
س�ناریوی عراق در اعتراض های لبنان در حال 
تکرار شدن است و در ششمین روز اعتراض ها، 
شواهدی جدی از نقش آفرینی عربستان در وقایع 
لبنان حکایت دارد؛ وقایعی که حاال دیگر به نظر 
می رسد لبنانی   ها تبدیل به پیاده نظام آن شده اند. 
ظاهراً امریکا با ادامه فعالیت دولت حریری مخالفتی 
ندارد ولی ریاض چنین رویکردی ن��دارد و در پس 
بس��یاری از حس��اب های اینترنتی ارتشی سایبری 
تش��کیل داده و طی روزهای اخیر ب��ه اعتراض های 
لبنان دامن می زند؛ ارتش��ی که روزنام��ه االخبار از 
تعبی��ر »مگس های س��ایبری« برای آن اس��تفاده 
می کند. روزنامه االخبار  دیروز نوش��ت در حالی که 
تجمع کنندگان در میدان الش��هدای بیروت، گاهی 
علیه حزب اهلل و گاهی در حمایت از آن شعار می دهند 
و پرچ��م رژیم صهیونیس��تی را آت��ش می زنند، در 
تجمعات وابسته به حزب »القوات اللبنانیه « به ریاست 
سمیر جعجع که بسیار به سعودی    ها نزدیک است، به 
حزب اهلل ناسزا گفته اند و حتی کار تا آتش زدن پرچم 
این جنبش در شمال لبنان هم باال گرفته است. البته 
القوات اللبنانیه با صدور بیانیه ای و اعالم برائت از چنین 

اقدامی سعی کرد موضوع را فیصله دهد. 
همچنین ش��عار علیه »نبیه بری « رئیس جنبش 
امل، حامی��ان این جنب��ش را خش��مگین کرده 
است. گش��ت زنی برخی از حامیان جنبش امل با 
موتورسیکلت در بیروت و تالش تعدادی از آنها برای 
ورود به میدان »ریاض الصلح« واکنش ارتش را به 
دنبال داشت. حزب اهلل و امل فوراً با صدور بیانیه    هایی 
اعالم کردند ارتباطی با این اقدام موتورسواران ندارند 
و جنبش امل از حامیان خود خواست از تحرکات در 
سطح شهر بیروت دس��ت بردارند. امل و حزب اهلل 
همچنین اعالم کردند که این دو جنبش در جریان 
نشستی در جنوب لبنان آخرین تحوالت داخلی این 
کشور را مورد بررسی قرار دادند. این دو جنبش در 
ادامه همه را به همبستگی برای خارج کردن لبنان 
از بحران فعل��ی از طریق تکیه بر ط��رح اصالحات 
اقتصادی تصویب ش��ده فراخواندند. بنابر گزارش 
ش��بکه »الجدید«، حزب اهلل و امل اعالم کردند که 
برخی طرف    ها قص��د دارند با ه��دف بهره برداری 
سیاس��ی از وضعیت موجود، اعتراض��ات اخیر را از 

مسیر خود منحرف کنند. 
 شایعه پراکنی؛ پاسخ س�عودی    ها به طرح 

نجات حریری
االخبار نوش��ت که منب��ع بیش��تر توئیت    ها علیه 
حزب اهلل، عربستان اس��ت. »مگس های سایبری« 
سعودی    ها مسئولیت دارند به حزب اهلل در شبکه های 
اجتماعی حمله کنند و طوری عمل می  کنند که گویا 
کاربران لبنانی از این حساب های اینترنتی استفاده 
می کنند. همه اینها به همراه تحرکات شخصیت های 
وابسته به سفارت عربستان در لبنان برای حمله به 

حزب اهلل و برکناری حریری است. 
روز دو   شنبه در جلسه  هیئت دولت که بیش از سه 
ساعت طول کش��ید، طرح نجات حریری تصویب 
شد. در این بین، واکنش سعودی    ها قابل تأمل است. 
شبکه »العربیه« پس از تصویب این طرح شروع به 
برخی شایعه پراکنی    ها کرد و از اعالم حالت فوق العاده 
خبر داد. دیگر رفتار قابل تأمل عربستان این بود که 
به محض ش��روع ناآرامی    ها اتباع خ��ود را از لبنان 
خارج کرد. در همین ارتباط »ولید البخاری« سفیر 
عربستان روز دو   شنبه اعالم کرد، از     شنبه هفته جاری 
پنج هواپیما در حال انتقال ش��هروندان سعودی از 
لبنان هس��تند و تاکنون 870 عربستانی، لبنان را 

ترک کرده اند.  البته این تنها اقدام سعودی    ها نبود. 
رسانه های سعودی مانند »العربیه« در جریان حضور 
موتورسواران حامیان جنبش امل با موتورسیکلت در 
بیروت، مدعی شده بودند که آنها وابسته به حزب اهلل 
بوده و قصد داشته اند وارد محل تظاهرات مردم شوند 

اما با مقاومت ارتش مواجه شده اند. 
در جری��ان اعتراض های چندی پی��ش عراق هم 
برخی از شبکه های خبری ضد دولت عراق و مخالف 
محور مقاوم��ت مانند »العربیه«، »بی بی س��ی« و 
»سی ان ان « عربی ساکت نماندند. بی  بی سی عربی 
با اش��اره به برقراری ممنوعیت آمد و شد در بغداد، 
مدعی ش��د که پلیس در این ش��هر، برای متفرق 
کردن تظاهرات کنندگان، از گازهای اش��ک آور و 
گلوله استفاده کرده است. این شبکه به نقل از یکی 
از معترضان ادعا کرد که »خواستار تغییر هستیم.  
می خواهیم کل دولت سرنگون شود.« شبکه سعودی 
العربیه هم گزارش داد که با وجود ممنوعیت آمد و 
شد در سومین روز اعتراضات در بغداد، تیراندازی 
مجدداً آغاز شده اس��ت. سی ان ان عربی هم نام این 
اعتراضات را »العراق ینتفض « )عراق به پا می خیزد( 
گذاشت و با انتشار تصاویری از این اعتراضات، مدعی 
ش��د که دهها نفر از تظاهرات کنندگان مسیرهای 

منتهی به فرودگاه بین المللی بغداد را بستند. 
گفته می ش��ود اعتراضات لبنانی   ها به دلیل خروج 
سرمایه های عربس��تان از بانک های لبنانی است و 
باعث شده کسری بودجه ایجاد شود. این موضوع در 
بخش گردشگری هم خود را نشان می دهد. کاهش 
گردشگران عرب به لبنان به دلیل برخی سیاست   ها 
و اقدامات دولت های این کش��ور   ها نظیر عربستان 
و امارات بوده که به ش��هروندان خود درباره سفر به 

لبنان هشدار داده اند. 
 حزب اهلل از اصالحات استقبال کرد

»ابراهیم الموس��وی«، عضو فراکسیون وفاداری به 
مقاومت در پارلمان لبنان با مهم و بی سابقه خواندن 
اصالحات اقتصادی تصویب شده در هیئت دولت 
لبنان، این تحوالت را گام مهمی در مسیر درست 
توصیف کرد. وی در گفت وگو با وبگاه خبری العهد 
درباره بند مربوط به عفو عمومی گفت: »حزب اهلل 
اولین گروهی بود که خواهان گنجاندن این بند در 
طرح اقتصادی دولت بود زیرا این امر به نتایج مثبتی 
منجر می ش��ود که امیدواریم نوعی ثبات و آرامش 

روانی در جامعه ایجاد کند.«
»محمد فنیش« وزی��ر ورزش و جوانان لبنان هم 
با اش��اره به اینکه چنین اتفاقی بدون یک حرکت 
مردمی اتف��اق نمی افتاد، گفت: ثم��ره اعتراضات 
حذف مالیات بر مردم بود و بودجه هم اگر تصویب 
شود یک بودجه نمونه است که از لحاظ اقتصادی به 
نفع شهروندان اس��ت زیرا مالیات های جدید برای 
مردم وضع نشده است. »نبیه بری « رئیس پارلمان 
لبنان هم در واکنش به برخی انتقاد   ها از وی درباره 
حمایت از دولت حریری گفت: »جرم من این است 
که حامی وحدت لبنان و حفظ این کش��ور هستم. 
آنهایی که هجمه    ه��ا را راه انداخته ان��د از داخل و 
خارج برای این کار حمایت مالی شده اند، اما من تا 
آخرین روز از عمرم به حمایت و محافظت از لبنان 

ادامه می دهم.«
»سعد حریری« نخس��ت وزیر لبنان در گفت وگو 
با »س��رتیپ جوزف عون « فرمان��ده ارتش لبنان 
به بررس��ی تحوالت امنیتی لبنان در س��ایه ادامه 
اعتراضات مردمی پرداخت و بر ضرورت حفظ جان 

تظاهرات کنندگان تأکید کرد. 
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   احتمال شورش در عربستان افزایش یافته است
رئیس جنبش االصالح عربس��تان، ولیعهد س��عودی را عامل س��قوط 
آل سعود در آینده خواند و گفت که احتمال ش��ورش مسالمت آمیز یا 
نظامی افزایش یافته است. سعد الفقیه در گفت وگو با الجزیره از گسترش 
برنامه های هیئت سرگرمی سعودی به دس��تور بن سلمان و کاستن از 
جایگاه هیئت امر به معروف و نهی از منکر در این کشور انتقاد کرد. وی 
تأکید کرد:»آل سعود وقتی فهمید اسالم، حکومت آنها را تهدید می کند، 
ضمن ترویج و آزاد گذاشتن کانال های ماهواره ای فاسد، دستور بازداشت 
شمار زیادی از مبلغان و خطبا را داد و حتی آنها را به زندان افکند«. الفقیه 
افزود:»حکومت سعودی در مرحله کنونی علما را مصادره کرده است تا 
مرجع مردم خدا و پیغمبر نباش��د، بلکه حاکم زمان مرجع شان باشد و 
به خصوص در مسائل سیاسی، عدالت و پول مطابق خواسته حاکم خود 

عمل کنند حتی اگر با فرمان خدا و پیغمبرش در تضاد باشد.«
-----------------------------------------------------

   تشکیالت خودگردان 59سایت فلسطینی را مي بندد 
دادگاه »صلح« تشکیالت خودگردان به ریاست قاضی »محمد حسین« 
بنا به درخواس��ت دادس��تان کل دس��تور بستن ۵۹ س��ایت اینترنتی 
در فلس��طین را صادر کرد. بر اس��اس گزارش خبرگزاری فلس��طینی 
»معا«، دادستانی کل تشکیالت خودگردان ادعا کرده، این سایت     ها به 
شخصیت های این نهاد حمله می کردند و در صفحه های خود مطالب، 
تصاویر و مقاالتی قرار می داده اند که تهدید امنیت ملی به شمار می رود. بر 
اساس گزارش خبرگزاری »شهاب«، »حسام بدران « عضو دفتر سیاسی 
حماس در واکنش به این موضوع اعالم کرد، تشکیالت دستور ممنوعیت 
۵۹ سایت اینترنتی در فلسطین اش��غالی را صادر کرده که در بین آنها 
حداقل یک سایت اسرائیلی نیست. این تصمیم جز به معنای ایستادن 
تشکیالت و رژیم اشغالگر در یک صف برای مقابله با فلسطینی     ها و مطالبی 

که تعرض های اشغالگر، فساد و جنایات را فاش می کند، نیست. 
-----------------------------------------------------

 رزمایش امریکا و متحدانش در خلیج فارس  
ناوگان پنجم دریایی امریکا مستقر در غرب آسیا از برگزاری رزمایشی 
بزرگ با مشارکت چندین کشور در خلیج فارس، دریای عمان، دریای 
سرخ و خلیج عدن خبر داد. به گزارش سی ان ان، »رزمایش بین المللی 
دریایی 201۹« با حضور ۵0 کشور و هفت سازمان بین المللی از دو    شنبه 
به میزبانی فرماندهی مرکزی نیروهای دریای��ی امریکا و ناوگان پنجم 
نیروی دریایی امریکا حاضر در منطقه آغاز شد. این ششمین مرتبه از 
برگزاری این رزمایش است که آخرین بار آن در سال 2017 برگزار شد. 
-----------------------------------------------------

 اجالس سه جانبه پاکستان، چین و افغانستان
معاون وزیر امور خارجه پاکستان گفت که اسالم آباد مصمم به برقراری 
صلح و امنیت پایدار در افغانستان اس��ت. به گزارش اسپوتنیک، سهیل 
محمود با ش��رکت در اجالس س��ه جانبه که با حضور نمایندگان چین، 
افغانستان و پاکستان در اسالم آباد برگزار شد، تأکید کرد:روابط تاریخی و 
جغرافیایی با افغانستان مقدمه برقراری روابط دوستانه با این کشور و تالش 
برای صلح است. معاون وزیر امور خارجه پاکستان گفت: دیپلمات های سه 
کشور برای مدت یک هفته در اجالس های سه جانبه شرکت می کنند. از 
سوی دیگر اسالم آباد اعالم کرده در نشست سه جانبه چین، روسیه و امریکا 
در مسکو درباره صلح افغانستان حضور خواهد یافت. قرار است نمایندگان 
ویژه چین، امریکا و روس��یه در مسکو نشس��تی برگزار کرده و در مورد 

چگونگی از سرگیری گفت وگوهای امریکا و طالبان رایزنی کنند. 
-----------------------------------------------------

 پیروزی نسبی ترودو در انتخابات کانادا 
نتایج رسمی انتخابات کانادا نشان داد که نخست وزیر این کشور در رأس 
قدرت باقی خواهد ماند اما این بار با یک دولت اقلیت که نیازمند حمایت 
یک حزب چپگرای کوچک تر است. به گزارش خبرگزاری رویترز، نتایج 
انتخابات کانادا نشان می دهد حزب لیبرال  جاستین ترودو 1۵۶کرسی 
از ۳۳8 کرسی پارلمان را از آن خود کرده اس��ت. اگرچه آنها موفق به 
کسب اکثریت کرسی های پارلمان شده اند اما نتوانستند 170کرسی 
الزم برای تشکیل دولت اکثریت را به دست آورند. با این حال ترودو برای 

دومین بار هدایت دولت کانادا را برعهده خواهد داشت. 

افزایش چشمگیر نارضایتی امریکایی     ها از واشنگتن

 یک سوم امریکایی    ها رهبران شان را 
مهم  ترین مشکل شان می دانند

نظرس�نجی س�ی ان ان نش�ان می ده�د ک�ه می�زان حمایت ه�ای 
عموم�ی از رون�د اس�تیضاح رئیس جمه�ور امری�کا ب�ه ط�رز 
قابل توجهی افزایش یافته اس�ت، یک نظرس�نجی دیگر نشان داد، 
تع�داد امریکایی     های�ی که دول�ت کشورش�ان را به عنوان مش�کل 
اصل�ی امری�کا می دانن�د افزایش چش�مگیری پی�دا کرده اس�ت. 
به گزارش ایسنا، به نوشته پایگاه هیل، این نظرسنجی انجام شده از سوی 
مؤسسه گالوپ نش��ان داد ۳4 درصد امریکایی های شرکت کننده در آن 
» دولت، رهبری ضعیف یا سیاس��تمداران « را به عنوان مهم  ترین مشکل 
در امریکا ذکر کرده اند.  این نتیجه نشان دهنده یک افزایش 11 درصدی 
از زمان ماه سپتامبر بوده و رقم ۳4 درصد تنها یک درصد کمتر از باال    ترین 
رکورد ثبت شده از س��وی گالوپ در این زمینه در ماه فوریه، بعد از پایان 
تعطیلی دولت امریکا است.  بر طبق این نظرس��نجی گالوپ، هرچند که 
حاال هم دموکرات  ها و هم جمهوریخواهان با احتم��ال باالتری » دولت و 
سیاستمداران « را به عنوان مشکلی بسیار مهم برمی گزینند، دموکرات  ها از 
کاخ سفید ناراضی تر هستند اما جمهوریخواهان به طور کلی عملکرد دونالد 
ترامپ، رئیس جمه��ور امریکا را تأیید کرده و ب��ا عملکرد کنگره مخالفت 
می کنند.  این نظرس��نجی در عین حال دریافت که رضایت پاسخگویان 
از مس��یری که کشورش��ان در آن قرار دارد، کاهش یافته اس��ت.  در این 
نظرسنجی 28 درصد گفتند که از مسیر حرکت کشورشان راضی هستند 
که حاکی از کاهش��ی ۵ درصدی نسبت به نظرس��نجی ماه فوریه است. 
۵۳درصد پاسخگویان جمهوریخواه گفتند که از این مسیر راضی هستند 
اما تنها 11 درصد دموکرات  ها و 2۶ درصد مستقل    ها از آن راضی بودند.  در 
  » SSRS« چنین شرایطي نتایج تازه     ترین نظرسنجی مؤسسه افکارسنجی
نشان می دهد که نیمی از امریکایی     ها در حال حاضر می گویند که دونالد 

ترامپ، رئیس جمهور امریکا باید استیضاح و از قدرت برکنار شود. 
به گزارش س��ی ان ان، 41 درصد افراد اقدامات ترام��پ را تأیید کرده اند، 
در حالی که ۵7 درصد نیز س��بک مدیریتی ترامپ را قبول ندارند؛ آماری 
مشابه نظرسنجی آگوس��ت و س��پتامبر 201۹. این نظرسنجی پیش از 
اقدام نمایندگان کنگره برای آغاز روند استیضاح انجام شده بود.   بر اساس 
گزارش سی ان ان، ۵0 درصد از افرادی که در این نظرسنجی شرکت کرده اند 
معتقدند که حرف     هایی که ترامپ درباره موضوع روابط با اوکراین و مسئله 
»اوکراین گیت « می زند نادرست و دروغ است، در حالی که 44 درصد دیگر 
معتقدند که اظهاراتش درست اس��ت. درباره همین موضوع، 8۶درصد از 
جمهوریخواهان معتقدند که حرف های ترامپ راست است، در حالی که 8۳ 

درصد دموکرات  ها می گویند ترامپ دروغ می گوید. 
 گزاره برگ پلوسی علیه ترامپ 

دفتر رئیس مجلس نمایندگان امریکا سندی را منتشر کرده که به اعتقاد 
دموکرات  ها مستدل     ترین مدرک ارائه ش��ده تاکنون در تحقیقات مربوط 
به استیضاح دونالد ترامپ درباره اعمال فشار او بر دولت اوکراین به هدف 

تخریب کردن رقیب انتخاباتی بالقوه خود یعنی جو بایدن است. 
به گزارش ایسنا، به نوش��ته پایگاه هیل، در این سند چهار صفحه ای ابتدا 
به متن مربوط به گفت وگوی تلفنی جنجالی دونال��د ترامپ با ولودیمیر 
زلنس��کی، رئیس جمهور اوکراین در تاریخ 2۵ ژوئیه گذشته که از سوی 
کاخ سفید انتشار یافت، اشاره می ش��ود. ترامپ در این گفت وگوی تلفنی 
به زلنسکی گفت، کاری خواهد کرد که رودی جولیانی، وکیل شخصی اش 
و ویلیام بار، دادستان کل امریکا به عمق حجم انبوهی از صحبت     ها درباره 
معامالت تجاری هانتر بایدن پسر جو بایدن نامزد ریاست جمهوری حزب 

دموکرات پی ببرند. 
سند منتشر شده از سوی نانسی پلوس��ی همچنین به پیامک     هایی که از 
سوی کرت وولکر، فرستاده سابق امریکا به اوکراین در اختیار کمیته های 
تحقیق کننده در مجلس نمایندگان امریکا در ارتباط با استیضاح ترامپ قرار 
گرفت، اس��تناد می کند. این پیامک     ها حاوی صحبت های چند دیپلمات 
درباره تالش ه��ای دولت امریکا به هدف اعمال فش��ار ب��ر رئیس جمهور 
اوکراین برای تحقیقات علیه پس��ر بایدن بوده و به عنوان مدرک دس��ت 
زدن به یک » کمپین فشار « در نظر گرفته شده است.  ویلیام تیلِر، کاردار 
امریکا در اوکراین که روز سه     شنبه در برابر کمیته های مجلس نمایندگان 
امریکا شهادت داد در این پیامک های ردوبدل شده عنوان کرده است: من 
فکر می کنم این دیوانگی اس��ت که کمک های امنیتی به یک کشور را در 
راستای کمک به یک کمپین سیاسی مسدود کنیم.  سند منتشر شده از 
سوی پلوسی در ادامه نتیجه می گیرد که یک عضو افشاگر جامعه اطالعاتی 
امریکا در شکایت خود از محتوای گفت وگوی ترامپ با زلنسکی، مطالبی 
را مطرح کرده که می توان این شکایت را به عنوان سند و مدرک سرپوش 
گذاشتن های مقام های کاخ سفید در از دسترس خارج کردن اسناد مربوط 
به گفت وگوی تلفنی 2۵ژوئیه در نظر گرفت.  این در حالی است که اقدامات 
ترامپ علیه بایدن فعالً به نفع این نامزد دموکرات تمام شده است. نظرسنجی 
جدیدی که از سوی مؤسسه »ِسروِی یو.اِس.اِی « انجام شده نشان می دهد 
اختالف بایدن نسبت به دیگر رقبای دموکرات وی از جمله سناتور »الیزابت 
واِرن « )نفر دوم از نظر محبوبیت در می��ان نامزدهای دموکرات انتخابات 
ریاس��ت جمهوری 2020 امریکا(، برای اولین بار از زمان آغاز رقابت های 
انتخاباتی، دو رقمی شده است و ۳2درصد از رأی دهندگان امریکایی حامی 
حزب دموکرات، بایدن را برای ریاست جمهوری این کشور انتخاب می کنند. 

وارن و »برنی سندرز « هر کدام به ترتیب 22 و 17 درصد رأی دارند. 

در پی استقرار ارتش    گزارش  یک
س�وریه در شمال 
این کشور خطر رویارویی بین این نیرو    ها با ارتش 
ترکیه افزایش یافته اس�ت و مقامات آنکارا برای 
جلوگی�ری از درگیری ب�ا نیروه�ای مقاومت، با 
وس�اطت روس    ها کانال های محرمانه را با دمشق 
آغاز کرده اند اما بشار اسد در سخنانی با انتقاد از 
تجاوزگری های ترکیه، اردوغان را دزد خطاب کرده 
ک�ه ب�ه دنب�ال س�رقت اراضی س�وریه اس�ت. 
رئیس جمهور ترکیه که با حمایت اطالعاتی ایران 
از کودتای سه س�ال پیش گریخت، دیروز همان 
روشي را به کار گرفت که چندروز قبل دونالدترامپ 
در نامه اي خطاب به او به کار برده بود و در اظهاراتي 
خالف ع�رف دیپلماتی�ک از رئیس جمهور ایران 
خواست صداهایي را که علیه عملیات ترکیه موضع 
گرفته ان�د، در داخ�ل ای�ران خام�وش کن�د! 
به گزارش »جوان«، رئیس جمهور ترکیه که به خاطر 
تجاوز به خاک سوریه و کشتار کردها، از سوی جامعه 
بین المللی تحت فشار است، برای پیشروی در شمال 
سوریه هم مانع بزرگی به نام ارتش را پیش روی خود 
دارد. رجب طی��ب اردوغان، رئیس جمه��ور ترکیه 
گفته است که ارتش این کشور قصد دارد تا عمق ۳0 
کیلومتری خاک سوریه پیشروی کند اما این مسئله 
احتمال درگیری بین نیروهای ترکیه و ارتش سوریه را 
باال می برد. به همین خاطر آنکارا به دنبال راهکار    هایی 
است تا از بروز چنین اتفاقی که ممکن است بحران در 
سوریه را تشدید کند، جلوگیری کند. برخی مسئوالن 

ترکیه دیروز فاش کردند با وجود خصومتی که آنکارا 
از مدت     ها قبل با بشار اسد، رئیس جمهور سوریه دارد، 
آن��کارا از طریق کانال های محرمان��ه  رایزنی     هایی را 
با دولت س��وریه برای ممانعت از درگیری مستقیم 
در شمال ش��رق سوریه آغاز کرده اس��ت. به گزارش 
خبرگزاری اس��پوتنیک، سه مس��ئول ترکیه اظهار 
کردند:»دو طرف کامالً محتاطانه کانال های ارتباطی 
را چه به شکل ارتباطات نظامی و اطالعاتی مستقیم 
و چه پیام های غیرمس��تقیم از طریق روس��یه برای 
ممانعت از خطر درگیری ایجاد کردند«. یک مسئول 
امنیتی ترکیه گفت:»ما مدت هاست برای جلوگیری 
از هرگونه مشکلی در میدان درگیری درباره مسائل 
نظامی و اطالعاتی با سوریه در ارتباط هستیم«. ترکیه 
در حالی به دنبال جلوگیری از درگیری با ارتش سوریه 
است که مقامات دمش��ق بار    ها گفته اند که نیروهای 
ترکیه اش��غالگر هس��تند و به زودی مناطق اشغالی 
را آزاد خواهند کرد. در ش��رایطی که آنکارا سیاست 
خود علیه بشار اسد را تغییر نداده است، رایزنی های 
امنیتی با دمشق این واقعیت را بازگو می کند که اسد 
کنترل سوریه را دوباره به دست گرفته است و آنکارا 
نیز نمی تواند این واقعیت را انکار کند. نیروهای ارتش 
سوریه در روزهای اخیر بر اساس توافق با کردها، در 
مناطق شمالی مستقر شده اند تا مانع پیشروی ارتش 
ترکیه و هم پیمانانش شوند. با توجه به اینکه نیروهای 
مقاومت در آزادسازی مناطق اشغالی، مصمم هستند 
ترکیه برای پیشروی در عمق سوریه با چالش بزرگی 
روبه رو اس��ت. تجاوز ترکیه حتی واکنش کشورهای 

غربی را هم به دنبال داشته است و آنها برخی تحریم    ها 
را علیه آنکارا اعمال کرده اند و اردوغان در این تجاوز 

نظامی تنها مانده است. 
تجاوز ترکیه به ش��مال س��وریه، نگرانی روس    ها را 
افزایش داده است. والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روس��یه روز چهار    شنبه در س��خنانی با بیان اینکه 
در حال حاضر ش��رایط دش��واری در سوریه حاکم 
است، گفت امیدوار است روابط خوب مسکو و آنکارا 
بتواند به حل وضعیت کنونی کمک کند. به نوشته 
خبرگ��زاری اینترفکس، بنا بود در دی��دار اردوغان 
با پوتین در مس��کو که قرار بود سه     ش��نبه شب به 
وقت محلی برگزار ش��ود، درباره وضعیت س��وریه 
گفت وگو کنند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی پوتین 
پیش بینی کرد که دیدار پوتین با اردوغان طوالنی و 
پیچیده باشد. وی گفت:»پوتین می خواهد در دیدار 
با اردوغان از جزئیات طرح ترکیه در مورد س��وریه 
اطالع یابد«. پسکوف همچنین تأکید کرد:»ترکیه 
برای ادامه حضور در خاک سوریه باید از دمشق مجوز 

بگیرد نه از مسکو.«
  اسد: اردوغان دزد است 

درحالی که اردوغان و دیگر مقامات آنکارا حمله ترکیه 
را در دف��اع از منافع خود و مش��روع تلقی می کنند، 
دولت سوریه این اقدام را تجاوز به تمامیت ارضی خود 
می داند. به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه )سانا(، 
بشار اسد دیروز در بازدید از خطوط مقدم جنگ در 
حومه ادلب گفت:»همیشه گفته ایم نبرد ادلب اصل و 
معیاری برای تعیین سرنوشت جنگ در کشور است«. 

وی با بیان اینکه اردوغ��ان، دزد کارخانه ها، گندم و 
نفت س��وریه بوده و امروز هم دنبال س��رقت اراضی 
س��وریه اس��ت، تأکید کرد:»همه مناطق در سوریه 
دارای اهمیت هس��تند اما آنچه باعث اولویت بندی 
این مناطق می ش��ود اوضاع نظام��ی در این مناطق 
است«. رئیس جمهور س��وریه همچنین خاطرنشان 
کرد:»زمانی که هدف دشمنی یا دزدی قرار می گیریم 
باید در کنار یکدیگر و با هم هماهنگ باشیم«. اظهارات 
بشار اسد در خصوص اشغالگری ترکیه درحالی است 
که اردوغان مدعی است که به خاک سوریه چشم طمع 
ندارد و دنبال اشغالگری نیست اما تجاوز آنکارا به خاک 
سوریه، نمونه بارز اشغالگری است. ترکیه در زمانی که 
گروه تروریستی داعش شمال سوریه را تحت اشغال 
خود داشت، نفت سوریه را به بهای اندک از داعشی    ها 
خریداری می کرد و با تزریق کمک های مالی، به ادامه 
حیات تکفیری    ه��ا در منطقه کمک می ک��رد و دزد 
خطاب کردن اردوغان از سوی بشار اسد هم به همین 
مسئله اش��اره دارد. رئیس جمهور س��وریه در ادامه 
سخنان خود گفت:»اولین کاری که ما از آغاز دشمنی 
ترکیه در شمال س��وریه کردیم ارتباط با گروه های 
سیاس��ی و نظامی بود و به م��ردم گفته ایم که روی 
خارجی     ها حساب نکنید بلکه روی ارتش، ملت و مردم 
خودمان حساب کنید«. اظهارات اسد غیرمستقیم 
خطاب به یگان های کرد است که در سه سال گذشته 
تحت حمایت امریکا بودند و از تحویل دادن مناطق 
شمالی به ارتش س��وریه خودداری می کردند، ولی 
امریکا در هفته های اخیر دس��ت حمایتی خود را از 
روی کرد    ها برداشت و آنها را در چنگال ترکیه ر    ها کرد. 
اردوغان درحالی به تجاوزگری در سوریه ادامه می دهد 
که جریان های سیاسی ترکیه خواهان عادی سازی 

روابط با دمشق هستند. 
  خالف عرف مثل نامه ترامپ

اردوغان که در روزهای اخیر بس��یاری از کشور    ها را 
از دم تیغ انتقادات خ��ود در خصوص محکوم کردن 
تجاوز ترکیه به خاک س��وریه گذرانده است، این بار 
نوک پیکان خود را به س��مت ایران نشانه گرفت و از 
منتقدان ایرانی که تجاوز ترکیه را محکوم کرده اند، 
ابراز نارضایتی کرد. به گ��زارش خبرگزاری آناتولی، 
اردوغان که هفته قبل نامه خالف عرف ترامپ، او را  
طوري از کوره به در کرد که نامه رئیس جمهور امریکا 
را توهین آمیز خواند، روز چهار    ش��نبه همان مش��ي 
ترامپ را در پیش گرفت و گفت:»ایران پانزده، بیست 
سال درگیر پرونده هس��ته ای خود بوده و در این ایام 
همه دنیا موضع اردوغان را می دانند اما متأسفانه در 
روزهای اخیر صدا    هایی از ایران می شنویم که متفاوت 
اس��ت. برخی اظهارات درباره عملی��ات مرا ناراحت 
کرد. البته این صدا    ها خارج از دولت اس��ت و ما این 
موضوع را با جدیت دنبال می کنیم«. وی در ادعایی 
که نوعی مداخله در امور داخلی ایران به شمار می رود، 
تأکید کرد:»ایران نیز جزو روند آستانه است و چنین 
موضع گیری علیه یکی از اعضای آستانه درست نیست. 
کشورهای ضامن روند آستانه اکنون چگونه قادرند آن 
را ادامه دهن��د؟ الزم بود مقامات ای��ران به خصوص 
آقای روحانی از این گونه اظه��ارات ممانعت کنند«. 
رئیس جمهور ترکیه گفت:»اظهارات آزاردهنده آنان را 
به شدت محکوم می کنم«. لفاظی اردوغان علیه تهران 
در شرایطی است که او احتماالً یادش رفته است که در 
جوالی 201۶، که کشورهای غربی و عربی به دنبال 
براندازی اش بودند، ب��ا حمایت های اطالعاتی ایران 
از کودتای ارتش ترکیه نجات پیدا کرد و در مس��ند 

قدرت باقی ماند. 

پنتاگون صداي سعودي  مي دهد
مارک اس�پر، وزیر دفاع امریکا بعد از دیدار با ملک س�لمان شاه 
عربس�تان س�عودی در پیامی توئیت�ری، بر اتفاق نظر دو کش�ور 
درباره لزوم جلوگیری از »رفتار شرورانه ایران « تأکید کرده است. 
مارک اسپر که در سفری از پیش اعالم نشده به ریاض سفر کرده است، 
روز سه     شنبه با ملک سلمان دیدار و علیه ایران رایزنی     هایی انجام داده 
است. به گزارش شبکه الجزیره، وزیر دفاع امریکا بعد از دیدار دوجانبه 
با سلمان بن عبدالعزیز، ش��اه عربستان س��عودی در پیامی توئیتری 
درباره محور این دیدار توضیحاتی ارائه داده اس��ت. مارک اس��پر، در 
توئیتر خود نوش��ته است:»من با ملک س��لمان درباره استقرار نیرو    ها 
و تجهیزات امریکایی در عربس��تان س��عودی صحبت کردم. ما درباره 
لزوم اتخاذ یک موضع دفاعی قاطعان��ه در منطقه به منظور جلوگیری 
کردن از رفتار شرورانه ایران و تقویت ثبات اتفاق نظر داریم«. اظهارنظر 
توئیتری وزیر دفاع امریکا علیه ایران در شرایطی مطرح شده که دونالد 
ترامپ رئیس جمهور این کشور قبل از دیدار اسپر با ملک سلمان، طی 
یک مصاحبه به سعودی     ها اهانت کرده است. رئیس جمهور امریکا در 
مصاحبه با فاکس نی��وز، درباره اعزام نظامیان امریکایی به عربس��تان 
سعودی گفته بود: »عربستان س��عودی دارد پول پرداخت می کند. ما 
به آنها گفتیم که باید پولش را بدهید و آنها دارند پول می دهند. آنها به  
جز پول، چیز دیگری ندارند فقط پول نقد«. ترامپ بار    ها در س��خنانی 
تحقیرآمیز، عربستان را به عنوان گاو ش��یرده توصیف کرده است که 
واشنگتن باید آن را بدوشد. حتی در ماجرای حمله به تأسیسات نفتی 
آرامکو، که سعودی    ها انتظار داشتند با متهم کردن ایران، امریکا را وارد 
مقابله نظامی با ایران بکنند، ترامپ گفت که حاضر نیس��ت با دیگران 
وارد جنگ ش��ود. پیش از ادعاهای ضد ایرانی وزیر دفاع امریکا، عادل 
الجبیر، وزیر مشاور در وزارت خارجه عربستان مدعی شده بود که حمله 
به تأسیسات نفتی آرامکو، با سالح های ایرانی انجام شده است و ریاض 
آماده پاسخ دادن به این اقدام است. این درحالی است که در هفته های 
اخیر مقامات س��عودی تمایل خود را برای گفت وگو با ایران برای حل 

اختالفات در منطقه ابراز کرده اند. 

با ارائه پیش نویس روسیه
طرح انتقال سازمان ملل از امریکا

 کلید خورد
روسیه پیش نویس�ی را به جریان انداخته که بر اساس آن، برخی 
نشس�ت های مجمع عمومی س�ازمان مل�ل به دلیل کارش�کنی 
امری�کا در ص�دور روادی�د ب�رای هیئت ه�ای دیپلماتی�ک، به 
خارج از امری�کا منتقل می ش�ود. این بخش�ی از بحث های اخیر 
درب�اره انتق�ال کل مقر س�ازمان ملل به خ�ارج از امریکا اس�ت. 
روس��یه امریکا را متهم کرده که با اعطا نکردن ویزا باعث اخالل در کار 
کشورهای شرکت کننده در س��ازمان ملل می ش��ود. آندره بلوسوف، 
معاون نماینده دائم روسیه در دفتر سازمان ملل در ژنو گفته که امریکا 
به صورت پی درپی تعهدات خود را به عنوان میزبان سازمان ملل متحد 
نقض می کند، حال آنکه شهر سوچی روسیه می تواند میزبان شایسته ای 
برای مقر سازمان ملل متحد باشد. بلوس��وف دیروز گفت که روسیه با 
مشورت سایر کش��ور       ها تصمیم گیری در مورد انتقال کار کمیته خلع 
سالح از نیویورک به ژنو یا وین را برای بررسی در مجمع عمومی سازمان 
ملل آماده کرده است. این دیپلمات روس در نشست کمیته اول مجمع 
عمومی سازمان ملل هش��دار داد که اگر امریکا مش��کل صدور روادید 
برای دیپلمات های خارجی را حل نکند، روسیه قاطعانه بر انتقال محل 
نشست های کمیته اول و کمیسیون خلع سالح به وین یا ژنو اصرار خواهد 
کرد. این دیپلمات روس گفته است: »اگر امریکا از فرصتی که ما به آنها 
می دهیم استفاده نکند و مشکل روادید برای دیپلمات های روسی و سایر 
کشور       ها را حل و فصل نکند، روسیه مجبور خواهد بود به طور قاطع بر 
انتقال کار این کمیته        ها به ژنو یا وین اصرار کند. ضمناً ما مخالفتی با هر 
بستر دیگری که برای این منظور مناسب باشد، نخواهیم داشت.«  بحث       ها 
در این باره ، از حدود دو هفته پیش تشدید شده، زمانی که روز دو       شنبه 7 
اکتبر )1۵ مهر( کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل درباره خلع سالح 
و امنیت بین الملل با اعتراض نمایندگان ایران و روسیه در خصوص صدور 
روادید امریکا به عنوان کشور میزبان تعلیق شد. به دنبال این نشست بود 
که روس       ها از پنج  شنبه گذشته به طور رسمی پیش نویس قطعنامه ای را 
برای تصمیم گیری برای انتقال محل برگزاری کمیته اول مجمع عمومی 
سازمان ملل از شهر نیویورک به وین یا ژنو برای بررسی به سازمان ملل 
ارائه کردند. این اقدام روس       ها واکنشی بود به کارشکنی امریکا در جریان 
هفتاد و چهارمین نشس��ت مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد که در 
جریان آن، امریکا از صدور روادید برای 18 دیپلمات روسیه خودداری 
کرد. عالوه بر روس ها، امریکا از صدور روادید برای یک سوم اعضای هیئت 
ایرانی که قصد شرکت در نشست مجمع عمومی داشتند نیز خودداری 
کرد. »ماریا زاخاروا« سخنگوی وزارت خارجه روسیه به خودداری امریکا 
از اعطای روادید به دیپلمات های روس، به خبرنگاران گفته بود: »این یک 
نمونه بی احترامی از طرف امریکا به کشورهای عضو سازمان ملل و عدم 
انجام تعهدات یک کشور میزبان است. این نمونه جدیدی از بی توجهی 
به حقوق کشور       ها و سازمان های بین المللی است. سرگئی الوروف، وزیر 
امور خارجه روسیه نیز با طرح مجدد پیش��نهاد ژوزف استالین، رهبر 
جماهیر شوروی را مبنی بر اینکه ش��هر بندری سوچی می تواند محل 

برگزاری نشست سران ملل متحد باشد، زنده کرد. 

ترامپ در جلد اردوغان!
رئیس جمهور ترکیه از همتاي ایراني خود خواست 

صداهاي مخالف ترکیه را خاموش کند


