
یک زن بلوچ اهل سنت، سفیر ایران در برونئی خواهد 
شد

حمیرا ریگی، فرماندار شهرستان قصرقند در استان سیستان و بلوچستان، 
قرار است به عنوان سفیر جدید ایران در برونئی دارالسالم )بندر سری 

بگاوان( عهده دار این سمت شود .
 به گزارش فارس، ریگی اولین فرماندار زن در دولت یازدهم و اولین فرماندار زن 
اهل سنت است. وی پیش از این نیز بخشدار شهر بندری چابهار بوده است. ریگی 
رئیس اداره بهزیستی چابهار، مشاور مدیرکل بهزیستی سیستان و بلوچستان، دبیر 
کمیسیون امور بانوان فرمانداری چابهار و دبیر کمیسیون شورای شهر چابهار نیز 

بوده است.
وی کارشناس ارشد فناوری اطالعات و متولد سال 1354 چابهار است. وی از 28 
فروردین 1393 فرماندار شهرستان قصرقند است. گفتنی است، چندی پیش هم 
»پروین فرشچی« معاون  سازمان حفاظت محیط زیست نیز به عنوان سفیر جدید 
کشورمان در هلسینکی فنالند و به عنوان دومین سفیر زن پس از پیروزی انقالب 

اسالمی انتخاب شد.

تاسیس دفتر رابط دائم میان کره شمالی و کره جنوبی
روز گذشته طی مراسمی، دفتر رابط دائم بین دو کره در منطقه حائل بین 
دو کشور تاسیس و اعالم شد که هدف از این اقدام، تالش برای بهبود روابط 

پس از چندین دهه خصومت است.
به گزارش بی بی سی، این اقدام با تالش ایاالت متحده و متحدان منطقه ای آن 
کشور جهت وادار کردن دولت کره شمالی به تسریع در روند توقف برنامه های 
هسته ای و موشکی همزمان شده است. قرار است تا چند روز دیگر کیم جونگ اون، 
رهبر کره شمالی، و مون جائه این، رئیس جمهوری کره جنوبی برای سومین بار در 
سال جاری با یکدیگر مالقات کنند. در مراسم افتتاح دفتر رابط در مجتمع صنعتی 
کائسونگ، در داخل مرز کره شمالی، ری سون گوون، سرپرست هیات اعزامی کره 
شمالی گفت که با تاسیس این دفتر، دو طرف می توانند از طریق تماس سریع و 
گفت وگوهای مرتبط با روابط دو کره، گام هایی اساسی به سوی صلح، رفاه و وحدت 
شبه جزیره بردارند. تا پیش از این، ارتباط بین دو کره از طریق یک خط ویژه فاکس 
و تلفن برقرار بود که معموال با وخامت روابط قطع می شد. به گفته چو میونگ  گیون، 
وزیر وحدت در کابینه کره جنوبی که در این مراسم حضور داشت، تاسیس دفتر 
رابط دایم این امکان را فراهم می آورد تا دو طرف در طول 24 و هفت روز هفته در 

تماس با هم باشند.

آمریکا به دنبال مذاکرات  تجاری با چین

وزیر  کرد:  اعالم  سفید  کاخ  اقتصادی  شورای  سرپرست  کودالو،  لری 
خزانه داری آمریکا نامه ای را برای دعوت از مقامات ارشد چین ارسال کرده 

است، اما او جزئیات بیشتری در این باره بیان نکرد.
کودالو اضافه کرد: برخی مباحث و اطالعات دریافت کرده ایم مبنی بر اینکه دولت 
چین خواهان ادامه مذاکرات تجاری است. برهمین اساس استیون مونچین نامه 

دعوت ارسال کرده است. 
به گزارش رویترز، دو منبع نزدیک نیز اعالم کردند: دعوت مونچین از همتای 
چینی خود یعنی برای مشاور ارشد اقتصادی شی جین پینگ ارسال شده است. بیش 
از ۶۰ درصد از شرکت های آمریکایی اعالم کردند که اقدامات تعرفه ای آمریکا بر 
عملیات تجاری آنها تاثیر گذاشته است. کودالو اضافه کرد: من فکر می کنم که بهتر 
است به جای صحبت نکردن به گفت وگو بپردازیم. دولت چین نیز خواهان این مساله 
است. وی درباره مذاکرات تجاری بیشتر میان دولت ترامپ و چین گفت: اگر آنها به 
صورت جدی وارد مذاکرات شوند، این مذاکرات ماه ها ادامه می یابد اما من نمی توانم 

چیزی را تضمین کنم.

دستیار ارشد نتانیاهو به اتهام آزار جنسی کناره گیری 
کرد

در پی طرح چند اتهام آزار جنسی، یکی از دستیاران ارشد بنیامین نتانیاهو 
نخست وزیر اسرائیل از کار خود کنار رفت. دیوید کیس که سخنگوی 
نتانیاهو بود گفته است می خواهد نام خود را از اتهامات دروغ و گمراه کننده 

پاک کند.
در همین راستا، روزنامه »تایمز آو اسرائیل« گزارش داده است 12 زن، کیس را به 
آزار جنسی متهم کرده اند. جولیا ساالزار، نامزد سنا از ایالت نیویورک روز سه شنبه 
هفته پیش کیس را به آزار جنسی در انظار عمومی متهم کرد. شیندی ریس، 
خبرنگار روزنامه وال  استریت ژورنال نیز کمی بعد در حساب توئیتری خود نوشت او 
هم برخورد وحشتناکی را با کیس تجربه کرده است و اضافه کرد: رفتار زننده آقای 

کیس با زنان شهره خاص و عام است و او هیچ درکی از کلمه »نه« ندارد.
به گزارش روزنامه تایمز آو اسرائیل  1۰ زن دیگر که خواستار افشا نشدن 
نام شان هستند نیز اتهام های مشابهی را علیه کیس مطرح کرده اند. به گزارش 
کامال  گفت:  بیانیه ای  در  پنجشنبه  روز  دارد  سال   34 که  کیس  بی.بی.سی 
مطمئن است که حقیقت نهایتا روشن خواهد شد. در این بیانیه آمده است: 
پاک  برای  مطرح شده،  من  علیه  که  گمراه کننده ای  و  دروغ  اتهامات  پی  در 
کردن نامم درخواست کرده ام که از کار مرخص شوم. تایمز آو اسرائیل  به نقل 
از منابعی نوشته: از کیس خواسته شده که به دلیل رفتارهایش از مراجعه به 
برخی مراکز و دفاتر در نیویورک بپرهیزد. گفتنی است روز پنجشنبه گذشته 
چندین سیاستمدار اسرائیلی از نتانیاهو خواستند تا زمانی که حقیقت درباره 

این اتهامات روشن شود کیس را از کار معلق کند.

 از دیدگاه پیالر، علیرغم آنکه ممکن است حوادث عراق با 
پیشنهاد توافق از سوی ایران در سال ۲۰۰۳ ارتباط داشته 
باشد. اما زمانی که ایران در سال ۲۰۰۳ برای مذاکره اعالم 
آمادگی کرد، برنامه هسته ایش از دوره های بعدی پیشرفت 
بسیار کمی داشت. در آن زمان، تهران آماده توافق بود، 

چون چیز زیادی برای از دست دادن نداشت.
 برخی محافل در آمریکا، به تدریج استدالل می کنند که تهدید به 
حمله نظامی، باعث می شود ایران به پای میز مذاکره بیاید و تسلیم 
شود. اما یک تحلیلگر کهنه کار آمریکایی این استدالل را رد کرد. به 
گزارش فرارو، در میان محافل آمریکایی، بحث درباره به کارگیری 
بهترین سیاست درباره ایران، همواره در جریان بوده است. چنین 
بحث هایی با خروج یکجانبه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از 
توافق هسته ای شدت گرفته است. در این میان، برخی از سیاست 
تغییر رژیم در ایران و برخی دیگر از گفتگو بین دو کشور حمایت 
می کنند. در ادامه این بحث ها، پُل پیالر، افسر سابق سازمان سیا و 
تحلیلگر کنونی، به نقد یکی از طرفداران برجسته تشدید فشار بر 
ایران، از جمله فشار نظامی، پرداخت. پیالر طی یادداشتی در وبگاه 
نشنال اینترست نوشت:" آمیتای اتسیونی )جامعه شناس برجسته 
اسرائیلی-آمریکایی(، در نوشته ای در سال 2۰11، ‘کاهش مداخله 
آمریکا’ در منطقه و ‘سیاست های توسعه طلبانه ایران’ را عامل 
کاسته شدن از نفوذ آمریکا در خاورمیانه دانسته است. اما یک 
)دلیل( کاهش واضح مداخله آمریکا در آن زمان، خروج نیرو های 
آمریکایی از عراق پس از هشت و نیم سال جنگ در آنجا بود. در 
15 سال گذشته، جنگ آمریکا در عراق بود که بیش از هر تحول 
دیگری در خاورمیانه، نفوذ ایران را توسعه داد. اگر این نفوذ، نگرانی 
عمده باشد، پس واضح است که اردوکشی های نظامی آمریکا روش 

محدود کردن آن نیست".
 اتسیونی اخیرا هشدار داده که "اتحاد شیعی"، احتماال بر منطقه 
مسلط خواهد شد و منطقه را پرورشگاه تروریسم فراملی خواهد 
کرد. پیالر این هشدار را "عجیب" دانسته، زیرا سنی ها را بر شیعه ها 
در خاورمیانه ترجیح می دهد. چرا که به گفته پیالر، در 25 سال 
گذشته تروریسم فراملی، مشکلی بوده که بیشتر از بخش سنی 
نزاع شیعی-سنی نشأت گرفته است و مهمترین پرورشگاه آن 
هم تندروی و عدم تحمل وهابیت سعودی بوده است. اتسیونی 
معتقد است که هرگونه کاهش در نقش آمریکا به عنوان "حامی 
استراتژیک" برخی کشور های مشخص، جایگاه آمریکا به عنوان 
رهبر جهانی را تضعیف و دیگران را به سمت "تمایل به چین 
و روسیه" سوق خواهد داد. اما پیالر معتقد است که به لحاظ 
تاریخی، دولت های )آمریکا( به این شکل اولویت ها، تعهدات و 

اعتبار سایر کشور ها را ارزیابی نمی کنند.
 اعتماد جهانی به آمریکا به غوطه ور شدنش در دشمنی های 
به  نسبت  آن ها  در  آمریکا  که  نزاع هایی  ندارد.  بستگی  محلی 
کشور های محلی، منافع کمتری دارد. بویژه آنکه در جا هایی که 

هیچ تعهدی شبیه به پیمان ناتو وجود ندارد. عالوه بر این، بسیاری 
کشورها، روابط شان با مسکو و پکن را بنا به دالیل متعدد که 
ارتباط کم یا اصال هیچ ارتباطی با آمریکا ندارند، شکل می دهند. 

اتسونی، گزینه جنگ نیابتی را رد می کند و از گزینه تقابل 
مستقیم با ایران حمایت می کند. از دیدگاه اتسیونی این تقابل 
تا زمانی که تحریم ها کارآمد ها هستند از طریق آن ها صورت 
می گیرد، اما در صورت شکست تحریم ها، تقابل نظامی شکل 
می گیرد. پبالر این سیاست را با سیاست کنونی ترامپ در برابر 
ایران مطابق می داند. به گفته پیالر سیاست ترامپ، دلگرم کننده 
نیست. زیرا وضعیت سیاسی در ایران تغییر کرده و به دلیل دبه 
کردن ترامپ در برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( میانه رو هایی 

که طرفدار گفتگو با غرب بودند، بی اعتبار شدند. 
به گفته این مقام سابق سیا، سیاست کنونی آمریکا فاقد گزینه 
استراتژیک تعامل است. گزینه ای که آمریکا می تواند به موجب آن 
با ایران برای پیگری اهدافش مذاکره و تعامل کند. پیالر افزود:" 
اگر چه تحریم ها، بخشی از انگیزه ایران برای مذاکره بر سر برجام 
برای  رویکرد فقط فشار،  نبود.  ماجرا  تحریم ها همه  اما  بودند، 
سال ها امتحان شده بود که در آن تحریم های بیشتری هم اعمال 
شد. واکنش ایران، چرخاندن سانتریفیوژ های بیشتر و غنی سازی 
بیشتر بود. این چرخه تنها زمانی متوقف شد که آمریکا نه تنها به 

مذاکره متمایل شد بلکه درخواست نشدنی غنی سازی صفر را هم 
کنار گذاشت". واکنش ایران به تهدید نظامی اتسیونی استدالل 
می کند که به کارگیری تهدید نظامی علیه ایران از سوی آمریکا، 
بسیار کارآمد است و در این زمینه به حجم گله مندی ایرانیان از 
خسارت های سنگین جنگ هشت سال با عراق در دهه 198۰ 
اشاره می کند. در حقیقت، ایرانیان از هزینه های جنگ آگاه هستند 

و مقامات آن ها امروز دنبال جنگ نیستند.
 اما پیالر در رد استدالل اتسیونی ادامه داد به لحاظ نظری، 
دفع جنگ با تسلیم شدن در برابر خواسته های کشور دیگر جهت 
اجتناب از تهدید حمله متفاوت است. برای همه ملت ها، به جز 
ضعیف ترین و زبون ترین آن ها، یک مسائلی وجود دارد که چنان 
مهم هستند که ارزش تحمل ریسک مورد حمله قرار گرفتن را 
دارند. به طور خالصه، مسائل خاص، مهم هستند. درست نیست 
که به همین سادگی بگوییم با تهدید نظامی، ایران تسلیم می شود. 
از دیدگا پیالر، علیرغم آنکه ممکن است حوادث عراق با پیشنهاد 

توافق از سوی ایران در سال 2۰۰3 ارتباط داشته باشد.
 اما زمانی که ایران در سال 2۰۰3 برای مذاکره اعالم آمادگی 
کرد، برنامه هسته ایش از دوره های بعدی پیشرفت بسیار کمی 
داشت. در آن زمان، تهران آماده توافق بود، چون چیز زیادی برای 
از دست دادن نداشت. پس از آن زمان، برنامه هسته ای ایران به 

لحاظ فیزیکی و محبوبیت عمومی پیشرفت کرد. قدرت نمایی 
آمریکا، ایرانی ها را به تسلیم کامل برنامه هسته ای ترغیب نخواهد 
کرد. به تعبیر پیالر، تمایل ملت پرافتخار ایران برای تسلیم به جای 
مبارزه با تهدیدات نظامی بیگانگان، به هیچ وجه از سایر ملت ها 
بیشتر نیست. حوادث 15 سال گذشته ادعای اتسیونی را -مبنی 
بر اینکه تهدید معتبر حمله نظامی به احتمال زیاد ایران را به 
مذاکره متمایل خواهد ساخت- تایید نمی کند. به گفته پیالر، ایران 
پس از سال 2۰۰3 هرگز برنامه هسته ایش، بخصوص غنی سازی 

هسته ای، را متوقف نکرد.
 تا زمان توافق اولیه در سال 2۰13 در جریان مذاکرات برجام، 
ایران توسعه ظرفیت غنی سازی را ادامه داد. دولت اوباما از دولت 
بوش که در باتالق عراق گرفتار بود، تمایل کمتری برای متمرکز 
کردن سیاستش در قبال ایران بر تهدید حمالت نظامی داشت. 
آنچه تفاوت ایجاد کرد و چرخه افزایش غنی سازی در ازای افزایش 
تحریم ها را شکست، تمایل آمریکا به وارد شدن در یک فرآیند بده 
بستان بود. پیالر در پایان با بیان اینکه، تهدیدات نظامی احتماال در 
مسئله ایران کارآمد نیستند، از آمریکایی ها خواست که از جنگ 
ایران و عراق درس بگیرند. طبق ادعای پیالر، صدام حسین دو 
سال پس از شروع جنگ، خواستار آتش بس شد، اما ایران علیرغم 

خسارت ها، این پیشنهاد را نپذیرفت.
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ارسال تجهیزات نظامی و نیروهای کماندوی ترکیه به مرزهای سوریه
ارتش ترکیه تجهیزات نظامی و نیروهای ویژه کماندوی خود را به مناطق مرزی مشترک با سوریه اعزام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، ارتش ترکیه نظامیان و نیروهای ویژه کماندوی خود را برای تقویت حضور نظامی اش در مرزهای 

مشترک با سوریه در جنوب این کشور به این منطقه اعزام کرد. هم چنین تجهیزات نظامی ارتش ترکیه طی ساعات گذشته از طریق مرزهای مشترک میان دو کشور وارد حومه شمالی ادلب شده است. این تجهیزات نظامی روز گذشته به منطقه 
ریحانلی واقع در استان هاتای ترکیه وارد شده بود. این در حالیست که گزارش های خبری از احتمال اقدام گروه های تروریستی برای اجرای یک حمله شیمیایی در ادلب سوریه و انداختن مسئولیت آن بر عهده ارتش این کشور حکایت دارد.

اخبار پُل پیالر، افسر سابق سازمان سیا بررسی کرد:

آیا سیاست کنونی آمریکا، ایران را به پای میز مذاکره می کشاند؟

 صهیونیست ها به شکست درمهارتونل مقاومت اعتراف کردند

یک مقام نیروی زمینی ارتش رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که سامانه مقابله با 
شبکه تونل های نیروهای مقاومت فلسطین در غزه خطر را دفع نکرده و کارایی ندارد.
به گزارش روز جمعه ایرنا،پایگاه خبری روزنامه 'القدس العربی' چاپ لندن به نقل 
از روزنامه صهیونیستی 'هاآرتص' نوشت:'ایالن اسیاج' نظامی صهیونیستی گفت که 

سامانه زیرزمینی مقابله با تونل ها خطرات را به طور کلی از بین نخواهد برد.
اسیاج مدعی شد:با اینکه قرار است سامانه مذکور فعال باشد اما فعالیتش را نمی 

شود 1۰۰درصد تضمین کرد زیرا هر سامانه امنیتی قابل نقض است.
این در حالی است که مقام های سیاسی ، نظامی رژیم صهیونیستی پیشتر مدعی 
شدند که سامانه زیر زمینی به طور کامل خطر تونل های نیروهای مقاومت فلسطینی 

را از بین خواهد برد.
اسیاج با اعتراف به اینکه تونل های زیر زمینی در غزه برای خود یک جهان کامل 
است و با تونل هایی که ما می شناسیم تفاوت دارد، افزود: این تونل ها شبکه های 

بسیار بزرگی بوده که ورودی های آنها در خانه ، شرکت یا نهادها است .
وی ادامه داد: شبکه تونلی همزمان به یک سری تونل های دیگر مرتبط بوده و شبیه 

تونل قطار بعضی کشورها است.
این مقام نظامی صهیونیست با یادآوری اینکه مقابله نظامی در غزه با خطراتی روبه 
رو است، گفت: نظامیان ما در غزه با مشکالتی روبه رو هستند که پیشتر آنها را تجربه 

نکردند.
وی با یادآوری اینکه حماس احداث تونل در منطقه مرزی میان نوار غزه و فلسطین 
اشغالی را کاهش داده است در عین حال افزود:اما شبکه تونل ها در نوار غزه تقویت 
شده و حماس تالش می کند در جنگ بعدی ارتش اسرائیل را به داخل نوار غزه 

بکشاند تا بهتر بتواند بر آنها غلبه کند.
وی تونل ها را خطرناک ترین چالش پیش روی نظامیان خود در صورت ورود به 

نوار غزه دانست.
نظامی صهیونیستی با اشاره به آموزش ویژه نظامیان خود برای مقابله با نیروهای 

مقاومت در داخل تونل ها ، این امر را مهمترین مشکل کنونی دانست.
ارتش رژیم صهیونیستی برای شناسایی تونل های حماس در اطراف غزه یک واحد 
فنی تشکیل داده است. تونل هایی که به منشا نگرانی صهیونیست های ساکن نزدیک 

این منطقه تبدیل شده اند.
واحد فنی مذکور متشکل از کارگاه های ویژه و اتاق های کنترل و بررسی است و از 
حدود دو سال پیش جدیدترین وسایل و ابزارهای شناسایی تونل ها را در آن مستقر 
کرده و تعدادی از مهندسان، زمین شناسان، دانشمندان فیزیک، کارشناسان فناوری و 
افسران سازمان اطالعات در این واحد کار می کنند. عوامل این واحد فنی در آزمایشگاه 
براساس پژوهش های علمی از جمله پاکسازی اراضی و ترسیم خطوط آن کار می کنند 

و به طور کامل با یگان های مسلح سازمان اطالعات و نیروهای مسلح همکاری دارند.
در تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه در سال 2۰14، فلسطین در اجرای تعدادی از 
عملیات خود علیه نیروهای اشغالگر از این تونل ها کمک گرفت و این رژیم از آن زمان 

به دنبال توسعه ابزار تکنولوژیک برای رصد و کشف آنهاست.

در برگزاری دیدارهای رئیس جمهوری  در مضیقه بسیاری هستیم
تشریفات  و  مراسم  معاون  حسین پور  بهمن 
ایسنا  با  گفت و گو  در  رئیس جمهوری  دفتر 
اظهار داشت: ما در برگزاری دیدارهای رئیس 

جمهوری در مضیقه بسیاری هستیم. 
به  امروز  ساختمان جمهوری مجموعه سعدآباد که 
عنوان محل برگزاری جلسات رسمی رئیس جمهوری با 
مقامات خارجی مورد استفاده قرار می گیرد، اصال برای 
این کار ساخته نشده است. در این مجموعه فضا فقط 
و محل  است  فراهم  در جلسات  نفر  برای حضور 12 
مناسبی برای هیات های پر جمعیت وجود ندارد. وی 
همچنین با اشاره به برگزاری نشست سه جانبه روسای 
جمهوری ایران، ترکیه و روسیه گفت: به عنوان مسئول 
برگزاری اجالس سه جانبه تهران می گویم که این اجالس افتخار ایران بود. با توجه به امکانات موجود و محدودیت های زمانی که در 
برگزاری اجالس با آن مواجه بودیم و به شهادت رسانه های خارجی و تقدیر و تشکرهایی که از سوی هیات ها عنوان شد، اجالس اخیر در 
مقایسه با اجالس هایی که در سایر کشورها برگزار می شود، جزو بهترین اجالس ها بود و هم به لحاظ محتوایی و هم به لحاظ تشریفاتی 

آبرویی برای ایران شد.

تهدید مقتدی صدر برای پیوستن  به اپوزیسیون
رهبر جریان صدر عراق تهدید کرد، در صورتی که مخالفت گروه های سیاسی با پیشنهادهای او برای کاندیداتوری 
شخصیت های مستقل جهت تصدی پست نخست وزیری این کشور ادامه داشته باشد، وی به اپوزیسیون ملحق خواهد شد.

به گزارش شبکه سومریه نیو ز، وی در صفحه توئیتر خود نوشت: با شخصیت های بزرگ عراق در مورد کاندیداتوری چند شخصیت 
تکنوکرات و مستقل برای پست نخست وزیری به توافق رسیدیم. نامزد منتخب پست نخست وزیری باید وزرای کابینه خود را به دور از 
تقسیم بندی های جناحی، طائفه ای و نژادی و بر اساس معیارهای درست و مورد قبول و همچنین بر اساس تخصص، عملکرد درست و 
مهارت انتخاب کند. رهبر جریان صدر عراق در ادامه اظهار داشت که برخی از شخصیت های سیاسی بالفاصله گزینه وی مبنی بر انتخاب 
شخصیت های مستقل و تکنوکرات را رد کردند تا از این طریق عراق را به خانه اول برگردانند و افراد فاسد در لباسی جدید پا به عرصه 
قدرت بگذارند و احزاب و نهادهای اقتصادی وابسته به این افراد نیز بر حق و حقوق مردم مسلط شوند. وی ادامه داد: در صورتی که آنها به 

این رویکردشان ادامه دهند، من پیوستن خود را به اپوزیسیون اعالم خواهم کرد.

هیچ کشوری درباره امنیت ملی  خود مماشات نمی کند
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: هیچ کشوری درباره امنیت ملی، تمامیت ارضی و تجاوز در هر شکل آن 

به مردم و خاک خود هرگز سکوت و مماشات نمی کند.
وی در واکنش به ابراز نگرانی وزارت خارجه فرانسه از اقدام ایران علیه تروریست ها در شمال عراق، با رد اظهارات مطرح شده، یادآور شد: 
ایران از قبل نسبت به تحرکات و اقدامات تروریستی و خرابکارانه این گروه تروریستی هشدارهای الزم را در دفاع از کیان کشور  به دولت 

عراق و مقامات اقلیم کردستان عراق داده بود. 
قاسمی تاکید کرد: ایران به دفعات در بیان مواضع خود بر مقابله با تروریسم و خشونت طلبی در هر شکل آن در مرزهای خود هشدارهای 

الزم را صریحا اعالم داشته است و بر این سیاست اصولی خود قاطعانه پای خواهد فشرد. 
وی با انتقاد از سکوت دولت فرانسه در قبال اقدامات تروریستی هدایت شده قبلی از داخل خاک عراق، علیه امنیت و تمامیت ارضی 

ایران، خواستار واقع بینی مقامات فرانسوی شد.

یگان های مدافع خلق ممکن است  به نفع اسد وارد ادلب شوند
ترکیه  امور خارجه  مولود چاووش اوغلو وزیر 
شبه  که  نوشت  نیویورک تایمز  به  نامه ای  در 
ممکن  کرد  خلق  مدافع  یگان های  نظامیان 
است به دولت سوریه در عملیات ادلب کمک 

کنند.
خود  نامه  در  اوغلو  چاووش  رویترز،  گزارش  به 
مورد  را  مساله  این  باید  واشنگتن  که  داد  هشدار 
بررسی قرار دهد که متحدان واقعی اش در منطقه 

چه کسانی هستند.
گزارش های  است:  آورده  نامه  این  ادامه  در  وی 
جدید نشان می دهد که یگان های مدافع خلق کرد 
که یک گروه تروریستی فعال در سوریه هستند و 
سالح و کمک مالی از آمریکا دریافت می کنند، با بشار اسد )رئیس جمهوری سوریه( ائتالفی تشکیل داده اند و به عنوان بخشی 
از توافق ژوئیه برای کمک به او به منظور بازپس گیری ادلب از دست شورشی ها نیرو اعزام می کنند. گفتنی است آمریکا و 
ترکیه اگرچه هر دو از مخالفان دولت سوریه هستند اما در مورد یگان های مدافع خلق اختالف نظر دارند. آمریکا این نیروها را 

از متحدان خود می داند اما ترکیه آنها را شاخه ای از پ.ک.ک می داند.


