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عراق: نماینده مرجعیت عالی شیعیان در عراق ضمن 
محکوم کردن توسل به خشونت، تأکید کرد که دولت 
باید به تحقیقات خود درباره تظاهرات های اخیر ادامه 
دهد؛ چرا که این مسئولیت مهم بر دوش دولت است. 
»عبدالمهدی الکربالئی« نماینده آیت اهلل »سید علی 
السیس��تانی« مرجعیت عالی شیعیان در عراق، تأکید 
کرد که مرجعیت در خطبه نماز جمعه هفته گذشته، 
تع��رض به نیروهای امنیت��ی و تظاهرات کنندگانی  را 
محک��وم کرد که به صورت مس��المت آمیز دس��ت به 

تظاهرات زدند.

بحرین: س��ازمان دموکراس��ی و حقوق بشر »سالم« 
بحرین با اش��اره به اینکه احکام اعدام در این کش��ور 
بدون برگزاری جلسات محاکمه عادالنه صادر می شود، 
خواستار لغو این احکام شد. این سازمان حقوق بشری 
در بیانیه خود آورده اس��ت که احکام اعدام در بحرین 
در حالی صادر می ش��ود که درباره ادعاهای ش��کنجه 
محکوم��ان به اعدام هیچ تحقیق��ی بعمل نیامده حال 
آنک��ه تمامی اعترافات محکومان تحت ش��کنجه بوده 
و ل��ذا اعترافات آن ه��ا از لحاظ قانونی باطل اس��ت و 
بایس��تی جلس��ات محاکمه آن ها مجددا و بر اس��اس 

معیارهای بین المللی برگزار شود.

انگلیس: در پی حمله فردی مس��لح به چاقو به مرکز 
خریدی در شهر منچس��تر و زخمی کردن شماری از 
ش��هروندان، پلی��س این محل را تخلی��ه و یک فرد را 
دس��تگیر کرد. مقامات ارش��د پلیس منچس��تر تأیید 
کردن��د که این مرد چند نفر را با ضربات چاقو مجروح 
کرده است. خدمات اورژانس نیز گفته اند چهار نفر در 
این حمله زخمی ش��ده اند. آمار و ارقام نشان می دهد 
در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، ۵۵ چاقوکشی  منجر به 
قتل در لن��دن رخ داده که معادل یک پنجم آمار کل 

قتل با سالح سرد در این کشور است.

روسیه: دس��تیار رئیس جمهور روسیه گفت تا زمانی 
ک��ه نیروهای ارت��ش اوکرای��ن عقب نش��ینی نکنند، 
گفت وگویی میان دو کش��ور انجام نخواهد شد.»یوری 
یوشاکوف« دس��تیار رئیس جمهور روسیه گفت دیدار 
میان رهبران اوکراین، روسیه، فرانسه و آلمان مشروط 
به عقب نشینی نیروهای اوکراینی از مناطق شرقی این 
کشور است. یوشاکوف گفت: »اوکراین هنوز توافق های 
ص��ورت گرفته در زمینه عقب کش��یدن نیروهایش از 

»زولوتوی« و »پتروفسکوی« را عملی نکرده است«.

اردن: »عبداهلل دوم« ش��اه اردن در سفری کوتاه وارد 
قاهره ش��د و با »عبدالتفاح السیس��ی« رئیس جمهور 
مص��ر دیدار و گفت و گو کرد. در این س��فر کوتاه، دو 
ط��رف در خصوص راه های توس��عه روابط دو جانبه و 
بررس��ی اوضاع منطقه، به خصوص موضوع فلس��طین 

بحث و گفت و گو کردند.

ذرهبین

خودداری سعودی از تحویل دادن اجساد 
اعدام شدگان

حمایت های غرب از جنایات س��عودی در حالی ادامه 
دارد ک��ه یک نهاد حقوق بش��ری خب��ر داد که دولت 
سعودی اجس��اد اعدام ش��دگان را به خانواده هایشان 
تحوی��ل نمی دهد و هزم��ان 39 نفر دیگر نیز در خطر 

اعدام قرار دارند.
 س��ازمان »اروپایی-س��عودی حقوق بشر« که مسائل 
حقوق بشری در عربستان را رصد می کند، در بیانیه ای 
اعالم کرد که مسئوالن سعودی از سال ۲۰۱۶ به این 
س��و جس��د ۸3 تن از اعدامیان را به خانواده هایشان 

تحویل نداده اند.
این نهاد حقوق بش��ری در بیانیه خود، تأکید کرد که 
ای��ن افراد خ��ارج از چارچوب قانون اعدام ش��ده اند و 
به مثابه »قتل خارج از قانون« محس��وب می ش��وند و 
دولت س��عودی تا کنون به تمامی درخواست ها برای 
تحویل اجس��اد اعدام شدگان بی اعتنایی کرده است. 
همزم��ان این نهاد حقوق بش��ری بار دیگر خواس��تار 
توقف اعدام ها در عربس��تان ش��د و اعالم کرد که 39 
بازداش��تی دیگر نیز در خطر اع��دام قرار دارند. از این 
تعداد 33 نفر از اهالی اس��تان قطیف و شیعه هستند. 
هفت کودک نیز در بین این افراد دیده می شود. طبق 
این بیانیه، سرکوب مخالفان و تعداد موارد اعدامی در 
دوره سلمان بن عبدالعزیز و پسرش، افزایش شدیدی 
داش��ته اس��ت؛ به گونه ای که از ابتدای سال میالدی 
جاری ۱۵9 نفر اعدام ش��ده اند و پیش بینی می شود تا 

پایان سال تعداد اعدام شدگان به ۲۰۰ مورد برسد.
به نوش��ته مرآة الجزیره، دولت س��عودی در سال های 
گذش��ته دس��ت ب��ه مج��ازات دس��ته جمعی تمامی 
مخالفان و وابستگان آنها زده است. بسیاری از حقوق 
خانواده ه��ای مخالف��ان و اعدام ش��دگان از آنها دریغ 
می شود. آنها حتی نمی توانند جسد عضو خانواده خود 
را تحویل بگیرند.در دوم اردیبهش��ت گذش��ته دولت 
س��عودی از اعدام 3۷ شهروند ش��یعه به اتهام دست 

داشتن در اقدامات تروریستی خبر داد.

نیمچهگزارش

برنده جایزه صلح نوبل 
»آبی احمد« نخس��ت وزیر اتیوپی به عل��ت تالش ها برای پایان دادن به جنگ با 
»اریت��ره« برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۱9 ش��د.»آبی احمد« قرار اس��ت در دهم 
دس��امبر آتی این جایزه را در »اس��لو« پایتخت نروژ دریافت کند. جایزه ای که 
ارزش آن 9۰۰ هزار دالر است. اتیوپی و اریتره سرانجام پس از ۲۰ سال جنگ 
و تنش در ۱۸ تیر سال گذشته توافق صلح امضاء کردند. »آبی احمد« که یکی از 
تبلیغات انتخاباتی اش صلح با اریتره بود، برای اولین بار در ۱۷ تیر 9۷ وارد خاک این 
کش��ور ش��د تا به قدیمی ترین نزاع قاره آفریقا پایان دهد. در درگیری میان دو کشور در 
اواخر قرن بیستم بیش از هفتاد هزار تن کشته شدند. »آبی احمد« همچنین در جریان 
تظاهرات س��ودان و درگیری میان ش��ورای انتقالی نظامی این کشور با مخالفان، تالش 
بس��یاری برای میانجیگری بعمل آورد.او در دوم تیر ماه گذشته هدف تالش برای کودتا 

قرار گرفت اما کودتاچیان شکست خوردند.

دولت رومانی سقوط کرد
دولت ائتالفی رومانی در پی کسب رأی عدم اعتماد از پارلمان این کشور، منحل 
ش��د تا رئیس جمهور دستور تشکیل دولت ائتالفی جدید را صادر کند.»ویوریکا 
دانس��یال« نخس��ت وزیر رومانی با دریافت ۲3۸ رأی عدم صالحیت از مجموع 

آرای ۴۶۵ نماینده و سناتور پارلمان رومانی، از تشکیل دولت باز ماند.
ای��ن اتفاق در حال��ی رخ داد که حزب حاکم »PSD«، برای جلب نظر نمایندگان 
مردد، فراهم کردن 3۰۰ میلیون یورو برای شوراهای محلی را وعده داده بود. اکنون با 
انحالل دولت، »کالوس یوهانیس« رئیس جمهور رومانی دستور خواهد داد احزاب حاضر 
در پارلمان دولت ائتالفی جدیدی تشکیل دهند. اقدامی که با وجود تفرقه در میان احزاب 
دش��وار به نظر می رسد. نخست وزیر انتخابی بعدی ۶۰ روز وقت خواهد داشت تا تشکیل 
کابینه دهد. دولت دانس��یال در س��ال ۲۰۱9 میالدی حدود ۷ میلی��ارد یورو از بازارهای 

خارجی وام گرفته بود که بیشترین میزان از سال ۲۰۱۱ محسوب می شود. 

ناکامی ماکرون در پارلمان اروپا
مناب��ع پارلمانی اعالم کردند نمایندگان پارلمان اروپ��ا با اکثریت قاطع نامزدی 
س��یلوی گوالر وزیر سابق فرانس��ه را که از طرف امانوئل ماکرون رئیس جمهور 

فرانسه برای عضویت در کمیسیون آینده اروپا انتخاب شده بود،  رد کردند.
س��یلوی گوالرد وزیر دفاع س��ابق فرانسه که از س��وی رئیس جمهور فرانسه به 
عنوان نماینده این کشور در کمیسیون اروپا معرفی شده بود نتوانست نظر مثبت 
نمایندگان پارلمان اروپا را کسب کند. طبق رای گیری که در پارلمان اروپا انجام شد 
س��یلوی گوالرد کاندیدای مکرون برای کمیسیون اروپا با ۸۲ رای منفی، ۲9 رای مثبت 
و ی��ک رای ممتنع از راه یابی به این کمیس��یون که حکم کابین��ه اجرایی اروپا را دارد 
بازماند. در همین حال رس��انه های اروپا به ویژه رسانه های فرانسوی رای منفی پارلمان 
اروپ��ا به نماینده امانوئل ماکرون رئیس جمهوری که داعیه رهبری اتحادیه اروپا را دارد 

شکستی بزرگ برای او برشمردند.

قاسم  غفوری
ghassem_tg@yahoo.com

 ترکی��ه که ب��ه دلیل تناقض��ات در مع��ادالت ایدئولوژیک و 
منافعش دچار رفتارهای سینوس��ی و بعضا ناپایدار است طی 
روزه��ای اخیر تحرکات نظامی جدیدی را در منطقه در پیش 
گرفت��ه که محور آن را نیز تجاوز به مناطق ش��مالی س��وریه 

تش��کیل می دهد. این تجاوز با ادعای مبارزه با تروریس��م در 
حالی صورت می گیرد که حمایت های این کشور از تروریسم 
در س��وریه و عراق و البت��ه همراهی آن با آمری��کا به عنوان 
محور تروریسم جهانی ابهامات بسیاری را در صداقت ادعایی 
این کش��ور ایجاد کرده اس��ت. نکته قابل توجه در این تجاوز 
به یک عضو س��ازمان ملل مواضع و واکنش آمریکاست که در 
کنار خارج س��اختن نیروهایش از این مناطق جنگی، حمایت 
از تروریس��م ستیزی ترکیه را نیز ادعا کرده است. اما در کنار 
این مباحث یک نکته کلیدی مش��اهده می شود و آن سخنان 
ترامپ در باب اروپاس��ت. در بیانیه کاخ سفید عنوان شده بود 
ک��ه ترکیه پذیرفته چند هزار عض��و داعش را که در ماه های 
گذش��ته اسیر ش��ده اند و حاال در اختیار آمریکا و کردها قرار 
دارن��د، تحویل بگیرد. اغلب این افراد اتباع اروپا هس��تند، اما 
با وجود درخواس��ت مکرر ترامپ، سران کشورهای اروپایی از 
پذی��رش و محاکمه آن ها خودداری کرده اند. ترامپ پیش��تر 

عنوان  کرده بود که ممکن اس��ت این اسرا را آزاد کند. حال 
این سوال مطرح است که مقصود آمریکا از کشاندن پای اروپا 
به این معادالت چیس��ت و این هشدارها برای چه بوده است؟ 
نگاهی بر پیامدهای تجاوز ترکیه به سوریه نشان می دهد که 
از یک س��و هزاران نفر به جمع آوارگان افزوده خواهند شد و 
از س��وی دیگر فضای هرج و مرج ایجاد شده زمینه ساز احیا 
و تش��دید تحرکات تروریس��ت ها خواهد شد. هر دو مقوله به 
منزله چالشهای جدید امنیتی رای اروپاست چرا که از طرفی 
س��یل آوارگان به س��مت اروپا خواهد بود و از طرف دیگر راه 

برای ورود تروریست ها به اروپا بازخواهد شد.
آمریکا از شرایط بحرانی اروپا و ناتوانی آن در برابر این بحران ها 
آگاه اس��ت لذا با برجسته سازی مس��ائلی همچون طرح لزوم 
پذیرش تروریست ها و پذیرش آزادی عمل ترکیه در تجاوز به 
سوریه در کنار پیگیری اهدافش علیه سوریه، روسیه و مقاومت 
منطقه تالش دارد تا از این مس��ئله برای تحقق اهدافش علیه 

اروپ��ا بهره گیرد. آمری��کا از مدتها پیش در کنار طرح افزایش 
هزینه های اروپا در ناتو، اعمال تعریفه های تجاری علیه اروپا و 
به نوعی حفظ انحصار اقتصادی در برابر آن را در دس��تور کار 
داش��ته که اروپا نیز ادعای مقابله به مثل داشته است. اکنون 
آمری��کا با بهره گیری از گرفتار بودن اروپا در بحران س��اخت 
ترکیه، سعی دارد تا اروپا به پذیرش زیاده خواهی های خود در 
عرصه اقتصادی ، ناتو و نیز اعمال تحریم ها علیه سایر کشورها 
وادار سازد. ترکیه نیز با آگاهی از حمایت آمریکا از تحریم های 
احتمالی اروپا نگرانی نداش��ته و حتی سعی خواهد داشت تا از 
مقوله تروریسم و آوارگان برای امتیازگیری ازاروپا بهره گیرد. 
با توجه به این ش��رایط اروپا ب��رای رهایی از این وضعیت یک 
گزینه بیش��تر ندارد و آن پایان دادن به سیاست های تهدیدی  
و تحریمی علیه سوریه، رویکرد تعاملی و پیروی از نظام حاکم 
بر سوریه به ریاست جمهوری اسد است که می تواند زمینه ساز 

شکسرت طرح های آمریکا باشد. 

یادداشت

 س��ازمان مل��ل اعالم کرد ک��ه حمالت هوای��ی آمریکا در 
اس��تان های فراه و نیمروز که با هدف س��رکوب گروه های 
تروریس��تی و مواد مخدر صورت گرفته بود، تلفات جدی به 

غیرنظامیان افغانستان وارد کرده است.
نیروی هوایی آمریکا در ماه مه )خرداد( ۲۰۱9 برای سرکوب 
مراکز تولید م��واد مخدر و گروه های تروریس��تی حمالت 
سنگینی در شهرهای بکواه و بخش هایی از شهرهای دالرام 
اس��تان نیمروز انج��ام دادند که در ای��ن حمالت 39 مورد 
تلفات غیرنظامیان در بیش از۶۰ محل در ش��هرهای بکواه 
و بخش هایی از شهرهای دالرام استان نیمروز گزارش شده 
است. براس��اس گزارش سازمان ملل، ۱۴ کودک و یک زن 

شامل کشته شدگان این حمالت بوده اند.
س��ازمان ملل همچنین اعالم کرد که این سازمان در حال 
بررس��ی بیش��تر حمالت هوایی آمریکا در ماه مه )خرداد( 
س��ال ۲۰۱9 است. ارتش آمریکا با رد گزارش سازمان ملل 
در مورد تلف��ات غیرنظامیان در حمالت ماه مه عنوان کرد 
که یافته های سازمان یوناما متکی به منابع بشری است که 

فقط معلومات محدود دارند.
»س��ونی لیگت« س��خنگویان نظامیان امریکایی مستقر در 
افغانستان در صفحه توییتری نوشت: ارتش آمریکا ادعاهای 
معتب��ر در مورد تلفات غیرنظامی��ان را پیگیری می کند. وی 
افزود: برخالف یوناما، آمریکا به وبس��ایت هایی مانند صدای 
جهاد اتکا نمی کند. سازمان ملل نیز با اشاره به ادعای نظامیان 
امریکایی تاکید کرد: براساس قوانین بین المللی بشردوستانه، 
کارکنانی که در عملکردهای جنگی نقش نداش��ته باش��ند، 

کشتار آنان کشتار غیرنظامیان به حساب می آید.
در ای��ن گزارش که توس��ط دفتر هیئت معاونت سیاس��ی 
سازمان ملل در افغانس��تان )یوناما( و دفتر حقوق بشر این 
سازمان تهیه شده، تاکید شده است که تطبیق قانون پاسخ 
مناس��ب برای فعالیت های غیرقانونی مواد مخدر اس��ت؛ نه 
عملیات نظامی که غیرنظامیان را با خطر مواجه می س��ازد. 
براس��اس گزارش ها بیش از ۶ ه��زار خانواده از جنگ ها و 
درگیری های اخیر در والیت تخار در شمال افغانستان فرار 

کرده و آواره شده اند.

گزارش سازمان ملل ابعاد دیگری از جنایات اشغالگران را آشکار ساخت
غیر نظامیان هدف نظامیان آمریکا

 فعاالن فلس��طینی, مخالفت خود را با سفر هفته آینده تیم 
فوتبال عربستان سعودی به کرانه باختری اشغالی رود اردن 
با هش��تگ »عادی سازی ورزش��ی« و راه اندازی پویشی با 
عنوان »فلس��طین, ورزش��گاهی برای عادی سازی نیست« 

اعالم کرده اند.
فعاالن فلسطینی پیش از ورود تیم فوتبال عربستان به کرانه 
باختری رودن اردن و همزمان با درخواس��ت های تعدادی 
از گروه های فلس��طینی برای تحریم تیم عربستان, پویشی 
ب��ه راه انداخته ان��د. آنها ورود این تیم از طریق پس��تهای 
امنیتی اسرائیلی را به منزله عادی سازی روابط با اشغالگران 
دانس��تند و این در حالی اس��ت که تش��کیالت خودگردان 
فلسطینی از سفر این تیم ورزشی سعودی استقبال و اعالم 
کرده اس��ت چنین س��فری, جایگاه فلس��طین را در کرانه 
باخت��ری رود اردن تقوی��ت می کند.فعاالن فلس��طینی در 
آس��تانه ورود تیم عربستانی به شهر قدس برای بازی با تیم 
فلسطینی, پویش��ی را در فضای مجازی علیه عادی سازی 

روابط با اشغالگران اسرائیلی به راه انداخته اند.

بس��یاری از ش��رکت کنندگان در این پوی��ش با وبالگهای 
متعددی این س��فر را محکوم کرده ان��د که مهم ترین این 
وبالگها نیز » فلسطین, ورزشگاهی برای عادی سازی روابط 
با فلسطین نیست.« آنها نوشتند: ورزشگاه فلسطینی عرصه 
ای ب��رای به حرک��ت در آوردن توپ عادی س��ازی با رژیم 
اش��غالگر و پیشبرد سیاس��ت های مربوط به نابودی آرمان 
فلس��طین نیس��ت.«قرار اس��ت, تیم فوتبال عربستان برای 
بازی با تیم فلس��طین در روز پانزدهم ماه کنونی وارد کرانه 
باختری ش��ود. این اقدام سعودی در حالی صورت می گیرد 
که جنای��ات صهیونیس��ت ها همچنان ادام��ه دارد چنانکه 
نظامیان رژیم صهیونیس��تی طی ماه گذشته میالدی بیش 
از ۵۰۰ فلس��طینی را در اراضی اش��غالی بازداش��ت کردند. 
نهادهای حقوقی فلس��طینی با اش��اره به این مطلب تاکید 
کردند که ۸۱ نفر از بازداش��ت ش��دگان ک��ودک و ۱۰ نفر 
ه��م زن بوده اند. در همین حال به دنبال یورش وحش��یانه 
صهیونیستها به کرانه باختری درگیری شدیدی میان آنها و 

شهروندان فلسطینی درگرفت.

فلسطینی ها در آستانه سفر تیم فوتبال عربستان به کرانه باختری هشدار دادند
ورزش بهانه ای برای سازشکاران با اشغالگران 

 توپخانه های فرانسوی
عامل آوارگی صدها هزار یمنی 

همزم��ان با فریبکاری فرانس��ه برای پنهان س��ازی نقش این 
کشور در کش��تار مردم یمن، رئیس کمیته عالی انقالب یمن 
در پاس��خ به رئیس جمهور فرانس��ه، گفت که سالح های این 

کشور به طور مداوم مردم یمن را هدف قرار می دهند.
»محمد علی الحوثی« در صفحه توئیتر خود پاس��خ »امانوئل 
ماکرون« رئیس جمه��ور را داد و گفت که بر خالف ادعای او، 

س��الح های فرانس��وی به طور روزانه مردم یمن را هدف قرار 
می دهند.»امانوئ��ل ماکرون« رئیس جمهور فرانس��ه در جمع 
خبرن��گاران از عربس��تان س��عودی خواس��ت که س��الح های 

فرانسوی برای کشتن غیرنظامیان در یمن استفاده نکنند.
محمد علی الحوثی نوشت: »تأکید رئیس جمهور فرانسه مبنی بر 
اینکه کشورش خواستار عدم استفاده از سالح های فرانسوی در یمن 
شده، دور از واقعیت اس��ت. توپخانه »هرکول« ساخت فرانسه در 
طول مرز زمینی یمن استفاده می شود و تا کنون موجب آواره شدن 

بیش از نیم میلیون تن از ساکنان مناطق مرزی شده است.«
 رئی��س کمیته عالی انقالب یمن همچنین نوش��ت که ائتالف 

س��عودی به طور مداوم از توپخانه »س��زار« فرانسه نیز استفاده 
می  کند. او در ادامه ویدئوی ش��بکه العربیه و س��خنان فرمانده 
گردان توپخانه سعودی را منتشر کرد که در این ویدئو به وضوح 
اس��تفاده از توپخانه  فرانس��وی نشان داده ش��ده است. سخنان 
رئیس جمهور فرانسه در حالی است که درز اسناد محرمانه  وزارت 
دفاع و آژانس اطالعات نظامی فرانسه نشان می دهد این کشور 
بع��د از آغاز تهاجم علیه یمن، نه تنها فروش س��الح به ائتالف 
س��عودی را قطع نکرده بلکه با تداوم صادرات در کش��تار مردم 
یمن سهم داشته است رئیس جمهور فرانسه به دولت عربستان 
س��عودی توصیه کرد برای کش��تن غیرنظامیان از تس��لیحات 

فرانس��وی اس��تفاده نکنند. او گفت از دولت عربستان سعودی 
می خواهد که در حمالت به یمن از تسلیحات فرانسوی استفاده 
نکنند، چراکه این حمالت می تواند به منرگ غیرنظامیان منجر 
ش��ود. خبر دیگ��ر از یمن آنکه مقامات و مردم یمن با هش��دار 
درب��اره پیامدهای فاجع��ه بار ادامه توقیف کش��تی های حامل 
مشتفات نفتی توسط ائتالف سعودی، بی تحرکی سازمان ملل 
را نشانه شراکت آن در تجاوز و محاصره علیه ملت یمن خواندند. 
همزمان با شکست سعودی در برابر مقاومت یمن، روسای ارتش 
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله قطر برای 

برگزاری نشستی نظامی وارد مسقط شدند.

حمایت از نظام سوریه تنها راه نجات اروپا 
گزارش

عملیات نظامی ترکیه در سوریه در حالی می رود تا یک فاجعه 
انس��انی جدید رقم زند که اروپا برای رهایی از تبعات گسترده  

این تجاوز، گزینه ای جز رویکرد به نظام سوریه ندارد. 
ترکیه با ادعای مبارزه با تروریسم عملیات نظامی علیه سوریه 
را ط��ی روزه��ای اخیر آغاز کرده که دهها ه��زار آواره برجای 
گذاشته است در حالی که روند تحوالت نشان می دهد که اروپا 
به دلیل بحران آوارگان و نیز خروج تروریست ها با بحران های 
گسترده ای مواجه خواهد شد و شاید به همین دلیل است که 
برخالف حمایت های گس��ترده ای که طی ۸ س��ال گذشته از 
تروریست ها و حامیانشان در سوریه داشته رویکرد انتقادی به 
ترکیه را در پیش گرفته و از این عملیات ابراز نارضایتی کرده 
است. رویکردی که تحقق آن نه صرفا با انتقاد از ترکیه بلکه با 
رویکرد تعاملی و صادقانه به نظام س��وریه به ریاست بشار اسد 
به عنوان پیشگام مبارزه با تروریسم و ضامن یکپارچگی سوریه 
قابل اجراست. اروپا در صورت عدم اجرای چنین سناریوی باید 
منتظر پیامدهای طراحی آمریکا علیه سوریه که در صال علیه 
اروپا و برای باج گیری از این کشورهاست باشند که هزینه های 
بس��یاری برای اروپا خواهد داش��ت. این رویک��رد آمریکا را در 
مواضع مقامات این کشور می توان مشاهده کرد. رئیس جمهور 
آمریکا در توئیتر س��ه راهکار درباره عملیات ترکیه در سوریه 
پیش��نهاد داده است.ترامپ در پیامی دیگر نوشت: »ما یکی از 
این س��ه گزینه را پیش رو داریم: هزاران نظامی بفرستیم و از 
لحاظ نظامی پیروز ش��ویم، ترکیه را با تحریم ها و مسائل مالی 
به شدت هدف قرار دهیم یا اینکه برای رسیدن ترکیه و کردها 

به توافق میانجی گری کنیم.«
کاخ س��فید ای��ن هفت��ه بع��د از گفت وگوی تلفن��ی ترامپ و 
»رج��ب طیب اردوغ��ان« رئیس جمهور ترکی��ه اعالم کرد که 
نیروه��ای آمریکایی از مناطق نزدیک به نوار مرزی س��وریه و 
ترکیه عقب نش��ینی می کنند. بسیاری، این اقدام را چراغ سبز 
واش��نگتن به آنکارا برای انجام عملیات علیه شبه نظامیان کرد 

در این مناطق تفسیر کرده اند.
»رجب طیب اردوغان«، رئیس جمهور ترکیه چهارش��نبه )۱۷ 
شهریورماه( از آغاز عملیات نظامی جدید این کشور در شمال 
سوریه خبر داد. وی اس��م رمز این عملیات را »چشمه صلح« 

عنوان کرد.
همزمان با این تحرکات وزیر امور اروپایی دولت فرانس��ه گفت 
در جلسه های هفته آینده سران و وزیران خارجه اتحادیه اروپا، 
تحریم ترکیه و لغو موضوع پیوستن آنکارا به این اتحادیه مورد 
بح��ث قرار می گیرد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوش��نبه 
س��یزدهم اکتب��ر در لوکزامبورگ و س��ران اتحادی��ه اروپا روز 
پنجش��نبه )هفدهم اکتبر( در بروکسل دیدار می کنند. رئیس 
ش��ورای اروپا تهدیدات رئیس جمهور ترکیه مبنی بر رها کردن 

آواره های س��وری به س��مت مرزهای اروپای��ی را محکوم کرد. 
در این می��ان دبیرکل ناتو در دیدار با وزی��ر خارجه ترکیه در 
استانبول با دعوت از آنکارا به خویشتن داری، گفت که ناتو خود 
را ملزم ب��ه تأمین امنیت ترکیه می داند. در این میان س��انا با 
اشاره به حمالت هوایی و توپخانه ای به رأس العین در الحسکه، 
تأکی��د کرد که نظامیان ترکیه پس از تصرف روس��تاهای »تل 
حلف« و »ام الخیر« قصد داش��تند، این ش��هر را کامال تصرف 
کنند که موفق به این کار نشده اند. به گفته این منابع، هزاران 
خان��واده هم اکنون در این مناطق، بدون س��رپناه و آب و غذا 
هستند و احتمال وقوع فاجعه انسانی وجود دارد. این در حالی 
است که نیروهای متجاوز، عین عیسی را هدف حمالت موشکی 
خ��ود قرار دادند.این ش��به نظامیان تا پیش از آغاز این حمالت 

تحت حمایت آمریکا قرار داش��تند، ولی واش��نگتن به یکباره 
پشت آنان را خالی کرد. »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا 
نی��ز تأکید کرد که اگر ُکردها در کن��ار آمریکا جنگیده اند، در 
ازای آن، مبالغ هنگفت مالی دریافت کرده اند. در همین راستا، 
خبرگزاری اسپوتنیک روسیه از عقب نشینی شبه نظامیان ُکرد 
از منطقه موس��وم به »منطقه امن« خب��ر داد؛ توافقی که بین 
آمریکا و ترکیه صورت گرفت و دولت س��وریه نیز به شدت آن 
را محک��وم کرد. در همین حال »فیص��ل المقداد« معاون وزیر 
خارجه سوریه با انتقاد شدید از رئیس جمهور ترکیه، آنکارا را به 
حمایت از تروریسم در طول بحران سوریه متهم کرد. وزیر امور 
خارج��ه ترکیه در مصاحبه ای گفته که ش��به نظامیان ُکرد در 
شمال سوریه از اعضای گروه تروریستی داعش به عنوان سالح 
اس��تفاده می کنند. نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد 
گفته عملیات ترکیه در سوریه محصول سیاست هایی است که 
بعضی از اعضای ائتالف آمریکا برای ایجاد تغییرات جمعیتی در 
آن منطقه اعمال کرده اند. وزیر امور خارجه فرانسه نیز خواستار 
نشس��ت فوری گروه موسوم به »ائتالف ضدداعش« شد. دولت 
نروژ در واکنش به عملیات ترکیه در شمال سوریه، اعالم کرد تا 

اطالع بعدی صادرات سالح به ترکیه را متوقف می کند.
از س��وی دیگر رئیس جمهور ترکیه با حمله شدید اللحن علیه 
عربس��تان، گفت که ریاض به جای انتقاد از ترکیه، بببیند که 
یمن را به چه روزی انداخته است. در این میان وزارت خارجه 
چین  به آنکارا توصیه کرد به حاکمیت دمشق احترام بگذارد. 
س��خنگوی وزارت خارجه عراق اعالم ک��رد که بغداد عملیات 
نظامی آنکارا در سوریه را نمی پذیرد.یک سخنگوی کمیسیون 
اروپا  گف��ت، اگر ترکیه می خواهد در آین��ده به اتحادیه اروپا 
بپیوندد، باید سیاس��ت خارجی خود را با این بلوک سیاس��ی 
همسو کند. مقامات ایتالیا، ارمنستان و استرالیا نیز با پیوستن 
به دیگر کشورهای منتقد عملیات نظامی ترکیه در سوریه، آن 

را »غیرقابل قبول« و »نگران کننده« توصیف کردند.

وپا  باج خواهی از ار

اروپاییهابرایفرارازتبعاتتجاوزترکیهوآمریکابهسرزمینشاماتتقالمیکنند


