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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

سوریه، ترکیه، کردها، ایران، داعش و 
آمریکا اضالع شش ضلعی شرایط جدید 
در منطقه هستند. سوریه و تمام گروه ها 
در این کشــور، به ویژه کردها، حدود 
هشت سال است که گرفتار یک جنگ 

داخلی هستند. 
آمریکا در میان میدان این جنگ با 
کردها پیمان مودت بســت تا از آنها در 
برابر دولت اسد حمایت کند. نیروهای 
آمریکا در مناطق کردنشــین سوریه 
مستقر شدند. کردها نیز به تدریج خود 
را تقویت کردند تا جایی که توانستند بر 

داعش نیز پیروز شوند. 
حاال آمریکا اعالم کــرده که قصد 
خروج نیروهایش از مناطق شــمالی 
ســوریه را دارد و از سوی دیگر اردوغان 
که نزاع او و کردها سال هاست بر کسی 
پوشیده نیست، حمله به مواضع کردهای 
سوریه را اعالم کرده است. کردها در این 
شرایط، اقدام دونالد ترامپ برای خروج 
نیروهای آمریکایی از مناطق کرد سوریه 

را خیانت او به کردها تلقی می کنند. 
ترامپ اما یکی به نعل می زند و یکی 
به میخ؛ از طرفی می گوید »ادامه حمایت 
از کردهای سوریه توجیهی ندارد« و از 
طرف دیگر نیز به ترکیه هشدار داده که 
»اگر حمله به سوریه از خط قرمز آمریکا 
فراتر رود، اقتصاد آنکارا را نابود می کنم.«

تصمیم همزمان دو رئیس جمهور
اردوغان روز دوشنبه تاکید کرد که 
نیروهای آمریکایی پس از تماس تلفنی 
بین او و همتــای آمریکایی اش دونالد 
ترامپ، از بخش های شــمال ســوریه 

عقب نشینی کردند. 
مولود چــاووش اوغلــو، وزیر امور 
خارجه ترکیه نیز در یک پست توئیتری، 
منتشر کرد که »ترکیه عملیات نظامی 
خــود بــرای »پاکســازی« مرزهای 
مشترک این کشور با ســوریه از شبه 
نظامیان کرد و تامین امنیت این کشور 
را آغاز خواهد کــرد.« ترکیه حاال چند 
روزی است که تجهیزات نظامی خود 
را در شهرهای مرزی این کشور مستقر 

کرده است.  
در این میان بسیاری ازجمله ایران 
هشــدار می دهند که حمله به کردها 
و تضعیف آنها منجر بــه قدرت گیری 
دوباره داعش خواهد شــد. هرچند که 
اردوغــان تضمیــن داده این عملیات 
منجر به افزایش خطر داعش نخواهد 
شد، اما نیروهای ســوریه دموکراتیک 
دیروز )قسد( از حمله گسترده نیروهای 
داعش به پایگاه های امنیتی شان در رقه 

خبر دادند.
مصطفی بالی، مدیر اطالع رســانی 
نیروهای ســوریه دموکراتیک در این 
باره گفــت: »در حالی کــه ترکیه به 

انجام عملیــات نظامی تهدید می کند 
گروهک هــای داعش علیــه ما حمله 

عظیمی صورت دادند.«
هراس های اردوغان 

در ترکیــه، اردوغان سال هاســت 
که گرفتار کردهاســت. کردها یکی از 
بزرگترین موانع بر سر راه تحقق رویای 
عثمانی بزرگ او هستند. این قوم که در 
ایران، عراق، ترکیه و سوریه پراکنده اند، 
همواره خواهان استقالل و خودمختاری 
بوده اند. در طرح خاورمیانه جدید آمریکا 
نیز کردها کشور جدیدی دارند تا جایی 
که آمریکا در جنگ ســوریه به دنبال 
تجزیه این کشور و استقالل کردها بود. 
در سوریه اما اسد با تمام قدرت و البته با 
حمایت تام و تمام ایران ایستادگی کرد. 
در ترکیه اما کردها اردوغان را عاصی 
کرده اند. او عبداهلل اوجاالن، رهبر چپگرا 
و مســلح حزب کارگران کردستان را 
دستگیر کرد و سرکوب های شدیدی 
علیه کردها به کار بســت؛ اما همچنان 
نتوانست مسئله کردها را حل کند. آنها از 
دیگر کشورها به ویژه از سوریه که شرایط 

جنگی دارد، علیه او اقدام می کنند. 
از بعد خارجی نیــز اردوغان نگران 
تجزیه کشور است و اینکه همان نقشه ای 
که برای سوریه کشیده اند، برای ترکیه 
نیز بکشــند. فرآیند تضعیف قدرت او 
در سال های اخیر و نتایج انتخابات در 
ترکیه نیز نشان می داد که حزب مقابل 

او که مورد حمایت کردها نیز هست، در 
حال قدرت گرفتن است. 

ایراِن نگران 
با تمام اینها، اقدام نظامی اردوغان 
در سوریه با هر دلیلی که باشد، ایران را 
نگران کرده اســت. دو روز پیش وزارت 
امور خارجه ایران طی بیانیه ای، مخالفت 
خود با هرگونه اقــدام نظامی ترکیه در 
سوریه را اعالم کرد و گفت: »جمهوری 
اســالمی ایران برای برقــراری تماس 
فوری با مقامــات ترکیه و ســوریه به 
منظور رفع نگرانی های موجود از طریق 

مسالمت آمیز آمادگی دارد.«
حســن روحانی، رئیس جمهوری 
ایران نیز روز گذشــته در جلسه هیأت 
دولت به این موضوع اشــاره و تصریح 

کرد: »در اجالس سران سه کشور ایران، 
روسیه و ترکیه به صراحت اعالم کردیم 
که راه حل امنیت در مرز های شــمالی 
سوریه و جنوب ترکیه تنها با حضور ارتش 
ســوریه امکان پذیر است و ما باید همه 
زمینه ها را برای حضور ارتش سوریه در 
این مناطق فراهم کنیم و دیگر کشور ها 
نیز باید کمک کرده و آمریکایی ها از این 
منطقه خارج شوند و کرد ها نیز در این 
منطقه که در حقیقت کشور خودشان 
است در کنار ارتش سوریه قرار بگیرند.«

او تصریح کرد: »شــیوه ای که امروز 
انتخاب شده و توافقاتی که در پشت پرده 
صورت گرفته به نفع منطقه نخواهد بود 
و ما از کشور دوست و برادر خود ترکیه و 
دولت این کشور می خواهیم که در این 
گونه امور دقت و حوصله بیشــتری به 
خرج داده و در مسیری که انتخاب شده، 

تجدیدنظر کند.«
نگاهی به توافق »آدانا«

محمدجواد ظریف، به عنوان وزیر 
امور خارجه نیز با چاووش اوغلو، همتای 
ترکیه ای خود تمــاس گرفته و ضمن 
تاکید بــر احترام به تمامیــت ارضی و 
حاکمیت ملی ســوریه، توافق آدانا را 
بهترین راه برای ســوریه و ترکیه و رفع 

نگرانی های آنها دانسته است.   
توافق آدانا که ظریف به آن اشــاره 
کرده مربوط به 20 اکتبر 1998 و درباره 
مبارزه با تروریسم است. در این توافقنامه، 
به آنکارا این حق داده شــد که اعضای 
حزب کارگران کردستان را تا عمق پنج 
کیلومتری شمال سوریه تحت تعقیب 
قرار دهد. همچنین آنــکارا یگان های 
مدافع خلــق را با توجه بــه اینکه چتر 
حمایتی سوری حزب کارگران هستند، 
تروریستی دانست. عالوه بر آن سوریه 
نیز حزب کارگران کردستان )پ ک ک( 
را سازمانی تروریستی شناخت که دیگر 
حق استفاده از خاک این کشور را ندارد. 
اما این توافقنامه هم باعث نشد که مسئله 

کردها برای ترکیه حل شود. 
یک رزمایش غیرمترقبه

پــس از تنش هــا در منطقه خلیج 
فــارس و جنــوب ایــران، حــاال این 
درگیری ها ایران را متوجه جبهه شمالی 
کرده است. از ســوی دیگر ایران نگران 
است که این اقدامات ترکیه هرچه که 
ایران در مبارزه با داعش رشته است را 
پنبه کند.  بر این اســاس تالش خود را 
می کند تا حد امکان مانع یک درگیری 

تازه در منطقه شــود. اما از سوی دیگر 
اخباری حکایت از ایــن دارد که در این 

تنش نیز، دست آمریکا در کار است. 
ترامپ در توئیتی نوشــته اســت: 
»کردها همراه ما جنگیدنــد، اما برای 
انجام این کار پــول و تجهیزات زیادی 
تامین شد. آنها طی چندین دهه با ترکیه 
جنگیده اند. من حدود ۳ سال مانع این 
جنگ شــدم، اما وقت آن رسیده که ما 
از ایــن جنگ های مســخره بی پایان، 
که بســیاری از آنها قبیله ای اســت، 
بیرون برویم و سربازهایمان را به خانه 

بازگردانیم.«
بسیاری این اظهارات را چراغ سبز 
ترامپ به اردوغان تعبیر کردند. ایران با 
توجه به اینکه باز هم پای آمریکا در میان 
است، تحوالت ترکیه و سوریه را با دقت 

دنبال می کند. 
روز گذشته رســانه های داخلی و 
خارجی از برگــزاری رزمایش نیروی 
زمینی ارتش با حضــور فرمانده ارتش 
در شمال غرب کشــور خبر دادند. این 
رزمایش با حضــور یگان های واکنش 
سریع، متحرک هجومی و با پشتیبانی 
بالگردهای هوانیروز در منطقه عمومی 
ارومیه و با شعار »یک هدف، یک گلوله« 
برگزار شده اســت. هدف از آن آمادگی 
رزمی، سرعت عمل و تحرک، جابه جایی 

و ارزیابی یگان ها عنوان شده است. 
رســانه ها از آن به عنوان »رزمایش 
غیرمترقبه« یاد کردند و رســانه های 
خارجی آن را مربوط به تحوالت مربوط 
به ترکیه و سوریه دانستند. چنین ادعایی 
هنوز تایید نشده است؛ اما در ماجرای 
ترکیه و ســوریه، آنچه مسلم است این 
است که رویکرد ایران سوق دادن طرفین 
به صلح و سازش است، اما باید دید در آن 
سوی صحنه، مذاکرات اردوغان و ترامپ 

چگونه پیش خواهد رفت.

ناآرامی تازه در منطقه؛

ایران و مسئله سوریه، ترکیه و »کردها«

خبر

ســخنگوی شــورای نگهبان بــه اظهارات 
رئیس جمهور درباره انتخابات واکنش نشان داد.

به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی در توییتر 
خود نوشت: »مطالب امروز آقای رئیس جمهور 
که خود سوگند یاد کرده پاســدار قانون اساسی 
باشد یعنی نادیده انگاشتن قانون اساسی و قوانین 
انتخابات. از آقــای رئیس جمهور انتظار آن بود تا 
همگان را به اجرای ُمّر قانون و احترام به آن دعوت 
کند، نه با هیجان سیاسی نهادهای مسئول را به 

عدم رعایت قانون فرا خواند.«

وی افزود: »ورود افراد دارای ســوابق فســاد 
اخالقی و اقتصادی به مجلس خالف حق الناس 
بوده و شــورای نگهبان به عنوان ناظر انتخابات 
در قبال آن مسئول اســت و وظیفه خود را طبق 
قانون انجام خواهد داد. مقامات کشور بهتر است 
بر الگوی رعایت قانون تاکید کنند نه بر طبل فرار 

از قانون بدمند.«
به گزارش ایســنا،  حســن روحانی دیروز در 
جلسه هیأت دولت با اشاره به ضرورت هوشیاری 
نســبت به برگزاری انتخابات مجلس شــورای 

اســالمی در ماه های آینده به عنوان یک حرکت 
بزرگ سیاسی در کشــور، گفت: همه آنهایی که 
مسئول اجرا و نظارت هستند، باید کاری کنند که 

نشاط سیاسی مردم افزایش پیدا کند.
رئیس جمهور با بیان اینکه پیروزی این جناح و 
یا آن جناح مهم نبوده، بلکه باید اجازه دهیم، ملت 
پیروز شود، تأکید کرد: باید بگذاریم همه جناح ها، 
احساس پیروزی کنند؛ باید به همه فرصت دهیم 
تا در این اجتماع شــرکت کنند. روحانی با اشاره 
به اینکه بهترین مجلس در طــول تاریخ انقالب 

اســالمی مجلس اول بود، گفت: در آن مجلس، 
نظارت به این شکل وجود نداشت و حتی شورای 
نگهبان و این همه دفاتر نظارتی وجود نداشت و 
همه از جناح های مختلف آمدند و ثبت نام کردند؛ 
حتی منافقین هم در آن انتخابات ثبت نام کردند. 

همچنین گروه هایی مانند دفتر هماهنگی، نهضت 
آزادی و جبهه ملی نیــز ثبت نام کردند و بهترین 
انتخابات و بهترین مجلس ثمــره آن بود. رئیس 
جمهور گفت: نباید اینقدر سختگیری کرده و فشار 
بیاوریم و فکر کنیم هر چه این فیلتر را تنگ تر کنیم، 
نتیجه مثبت تری خواهد داشت. روحانی افزود: 
مردم خودشــان خوب می فهمند و بهترین ها را  
انتخاب می کنند. به ویــژه در انتخابات مجلس 
شــورای اســالمی که عمدتاً محلی بوده و مردم 

کاندیداها را بهتر می شناسند و انتخاب می کنند.
رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد در انتخابات 
آینده همه به نشاط سیاسی رسیده و با برگزاری 
انتخابات خوب بار دیگر آمریکا و دشــمنان ملت 

ایران شکست حتمی بدهیم.

واکنش کدخدایی به اظهارات رئیس جمهور درباره انتخابات:

مقامات کشور بهتر است بر الگوی رعایت قانون تاکید کنند
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عمران خان به ایران و عربستان 
سفر می کند

به گزارش ایلنا به نقــل از اِی آر وای نیوز، بنابر 
اعالم منابع آگاه عمران خان نخست وزیر پاکستان 
احتماالً در روزهای آینده، پس از پایان سفر سه 
روزه خود به چین، به عربستان سعودی و ایران 
سفر خواهد کرد. منابع دیپلماتیک گفتند سفر 
نخست وزیر پاکســتان به ایران پس از پیشنهاد 
ترامپ به او برای میانجی گری برای کاهش تنش 
در خاورمیانه اهمیت زیادی دارد. نخست وزیر 
پاکستان، پس از بازگشت از چین، رایزنی های 
خود را برای ســفرهای بعدی آغاز می کند. این 
منابع آگاه افزودند که تاریخ سفر وی به عربستان 
ســعودی و ایران پــس از انجام ایــن رایزنی ها 

مشخص خواهد شد.
    

ظریف:
 مردم عراق نگرانی های 

کامال به حقی دارند
محمد جواد ظریــف، وزیر امــور خارجه 
کشورمان در حاشــیه کنفرانس بین المللی 
اقتصاد جهانی و تحریم هــا، در مورد تحوالت 
اخیر عراق گفت: من احســاس می کنم مردم 
عراق نگرانی های کامال به حقی دارند و دولت 
عراق نیز اعالم کرده است که تمام توان خود را 
برای رفع این نگرانی ها و نامالیماتی که بر مردم 
عراق شده به کار خواهد بست. وی ادامه داد: از 
طرفی برخی تالش کردند که از این نگرانی ها 
سوءاستفاده کنند و آنها اقلیت بسیار کوچکی 

هستند و نماینده مردم عراق نیستند.
    

اتهامات تازه پمپئو درباره 
»آدریان دریا«

مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در توییتر 
خود ادعا کرد: نفتکــش آدریان دریا نفت خود را  
به ســوریه تحویل داده  است. ایران به انگلستان 
و مســئوالن جبل الطارق دروغ گفته است. این 
نفت تروریستی در جنگ های اســد و اقدامات 
بدخواهانه ایران سرمایه گذاری می شود. وی در 
ادامه مدعی شد: اروپا باید این اقدام را محکوم کند 

و ایران را در خصوص اقدامات خود پاسخگو کند.
    

روایتی از پخش فیلم اعترافات 
همسر سعید امامی

حســین انصاری راد، نماینده مجالس اول، 
پنجم و رییس کمیسیون اصل 90 مجلس ششم، 
در گفتگویی با ایرنا درباره طرح ممنوعیت ضبط و 
پخش اعترافات از صدا و سیما گفته است: در دوران 
مجلس ششم، همسر سعید امامی آمد و گفت 
تحت شکنجه آن حرف های کذایی را زده و اقاریر 
او به هیچ وجه منطبق بر واقعیت نبوده است. این 
فیلم را در یکی از راهروهای مجلس پخش کردند 
و خود من سه بار آن را دیدم. یادم است وقتی فیلم 
به یک جای خاص می رسید مغزم دیگر تحمل 
نمی کرد و نمی توانستم از شدت ناراحتی، ادامه آن 
را ببینم. او ادامه داده: اعتراف در قانون جمهوری 
اسالمی و شرع شــرایطی مثل انجام اعتراف در 
حضور قاضی و بدون اکراه بودن دارد که بدون آن 

پذیرفته نیست. 
    

مجلس یکشنبه و دوشنبه آینده 
دوشیفته می شود 

علی اصغر یوســف نژاد، عضو هیأت رئیسه 
مجلس درباره جلســات هفته آینده مجلس 
شورای اسالمی به ایلنا گفت: بر اساس تصمیم 
هیأت رئیســه، جلســه علنی مجلس شورای 
اسالمی روزهای یکشنبه و دوشنبه به صورت 
دو شــیفت برگزار خواهد شــد تا نمایندگان 
بتوانند به مراسم عزاداری و پیاده روی اربعین 
برسند. وی خاطرنشان کرد: دوشنبه صبح هم 
وزیر کشور در صحن مجلس برای پاسخگویی 

به سواالت نمایندگان حاضر خواهد شد.
    

آمادگی برای همکاری با 
تاجیکستان در مقابله با تروریسم

سفیر ایران در تاجیکستان آمادگی کشورمان 
را برای انتقال تجربه و همکاری با تاجیکســتان 
در مقابله با تهدیدات تروریستی به ویژه داعش 
اعالم کرد. به گزارش ایسنا، محمد تقی صابری در 
کنفرانسی که تحت عنوان »اجرای نظریه سیاست 
خارجی جمهوری تاجیکستان در شرایط جهانی: 
چشم انداز و راهکارهای ســازگاری آن با نظام 
بین الملل« گفت: سیاســت جمهوری اسالمی 
ایران حفظ ثبات و امنیت در تاجیکستان است و 
آمادگی کشورمان را برای انتقال تجربه و همکاری 
با تاجیکستان در مقابله با تهدیدات تروریستی به 

ویژه داعش اعالم کرد.

هرچند که اردوغان تضمین 
داده این عملیات منجر به 

افزایش خطر داعش نخواهد 
شد، اما نیروهای سوریه 

دموکراتیک دیروز )قسد( 
از حمله گسترده نیروهای 

داعش به پایگاه های 
امنیتی شان در رقه خبر 

دادند

رئیس جمهور: شیوه ای 
که امروز انتخاب شده 

و توافقاتی که در پشت 
پرده صورت گرفته به نفع 
منطقه نخواهد بود و ما از 

کشور دوست و برادر خود 
ترکیه و دولت این کشور 

می خواهیم در مسیری که 
انتخاب شده، تجدیدنظر 

کند

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: می توانیم بگوییم 
بودجه سال جاری به نفت وابستگی ندارد و ریالی از بودجه نفت 

در بودجه جاری و هزینه ای صرف نخواهیم کرد.
به گزارش مهر، محمدباقر نوبخت در حاشیه نشست هیئت 
دولت در جمع خبرنگاران درباره الیحه اصالح ساختار بودجه 
اظهار داشت: بودجه سال 99 در چارچوب طرح اصالح ساختار 
بودجه تهیه شده است. وی ادامه داد: طرح اصالح ساختار بودجه 
از حیث منابع، مصارف و نظام بودجه ریزی در چهار مرحله یعنی 
ابتدا در دولت تهیه و تنظیم، سپس در مجلس تدوین و تصویب 
می شــود، مجدداً برای اجرا به دولت بازمی گردد و در مرحله 

چهارم توسط سه قوه نظارت می شود.

ریالی از نفت را در بخش های جاری صرف نخواهیم کرد
رئیس ســازمان برنامه و بودجه تصریح کــرد: در منابع و 
مصارف بودجه 99 اصالحاتی را که در طرح اصالح ســاختار 
بودجه مورد توجه بود، لحاظ کرده ایم. به این ترتیب که منابع 
بودجه سال 99 کمترین وابستگی را به نفت دارد به طوری که 
می توانیم بگوییم بودجه جاری مطلقاً به نفت وابستگی ندارد و 
ما حتی ریالی از نفت را در بخش های جاری و هزینه ای صرف 
نخواهیم کرد. نوبخت با اشاره به اینکه ما صرفاً منابعی را که از نفت 
به عنوان واگذاری  دارایی های سرمایه ای تسعیر می شود، صرف 
تملک دارایی های سرمایه ای و طرح های عمرانی می کنیم، 
گفت: این یکی از ویژگی های قابل توجه در بودجه ســال 99 

است و آرمانی که همیشــه در سیاست های کلی مورد تأکید 
قرار می گرفت، در این بودجه اجرا می شــود. وی با بیان اینکه 

ما سه منبع را به جای نفت در نظر گرفته ایم، اظهار 
داشت: حجم قابل توجهی از یارانه های پنهان که در 
حامل های انرژی و انواع سوخت وجود دارد، یکی از 

منابع اصلی ما است.
مالیات اصلی ترین جایگزین نفت

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه 
عمده کار ما بــرای جایگزینی نفت، دریافت 
مالیات است، ادامه داد: البته مالیات نه به این 
معنا که کســانی که در حال حاضر مالیات 

می دهند، قرار است از آنان مالیات بیشتری 
دریافت شــود بلکه بر اساس طرح ما، 

مالیات کلیه بنگاه های تولیدی تقلیل 

پیدا می کند اما ما پایه های جدیدی چون عایدی ســرمایه را 
تعریف کرده ایم که بر اســاس آن می توانیم مالیات بیشتر و 
متناسب تری داشته باشیم. همچنین در بسیاری از جاها 
معافیت هایی بر مالیات وجود دارد که با بخشی از این 
منبع هم می توانیم عدم وابســتگی به نفت را جبران 
کنیم. نوبخت بیان کرد: رقــم دارایی های دولت بالغ 
بر هفت میلیون میلیارد تومان اســت که ما از طریق 
مولدسازی این دارایی ها می توانیم منابعی را به 
دست آوریم و جدا شدن بودجه از نفت را به 
نحو مقتضی جبران کنیم. وی خاطرنشان 
کرد: همچنین درباره هزینه ها هم کمیته 
ویژه ای در نظر گرفته شــده و در حال 
بررسی اســت که آیا برخی از هزینه ها 

باید حتماً صورت گیرد یا خیر؟

نوبخت در حاشیه جلسه هیئت دولت:

بودجه ۹۹ به نفت وابستگی ندارد


