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چامسکی: 
هدف آمریکا تضعیف هرچه بیشتر 

روسیه است

نوآم چامسکی در ســخنانی تاکید کرد که هدف 
آمریکا از حمایت از اوکراین تضعیف هرچه بیشــتر 
مواضع روســیه است تا مســکو اجازه مذاکره و انجام 
اقدامات دیپلماتیک در این زمینه را نداشته باشد. به 
گزارش روسیاالیوم، نوآم چامسکی، متفکر و زبان شناس 
آمریکایی در سخنانی درباره جنگ روسیه و اوکراین 
و نقش آمریکا در آن اظهار کرد کــه آمریکا از کی یف 
حمایت می کند و درصدد تشکیل ائتالف کشورهای 
غربی علیه مسکو است و از این طریق تالش می کند تا 
مواضع روسیه را هرچه بیشتر تضعیف کند. وی گفت که 
واشنگتن می خواهد مسکو را از حل و فصل دیپلماتیک 
بحران اوکراین که می تواند تنــش در جهان را تا حد 
ممکن تشدید کند، بازدارد. این تصمیم توسط ناتو در 
جریان نشست سران خود در پایگاه هوایی رامشتاین 
آلمان اتخاذ شده است. چامسکی افزود: در آن نشست، 
ناتو و از جمله اروپا موضع رســمی آمریکا را پذیرفتند 
و تاکید کردند که باید روسیه را تا حد امکان تضعیف 
کرد تا نتواند اقدامات گسترده تری انجام دهد. این بدان 
معناست که روسیه باید بیش از آنچه توافقنامه ورسای 
آلمان در سال ۱۹۱۹ انجام داده بود، تضعیف شود و باید 
قدرت روسیه را به حدی تضعیف کرد که اجازه مذاکره و 

انجام اقدامات دیپلماتیک را نداشته باشد.
این منتقد و فعال سیاسی  آمریکایی همچنین از 
تسلیم شدن کشورهای اروپایی در برابر تصمیمات 
کاخ سفید ابراز ناامیدی کرد و افزود: اروپا از این دیدگاه 
حمایت می کند، آمریکایی ها همیشه به این سیاست 
پایبند بوده انــد. آلمان و فرانســه روند دیپلماتیک 
جایگزین را پیش می بردند اما در این اجالس با موضع 
آمریکا موافقت کردند. چامســکی با یادآوری روش 
آمریکا برای تحمیل سیستم خود در عراق، سوریه و 
لیبی و همچنین نحوه ارائه و نمایش اتفاقات اوکراین 
در رسانه های بین المللی، گفت که موضع اروپا در قبال 

بحران اوکراین منصفانه نیست.
وی ادامه داد: بســیار عالقه مند هســتم آنچه را 
که رســانه های آمریکایی درباره تحوالت اوکراین 
می نویســند و آن را یک درگیری غیرموجه توصیف 
می کنند، دنبال کنم. این تنها موقعیتی است که در 
آن می توان از این اصطالح استفاده کرد، این موضوع 
بیانگر این مسئله است که آنچه اتفاق می افتد از قبل 
تحریک شده اســت. به همین دلیل این عبارت باید 
همیشه تکرار شود. هیچکس از آن برای درگیری های 
دیگر استفاده نمی کند. چامســکی در ادامه تمایل 
قدیمی واشنگتن برای جذب اوکراین به ناتو علی رغم 
اعتراضات و هشدارهای مداوم مسکو و سیاستمداران 

باتجربه آمریکایی را یک اقدام تحریک آمیز خواند 
    

غارت ۱۰ میلیارد دالر نفت یمن 
توسط ائتالف سعودی

وزیر نفت یمن در سخنانی اعالم کرد که ائتالف 
متجاوز عربی به سرکردگی عربستان سعودی و امارات 
طی چند سال اخیر میلیاردها دالر نفت این کشور را 
غارت کرده است. به گزارش المسیره، احمد دارس، 
وزیر نفت و معادن دولت نجات ملی یمن در سخنانی 
حجم منابع نفتی غارت شده کشورش توسط ائتالف 
متجاوز عربی از سال ۲۰۱۸ تا کنون را اعالم کرد. وی 
در این باره گزارش داد: از سال ۲۰۱۸ تا ماه ژوئیه سال 
جاری ۱۳۰ میلیون و ۴۱ هزار و ۵۰۰ بشکه نفت یمن 
به یغما رفته است. دارس گفت: بهای این میزان نفت 
غارت شــده یمن معادل ۹ میلیارد و ۴۹۰ میلیون 
و ۶۳۹ هــزار و ۴۱۵ دالر اســت. وی ادامه داد: مبالغ 
هنگفت غارت شده کامال برای ملت یمن کافی است 
و مردم باید بدانند که ثروت و منابع آنها در حالی غارت 
می شود که آنها برای دریافت حقوق با مشکل مواجه 
هستند. وزیر نفت همچنین گفت: این مبالغ هنگفت 
به کجا رفته و به چه حساب های ویژه ای در بانک ملی 
عربستان واریز شده است؟ وی در ادامه از شرکت های 
همدست با ائتالف متجاوز عربی برای غارت نفت یمن 
خواست که با توافقنامه های امضا شده با شرکت نفت 

یمن پایبند باشند.

جهان نما

نقش ترکیه در بحران شامات شاید 
برای بسیاری از مخاطبان نامفهوم و 
پنهان باشد؛ اما خروجی آن در میدان، 
کامالً مشهود است. اینکه در طول یک 
دهه گذشته ترکیه دست به تقویت 
کدام جریان های مســلح در سوریه 
زد و آنها چه بالیی بر سر غیرنظامیان 
آوردنــد، موضوعی اســت که ماه  ها 
قابلیت تحلیل دارد و حتی می توان 
از بطن آن چندین جلد کتاب منتشر 
کرد اما شاخص ترین جریان مسلحی 
که در این چند سال )عالوه بر داعش( 
توسط آنکارا مورد حمایت قرار گرفت، 

ارتش آزاد سوریه بود. 
شاید بسیاری به یاد داشته باشند 
که در اوایل جنگ سوریه یک ویدئوی 
بســیار زننده و قبیح منتشر شد که 
یکی از سربازان سوریه توسط عده ای 
زنده زنده ذبح شده بود که سر و صدای 
زیادی در مجامع حقوق بشری دنیا 
به پا کرد. این جماعت هملن ارتش 
آزاده سوریه بودند که تا همین حاال 
توسط ترکیه حمایت می شوند و حاال 
از یک جریان رادیکاِل تروریســتی 
به اپوزیسیوِن سیاسی سوریه تغییر 

وضعیت داده اند. 
بر همین اســاس بایــد گفت که 
ترکیه همیــن حاال هم بــا توجه به 
احاطه ای که بر اســتان ادلب دارد، 
هزاران تروریســت را در مشت خود 
دارد؛ چراکه تمام عناصر موجود در 
جریان های تروریســتی موجود در 
ســوریه همانند تحریرالشام، فِیلق 
الرحمان، ارتش آزاد سوریه و غیره در 
این استان دو یکدیگر جمع هستند و 
مشخص نیست که آنکارا می خواهد 
از این جماعت کجــا و چگونه به نفع 

خودش استفاده کند. 
با این وصف، طــی روزهای اخیر 
اخباری مبنی بر احتمال عادی سازی 
روابط ترکیه و سوریه از سوی برخی 
رســانه ها منتشر شــده که حرف و 
سخن های زیادی را به پا کرده است. 
در این میان مبدأ این مســاله را باید 
اظهارات رجب طیب اردوغان، رئیس 
جمهوری ترکیه دانست. اردوغان در 
مسیر بازگشت از شهر لویو اوکراین 
در پاسخ به ســوالی درباره مذاکرات 
احتمالی با ســوریه بــه خبرنگاران 

گفت که دولت هــا هرگز نمی توانند 
گفت وگوی سیاســی و دیپلماسی 
را کنار بگذارند و رد کننــد و ما باید 
گام های بیشتری با سوریه برداریم. او 
افزود ما چشم طمع به اراضی سوریه 
نداریم و مردم سوریه برادر ما هستند و 
به تمامیت ارضی آن اهمیت می دهیم 
و دولت سوریه باید این را درک کند. 

در جایی دیگر اردوغان می گوید 
که همیشــه در قبال بحران سوریه 
احساس مسئولیت کرده ایم و همیشه 
بخشــی از راه حل بوده ایم؛ هدف ما 
حفظ صلح منطقــه ای و حفاظت از 
کشــورمان در مقابل پیامدهای این 
بحران اســت، اما هدف ما شکست 
نظام بشــار اســد، رئیس جمهوری 
سوریه نیست، بلکه هدف ما مبارزه 
با تروریسم در شمال سوریه و شرق 
فرات است. این اظهارات اگرچه فاصله 
زیادی با اعمال ارتش و سیاستمداران 
ترکیه در قبال ســوریه دارد، اما باید 
توجه شود که سیاست خارجی ترکیه 
در این میان در حال تغییر است. اینکه 
چرا در شــرایط کنونی راهبردهای 
خارجــی ترکیه دســتخوش تغییر 

شده اند، دالیل زیادی دارد، اما یکی از 
مهمتریِن آنها بحث انتخابات آتی این 
کشور است که قرار شده در ۱۸ ژوئن 
۲۰۲۳ برگزار شود. اردوغان در این 
انتخابات بدون شک به یک دستاورد 
بزرگ در عرصه سیاست خارجی نیاز 
دارد تا بتواند از آن علیه دشمنان خود 
و کسانی که علیه او سمپاشی سیاسی 

می کنند استفاده کند. 

طرفین از یکدیگر 
چه مطالباتی دارند؟ 

اینکه اردوغان در شرایط کنونی بر 
اساس چه رسم الخط سیاسی عمل 
خواهد کرد و اصوالً چگونه می خواهد 
مخالفان داخلی خود که حرفشان با 
برخی از کشورهای خارجی همسو 
است را از میدان سیاست به حاشیه 
هدایت کند مولفه های زیادی دارد 
اما باید توجه شــود که بــه موازات 
این ســخنان اردوغان و میل او برای 
بازســازی روابط با دمشــق، ترکیه 
به سمت اســرائیل رفت و به صورت 
کامل روابط خود بــا تل آویو را عادی 

اعالم کرد. 

بدون شــک ترکیه نزدیک شدن 
به سوریه را از حیث سیاسی و امنیتی 
برای خود یک موضوع مهم می داند اما 
باید توجه داشت که اسرائیل با دمشق 
روابطی ندارد و اساساً این دو می تواند 
یک تناقض را بر ســر راه سیاســت 
خارحی ترکیه قرار دهــد. اما آنچه 
در این میان باید موردنظر باشد این 
است که برخی از رسانه ها و چهره های 
نزدیک به دولت سوریه و ترکیه طی 
چند روز اخیر اقدام به مطرح کردن 
برخی از شروط کرده اند که بزخی ها 
آنرا تاییــد و برخی دیگر آنــرا صرفاً 

یک گمانه زنی سیاســی- رسانه ای 
می دانند. به عنوان مثال دو روز پیش 
)شنبه( روزنامه ترکیه گازاتسی در 
مقاله ای با عنوان »پنج خواســته ای 
که بشار اســد تعیین کرد« در مورد 
شروط سوریه نوشت که بازگرداندن 
استان ادلب به مدیریت دمشق، انتقال 
مدیریت گمرک های گذرگاه مرزی 
کسب و گذرگاه باب الهوی به ارتش 
و دولت سوریه، عدم حمایت ترکیه 
از تحریم هــای اروپــا و آمریکا علیه 
تجار و شــرکت های حامی خانواده 
اسد و دولت ســوریه، حمایت ترکیه 
از پذیرش دوباره سوریه در اتحادیه 
عرب، ســازمان همکاری اسالمی و 
نهادها و ســازمان های بین المللی و 
عمل کردن ترکیه به پیشنهادهای 
خود برای همکاری، نابودی تروریسم 
و بازگرداندن نفت سوریه به دمشق از 
جمله پنج شرط دمشق برای ترکیه 
است. در مقابل ترکیه هم پنج خواسته 
از سوریه دارد که عبارتند از پاکسازی 
مناطقــی که تحت نفــوذ نیروهای 
حزب کارگران کردستان )پ.ک.ک( 
و یگان های مدافع خلق کرد قرار دارد، 

برطرف شدن تهدید تروریستی در 
مرزهای ترکیه-سوریه، اجرای کامل 
عملیات های ادغام سیاسی و نظامی 
میان اپوزیسیون و دمشق و بازگشت 
ایمن پناهجویان، حمص، دمشق و 
حلب در مرحله اول مناطقی آزمایشی 
برای بازگشــت ایمن باشند سپس 
این چارچوب گسترش یابد و ترکیه 
نیز بر روند بازگشت ایمن سوری ها 
و اسکانشــان نظارت داشته باشد و 
اجرای روند مذاکــرات ژنو، تدوین 
قانون اساسی دموکراتیک، برگزاری 
انتخابات آزاد و آزادی فوری زندانیان 
سیاســی به ویژه زنان، کــودکان، 
سالمندان و افرادی که دارای شرایط 

جسمانی بدی هستند. 
به مــوازات انتشــار ایــن خبر، 
نضالن قبالن، سفیر ســابق سوریه 
در ترکیه در جریــان مصاحبه ای با 
شبکه اسپوتنیک اعالم کرد که ترکیه 
باید دست از حمایت از سازمان های 
تروریستی بردارد، ترکیه باید به دولت 
مرکزی سوریه برای تسلط کامل بر 
ادلب از جمله گذرگاه باب الهوا و باقی 
مناطق این استان و همچنین جاده 
ام-۴ که الذقیه را به حلب و شمال و 
شمال شرق متصل می کند، کمک 
کند. این شــروط و ســخنانی که از 
سوی سفیر پیشین سوریه در آنکارا 
و رسانه های ترکیه مطرح شده اگرچه 
به مساله عادی سازی احتمالی روابط 
دمشــق و آنکارا مربوط است اما باید 
توجه داشــت که تمام این محورها 
همچنان از سوی منابع غیررسمی و 
غیردولتی مطرح شده که زمینه آن 
مشخص نیســت. بر همین اساس 
اگرچه زمزمه هایی در مورد صلح سرد 
میان دو طرف وجود دارد اما هنوز تا 
رسیدن به این مهم فاصله های زیادی 

وجود دارد.

منابع غیررسمی دوطرف،  شروط عادی سازی ترکیه و سوریه را اعالم کردند؛

قدم های لرزان به سمت صلح سرد فرشاد گلزاری
شروط و سخنانی که از سوی 

سفیر پیشین سوریه در 
آنکارا و رسانه های ترکیه 

مطرح شده اگرچه به مساله 
عادی سازی احتمالی روابط 
دمشق و آنکارا مربوط است 
اما باید توجه داشت که هنوز 

هیچ مقام دولتی رسمی از 
سوی هر دو طرف این مفاد را 

تایید نکرده است

به موازات سخنان اردوغان 
و میل او برای بازسازی 

روابط با دمشق، ترکیه به 
سمت اسرائیل رفت و به 

صورت کامل روابط خود با 
تل آویو را عادی اعالم کرد، 
ولی این موضوع شاید برای 

تل آویو چندان جالب و 
قابل پذیرش نباشد

داریا دوگین، دختر الکساندر دوگین، کهنه سرباز و 
مفسر سیاسی روسی، در پی انفجار مهیب خودرویش 
در نزدیکی مسکو کشته شد. به گزارش راشاتودی، این 
رویداد در بزرگراهی حدود ۲۰ کیلومتری غرب مسکو رخ 
داد. تصاویر و ویدئوهای منتشر شده نشان می دهد که این 
انفجار درست در وسط بزرگراه اتفاق افتاد و اجزای منفجر 
شده به اطراف پرتاب شدند. این خودروی ویران شده که 
کامال آتش گرفت، ســپس به حصاری برخورد کرد. به 
گفته ســرویس های اضطراری فقط یک شخص داخل 
این خودرو بود و فورا پس از انفجار کشته شد. گزارش های 
اولیه نشان دادند که یک دستگاه منفجره خانگی ممکن 
است عامل این انفجار بوده باشد اما بازرسان هنوز علت 
انفجار یا انگیزه احتمالی را تایید نکرده اند. اوایل شامگاه  
شنبه، الکســاندر دوگین طی جشنواره ای درخصوص 
سنت و تاریخ سخنرانی کرد و دختر او هم به عنوان مهمان 

در آن حضور داشــت. برخی از گزارش های تایید نشده 
نشان دادند که دوگین در ابتدا قصد داشت که به همراه 
دخترش این جشنواره را ترک کند اما بعدا تصمیم گرفت 
که خودروی جداگانه ای بگیرد و بدین ترتیب خودروی 
خود را به دخترش داریا داد. داریا دوگین، دختر پروفسور 
الکساندر دوگین بود؛ فیلسوفی که به دلیل دیدگاه های 

ضد غربی و نئو-اوراسیایی خود مشهور است. 

دختر متحد پوتین در انفجار خودرو پدر کشته شد
خبر

خبرگزاری فرانســه به نقل از یک فرمانده امنیتی 
سومالی در توییتر نوشت، نیروهای این کشور سرانجام 
توانستند با از پای درآوردن تروریست ها که به هتلی در 
پایتخت این کشور حمله کرده بودند، کنترل اوضاع را 
در دســت بگیرند. به گزارش رویترز، غروب روز جمعه 
نیروهای گروه الشــباب )وابســته به القاعده( به هتل 
»حیاة« در موگادیشو، پایتخت سومالی حمله کرده و 
پس از انفجار دو بمب در ورودی این هتل، وارد محوطه 
شده و شروع به تیراندازی کردند که دستکم به مرگ ۱۲ 
تن، از جمله صاحب هتل منجر شد. فرمانده نیروهای 
امنیتی سومالی با اعالم خبر پایان عملیات ۳۰ ساعته، 
درباره مهاجمان گفت: آن ها کشته شده اند. اسپوتنیک 
مجموع کشته ها را تا ۴۰ تن اعالم کرده است. نیروهای 
الشباب در طبقه باالی هتل حیاة پناه گرفته بودند، هتلی 
که اغلب میزبان مالقات های مقامات فدرال این کشور 

است. این جریان با دولت فدرال ســومالی مناقشه ای 
طوالنی مدت دارد. این گروه که کنترل بخش اعظمی 
از جنوب و مرکز ســومالی را در اختیار دارد، توانســته 
حوزه نفوذ خود را به مناطق تحت کنترل دولت فدرال 
در پایتخت سومالی گسترش دهد. این نخستین حمله 
به پایتخت سومالی از زمان آغاز به کار رئیس جمهوری 

جدید این کشور است.

خبر

عملیات تروریستی در پایتخت سومالی پایان یافت

اولین روز از اعتصاب هشت روزه کارگران در بزرگترین 
بندر کانتینری انگلیس از دیروز )یکشــنبه( آغاز  شد. به 
گزارش پی. ای مدیا، حدود ۱۹۰۰ تن از کارکنان این بندر 
کانتینری در فلیکستو به دلیل مسائل مربوط به پرداخت 
دستمزد اعتصاب خواهند کرد؛ اقدامی که از سال ۱۹۸۹ 
اولین اعتصاب محسوب می شود و جدیدترین اقدام صنعتی 
اســت که به تعداد فزاینده ای از بخش های اقتصاد ضربه 
می زند. پس از یک رای گیری که طی آن افراد بیشــتری 
به نفع اعتصاب رای دادند، کارکنان این بندر کانتینری از 
جمله رانندگان جرثقیل، گردانندگان ماشین ها و کارگران 
بارانداز دست به این اقدام می زنند. اتحادیه این کارگران 
اعالم کرد که این توقف تاثیر بزرگــی بر این بندر خواهد 

داشت؛ بندری که در سال حدود چهار میلیون کانتینر را از 
۲۰۰۰ کشتی جابجا می کند. اما یک منبع در این بندر ادعا 
کرد که در حال حاضر زنجیره تامین به اختالل پیش آمده 

پس از همه گیری کرونا عادت کرده است.

ائتالف  الفتح عراق درخواســت رهبر جریان صدر 
مبنی بر برگزاری جلسه علنی برای حل بحران سیاسی 
این کشــور را به منزله پایین آمدن سقف خواسته های 
وی دانست. به گزارش اســپوتنیک، حامد الموسوی، 
عضو ائتالف الفتح عراق به رهبری هــادی العامری در 
واکنش به توییت شنبه شب مقتدی صدر، رهبر جریان 
صدر اظهار کرد: درخواست صدر برای گفت وگوی علنی 
در مقایســه با مواضع قبلی وی که بر عدم مشارکت در 
هر گفت وگویی تاکید می کــرد، گامی در جهت پایین 
آمدن سقف خواســته های اوست. وی گفت: چارچوب 
هماهنگی درصدد ایجاد یک راه خروج از بن بست سیاسی 
است و موضع آن در مسیر گفت وگو برپایه اصل نه پیروز 

و نه بازنده است. الموســوی همچنین تاکید کرد: اگر 
مناظره ای که مقتدی صدر درصدد آن است برای ایجاد 
راه حل باشد، مشکلی ندارد، اما اختصاص زمان بیشتر 

بدون یافتن راه حل به نفع کشور نیست.

در اعتراض به دستمزدها آغاز شد؛

اعتصاب ۸  روزه کارگران بزرگترین بندر انگلیس
ائتالف الفتح:

درخواست مذاکره از سوی صدر به معنای کاهش مطالبات است


