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آنچه باید اجرا شود

باشد .در این میان نوع واکنش ترکیه به عملیات ارتش سوریه
امری قابل توجه است چنانکه اردوغان رئیس جمهوری ترکیه
در گفت و گو با پوتین همتای روس خود بر توقف این عملیات
اش��اره داش��ته اس��ت .هر چند که با توجه به منافع سیاسی و
اقتصادی ترکیه در ادل��ب دغدغهها و اهداف آنها در قبال این
عمالت قابل درک اس��ت اما بررسی کالن تحوالت نکاتی دیگر
را آش��کار میسازد که قطعا تاثیر بیش��تری بر منافع و امنیت
ترکیه خواهد داشت.
نخس��ت آنکه گروههای تروریس��تی و حامیانشان پس از
شکس��تهای سنگین در مناطق اس��تراتژیک و محدود شدن
دایره فعالیتشان ،ادلب را منطقهای امن برای ادامه حیات خود
میدانند .بر این اساس اقدام ارتش سوریه امری مهم در مقابله
با تروریس��م و متحدانشان است که قطعا بر امنیت ترکیه تاثیر
بسیاری خواهد داشت.
دوم آنک��ه چنانکه ترکیه نیز بارها اذع��ان کرده آمریکا به
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س��وریه این روزها صحنه نبرد س��نگین ارتش و نیروهای
مردمی و متحدانشان در منطقه ادلب است .منطقهای که شاید
بتوان گفت یکی از مراکز اصلی تروریس��تها شده و سرنوشت
این نبرد میتواند بر امنیت سوریه و منطقه تاثیر بسیار داشته
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امام على عليهالسالم:

دنيا كوچكتر و حقيرتر و ناچيزتر از آن است كه در آن
ازكينهها پيروى شود.
شرح آقا جمال الدین خوانساری

ذرهبين
بحرین :طبق گزارش شبکه المنار ،جمعیت ملی-
اسالمی «الوفاق» به عنوان بزرگترین جمعیت معارض
بحرین اقدام دولت این کش��ور در بازداش��ت یک عالم
دینی به اتهام همبس��تگی با آیتاهلل عیسی قاسم رهبر
شیعیان این کش��ور را محکوم کرد .در این بیانیه آمده
است که بازداشت این عالم دینی نیز در راستای تعدی
به علمای دین در بحرین و اس��تمرار طرح گس��ترده و
برنامهریزی ش��ده ب��رای تحقیر ،اهان��ت و نقض حقوق
شیعیان در بحرین صورت گرفته است.
نیجریه :به گزارش مهر ،مردم نیجریه در اعتراض
به تداوم بازداش��ت غیرقانونی شیخ زکزاکی که حمالت
نیروهای امنیتی به آنها موجب ش��هادت دس��تکم یک
نفر و زخمی ش��دن شماری دیگر شد .در راهپیمایی در
ابوجا پایتخت نیجریه نیروهای پلیس نیجریه دوباره به
تظاهرات کنندگان حمل��ه کردند که بر اثر آن یک نفر
شهید شد و شمار زیادی مجروح شدند.

هشدارهای زنجیرهای به ترامپ

رئی��س جمهوری آمریکا ب��ا هوچیگری در حال��ی به دنبال
اجرای سیاس��ت تهدید و باجگیری است که واکنش جهانیان
چـــــالش
به این رفتارها نشانگر ناتوانی وی در تحقق این اهداف است.
همزم��ان ب��ا اقدامات اهانتآمیز ترامپ در قبال کش��ورهای آفریقایی ،س��فیر
هائیتی در آمریکا اظهارات توهینآمیز ترامپ درباره کش��ورش را به شدت محکوم
کرد و خواس��تار توضیح رس��می مقامهای واش��نگتن در این باره ش��د.ترامپ در
نشس��تی در دفترش با قانونگ��ذاران درباره مهاجرت ،با عب��ارت رکیک «کثافت
خانه» به هائیتی و کش��ورهای آفریقایی اش��اره کرد .در ادامه هشدارها به آمریکا،
رئیس کمیته امور بینالملل س��نای روس��یه اعالم کرد نبرد با روسیه برای آمریکا
خودکشی خواهد بود.
در همی��ن حال وزارت خارجه چین ب��ه تصویب طرحی در مجلس نمایندگان
آمریکا که به مقامات این کش��ور و مقامات تایوان اجازه سفر و دیدار رسمی در دو
کش��ور را میدهد ،اعتراض کرد .نکته قابل توجه آنک��ه گابریل وزیر خارجه آلمان
م علیه روسیه و پیامدهای منفی
در انتقاد از سیاستهای آمریکا برای اعمال تحری 
آن بر اقتصاد اروپا گفت« :از دید من اروپا نباید اجازه بدهد که راهبردهای آمریکا
باعث ش��ود ک��ه ما به مخالفان و بعضا دش��منان اقتصادی یکدیگر تبدیل ش��ویم.
تحریمهای آمریکا نه فقط علیه روس��یه ،بلکه علیه ش��رکتهای اروپایی هستند و
اروپ��ا باید علیه این موضوع اق��دام کند ».خبر دیگر آنکه وزارت امور خارجه ترکیه
اعالم کرد ش��هروندان این کش��ور که به آمریکا سفر میکنند با خطر بازداشتهای
خودسرانه روبرو هستند.

كيوسك

دیدهبان حقوق بشر خواستار مجازات بنسلمان

تماس با والدیمی��ر پوتین ،ضمن رد وجود ارتباط
میان آنکارا و حمله پهپادی اخیر به نیروهای روس
در سوریه ،توقف حمالت ارتش سوریه به معارضان
مس��لح در ادلب را خواستار ش��د .اردوغان در این
تماس تلفنی به حمالت ارتش سوریه به معارضان
مسلح در اس��تان ادلب و غوطه شرقی اشاره کرده
و گفته ،به بار نشستن تصمیمات نشست سوچی،
مستلزم قطع این حمالت است.
ادلب محل حضور معارضینی اس��ت که ترکیه
از آنها حمایت میکند؛ ترکیه عالوه بر این حمایت
چند س��اله ،اخیرا ً به عنوان ناظ��ر اجرای مقررات
کاه��ش تنش در این منطقه گمارده ش��ده و حاال
خواه��ان توقف حمالت ب��ه ش��بهنظامیان تحت
حمایت خود است.
در ای��ن می��ان منابع ترکی��های اعالم کردند
که ی��ک گروه جدید از تروریس��تها که عمدتا از
نیروهای کرد تشکیل شدهاند و تحت آموزشهای
پیش��رفته آمریکا قرار گرفتهاند قرار است به زودی
در مرز با س��وریه مستقر ش��وند« .جوزف ووتل»
فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا  ۲۲دسامبر ۲۰۱۷
اع�لام کرده بود که قرار اس��ت آمری��کا نیروهای
مرزی در س��وریه مستقر کند تا از «شورش دوباره
نیروهای داعش» جلوگی��ری کند .رئیس جمهور
ترکیه با انتقاد از سیاس��تهای نامتوازن آمریکا در

همزمان با ادامه یافتن تجاوز س��عودی به یمن ،سازمان دیده
بان حقوق بش��ر خواستار مجازات و تحریم بینالمللی محمد
حق�وق بش�ر
ب��ن س��لمان ولیعهد س��عودی به خاط��ر "جن��گ احمقانه"
عربستان علیه یمن شد که هزاران قربانی برجای گذاشته است.
"س��اره لیا" مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان دیده بان حقوق بشر
جنگ کنونی در یمن را " احمقانه ترین جنگ و جنگ بی معنی ائتالف عربی" توصیف
ک��رد که "هیچ راهبردی ندارد و اهدافش ش��ک برانگیز اس��ت" .وی افزود :س��ازمان
دیدهب��ان حقوق بش��ر خواهان اعمال تحریم علیه ائتالف عربی و محمد بن س��لمان
ولیعهد سعودی شده است که باید او و سایر مسئوالن سعودی مجازات شوند.
الزم به ذکر اس��ت دیروز نیز س��عودی در چندین نوبت یمن را بمباران کرده
اس��ت .در واکنش به این تجاوزات یگان موش��کی ارتش و کمیتههای مردمی یمن
میگوید یک فروند موشک از نوع «قاهر إم  »2را به مقر نظامیان عربستان و آشیانه
بالگردهای آپاچی این کشور در استان نجران شلیک کرده است.
در همین حال از درون عربس��تان خبر میرس��د معارضان عربستانی ،خود را
برای اعالم جنبش��ی به نام «کرامه» آماده میکنند؛ جنبش��ی که بر اصالحات در
عربس��تان و نیز حمایت از مقاومت در لبنان و فلسطین تأکید دارد .وبگاه «العهد»
نس��خهای از اهداف و رویکردهای جنبش معارضان ش��خصی به نام «معن بن علی
الدوویش الجربا» آن را رهبری کند .این جنبش بر اصالحات در عربستان و حصول
حقوق ش��هروندان در این کشور تأکید دارد و عالوه بر آن بر حمایت از مقاومت در
برابر رژیم اشغالگر اسرائیل در لبنان و فلسطین تأکید میکند.

تاکید حریری بر تعامل با حزبالله

در رویکردی وحدتگرایانه ،نخس��ت وزیر لبنان در گفت وگو
ب��ا یک روزنامه آمریکایی تأکید کرد که حزب اهلل عامل ثبات
غ�رب آس�يا
این کشور بوده و او قصد مقابله با آن را ندارد.
«س��عد الحریری» نخس��ت وزیر لبنان در گفت وگو با روزنامه آمریکایی «وال
استریت ژورنال» تأکید کرد که حزباهلل یکی از احزاب سیاسی رسمی در لبنان به
شمار می رود و عامل ثبات این کشور نیز هست .بر اساس این گزارش ،وی افزود:
م��ا قصد مقابله و مواجهه با حزباهلل را نداری��م .الحریری همچنین تأکید کرد که
تالش می کند تا لبنان را از اختالفات میان ایران و عربستان دور نگاه دارد.
وی ادامه داد :روابط میان ایران و کشورهای عربی باید به صورت بهتری باشد
و به منافع ملی ما کمک کند .به عقیده الحریری« ،مس��ئله حزباهلل ب ُعد منطقهای
دارد و لبنان به تنهایی نمیتواند آن را حل[و فصل] کند» و از طرفی دیگر ،توقف
حض��ور حزباهلل در اقدامات جنگی [در منطقه] «نیازمند زمان اس��ت ...و ناممکن
اس��ت که یکش��به رخ دهد ...این مس��ئله با کاهش تع��داد نیروهایش در یمن و
عراق آغاز خواهد ش��د تا اینکه به ش��کل نهایی این کش��ورها را ترک کنند» .این
مواضع در حالی مطرح میش��ود که وزیر دادگستری ایاالت متحده اعالم کرد یک
گروه تحقیقاتی برای شناس��ایی افراد و سازمانهایی که از حزباهلل لبنان حمایت
میکنند در این وزارتخانه تشکیل شده است.
خب��ر دیگر از لبنان آنکه نبیه بری» رئیس پارلم��ان لبنان گفت که اطالعاتی
در دست دارد که نشان میدهد برخی طرفها در داخل و خارج لبنان هستند که
نمیخواهند انتخابات پارلمانی در این کشور برگزار شود.
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استارز اند استرایپز

تونس :به گزارش ایس��نا ،مس��ئوالن تونس��ی در
راس��تای اقدامات پیشدس��تانه به دلی��ل افزایش موج
اعتراض��ات ،تع��دادی از نیروهای ارت��ش را در نزدیکی
مقرهای حیاتی و تأسیس��ات مهم در پایتخت مس��تقر
کردن��د .جبهه مردمی خواهان ادامه تظاهرات ش��ده و
ب��رای برگ��زاری تظاه��رات گس��ترده در  ۱۴ژانویه به
مناس��بت هفتمین س��الروز انق�لاب  ۱۴ژانویه ۲۰۱۱
که به س��رنگونی نظام زین العابدین بن علی منجر شد،
فراخوان داده است.

این مناطق را پس گرفت .خبر دیگر از سوریه آنکه
فرس��تاده وی��ژه رئیس جمهوری روس��یه و هیأت
همراه وی با رئیس جمهوری س��وریه در دمش��ق
دی��دار و در مورد تح��والت این کش��ور و منطقه
گفتوگو کردند.
رئی��س جمهور س��وریه در ای��ن دیدار گفت

ک��ه پیروزیه��ای مهمی که ارتش این کش��ور به
کمک روس��یه و دیگر متحدانش در زمینه مقابله
با تروریس��م به دست آورد ،عامل تعیین کنندهای
در خنثی کردن طرحهای هژمونی و تجزیه غرب و
مزدوران آن در سوریه و منطقه بود.
این در حالی است که رئیسجمهور ترکیه در

ارت�ش آمری�کا از اع�زام واح�د مش�اوران ویژه

آمریکای�ی به افغانس�تان خب�ر داد /ارت��ش آمریکا با
ص��دور بیانیهای اعالم کرد در بهار س��ال جاری میالدی
 100نظامی آمریکایی از واحد ویژه «مش��اوره و کمک»
به افغانس��تان اعزام خواهند ش��د .ژنرال «مارک میلی»
رئیس س��تاد ارتش آمریکا اظهار داشت :ماموریت اصلی
این نیروها انجام عملیاتهای مشورتی و کمک رسانی به
کشورهای متحد و شرکای آمریکا در افغانستان است .وی
افزود :واحد مشاوران ویژه آمریکایی از طریق همکاری با
نیروهای محلی افغان ما را در رس��یدن به اهداف امنیتی
مان تا  25سال آینده در افغانستان کمک خواهد کرد.
روس�یه :افراد مسلح از هواپیماهای بدون سرنشین

خارجی استفاده می کنند /ستاد مشترک ارتش روسیه در
بیانیه ای اعالم کرد :گروه های مسلح در سوریه از هواپیماهای
بدون سرنشین خارجی در حمالت خود استفاده می کنند .در
این بیانیه آمده است :هواپیماهایی که به پایگاه های روسیه در
سوریه حمله کردند و از سوی تروریست ها در سوریه استفاده
شد برای اولین بار به کار گرفته می شد .در ادامه بیانیه گفته
شده اس��ت :بمب های به کار گرفته شده در این هواپیماها
ساخت اوکراین و دیگر کشورها بوده است.

مترجم :حسين ارجلو

گلف نیوز

افغانس�تان :ب��ه گزارش تس��نیم ،ارت��ش آمریکا
ب��ا صدور بیانی��های اعالم کرد که در بهار س��ال جاری
میالدی  100نظامی آمریکایی از واحد ویژه «مش��اوره
و کم��ک» ب��ه افغانس��تان اع��زام خواهند ش��د .ژنرال
«مارک میلی» رئیس س��تاد ارتش آمریکا اظهار داشت:
ماموریت اصلی این نیروها انجام عملیاتهای مش��ورتی
و کمک رسانی به کشورهای متحد و شرکای آمریکا در
افغانستان است.

ادلب چشمانتظار پیروزی ارتش سوریه

هشدار جمعیت الوفاق درباره هتک حرمت علما در

بحرین /رژیم آل خلیفه ش��یخ حمزه الدیری روحانی این
کشور را که به اتهام همبستگی با آیتاهلل شیخ عیسی قاسم
رهبر معنوی انقالب این کش��ور به یکسال حبس محکوم
ش��ده بود ،دستگیر کرد .رژیم آل خلیفه دوازدهم دی ماه
نیز شیخ محمود العالی نائب رئیس مجلس علمای شیعیان
بحرین را به اتهام همبستگی با آیتاهلل شیخ عیسی قاسم
رهبر معنونی انقالب این کش��ور بازداش��ت کرد .دستگاه
قضایی این رژیم ،روز س��ی و یکم اردیبهشت ماه گذشته
آیتاهلل شیخ عیسی قاسم رهبر معنوی انقالب بحرین را به
یک سال حبس محکوم و مصادره اموال بهمیزان  3میلیون
دینار و به پرداخت هزار دینار غرامت محکوم کرد.
ترامپ :احتماال روابط خوبی با رهبر کرهشمالی دارم/

«دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا گفته است« :احتماال
روابط بسیار خوبی با کیمجونگ اون( رهبر کرهشمالی) دارم...
من با افرادی ارتباط دارم که فکر میکنم شما از دانستن آن
شگفتزده میش��وید ».وی در پاسخ به این پرسش گفت:
«من نمیخواه��م درباره این موض��وع اظهارنظر کنم .من
نمیگویم که با او صحبت کردهام یا خیر .راحت میگویم که
من نمیخواهم در این زمینه اظهارنظری بکنم».

عرب تایمز

س�ودان :به گزارش فارس ،همزم��ان با تحرکات
نظام��ی مصر و اریتره در مرز س��ودان« ،عمر البش��یر»
رئیسجمهور س��ودان دس��تور آمادهباش نیروهای این
کش��ور را صادر کرد .س��ودان برای نخستین بار به طور
رسمی تهدیدات امنیتی دو همسایه خود مصر و اریتره
علیه این کش��ور به خصوص ب��ه دنبال تحرکات نظامی
آنها در منطقه «ساوا» واقع در مجاورت والیت «کسال»
در شرق سودان را اعالم کرد.

دمشق گامی دیگر برای مبارزه با تروریسم و اخراج نیروهای آمریکایی برداشت

خاورمیانه ،تاکید کرد کس��ی نباید جرأت تاسیس
یک دولت جدید در شمال سوریه داشته باشد.
از سوی دیگر وزارت خارجه سوریه ضمن انتقاد
از حمایت فرانس��ه از جبهه النصره ،تأکید کرد که
ارتش س��وریه در حال پاکسازی ادلب از تروریسم
النصره اس��ت .یک منبع در وزارت خارجه س��وریه
تأکید کرد که دمشق از اصرار وزارت خارجه فرانسه
بر گمراه کردن افکار عمومی این کشور در خصوص
رخدادهای سوریه و بهانه قرار دادن مسائل انسانی
ک��ه با هدف س��رپوش نهادن بر سیاس��تهای خود
انجام میدهد ،بسیار متعجب است.
تروریستهای جبهه النصره در نبردهای اخیر
«بیت جن» در ریف دمش��ق خود را از درعا به این
منطقه رساندند ولی در برابر ارتش سوریه شکست
خوردند و به درعا منتقل ش��دند؛ لذا احتمال دارد
ک��ه در این منطقه با ارتش س��وریه وارد درگیری
ش��وند .روزنامه ینی شفق ترکیه در گزارشی اعالم
کرد که س��ربازان انگلیس��ی و آمریکایی در شمال
سوریه یونیفرم نیروهای حزب کارگران کردستان
ترکی��ه (پ.ک.ک) و یگانه��ای مداف��ع خل��ق
(ی.پ.گ) را به تن کردهاند.
وزارت خارجه روس��یه اعالم کرد ،واش��نگتن
در منطق��ه التنف س��وریه ک��ه به ط��ور دوفاکتو
توس��ط نیروهای آمریکایی اش��غال ش��ده اس��ت،
محدودیته��ای بس��یاری را ب��رای جلوگیری از
ارس��ال کمکهای انسان دوس��تانه به این منطقه
اعمال کرده اس��ت .خبر دیگر آنک��ه معاون وزیر
خارجه س��وریه ضم��ن انتقاد از حض��ور نیروهای
آمریکای��ی و ترکیهای در خاک این کش��ور ،تأکید
کرد که قانون اساس��ی س��وریه باید در خاک این
کشور تدوین شود.

معارض�ان عربس�تانی ب�رای اعالم جنب�ش علیه

آلسعود آماده میشوند /معارضان عربستانی ،خود را برای
اعالم جنبش��ی به نام «کرامه» آماده میکنند؛ جنبشی که
بر اصالحات در عربستان و نیز حمایت از مقاومت در لبنان
و فلسطین تأکید دارد .وبگاه «العهد» نسخهای از اهداف و
رویکردهای جنبش معارضان شخصی به نام «معن بن علی
الدوویش الجربا» آن را رهبری کند .این جنبش بر اصالحات
در عربستان و حصول حقوق شهروندان در این کشور تأکید
دارد و عالوه بر آن بر حمایت از مقاومت در برابر رژیم اشغالگر
اسرائیل در لبنان و فلسطین تأکید میکند.
دیده بان حقوق بش�ر :بن سلمان باید مجازات شود/

"ساره لیا" مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان دیده
بان حقوق بشر جنگ کنونی در یمن را "احمقانه ترین جنگ و
جنگ بی معنی ائتالف عربی" توصیف کرد که "هیچ راهبردی
ندارد و اهدافش شک برانگیز است" .وی افزود :سازمان دیده بان
حقوق بشر خواهان اعمال تحریم علیه ائتالف عربی و محمد بن
سلمان ولیعهد سعودی شده است که باید او و سایر مسئوالن
سعودی مجازات شوند .ساره لیا گفت" :دیده بان حقوق بشر
دفاتری در یمن دارد که استفاده عربستان از برخی سالح ها و
فروشندگان آنها به عربستان را مشخص کرده اند.

دیلی استار

آلم�ان :آسوش��یتدپرس ب��ه نقل از تع��دادی از
نماین��دگان بوندس ت��اگ (پارلمان آلم��ان) از حصول
توافق برای تش��کیل دولت جدید این کش��ور خبر داد.
حزب آنگال م��رکل صدر اعظم آلم��ان ،همراه با حزب
سوسیال دموکرات سالهاست که اداره آلمان را بر عهده
دارند .حزب سوسیال دموکرات اما پس از انتخابات ماه
س��پتامبر اعالم کرد به مخالفان دولت خواهد پیوست.
این حزب پس از شکس��ت تالش مرکل برای تش��کیل
دولت با دو ح��زب کوچکتر در ماه نوامبر قبول کرد در
تشکیل دولت شرکت کند.

گروه بينالملل مبارزه با تروریس��م همچنان
اولویت س��وریه و متحدانش
گ�زارش آخر
اس��ت چنانک��ه ،ارت��ش و
نیروهای همپیمانش موفق شدند در جنوب شرق
اس��تان حلب و در درگیری با تروریستهای جبهه
النصره دو روستای دیگر را آزاد کنند.
ارت��ش س��وریه و نیروهای متح��د آن بعد از
درگیریهای شدید با تروریستهای «جبههالنصره»
در ریف جنوب شرقی حلب ،روستاهای «ام خان و
ام العمد القبلی» را آزاد کردند .ام خان و ام العمد
القبلی در غرب و شمال غرب «تل صبحه» واقع در
جنوب غرب ش��هرک «خناصر» واقع شده است .با
این پیشروی ،فاصله تالقی نیروهای سوری مستقر
در اس��تانهای حلب ،حم��اه و ادلب به کمتر از 7
کیلومتر تقلیل یافت.
نیروهای مقاومت نیز روس��تاهای «حوارین»،
«رملة»« ،مزیعلة»« ،نوارة» و «رسم الشیخ» را به
همراه منطقه «تل الصبحه» واقع در غرب خناصر
آزاد کردند .در جنوب استان ادلب نیز ارتش سوریه
در  2کیلومت��ری فرودگاه نظام��ی «ابوالظهور» با
تروریس��تها درگیر اس��ت .اگر ارتش سوریه بتواند
ای��ن فرودگاه نظامی را آزاد کند ،تروریس��تها در
منطقه شرق این فرودگاه با مسافتی بالغ بر 2000
کیلومت��ر محاصره خواهند ش��د .از س��وی دیگر،
نیروهای هوایی س��وریه میتواند با استقرار دوباره
در ای��ن ف��رودگاه از طریق هوایی ،اق��دام به اعزام
نیروی گسترده به جبهه ادلب کنند.
تروریس��تهای جبه��ه النص��ره والح��زب
الترکس��تانی از صبح روز پنجش��نبه عملیاتی در
جنوب استان ادلب آغاز کردند و موفق شدند چند
منطقه را اشغال کنند ،ولی ارتش سوریه بالفاصله

دنبال ایجاد س��اختارهای جدید نظامی در حوزه کردی اس��ت.
طرح��ی ک��ه بر اس��اس آن ادامه بح��ران در س��وریه و تجریه
بخشهایی از این کش��ور دنبال میش��ود .اق��دام آمریکا قطعا
زمینهساز بحرانهای امنیتی و حتی جغرافیایی برای ترکیهای
میش��ود که دارای  20میلیون نف��ر جمعیت کردی بوده و هر
تغییری در س��اختار کردی منطقه را خط قرمزی میداند که با
یکپارچگی این کش��ور ارتباط دارد .تحرکات ارتش سوریه در
ادلب میتواند مولفهای برای مقابله با این رفتارهای آمریکا باشد
در حالی که منفعت آن به ترکیه نیز خواهد رسید.
ب��ا توجه به این حقایق میت��وان گفت که ترکیه به جای
رویکرد انتقادی به س��وریه و حتی انجام برخی اقدامات نظامی
مخرب باید در مس��یر همگرایی با سوریه از جمله در ادلب گام
ب��ردارد .قطعا مناف��ع امنیتی که برقراری امنیت در س��وریه و
مب��ارزه با تحرکات آمریکا برای ترکیه به همراه خواهد داش��ت
بس��یار بیشتر از منافعی است که با حفظ موقعیش در ادلب به

دست میآورد.
ترکیه با رویکرد س��ازنده به نشستهای آستانه در موضوع
سوریه و دوری از همگرایی با ائتالف آمریکایی توانست اهداف
و منافع بس��یاری کس��ب و حتی نام خود را در جمع مبارزان
با تروریس��م قرار دهد .رویهای که در صورت استمرار آن قطعا
منافع داخلی ،منطقهای و جهانی بسیاری برای ترکیه به همراه
خواهد داش��ت بویژه اینکه آمریکا ت�لاش دارد تا بحران را در
منطقه حفظ و سیاس��ت تجزیه کش��ورها را اجرایی سازد که
تحقق آنها در سوریه قطعا دامنگیر ترکیه نیز خواهد شد.
ب��ر این اس��اس میتوان گفت که ترکیه ب��ه جای رویکرد
انتق��ادی به س��وریه باید رویکرد حمایت��ی را در پیش گیرد و
منافع بلندمدت ش��امل امنی��ت و ثبات در منطق��ه را قربانی
منافع جزیی نظیر س��لطه بر ادلب نسازد .رویهای که پایبندی
به تعهدات نشستهای آستانه محور اصلی تحقق آن را تشکیل
میدهد.

سعد الحریری :حزب اهلل عامل ثبات لبنان است و با

آن مقابله نمیکنیم« /سعد الحریری» نخست وزیر لبنان
تأکید کرد حزب اهلل یکی از احزاب سیاسی رسمی در لبنان
به ش��مار می رود و عامل ثبات این کش��ور نیز هس��ت .بر
اس��اس این گزارش ،وی افزود :ما قصد مقابله و مواجهه با
حزب اهلل را نداریم .الحریری همچنین تأکید کرد که تالش
می کند تا لبنان را از اختالفات میان ایران و عربستان دور
نگاه دارد .وی ادامه داد :روابط میان ایران و کشورهای عربی
باید به صورت بهتری باشد و به منافع ملی ما کمک کند.
جنگنده اماراتی حری�م هوایی قطر را نقض کرد/

دولت قطر در ابالغیه خود به ش��ورای امنیت اعالم کرده
اس��ت که یک جنگنده اماراتی دس��امبر گذش��ته حریم
هوایی این کشور را نقض کرده است .قطر در این ابالغیه
خود آورده اس��ت که در صورت تکرار نقض حریم هوایی
خود توس��ط جنگندههای اماراتی ،اقدامات الزم را برای
دف��اع از مرزه��ا ،حریم هوایی و امنی��ت ملی خود و نیز
حف��ظ حق حاکمیت مش��روع خود اتخ��اذ خواهد کرد.
نقض حریم هوایی قطر توسط جنگنده اماراتی در حالی
است که چهار کشور عربستان ،امارات ،بحرین و مصر از
بیش از  7ماه است قطر را تحریم کرده اند.

