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بایدن و مکرون درباره ایران 
گفت وگو می کنند

روســای جمهور آمریکا و فرانسه در دیدار آتی شان 
درباره توافق هسته ای گفت وگو خواهند کرد.

به گزارش ایســنا به نقل از شــبکه المیادین، بنا 
بر گفته جــان کربی، هماهنگ کننــده ارتباطات 
راهبردی شــورای امنیــت ملی آمریــکا، امانوئل 
مکرون، رییس جمهور فرانسه قرار است برای دیدار 
با جو بایدن، همتای آمریکایی اش، روز چهارشنبه به 

واشنگتن سفر کند.
در دستور کار دیدارها و گفت وگوهای روز پنج شنبه 
مکــرون با بایدن، عالوه بــر همکاری های دوجانبه،  
موضوع توافق هسته ای ایران از مهم ترین موضوعات 
مورد بحث خواهد بود. حضور چین در منطقه هندو 
پاســیفیک و وضعیت ناامن ســاحل آفریقا از دیگر 

موضوعات مورد بحث خواهد بود.

میقاتی: واشنگتن جوابی درباره 
دریافت سوخت ایران نداد

نخســت وزیر لبنان گفت کــه آمریکایی ها هنوز 
جوابی درخصوص دریافت کمک سوختی از ایران 

به او نداده اند.
به گزارش النشره، نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان 
در اظهاراتی گفت: »درمورد موضوع کمک سوختی 
ایران به لبنان از آمریکایی ها سوال کردم و هنوز جواب 
رسمی دریافت نکردم.« او تاکید کرد که نمی پذیرد 

لبنان در معرض هرگونه تحریمی قرار گیرد.
شیخ نعیم قاســم، معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان 
پیش از ایــن در صفحه توییتر خود نوشــته بود: 
»لبنان از دریافت کمک های سوخت ایران به میزان 
۶۰۰ هزار تن منع شــد.« او نوشت که ارزش این 
سوخت تقریبا ۳۵۰ میلیون دالر است و در نهایت 
لبنان بــرای چندین ماه از روزانه پنج الی شــش 

ساعت برق محروم شد.
بر اســاس این گزارش پیش تر روزنامه االخبار اعالم 
کرده بود که آمریکا به دولت لبنان اعالم کرده است 

که نباید از ایران سوخت دریافت کنید.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزرات خارجه ایران هم در 
نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در خصوص  
اخبار منتشر شده در مورد سفر تیمی از وزارت انرژی 
لبنان  به ایران و دیدار سفیر ایران در بیروت با وزیر 
انرژی لبنان گفته بود: »گفت وگوهایی بین دو کشور 
در سطوح مختلف انجام شده است از جمله در دیدار 
سفیر ایران با  مقامات لبنان از جمله وزیر انرژی این 
کشور. ما بر مبنای خواست دولت لبنان اعالم آمادگی 
کردیم که در چارچوب ظرفیت های فنی و اقتصادی 
دو کشــور راه کارهای کمک اقتصــادی به لبنان را  
بررســی کنیم،  در این چارچوب گفت وگوها ادامه 
دارد  و ایران متناسب با ظرفیت های خود و متناسب 
با ظرفیت لبنان حتما آمادگی دارد به رفع مشکالت 
لبنان در چاچوب منافع و مصالح دوجانبه کمک کند. 
این سیاست کلی و اصولی ایران است و ان شاءاهلل  با 
مذاکرات بین دو کشور زمینه برای کمک اقتصادی 

به لبنان بیشتر از گذشته فراهم شود.«

 اقدام ضد ایرانی آمریکا 
در زمینه حقوق زنان

در ادامه سیاست های کشورهای غربی در مورد ایران، 
دیپلمات های غربی گفته اند پیش نویس قطعنامه ای 
علیه ایران که توسط آمریکا تهیه شده است، خواستار 
حذف ایران از کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل 
است و در روزهای آتی در این باره رای گیری خواهد 
شد.به گزارش خبرگزاری رویترز، بنا بر گفته برخی 
دیپلمات ها، در پی البی های واشــنگتن برای تنبیه 
ایران به خاطر آن چه نقض حقوق زنان و ســرکوب 
بی رحمانه اعتراضات خوانده شده است، درباره طرح 
آمریکا برای خارج کردن ایران از کمیسیون وضعیت 
زنان ســازمان ملل در ۱۴ دسامبر رای گیری خواهد 
شــد.آمریکا روز دوشنبه در پیش نویس قطعنامه ای 
که رویترز آن را رویت کرده اســت، با ادعای این که 
سیاست های ایران، به طرز فاحشی با حقوق انسانی 
زنان و دختران و ضوابط کمیســیون وضعیت زنان 
سازمان ملل مغایرت دارد، آن را محکوم کرده است.

ایران بــه تازگی عضو این کمیســیون ۴۵ عضوی 
سازمان ملل شده بود که هر ساله در مارس نشست 
برگزار می کند و هدف آن  پیش برد برابری جنسیتی 
و قدرت دادن به زنان است و هر دوره آن چهار ساله 
است. پیش نویس قطعنامه آمریکا، جمهوری اسالمی 
ایران را فورا از کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل 
برای دوره چهار ســاله بعدی آن از ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ 
خارج می کند. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان 
ملل که ۵۴ عضو دارد، درباره این موضوع رای گیری 

خواهد کرد.

تصویب یک قطعنامه ضد ایرانی 
در پارلمان فرانسه

قانون گذاران فرانســوی با تصویب قطعنامه ای علیه 
ایران خواســتار اعمال فشار روی ایران برای تحقیق 

در خصوص مرگ مهسا امینی شدند.
به گزارش آسوشیتدپرس، قانون گذاران مجمع ملی 
فرانســه یک قطعنامه غیر الــزام آور را با ۱۴۹ رای 
موافق و بدون هیچ مخالفتی به تصویب رسانند که 
از دولت های اروپایی می خواهد فشــارها علیه ایران 
را افزایش دهند تا این کشــور بــه حفظ وعده های 
بین المللــی خود بپردازد و تحقیقاتی را در خصوص 

مرگ مهسا امینی انجام دهد.
قانون گــذاران فرانســوی با تصویب ایــن قطعنامه 
سرکوب معترضان توســط نیروهای امنیتی را قویا 
محکوم و عنوان کردند که این اقدامات نقض غیرقابل 

قبول آزادی بیان محسوب می شود.

خبر

همدلی| محسن رفیق: محمد شیاع السودانی 
در اولین سفرش به ایران در مقام نخست وزیری 
عراق، روز گذشته وارد تهران شد و در بدو ورود، 
مورد استقبال احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد قرار 
گرفت. این در حالی است که رسانه های خبری او 
را حامل پیامی از سوی ریاض دانسته اند و احتمال 
داده-اند که او پس از اتمام سفر، پاسخ تهران را نیز 
به طرف سعودی خواهد رساند. سفر نخست وزیر 
جدید عراق به تهران سومین سفر او پس از حضور 
در اردن و کویت است. مهمترین موضوع در این 
ســفر بحث همکاری های دوجانبه و کمیسیون 
مشترک عالی بین دو کشور است که با وقفه تقریبا 
دو تا سه ساله همراه بوده است و البته موضوعات 
همکاری های سیاســی، اقتصادی، منطقه ای و 

بین المللی نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.
ســفیر ایران در عراق ضمن خوش آمدگویی به 
نخست وزیر این کشــور گفت: »امیدوارم هیات 
عراقی اوقات خوشــی را در تهران سپری کند.« 
محمدکاظم آل صادق، سفیر جمهوری اسالمی 
ایران در بغــداد در صفحــه توییتر خود ضمن 
خوش آمد گویــی به محمد شــیاع الســودانی، 
نخست وزیر عراق در سفرش به تهران نوشت که 
از دولت السودانی تشکر می کنم که دعوت ابراهیم 
رئیسی، رئیس جمهور ایران را پذیرفت. او نوشت 
کــه امیدوارم هیات عراقی اوقات خوشــی را در 
تهران سپری کند. آل صادق همچنین نوشت که 
همه ما در راستای تقویت روابط به منظور تحقق 

منافع مشترک تالش می کنیم.
به گزارش ایسنا، ابراهیم رئیسی ظهر روز گذشته 
در دیــدار با ئیس جمهور عــراق گفت: »روابط 
جمهوری اسالمی ایران با عراق، روابطی متفاوت و 
ممتاز است و تقویت و تعمیق روابط دوجانبه باید 
به گسترش و ارتقای سطح تعامالت منطقه ای و 
بین المللی در راستای استقرار هر چه بیشتر صلح 
و ثبات در منطقــه و جهان بیانجامد. جمهوری 
اســالمی ایران همواره از ملت واحد و دولت قوی 

در عراق استقبال و حمایت می کند.«
رئیس جمهور با تاکید بر عزم ایران برای گسترش 
همکاری ها و ارتقای ســطح روابط بــا عراق در 
عرصه های اقتصادی، تجاری، سیاسی، فرهنگی و 
امنیتی اضافه کرد: »ایران به دنبال توسعه تبادالت 
بــا عــراق در عرصه های مختلف تجــاری و نیز 
انرژی است و برگزاری جلسات منظم کمیسیون 
همکاری های مشــترک دو کشور می تواند نقش 
موثری در تحقق این هدف داشته باشد.« محمد 
شــیاع السودانی، نخســت وزیر عراق نیز در این 
دیدار با ابراز خرســندی از سفر به ایران، یک ماه 
پس از تشــکیل دولت جدید این کشور،  تصریح 
کــرد: »ایران در عرصه تعامــالت خارجی عراق 
جایگاهی ممتاز و عالی دارد و روابط دو کشور به 
شکل مطلوب و رضایت بخشی در حال گسترش 
است.« نخست وزیر عراق خاطرنشان کرد: »تقویت 
کمیسیون مشــترک همکاری های دو کشور در 
راستای گسترش همکاری ها و مناسبات بغداد و 
تهران بسیار موثر بوده و برگزاری مستمر و منظم 

جلسات آن ضروری است.«
از ســوی دیگر، ابراهیم رئیســی در نشســت 
مطبوعاتی مشــترک با محمد شــیاع السودانی 

نخست وزیر عراق، روابط جمهوری اسالمی ایران با 
عراق را دارای ریشه های عمیق و تاریخی و برآمده 
از اعتقادات و باورهای مشترک دو ملت توصیف 
کرد و گفت: »اوج این روابط در مراسم شکوهمند 
اربعین حســینی و میزبانی بسیار عالی دولت و 
ملت عراق از زائرین امام حسین)ع( به ویژه زائران 
ایرانی متجلی شده که شایسته قدردانی و تشکر 
صمیمانه است.« رئیس جمهور با بیان اینکه آغاز 
به کار آقای الســودانی در سمت نخست وزیری 
عراق حاصل توافــق و تفاهم گروه های مختلف 
سیاسی این کشور است، ابراز امیدواری کرد که 
حاصل کار دولــت جدید عراق خدمتی متفاوت 
برای ملت عراق و همراهی و همکاری بیشــتر با 
کشورهای همسایه باشد. رئیسی در ادامه تصریح 
کرد: »خوشبختانه امروز ایران و عراق در گستره  
وسیعی از مسائل سیاســی، اقتصادی، امنیتی، 
اجتماعی، فرهنگــی و علمی و فناوری همکاری 
بسیار خوب و نزدیکی دارند و امیدواریم در دوره 

جدید این همکاری ها ارتقا یابد.«
رئیســی امنیت، صلح و ثبات در منطقه را مورد 
تاکید دو کشور دانست و اظهار کرد: »از این منظر 
مبارزه با گروه های تروریستی، جرایم سازمان یافته، 
مواد مخدر و هر خطری که منطقه را تهدید کند، 
مورد توافق و تاکید دو کشــور اســت.« رئیسی 
اضافــه کرد: »امنیت و صلــح و ثبات در منطقه 
باید به دست کشــورهای منطقه تامین شود و 
حضور بیگانگان به هیچ وجه امنیت ســاز نبوده، 
بلکه عامل مشکالت متعدد برای منطقه است.« 
رئیس جمهور با اشاره به اینکه حضور آمریکایی ها 
همانگونه که در افغانستان امنیت ساز نبود در نقاط 
دیگر منطقه نیز امنیت به همراه نخواهد داشت، 
تاکید کرد: »قطعاً خروج آمریکایی ها از منطقه به 
افزایش صلح و ثبات و امنیت در منطقه ما منجر 
خواهد شد.« رئیسی در بخش دیگری از سخنان 
خود در نشست مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر 
عــراق، حضور آقای الســودانی در ایران را نقطه 

عطفی در روابط دو کشور دانست و تصریح کرد: 
»مذاکرات ما گام بلندی در جهت ارتقای روابط 
و همچنین پیشبرد مسائل فی مابین دو کشور از 
جمله مسائل تجاری و اقتصادی، پولی و بانکی و 
صادرات بــرق و گاز خواهد بود.« رئیس جمهور 
همچنین با اشاره به دیدگاه های مشترک دو کشور 
درباره مسائل دوجانبه ای، منطقه ای و بین المللی 
ابراز امیدواری کرد که سفر هیئت عالی رتبه عراقی 
به تهران تثبیت کننده حسن روابط میان دو کشور 
و گامی موثر در جهت مسائل مشترک منطقه ای 
باشد.محمد شیاع  السودانی نخست وزیر عراق نیز 
در این نشست مطبوعاتی، سفر هیئت عراقی به 
تهران را در راستای تقویت روابط تاریخی ایران و 
عراق دانست و گفت: »ملت و دولت عراق هیچ گاه 
حمایت های جمهوری اســالمی ایران را بویژه از 
زمان آغاز حمالت تروریست های داعش علیه این 
کشور و جان فشانی برادران ایرانی در کنار برادران 
عراقی در نبرد حق علیه باطل فراموش نخواهند 
کرد.« الســودانی در ادامه، اهمیت همکاری های 
مشترک دو کشور در زمینه مبارزه با تروریسم و 
مواد مخدر را مــورد تأکید قرار داد و اظهار کرد: 
»ایــن دیدارها از این جهت ضروری اســت که 
پایه های مشــترک و محکم میان ما برای اجرای 
توافقــات صورت گرفتــه در زمینه های مختلف 
ایجاد کند.«نخست وزیر عراق همچنین با تأکید 
بر اهمیــت همکاری های اقتصادی و تأثیر آن بر 
ارتقای امنیت منطقه، تصریح کــرد: »در دیدار 
با رئیس جمهور محترم ایــران توافق کردیم تا 
نشســت های کمیته های اقتصادی دو کشــور 
فعال ســازی شده و نتایج این جلسات به کمیته 
عالی دو کشــور منتقل شود.« السودانی در ادامه 
ضمن تقدیر از موضع جمهوری اســالمی ایران 
در حمایــت از عراق بویژه در زمینه صادرات برق 
خواستار ادامه این حمایت ها تا تکمیل پروژه های 
عراق در تولید برق و گاز شد و تأکید کرد: »عراق 
برای پرداخت طلب های ایران با مکانیســم های 

خاص در تالش اســت و امروز نیز در این زمینه 
گفتگوهایــی انجام شــد و از طریق کمیته های 

دوجانبه این مسأله دنبال خواهد شد.«
نخســت وزیر عراق همچنین با اشاره به اینکه در 
این سفر و نیز ســفرهای آتی گفتگوهایی میان 
وزرای نفت دو کشــور انجام خواهد شد، گفت: 
»در این گفتگوها پروژه های مربوط به انتقال نفت 
خام و تصفیه آنها در پاالیشگاه ها برای استحصال 
مشــتقات نفتی و نیز دیگر پروژه ها مورد بحث و 
بررسی قرار خواهند گرفت.« السودانی در بخش 
دیگری از سخنانش با بیان اینکه عراق امنیت خود 
با ایران را تکمیل کننده یکدیگر و در قالبی واحد 
می بیند، اضافه کرد: »امنیت دو کشور از یکدیگر 
جدایی ناپذیر بوده و بخشی از امنیت کل منطقه 
به شمار می آید. دولت عراق ملتزم است با اجرای 
دقیق قانون اساسی به هیچ گروه و طرفی اجازه 
ندهد که از اراضی عراق برای آســیب رساندن و 
اخالل امنیتی نسبت به هر طرف دیگری استفاده 

کند.«
او با تاکید بر اینکه این سیاست رسمی حکومت 
عراق اســت که این سرزمین نقطه شروعی برای 
آسیب رساندن به کشورهای همسایه نباشد، اظهار 
کرد: » این سیاست را در روابط دیپلماتیک خود 
دنبال می کنیم تا سیاست متوازنی با کشورهای 
دوست و برادر براساس اصل احترام متقابل و عدم 
دخالت در امور داخلی دیگری داشــته باشیم و 
اجازه نخواهیم داد هیچ گروهی امنیت کشورهای 
دیگر را از خاک عراق مورد آســیب قرار دهد.« 
نخست وزیر عراق تصریح کرد: »دبیر شورای عالی 
امنیت ملی عراق نیز در این ســفر حضور دارد و 
مســایل امنیتی را با همتای خود مورد بحث و 
بررسی قرار خواهد داد تا به تفاهمی بر سر مکانیزم 
کاری و همکاری میدانی در این زمینه برسیم و 
از هر گونه تنشــی جلوگیری و اجتناب به عمل 
بیایــد. از نظر ما گفتگو و تعامل بهترین راه برای 

جلوگیری از این مشکالت است.«

نخست وزیر جدید عراق، وارد ایران شد  
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همدلی| ترکیه شروط جدیدی را برای ُکردهای سوریه تعیین 
کرده و در ازای عدم انجام عملیات زمینی در مناطق شــمالی 
سوریه خواستار خروج آنها از سه شهر مهم در این منطقه شده 
است. بر اساس گزارش ها، آنکارا خواستار خروج نیروهای سوریه 
دموکراتیک )قسد( از سه شهر منبج، عین العرب )کوبانی( و تل 
رفعت شده است.شبکه الجزیره به نقل از منابع رسمی ترکیه ای 
در این باره اعالم کــرد: »طبق گفته این منابع، ترکیه موافق 
بازگشت نهادهای دولت سوریه به این سه شهر پس از خروج 
کردها از آنها است.« این منابع همچنین اعالم کردند: »طرف 
روسی تالش می کند تا خواسته های آنکارا را برآورده کرده و از 
عملیات نظامی ترکیه جلوگیری کند.« طبق این گزارش، آنکارا 
برای پاسخ به خواســته هایش ضرب االجل تعیین کرده است 
و درصورت برآورده نشــدن این خواسته ها عملیات نظامی در 

شهرهای منبج، عین العرب و تل رفعت انجام خواهد داد.
همزمــان با ادامه حمالت هوایی آنکارا منابع مطلع در مناطق 
شمالی سوریه دوشنبه از تکمیل مقدمات آغاز عملیات زمینی 
ترکیه در این منطقه خبر داده  بودند. منابع مطلع در این باره 
به العربی الجدید گفته اند: »اکنون مقدمات آغاز عملیات زمینی 
کامل شــده اســت و این احتمال وجود دارد که تل رفعت در 
حومه شــمالی حلب و همچنین شهر عین العرب )کوبانی( در 

شرق فرات، هدف بعدی ترکیه باشد.«
پیشتر نیز منابع رسانه ای اعالم کرده بودند که آنکارا خواستار 
خروج نیروهای سوریه دموکراتیک تا ۳۰ کیلومتری نوار مرزی 
با ســوریه در راستای اجرای توافق های گذشته با آمریکایی ها 
و روســیه شده است. یکی دیگر از شروط ترکیه بیرون کردن 
نیروهای حزب کارگران کردستان ترکیه )پ.ک.ک( از سوریه 

و تحویل برخی از فرماندهان آن به آنکارا اعالم شده است.
طبق گزارش این رســانه ها، ترکیه ای ها همچنین خواســتار 
تخصیص بخشــی از درآمدهای نفتی در مناطق تحت کنترل 
نیروهای قســد به مناطق تحت کنترل گروه های وابســته به 
آنکارا و ایجاد مراکز دیده بانی مســتقل برای ترکیه یا به طور 
مشــترک با ائتالف بین المللی به منظور نظارت بر جابه جایی 
تســلیحات سنگین در این مناطق شده اند. طبق این گزارش، 
ترکیه همچنین پیشنهاد دیگری را پیش پای ُکردهای سوریه 

گذاشــته است و طبق این پیشــنهاد، آن ها می توانند شروط 
مذکور را بــرآورده نکرده و در ازای آن کل منطقه را به ارتش 

سوریه تحویل دهند.
به دنبال انفجار تروریستی اخیر در مرکز استانبول که به کشته 
شدن شش تن و زخمی شدن ۸۱ تن دیگر منجر شد، ترکیه 
گروه های مسلح ُکرد مستقر در مناطق شمالی عراق و سوریه 
را مسئول این اقدام دانست و به همین منظور عملیات نظامی 
هوایی را علیه حزب کارگران کردســتان ترکیه )پ.ک.ک( و 
یگان های مدافع خلق کرد )ی.پ.گ( در شمال سوریه و عراق 
آغاز کرده است. مقامات بلند پایه ترکیه و در رأس آنها رجب 
طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور همزمان با حمالت 
هوایی بــه انجام یک عملیات زمینــی در این مناطق تهدید 
کرده اند.در همین حال، نیروهای ســوریه دموکراتیک )قسد( 
کــه مورد حمایت آمریکا بوده و ایــن روزها با حمالت روزانه 
ترکیه مواجه هستند خواســتار پادرمیانی روسیه میان آنها و 
دمشق شــده اند تا به صورت مشترک و با هماهنگی حمالت 
آنکارا را دفع کنند. به گزارش ســایت شبکه روسیا الیوم، آرام 
حنا سخنگوی نیروهای سوریه دموکراتیک در سخنانی در این 
باره اظهار کرد که قســد از نمایندگان روسیه خواسته است تا 
برای دستیابی به توافقی با دولت سوریه در راستای حفاظت از 
مناطق تحت کنترل خود در شمال شرق این کشور پادرمیانی 
کند. حنا گفت: »ما از روس ها خواستیم تا ابتکار عملی را برای 

هماهنگی اقدامات با دمشق به منظور حفاظت از خاک سوریه 
در دستور کار قرار دهد.« این مقام ُکرد درباره دیدارهای انجام 
شده روزهای اخیر میان نمایندگان روسیه و کردهای سوریه 
نیز گزارش داد: »دیدارهای مستمری با طرف روسی داریم، این 
دیدارها و گفت وگوها مهم هستند و ما فقط شاهد تالش هایی از 
سوی آنها در چارچوب حفظ ثبات و جلوگیری از هرگونه تجاوز 
و تشــدید تنش بوده ایم.« از سوی دیگر، به دنبال تهدیدهای 
مطرح شــده توســط مقامات آنکارا مبنی بــر انجام عملیات 
زمینی در خاک سوریه، فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک 
)قسد( در سخنانی از اتحادیه عرب خواست که جلوی اشغال 
بخش های بیشتری از خاک این کشور توسط ترکیه را بگیرد. 
به گزارش ســایت شفق نیوز، مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای 
سوریه دموکراتیک در این باره اظهار کرد: »دولت ترکیه خود را 
برای انجام حمالت زمینی آماده می کند.« عبدی با بیان اینکه 
دولت ترکیه از انفجار اســتانبول به عنوان دستاویز و بهانه ای 
برای حمله به مناطق تحت کنترل نیروهای سوریه دموکراتیک 
استفاده می کند، خواستار انجام تحقیقات بین المللی درباره این 
انفجار و افشای حقایق به دلیل ارتباط عامالن آن با داعش شد.

او اضافــه کــرد: »در حالی که ترکیه برای ایــن حمله آماده 
می شــود، ما نیز آماده مقابله با آن هستیم و درصورت انجام 
چنین حمله ای جنگ گسترده ای رخ خواهد داد. با این وجود 
ما نمی خواهیم تنش در منطقه تشدید شده و عملیات نظامی 
انجام شــود.« فرمانده قســد ادامه داد: »دولت ترکیه اکنون 
نیروهایــی را که در حال مبارزه با داعش هســتند هدف قرار 
می دهد و این اقدام منجر به توقف عملیات علیه این تشکیالت 
افراطی داعش می شــود و قدرت های بیــن المللی، آمریکا و 

روسیه مخالف این حمالت هستند.«
فرمانده نیروهای ســوریه دموکراتیک همچنین تصریح کرد: 
»دولــت ترکیه مصمم به عملیات نظامی زمینی اســت و اگر 
موضع قاطع بین المللی در این زمینه وجود نداشته باشد، ترکیه 
دســت به حمالت گســترده تری خواهد زد. سوریه بخشی از 
اتحادیه عرب است و ترکیه در تالش است تا اراضی بیشتری 
از سوریه را اشغال کند و کشورهای عربی باید مواضع روشن و 

محکمی در این زمینه داشته باشند.«

می خواهید حمله نکنیم، سه شهر را تخلیه کنید! 

شرط جدید اردوغان برای ُکردهای سوریه

رئیس جمهور کره جنوبی:
پاسخی بی سابقه در انتظار کره 

شمالی است
رئیس جمهــور کره جنوبی هشــدار داد که اگر کره 
شــمالی آزمایش هســته ای انجام دهد، ســئول با 
متحدانش پاسخ مشترک بی سابقه ای را خواهند داد 
و در عین حال از چین خواســت تا پیونگ یانگ را از 
پیشروی در موشک ها و تسلیحات هسته ای ممنوعه 

منصرف کند.
به گزارش ایســنا، یون سوک-یول، رئیس جمهوری 
کره جنوبی در دفترش در مصاحبه ای با خبرگزاری 
رویترز از چین، متحد نزدیک کره شــمالی خواست 
تــا به وظایفش به عنوان عضو دائم شــورای امنیت 
ســازمان ملل متحد عمل کنــد. رئیس جمهور کره 
جنوبی گفت: »اگر اقدامی انجام داده نشــود، تمام 

تسلیحات نظامی به منطقه سرازیر می شود.«
یون در ادامه تاکید کرد: »مشخصا چین توانایی این 
را دارد که در کره شــمالی نفــوذ کند و این وظیفه 
را دارد تا در این روند مشــارکت کند. این مسئله به 
خود پکن بستگی دارد که آیا نفوذش را برای صلح و 
ثبات اعمال کند یا خیر. اقدامات کره شمالی منجر 
به افزایش هزینه های دفاعی در کشــورهای اطراف 
منطقه از جمله ژاپن و اســتقرار بیشــتر تسلیحات 
و کشــتی های آمریکایی شــده اســت.« او مجدد 
خاطرنشان کرد که این موضوع به چین بستگی دارد 
تا تمام تالشــش را برای خلع  ســالح هسته ای کره 

شمالی پیش بگیرد.
رئیس جمهور کره جنوبی در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینکه اگر کره شمالی آزمایش هسته ای انجام دهد، 
پاسخ سئول و متحدانش از جمله آمریکا و ژاپن چه 
خواهد بود، گفت: »پاســخ به نوعی خواهد بود که 
مشابه آن تاکنون دیده نشده اســت.« اما او از ذکر 
جزئیات در این خصوص خودداری کرد. یون سوک-

یول اضافه کرد: »انجام آزمایش هسته ای توسط کره 
شمالی برای این کشور بسیار غیرعقالنی است.«

یون ضمن مقصر دانستن جهان به دلیل عدم پشتکار 
در پاســخ دادن به سیاست کره شمالی در دهه های 
اخیر، گفت: »مــا باید قویا به اقدامات این کشــور 
پاسخ دهیم.« رئیس جمهور کره جنوبی در رابطه با 
تنش های فزاینده میان چین و تایوان عنوان داشت، 
هرگونه درگیری براساس قوانین و نظم جهانی باید 
حل وفصل شــود. او در ادامه گفت: »من به شــدت 
مخالف هرگونه تالش برای تغییر وضعیت کنونی به 

صورت یکجانبه هستم.«
یون در پاسخ به ســوالی مبنی بر درگیری تایوان و 
نقش ســربازان کره جنوبی و آمریکا که در منطقه 
مستقر هستند، گفت: »این نیروها وضعیت امنیتی 
کلی منطقه را در نظــر دارند اما اصلی ترین نگرانی 
تالش های نظامی کره شــمالی اســت. مسئله مهم 
پاســخ دادن به تهدید قریب الوقوعی است که ما را 

احاطه کرده است.«
رئیس جمهور کــره جنوبی در پایان تاکید کرد: »در 
حــال حاضر ژاپن با تهدیدهای بیشــتری از جانب 
برنامه های موشــکی کره شــمالی مواجه می شود. 
من معتقدم که دولت ژاپن نمی تواند از این مســئله 
غافل شــود.« کره شمالی در ســال جاری میالدی 
آزمایش های موشکی متعددی انجام داده است و چند 
روز پیش کیم جونگ اون، رهبر این کشور اظهار کرد 
که کشورش قصد دارد قدرتمندترین نیروی هسته ای 
جهان را داشــته باشد. مقامات کره جنوبی و آمریکا 
ادعا می کنند که پیونگ یانگ احتماال برای اولین بار 
از سال ۲۰۱۷ آماده از سرگیری آزمایش تسلیحات 

هسته ای می شود.
همچنین، کره جنوبی، ژاپن و ایاالت متحده آمریکا با 
یکدیگر توافق کرده اند تا اطالعاتی را جهت شناسایی 
آزمایش های موشکی کره شمالی به اشتراک بگذارند.

لندن سفیر چین را احضار کرد
دولت انگلیس سفیر چین در این کشور را برای ارائه 
توضیحات درباره بازداشــت خبرنگار شبکه خبری 

بی بی سی در تظاهرات ضدکرونایی چین، فراخواند.
به گزارش ایسنا، شبکه خبری بی بی سی روز یکشنبه 
اعالم کرد که اد الورنس، خبرنگار این شــبکه حین 
تهیه گــزارش از تظاهرات شــانگهای علیه قوانین 
سخت گیرانه کرونا در چین،  توسط پلیس این کشور 
بازداشت شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

جیمز کلورلی، وزیر خارجه انگلیس در نشست وزرای 
خارجه کشورهای ناتو در بخارست گفت: »ما سفیر 
چین را فرا خواندیم. حفاظــت از آزادی مطبوعات 

اهمیت زیادی دارد.«
شــهرهای چین در روزهای اخیر شــاهد تظاهرات 
گســترده علیه شی جینپینگ، رئیس جمهوری این 
کشور و سیاست کرونا صفر او بوده اند. ژائو لیجیان، 
سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز سه شنبه در 
یک نشست خبری گفت که پکن به دلیل اظهارات 
عجوالنه بریتانیا در مورد ضرب و شتم یک خبرنگار 
بی بی ســی در شانگهای اعتراض شدیدی به دولت 

بریتانیا داشته است.
در مقابل، روز گذشته ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت 
خارجه چین گفت: »اظهارات بریتانیا در این مسئله 
حقایــق را تحریــف می کند و مــا آن را دخالت در 
سیاست های داخلی چین می دانیم، پس شدیداً با آن 

مخالفت می کنیم.«
ایــن دیپلمات چینــی گفت، خبرنــگار مذکور به 
درخواست پلیس برای خروج از محل شلوغی توجهی 
نکرده و همچنین خود را به درســتی معرفی نکرده 
است. لیجیان گفت، او به پلیس نگفته که از اصحاب 
رسانه است. این سخنگو اقدامات پلیس چین را در 
چهارچوب قانون دانست و ادعای ضرب و شتم این 

روزنامه نگار را دروغ دانست.

خبر


