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طنین شوم نفیر جنگ با «چشمه صلح»

تالشها برای استیضاح ترامپ ادامه دارد

ارسال احضاریه برای پنتاگون

ترکیه :همه چیز برای آغاز عملیات در شمال سوریه آماده است

Anadolu Agency

بنفشــه غالمــی /ترکیــه آن را «منطقــه
امن» مینامــد .اما بایــد آن را «منطقه
جنگــی» خوانــد .تجهیــزات و نیروهایی
کــه دیروز ترکیــه چه در قالــب نیروهای
زیر پرچم خــود و چه در قالب نیروهای
شورشــی تحت امرش به شــمال سوریه
فرســتاد ،حاکی از آن اســت که با شروع
عملیــات «چشــمه صلح» بایــد انتظار
جنگــی تمامعیــار را در ایــن منطقــه از
سوریه داشت .جنگی که کردهای سوریه
اعالم کردهاند ،با تشکیل سپر انسانی به
مقابله با آن خواهند رفت.
بهگــزارش ســایت شــبکه خبــری
«الجزیره» ،غیرنظامیان کرد در شــمال
ســوریه اعــام کردهاند ،قصــد دارند در
پاسخ به تهدید ترکیه به انجام عملیات
«چشــمه صلــح» ،بــا بــه راه انداختــن
تحصنــی عظیــم در مرزهــای ســوریه با
تشکیل «ســپر انســانی» عملیات ترکیه
را بــه چالــش بکشــند .آنهــا بــه همیــن
منظور از صبح دیروز در شهرهای رأس
العین ،تــل ابیض و کوبانــی چادرهایی
برپا کرده و همگی از کودک و خردســال
و میانسال گرفته تا زنان و مردان فرتوت
در این چادرها نشســتند .فعاالن کرد در
قامشــلی نیز که شمار آنها به صدها نفر

میرســید ،بیــرون از مقر ســازمان ملل
تجمــع کردند و از این نهــاد بینالمللی
خواســتند ،مانــع کشــتار شــهروندان
بیدفاع در جنــگ آتی ترکیه علیه آنان
شــود« .آریــن شــیخموس» ،از فعــاالن
کــرد در قامشــلی کــه در ایــن تجمــع
حضــور داشــت ،میگویــد« :ایــن تنهــا
خواســته کردها نیســت .در ایــن منطقه
بجــز کردهــا ،اعــراب و اقــوام مســیحی
نیــز زندگــی میکننــد .آنها نیــز مخالف
عملیــات ترکیــه هســتند .همــه مــا از
وضعیتی که ممکن است به وجود آید،
وحشتزده هســتیم .اگر ترکیه پایش را
به منطقه بگذارد ،کشتارهای زیادی رخ
خواهد داد ».در شــمال ســوریه نزدیک
بــه  5میلیــون نفــر زندگــی میکننــد که
تنهــا نیمــی از آنان کــرد هســتند و بقیه
را ســوریهایی کــه از جنــگ در ســایر
مناطق گریختهاند و قومیت «سریانی»
کــه قومــی مســیحی هســتند ،تشــکیل
میدهند.
تالش کردهای شــمال ســوریه برای
تشــکیل ســپر انســانی پس از آن شــکل
گرفــت کــه وزارت دفــاع ترکیــه بــه طور
رســمی اعــام کــرد ،همــه چیــز را برای
آغاز عملیات «چشــمه صلــح» فراهم

آورده است و تجهیزات الزم برای انجام
ایــن کار بــه مرزهــا فرســتاده شــدهاند.
ایــن تجهیــزات نظامــی کــه به گــزارش
«آناتولــی» ،خبرگــزاری رســمی ترکیــه،
شامل  10کامیون حامل تانک و کاروانی
نظامی شــامل  80خودرو زرهی اســت،
در اســتان هاتــای در نزدیکــی مرزهــای
ســوریه مســتقر شــدهاند تــا بــه محــض
اعالم آغــاز عملیات وارد خاک ســوریه
شــوند .این در حالی اســت که «ایســنا»
بــه نقــل از روزنامــه «القــدس العربی»
خبــر داده اســت 8 ،هزار نیروی مســلح
مخالف دولت ســوریه شــامل نیروهای
«ارتــش آزاد» کــه تحــت حمایت ترکیه
قــرار دارند ،در کنار شــماری از نیروهای
ارتــش ترکیــه از دروازه کرکمیــش ترکیه
وارد خاک ســوریه شــده و به شهر مرزی
جرابلس در حومه شــمال شرقی حلب
رفتنــد تــا بــرای نبرد بــا کردهــای منبج
آمــاده شــوند .پیشــتر نیز «اســپوتنیک»
خبر داده بــود ،نیروهای ارتش ترکیه که
در شمال سوریه مستقر هستند ،حرکت
خــود را بــه ســوی منبــج آغــاز کردهاند.
در همیــن حــال ســایت شــبکه خبــری
«المصــدر نیوز» هــم خبــر داد« ،احرار
الشــرقیه» از نیروهایی که از سوی ترکیه

حمایت میشــوند ،از عفرین در شمال
حلب خارج شــده و ب ه سمت تل ابیض
در شمال رقه حرکت کردهاند.
این در حالی اســت که دیروز فیصل
مقــداد ،معــاون وزیــر خارجــه ســوریه
کردها را به «بازگشــت به آغوش وطن»
دعوت کرد.
ëëحمالت هوایی ترکیه
هرچند ترکیه تا عصر دیروز عملیات
خــود در شــمال ســوریه را رســماً اعــام
نکــرد ،اما حمــات هوایی چنــدی را در
برخــی مناطــق کــردی شــمال ســوریه
در نزدیکــی مرزهــای عراق انجــام داد.
بهگــزارش خبرگــزاری رســمی ســوریه
(ســانا) و شــبکه «االخباریــه» ترکیــه

در تــل طویــل در المالکیــه در حومــه
اســتان حســکه در شمال شــرقی سوریه
کــه نیروهــای ســوریه دموکراتیــک در
آن مســتقر هســتند ،حمالتــی هوایــی
انجــام داد .تلویزیــون ســوریه نیز اعالم
کــرد ،جنگندههــای ترکیــه مواضعی در
نزدیکــی گــذرگاه ســیمالکا در مرزهــای
عراق را بمباران کردند .همچنین شبکه
االخباریــه ســوریه از حملــه بــه مواضع
نیروهای سوریه دموکراتیک در شهر تل
ابیض در حومه شمالی رقه خبر داد.
این در حالی اســت کــه رجب طیب
اردوغــان کــه بــا مخالفتهــای خارجی
بســیاری برای انجام این حمالت بویژه
از ســوی ایــران ،روســیه و همچنیــن تــا

حــدودی آلمــان و فرانســه مواجه شــد،
بــا مخالفتهــای داخلی نیز بــرای این
حملــه روبــهرو اســت .فائــق اوزتــورک،
معــاون رئیــس حــزب جمهوریخــواه
خلــق ترکیــه دولــت این کشــور را متهم
کــرد بــ ه ســمت «باتــاق» خاورمیانــه
میرود .او به دولت توصیه کرد ،بهجای
این نــوع مبارزه بــا تروریســم ،تمامیت
ارضی سوریه را محترم بدارد و با دمشق
همــکاری کند .حــزب دموکراتیک خلق
ترکیــه هم ضمــن مخالفت بــا مداخله
نظامــی ،خواهــان آغــاز گفتوگــوی
دموکراتیــک و فرآینــد مذاکــره جامع با
همــه طرفها به منظور پایــان دادن به
جنگ داخلی سوریه شد.

هیات تحریریه نیویورک پست (روزنامه امریکایی)

سیمون تیسدال  /ستون نویس گاردین (روزنامه انگلیسی)

میودراگ سوریس /تحلیلگر دویچه وله (شبکه خبری آلمانی)

مــا رئیسجمهوری داریم که در کمپین انتخاباتیاش مدعی
شد که مثل خیلی از امریکاییها نمیخواهد کشورش پلیس
جهانباشد.اینکهمعتقداست،کشورهابایدوقتیپایمسائل
جهانی به وسط میآید ،در هزینههای انسانی و مالی در قالب
ارســال نیــروی نظامی و بودجههای نظامی ســهیم باشــند .او دوشــنبه هم در
توئیتی نوشت« :وقت آن است از این جنگهای مسخره بیپایان خارج شویم».
اما او مرتکب اشتباه بزرگی شدهاست .ترک کردن سوریه ،منافع متعدد امریکا
در منطقه را به خطر میاندازد .او در حال پایان دادن به یک «جنگ بیپایان»
نیســت .او در حال کاشــتن بذر یک جنگ دیگر اســت .نبرد اردوغان در شــمال
ســوریه که انتظار میرود ،اشــغالگری طوالنی مدت ترکیه را در سوریه بهدنبال
داشت ه باشد ،تنها منجر به بیش از پیش بیثبات شدن منطقه میشود.

شــعله کشــیدن جنگی تازه در شــمال شــرقی ســوریه که
بهطور بالقوه میتواند به ســمت غرب سوریه و مناطقی
همچــون عفریــن (کــه ترکیــه در حملــه قبلــی خــود بــه
مناطــق کــردی تصرف کرده بود) کشــیده شــود و حتی تا
ادلــب کــه در محاصره اســت ،ادامه یابــد و منجر به یک فاجعه انســانی
جدید شود .آنچه اکنون ترکیه به برکت چراغ سبز ترامپ پیش روی خود
دارد ،بازگرداندن صدها هزار غیرنظامی بیدفاع به منطقهای اســت که
خیلی زود تبدیل به یک منطقه جنگی میشــود یا شــاید همین االن هم
باید آن را یک منطقه جنگی دانســت .گول چرخشهای سیاســی امریکا
و ترکیــه را نخوریــد .این منطقه ،منطقه امن نیســت ،هیچ چیز در مســیر
درست قرار ندارد ،یک جنایت جنگی در حال ظهور است.

بــه جــز امریکا و خــود ترکیــه بهعنــوان بازیگــران نبردها در
ســوریه ،بازیگــران دیگــری هــم هســتند کــه مســبب درد و
رنــج ســوریها بودهاند .از جملــه آنها میتوان بــه برخی از
کشــورهای اروپایــی اشــاره کرد .کشــورهایی مثل لهســتان و
مجارستان که با وجود مشاهده مردم دردکشیده سوریه ،از پناه دادن به آنها
خودداری میکنند .البته مقصر فقط این دو کشور نیستند .رهبران اروپایی را
باید مسئول اصلی دانست .آنها برای جلوگیری از ورود پناهجویان سوری به
اروپا میلیاردها دالر به اردوغان دادند تا آنها را در خاک خود نگه دارد .اکنون
این جنگ برای آنها میتواند ارزانتر از ورود مردم سوریه به جوامع ثروتمند
آنها باشد .به عبارت دیگر آنچه در حال رخ دادن است ،یک معامله سیاسی
و تجلی سیاستهای قدرتمدارانه است ،جایی که اخالق جایی در آن ندارد.

کاشتن بذر جنگی جدید

بیم از بروز جنایت جنگی جدید

بازگشت آرامش به عراق پس از یک هفته پرتنش

پــس از یــک هفتــه ناآرامــی در بغــداد،
پایتخــت عــراق و برخــی اســتانهای
جنوبــی ایــن کشــور کــه بیــش از 100
کشــته برجــا گذاشــت ،دیــروز سهشــنبه
آرامــش و امنیــت در ایــن مناطــق
برقــرار و مســیرهای ورودی بــه منطقــه
حفاظــت شــده الخضــراء (ســبز) کــه
ســاختمانهای دیپلماتیــک ،دفاتــر
دولتی و سفارتخانهها درآنجا قراردارد،
بازگشایی شد.
بهگزارش ایســنا بهنقل از خبرگزاری
عراق (واع) ،منابع آگاه دیروز سهشــنبه
علــت بازگشــت آرامــش بــه بغــداد و
برخــی اســتانهای جنوبــی عــراق را
«مذاکــرات نتیجــه بخــش» نمایندگان
معترضان با دولت و گروههای سیاســی
این کشور اعالم کردند و نوشتند ،منطقه
الخضــراء بغــداد کــه از روز چهارشــنبه
گذشــته در پــی برگــزاری تظاهــرات در
اطراف آن بســته شده بود ،روز سهشنبه
بــا حاکــم شــدن آرامــش در پایتخــت،
توگو
بازگشایی شد .دولت بغداد در گف 
بــا نماینــدگان معترضــان بــه آنها قول
داده اســت ،خواســتههای بحــق آنها را
بــرآورده کنــد .پارلمــان عــراق نیز ظهر
دیروز سهشنبه به وقت محلی جلسهای
با محوریت تظاهــرات و اتخاذ تدابیری
در جهــت پاســخگویی به خواســتههای
تظاهرکنندگان برگزار کرده بود .قرار بود
عــادل عبدالمهدی ،نخســتوزیرعراق
هــم دیــروز از طــرح جدیــد خــود بــرای
تحقــق خواســته معترضــان و انجــام
اصالحات در کشورش رونمایی کند.
در همیــن ارتبــاط دفتــر عــادل
عبدالمهدی ،نخســتوزیر عراق نیز در
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■ هیــل :اداره بودجــه

دوخط کنگــره امریــکا اعــام
خبـــر
کــرد ،کســری بودجــه
فــدرال در ســال  ۹۸۴ ،۲۰۱۹میلیارد
دالر تخمیــن زده شــده کــه برابــر با
 ۴.۷درصد از تولید ناخالص داخلی
و باالتریــن میــزان کســری بودجه از
سال  ۲۰۱۲است.
■ بیبیســی :در پــی تمــاس تلفنی

بینتیجه «آنگال مرکل» صدراعظم
آلمــان و «بوریــس جانســون»
نخســتوزیر انگلیــس« ،دیویــد
ساســولی» رئیس پارلمــان اروپا خبر
داد با هر دوی آنان دیدار خواهد کرد.
■ المشــهد الیمنــی :منابــع

اطالعرســانی عربــی و بینالمللــی
از رویکــرد منطقــهای و بینالمللــی
بــرای تقســیم یمــن بــه ســه اقلیم
صنعــا ،حضــر المــوت و عــدن خبر
دادند.
■ االنتباهــه :ســخنگوی نیروهــای

حمایت ســریع نســبت به شایعات
منتشــر شــده درخصــوص نــاکام
ماندن تالش برای ترور نایب رئیس
شــورای حاکمیتی سودان و فرمانده
این نیروها واکنش نشان نداد.
■ تیآرتــی :در جریــان انفجــار

بمــب در داخــل یــک کالس درس
در والیــت غزنــی واقــع در شــرق
افغانســتان دســت کم  ۱۹دانشــجو
زخمی شدند.
■ معاریو :آویگــدور لیبرمن ،رئیس

حــزب «اســرائیل بیــت نــوا» حمله
شــدیدی را علیــه نخســتوزیر ایــن
رژیم و کابینــه او آغاز و تأکید کرد که
هرگز با نتانیاهو متحد نخواهد شد.
■ دیلــی میــل :کرهشــمالی

پنجــره آپارتمانهــای مشــرف بــه
ســاختمانهای دولتــی را بــرای
جلوگیــری از جاسوســی ،تختهکوب
کرده است.
■ رویتــرز :مســئوالن حسابرســی

اتحادیــه اروپــا اعــام کردنــد ،ســال
گذشــته میــادی بیــش از چهــار
میلیــارد یــورو( 4.3میلیــارد دالر) از
بودجههــای این اتحادیه به شــکلی
نادرست هزینه و تلف شده است.
■ رأی الیــوم :ســرتیپ بازنشســته

محمد سعید الغامدی (ابو سعود)،
در طــول چنــد روز گذشــته توســط
بازپرســان برجسته دســتگاه امنیت
عربستان در رابطه با پرونده جنبش
حمــاس تحت بازجویی فشــردهای
قرار گرفته است.

اروپا هم مقصر است

بیانیــهای اعــام کــرد کــه وی در جریان
اســتقبال از تعــداد زیــادی از رؤســای
عشــایر ایــن کشــور و ســران اســتانهای
مختلــف گفــت :اوضاع کشــور بــه حال
طبیعــی خــود بازگشــته اســت ،دولــت
بســته اولیــه تصمیمــات در پاســخ بــه
مطالبات مشــروع را صادر کــرده و ارائه
تصمیمــات دیگــر در جلســات دولــت
ادامــه دارد .وی همچنیــن تاکیــد کرده،
مرجعیت دینی و عشــایر عراق دو رکن
اصلی در همــه رخدادها در طول تاریخ
ایــن کشــور هســتند و عشــایر میتوانند
در ارائــه پیشــنهادات و راهحلهایــی که
منعکــس کننــده خواســتههای عمــوم
مردم و به ویژه معترضان باشد ،کمک
کنند.
معترضــان از اوضــاع اشــتغال،
ضعف خدماترسانی و گسترش فساد
و عدم مبارزه جدی با آن شکایت دارند.
روزنامــه فرامنطقــهای القــدس
العربی دیــروز درباره بازگشــت آرامش
بــه بغــداد و شــهرهای جنوبــی عــراق
نوشــت :فعــاالن معتــرض عراقــی
پــس از یــک هفتــه تظاهــرات تصمیم

گرفتنــد کــه فعالیتهــای اعتراضــی
خــود را بــه مناســبت مراســم بــزرگ
اربعین متوقــف کنند .درهمین راســتا،
ســلیم الجســور ،فعــال معتــرض در
اســتان الدیوانیه در جنــوب عراق گفت:
فعــاالن در اعتراضــات تصمیم گرفتند
کــه فعالیتهــای خود را به بعــد از ایام
اربعیــن موکول کنند .خلــدون األحمد،
یکــی از تظاهرکننــدگان شــهرالمثنی
نیــز در این بــاره اظهار کــرد :معترضان
عراقــی تظاهــرات را تــا پایــان اربعیــن
متوقــف کردهانــد و هــدف ازایــن وقفــه
فراهم شدن شــرایط زیارت برای مردم
اســت .استان ذیقار نیز که طی روزهای
گذشــته شــاهد تظاهــرات مردمــی بود
روزهای دوشــنبه و سهشنبه گذشته آرام
بــود و تظاهــرات قابــل توجهــی در این
استان مشاهده نشد.
همچنیــن منابــع آگاه از بازگشــت
آرامش به شــهرک صدر در بغداد خبر
دادند .منابــع خبری هم دیــروز گفتند،
اینترنت کــه بهدلیــل ناآرامیهای اخیر
قطع شــده بود ،در شــهرها و استانهای
جنوبی عراق وصل شده است.

با ادعای حمایت از اویغورها

امریکا  28شرکت چینی را تحریم کرد

دولــت واشــنگتن فــاز تــازهای از جنــگ
تجاری خــود با دولت پکــن را با تحریم
 28شرکت و سازمان چینی آغاز کرد اما
کوشید به این اقدام اقتصادی خصمانه
پوشــش بشردوســتانه بدهد و ادعا کند،
این کار را در حمایت از اقلیت مسلمان
اویغــور که توســط دولت چین ســرکوب
میشوند ،انجام داده است.
بهگــزارش بلومبرگ 28 ،ســازمان
و شــرکت چینــی کــه بــه بهانه دســت
داشــتن در نقــض حقوق مســلمانان
اویغور در فهرست تحریمهای امریکا

قــرار گرفتهانــد ،شــامل ســازمانهای
امنیتی و شرکتهای مشهور فعال در
ی دوربینهای نظارتی
حوزه تکنولــوژ 
ی هســتند کــه اتفاقاً
و هــوش مصنوعــ 
بــازار خوبــی نه فقــط در امریــکا بلکه
در سراســر جهــان دارنــد .طبق برخی
برآوردهــا یــک ســوم از بــازار جهانــی
دوربینهــای نظارتــی تحــت کنتــرل
شرکت های چینی است.
یکــی از این شــرکتها هــم بهعنوان
باارزشتریــن شــرکت اســتارتاپی حوزه
هوش مصنوعی در جهان شناخته شده

است .به موجب این تحریمها ،این 28
ســازمان و شــرکت چینــی از تجــارت با
شرکتهای امریکایی بدون کسب مجوز
از دولت امریکا منع میشوند.
واشنگتن ادعا میکند برای حمایت
از اویغورها ایــن تحریمها را وضع کرده
اما ایــن تحریمها روز دوشــنبه درســت
در همــان روزی کــه مذاکرهکننــدگان
امریکایی و چینی در تدارک آمادهسازی
مذاکــرات در ســطح عالــی در روز
پنجشــنبه (فــردا) در واشــنگتن بودنــد،
اعالم شد.

ندا آکیش  /دموکراتهای مجلس نمایندگان امریکا با ارســال
احضاریههایــی بــه وزارت دفــاع این کشــور (پنتاگــون) و دفتر
گـزارش
مدیریــت و بودجه ،دامنه تحقیقات درباره اســتیضاح دونالد
ترامپ ،رئیس جمهوری امریکا را بیش از پیش گسترش دادند .پیشتر رؤسای سه
کمیته مجلــس نمایندگان امریکا برای وزارت خارجه امریکا ،کاخ ســفید و وکیل
شــخصی ترامپ احضاریههایی فرســتاده و همچنین خواستار کسب اطالعات از
مایک پنس ،معاون رئیس جمهوری شده بودند.
بــه گــزارش شــبکه خبری ســیانان ،علــت ارســال احضاریهها بــه پنتاگون و
دفتر مدیریت و بودجه این اســت که این دو ســازمان کمک خارجی به اوکراین را
درست در زمانی که ترامپ و رودی جولیانی ،وکیل شخصی ترامپ در حال فشار
آوردن به اوکراین برای کســب اطالعات درباره فســاد جو بایدن و پسرش بودند،
قطع کردند .در حالی که کنگره کمک نظامی به اوکراین برای مقابله با روسیه را
تصویب و بر ضرورت آن تأکید کرده بود.
هنــوز معلــوم نیســت کــه پاســخ پنتاگــون و دفتــر مدیریــت و بودجه بــه این
احضاریههــا چــه خواهــد بود اما بعید نیســت این دو ســازمان هم ماننــد وزارت
خارجــه امریکا بــه احضاریهها بیتوجهی کنند .روز جمعــه ضرب االجل تعیین
شده برای وزارت خارجه امریکا برای حضور در مجلس نمایندگان و پاسخگویی
به سؤاالت نمایندگان بود اما هیچ کس از وزارت خارجه برای پاسخگویی نرفت.
کاخ ســفید هــم اعــام کــرد بــه احضاریهها توجهــی نخواهــد کرد .زیــرا مجلس
نمایندگان ابتدا باید برای استیضاح رأیگیری کند و اگر آرای الزم را به دست آورد
احضاریه بفرســتد .پنس هم گفته است ،با مجلس نمایندگان همکاری نخواهد
کرد .اما احتمال اینکه پنتاگون به احضاریهها پاسخ مثبت دهد ،وجود دارد .زیرا
هفته گذشــته یک مقام ارشــد پنتاگــون از بخشهای مختلف مســئول در وزارت
دفاع درخواســت کرد که هر ســند و مدرکی درباره کمک امنیتی به کی یف وجود
دارد را جمــعآوری و آماده کنند .البته پنتاگون پیشــتر اعــام کرده بود که ترجیح
میدهــد از ایــن پرونده دور باشــد .در روزهــای آینده احضاریههای بیشــتری هم
ارســال خواهد شد .دموکراتها از ســه نفر از همکاران رودی جولیانی درخواست
اطالعات کرده و هشــدار دادهاند که اگر این ســه نفر به درخواستهایشــان پاسخ
مثبت ندهند برای آنها هم احضاریه رسمی صادر خواهند کرد.
توگوی تلفنی ترامپ بــا رئیس جمهوری اوکراین علیه جو بایدن،
فــارغ از گف 
کاندیــدای دموکراتها برای انتخابات  ،2020موضوع خروج نیروهای امریکایی از
شــمال ســوریه نیز برای ترامپ چالش برانگیز شده و میتواند موضوع استیضاح
را داغتر کند و حتی افرادی از حزب جمهوریخواه را به جبهه مشــتاقان اســتیضاح
بیفزایــد زیــرا این بار هــم دموکراتها و هــم برخی از جمهوریخواهــان میگویند،
ترامــپ ســوگندهای روز تحلیــف خــود مبنی بر تالش بــرای امنیت ملی کشــور و
حمایــت از متحــدان را زیرپــا گذاشــته اســت .میچ مک کنــل ،رهبر اکثریت ســنا،
لیندزی گراهام ،منتقد سرسخت ترامپ و لیز چنی ،فرد شماره سه سنا ،از جمله
سناتورهای برجسته جمهوریخواه و نیکی هیلی ،نماینده سابق امریکا در سازمان
ملل روز دوشــنبه بشــدت از تصمیــم ترامپ برای خروج از شــمال ســوریه انتقاد
کردند .مک کنل گفت« :خروج خطرناک نیروهای ایاالت متحده از سوریه تنها به
نفع روسیه ،ایران و نظام اسد است .ترامپ باید در تصمیم خود تجدیدنظر کند».
نیکی هیلی هم گفت :این تصمیم ترامپ درباره شمال سوریه به این معناست که
او متحدان امریکا [کردهای شمال سوریه] را به حال خودشان رها کرده تا بمیرند.
او با انتقاد تند از ترامپ ،رئیس ســابقش ،افزود :کردها بازوی اجرایی ما در جنگ
موفقمان با داعش در سوریه بودند .رها کردن آنها یک اشتباه بزرگ است.

