15

ایرانوجهان

www.ebtekarnews.com

اخبار

دستیار ارشد نتانیاهو به اتهام آزار
جنسی کنارهگیری 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 میخواهد نام
خود را از اتهامات دروغ و گمراهکننده پاک کند.
در همین راستا ،روزنامه «تایمز آو اسرائیل»
گزارش داده است  ۱۲زن ،کیس را به آزار جنسی
متهم کردهاند .جولیا ساالزار ،نامزد سنا از ایالت
نیویورک روز سهشنبه هفته پیش کیس را به
آزار جنسی در انظار عمومی متهم کرد .شیندی
ل استریت ژورنال نیز
ریس ،خبرنگار روزنامه وا 
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  ۱۰زن دیگر که خواستار افشا نشدن
نامشان هستند نیز اتهامهای مشابهی را
علیه کیس مطرح کردهاند .به گزارش بی.بی.
سی کیس که  ۳۴سال دارد روز پنجشنبه در
بیانیهای گفت :کامال مطمئن است که حقیقت
نهایتا روشن خواهد شد .در این بیانیه آمده
است :در پی اتهامات دروغ و گمراهکنندهای
که علیه من مطرح شده ،برای پاک کردن نامم
درخواست کردهام 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.

اخبار

«ابتکار» تازهترین جنجال در صحنه سیاسی آمریکا را بررسی میکند

آمریکا به دنبال مذاکرات
تجاری با چین

لری کودالو ،سرپرست شورای اقتصادی کاخ
سفید اعالم کرد :وزیر خزانهداری آمریکا نامهای
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 کردهایم 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
شیجینپینگ ارسال شده است .بیش از ۶۰
درصد از شرکتهای آمریکایی اعالم کردند که
اقدامات تعرفهای آمریکا بر عملیات تجاری آنها
تاثیر گذاشته است .کودالو اضافه کرد :من فکر
میکنم که بهتر است به جای صحبت نکردن به
گفتوگو 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
ماهها ادامه مییابد اما من نمیتوانم چیزی را
تضمین کنم.
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وزارت خارج خبر انتصاب حمیرا
ریگی به سفارت برونئی را تایید نکرد

ردپای «ظریف و کری» در چالش جدید ترامپ
در حدود دو سالی که دونالد ترامپ و تیم
نومحافظهکار او قدرت را در ایاالت متحده به دست
گرفتهاند ،کاخ سفید عرصه چالشها و منازعات
داخلی و خارجی متعددی بوده است .رئیس جمهوری
کنونی آمریکا از همان زمان روی کار آمدنش شمشیر
را برای جامعه بینالمللی از رو بست .او با تاختن به
توافق هستهای میان ایران و گروه  ،5+1آن را بدترین
توافق نامه تاریخ آمریکا خواند و باالخره پس از یک
سال و نیم از تصدی مقام ریاست جمهوری بدون
توجه به سایر شرکای این توافق بینالمللی ،از آن
خارج شد .در امتداد این دکترین تهاجمی سیاست
خارجی در کاخ سفید ،رئیس ایاالت متحده آمریکا
عالوه بر بیاعتنایی به سایر معاهدات جهانی با خروج
از توافق آب و هوایی پاریس ،اخالل در پیمان نفتا و
نیز تهدید سازمان ملل و ناتو ،وارد یک جنگ تجاری
تمام عیار حتی با شرکای سنتی خود در اروپا و آسیا
هم شد.
تشدید روز افزون تنش در کاخ سفید
این امر در عرصه سیاست خارجی زمانی عجیبتر
به نظر میرسد که نگاهی نیز به منازعات داخلی
ترامپ داشته باشیم .دهها تن از مشاوران و مقامات
دولت او در کمتر از دو سال یا از سمت خود عزل شده
یا ناچار به کنارهگیری شدهاند .همچنین پروندههایی
از قبیل دخالت روسیه در انتخابات سال  2016و نیز
موضوع حقالسکوت به دو زن بازیگر توسط وکالی
رئیس جمهوری اکنون کار را به جایی رسانده که
بسیاری از محافل مدنی و حتی قانونگذاری آمریکا
بر لزوم گذار از ترامپ تاکید دارند.
در همین راستا ،هر چه از مدت زمان ریاست
جمهوری ترامپ میگذرد ،شاهد افزایش منازعات
قدرت در آمریکا هستیم به طوری که این روند پر
تنش طی هفتهها و روزهای گذشته به مراتب افزایش
و دامنه آن نیز گسترش یافته است .هفته پیش یک
مقاله جنجالی در روزنامه نیویورک تایمز به نقل
از یک مقام ارشد دولت ترامپ و آن هم بدون نام
منتشر شد که در آن ،این مقام ارشد کاخ سفید با
توصیف رئیس جمهوری به عنوان فردی فاقد اصول
اخالقی و دمدمی مزاج ،تصریح کرده بود :بخشی از
نیروی دولت سعی دارند در برابر بدترین تمایالت
ترامپ از کشور محافظت کنند.
این مقاله یک روز پس از انتشار کتاب «باب
وودوار» افشاگر ماجرای واترگیت منتشر شد که
در آن این خبرنگار باسابقه تاکید داشت برخی از
مقامات ارشد کاخ سفید نوعی کودتای اداری بر علیه
تصمیمات ترامپ برای جلوگیری از ضررهای بیشتر
او راه انداختهاند .این امر تا به آنجا پیش رفته که
گویا این افراد برخی کاغذهای مهم را پیش از امضای
رئیسجمهوری از میز او بر میدارند.
ماجرای دیدارهای جان کری با ظریف
هر چند اعضای تیم ترامپ و خود او نویسنده
چنین مقاالتی را بیمایه و ترسو خطاب کرده و حتی
به جستجوی منتشر کننده آن پرداختهاند ،اما اوضاع
در جبهه مقابل یعنی دموکراتها نیز چندان بر
وقف مراد ترامپ و تیمش رقم نمیخورد .چند روز
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توگوی جان کری با ظریف آن را غیر قانونی دانسته و وی را متهم به تضعیف تالش بزرگ آمریکا برای مقابله با ایران
ترامپ ضمن انتقاد شدید از گف 
و نیز ضرر زدن به مردم آمریکا کرده است .ترامپ مدعی شده که جان کری به ایران گفته منتظر پایان کار دولت ترامپ باشند ،امری که از سوی کری
در مصاحبه با فاکس نیوز تکذیب نشده است.

ترامپ دیدار جان
کری با ظریف
را غیر قانونی
دانسته و او را
به تالش برای
تضعیفسیاست
آمریکا در مقابل
ایران متهم کرده
است
قبل باراک اوباما رئیس ایاالت متحده سابق آمریکا
طی نطقی در یکی از دانشگاههای این کشور صریح
اعالم کرد که قصد دارد بر خالف سنت سایر روسای
جمهوری قبلی برای کنار زدن ترامپ از قدرت وارد
عرصه انتخابات شود .این امر زمانی پررنگتر شد که
جان کری با گمانهزنیهای احتمالی برای نامزدی در
انتخابات  ،2020طی مصاحبهای با شبکه تلویزیونی
سیانان ضمن انتقاد شدید از سیاستهای ترامپ،
از چند دیدار خود با مقامات کشورمان طی ماههای
اخیر خبر داد .وزیر خارجه آمریکا سهشنبه هفته
گذشته به کریستین امانپور خبرنگار ارشد شبکه
سیانان گفته بود :من با ایرانیها صحبت کردهام.
آنها به هیچ وجه حاضر به مذاکره مجدد در مورد
برجام نیستند .برای اینکه ترامپ قصد مذاکره ندارد.
آیا فکر میکنید ایران به پای میز مذاکره با چنین فردی
خواهد آمد؟ جان کری همچنین در بخش دیگری از
سخنان خود اضافه کرده که ترامپ با سیاستهای
خود به خصوص خروج از برجام منطقه را وارد یک
بحران دیگر کرده است .آیا فکر میکنید چین ،روسیه
ت ما خواهند آمد؟
و اروپا در چنین شرایطی به سم 
ابدا ًچنین انتظاری را نداشته باشید.
پس از این مصاحبه وزیر خارجه سابق آمریکا در
حالی که تاکید کرده بود ترامپ به دنبال تغییر رژیم
در ایران است به روزنامه نیویورک تایمز گفته ،سه،
چهار بار با محمدجواد ظریف مالقات کردهام .هر
چند کری به این روزنامه اعالم کرده که این دیدارها

از سوی وزرای اقتصادی آلمان ،انگلیس و فرانسه مطرح شد
آمریکا قصد دارد در نوامبر تحریمهای جدیدی علیه ایران به اجرا
بگذارد؛ این تحریمها راه معامالت شرکتهای اروپایی با ایران را سد
خواهد کرد .آلمان به همراه فرانسه و بریتانیا در تالش هستند این
تحریمها را دور بزنند.
اوالف شولتز ،وزیر دارایی آلمان و همتایان فرانسوی و بریتانیایی
او در تالش بررسی راههایی هستند که به شرکتهای اروپایی امکان
دور زدن تحریمهای ایاالت متحده علیه ایران را میدهد .سایت
اشپیگل آنالین دیروز در این رابطه گزارش داد ،وزیران دارایی آلمان،
فرانسه و بریتانیا قصد دارند حتیاالمکان تا اوایل ماه نوامبر نهادی
مالی بنیانگذاری کنند که تنها مقصود آن انجام دادوستدهای مالی با
ایران با دور زدن کانالهای معمولی انتقاالت بانکی است .به نوشته
اشپیگل آنالین نهاد مالی جدید نه یک بانک ،بلکه از لحاظ حقوقی
نهادی واسطهای ( )Special-purpose entityمحسوب خواهد
شد .مزیت چنین نهادی این است که نباید از سرمایه برخوردار باشد

به منظور مواجهه با سیاست خارجی ترامپ نبوده و
تنها در مورد سیاستهای منطقهای ایران صحبت
شده است ،اما وی طی مصاحبه دیگری با یک شبکه
رادیویی از مذاکرات خود با ایران در نروژ و زوریخ به
منظور حفظ توافق هستهای خبر داده است.
این امر با واکنش بسیار شدیدی در کاخ سفید
همراه بوده است به طوری که ترامپ ضمن انتقاد
توگوی جان کری با ظریف آن را
شدید از گف 
غیرقانونی دانسته و وی را متهم به تضعیف تالش
بزرگ آمریکا برای مقابله با ایران و نیز ضرر زدن به
مردم آمریکا کرده است .ترامپ مدعی شده که جان
کری به ایران گفته منتظر پایان کار دولت ترامپ
باشند ،امری که از سوی او در مصاحبه با فاکس نیوز
تکذیب نشده است.
در همین رابطه جان سینگ معاون وزیر خارجه
آمریکا نیز ضمن انتقاد شدید از جان کری به او در
مورد این دیدارهای از پیش اعالم نشده هشدار داده
است.
امکان تهاجمیتر شدن ترامپ
در چنین شرایطی که تمام تالش دولت آمریکا برای
مقابله با ایران معطوف شده و پس از بازگشت دور
اول تحریمها قرار است که واشنگتن در آبانماه سال
جاری نیز در موج دوم تحریمها نفت ایران را مورد
تحریم قرار دهد ،بار دیگر اخباری از درون کاخ سفید
مبنی بر تالشها برای تعدیل سیاستهای دونالد
ترامپ منتشر شده است .در همین راستا روزنامه

واشنگتن پست طی گزارشی آورده است که همزمان با
انتشار مقاله ناشناس در روزنامه نیویورک تایمز برخی
از مقامات کاخ سفید معتقدند که استیو منوچین وزیر
خزانهداری آمریکا نیز در برابر خواستههای ترامپ به
خصوص در مورد تحریمهای ایران مقاومت میکند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده که منوچین بارها
روند تصمیمگیری برای تحریم نفت ایران را به تاخیر
انداخته و زمانی که در جلسه چند ماه قبل او موظف
شده بود فهرستی از گزینههای تحریمی را تهیه کند
هنوز آن را در اختیار رئیس جمهوری قرار نداده است.
به گفته تحلیلگران ،ترامپ اینک احتیاج مبرمی
به حفظ کنگره در انتخابات دو ماه آینده دارد و هر
چند گفته میشود که سنا به احتمال زیاد در اختیار
جمهوریخواهان خواهد ماند ،اما اوضاع کنگره برای
او چندان اطمینان بخش نیست .دولت آمریکا در این
راستا سعی در بزرگنمایی در دستاوردهای دیپلماسی
خارجی دارد و پس از گزینه کرهشمالی ،برگ مذاکره
با ایران نیز میتواند برای او برای عبور از این چالش
بسیار کارگشا باشد .اما در این میان با کارشکنیای
که در کاخ سفید در برابر راهبردهای ترامپ صورت
میگیرد به نظر میرسد که رئیس جمهوری روز به روز
خود را برای پیشبرد دکترین سیاست خارجی تنهاتر
خواهد دید؛ امری که به نظر این کارشناسان ممکن
است به جای تعدیل در سیاستهای ترامپ ،منجر
به تهاجمیتر شده آن برای جلب پایگا ه طرفداران
دولت شود.

راهکار عملی اروپا برای دور زدن تحریمهای آمریکا
و به عبارتی برای راهاندازی آن نیاز به کمکهای مالی دولتی نیست.
این ابتکار عمل را فرانسه پیشنهاد کرده است .به گزارش دویچه
وله ،قرار است که تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بتوانند از این
نهاد بهره ببرند .وزیران دارایی آلمان ،بریتانیا و فرانسه پایهگذاری
چنین نهاد مالی را در راستای حفظ حاکمیت اتحادیه اروپا ارزیابی
میکنند .این سه کشور برخالف آمریکا در تالش حفظ برجام با
ایران هستند و قصد دارند به شرکتهای خود اجازه دادوستد با
ایران را بدهند .بانکهای سنتی ترجیح میدهند از انجام امور و
انتقاالت بانکی با ایران صرفنظر کنند ،چرا که از اقدامات تنبیهی
آمریکا واهمه دارند.
اوالف شولتز ،وزیر دارایی آلمان تا کنون چند بار با همتایان
فرانسوی و بریتانیایی خود در این راستا دیدار داشته است ،از جمله
در حاشیه نشست وزیران دارایی کشورهای جی ۲۰که اواسط ماه
ژوئیه سال جاری در بوئنوسآیرس برگزار شد.

بورس معاوضه
نشریه اقتصادی آلمانی هندلزبالت دیروز در گزارشی مبسوط به این
راهبرد و شیوه عملی آن پرداخته است .این نهاد واسطهای مانند یک
بورس معاوضه عمل میکند و در واقع مطالبات متقابل شرکتهای
اروپایی و ایران را حسابرسی میکند .برای نمونه وقتی ایران به اسپانیا
نفت میفرستد و یک شرکت ماشینسازی آلمانی به ایران تجهیزات
و دستگاههای الزم برای راهاندازی یک کارخانه را میفروشد ،این نهاد
واسطهای وارد عمل میشود .پولی که قرار است اسپانیا به ایران در
ب شرکت آلمانی
ازای خرید نفت بپردازد ،برای پرداخت صورتحسا 
که به ایران دستگاه فروخته ،استفاده میشود .به نوشت ه هندلزبالت،
راهاندازی چنین نهادی تنها راه ممکن برای باز نگه داشتن کانالهای
دادوستد با ایران است .در گزارش این نشری ه اقتصادی همچنین آمده
است که در ماههای گذشته راهکارهای گوناگونی در این راستا مطرح و
بررسی شده ،اما به علت مناسب و عملی نبودن کنار گذاشته شدند.

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ،عصر
دیروز در پاسخ به سوالی در ارتباط با برخی
اخبار منتشر شده مبنی بر انتخاب سومین زن
ایرانی در خارج از کشور و انتصاب حمیرا ریگی
فرماندار کنونی شهرستان قصرقند سیستان و
بلوچستان به عنوان رئیس نمایندگی ایران در
کشور «برونئی» ،با تأکید بر اینکه من در حال
حاضر نمیتوانم چنین انتصابی را تایید کنم،
توضیح داد :ممکن است یک زمانی به ایشان
و یا تعدادی دیگری از بانوان پیشنهاداتی
برای این سمت شده باشد و اگر ایشان چنین
پیشنهادی را دریافت کرده و یا در مورد این
موضوع با ایشان صحبتی شده است ،تاکنون
من اطالع دقیق قابل بیانی از این موضوع
ندارم .به گزارش ایسنا ،قاسمی خاطرنشان
کرد :بیشک یکی از سیاستهای اصولی و
جدی وزارت امورخارجه و شخص آقای ظریف
استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت بانوان کشور
در حوزه دیپلماسی است و این سیاست آغاز
شده و با جدیت ادامه پیدا خواهد کرد.

تاسیس دفتر رابط دائم میان
کر هشمالی و کرهجنوبی

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 بیبیسی ،این اقدام با تالش
ایاالت متحده و متحدان منطقهای آن کشور
جهت وادار کردن دولت کره شمالی به تسریع
در روند توقف برنامههای هستهای 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
میتوانند از طریق تماس سریع و گفتوگوهای
مرتبط با روابط دو کره ،گامهایی اساسی به
سوی صلح ،رفاه و وحدت شبهجزیره 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 میشد .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 میآورد تا دو طرف در
طول  ۲۴و هفت روز هفته در تماس با هم
باشند.

هیچ کشوری درباره امنیت ملی
خود مماشات نمیکند

تهدید مقتدی صدر برای پیوستن
به اپوزیسیون

در برگزاری دیدارهای رئیس جمهوری
در مضیقه بسیاری هستیم

یگانهای مدافع خلق ممکن است
به نفع اسد وارد ادلب شوند

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 نمیکند.
وی در واکنش به ابراز نگرانی وزارت خارجه
فرانسه از اقدام ایران علیه تروریستها 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 کشو ر 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.

رهبر جریان صدر عراق تهدید کرد ،در صورتی
که مخالفت گروههای سیاسی با پیشنهادهای
او برای کاندیداتوری شخصیتهای مستقل
جهت تصدی پست نخستوزیری این کشور
ادامه داشته باشد ،وی به اپوزیسیون ملحق
خواهد شد.
به گزارش شبکه سومریه نیوز ،وی در صفحه
توئیتر خود نوشت :نامزد منتخب پست نخست
وزیری باید وزرای کابینه خود را به دور از تقسیمبندیهای جناحی،
طائفهای 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 شخصیتهای سیاسی بالفاصله
گزینه وی مبنی بر انتخاب شخصیتهای 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.

بهمن حسینپور معاون مراسم و تشریفات دفتر
توگو با ایسنا اظهار
رئیسجمهوری در گف 
داشت :ما در برگزاری دیدارهای رئیس
جمهوری در مضیقه بسیاری هستیم.
ساختمان جمهوری مجموعه سعدآباد
که امروز به عنوان محل برگزاری جلسات
رسمی رئیسجمهوری با مقامات خارجی مورد
استفاده قرار میگیرد ،اصال برای این کار ساخته
نشده است .در این مجموعه فضا فقط برای حضور  ۱۲نفر در جلسات
فراهم است و محل مناسبی برای هیاتهای 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
میگویم که این اجالس افتخار ایران بود .با توجه به امکانات موجود و
محدودیتهای زمانی که در برگزاری اجالس با آن مواجه بودیم و به
شهادت رسانههای خارجی و تقدیر و تشکرهایی که از سوی هیاتها
عنوان شد ،اجالس اخیر در مقایسه با اجالسهایی که در سایر کشورها
برگزار میشود ،جزو بهترین اجالسها بود و هم به لحاظ محتوایی و هم
به لحاظ تشریفاتی آبرویی برای ایران شد.

مولود چاووشاوغلو وزیر امور خارجه ترکیه
در نامهای به نیویورکتایمز نوشت که شبه
نظامیان یگانهای مدافع خلق کرد ممکن
است به دولت سوریه در عملیات ادلب
کمک کنند .به گزارش رویترز ،چاووش
اوغلو در نامه خود هشدار داد که واشنگتن
باید این مساله را مورد بررسی قرار دهد که
متحدان واقعیاش در منطقه چه کسانی هستند.
وی در ادامه این نامه آورده است :گزارشهای جدید نشان میدهد
که یگانهای مدافع خلق کرد که یک گروه تروریستی فعال در سوریه
هستند و سالح و کمک مالی از آمریکا دریافت میکنند ،با بشار اسد
(رئیس جمهوری سوریه) ائتالفی تشکیل دادهاند و به عنوان بخشی از
توافق ژوئیه برای کمک به او به منظور بازپس گیری ادلب از دست
شورشیها نیرو اعزام میکنند.
گفتنی است آمریکا و ترکیه اگرچه هر دو از مخالفان دولت سوریه
هستند اما در مورد یگانهای مدافع خلق اختالف نظر دارند .آمریکا این
نیروها را از متحدان خود میداند اما ترکیه آنها را شاخهای از پ.ک.ک
میداند.

