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کسانی که طی پنج سال گذشته 
به دقت تحوالت سوریه و به خصوص 
وقایعی که در شــمال این کشور رخ 
می دهد را رصــد می کنند، می دانند 
که ترکیه یکــی از بازیگران اصلی در 
این پرونده به شــمار می رود. آنکارا 
به مرکزیت حزب عدالت و توســعه و 
رهبری رجب طیب اردوغان، از سال ها 
پیش تاکنون بــه گونه ای عمل کرده 
که در ابتدای امر توانست بسیاری از 
مردم ترکیه را با عملیات علیه کردهای 
ســوریه با خود همراه کند. اردوغان 
و تیم سیاسی - رســانه ای او در این 
میان مدام بر این عنصر تاکید کردند 
که امنیت ملی ترکیه توســط حزب 
کارگــران کردســتان )پ.ک.ک( و 
یگان های مدافع خلق )ی.پ.گ( به 
خطر افتاده اســت. عالوه بر این، آنها 
از عنصر مذهب دراین راستا استفاده 
و به همه این موضوع را گوشزد کردند 
که کردهای شمال سوریه از هیچ دین 
و مذهبی پیــروی نمی کنند و همین 
موضوع باعث شــد تا پایگاه اردوغان 
در میان اسالمگرایان نه تنها تقویت 

شود، بلکه یک موج منفِی مهندسی 
شده در این میان علیه کردهای مستقر 
در جنوب ترکیه و شمال سوریه به راه 
افتد. رئیس جمهــوری ترکیه با این 
اقدام به نوعی توانست جواز عمومی 
در داخل کشــورش بــرای حمله به 
مناطق شمالی ســوریه را کسب کند 
و شاهد بودیم که طی دو سال گذشته 
چندین عملیات از سوی ارتش ترکیه 
علیه کردهای سوریه انجام شد که در 
نهایت برخی شــهرهای این منطقه 
به اشغال ترک ها درآمد. در آن زمان 
البته دونالد ترامپ در کاخ سفید بود 
و اردوغان همانند بسیاری از رهبران 
منطقه می دانست که او هر کاری که 
بخواهد می تواند در شــمال سوریه 
انجام دهد؛ چراکه آنها ترامپ همسو 
با سیاســت های خود می دانستند. 
بســیاری از تحلیلگــران در همان 
سال ها اعتقاد داشتند که آمریکایی ها 
کردهای سوریه را متحدان استراتژیک 
خود در این کشور می دانند و قرینه این 
امر را حمایت ایــاالت متحده از اقلیم 
کردســتان عراق قلمداد می کردند. 
آنها معتقد بودنــد آمریکایی ها به هر 
ترتیبی که شده نمی گذارند ترکیه به 
کردهای سوریه حمله کنند و حتی در 
این میان شاهد بودیم که سناتورهای 

دموکرات  و جمهوریخواه کنگره آمریکا 
)اعم از ســنا و مجلس نمایندگان( از 
ترامپ خواستند تا مانع حمله آنکارا 
به کردهای سوریه شود، ولی این اقدام 
در کمال ناباوری اتفاق افتاد. از آن روز 
تاکنون ترکیه بارهــا و بارها عملیات 
خود علیه کردها را در شمال سوریه و 
برخی نواحی شمالی عراق تکرار کرد 
و بهانه اش در این مــورد صرفاً تهدید 
امنیت ملی آنکارا از سوی این جریان ها 
بوده است، اما هیچگاه این موضوع را 
برای جامعه جهانی روشــن نکرد که 
حمالت و ورود آنها به ســوریه اساساً 
نقض حاکمیت ســرزمینی دمشق 
و بغداد به حســاب می آیــد. در این 
میان البتــه اعتراض هایی از ســوی 
اروپایی هــا و حتی روســیه در مورد 
ماجراجویی های ترکیه در شــمال 
سوریه به وقوع پیوست اما در نهایت 
آنها هم بــه نوعی عمــل کردند که 
تُرک ها محیط را بــرای عرض اندام 
خود مناسب دیدند و دست به اقدامات 

دیگر زدند. 
تاکید ترکیه و تکذیب آمریکا!  

با گذر از این مســائل، حــاال بار 
دیگر شــاهد ُکری خوانی آنکارا علیه 
کردهای ســوریه هســتیم. دو روز 
پیش )دوشنبه( یک مسئول نظامی 

ترکیه اعالم کرد که عملیات نظامی 
ارتش این کشــور و نیروهای ارتش 
ملی )نیروهای تحت حمایت ترکیه( 
در شمال ســوریه نزدیک است. وی 
که نامش فاش نشــد اعالم کرد که 
این عملیات نظامی شامل تل رفعت 
می شــود و به رادار و الشعاله در غرب 
شهر الباب می رسد و همچنین شامل 
عین العــرب کوبانی، منبــج و عین 
عیسی می شــود و تا المالکی ادامه 
می یابد و محور درگیری خشونت بار 
خواهد بود. براساس اعالم این منبع 
نظامی ترکیه، ۴۰ هزار نیروی مسلح 

عالوه بر کماندوهای ترکیه با پوشش 
هوایی، موشــکی و توپخانه ای برای 
فلج کردن تحرکات نیروهای سوریه 
دموکراتیک )قسد( در تمامی نقاط 
مرزی مشــارکت خواهند داشــت. 
همزمان با انتشار این خبر، خبرگزاری 
اسپوتنیک روسیه هم اعالم کرد که 
ترکیه مراکز خود در شمال سوریه را 
با صدها تجهیزات نظامی و توپخانه ای 
سنگین تقویت کرده است. انتشار این 
اخبار به نوعی نشــان داد که آرایش 
نظامــی روی زمین از ســوی ارتش 
ترکیه و همچنیــن نیروهای ارتش 
ملی که ترکمن هــای تحت حمایت 
آنکارا به حســاب می آیند، به صورت 
کامل شکل گرفته است؛ اما نکته ای 
که در این میان باید مورد توجه قرار 
بگیرد این اســت که روس ها هم در 
این میان بنابر سهمی که برای خود از 
پرونده سوریه مشخص کرده اند، وارد 
میدان شــده اند. دقیقاً ساعاتی پس 
از اعالم خبر آماده باش کماندوهای 
ترکیه در شمال سوریه، خبرگزاری 
نووستی با انتشــار خبر فوری اعالم 
کرد که بالگردهای روسی در مناطق 
و خطوط تالقی بین ارتش ســوریه و 
ترکمن های وفادار به ارتش ترکیه در 
حومه استان الحسکه سوریه، تمرینات 
نظامی انجام دادند. نووستی در ادامه 
گزارش خود اعالم کرد که مانور نظامی 
هوایی روسیه بخشی از تالش های این 
کشــور برای حفظ وضعیت کاهش 
تنش و تــداوم وضعیــت امنیتی در 
مناطق تالقی گروه های ُکرد طرفدار 
ارتش آمریکا )شبه نظامیان قسد( و 
شبه نظامیان ترکمن زیر نظر ارتش 
ترکیه اســت. اینکه روســیه در این 
میان چرا به دنبال آرام کردن وضعیت 
موجود اســت دالیل زیادی دارد اما 
مهمتریِن دلیل آن را باید مساله تعهد 
این کشــور به حفظ ثبات در منطقه 
کاهش تنش دانســت امــا حقیقت 
این اســت که آنها هم منافع زیادی 
با کردها برای خــود تعریف کرده اند. 
نکته مهمتر این است که در این میان 
به نظر می رســد که یک ســناریوی 
مشکوک توســط ترکیه و آمریکا در 
حال اجرایی شدن اســت. اردوغان 
روز گذشته )سه شــنبه( در جریان 

گفت وگوی مطبوعاتی در بازگشت 
از ُرم، در پاسخ به پرسشی در خصوص 
احتمــال انجام عملیــات نظامی در 
سوریه صریحا اعالم کرد که در صورت 
لزوم این عملیــات را اجرا می کنیم و 
امکان ندارد از آن صرف نظر کنیم. او 
در ســخنان خود گفت که با ایاالت 
متحده و هم پیمانــان خود در ناتو در 
مورد مســأله یگان های مدافع خلق 
ُکرد به تفاهم رســیدیم و هیچگونه 
موضع منفی از آنها دریافت نکردیم. 
این سخنان اردوغان به این معنا بود 
که واشنگتن هم در مورد این حمالت 
جدید، به آنکارا چراغ سبز نشان داده 
اما گویا این ســخنان چندان صحت 
ندارد. در همین راستا جیمز جفری، 
نماینده ویژه ســابق آمریکا در امور 
سوریه در وهله اول گفت که همکاری 
مســتمر روی زمین بیــن نیروهای 
آمریکایی و »نیروهای دموکراتیک 
ســوریه« وجود دارد و در وهله دوم 
اعالم کرد کــه رئیس جمهور آمریکا 
به عملیات نظامی ترکیه در شــمال 
سوریه چراغ ســبز نشان نداده است. 
این ســخنان جیمز جفری می تواند 
بیانگر دو مساله باشد. نخست اینکه 
بایدن در پشــت پرده همانند دوران 
ترامپ مجوز حمله با کردهای سوریه 
را به اردوغان داده اســت و دوم اینکه 
واقعاً آمریکا دست به چنین اقدامی 
نزده و می خواهد ترکیه را با ورود به این 
عملیات جدید مورد تحریم قرار دهد. 
این دقیقاً موضوعی غیرمشخص است 
و صرفاً شاهد انکار واشنگتن و اصرار 

آنکارا هستیم. 

باوجود مخالفت ظاهری آمریکا؛ ترکیه حمله به شمال سوریه را در دستور کار قرار داد؛   

کردها، وجه المصالحه آنکارا و واشنگتن
این روزها بار دیگر شاهد 
ُکری خوانی آنکارا علیه 

کردهای سوریه هستیم. 
دو روز پیش )دوشنبه( یک 
مسئول نظامی ترکیه اعالم 

کرد که عملیات نظامی 
ارتش این کشور و نیروهای 
ارتش ملی )نیروهای تحت 

حمایت ترکیه( در شمال 
سوریه نزدیک است

تحلیلگران معتقد بودند 
آمریکا نمی گذارد ترکیه 
به کردهای سوریه حمله 
کند و حتی در این میان 

شاهد بودیم که سناتورهای 
دموکرات  و جمهوریخواه 
کنگره آمریکا )اعم از سنا 

و مجلس نمایندگان( از 
ترامپ خواستند تا مانع 
حمله آنکارا به کردهای 

سوریه شود، ولی این حمله 
در کمال ناباوری اتفاق افتاد

همزمان با اینکه زنان سعودی از آزادی های جدید از جمله رانندگی و سفر بدون همراهی یک مرد لذت می برند، به 
شدت از سرگرمی های غیرمتعارف هم استقبال می کنند. به نوشته روزنامه دیلی میل، مونا الخوریس از زمانی که یک 
دختر نوجوان بود به سالح عالقه داشــته و پدرش غالبا وی را با خود به شکار در نقاط مختلف عربستان می برد و به وی 
تیراندازی آموزش می داد. مونا الخوریس پنج ســال پیش این عالقه را به حرفه خود 
تبدیل کرد و در عربستان و خارج از کشــور مدرک مربی گری گرفت و به یک مربی 
مجاز تیراندازی تبدیل شد. این خانم 36 ساله در حال حاضر در ریاض مربی تیراندازی 
است و روز به روز خانم های بیشتری به کالس های وی ملحق می شوند. مونا الخوریس 
گفت: بسیار خوشــحالم که به عنوان یک مربی در حوزه عالقه و سرگرمی ام فعالیت 

دارم. امیدوارم بتوانم تجربه ام را با دختران سعودی به اشتراک بگذارم.

همزمان با افزایش فعالیت های نظامی چین در نزدیکی تایوان، وزیر دفاع تایوان، دیروز )سه شنبه( گفت این جزیره خودمختار، 
که چین گزینه اقدام نظامی برای بازیابی حاکمیت آن را کنار نگذاشته است، آموزش نیروهای ذخیره خود را در سال آینده تقویت 
خواهد کرد که شامل دو برابر کردن تمرینات رزمی و تیراندازی خواهد شد. به گزارش رویترز، تنش ها بین تایوان و چین در 
هفته های گذشته، همزمان با افزایش فشار نظامی چین افزایش یافته است؛ فشارهایی که 
شامل پروازهای مکرر جنگنده های چینی در حریم شناسایی هوایی تایوان می شوند. چین، 
تایوان را بخشی از خاک خود می داند. چیو کو-چنگ، وزیر دفاع تایوان ماه گذشته وضعیت 
را وخیم ترین در بیش از ۴۰ سال گذشته توصیف کرده و خواستار افزایش هزینه های نظامی 
برای ساخت تسلیحات ساخت داخل شد. وزارت دفاع تایوان در بیانیه ای اعالم کرد که از 
سال آینده، آموزش اجباری تمرینات مجدد برای برخی از نیروهای ذخیره افزایش می یابد. 

تایوان نیروی نظامی ذخیره  خود را تقویت می کندکار با اسلحه و تیراندازی، آزادی جدید زنان عربستان

زلمای خلیلزاد، نماینده پیشین آمریکا در امور صلح 
افغانســتان می گوید آمریکا در صورت احساس خطر 
از القاعده در افغانســتان، دوباره اقدام به حمله نظامی 
خواهد کرد. او در مصاحبه با دویچه وله که دوشــنبه 
شب منتشر شد، گفت که اگر طالبان در راستای مبارزه 
با القاعده گامی برندارند، آمریکا مجبور است برای دفاع 
از خود اقدام کند. به گفته خلیلــزاد این اقدام نظامی 
خواهد بود. او در مورد فعالیت داعش در افغانستان هم 
گفت که طالبان دشمن شدید داعش است و دیده شود 
که با این گروه چگونه مبارزه می کند. نماینده پیشین 
آمریکا می گوید که مسئولیت فروپاشی نظام و وضعیت 
کنونی افغانستان متوجه او نمی شود. به باور او، نیروهای 
افغان جنگی که انتظار می رفت در برابر طالبان نکردند 
و این باعث فروپاشی سریع دولت شد. خلیلزاد یکی از 
دالیل عدم جنگ نیروهای دولتــی در برابر طالبان را 

بی باوری این نیروها به حکومت اشرف غنی عنوان کرد. 
او همچنین افزود که حکومت غنی در زمان مناســبی 
وارد گفتگوهای صلح نشــد و در عین حال برای حفظ 
قدرت در جریان مذاکرات مانع ایجاد می کرد. خلیلزاد 
درباره این که چرا در مراسم تحلیف غنی شرکت کرد هم 
گفت برای جلوگیری از جنگ و دو دسته شدن نیروهای 

افغان در این مراسم شرکت کردم.

نخســت وزیر لبنان طی تماســی با رئیس جمهور 
و رئیــس پارلمان این کشــور از آن ها خواســت وزیر 
اطالع رسانی را قانع به اســتعفا کنند. روزنامه االخبار 
لبنان نوشت: نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان با میشل 
عون، رئیس جمهور لبنان و نبیــه بری، رئیس پارلمان 
تماس گرفته و از آن ها خواســته جورج قرداحی، وزیر 
اطالع رسانی را قانع کنند تا استعفا بدهد. طبق نوشته 
االخبار عون از میقاتی خواسته ســریعا برای برگزاری 
جلسه کابینه به بیروت بازگردد اما میقاتی اشاره کرده که 
نمی خواهد دولت بیشتری از آن چیزی که متحمل شده، 
متحمل شود. میقاتی برای شرکت در بیست و ششمین 
کنفرانس اعضای کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد 
تغییرات آب و هوایی به گالســکو اسکاتلند رفته است. 
در این راستا، عون و میقاتی نیز از بشاره الراعی، اسقف 
مسیحیان مارونی لبنان خواستند از قرداحی بخواهد 

استعفا بدهد. الراعی نیز با قرداحی تماس گرفته و از او 
خواسته بود تا یکشنبه گذشته به بکرکی، مقر وی برود 
اما قرداحی به دالیل پزشــکی نرفت. قرداحی از الراعی 
سؤال کرد که اگر اســتعفای وی مشکل را حل می کند 
و به بحران لبنان و شورای همکاری خلیج فارس پایان 
می دهد و باعث استعفای دیگر وزرای دولت نمی شود؛ 

استعفا خواهد داد. 

روزنامه االخبار: 

تالش ها برای استعفای وزیر  اطالع رسانی لبنان ادامه دارد
زلمای خلیلزاد: 

در صورت فعالیت القاعده، به افغانستان حمله می کنیم

خبرخبر

فرشاد گلزاری

 افشای دیدار هیأت موساد
 با عوامل کودتا در سودان

منابع خبری فاش کردند که هیئتی از مقامات 
سازمان جاسوســی رژیم صهیونیستی )موساد( 
هفته گذشــته در پــی کودتای نظامــی در این 
کشــور، با یک مقام نظامی در خارطوم، پایتخت 
سودان، دیدار کرده است. روزنامه عبری یدیعوت 
آحارونوت بدون ذکر منبعی گزارش داد که هدف 
این هیأت میانجیگری بین دو طرف درگیر نبوده 
بلکه دســتیابی به درکی از وضعیت ســودان به 
عنوان کشوری است که اسرائیل با آن عادی سازی 
روابط کرده است. این درحالی است که وب سایت 
عبری وای نت نوشــت که هیات اسرائیلی شامل 
نمایندگانی از موساد بود و با عبدالفتاح البرهان، 
فرمانده ارتش سودان و ظاهراً عبداهلل حمدوک، 
نخست وزیر برکنار شده این کشور، گفتگو کرد. 
وب سایت عبری وای نت با اشــاره به اینکه منابع 
سودانی این بازدید را که با هدف میانجیگری بین 
دو طرف صورت گرفته بود، تایید کردند، نوشت که 
به نظر می رسد هدف واقعی این است که مشخص 

شود پس از حوادث اخیر در سودان چه می گذرد.
رژیم صهیونیســتی تاکنون از موضع گیری 
علنی در مورد حوادث اخیر سودان خودداری کرده 
است. طبق نوشته این سایت، رویدادهای هفته 
گذشته سودان ممکن است بر روند عادی سازی در 
برقراری روابط دیپلماتیک کامل تأثیر بگذارد، زیرا 
روابط دو طرف از ابتدا کندتر از روابط بین اسرائیل 
و سایر کشورهای عربی بوده است. روزنامه عبری 
اسرائیل هیوم هم نوشت: هدف از سفر این هیئت 
تضمین تداوم روند عادی ســازی میان سودان و 
اسرائیل در پس زمینه تنش های داخلی در این 
کشور است. این روزنامه نوشــت: سودان یکی از 
چهار کشوری است که توافقنامه ابراهیم را برای 
عادی سازی بین اسرائیل و کشورهای عربی امضا 
کرده اســت، اما تاکنون عماًل روابط با اسرائیل را 
ارتقا نداده و نمایندگی دیپلماتیک در این کشور 
باز نکرده است و تنها یک نماینده برای ایجاد روابط 
فرستاده است. بر خالف کشورهای غربی که کودتا 
را محکوم کردند، اسرائیل تحوالت سودان را بدون 
اظهارنظر رســمی در مورد آنها رصد می کند، که 
ممکن اســت به عنوان حمایت ضمنی اسرائیل 
از کودتا تلقی شــود. عبدالفتاح البرهان، فرمانده 
ارتش سودان دوشنبه گذشته از برقراری وضعیت 
فوق العاده در این کشور و انحالل شورای حاکمیتی 
و شورای انتقالی خبر داد. او بخش غیرنظامی حاکم 
در سودان را به توطئه و تحریک علیه ارتش متهم 
کرد. ژانویه گذشته، سودان به طور رسمی و تحت 
نظارت ایاالت متحده توافق عادی سازی روابط با 

اسرائیل را امضا کرد.
    

جوانان اوگاندایی برای عملیات 
انتحاری آموزش می بینند!

مسئوالن اوگاندا گفتند، یک عامل انتحاری 
که اخیرا خــودش را در اتوبــوس منفجر کرد با 
چند جوان دیگر توســط اعضای گروه شورشی 
نیروهای دموکراتیک متحد آموزش دیده بود. به 
گزارش آناتولی، این گروه شورشی تروریست ها 
در جنگل هــای جمهــوری دموکراتیک کنگو 
مستقر هســتند که از این مناطق به روستاها در 
این کشــور حمله کرده و تروریســت ها را برای 
انجام حمالتی در اوگانــدا اعزام می کنند. حمله 
انتحاری یکــی از این عوامل در ۲۵ اکتبر ســال 
جاری میالدی در یــک اتوبوس باعث کشــته 
شدن یک تن و زخمی شدن چند نفر دیگر شد. 
این اتوبوس از کامپاال، پایتخت اوگاندا به سمت 
شهر بوشــنی در 3۰۰ کیلومتری غرب پایتخت 
در حرکت بود. ســخنگوی پلیس اوگاندا گفت، 
این عامل انتحاری "اسحاق ماتوو" بود و توسط 
نیروهای دموکراتیک متحــد آموزش دیده بود. 
وی ادامه داد: بر اساس تحقیقات صورت گرفته 
این مرد جوان به همراه دیگران از سوی نیروهای 
دموکراتیک متحد برای انجام عملیات انتحاری 
آموزش دیده بود. آنها برای انجام حمالت انتحاری 
آموزش دیده اند. وی ادامه داد: بر این باوریم که 
هنوز دیگرانی هستند که می خواهند اهدافی را 
هدف حمالت انتحاری خود قرار دهند. مردم باید 
در برابر هرگونه اقدام مشــکوک هشیار باشند. 
به گفته پلیــس اوگاندا، شورشــیان نیروهای 
دموکراتیک متحد مسئول دو انفجاری هستند 

که در این کشور رخ داده است. 

جهاننما


