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 این روزها بخش عمــده ای از اخبار 
منتشر شــده در رســانه ها به ترکیه و 
تحوالت این کشــور در حوزه سیاست 
داخلی و سیاست خارجی مربوط است 
که البته اگر بخواهیم صادقانه در مورد 
تحلیل ارائه بدهیم باید بگوییم که این 
تحوالت عمدتاً در حوزه سیاست خارجی 
بیش از سایر محورها به چشم می خورد. 
همه می دانند که ایــن وضعیت و تمام 
اتفاقاتی کــه در ترکیه و به خصوص در 
حوزه سیاست خارجی این کشور طی 
ســالیان اخیر به وجود آمده، ریشه در 
عملکرد حزب حاکم یعنی حزب عدالت 
و توسعه )آکپارتی( دارد. درست است که 
بسیاری از مردم ترکیه و حتی منتقدان 
این کشور در خارج از مرزهای آن حزب 
حاکم را مقصر اصلی می دانند اما واقعیت 
غیرقابل انکار این اســت که تمام این 
مسائل به دلیل نوع تفکر و نگاهی است که 
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری 
این کشور به مسائل سیاست خارجی 
دارد. بسیاری معتقدند که نگاه تهاجمی 
وی از سال 2014 میالدی که او به عنوان 

رئیس جمهوری ترکیه کار خود را شروع 
کرد در سیاست خارجی نمایان شد، اما 
واقعیت این اســت که او از سال 2003 
میالدی تا 2014 میــالدی به عنوان 
نخست وزیر در دولت هایی به رهبری 
احمد نجــدت و عبداهلل گل مشــغول 
گرداندن امور بود و از همان زمان سودای 
بحث امپراطوری گری عثمانی را در سر 
داشت. اردوغان در همان موقع هم به این 
سیاست قائل بود که باید به هر ترتیبی 
که شده به نوعی عمل کند تا بتواند یک 
پایگاه اجتماعی بسیار قوی و قدرتمند 
در میان مردم کشورش بنا کند که این 
اقدام را توانست در پشت پرده به صورتی 
اجرایی کند کــه هیچکس متوجه آن 
نشود. اردوغان در زمان نخست وزیری 
خود در الیه های امنیتی و به خصوص 
رسانه های ترکیه ریشه دواند و توانست 
به هر ترتیب قدرت را در دســت بگیرد 
و حاال خود را یکه تاز میــدان می داند. 
اردوغان در طول شش سال گذشته که 
زمام امور را در دست داشته، سعی کرد 
تا به هر ترتیبی که شده در داخل ترکیه 
این حس را به افکار عمومی کشــورش 
القا کند که اگــر او در رأس هرم قدرت 
نباشد، ترکیه  نه تنها در مجامع عمومی 
با مشــکالت زیاد روبرو می شود، بلکه 

از سوی دیگر ممکن است غیبت او در 
ساختار قدرت به حدی خطرناک شود 
که در منطقه منافع و امنیت ملی ترکیه 
به خطر بیفتد. اردوغان بــا این پروژه 
حدود شش سال است که مدام در گوش 
مردم کشــورش می گوید که او ناجی و 
بنیانگذار ترکیه نوین است. افراط گرایی 
سیاسی اردوغان به حدی افزایش پیدا 
کرده که طی سال های اخیر ارتش ترکیه 
به عروسک  خیمه شب بازی او در جای 
جای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 
و حتی قفقاز تبدیل شده است. ارتش 
این کشــور یک روز به سوریه فرستاده 
می شــود و روزی دیگر در پوشش های 
مختلف، سر از لیبی، قبرس تُرک نشین، 
قره باغ و شمال عراق سردرمی آورند. در 
این میان البته ترکیه پس از باال گرفتن 
تنش میان قطر و عربســتان به سمت 
دوحه رفت و در این کشور تعداد زیادی 
از نیروهای ارتش خود را مســتقر کرد. 
حاال هم ترکیه به دنبال آن اســت تا در 
افغانستان معادالت نظامی را به دست 
بگیرد که عالقه اردوغــان و تیمش به 

سلطه بر فرودگاه کابل است. 
فعال شدن مجدد در سوریه و عراق 
این رونــد هنوز هم پایدار اســت و 
جالب اینجاست که پارلمان ترکیه هم 

با اردوغان کاماًل هماهنگ است. حدود 
چهار روز پیش خبرگزاری آناتولی ترکیه 
با مخابــره یک خبر فــوری اعالم کرد 
که الیحه تمدید مجــوز عملیات برون 
مرزی ارتش ترکیه در عراق و ســوریه 
به مدت دو ســال دیگر در مجلس این 
کشور به تصویب رسید. در الیحه تمدید 
ماموریت در عراق و سوریه تاکید شده 
که تحوالت در مناطق مجاور مرزهای 
زمینی جنوبــی ترکیه و خطــرات و 
تهدیدات ناشــی از درگیــری در حال 
افزایش اســت. تی.آر.تی هابر هم اعالم 
کرده که در این الیحــه ضمن تاکید بر 
این که ترکیه برای حفاظت از تمامیت 

ارضی، وحدت ملی و ثبات همسایه خود 
عراق اهمیت زیادی قائل است، تصریح 
شده که تداوم حضور عناصر پ.ک.ک 
و داعش در عــراق، تالش برای مقابله با 
جدایی طلبی قومی، تهدیدی مستقیم 
برای صلح، ثبات و امنیت کشــورمان 
اســت. در همین راستا بخشی از الیحه 
مذکور می گوید که گروه های تروریستی 
پ.ک.ک، پ.ی.د، ی.پ.گ، داعــش و 
همچنین ســایر گروه های تروریستی 
فعال در سوریه نیز به اقدامات خود علیه 
ترکیه را همچنان ادامــه می دهند و به 
همین دلیل اخذ تدابیر الزم برای حفظ 
تمامیت ارضی در برابر تهدیدات علیه 
کشورمان در راستای حقوق بین المللی 
خود بسیار اهمیت دارد. اگر محتوای این 
الیحه و سخنان روز گذشته اردوغان که 
به مناسبت نودوهشتمین سالروز  اعالم 
جمهوری ترکیه که به صورت ویدیویی 
ارائه شــد را در کنار هم قــرار دهیم به 
صورت واضح درمی یابیم که او باز هم یک 
سناریوی تکراری را در دستور کار خود 
قرار داده است. او دیروز )جمعه( اعالم کرد 
که باید با سناریوهای خطرناک مقابله 
کرد. ســاعاتی بعد از این سخنان وی، 
یکباره اعالم شد که قرار است به زودی 
دو عملیات در سوریه توسط ارتش ترکیه 

اجرایی شود. در همین راستا خبرگزاری 
نووستی به نقل از یک منبع در مخالفان 
ســوریه گزارش داد که ترکیــه خود را 
آماده عملیات نظامــی تازه در دو محور 
در خاک سوریه کرده و این عملیات هر 
لحظه ممکن است آغاز شود. به گفته این 
منبع، ترکیه در صدد اجرای دو عملیات 
همزمان، یکی در استان ادلب و دیگری 
در شمال شرق ســوریه علیه نیروهای 
دموکراتیک ســوریه )قسد( است. این 
خبر در  حالــی مخابره شــده که وزیر 
خارجه ترکیه اعالم کرده آمریکا و روسیه 
به وعده های خود درباره عقب نشــینی 
نظامیان ُکرد از مرزهــای ترکیه عمل 
نکردند و در چنین وضعیتی آنکارا باید 
اقدامات الزم را انجــام دهد تا تهدید در 
مرزهای خــود در ســوریه را دفع کند. 
مقامات نظامی آنکارا معتقدند براساس 
توافق آنکارا با مسکو و واشنگتن در پایان 
عملیات چشــمه صلح ترکیه در سال 
201۹، باید نظامیان ُکرد دستکم 30 
کیلومتر از مرزهای ترکیه عقب نشینی 
کنند اما این وعده هنوز اجرایی نشده و 
برعکس آمریکا به حمایتش از یگان های 
کرد ادامه داده اســت. این اظهارات به 
خوبی نشان می دهد که آنکارا و در رأس 
آن اردوغان به دنبال آن است که بتواند 
با بهانه جویی جدید خــود در وهله اول 
معادالت ســوریه را به نفع خود تغییر 
دهد و در سوی دیگر با زهرچشم گرفتن 
از روسیه و آمریکا از آنها همانند گذشته 

باج خواهی کند. 

ترکیه برای آغاز دو عملیات نظامی جدید در شمال سوریه آماده می شود؛ 

بهانه جویی برای زهرچشم گرفتن از مسکو و واشنگتن
مقامات نظامی آنکارا 

معتقدند براساس توافق 
آنکارا با مسکو و واشنگتن 

در پایان عملیات چشمه 
صلح ترکیه در سال ۲۰۱۹، 
باید نظامیان ُکرد دستکم 

۳۰ کیلومتر از مرزهای 
ترکیه عقب نشینی کنند 

اما این وعده هنوز اجرایی 
نشده و برعکس آمریکا به 
حمایتش از یگان های کرد 

ادامه داده است

افراط گرایی سیاسی 
اردوغان به حدی افزایش 

پیدا کرده که طی سال های 
اخیر ارتش ترکیه به 

عروسک  خیمه شب بازی 
او در جای جای منطقه 

خاورمیانه، شمال آفریقا 
و حتی قفقاز تبدیل شده 

است و هر روز در یک کشور 
اعالم حضور می کند

جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا در نخستین مرحله از سفر اروپایی  خود وارد رم شد. به گزارش رویترز، وی قرار 
است در جریان این سفر در نشست سران گروه 20 که امروز )شنبه( و فردا )یکشنبه( برگزار می شود، شرکت کند. 
بنابر گزارش ها بایدن همچنین با سران کشورهای این گروه در زمینه همه گیری ویروس کرونا، بهبود اقتصاد جهان 
و مسائل آب و هوایی به گفت وگو خواهد پرداخت. بایدن همچنین برنامه دیدار با پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های 
جهان را در دستور کار دارد. با این وجود واتیکان پخش مستقیم دیدار جو بایدن و 
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان را که از قبل برنامه ریزی شده بود را لغو 
کرد. رئیس جمهوری آمریکا در مرحله بعدی سفر خود از رم عازم گالسکو پایتخت 
اسکاتلند می شود تا در کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد شرکت 
کند. بایدن در این ســفر، در مورد اوضاع و احوال افغانستان با رهبران کشورهای 

عضو گروه بیست به گفت وگو خواهد پرداخت. 

هانس گروندبرگ، فرستاده سازمان ملل به یمن، با ابراز نگرانی از وضعیت وخیم در این کشور، خواستار پیشرفت 
طوالنی مدت در این بحران شد. به گزارش القدس العربی، بر اساس بیانیه ای که دفتر وی منتشر کرد، این در اظهارات 
در پایان سفر دو روزه گروندبرگ به امارات که طی آن با مقامات اماراتی و یمنی دیدار کرد، بیان شد. در این بیانیه آمده 
است: »نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن اولین ســفر خود به امارات را به پایان رساند و در آنجا با مقامات ارشد 
اماراتی، یمنی هایی از بخش های مختلف سیاسی و بخش خصوصی دیدار کرد«.  
وی افزود: گروندبرگ »با انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس  امارات و خلیفه 
شاهین، وزیر امور خارجه این کشــور، درباره آخرین تحوالت یمن و تالش های 
جاری سازمان ملل برای ازسرگیری مذاکرات جامع و گفت وگوی سیاسی پایدار 
بین طرف های یمنی، تبادل نظر کرد«. گروندبرگ گفت که امارات نقش مهمی 

در حمایت از حل و فصل سیاسی ایفا می کند.

سازمان ملل: وضعیت یمن رو به وخامت است سفر بایدن به ایتالیا و شرکت در نشست سران گروه 20

وزارت امور خارجه انگلیس سفیر فرانسه را احضار کرد تا 
مراتب اعتراض خود را به توقیف یک فروند کشتی انگلیسی 
در آب های فرانسه ابالغ کند. به گزارش گاردین، الیزابت 
تراس، وزیر امور خارجه انگلیس با انتشار پیامی در توئیتر 
نوشت که معاون اروپایی وی با سفیر فرانسه دیدار کرده تا 
برای وی تشریح کند که تهدیدهای صورت گرفته علیه این 
کشور  ناامید کننده و نامتناسب است. در همین حال یک 
سخنگوی دولت انگلیس اقدام دولت فرانسه را غیرقابل 
توجیه و مغایر تعهدات اتحادیه اروپا در چارچوب توافق نامه 
همکاری های تجاری و قوانین بین المللی دانست. وی طرف 
فرانسوی را به استفاده از زبان تقابل متهم کرد و افزود که 
این رفتارها اوضاع را پیچیده تر می کند. سخنگوی دولت 
انگلیس عنوان کرد که نگرانی های خود را به طرف فرانسوی 
و کمیسیون اتحادیه اروپا اعالم کرده است و در گام بعدی 

معاون وزیر امور خارجه با ســفیر فرانسه دیدار می کند. 
فرانسه پنجشنبه با توقیف یک فروند کشتی ماهی گیری 
انگلیس در آب های  این کشور، نزاع بین دو طرف را وارد فاز 
جدیدی کرد. منابع خبری می گویند که فرانسه ممکن 
است کاپیتان کشتی را نیز تحریم کند و این اقدام می تواند 

روابط میان دو طرف را تیره و تار کند. 

دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیســتی اعالم کرد که 
نفتالی بنت به توافق ائتالفی بــا یائیر الپید کامال پایبند 
است. به گزارش خبرگزاری فلسطینی سما، شبکه 12 
تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی اعالم کرد، نفتالی 
بنت، نخست وزیر این رژیم طی یک مصاحبه محرمانه در 
ماه میالدی گذشته گفته بود: فکر نمی کنم مسئله ائتالف 
دولتی که براساس آن یائیر الپید، وزیر خارجه بعد از من 
نخست وزیر خواهد شد عملی شود احتماال دولت به چند 
دلیل بین دوره تصویب بودجه و موعد نخست وزیری الپید 
از هم فروبپاشد. در این راستا دفتر بنت در واکنش به این 
گزارش اعالم کرد، همانطور که از همان لحظه اول گفته 
شد، بنت به توافق نامه نوبتی شدن پست نخست وزیری 
بین وی و الپید کامال پایبند است. بودجه تصویب خواهد 
شد و شــراکت ادامه خواهد داشت. این گزارش درحالی 
منتشر می شود که شبکه مذکور سه شنبه اظهاراتی را از 

آیلت شاکید، وزیر داخلی رژیم صهیونیستی منتشر کرد 
که در آن به وزرای خارجه و جنگ ائتالف حاکم توهین و 
تأکید کرده بود که در امکان انتقال قدرت به الپید شک 
دارد. در این راستا اســرائیل ایخلر، عضو حزب یهودیت 
تورات در کنســت از تماس ها میان احزاب دیگر درباره 

تشکیل دولت جایگزین خبر داد.

نخست وزیر اسرائیل:

فروپاشی کابینه قبل از نخست وزیری الپید محتمل است
در پی توقیف کشتی انگلیسی رخ داد:

لندن سفیر فرانسه را احضار کرد

خبرخبر

فرشاد گلزاری

حزب اهلل لبنان خطاب به عربستان: 
در امور داخلی بیروت دخالت نکنید

حزب اهلل لبنان اقدام عربستان درباره درج نام یک 
موسسه مالی وابسته به این حزب در لیست نهادهای 
تروریستی را محکوم کرد. به گزارش شبکه خبری 
المنار، حزب اهلل لبنان در بیانیه ای اقدام عربستان 
درباره درج موسسه مالی قرض الحسنه وابسته به 
این حزب در لیست نهادهای تروریستی را محکوم 
کرد و آن را تجاوز به لبنان و مداخله آشکار در امور 
داخلی این کشور دانســت. حزب اهلل لبنان اعالم 
کرد، تصمیم عربستان تسلیم شدن در برابر آمریکا 
و خدمت به اهداف دشــمن صهیونیستی است. 
این تصمیم در فعالیت این موسســه انسانی که در 
خدمت فقرا و نیازمندان و عموم مردم لبنان است، 
تأثیری نخواهد گذاشــت. ریاست امنیت عمومی 
عربستان اخیرا در صفحه توئیتر خود نوشت که پس 
از شناسایی موسسه مالی »قرض الحسنه« در لبنان 
وابسته به حزب اهلل، آن را در فهرست »تروریستی« 
خود قرار داده است و در مقابل بیروت این اقدام ریاض 

را مداخله در امور جاری کشور دانست. 
این واکنش ها در حالی اتفاق افتاده است که از 
چند روز پیش تنش میان لبنان با کشورهایی مانند 
عربستان و امارات باال گرفته است. داستان از این قرار 
است که جورج قرداحی، وزیر اطالع رسانی لبنان در 
جریان مصاحبه با برنامه پارلمان مردم شبکه الجزیره 
اعالم کرد کــه انصاراهلل یمــن در مقابل تجاوزات 
عربستان و امارات از خودشان دفاع می کنند. پس 
از انتشــار اظهارات قرداحی رســانه های لبنان از 
احتمال شکل گیری یک بحران دیپلماتیک میان 
لبنان و عربستان خبر دادند. در همین حال، شبکه 
ام. تی. وی به نقل از منابع سعودی اعالم کرد که ما 
با یک بحران دیپلماتیک شدید به دلیل اظهارات 
قرداحی مواجه هستیم. شبکه الجدید لبنان نیز در 
اینباره گزارش داد که نشانه های شکل گیری یک 
بحران دیپلماتیک عربی به دنبال اظهارات قرداحی 
به چشم می خورد. در همین راستا حزب اهلل لبنان 
هم از مواضع وزیر اطالاع رســانی این  کشور دفاع 
کرد اما تنش به جایی رسیده که سفرای لبنان در 
امارات و عربستان از سوی دستگاه دیپلماتیک هر 
دو کشور فراخوانده شده اند. از سوی دیگر عربستان 
اعالم کرد که دفاتر شبکه های ام.بی.سی قرار است 
از بیروت خارج و در ریاض مســتقر شــوند که این 
موضوع هم نشان از تشدید تنش میان دو طرف دارد. 
رسانه های لبنان همچنین اعالم کرده اند که تنش 
داخلی همچنان بر سر این مسائل میان احزابی که از 
سوی ریاض و تهران حمایت می شوند در پشت پرده 
ادامه دارد و ممکن اســت ان روند بر مسائل داخلی 

هم تاثیر بگذارد. 
    

شورای امنیت خواهان بازگشت 
دولت غیرنظامی سودان شد 

شورای امنیت ســازمان ملل بازگشت دولت 
غیرنظامی ســودان را که اوایل هفته جاری توسط 
ارتش برکنار گشــت، خواستار شــد. به گزارش 
خبرگزاری فرانسه، شــورای امنیت به اتفاق آرا با 
تصویب بیانیه ای نگرانی عمیق خود را نســبت به 
کودتای نظامی اخیر در سودان ابراز کرد. در این بیانیه 
آمده است که اعضای شورای امنیت از مقامات نظامی 
سودان می خواهند بر اساس سند قانون اساسی و 
سایر اسناد دوره انتقالی، دولت سابق را که توسط 
غیرنظامیان اداره می شود، بازگردانند. در بیانیه این 
شورا همچنین از مقامات نظامی سودان خواسته 
شده همه بازداشت شدگان را فورا آزاد کرده و به حق 
تجمع مسالمت آمیز احترام بگذارند و از همه بازیگران 
ذی نفوذ نیز خواسته شده که بدون هیچ پیش شرطی 
برای اطمینان از اجرای کامل سند قانون اساسی و 
توافقنامه صلح منعقده، گفتگو را آغاز کنند. این بیانیه 
توسط دولت انگلیس تهیه شده است. نشست سابق 
شورای امنیت سازمان ملل درباره تحوالت سودان به 
خاطر اختالف میان اعضا به نتیجه  نرسید. در همین 
راســتا عبدالفتاح البرهان، فرمانده ارتش سودان 
روز گذشــته )جمعه( در اظهاراتی به خبرگزاری 
اسپوتنیک گفت، امیدوار است نخست وزیر و اعضای 
شورای امنیت حداکثر ظرف یک هفته انتخاب شوند 

تا بتوانند اوضاع را به صورت منطقی کنترل کنند. 

جهاننما


