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یادداشت

سیاست های ضد و نقیض ترامپ
در  100روز اول

در اینجا چند پیام سریع که دیپلمات های خارجی ساکن واشینگتن می توانند با
آن دیدگاه های جهانی دولت ترامپ را برای هم قطاران خود در کشورشان توضیح
دهند بر می شماریم:
ایاالت متحده به دنبال ساقط کردن رژیم کره شمالی نیست ،اما همه گزینه ها
روی میز اســت ،صرفا برای ثبت ،احتمال باال و قوی وجود دارد که جنگی « خیلی
بزرگ» بین دو کشور به راه بیفتد.
پایان دادن به حکمرانی بشــار اسد در سوریه اولویت ایاالت متحده نیست .به
استثنای زمانی که اولویتی در کار باشد ،برای نمونه از سالح شیمبایی استفاده شود.
اما نابودی داعش همچنان اولویت مهم تری است.
دولت ترامپ به توافق هســته ای با ایران پایبند است ،ایران هم در آن سو به
توافق پایبند اســت .اما این توافق که در دوران پرزیدنت باراک اوباما حاصل شــده
آشکارا فاقد ابعاد حماسی است.
پرزیدنت دونالد ترامپ  ۱۰۰روز حضور در دولت را پشــت سر گذاشته و دولت
وی همچنان در تقال اســت تا دیدگاه های خود در سیاســت خارجی را به شیوه ای
شفاف و بدون تناقض تبیین کند.
پیام های متناقض اغلب از مراکز متعدد قدرت در دولت سرچشمه می گیرد ،از
جمله رکس تیلرسون وزیر خارجه ،نیکی هیلی سفیر ایاالت متحده در سازمان ملل و
رئیس جمهور همیشه دمدمی مزاج .همه این ها باعث شده مقامات سیاست خارجی
همیشه گیج باشند که دولت جدید واقعا به چه چیزی باور دارد.
ویکتوریا کوتز ،از دستیاران ارشــد شورای امنیت ملی می گوید رئیس جمهور
کابینه خود را تشــویق می کند تا حرف هایــش را علنی بزند حتی اگر کامال با هم
سازگار نباشد چرا که «این طور نیست که او بخواهد تنها صدای موجود باشد».
در همین حال کوتز می افزاید رهبران کشورهای خارجی که به دنبال شفافیت
هستند می توانند مســتقیما به ترامپ مراجعه کنند .او توضیح می دهد که« رئیس
جمهــور زمان قابل توجهی را برای رهبران خارجی اختصاص داده اســت » در این
سطح شمار زیادی از آن ها با خیال کامال راحت با ترامپ تماس می گیرند .پس این
ایده که جهان به تماشای سردرگمی وی نشسته ،دقیق نیست.
برای هفته ها ،دو همســایه ایاالت متحده خیــال می کردند ترامپ قصد دارد
در خصوص توافق تجارت آزاد در آمریکای شــمالی مجددا مذاکره کند ،اما ناگهان
چهارشــنبه گذشته این خبر به بیرون درز کرد که شــاید ترامپ کال از این معاهده
خارج شــود ،گامی که ظاهرا با فشــار بخش های ملی گرای کاخ ســفید برداشته
می شــود .پس از تماس تلفنی با همتایان مکزیکــی و کانادایی ،ترامپ نظرش در
خصوص خروج از این معاهده را عوض کرد.
یک مقام دولت مکزیک روز پنجشنبه به پولیتیکو گفت :شما برنامه ریزی می
کنید و آماده می شــوید و ناگهان اتفاقی مانند دیروز رخ می دهد ،و شــما باید یک
قدم عقب روید و باقی بازیگران را بســیج کنید تا به جایی که می خواســتید باشید
بازگردید .وی با اوقات تلخی می گوید :ما ســعی می کنیم هر روز توازن ظریفی را
حفظ کنیم و بر اساس آنچه برایمان اهمیت دارد به پیش رویم و بعد بر اساس آنچه
در ایاالت متحده رخ می دهد با واقعیت ها سر و کله بزنیم.
پاورقی

عربستان پس از  11سپتامبر

با تضعيف روابط آمريكا و عربســتان طي ســالهاي اوليه پس از  11سپتامبر
 2001و اشــغال عراق وافغانستان ،ائتالف آمريكا و كشورهاي عربي منطقه كه تا
آن زمان عليه ايران شــكل گرفته بود تضعيف گرديد و با سقوط طالبان و صدام بر
نقش وجايگاه منطقه اي ايران افزود .معضالت پاكستان و فرو رفتن اين كشور در
مشكالت داخلي نيز بر جايگاه اقتصادي ايران افزود .عربستان سعودي در مقايسه
با ســاير كشــورهاي عربي حوزه خليج فارس در عرصه سياست خارجي و تعامل
با قدرت هاي بزرگ رويكردي مســتقل تر را دنبال مــي كند كه به ديدگاه هاي
ايــران در خصوص محدود نمودن نقش آفرينــي قدرتهاي فرا منطقه اي در خليج
فارس نزديكي بيشــتري دارد .اين مسئله تالش سعودي ها براي تقويت همگرايي
دروني شــوراي همكاري خليج فارس و در اولويت قرار دادن روابط گروهي با ساير
بازيگران نسبت به روابط دو جانبه بيشتر آشكار است .رويكرد فوق از ويژگي هاي
ژئوپلتيك و قدرت عربســتان و همچنين حوادث بعد از  11سپتامبر ناشي مي شود
و اين كشور ســعي مي كند تا در سياست خارجي خود بين قدرتهاي بزرگ توازن
ايجــاد كند و همچنين روابط منطقه اي خود را نيز در اين چارچوب لحاظ مي كند.
گرايش عربســتان به ثبات منطقه اي كه بخش عمده اي از آن در جريان تعامل و
هم فكري با ساير بازيگران اصلي منطقه ا ي از جمله ايران محقق مي شود .از بي
ثباتي ها و تحوالت متغير سالهاي گذشــته در منطقه نيز تاثيرپذير است .سياست
نومحافظه كاران دولت بوش بعد از  11سپتامبر  2001از جمله متهم كردن سعودي
ها به تروريســم ،طرح خاورميانه بزرگ و سياست دموكراسي سازي در كشورهاي
عربــي و همچنين حمله به عراق ،به رغــم نارضايتي هاي منطقه اي ترديد و بي
اعتمادي را در رهبران ســعودي نسبت به دولت آمريكا و سياست هاي آن افزايش
داده اســت .اين امر به افزايش روابط با ســاير قدرتهاي فرامنطقه اي از يكســو و
تقويت مناســبات منطقه اي از ســوي ديگر منجر مي شود .تحول مذكور فرصتي
مناسب را براي توسعه روابط ايران و عربستان مهيا مي سازد .در سطح منطقه اي،
عربســتان نسبت به افزايش نقش ايران در افغانســتان ،لبنان ،فلسطين و به ويژه
عراق نگران اســت .تحوالت چند سال گذشــته در منطقه كه موجب افزايش نفوذ
جمهوري اســامي و شيعيان شد اسباب نگراني پادشاهي سعودي در مورد كاهش
نقش و نفوذ خود در منطقه را فراهم آورده اســت .اين نگراني هاي اخير به همراه
حساســيت و سوءظن هاي هميشگي عربســتان به ايران واكنش هايي را از سوي
رياض به منظور تغيير در معادالت منطقه برانگيخته است .در گذشته همواره ايران،
عربســتان سعودي و عراق به عنوان سه كشور مهم و تعيين كننده در منطقه خليج
فارس مطرح بودند و توافق دو كشور از اين سه كشور كافي بود تا تاثيرگذاري الزم
بر مســائل و تحوالت عمده و مهم منطقه صورت مي گيرد .لذا عربســتان تالش
مــي كند كه از عراق به عنوان ابزاري براي ارتقاي نقش خود در منطقه اســتفاده
نمايد .حساســيت عربستان نسبت به افزايش نقش ايران و شيعيان در عراق از اين
زاويه اهميت مي يابد.
کوتاه از چهار گوشه جهان

هالکت سرکرده
«فیلق الرحمن» در
غوطه دمشق
صالح العشی ملقب به أبوحسن یکی از سرکرده های نظامی گروهک تروریستی فیلق
الرحمن در درگیری عناصر این گروهک با تروریســت های جیش االسالم در غوطه شرقی
دمشــق کشته شد.به گزارش خبرنگار شبکه العالم در ســوریه ،این در حالی است که جیش
االسالم پس از درگیری های مداوم با عناصر مسلح هیئة تحریر الشام و فیلق الرحمن ،شهر
عربین در غوطه شرقی دمشق را به کنترل خود درآورده است.در همین حال ،ارتش سوریه با
هدف قراردادن پایگاهها و تحرکات تروریست ها در منطقه طریق السد در شمال غربی جمرک
قدیم شماری را به هالکت رساند .همچنین استحکامات و تجهیزات نظامی تورریست ها در
جنوب شرقی الخزان و منطقه العباسیه منهدم شد.همچنین ارتش سوریه ،کارگاه بمب گذاری
خودروها وابســته به گروهک تروریســتی جبهه النصره در روستای دیرفول در حومه شمالی
حمص را هدف قرارداد که در نتیجه شــماری از تروریست ها از جمله احمد محمود الصالح و
دیاب فواز السلیمان کشته شدند.

الوروف :اقدام
نظامی در کره
فاجعه بار است

«سرگئی الوروف» وزیر امور خارجه روسیه اعالم کرد؛ اقدام برای حل و فصل بحران شبه جزیره کره شمالی ،از طریق
راه حل نظامی فاجعه بار خواهد بود.
الوروف در جلسه مطبوعاتی با «تیمو سوینی» همتای فنالندی خود گفت :در خصوص موضوع بحران هسته ای در
شبه جزیره کره ،یک نکته بر ما مسلم است که تنها راه حل سیاسی این مشکل را حل می نماید ،هر گونه تالش برای حل
و فصل اوضاع از طریق نظامی فاجعه بار و ویرانگر خواهد بود.

بینالملل

شکایت ایران به سازمان ملل در ارتباط با سخنان وزیر دفاع عربستان

نماینده ایران در ســازمان ملل از اظهارات وزیر دفاع
عربســتان به سازمان ملل متحد شــکایت کرد .به گزارش
ایســنا ،غالمعلی خوشــرو نماینده ایران در سازمان ملل در
نامهای به دبیر کل و رئیس شــورای امنیت ســازمان ملل
متحــد اظهارات محمد بن ســلمان وزیر دفاع عربســتان
سعودی را تهدیدی علیه ایران و نشانه حمایت از تروریسم
دانســت.وزیر دفاع عربستان روز سه شنبه گذشته گفته بود
که هیچ نقطه مشترکی میان ایران و عربستان وجود ندارد.
او گفته بود« :چگونه میتوان با آنان به تفاهم رسید؟ منطق
ایران زمینهســازی برای ظهور مهدی اســت که آن هم از
طریق ســیطره بر جهان اسالم محقق میشود ».محمد بن
ســلمان همچنین گفته است که هدف اصلی ایران رسیدن

به قبله مسلمانان است و «ما منتظر نمیمانیم که عربستان
میدان جنگ شــود ،بلکه تالش میکنیــم نبرد را به درون
ایران بکشانیم».
ایران در شــکایت خود به ســازمان ملل گفته اســت
که اظهارات وزیر دفاع عربســتان که گفته اســت هدف ما
کشاندن نبرد به داخل مرزهای ایران است تهدید آشکاری
علیه جمهوری اسالمی ایران ونقض بند  ۴از ماده  ۲منشور
ملل متحد دانسته است.
خوشــرو همچنین افزوده اســت« :چنین اظهاراتی نه
تنها تهدیدی علیه ایران به شــمار مــی رود بلکه به منزله
پذیرش صریح همدستی رژیم سعودی با اقدامات تروریستی
و خشــونت بار در داخل ایران است که شــهادت  ۹تن از

مرزبانان ایرانی به دســت اشرارمســلح مورد حمایت مالی
سعودی آخرین نمونه آن محسوب می شود».
نماینــده ایران در ســازمان ملل گفته اســت« :ایجاد
القاعــده و طالبان در دهه  ،۹۰حمایت از ترور و بیثباتی در
عراق از ســال  ۲۰۰۳و تشکیل و حمایت مالی و تسلیحاتی
از داعش و جبهه النصره و دیگر سازمانهای تروریستی در
عراق و سوریه طی چندسال گذشته تجسم همین وسواس
غلط سعودی است که موجب ناامنی و رنج فراوان در سراسر
جهان شده است».غالمعلی خوش ور در نامه خود از جامعه
جهانی خواسته اســت تا اقدامات الزم را جهت وادار کردن
عربســتان ســعودی به توقف حمایت بیپروا از تروریسم و
افراط گرایی در منطقه و سرتاســر جهــان و به ویژه پایان
دادن به تجاوز آشکار و گسترده ،قتل عام و تحمیل قحطی
برمــردم یمن بعمل آورد.نماینده ایــران در این نامه افزوده
است« :جمهوری اســامی ایران هیچ عالقه یا منفعتی در
تشــدید تنش در میان همسایگان خویش ندارد و همچنان
آماده گفت وگو و همراهی جهــت تقویت ثبات در منطقه،
مبارزه با خشونت افراطی بیثباتکننده و نفی تنفر فرقهای
هســت و امیدوار است که عربستان سعودی نیز تسلیم این
ندای عقالنیت شود».
ســفیر و نماینده ایران در نهایت خواستار ثبت این نامه
به عنوان سندی رسمی در شورای امنیت سازمان ملل شده
است.رابطه ایران و عربستان به دنبال بحران سالهای اخیر
درســوریه و یمن پرتنش تر از همیشه شده است .تهران و
ریاض هــر کدام از یکی از دو طرف درگیر در یمن حمایت
می کنند .در ســوریه نیز در حالی که ایران از حامیان بشار
اسد ،رئیس جمهوری این کشور است ،عربستان از مخالفان
دولت این کشور حمایت می کند.

روابط دیپلماتیک دو کشــور به دنبال حمله گروهی از
تندورهای ایرانی به ســفارت عربســتان در تهران از سوی
ریاض قطع شد.
دولت ســعودی همواره در پی ایجاد تنش با ایران بوده
و از صفحات مجازی نیز برای حمالت خود بهره میبرد.
«ثامر الســبهان وزیر مشاور دولت ســعودی در امور
کشــورهای خلیج فارس در صفحه توییتر خود مدعی شد:
نظام سرکش ایران در منطقه دســت به ترور می زند .این
نظام و حامیانش عواقب سیاست و نقشه هایشان را خواهند
دید.وی افــزود دفاع از ملت مان و حفاظــت از منافع آنها
وظیفه ماست».
بهرام قاســمی ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران
در واکنــش بــه اظهارات جانشــین ولیعهد عربســتان در
مصاحبه با یکی از رســانه های کشــورش ،سخنان وی را
در خوش بینانه ترین حالت ناشــی از فهم نادرست شرایط
منطقه دانســت و گفت :این اظهارات ســند گویایی برای
ترویج تروریســم و پیگیری سیاســت های تنش ســاز و
مخرب ســعودی ها در منطقه و مســائل ایران است.بهرام
ّ
قاســمی با اشــاره به اینکه شــرایط کنونی منطقه مناسب
طــرح چنین تفکرات غیرســازندهای نیســت ،افزود :آنچه
جمهوری اســامی ایران طی ســالهای گذشته در کالم و
عمل نشــان داده ،تالش برای اســتفاده از نقاط مشترک
جهت حصول به تفاهم و گشــودن بــاب همکاری با تمام
کشــورهای منطقه بوده و این گونه اظهــارات در حالیکه
منطقه تنش آلود غرب آســیا بیش از هــر منطقه دیگری
به تفاهم و همکاری میان کشــورها نیازمند اســت ،دور از
خرد سیاســی و گامی نادرســت و خطایی راهبردی تلقی
می شود.

جولیان آسانژ :هیالری کلینتون قصاب لیبی است

جولیان آســانژ ،بنیانگذار ســایت «ویکی لیکس» در
واکنش به سخنان سه شنبه هیالری کلینتون که این وبسایت
را متعلق به روسیه دانسته بود ،از وزیر خارجه پیشین آمریکا به
عنوان “قصاب لیبی” یاد کرد.
نامزد ناکام حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری
سال گذشته ایاالت متحده روز سه شنبه دلیل شکست خود
از دونالد ترامپ را اقدامات جیمز کومی ،مدیر «اف بی آی» و
«ویکی لیکس روسی» دانسته بود.
هیالری کلینتون که با کریستیان امانپور ،خبرنگار ارشد
شــبکه «ســی ان ان» گفتگو می کرد ،در مورد روند کارزار
انتخاباتی خود اظهار داشته بود« :در آستانه پیروزی بودیم تا
اینکــه در روز  ۲۸اکتبر ترکیبی از نامه جیمز کومی و “ویکی
لیکس روســی” در ذهــن افرادی که بــه رای دادن به من
متمایل شده بودند ،ابهام ایجاد کرد و آنها را ترساند».
جولین آسانژ پس از آنکه در یکی از توئیت های خود از
هیالری کلینتون به عنوان «قصاب لیبی» یاد کرد ،در توئیت
دیگری خطاب به هیالری کلینتون نوشت« :نمیتوانید ویکی
لیکس را مقصر جلوه دهید ،آنچه ما افشــا کردیم مواضع و
سخنان خودتان بود .تقصیر خودتان بود».
ســایت ویکی لیکس در جریان کارزار انتخابات ریاست

جمهوری ایاالت متحده اقدام به انتشــار ایمیل های حزب
دموکرات کرده بــود .مقامات اطالعاتی آمریکا بر این باورند
که روسیه با نفوذ در ایمیل های حزب دموکرات به این ایمیل
ها دسترسی پیدا کرده بود .ایمیل های افشا شده توسط ویکی
لیکس نشــان می داد که مقامات حزب دموکرات آمریکا در
جریان رقابت مقدماتی بین برنی سندرز و هیالری کلینتون،
از وزیر خارجه پیشین ایاالت متحده جانبداری کرده بودند.
پیش از این ترامپ از موضع جولیان آســانژ در ارتباط با
«هک توسط روسیه» حمایت کرده بود.

آسانژ گفته بود روسیه منبع این سایت برای درز و انتشار
ایمیلهای حزب دمکرات نبود.
ترامپ از دیدگاه وی حمایت کر د و توییت کرد« :آسانژ...
گفت روسها به او اطالعات ندادهاند!»
رئیس جمهور آمریکا مکرراً از پذیرش نتیجهگیریهای
جامعه اطالعاتی آمریکا سرباز زدهاست.
چندین نهــاد اطالعاتی آمریکا از جملــه پلیس فدرال
آمریکا (افبیآی) و ســازمان اطالعات مرکزی این کشــور
یا ِی) معتقدند روسیه رهبری اقدامات منجر به هک
(ســیآ 
شدن حزب دموکرات و کمپین انتخاباتی هیالری کلینتون ،به

عنوان کاندیدای این حزب را بر عهده داشت ه است.
یآِی (سیا) ،انتشار اطالعات
طبق گفته افبیآی و سیآ 
توسط ویکیلیکس و رســانههای دیگر ،با این نیت صورت
پذیرفتند که به آقــای ترامپ در پیروزی در انتخابات کمک
کنند.

تشکیل کمیته مقابله با نفوذ روسیه در کنگره آمریکا

مجلس نمایندگان کنگره آمریکا قبول کرد ماده ای را در طرح
بودجه این کشــور بگنجاند که امکان مــی دهد کمیته نهادها برای
مقابله با آنچه که نفوذ شــدید روسیه در دیگر کشورها خوانده شده،
تشکیل شود.
در ســند صادره گفته می شــود :کمیته نهادها در ساختار قوه
مجریه تشکیل می شود که وظیفه آن مقابله با تدابیر شدید فدراسیون
روسیه برای تاثیرگذاری پنهانی خواهد بود.
طبق طرح مذکور قرار اســت کمیســیون فوق الذکر با پخش
مخفیانه ،اعمال نفوذ در رسانه ها ،انتشار اخبار دروغ و کمک رسانی
مالی بــه عوامل نفوذ مبارزه کند .مقامات اطالعاتی و وزارت دفاع و

هم مقامات وزارت خزانــه داری و وزارت انرژی به این کار خواهند
پرداخت.
در همین حال خبر میرسد روسیه حریم هوایی آمریکا را نقض
کرده است.
دو بمب افکن روســی وارد حریم هوایی آمریکا
شدند
مقامات آمریکایی میگویند  2بمب افکن توپولوف 95-روسیه
در حالیکه با  2جنگنده ســوخو 35-اســکورت میشدند برای اولین
بار وارد حریم هوایی آالســکای آمریکا شــدند .آمریکایی ها مدعی
شدهاند نیروی هوایی این کشور چهار جنگنده روسیه که وارد حریم
هوایی «آالسکا» شده بود را رهگیری کردهاند .چند هفته پیش هم
دو بمبافکن روسیه وارد حریم هوایی آمریکا شده بودند.
روسیه آالسکا را در سالهای  ۱۷۰۰تحت تسلط خود داشت ،اما
در سال  ۱۸۶۷میالدی ،آمریکا سرزمین آالسکا را به مبلغ  ۷۲میلیون
دالر از قرار هر جریب فرنگی دو ســنت از روسیه خرید .بسیاری از
مردم آمریکا از این ولخرجی ناراضی بودند ،اما پس از کشف معادن
طال و مس در این ســرزمین نظر مردم تغییر کرد و عده بیشــماری
برای بهره برداری از این گونه منابع طبیعی به آالسکا رفتند .اکنون

گلبدین
حکمتیار پس از
 20سال به کابل
بازگشت
گلبدین حکمتیار ،رهبر حزب اسالمی افغانستان برای نخستین بار پس از  ۲۰سال روز پنج شنبه وارد کابل شد.
به گزارش رویترز رهبر حزب اسالمی افغانستان پیش از بازگشت دوباره به سیاست احتماال روز پنج شنبه با اشرف غنی رئیس
جمهوری دیدار خواهد کرد .حکمتیار پس از سالها جنگیدن با دولت افغانستان در چرخشی قابل توجه و در توافقی با دولت ،والیت
ننگرهار را ترک کرد تا در کابل به سیاست ورزی باز گردد.
رهبر حزب اسالمی افغانستان اخیرا در سال جاری از فهرست تحریمهای ضد تروریستی سازمان ملل خارج شد.
دســت کشــیدن او از جنگیدن با دولت مرکزی از سوی ایاالت متحده آمریکا و اشرف غنی رئیس جمهوری با استقبال مواجه
شده است .کابل امیدوار است که بازگشت حکمتیار به سیاست ،راه را برای صلح با طالبان باز کند.
به گزارش تلویزیون طلوع حکمتیار اخیر در والیات شــرقی افغانســتان و در دیدارهایش با مردم از طالبان خواسته است «به
جنگی که بر حق نیست» پایان دهند.
با این حال همه گروهها در کابل از بازگشت حکمتیار خوشحال نیستند و معتقدند بازگشت این جنگ ساالر سابق که به نقض
حقوق بشر متهم است یک بازی خطرناک است.
حکمتیار که در دوران مبارزه با نیروهای شــوروی ســابق از فرماندهان مجاهدین بود یکی از چهرهای بدنام چهار دهه جنگ
در افغانستان به شمار می رود.

آســانژ در مصاحبهای با فاکسنیوز ادعای خود را مبنی
بر اینکه روسیه پشت این درز اطالعاتی نبوده تکرار کرد.
وی همچنین گفت یک پسر  ۱۴ساله میتوانست یکی
از هکها را بر روی اکانت ایمیل جان پودســتا ،مشاور ارشد
خانم کلینتون ،انجام دهد.
پیش نویس تفاهم نامه

ایجاد مناطق امن در سوریه

به گزارش خبرنگار اعزامی شبکه العالم به آستانه،
در پیش نویس تفاهم نامه مناطق کم خطر آمده است
که کشــورهای ضامن میباید طــی  5روز از امضای
تفاهم نامه کارگروهی مشترک در سطح نمایندگان به
منظور تعیین مناطق کم خطر و مناطق امن عالوه بر
حل مســائل فنی مرتبط با اجرای تفاهم نامه تشکیل
دهند .همچنیــن باید تا  22ماه می جاری تدابیر الزم
را برای تکمیل تعیین نقشه مناطق کم خطر و مناطق
امن اتخاذ کنند.
پیش نویس تفاهم نامه مناطق چهارگانه همچنین
بر لزوم اتخاذ تدابیر الزم از ســوی کشورهای ضامن
بــرای ادامه دادن به جنگ با گروه های تروریســتی
داعش و النصره (که در روســیه و برخی کشــورهای
دیگر در لیست گروههای تروریستی قرار دارند) و دیگر
افراد و گروهها و سازمانهای وابسته به آنها در مناطق
کم خطر تاکید دارد.
در پیش نویس تفاهم نامه بر کمک به نیروهای
دولتی و مخالفان مســلح برای ادامه جنگ با داعش و
النصره و دیگر افراد و گروهها و سازمانهای تابع آنها
و سازمانهای تروریستی دیگری که در لیست تروریسم
سازمان ملل ثبت شده اند ،در خارج از مناطق کم خطر
نیز تاکید شده است.
ترکیه نیروهای آمریکا در ســوریه را
تهدید کرد
اما در کنار آماده ســازی تفاهم نامه در آســتانه
پایگاه اینترنتی روسیا الیوم گزارش داد که النور سیویک
گفته اســت در صورت ادامه همکاری نیروهای ویژه
آمریکایی و کردهــا ،ارتش ترکیه در آینده حضور زره
پوش های آمریکا را نادیده انگاشته و امکان دارد چند
موشــک ترکیه به آنها (آمریکایــی ها) اصابت کند.
روزنامه فارن پالیســی در این باره نوشت ،این تهدید
که پس از گفت و گوی روسای جمهور ترکیه و روسیه
درباره ایجاد مناطق امن در ســوریه مطرح شده است،
بیانگر خطر مداخله آمریکا در جنگ سوریه و افزایش
تنش در روابط واشنگتن و آنکارا است.
به نوشته روسیا الیوم ،نیروهای ویژه آمریکایی در
مناطق کرد نشین شمال ســوریه از جمله شهر منبج
حضور دارند .از آغاز بحران و جنگ در سوریه ،کردهای
این کشــور همواره از ســوی گروه های مسلح تحت
حمایت ترکیه تهدید شده اند.نیروهای ویژه آمریکایی
از گروه موسوم به نیروهای سوریه دموکراتیک که اکثر
آنها از کردهای سوریه هستند ،حمایت می کنند .ترکیه
بارهــا نارضایتی خود را از این اقدام آمریکا اعالم کده

است.
اعزام نیروهای عراقی به مرز سوریه
حیدر العبادی با انتشــار بیانیه ای ضمن تاکید به
لزوم ریشــه کنی نهایی داعش وعــده داد که تا نابود
ســازی کامل در غرب اســتان االنبــار تحت تعقیب
خواهند بود.
یک منبع امنیتی عراقی که خواست نامش فاش
نشــود نیز گفت که فرار تروریست های داعش ادامه
دارد و این گروه می کوشد دهها نفر از آنان را به خاطر
فرار از صحنه نبرد به طرف سوریه بازداشت کند.
وی افزود که صدها تروریســت غیر ســوری به
کشورهایشان بازگشته اند که باعث کمبود نیرو برای
این گروه شده و همچنین پیوستن تروریست از خارج
به داعش به طور شبه نهایی متوقف شده است.
سوریه ،نقش ایران و روسیه را ستود
بشــار الجعفری ضمن تمجید از نقش روسیه و
ایران برای پایان دادن به جنگ سوریه ،افزود :سوریه
از حل سیاسی برای حفظ یکپارچگی ارضی و حاکمیت
این کشــور تقدیر و اســتقبال می کند .الکساندر
الورنته رییس هیات روســیه در مذاکرات آستانه هم
گفت :خشونت در سوریه کاهش یافته و در زمان حاضر
برای انتشار سند تبادل اسرای طرفین تالش می شود.
وی خاطر نشان ساخت که بحران سوریه فقط به
شکل سیاسی حل خواهد شد .الورنته تصریح کرد که
بــا ایران برای حل این بحران تالش کرده و در زمان
حاضر تالش برای تعیین مناطق کم خطر یا امن ادامه
دارد .وی همچنین در پاســخ به ســوال شبکه العالم
ابــراز امیدواری کرد که واشــنگتن در آینده همکاری
بیشتری درباره بحران سوریه داشته باشد اما متاسفانه
هنوز سیاســت دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا در
این زمینه مشخص نیســت ،هرچند وی در تماس با
والدیمیــر پوتین رییس جمهور روســیه آمادگی خود
جهت همکاری درباره بحران سوریه اعالم کرده بود.
نمایندگان هیات های روســیه ،ترکیه و ایران به
عنوان ضامن توافق آتش بس در ســوریه پنجشــنبه
یادداشت ایجاد مناطق امن در سوریه را در پایان گفت
و گو های آستانه  4امضا کردند.

