این کشور شده است. به گفته تحسین الخفاجی، سخنگوی 
وزارت دف��اع عراق، »نیرو های عراقی ش��امل نیرو ه��ای گارد مرزی، 
فرماندهی عملی��ات الجزیره و نینوا در وضعیت آماده باش هس��تند و 
تماس های مستقیمی با نیرو های سوریه دموکراتیک و ائتالف امریکا 

برای ممانعت از نفوذ تروریست      ها گرفته شده است«. 

سجادمرادیکالرده

روز س�ه     ش��نبه 

آزاده سادات عطار
منتش�ر   گزارش  یک ویدئویی 

شد که نشان می داد 
نیروه�ای ارت�ش س�وریه در حالی در مس�یر 
پیشروی به سمت شهر »منبج « بودند که از کنار 
آنه�ا، خودروه�ای زره�ی امری�کا در مس�یر 
عقب نشینی از این شهر عبور می کردند. در حالی 
که پنتاگون رس�مًا خروج نیروهای امریکایی از 
ش�مال س�وریه را اعالم کرده، گفته می ش�ود 
احتماالً انگلیس و فرانس�ه هم مجبورند با ورود 
ارتش سوریه، از ش�مال این کشور خارج  شوند. 
کسانی که تا همین یک سال قبل روی »اسد باید 
برود« اصرار داش��تند، نه تنه��ا راه کنترل ارتش 
س��وریه بر ش��مال س��وریه را باز می کنند، بلکه، 
یک به یک علی��ه عملی��ات ماجراجویانه رجب 
طیب اردوغان در شمال سوریه، پشت اسد صف 
می کش��ند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا 
یک بار دیگر در توئیتر با طرح این سؤال که »من 
به ژنرال هایم گفتم چرا ما باید به خاطر س��وریه 
و اسد برای دفاع از خاک دش��من مان بجنگیم « 
نوشت:»بگذارید س��وریه و بشار اس��د از کرد    ها 
حمایت کنن��د و به خاطر خاک ش��ان ب��ا ترکیه 
بجنگند.«  ترامپ نوشته است: » من با هر کسی که 
بخواهد به حمایت کرد    ها کمک کند چه روسیه و 
چه چین یا ناپلئون بناپارت موافق هستم. امیدوارم 
هر آنچه الزم است را به نحو احسن انجام دهند، ما 
7هزار مایل دورتر هستیم.«روز دو    شنبه اتحادیه 
اروپا هم ک��ه در جریان جنگ س��وریه، از موضع 
آنکارا مقابل حکومت سوریه حمایت می کرد، در 
واکنش به عملیات ترکیه در شمال سوریه، اعالم 
کرد فروش اس��لحه به ترکیه را محدود می کند. 
فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا گفته که این اتحادیه عملیات نظامی ترکیه را 
محکوم می کند. همچنین شورای وزیران عربستان 
روز سه شنبه در نشست هفتگی خود ضمن محکوم 
کردن حمله نظامی ترکیه به شمال شرق سوریه 
اعالم کرد که بحران سوریه راه حل نظامی ندارد. 

 پیشروی ارتش سوریه 
نیروهای ارتش سوریه از سه روز گذشته، استقرار 
در شهرهای ش��مالی را آغاز کرده اند که استقبال 
اهالی مناطق کردنشین از ورود ارتش سوریه برای 
مقابله با حمله نظامی ترکیه را به دنبال داش��ته 
است. ارتش س��وریه صبح روز سه     شنبه در شهر 

»منبج « مس��تقر شد؛ ش��هری که تا پیش از این 
یکی از مراکز حضور نیروهای امریکایی محسوب     
می ش��د. ش��بکه خبری »المنار « گزارش داد که 
ارتش سوریه همچنان در حال پیشروی در شمال 
شرق استان حلب است. المنار گفته که نیروهای 
ارتش سوریه در نزدیکی شهر کوبانی)عین العرب( 
حضور دارند و به زودی در این شهر مستقر خواهند 
شد. گروه موسوم به »دیده بان حقوق بشر سوریه « 
-نزدیک به معارضان- هم اعالم کرد که نیروهای 
ترکیه ای مجدداً حمالت توپخانه ای گسترده خود 
را به شهر »رأس العین« واقع در استان حسکه آغاز 
کردند و تروریست های وابس��ته به این کشور نیز 
عملیات خود را همزمان با ای��ن حمالت، در این 
شهر آغاز کردند. ارتش سوریه همچنین پیش تر در 
شهرهای »قامشلی«، »حسکه«، »عین عیسی«، 
»طبقه « و بسیاری از روستا    ها و شهرک های شمال 

سوریه مستقر شده اند. 
 عبور بی خطر از کنار »ابرقدرت متزلزل«

حضور ارتش سوریه منجر به عقب نشینی کامل 
امریکایی     ها از شمال سوریه شده است. یک مقام 
امریکایی روز دو    ش��نبه گفت که نیروهای ایاالت 
متحده مستقر در شمال س��وریه فرمان خروج از 
این کشور را دریافت کرده اند. خبرگزاری فرانسه 
هم گزارش داد که هزار س��رباز امریکایی مستقر 
در شمال س��وریه این کش��ور را ترک می کنند و 
فقط 150 س��رباز امریکایی در پای��گاه »التنف« 
واقع در جنوب س��وریه باقی می مانند. سرهنگ 
»مایل��س کاگینس« س��خنگوی ائت��الف تحت 
رهبری امریکا در س��وریه روز سه     ش��نبه رس��ماً 
تأیید کرد که نیروهای این ائتالف نظامی ش��هر 
»منبج « را ترک کرده اند. وی  در توئیتر نوش��ته 
اس��ت: »نیروهای ائتالف به ش��کلی حساب شده 
در حال خروج از ش��مال شرق س��وریه هستند. 
ما از منبج خارج ش��ده ایم.«  روزنام��ه امریکایی 
»نیویورک تایمز « عنوان صفحه نخست خود را به 
خروج نیروهای این کشور از سوریه اختصاص داد 
و نوشت: »نیروهای ارتش سوریه خأل امریکا را پر 
کردند. « دیروز ویدئویی در شبکه های اجتماعی 
منتش��ر ش��د که خبرگزاری راپتلی روسیه آن را 
منتشر کرد که نشان می داد کاروانی از خودروهای 
زرهی با پرچم های امریکا و نیز خودروهای شاسی 
بلند حامل سربازان سوری در بزرگراهی که شهر 
منبج را به عین العرب متصل می کرد، در دو جهت 

مخالف در حال عبور از کنار یکدیگر هستند. در این 
ویدئو نظامیان دو کشور کاماًل نسبت به یکدیگر 
بی توجه هستند. وزارت دفاع روسیه تأیید کرده که 
ارتش امریکا از منبج به سمت مرز با عراق منتقل 
شده است. روزنامه واشنگتن پست، روز سه     شنبه 
راهبرد »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور امریکا در 
سوریه در پرتو عملیات ترکیه در شمال شرق این 
کشور را »بازی دو سر باخت« و دولت امریکا را یک 
»ابرقدرت متزلزل« و هدف واشنگتن از توسل به 
تحریم     ها را وانمود کردن ب��ه اثرگذاری توصیف 
کرده است. روزنامه واشنگتن پست نوشته با تغییر 
سریع وضعیت در س��وریه به نظر می رسد ترامپ 
در بد    ترین وضعیت ممکن قرار گرفته است؛ نام او 
بعد از چراغ سبز به ترکیه برای عملیات در شمال 
سوریه، در میان شبه نظامیان کرد سوریه لجن مال 
شده اس��ت. این در حالی است که »مارک اسپر « 
وزیر دفاع امریکا، ترکیه را مسئول عواقب عملیات 
نظامی اش در شمال سوریه دانسته و گفته است: 
»تهاجم ترکیه به س��وریه منجر به آزادی عناصر 
بازداشت ش��ده داعش شده اس��ت.«  وی با اعالم 
اینکه عملیات نظامی ترکیه، اقدامی غیرضروری 
و توأم با بی پروایی بوده است. افزود: »خطری که 
نیروهای امریکا در شمال شرق سوریه در نتیجه 
اقدامات غیر مسئوالنه ترکیه با آن مواجه هستند 
به درجه ای رس��یده که غیر قابل قبول اس��ت. ما 
با خطر ورود به یک درگیری گس��ترده تر مواجه 
هس��تیم به همین منظور و در راس��تای اجرای 
دس��تور دونالد ترامپ ، وزارت دفاع عقب نشینی 
عمدی نظامیان امریکا از ش��مال شرق سوریه را 

انجام خواهد داد.«
 سوریه مصمم است

در حالی که »بوریس جانس��ون« نخس��ت وزیر 
انگلیس و »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانسه 
گفته اند از حمله ترکیه به سوریه عمیقاً نگرانند، 
منابع آگاه دو    شنبه 1۴ اکتبر 2019 به خبرگزاری 
فرانس پرس اطالع داده اند که پس از تصمیم امریکا 
برای خارج کردن نیروهایش از ش��مال س��وریه، 
فرانسه نیز ممکن است چاره ای جز خروج نیروهای 
نظامی اش از ائتالف بین المللی مبارزه با داعش که 
در شمال سوریه مس��تقر است نداشته باشد. یک 
منبع دیپلماتیک فرانسوی به خبرگزاری فرانسه 
گفت:»مطلقاً نمی ترسیم، در حقیقت کشور    هایی 
که یگان های نظامی کوچکی دارند چنانچه ایاالت 

متحده امریکا عقب نش��ینی کند ق��ادر به ماندن 
نخواهند بود.«  هفته قبل هم روزنامه »تایمز « لندن 
نوشت که بریتانیا آمادگی دارد نیروهای ویژه فعال 
خود را در شمال س��وریه در صورت عقب نشینی 

نیروهای امریکایی، از این منطقه خارج کند. 
»علی حیدر« وزیر آشتی ملی سوریه تأکید کرد 
که تحوالت 72 ساعت گذشته نشان می دهد که 
دولت سوریه در تصمیم خود برای حضور در تمامی 
خاک این کشور مصمم است. اشاره حیدر عالوه بر 
آغاز خروج تدریجی نظامیان امریکایی از سوریه 
به توافق ش��به نظامیان کرد با دولت سوریه برای 
استقرار ارتش س��وریه در نوار مرزی این کشور با 
ترکیه است. تاکنون چند صد نظامی امریکایی پس 
از خروج از سوریه، به شمال عراق منتقل شده اند. 
وی به روزنامه »الوطن« سوریه گفت که بی تردید، 
»زمانی که حکومت سوریه و مرزهای شمالی در 
معرض تجاوز نظامی مستقیم از سوی حکومتی 
مانند ترکیه قرار می گی��رد، دفاع از مرزها، جزئی 
از اولویت هاست.«این وزیر سوری با اشاره به اینکه 
در روزهای آتی، نیروهای بیشتري از ارتش سوریه 
در این مناطق مستقر خواهند شد، تصریح کرد: 
»توانایی ارتش سوریه در حضور مستقیم، رسیدن 
به مرز    ها و دف��اع از آن مناطق، مس��ئله غیرقابل 

مناقشه  است.«
 تحریم؛ پاس�خ اروپ�ا و امریکا ب�ه اقدام 

ترکیه
خروج امریکا از سوریه و تهاجم ترکیه به شمال این 
کشور واکنش های گسترده ای را به دنبال داشته 
است. »نانسی پلوسی « رئیس مجلس نمایندگان 
امریکا شامگاه دو    ش��نبه از توافق فراحزبی در این 
مجلس برای ت��الش جهت لغو تصمی��م ترامپ 
در س��وریه خبر داد. پلوس��ی در صفحه شخصی 
خود در توئیتر نوش��ته که با »لیندسی گراهام « 
عضو جمهوریخواه مجلس س��نای امریکا درباره 
این موضوع صحبت کرده اس��ت. پلوسی نوشت 
که در مرحله بعد، اعض��ای هر دو حزب امریکا در 
مجلسین کنگره این کش��ور بایستی »قوی     ترین 
تحریم ه��ا« را علیه ترکیه اعم��ال کنند. »مایک 
پنس « معاون رئیس جمهور امریکا بامداد سه     شنبه 
اعالم کرد ک��ه تحریم های تنبیه��ی علیه دولت 
ترکیه به دلیل عملیات نظامی در ش��مال سوریه 
تصویب ش��دند. مایک پمپئو ، وزی��ر امور خارجه 
امریکا هم با اشاره به اقدام واشنگتن در تحریم سه 
وزارتخانه ترکیه گفت که این اقدامات، مأموریت 
ضد داعش را ش��دیداً تضعیف کرده است. پمپئو 
در توئیتر نوش��ت: »عملیات ترکیه که ثبات  را از 
بین می برد، ادام��ه دارد و اکنون بحران انس��انی 
فاجعه بار و روزافزونی را ایجاد کرده اس��ت. ما به 
راهکار سیاسی برای درگیری     ها در سوریه مطابق 
با قطعنامه 225۴ ش��ورای امنیت س��ازمان ملل 
متعهد هس��تیم. اقدامات یکجانبه ترکیه بود که 

منجر به این تحریم     ها شد.«
همچنین »چارلز ش��ومر« رهبر اقلیت دموکرات 
س��نای امریکا به همراه »جک ری��د « دموکرات 
ارشد کمیته نیروهای مسلح سنا و »باب منندز « 
دموکرات ارشد کمیته روابط خارجی این مجلس، 
از جمهوریخواهان خواس��تند از یک قطعنامه به 
منظور درخواست از ترامپ برای لغو تصمیمش در 
خارج ساختن سربازان امریکایی از شمال سوریه 
حمایت کنند. عالوه بر این، مقامات امریکایی در 
روزهای اخیر جلساتی تش��کیل داده اند تا برنامه 
خارج کردن 50 س��الح اتمی در پای��گاه هوایی 

اینجرلیک ترکیه را بررسی کنند. 
ایتالیا نیز که س��ال گذش��ته صادرکننده ارشد 
تس��لیحات به آنکارا بود، به این صف پیوست و 
فروش سالح و مهمات را به ترکیه متوقف کرد. 
اسپانیا نیز آمادگی خود را برای پیوستن به این 
کشور    ها اعالم کرده است. »یان حاماچک« وزیر 
کشور جمهوری چک دیگر مقام اروپایی بود که به 
تحوالت در سوریه واکنش نشان داد و در حساب 
توئیتری خود نوش��ت که پراگ به کش��ورهای 
دیگر اتحادیه اروپ��ا در متوقف ک��ردن فروش 
اس��لحه و مهمات به ترکیه به دلیل تهاجم این 
کشوربه شمال سوریه پیوست. »گنگ شوانگ« 
س��خنگوی وزارت امور خارجه چی��ن از ترکیه 
خواست عملیات در شمال سوریه را متوقف کرده 

و به مسیر درست برگردد.  

ظریف: حمله به نفتکش ایرانی را 
یک یا 2 دولت انجام دادند 

وزی�ر ام�ور خارجه ب�ا اش�اره ب�ه حمل�ه ب�ه نفتکش س�ابیتی 
گف�ت: حمله ی�اد ش�ده،  از س�وی ی�ک یا چن�د دول�ت صورت 
پذیرفت�ه و ته�ران آن را اقدام�ی دولت�ی قلم�داد می کن�د. 
هفته پیش بود که نفتکش ایران سابیتی در نزدیکی بندر جده عربستان 
هدف دو حمله موش��کی قرار گرفت؛ امری که به نشت نفت در دریای 
س��رخ منجر و موجب ش��د نفتکش یاد شده به س��وی ایران بازگردد. 
محمدجواد ظریف، دیروز در توئیتی به این مسئله پرداخته و از نقش 
دولت یا دولت    هایی در این اقدام سخن گفته است. ظریف درباره حمله 
به نفتکش ایرانی سابیتی نزدیکی بندر جده عربستان، گفت: بر اساس 
اطالعات دریافت��ی حمله به نفتکش ایرانی توس��ط یک یا چند دولت 
انجام شده، البته بررسی     ها در حال انجام است، اما تا زمانی که به نتایج 
متقن در این باره دست نیابیم، دولتی را متهم نخواهیم کرد. وزیر امور 
خارجه افزود: حمله به نفتکش ایران��ی اقدامی پیچیده بوده که حامی 
دولتی داشته و اقدامی دولتی بوده است. دو روز پس از واقعه خبرگزاری 
اس��پوتنیک در مصاحبه ای از وزیر امور خارجه عربستان پرسید که از 
آنجایی که شما ایران را مقصر حمله به تأسیسات نفتی خود می دانید، 

آیا حمله به نفتکش ایرانی جواب طرف سعودی است؟
عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان در پاسخ گفت: » البته که نه. ما 
اینگونه رفتار نمی کنیم. ما به این خاطر ایران را مقصر می دانیم زیرا این 
حمالت از سمت شمال رخ داده اس��ت، نه از جنوب. ما از سازمان ملل 
خواستیم که تحقیقاتی در این باره انجام دهد و چندین کشور نیز به آن 
پیوستند. پس از اتمام، نتایج را منتشر خواهیم کرد. ما در مورد نفتکش 
ایرانی اطالعات متناقضی داریم، کس��ی می گوید نشت نفت رخ داده 
است، کسی می گوید نه. ماجرا هنوز مشخص نیست. اما تکرار می کنم 
که ما اصالً درگیر آن نیستیم. داستان تمام نشده است. بیایید صبر کنیم 

تا بدانیم چه اتفاقی افتاده است.« 
ظریف در گفت وگو با خانه ملت در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا سفر 
محرمانه برادر ولیعهد امارات به ایران صحت دارد یا خیر، تصریح کرد: 

درباره این ادعا تحقیق کرده ام و چنین خبری صحت ندارد. 

اولمرت: در برابر ایران 
متحمل شکست راهبردی شده ایم

نخس�ت وزیر س�ابق رژی�م صهیونیس�تی ب�ا انتق�اد ش�دید از 
سیاس�ت های نتانیاه�و، گف�ت عملک�رد وی در قب�ال ای�ران 
موج�ب ش�ده تل آوی�و متحم�ل شکس�تی راهب�ردی ش�ود. 
ایهود اولمرت در مصاحبه  با روزنامه جروزالم پست  به شدت از سیاست های 
بنیامین نتانیاهو، نخس��ت وزیر این رژی��م در قبال ای��ران انتقاد کرده و 
گفته اس��ت که نتانیاهو با تمرکز بیش از حد بر برنامه هسته ای ایران، از 
فعالیت های منطقه ای ایران از جمله گسترش حضور در سوریه غفلت کرده 
است. وی گفت:»بزرگ ترین شکست امنیتی- دفاعی اسرائیل، بزرگ ترین 
در پنجاه سال گذشته، از زمان جنگ یوم کیپور، این بوده است که به ایران 
اجازه داد در س��وریه نفوذ کند«. اولمرت در این مصاحبه گفته است که 
در حالی که نتانیاهو اصرار داشت در داخل خاک ایران با برنامه هسته ای 
ایران مقابله کند، ایران شروع به نفوذ در سوریه کرد و به حمایت از نظام 
این کش��ور پرداخت. وی افزود:»باالخره بعد از مدتی در حالی که دیگر 
ایرانی     ها در سوریه مستقر شده بودند، ما با حمالت هوایی شروع به هدف 
قرار دادن آنها کردیم. عالوه بر این بعد از هر حمله، بیانیه     هایی عمومی و 
تحریک آمیز صادر کرده و ایرانی     ها را به نابودی کامل تهدید کردیم«. او با 
بیان اینکه اسرائیل باید پیش از پا گرفتن حضور ایران در سوریه نیروهای 
ایرانی را هدف قرار می داد، ناکامی در ممانعت از استقرار ایران در سوریه 
را یک شکست راهبردی برای تل آویو توصیف کرد و گفت که مقصر این 
وضعیت هم شخص نتانیاهو است. نخست وزیر س��ابق اسرائیل در ادامه 
در مورد تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمه��ور امریکا برای خارج کردن 
نیروهای نظامی این کشور از شمال سوریه هم اظهار نظر کرده و گفته است 
که از شنیدن این تصمیم غافلگیر نشده، چراکه ترامپ انزواطلب است و 
به حضور نیروهای امریکایی در خارج از کشور عالقه ای ندارد. اولمرت در 
این مورد گفته است:»می توان در این مورد استدالل کرد یا نظری در این 
رابطه داشت، اما اینکه او به گس��ترش حضور نیروهای ایاالت متحده در 

جهان اشتیاقی ندارد، نباید مایه تعجب باشد.«

کیش اسد به امریکا
در رخدادی نادر نیروهای امریکایی هنگام خروج از منبج در جاده ای باریک
 از کنار نیروهای سوریه که به سوی این شهر در حرکت بودند، عبور کردند!


