
در حالی که عم�ران خان در پایان یک س�فر 
یک روزه به تهران، راهی ریاض ش�د و برخی 
منابع از میانجیگ�ری او بین ته�ران و ریاض 
خب�ر می دهن�د و رئیس جمهور ای�ران نیز از 
آمدوشد مقام هاي اماراتي به ایران و ایراني ها 
به امارات خب�ر داده، مناب�ع مطلع می گویند 
ک�ه رف�ت و آمده�ای مقام ه�ای اماراتی به 
تهران، مس�تقل از ریاض تشدید شده است.  
پایگاه خبری »میدل ایس��ت آی « دیروز مدعی 
شد که »طهنون بن زاید«، مشاور امنیت ملی 
امارات متحده عربی و ب��رادر کوچک »محمد 
بن زای��د آل نهیان « ولیعه��د ابوظبی طی 48 
ساعت گذش��ته یک س��فر محرمانه به تهران 
داشته تا درباره کاهش تنش         ها در زمینه بحران 
خلیج فارس با ط��رف ایرانی گفت وگو و رایزنی 
کنند. هفته قبل مس��ئوالن و ش��اهدان محلی 
یمنی گزارش دادند که دولت امارات بخشی از 
نیروهایش را از شهر عدن در جنوب یمن خارج 
کرده اس��ت؛ تحولی  که موجب شد عربستان 
روز گذش��ته کنترل عدن را در دس��ت بگیرد. 
منابع آگاه به رویترز گفته اند نیروهای عربستان 
سعودی در راستای تالش برای پایان دادن به 
جنگ بین دولت مس��تعفی و تجزیه طلبان در 
یمن بر شهر عدن تسلط یافته اند و سعودی   ها 
نیز به منظور زمینه س��ازی ب��رای توافق پایان 
بحران، اقدام ب��ه خروج نیروهایش��ان از عدن 
کرده اند. چند روز قبل، »عبدالخالق عبداهلل«، 

مشاور س��ابق ولیعهد ابوظبی و استاد دانشگاه 
امارات متحده عربی در توئیتي نوش��ته بود که 
جنگ در یمن در حال پایان یافتن اس��ت. یک 
منبع آگاه ایرانی در گفت وگو با ایسنا، سفر مقام 
اماراتی طی 48 ساعت گذشته را تکذیب کرده 
و گفته که هیچ سفری از سوی مقام های اماراتی 
به ایران انجام نشده اس��ت. با این حال، همین 
منبع تأیی��د کرده که طی هفته های گذش��ته 
یک مقام امارات��ی دو بار به تهران س��فر کرده 
است. پیش از این نیز برخی منابع خبری از سفر 

یک هیئت اماراتی به تهران خب��ر داده بودند. 
میدل ایست آی به مسئله بین ایران و عربستان 
سعودی اش��اره کرده و گفته که سفر این مقام 
عالی رتبه اماراتی در ش��رایطی صورت گرفته 
که برخی طرف         ها در تالش ب��رای ایجاد کانال 
دیپلماتیک بین تهران و ریاض هستند. »عادل 
عبدالمهدی « نخس��ت وزیر ع��راق از رهبرانی 
اس��ت که بین ایران و س��عودی پیام رد و بدل 
کرده است. میدل ایست آی می گوید که امارات 
متحده عربی اخیراً نشانه          هایی در زمینه تعقیب 

سیاست جداگانه از عربستان سعودی در قبال 
ایران از خود نشان داده است. 

 انصاراهلل منتظر اقدام عملی ریاض
رئیس ش��ورای عالی سیاس��ی یمن در سالروز 
انقالب 14 اکتبر اعالم کرد، عربس��تان سعودی 
هنوز به طرح پیش��نهادی صلح پاسخی نداده و 

یمن منتظر اقدامات عملی است.  
به گ��زارش ف��ارس، »مهدی المش��اط « رئیس 
ش��ورای عالی سیاسی یمن یک    ش��نبه شب در 
پنجاه و ششمین سالروز انقالب 14 اکتبر )نجات 
یمن از اس��تعمار انگلیس( درب��اره عدم واکنش 
س��عودی به طرح ابتکاری صلح که بیش از یک 
م��اه از ارائه آن می گ��ذرد، هش��دار داد و گفت، 
اگرچه اظهارات مثبت نقل ش��ده در رس��انه     ها 
قابل تقدیر است اما یمن خواهان اقدامات عملی 
مقامات اس��ت. این طرح صلح را خود المش��اط 
ارائه داد و اعالم کرد، ارتش یمن به هدف گرفتن 
اهداف سعودی با موشک و پهپاد پایان می دهد 
به ش��رط آنکه ائتالف س��عودی نیز به حمالت 
خود به یمن پایان ده��د اما ائتالف متجاوز از آن 
زمان تاکنون بار    ها به یمن حمله کرده اس��ت. بر 
اساس گزارش شبکه »المسیره«، رئیس شورای 
عالی سیاسی یمن سپس درباره پیامدهای ادامه 
توقیف کشتی های یمن به دست ائتالف سعودی 
هش��دار داد و گفت: ادام��ه این اق��دام منجر به 
تحوالت خطرناکی می شود که با تالش های اخیر 

برای صلح در یمن و منطقه هماهنگ نیست. 
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سايه دمشق بهتر از چکمه آنکارا
عملیات چشمه صلح سومین عملیات نظامی است که ارتش ترکیه در 
خاک سوریه انجام می دهد. قبل از این، ارتش ترکیه عملیات سپر فرات 
را در دس��امبر 2016 انجام داده بود و بعد از آن عملیات شاخه زیتون 
بود که در ژانویه 2018 انجام شد. ترکیه در آن دو عملیات توانسته بود 
مناطق تحت تسلط نیروهای کرد وابسته به حزب اتحاد دموکراتیک 
سوریه در جرابلس و عفرین را به تصرف خود درآورد که البته در این کار 
از شورشیان مسلح سوری مخالف نظام این کشور نیز بهره می برد. آن 
دو عملیات به طور کلی در غرب رود فرات بودند اما ترکیه در سومین 
عملیات شرق این رود در امتداد مرزش با سوریه را در نظر گرفته و اعالم 
کرده که قصد دارد نیروهای کرد را تا عمق 30 الی 35 کیلومتری و در 
طول 440 کیلومتر مرز عقب براند. عملیات چشمه صلح از چهار    شنبه 
گذشته شروع شد و ارتش ترکیه به کندی کار خود را پیش می برد و حاال 

با یک مانع جدی روبه رو شده  است به نام ارتش سوریه. 
حزب اتحاد دموکراتیک سوریه نیروی متحد امریکا در جنگ با داعش 
بود و با اتکا به این اتحاد و حمایت امریکا گمان نمی برد که تهدیدهای 
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، برای حمله به شمال سوریه 
عملی شود. این اعتماد و اطمینان به امریکا تنها با یک تماس تلفنی 
بین اردوغان و دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، در روز یک    شنبه 
گذشته از بین رفت. هرچند که گفته شد دو طرف در مورد وضعیت 
مرزهای شمال سوریه تبادل نظر کرده اند اما بعد معلوم شد که ترامپ 
به اردوغان قول خروج نیروهای امریکایی در شمال سوریه را داده تا 
مسیر برای تهاجم ارتش ترکیه هموار شود. خشم و اعتراض کرد    ها به 
تصمیم ترامپ برای خروج نیروهای امریکایی بی نتیجه بود و آنها تنها 
دو گزینه در اختیار داشتند؛ یا تنها با اتکا به نیروهای خود در مقابل 
ارتش ترکیه و متحدان مزدور سوری مقاومت کنند یا اینکه به توافقی 
با دمشق برسند تا کار دفاع از مرز شمال سوریه به دست ارتش سوریه 
بیفتد. هرچند که برخی از رهبران حزب اتحاد دموکراتیک سوریه قبل 
از شروع تهاجم ترکیه از گزینه دوم و همکاری با دمشق می گفتند اما 
آنها در چند روز اولیه تهاجم رو به گزینه  نخست آوردند با امید به اینکه 
مقاومت نیروهای شان از یک سو و مخالفت های جهانی از سوی دیگر 

سرانجام اردوغان را متوقف کند. 
حاال معلوم شده که این محاسبه آنها درست از آب درنیامده و به همین 
جهت هم گزینه دوم را به صورت جدی دنبال کرده اند و ارتش سوریه با 
دعوت آنها راهی مناطق شمالی سوریه شده است. هنوز معلوم نیست 
که چه امتیازاتی بین دمش��ق و کرد    ها رد و بدل شده تا ارتش سوریه 
جای نیروهای کرد را در شمال سوریه بگیرد و مانع ورود ارتش ترکیه 
به این منطقه شود اما یک چیز معلوم است و آن اینکه کردها ترجیح 
داده اند در زیر سایه دمشق باشند تا در زیر چکمه ترکیه. مظلوم عبدی 
از رهبران کرد س��وریه در نشریه فارین پالیسی نوش��ته: »اگر قرار به 
انتخاب بین نسل کشی و توافق با دولت اسد باشد، قطعاً ما دفاع از جان 
مردم را بر می گزینیم.«  حاال با این وضع ارتش ترکیه با ارتش سوریه رو 
در رو شده و مسئله این است که چشمه صلح به معنای جنگ بین این 
دو ارتش خواهد بود؟ به نظر می رسد که کار برای اردوغان بسیار سخت 
خواهد بود. شاید ارتش ترکیه در حال حاضر توان بهتری برای جنگ 
با ارتش سوریه داشته باشد اما این جنگ دیگر جنگ ادعایی اردوغان 
علیه تروریست     ها نخواهد بود بلکه تجاوز آشکار به خاک سوریه است. 
به همین جهت نیز واکنش اولیه اردوغان نسبت به ورود ارتش سوریه 
به شمال این کشور مالیم بوده و گفته که در سایه توافق دولت دمشق 
با نیروهای کرد بر سر استقرار ارتش سوریه در مرز    ها با ترکیه، مشکلی 
در منطقه کوبانی به وجود نمی آید. از طرف دیگر، اردوغان از تماس 
مستقیم و هماهنگی با روسیه گفته و این حرف او نشان می دهد که 
ترکیه به جای درگیری نظامی با ارتش سوریه به طور غیرمستقیم و از 
طریق روسیه قصد هماهنگی با دمشق دارد. با توجه به این وضعیت و 
ادامه روند ورود یگان های ارتش سوریه به مرز شمالی با ترکیه در شرق 
فرات، انتظار می رود که گرد و خاک چشمه صلح نیز به زودی بخوابد و 
هرچند که این عملیات با نام ترکیه شروع شد اما به کام دولت سوریه 

تمام خواهد شد. 
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 پوتین در عربستان سعودی
رئیس جمهور روس��یه دیروز پ��س از 12 س��ال در رأس هیئتی وارد 
عربستان سعودی شد.  به گزارش فارس، والدیمیر پوتین  دیروز برای 
دومین بار و پس از 12 س��ال وارد عربستان سعودی شد؛ سفری که از 
دو سال گذش��ته برنامه ریزی برای انجام آن صورت می گرفت. پوتین 
به شبکه العربیه گفته بود که عربس��تان بازیگر مهمی در زمینه انرژی 
جهانی است. مسائل دو جانبه و منطقه ای به ویژه یمن، خلیج فارس و 

فلسطین محور رایزنی طرفین است. 
-----------------------------------------------------
  موساد اظهارات کوهن درباره ترور قاسم سلیمانی و نصراهلل 

را تکذیب کرد
دستگاه جاسوسی رژیم صهیونیستی )موس��اد( اظهارات منسوب به 
رئیس این دستگاه درباره ترور سیدحسن نصراهلل و قاسم سلیمانی را 
تکذیب کرد.  به گزارش شبکه روسیا الیوم، مسئوالن برجسته موساد 
اعالم کردند که »یوسی کوهن« در مصاحبه ای که پنج  شنبه روزنامه 
» مش��بحه « متعلق به یهودیان افراطی » حریدیم « منتشر کرده بود، 
مشارکت نداشته است. بعد از انتشار مصاحبه مذکور کوهن در معرض 
انتقاداتی قرار گرفته بود. این اتفاق بع��د از آن رخ داد که گزارش      هایی 
منتش��ر ش��د مبنی بر اینکه »بنیامین نتانیاهو« نخس��ت وزیر رژیم 

صهیونیستی کوهن را جانشین احتمالی خودش می داند. 
-----------------------------------------------------

  ۹ رهبر کاتالونیا به حبس محکوم شدند
دادگاه عالی اسپانیا روز دو     شنبه ۹ تن از رهبران جدایی طلب کاتالونیا 
را به ۹ تا 13 س��ال زندان به جرم شورش و اغتش��اش محکوم کرد.  به 
گزارش رویترز، سه متهم دیگر این پرونده نیز به جرم نافرمانی گناهکار 
شناخته شدند ولی به زندان محکوم نشدند. تمامی متهمان این دادگاه، 

اتهامات خود را رد کرده بودند. 
-----------------------------------------------------

   امریکا بزرگ ترین بدهکار به سازمان ملل
امریکا با یک میلیارد دالر بدهی به س��ازمان ملل، بزرگ ترین بدهکار 
به این سازمان است که اخیراً درباره کسری بودجه اش هشدار داد.  به 
گزارش ایس��نا، طبق گزارش هیئت امریکا در سازمان ملل، واشنگتن 
هنوز 381 میلیون دالر بدهی قبلی خود را به سازمان ملل تسویه نکرده 
و امسال نیز 6۷4 میلیون دالر از بودجه این سازمان را به آن پرداخت 
نکرده است. امریکا که از میان 1۹3عضو این سازمان، بیشترین سهم را 
در تأمین بودجه آن دارد، مدت      ها در پی آن بوده که سازمان ملل را برای 

کنترل هزینه هایش تحت فشار قرار دهد. 
-----------------------------------------------------

  تظاهرات الجزایری      ها در اعتراض به قانون جدید سوخت
هزاران تن از شهروندان الجزایر مقابل س��اختمان پارلمان این کشور 
در اعتراض به پیش نوی��س قانونی مبنی بر واگذاری امتیاز س��وخت 
به ش��رکت های خارجی تظاهرات کردن��د.  به گزارش روس��یا الیوم، 
شرکت کنندگان در این تظاهرات اعالم کردند که دولت حق ندارد این 
پیش نویس را تصویب کند. معترضان پالکارد     هایی را در دست داشتند 
که روی آنها نوشته شده بود » نه به قانون سوخت ها « و » نه به لطمه زدن 

به حاکمیت سرزمین.«

جنگ استیضاح به دادگاه می رود
ترامپ : از آدام شف و نانسی پلوسی

شکایت می کنم
در حال�ی ک�ه ش�ماری از مقام�ات امریکایی قرار اس�ت ب�ه عنوان 
بخش�ی از تحقیق�ات در ارتباط ب�ا اس�تیضاح ترامپ در جلس�ات 
ش�نود کنگره حاضر ش�وند، رئیس جمه�ور امریکا تهدی�د کرد که 
دولتش به دنب�ال ش�کایت احتمال�ی از رئیس مجل�س نمایندگان 
امری�کا و رئی�س کمیت�ه اطالعات�ی باب�ت ای�ن تحقیقات اس�ت. 
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری هیل، دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
امریکا گفت: ما ب��ه دنبال اقدامی درباره این تحقیقات هس��تیم. ما دنبال 
شکایت از این افراد هستیم. اینها افراد » بدی « هستند. من به وکیلم گفتم 
که از آدام شف و نانسی پلوس��ی، رئیس کمیته اطالعاتی و رئیس مجلس 
نمایندگان امریکا ش��کایت کند. اگر در این پرونده ببازی��م، مردم امریکا 
خواهند فهمید. آنها دروغ می گویند و آنچه که انجام می دهند، برای کشور 
 بسیار وحشتناک است. من از نانسی پلوسی شکایت می کنم یا شاید ما باید 
آنها را استیضاح کنیم چون آنها » دروغ « می گویند.  بر اساس قانون اساسی 
امریکا، اعضای کنگره را نمی توان اس��تیضاح ک��رد.  رئیس جمهور امریکا 
مکرراً تحقیقات برای استیضاحش را مورد انتقاد قرار داده و آن را » کودتا « 
توصیف می کند.  ترامپ همچنین در سخنان دیگری گفت: دموکرات  ها در 
حال تخریب این رئیس جمهور هستند و در این مسیر قانون اساسی امریکا 
را ویران می کنند. صادقانه بگوییم، مردم امریکا باید چشم شان را به روی 
این حقیقت باز کنند که دموکرات  ها آنقدر مست قدرت هستند که مایلند 
این جمهوری مبتنی بر قانون اساسی را ویران کنند.  رئیس جمهور امریکا 
ادامه داد: اکنون به نظر می رسد آدام شف )رئیس کمیته اطالعات مجلس 
نمایندگان امریکا( نمی خواهد آن افشاگر شهادت بدهد. نه! باید شهادت 
بدهد و توضیح بدهد که چرا مکالمه اوکراین مرا آنقدر اشتباه فهمیده بود که 
کوچک ترین ارتباطی هم نداشت. آیا شف به او گفته بود این کار را کند؟ ما 
باید هویت این افشاگر را مشخص کنیم تا معلوم شود چرا این کار با امریکا 
انجام شد.  ترامپ مدعی شد: بازی دموکرات  ها خنثی شد، هنگامی که ما مچ 
شف را وقتی گفت وگوی تلفنی ساختگی ایجاد می کرد، گرفتیم؛ وقتی من 
متن دقیق گفت وگو را منتشر کردم و زمانی که رئیس جمهور اوکراین و وزیر 
خارجه آن گفتند که » هیچ فشاری « در کار نبوده است و گفت وگویی عادی 

وجود داشت! یک توطئه محض برای استیضاح!
رئیس جمهور امریکا در نهایت گفت: هری رید، سناتور دموکرات پیشین 
امریکا به تازگی گفت که دونالد ترامپ بسیار باهوش است، بسیار محبوب تر 
از آنچه مردم فکر کنند، دست کم گرفته شده است و شکست او در انتخابات 

2020 سخت خواهد بود. ممنون هری. با حرف شما موافقم. 
 هفته شلوغ کنگره

این هفته، هفته شلوغی برای کنگره امریکا محسوب می شود. در حالی که 
دموکرات  ها در تالش برای پیشبرد تحقیقات درباره استیضاح رئیس جمهور 
امریکا هستند، قرار است فیونا هیل در جلسه شنود کنگره در پشت در های 
بسته حاضر شود. خبرنگار سی ان ان از کاخ سفید گزارش داد فیونا هیل، 
مشاور ارشد رئیس جمهور در امور روسیه و اروپا بود، اما او چند روز قبل از 
گفت وگوی تلفنی ترامپ و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین درماه 
ژوئیه، دولت را ترک کرد.   روز سه شنبه، گوردون سانلند، سفیر امریکا در 
اتحادیه اروپا قرار است در کنگره امریکا شهادت دهد. البته هفته گذشته 
کاخ س��فید و وزارت امور خارجه امریکا مانع از حضور او در کنگره شدند، 
اما اکنون او تحت فشار     ها قرار است ش��هاد دهد. بر اساس گزارش روزنامه 
واشنگتن پست، س��انلند با وجود رد این موضوع که سیاستی معامله ای با 
اوکراین در میان بوده است، قرار است بگوید رئیس جمهور از او خواست این 
س��خنان را بیان کند و اینکه او لزوما نمی داند آیا این موضوع واقعیت دارد 
یا نه.  دموکرات  ها در کنگره در تالش��ند روند رأی گیری درباره استیضاح 
رئیس جمهور امریکا تا روز شکرگزاری برگزار شود، جمهوریخواهان تالش 

می کنند با این اقدام مقابله کنند. 

ملکه انگلیس به دنبال اجرای برگزيت 
تا 17 روز ديگر 

پارلمان انگلیس روز دوشنبه با نطق ملکه الیزابت دوم گشایش پیدا 
کرد و او در سخنرانی خود با حمایت تلویحی از موضع بوریس جانسون 
گفت که اولویت دولتش خروج بریتانیا از اتحادی�ه اروپا در تاریخ 31 
اکتبر )۹ آبان( است. دولت انگلیس، »دولت ملکه« خوانده می شود. 
در شرایطی که میشل بارنیه، نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات برگزیت، 
امروز قرار است با وزیران اتحادیه اروپا درباره برگزیت به گفت وگو بنشیند 
تا دستور کار نشست سران اتحادیه اروپا درباره برگزیت را تهیه کند، ملکه 
بریتانیا دیروز صبح با نطق خود سال جدید پارلمان انگلیس را کلید زد. قرار 
است       شنبه آینده پس از نشست دولت با اتحادیه اروپا مجلس عوام انگلیس بر 
سر برگزیت نشست اضطراری برگزار کند که در این صورت نخستین نشست 
پس از جنگ معروف میان انگلیس و آرژانتین بر س��ر جزیره مالویناس یا 
فالکلند در سال 1۹82 است و البته این نشست پنجمین نشست اضطراری 
مجلس عوام روز تعطیل پس از جنگ دوم جهانی است. در چنین شرایطی 
ملکه انگلیس دیروز طی تشریفاتی با ارابه سلطنتی وارد پارلمان شد و در 
حضور اعضای خانواده سلطنتی، نمایندگان مجلس، نخست وزیر و اعضای 
کابینه جدید، برنامه های دولت را تشریح کرد. الیزابت دوم در پارلمان گفت: 
» اولویت دولت من خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در سی و یکم اکتبر است. 
دولت من قصد دارد برای رابطه ای جدید با اتحادیه اروپا بر اساس تجارت 
آزاد و همکاری دوستانه تالش کند.«  او از اجرای قوانین جدید تجاری خبر 
داد که بر اساس آن دولت از تمام ظرفیت     ها و فرصت های اقتصادی پس از 
خروج از اتحادیه اروپا بهره برداری کند. وی همچنین الیحه مهاجرتی پایان 
تردد آزاد نیروی کار اروپایی به انگلیس را مطرح کرد. به گفته او مبنای نظام 
مهاجرتی عادالنه و مدرن خواهد بود. ملکه الیزابت دوم در عین حال عنوان 
کرد وضعیت اتباع اروپایی که پیش تر به انگلیس مهاجرت کرده و زندگی 

تشکیل داده اند، تغییری نخواهد کرد. 
همزمان با گش��ایش پارلمان، نیکوال اس��تورجن، وزیر اول اس��کاتلند در 
مصاحبه با برنامه » اندرو مار«، مجری بی.بی.س��ی گف��ت قصد دارد برای 
دریافت تأییدیه از جانب پارلمان انگلیس برای برگزاری یک همه پرس��ی 
اس��تقالل دوم اس��کاتلند در چند هفته آینده درخواس��ت رسمی بدهد. 
این اتفاق در ضمن وجود بی اطمینان��ی درباره برگزیت و افزایش حمایت 
اسکاتلندی      ها از استقالل ش��ان رخ می دهد. نیکوال اس��تورجن در ادامه 
صحبت هایش تصریح کرد: در حال حاضر وضعیت بسیار ناپایدار است و ما 
هنوز نمی دانیم که در آینده احتماالً چه کسی رهبر دولت انگلیس خواهد 
بود. به همین دلیل است که من تصمیم گرفتم این کار را همین االن انجام 
دهم و تدارکات الزم در حیطه کنترل خودمان را هم اکنون اتخاذ کرده و ما 
به این روند ادامه می دهیم. وزیر اول اسکاتلند در عین حال تأکید کرد که 
جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر انگلیس چنانچه به دنبال حمایت از طرح 
برگزاری همه پرسی استقالل دوم اسکاتلند نباشد نباید حتی فکر درخواست 
از حزب ملی اسکاتلند برای حمایت از برنامه اش به هدف روی کار آوردن 
دولت حزب کارگر را به ذهنش راه دهد. وی افزود: من به جرمی کوربین و هر 
یک از دیگر رهبران احزاب پارلمان که چشم به حمایت حزب ملی اسکاتلند 
دارند متذکر می شوم اگر شما حق اسکاتلند برای انتخاب آینده خودش را 
در زمانی که خودش انتخاب می کند نمی پذیرید پس حتی برای برداشتن 
تلفن به هدف زنگ زدن به من هم زحمت نکشید. اخیراً یک نظرسنجی 
جدید برای نشریه ساندی تایمز نشان داد که میزان حمایت اسکاتلندی      ها 
از استقالل این منطقه به 50 درصد افزایش یافته و رکورد جدیدی را به جا 
گذاشته است. این میزان 5 درصد بیشتر از نتیجه یک نظرسنجی مشابه اجرا 

شده در سال گذشته میالدی است. 

سد ارتش سوريه در مسیر ماجراجويی اردوغان
ارتش در میان استقبال مردمي وارد منبج شد

سيدنعمتاهللعبدالرحيمزاده

نیروه�ای ارت�ش    گزارش  یک
پ�ی  در  س�وریه 
هماهنگ�ی با روس�یه و توافق با کرده�ا، به طور 
غیرمنتظره  وارد ش�هرهای منبج، عین العرب و 
تل تمر شدند و با در اختیار گرفتن برخی شهرک      ها 
و مناطق تحت کنترل کردها، ب�ه دنبال مقابله با 
تجاوز ترکیه هستند. مقامات ترکیه با بیان اینکه 
اولوی�ت نیروه�ای ای�ن کش�ور تصرف ش�هر 
اس�تراتژیک منبج اس�ت، از احتمال درگیری با 
دادن�د.  خب�ر  س�وریه  ارت�ش 
تحوالت کنونی در شمال و ش��مال شرق سوریه به 
دنبال ورود نیروهای مقاومت س��وریه به این محور 
وارد فاز جدیدی شده است. پس از شش روز تجاوز 
نظامی ترکیه به شمال سوریه، مقامات و فرماندهان 
کرد سوری برای سپردن مناطق تحت کنترل خود به 
ارتش سوریه، با دمشق به توافق رسیده اند. به گزارش 
شبکه المیادین، ارتش سوریه برای به دست گرفتن 
ابتکار عمل در درگیری های ش��مال این کشور وارد 
شهر »منبج « واقع در ریف ش��رقی حلب شد. ورود 
ارتش سوریه به منبج پس از پنج سال انجام می شود. 
همزمان، تلویزیون دولتی سوریه نیز از حرکت ارتش 
سوریه به سمت ش��مال این کش��ور برای مقابله با 
تجاوزات ارتش ترکیه خبر داد. ارتش سوریه همزمان 
کنترل شهر »طبقه « در شمال رقه را به دست گرفته 
و طبق گفته منابع محلی کاروان نظامی ارتش سوریه 
بین شهر »حس��که « و »رأس العین« مشاهده شده 
است. یک مسئول ارشد منطقه تحت کنترل کرد     ها 
در شمال شرقی س��وریه به شبکه روسیاالیوم گفته 
که ارتش سوریه وارد شهر کوبانی )عین العرب( شده 
است. همچنین ش��ماری از نیروهای نظامی سوریه 
وارد شهر تل تمر در شمال شرق سوریه شده اند. در 
فیلم     هایی که منتشر شده اس��ت مردم این شهر از 
حضور نیروهای ارتش استقبال گرمی انجام می دهند 
و به جشن و شادی پرداخته اند. خبرگزاری رسمی 
سوریه )سانا( هم گزارش داد: »پرچم سوریه بر فراز 
ساختمان های دولتی و مدارس در شهر »قامشلی« 
و »حسکه « که در کنترل کرد     ها بود، برافراشته شده 
است«. به گزارش اسپوتنیک، »شهر تل تمر، در مسیر 
میانبر استراتژیکی قرار دارد که ش��رق و غرب را به 
هم متصل می کند و در 35 کیلومتری جنوب شرق 

رأس العین واقع است که یکی از اهداف اصلی عملیات 
ترکیه محسوب می شود.«

ورود ارتش س��وریه و نیروه��ای مقاومت به مناطق 
ش��مال تمامی معادالت ارتش ترکیه به ویژه رجب 
طیب اردوغ��ان، رئیس جمهور این کش��ور را به هم 
ریخته است. اردوغان مدعی بود که نیروهای ترکیه تا 
عمق 35 کیلومتری شمال سوریه نفوذ خواهند کرد و 
بخشی از اراضی آن را تحت کنترل خود درمی آورند، 
با این ح��ال حضور غیرمنتظ��ره نیروهای مقاومت 
در مناطق ش��مالی، محاس��بات آنکارا را بر هم زده 
است. ارتش سوریه که در ماه های اخیر بر آزادسازی 
استان ادلب، از دست گروه های تروریستی متمرکز 
بود، به نظر می رس��د مقابله با تجاوزات ترکیه را در 
اولویت قرار داده است، چرا که عملیات آنکارا می تواند 
به قدرت گیری مجدد داعش منجر ش��ود و بحران 

جدیدی را در سوریه ایجاد کند. 
 چرخش کرد     ها به سمت دمشق 

درحالی که مقامات دمش��ق در روزهای اخیر اعالم 
کرده بودند ب��ا کرد     هایی که به کشورش��ان خیانت 
کردند، مذاک��ره نخواهند کرد اما به نظر می رس��د 
کرد     ها برای دفع تهدید ترکیه، با وساطت روسیه به 
سمت دمشق رفته اند. عصمت شیخ حسن، مسئول 
دفاعی منطقه تحت کنترل کرد     ها در شمال شرقی 
سوریه دیروز در سخنانی گفت:»ورود ارتش سوریه 
به ش��هر عین العرب در چارچوب توافق با روس��یه 

صورت می گیرد«. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، 
برخی منابع رسانه ای اعالم کردند:»پس از نشست 
چند س��اعته و طوالنی، توافق ش��د که هماهنگی 
کاملی میان نیروهای سوریه دموکراتیک و دمشق 
در تمامی مناطق تحت س��یطره نیروهای س��وریه 
دموکراتیک انجام شود که این مقدمه ای برای سیطره 
دولت س��وریه بر مناطق ش��رق فرات اس��ت«. این 
منابع افزودند:»گام های بعدی احتم��االً  در حومه 
شمالی و غربی الرقه برای قطع حرکت ارتش ترکیه 
و شبه نظامیان وابسته به آن پس از تسلط متجاوزان 
بر تل ابیض و شهرک سلوک و مبروکه و روستاهای 
اطراف حومه جن��وب غربی حس��که و حرکت آنها 
به سوی عین عیس��ی در ش��مال الرقه خواهد بود. 
همچنین بر اس��اس تواف��ق میان دولت س��وریه و 
نیروهای دموکراتیک، ارتش سوریه قرار است کنترل 
منبج را برعهده بگی��رد«. بدران جیا ک��رد، یکی از 
مقامات ارتش دولت خودگران شمال شرقی سوریه 
به خبرگزاری رویترز گفت:»بعد از اینکه امریکایی      ها از 
منطقه رفتند و به حمله ترکیه چراغ سبز نشان دادند، 
ما مجبور شدیم برای پیدا کردن راه حل و جلوگیری 
از حمالت ترکیه به سراغ گزینه های دیگر برویم که 
گفت وگو با دمشق و مسکو بود. این توافق اولیه، یک 
توافق نظامی است، درباره جنبه سیاسی آن گفت وگو 
نش��ده که در مراحل بعدی مطرح می شود«. کرد     ها 
در سال های اخیر با حمایت واشنگتن بخش     هایی از 

شمال سوریه را تحت کنترل خود گرفتند و به دنبال 
اعالم تشکیل دولت خودمختار در این منطقه بودند اما 
دولت سوریه تاکنون با این درخواست موافقت نکرده 
است. گمانه زنی     ها حاکی از این است که با دفع تجاوز 
ترکیه، احتمال اینکه دمشق به کرد     ها در بخش     هایی 

از شمال سوریه خودمختاری بدهد، وجود دارد. 
با وجود اس��تقرار ارتش س��وریه در مناطق شمالی، 
آنکارا این توافق را رد می کند. ایلنور چویک، یکی از 
مشاوران اردوغان به بی بی سی گفته که چنین توافقی 
صورت نگرفته و ارتش س��وریه هم در مرز با ترکیه 
حضور ندارد. او گفت:»اگر آنها جایی در منطقه باشند 
جنوب مرز ترکیه و بیرون منطقه امن ما خواهد بود. 
ما داریم یک منطقه امن به عمق 30کیلومتر در داخل 
سوریه و در طول مرز ترکیه ایجاد می کنیم. بنابراین 
آنچه ما االن می بینیم این است که آنها می خواهند 
با تروریست های کرد یعنی یگان های مدافع خلق و 
حزب اتحاد دموکراتیک سوریه به توافق برسند، اما 
در حال حاضر همه اینها شایعه است. ما تحرک نیرو 

نمی بینیم. آنها در مرز نیستند. ما در مرز هستیم.«
توافق کرد      ها با دولت دمشق در حالی صورت گرفته 
اس��ت که احزاب کرد، قبل از عملیات نظامی ترکیه 
با ورود ارتش س��وریه به مناطق تحت سیطره خود 
مخالفت می کردند و ب��ه دنبال اس��تقالل از دولت 
مرکزی بودند. دولت سوریه نیز ابتدا به دلیل همکاری 
کرد های س��وریه با امری��کا از گفت وگو ب��ا کرد     ها 
خودداری می کرد، اما عملیات »چشمه صلح « ترکیه 
علیه یگان های کرد، زمینه مشترکی میان کرد      ها و 
دولت سوریه به وجود آورد. دمشق و کرد      ها هر دو با 
عملیات ترکیه مخالفت کردند و آن را تجاوز می دانند. 
اردوغان فکر نمی کرد که یگان های کرد با دمش��ق 
به توافق برسند و ش��اید با همین تصور وارد باتالق 
سوریه شد. ارتش سوریه بار     ها اعالم کرده بود که همه 
مناطق اشغال شده را از دست تروریست     ها و ترکیه 
آزاد خواهد کرد. تغییر معادالت میدانی در س��وریه 
و ورود نیروهای مقاومت به شرق فرات، می تواند به 
تجاوز ارتش ترکیه و متحدانش پایان دهد، زیرا اکنون 
ارتش سوریه و هم پیمانانش به خاطر موفقیت های 
گسترده ای که در برابر گروه های تکفیری به دست 

آورده اند، در بهترین شرایط خود قرار دارند. 
 احتمال درگیری در منبج 

باتوجه به اینکه ارتش سوریه برای آزادسازی مناطق 
اشغال شده از دست ترکیه وارد شهرهای شمالی شده 
است، احتمال درگیری بین این نیرو     ها با متجاوزان 
زیاد است. پس از آنکه ارتش سوریه وارد شهر منبج 
شد، نظامیان ترکیه و تروریست های ارتش آزاد سوریه 
تجهیزات نظامی را به اطراف شهر منبج گسیل کردند. 
نیروهای ارتش آزاد مدعی شده اند که به دروازه های 
شهر منبج رسیده و به نیروهای دولت سوریه اجازه 
ورود به این شهر را نخواهند داد. به گزارش خبرگزاری 
آناتولی، اولویت ارتش ترکیه و عناصر همس��و با این 
کشور تسلط بر شهر »منبج « اس��ت و ترکیه در پی 
خروج گروه های تروریس��تی از این شهر و بازگشت 
غیرنظامیان است. اردوغان تأکید کرد»با امریکا بر سر 
منبج مشکلی ندارد و خروج امریکا از شمال سوریه 
یک اقدام مثبت بود.« باتوجه به حضور ارتش سوریه 
در اطراف منبج، یاسین اوکتای، مش��اور اردوغان، 
احتمال برخورد نظامی می��ان ارتش ترکیه و ارتش 
سوریه در شمال شرق این کش��ور را بعید ندانست. 
منبج، پل ارتباطی میان رقه و حلب و به عنوان دروازه 
شرقی شهر حلب، پایتخت اقتصادی سوریه محسوب 
می شود و با به دست گرفتن آن توسط ارتش سوریه، 
راه ورود متجاوزان به حلب و رقه مسدود می شود. از 
نظر نظامی، منبج شهر پایگاه های نظامی شناخته 
می شود و چندین پایگاه ائتالف ضد داعش و مراکز 
پشتیبانی عملیات لجس��تیکی نیروهای دموکرات 

سوریه در این شهر قرار دارد. 

نماي نزديک

نیروهاي امريکايي در گازانبر دمشق و آنکارا 
با ورود ارتش سوریه به مناطق شمالی، نیروهای امریکایی بین نیروهای مقاومت و نیروهای متجاوز 
گیر افتاده اند. به گزارش ش��بکه فاکس نیوز، مارک اس��پر، وزیر دفاع امریکا دیروز اذعان کرد که 
نیروهای نظامی امریکا بین ارتش سوریه که از سمت جنوب به سمت شمال برای پاسخ به حمالت 
ترکیه در حرکت است و ارتش ترکیه که از سمت شمال سوریه به سمت جنوب در حال پیشروی 
است به دام افتاده و گیر کرده است. وی همچنین خاطرنش��ان کرد که ارتش امریکا برای دفاع از 
کردهای سوریه وارد جنگ با آنکارا نش��د، همچنین اعتراف کرد که واشنگتن نیروهای کافی در 
منطقه برای متوقف کردن حمله ترکیه ندارد. پیش از این، رئیس پنتاگون گفته بود که امریکا حدود 
هزار سرباز را از سوریه خارج خواهد کرد. رویترز با استناد به برخي منابع گزارش داد، ممکن است 

نیروی نظامی اصلی این کشور در روزهای آینده خاک سوریه را ترک کند. 


