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لبنان: معاون حزب اهلل از صحبت های وزیر خارجه لبنان 
در نشس��ت اتحادی��ه عرب مبنی بر ضرورت بازگش��ت 
سوریه به این اتحادیه قدردانی و آن را شجاعانه توصیف 
کرد. » شیخ نعیم قاسم« معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان 
از »موضع شجاعانه« جبران باسیل وزیر خارجه لبنان در 
نشست هفته جاری و تأکید وی بر لزوم بازگشت سوریه 

به اتحادیه عرب تشکر کرد.

هند: راجنات س��ینگ وزیر دفاع هن��د ، آمادگی این 
کش��ور را برای اعزام نیرو به پاکس��تان ب��رای مبارزه 
مش��ترک با تروریسم اعالم کرد. وزیر دفاع هند که در 
ایالت هاریانا سخنرانی می کرد افزود،اگر پاکستان در 
مبارزه خود با تروریسم جدی باشد، هند آماده کمک 
به این کش��ور است. وی در عین حال از موضع عمران 

خان در خصوص کشمیر انتقاد کرد.

انگلی�س: فعاالن محیط زیس��ت با تجم��ع در قلب 
تج��اری و مالی لندن، از سیاس��تمداران انگلیس��ی و 
نهادهای مالی این کش��ور خواس��تند ب��رای مقابله با 
تغییرات اقلیمی وارد عمل ش��وند. ده ها نفر از فعاالن 
محیط زیست در اعتراض به آنچه نقش نهادهای مالی 
در تغییرات اقلیمی خوانده اند، در قلب تجاری و مالی 

لندن تجمع کردند.

ایرلن�د: وزی��ر امور خارج��ه ایرلند گفت ک��ه توافق 
می��ان بریتانی��ا و اتحادیه اروپ��ا امکانپذیر اس��ت اما 
هن��وز کارهای زیادی وجود دارد که باید انجام ش��ود. 
»س��یمون کوینی« وزیر امور خارجه ایرلند گفت که 
تواف��ق میان بریتانیا و اتحادیه اروپا امکانپذیر اس��ت، 
حتی ممکن اس��ت این هفته باشد، اما هنوز جزئیات 

زیادی در دست کار است.

تاجیکستان: مبادله تجاری تاجیکستان و ترکیه در 
8 ماه سال جاری میالدی نسبت به مدت مشابه سال 
گذش��ته بیش از 66 میلیون دالر کاهش داشته است. 
گ��ردش مالی میان تاجیکس��تان و ترکیه در ماه های 
ژانویه تا آگوس��ت س��ال جاری میالدی در مقایسه با 
زمان مش��ابه س��ال گذش��ته با 66.426 میلیون دالر 

کاهش در حدود 195 میلیون دالر برآورد شد.

روس�یه: وزارت دفاع روسیه از برگزاری یک رزمایش 
س��ه روزه و پرتاب موش��ک های کروز و بالستیک در 
آن خب��ر داد. ای��ن رزمایش با حض��ور 12 هزار عضو 
ارتش، 213 تجهی��زات پرتاب، هواپیمایی راهبردی و 

کشتی های سطحی برگزار می شود.

افغانستان: پارلمان افغانستان واقع در شهر کابل امروز 
دوشنبه شاهد حمالت موشکی بود. مسئوالن امنیتی 
ش��هر کابل تائید کردند که صبح امروز 3 موش��ک به 
محلی در حوالی س��اختمان پارلمان افغانستان اصابت 
کرده است. به گفته »فردوس فرامز« سخنگوی پلیس 
کابل، اصابت این 3 موش��ک تلف��ات جانی و مالی در 

پی نداشته است.

ذرهبین

 راهیابی  به کاخ قرطاج
با حمایت از فلسطین

»قیس س��عید« اس��تاد حقوق بین الملل که به عنوان 
رئیس جمهور جدید تونس انتخاب شده، اولویت سیاست 
خارجی دولت خود را مس��ئله فلس��طین و مخالفت با 

عادی سازی با رژیم صهیونیستی قرار داده است.
»قیس سعید« استاد حقوق بین الملل و قانون اساسی 
توانست با کسب ۷6.9 درصد آراء بر رقیب خود »نبیل 
القروی« از حزب »قلب تونس« پیروز ش��ده و به کاخ 
ریاس��ت جمهوری قرط��اج راه یابد.س��عید 22 اکتبر 
1958 )3۰ مه��ر 133۷( در تونس به دنیا آمده و در 
دانش��کده حقوق و علوم سیاس��ی این کشور تحصیل 
کرده و عالوه بر آن مدرک دیپلم آکادمیک بین المللی 
در رشته قانون اساسی را در ایتالیا کسب کرده است.او 
از سال 1986 فعالیت های خود را به عنوان مدرس در 
دانشکده حقوق، علوم اقتصادی و سیاسی شهر سوسه 
در ش��رق تونس آغاز کرد و س��پس در سال 1999 به 
دانش��کده حقوق و علوم سیاس��ی و اجتماعی منتقل 
ش��د. سعید بین س��ال های 1989 و 199۰ به عنوان 
گزارشگر دو کمیته ویژه دبیرخانه اتحادیه عرب مأمور 
اصالح پیش نویس منشور این اتحادیه شد. او همچنین 
در سال 199۷ به عضویت هیأت علمی و هیأت مدیره 
آکادمی بین المللی قانون اساس��ی ش��د و عالوه بر آن 
ریاست مرکز قانون اساسی برای دموکراسی در تونس 
را بر عهده داشت.  سعید در پی اعالم پیروزی وی در 
انتخابات در یک کنفرانس خبری به هوادارانش تأکید 
کرد که »شما درس بزرگی به همه جهان دادید، شما 
جه��ان را بهت زده کردید، این یک انقالب اس��ت.« او 
پی��ش از برگ��زاری انتخابات نیز تأکی��د کرده بود که 
»عادی س��ازی روابط با اس��رائیل خیانتی بزرگ است 
چرا که ما در وضعیت جنگ با این رژیم قرار داریم« 

نیمچهگزارش

تالش اسرائیل برای تحمیل واقعیت های جدید 
رئی��س جمهوری لبنان اعالم کرد که رژیم صهیونیس��تی برای تحمیل واقعیت 

های جدید در منطقه تالش می کند.
میشل عون رئیس جمهوری لبنان  اظهار داشت: اسرائیل برای تحمیل واقعیت 
ه��ای جدید تالش می کند و اولین آن اعالم قدس به عنوان پایتخت این رژیم 
اس��ت. وی با بیان این مطل��ب افزود: پیامدهای جنگ ها ادامه دارد و برجس��ته 
ترین آنها برنامه برای بهره برداری از نتایج این جنگ ها است که هدف آن پاکسازی 

نژادی و مذهبی شرق است. 
میشل عون گفت: امکان ندارد اجازه بدهیم تنوع طبیعی در شرق از بین برود لذا باید با 
تمامی اموری که از نزاع ادیان و تمدن ها سخن می گوید مقابله کنیم. رئیس جمهوری 
 لبن��ان خاطرنش��ان کرد: م��ا هرگز اجازه نمی دهیم کس��ی ما را به گزین��ه هایی که با 

ارزش ها و منافع ملی و مردمی ما تناقض دارد سوق دهد.

اجرای برگزیت اولویت ملکه
الیزابت دوم ملکه انگلیس در مراسم بازگشایی پارلمان این کشور گفت، اولویت 

دولتش خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در تاریخ 31 اکتبر )9 آبان( است.
ملک��ه الیزابت دوم، با حضور در جلس��ه پارلمان انگلی��س، در جمع نمایندگان 
مجلس عوام و اعیان گفت: »اولویت دولت من همواره اطمینان از خروج بریتانیا 
از اتحادیه اروپا در تاریخ 31 اکتبر اس��ت«. ملکه انگلیس که در مراسم بازگشایی 
پارلم��ان ش��رکت کرده بود در ادام��ه گفت دولتش قصد دارد مش��ارکت جدیدی با 
اتحادیه اروپا بر اس��اس تجارت آزاد و همکاری دوس��تانه را برقرار کند. وی گفت وزرای 
دول��ت او ت��الش خواهند کرد نظام های جدیدی را در خصوص ش��یالت، کش��اورزی و 
تجارت اعمال کنند.هرچند گفته می ش��ود که ملکه در انگلیس مقامی تشریفاتی است، 
ام��ا دولت انگلیس »دولت ملکه« خوانده می ش��ود و وی در ابتدای هر دوره از پارلمان، 

اولویت های دولت در سال پیش رو را تشریح می کند.

اسکاتلند خواهان همه پرسی استقالل 
رهبر حزب حاکم اس��کاتلند می گوید معلوم نیس��ت با توجه به شرایط برگزیت 
سکان دولت آتی لندن را چه کسی به دست گیرد و وی ترجیح می دهد تا چند 

هفته دیگر رسماً خواهان برگزاری همه پرسی استقالل شود.
»نیکال اس��ترجن« وزیر اول اسکاتلند می گوید ظرف هفته های آتی رسماً تقاضای 
خود برای برگزاری دومین همه پرسی استقالل اسکاتلند را به پارلمان انگلیس ارائه 
می دهد. گفتنی است اسکاتلند در سال میالدی 2۰14 نیز همه پرسی را با همین موضوع 
برگزار کرد حال آنکه تنها 45 درصد از مردم منطقه با جدایی از انگلیس موافقت کردند. این 
درحالی است که به زعم حزب ملی اسکاتلند، شرایط فعلی که ممکن است به خروج انگلیس 
از اتحادیه اروپا آن هم بدون حصول توافق منجر شود؛ شرایط را برای برگزاری همه پرسی 
مجدد مساعد می کند. تازه ترین نظرسنجی ها حاکی از آن است که حمایت از جدایی طلبان 

به 5۰ درصد افزایش یافته که 5 درصد از سال گذشته بیشتر است.

 علی تتماج 

انتخابات ریاست جمهوری تونس برگزار و سرانجام قیس سعید 
ب��ه عنوان پیروز انتخابات معرفی ش��د. این انتخابات در حالی 
برگزار شد که از سال 2۰11 یعنی از زمان سرنگونی حکومت 
بن علی، تونس دورانی پر فراز و نش��یب را سپری کرده که در 
کنار بحران های اقتصادی و سیاس��ی با دخالت های گس��ترده 
خارجی نیز مواجه بوده که ش��رایطی به نسبت ناپایدار را برای 

این کشور رقم زده است. با تمام این تفاسیر وجود طبقه نخبه 
و البته جریان های اسالم گرا و انسجام مردمی موجب شده تا 
این کشور برخالف کش��ورهایی مانند لیبی و مصر که پس از 
تحوالت سال 2۰11 سراسر بحران و نابسامانی شده اند از ثبات 

نسبی برخوردار و ساختاری دموکراتیک تر را تجربه نماید. 
در این میان یک س��وال اساسی مطرح است که چطور قیس 
سعید توانست به پیروزی دست یافته و آرای اکثریت مردمی 
را کسب نماید.؟ پاسخ به این پرسش را در مواضع و شعارهای 
انتخابات��ی وی می توان جس��تجو کرد. نخس��ت آنکه وی از 
مخالفان بن علی دیکتاتور س��ابق تونس بوده و در عین حال 
حامی مطالبات قیام س��ال 2۰11 مردم بوده است. وی تالش 
کرده تا خود را همسو با مردمی نشان دهد که در طول 8 سال 
گذشته چنانکه باید مطالباتشان محقق نشده است. دوم آنکه 
ی��ک اصل کلیدی در مواضع قیس وج��ود دارد و آن ضدیت 

با رژیم صهیونیس��تی و تاکید بر حمایت از فلسطین است. او 
بارها تاکید داشته که رویکرد به سازش خیانت بزرگ به مردم 
تونس و فلسطین است و او هرگز وارد این عرصه نخواهد شد. 
قیس س��عید اولویت سیاس��ت خارجی دولت خود را مسئله 
فلس��طین و مخالفت با عادی سازی با رژیم صهیونیستی قرار 
داده و تاکید دارد که اولیت برنامه هایش در این عرصه خواهد 
بود. همین رویکرد موجب شده تا جریان های اسالم گرا نیز به 
حمایت از وی روی آورند چنانکه جنبش النهضه نیز پیروزی 
س��عید را تبریک گفت و از هوادارانش خواست به جمع مردم 
در خیابان »الحبیب بورقیبه« پیوس��ته و شادی خود را ابراز 
کنند. بر اس��اس گزارش های منتش��ره مردم تونس در جشن  
پیروزی قیس با برافراش��تن پرچم فلس��طین ب��ر حمایت از 

سیاست های ضد صهیونیستی تاکید کرده اند. 
این نوع واکنش های مردمی و جریان های سیاسی به پیروزی 

وی نش��ان می دهد که ریش��ه اصلی پیروزی وی رویکرد در 
سیاست خارجی با اولویت فلسطین است که چنین رویکردی 
ب��ا تکیه بر همگرایی با جبهه مقاومت می تواند مولفه ای مهم 
برای تحقق اهداف و سیاس��ت های اعالمی قیس باشد. در این 
میان انتخابات مذکور یک درس بزرگ با خود دارد و آن اینکه 
رویکرد ضد صهیونیس��تی به رغم تمام تحرکات کش��ورهای 
غربی و سازش��کاران عربی، همچنان اولویت ملت های منطقه 
است چنانکه حتی از عوامل مهم و تاثیرگذار در روند انتخابات 
کش��وری مانند تونس ش��ده اس��ت. این مس��ئله را می توان 
شکس��تی برای سازش��کاران و آمریکایی دانست که با ادعای 
معامله قرن برای س��ازش با صهیونیست ها و نابودی فلسطین 
از هی��چ اقدامی فروگذار نبوده اند. این انتخابات را می توان نور 
امیدی تازه برای فلس��طین دانس��ت که حمای��ت  ملت ها از 

فلسطین و نفی سازش را بیش از گذشته آشکار می سازد. 

یادداشت

صمد محمدی

عملیات »چشمه صلح« س��ومین اقدام نظامی 
ترکیه علیه سوریه از س��ال 2۰16 و در امتداد 
عملیات »ش��اخه زیتون« علیه کردهای سوریه 
اس��ت. دولت ترکیه ش��اخه نظام��ی کردهای 
س��وری را تروریس��ت و خط��ری ج��دی برای 
امنی��ت ملی خود می داند. ازنظ��ر دولت ترکیه 
ش��اخه نظامی کردهای س��وریه تح��ت عنوان 
ارت��ش دموکراتی��ک س��وریه )SDF( قراب��ت 

زیادی با ح��زب »پ.ک.ک« ترکیه دارد. دولت 
ترکی��ه سال هاس��ت که با ش��به نظامیان حزب 
»پ.ک.ک« ک��ه خواهان ایج��اد خودمختاری 
ب��رای کردها در مناطق ش��رق و جنوب ش��رق 

ترکیه هستند در جنگ است.
ع��ده ای معتقد هس��تند ک��ه عملی��ات نظامی 
»چش��مه« می تواند یک بار دیگر نقشه درگیری 
در مرز س��وریه را تغییر دهد و ضربات جدی به 
گروه های نظامی ُک��رد در نزدیکی مرز با ترکیه 
وارد کند. از س��وی دیگر ای��ن عملیات بار دیگر 
زمینه ظهور داعش در ش��مال و ش��مال ش��رق 
س��وریه که تحت کنترل کردها هست را فراهم 
کند. چراکه بسیاری از عناصر تروریستی داعش 
در زندان های ش��اخه نظامی کردها یعنی ارتش 
دموکراتیک هستند و آماده استفاده از هر فرصتی 
برای نجات خود و احیای دوباره وحشی گری های 

خود در س��وریه هس��تند. کردهای سوریه بارها 
هش��دار داده اند ک��ه اگر با حمل��ه ترکیه اوضاع 
اردوگاه ها از کنترلش��ان خارج ش��ود توان دربند 
نگه داش��تن تروریس��ت های داعش را نخواهند 
داشت. از سوی دیگر دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا نیز که به عنوان چراغ سبز به حمله ترکیه 
به کردها، نیروهای خود را از مناطق تحت کنترل 
کردها بیرون کشید نیز اعالم کرد که ترکیه باید 

مسئولیت زندانیان داعش را بپذیرد.
گذش��ته از تبع��ات این حمله، نکت��ه مهم این 
است که ترکیه چه هدفی را در حمله به کردها 
دنبال می کند؟ به نظر می رس��د ترکیه به دنبال 
دو ه��دف اصلی در س��وریه اس��ت. هدف اول 
عق��ب راندن کردها از مرزهای ترکیه برای دفع 
خطرات به زعم ترک ها تروریس��تی است. البته 
شواهد نشان می دهد که درنهایت هدف ترکیه 

خلع سالح کردهای سوریه است. چراکه دولت 
ترکی��ه از همکاری نزدیک ارت��ش دموکراتیک 
سوریه )SDF( به عنوان شاخه نظامی کردهای 
س��وریه و نیز حزب »پ.ک.ک« ترکیه بس��یار 
واهم��ه دارد. هم��کاری ک��ه در زم��ان جنگ 
کردها با داعش به اوج خود رس��ید به طوری که 
حزب »پ.ک.ک« و ارتش دموکراتیک س��وریه 

)SDF( باهم تبادل نیروی نظامی داشتند.
هدف دوم ترکیه از این عملیات و گسترش پهنه 
منطق��ه امن ب��ه عمق 32 کیلومتر و مس��احت 
46۰ کیلومتری در س��وریه که شامل سه استان 
»حس��که«، »رقه« و »حلب« می ش��ود، استقرار 
پناهن��دگان س��وری در این منطقه امن اس��ت. 
ترکی��ه قصد دارد تا بی��ش از 3 میلیون پناهنده 
س��وری را ک��ه در ترکیه به س��ر می برن��د را  با 
وعده هایی چون شهرک سازی و تهیه مسکن در 

این منطقه اس��کان اجباری دهد. چرا که بسیایر 
از پناهجویان ساکن ش��مال سوریه نیستند.این 
اقدام نیز با واکنش دولت س��وریه مواجه اس��ت. 
دولت س��وریه این اق��دام ترکیه را اق��دام برای 
تغییر بافت جمعیتی مناطق ش��مال  وش��مال 
شرق س��وریه می داند. تحقق این اهداف وابسته 
به واکنش کردهای سوریه و نوع همکاری آن ها 
با دولت س��وریه دارد. ممکن اس��ت کردها برای 
افزایش توانایی خود در مقابله با ترک ها به ارتش 
سوریه ونیز نیروهای روسی اجازه ورود به مناطق 
تحت کنترل خ��ود را بدهند. روندی که اگر رخ 
بدهد عالوه درگیر کردن ترک ها در باتالق شمال 
سوریه، دس��تاورد بزرگی نیز برای دولت سوریه 
خواهد ب��ود. چراکه یک��ی از دغدغه های دولت 
س��وریه نوع تعامل با کردها ب��رای بازپس گیری 

مناطق تحت کنترل آن ها بود.

نگاه

صد سال حبس مجازات جدایی طلبی در اسپانیا
کش��ورهای اروپایی و آمریکا در حالی به تحریک جدایی طلبی در کشورهای 
خاورمیانه و چین می پردازند که در همین کش��ورهای غربی س��نگین ترین 
مجازات ها برای جدایی طلبان صادر می شود چنانکه دادگاه عالی اسپانیا 12 
نفر را به جرم تالش برای اعالم استقالل یکی از مناطق این کشور به حبس 

طوالنی مدت محکوم کرد.
سران استقالل طلبان منطقه »کاتالونیا« اسپانیا در دادگاهی ، به حبس طوالنی 
مدت محکوم ش��دند. در این دادگاه، 12 نفر از س��ران استقالل طلبان کاتالونیا 
به جرم تالش برای جدا کردن این منطقه از اس��پانیا در سال 2۰1۷ میالدی، 
محک��وم به حب��س و تبعید شدند.س��نگین ترین حکم ای��ن دادگاه را »اوریل 
جانکراس« معاون سابق رئیس دولت محلی دریافت کرد و به 13 سال حبس 
محکوم ش��د. »کارلس پوئیگدمون« رئیس دولت محلی وقت نیز همچنان در 
تبعید در کش��ور بلژیک به س��ر خواهد برد.  دادگاه اس��پانیا جرم 9 نفر از این 
مقامات دولت محلی کاتالونیا را خیانت، شورش و سوء استفاده از بودجه دولتی 

اعالم کرده و آن ها را مجموعاً به حدود 1۰۰ سال زندان محکوم کرد. 

سرنگونی وزیر به دلیل فساد خانوادگی
»چو کوک« وزیر دادگستری کره جنوبی بعد از یک ماه حضور در این منصب 
و به دلیل درگیر بودن در رس��وایی فساد خانوادگی، اعالم کرد که از منصب 

خود استعفا می دهد.
 به دنبال جنجالی شدن رسوایی فساد خانوادگی »چو کوک« وزیر دادگستری 
تازه منصوب ش��ده دولت کره جنوبی و اعتراضات اخیر در این کش��ور، وی 
اعالم استعفا کرده است. آقای چو کوک که نهم سپتامبر )18 شهریور( توسط 
رئیس جمهور کره جنوبی به عنوان وزیر دادگس��تری این کشور تعیین شده 
بود، امروز دوش��نبه در بحبوحه جنجال ها درباره رس��وایی فساد خانواده اش 
مجبور به استعفا شده است. در هفته های اخیر ماجرای فساد خانوادگی وزیر 
دادگس��تری کره جنوبی خبرساز و جنجالی ش��ده بود و اعتراضات خیابانی 
زیادی در س��ئول پایتخت این کشور را به دنبال داشت.مقام های قضایی کره 
جنوبی پیش از این در موضوع فس��اد احتمالی وزیر دادگس��تری در ماجرای 
سرمایه گذاری های مالی خانواده  او و همچنین پذیرش فرزندانش در دانشگاه، 

تحقیقات را آغاز کرده بودند؛ تحقیقاتی که همچنان ادامه دارد.

پرنده شکاری هدیه پوتین به پادشاه عربستان
والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سفر به عربستان، یک گونه پرنده 

شکاری از نوع »باز« به پادشاه عربستان پیشکش خواهد کرد.
این پرنده شکاری که از گونه باز کامچاتکایی است به طور خاص انتخاب شده 
است به گونه ای که از نظر ظاهری، یکی از زیباترین بازهای روسیه به حساب 
می آید که روس ها پیش��تر نام »آلفا« را روی آن گذاش��ته بودند.شکار دیگر 
پرندگان از ویژگی های برجس��ته این پرنده اس��ت که شاید انتخاب آن برای 
پیش کش��ی بی ارتباط با حمله پهپادی به آرامکو تاسیسات نفتی عربستان 
سعودی در چند هفته گذشته نباشد.  »والدیمر پوتین« رئیس جمهور روسیه 
دیروز برای دومین بار و پس از 12 س��ال وارد عربستان سعودی شد. سفری 
که از دو س��ال گذش��ته برنامه ریزی برای انجام آن صورت می گرفت.کاربران 
ش��بکه های اجتماعی مراسم اس��تقبال از رئیس جمهور روس��یه را بی نظیر 
توصیف کرده اند که نش��ان از اهمیت این س��فر برای سعودی ها دارد. به نظر 
می رس��د بحث در خصوص نفت و همکاری ه��ای اقتصادی محور رایزنی های 

رئیس جمهور روسیه در این سفر باشد. 

گزارش

در اقدامی که برهم زننده معادالت اش��غالگران شمال سوریه از 
جمله ترکیه است، یگان های ارتش سوریه پس از پنج سال وارد 

شهر »عین عیسی« در شش کیلومتری مرز با ترکیه شدند.
 تلویزیون رس��می س��وریه از ورود یگان های ارتش این کشور 
به ش��هر »عین عیسی« در میان استقبال گسترده اهالی خبر 
داد. نهاد موسوم به »دیده بان حقوق بشر سوریه« نیز گزارش 
داد که نیروهای ارتش س��وریه در مقر تیپ 93 ارتش در عین 
عیسی مستقر ش��ده اند. این مرکز اعالم کرد که ارتش سوریه 
با ورود به این ش��هر، تنها ش��ش کیلومتر با مرز ترکیه فاصله 
دارد.   تلویزیون رسمی سوریه اعالم کرد که پرچم این کشور 
بر فراز س��اختمان های دولتی و مدارس در شهر »قامشلی« و 
»حسکه« که در کنترل کردها بود، برافراشته شده است. صبح 
دیروز نیز نیروهای ارتش س��وریه وارد ش��هرک »تل تمر« در 
استان حسکه شدند که با استقبال گرم ساکنان مواجه شدند.
به نوشته دیده بان، ارتش سوریه همزمان کنترل شهر »طبقه« 
در ش��مال رقه را به دس��ت گرفته و طب��ق گفته منابع محلی 
کاروان نظامی ارتش سوریه در ما بین شهر »حسکه« و »رأس 

العین« مشاهده شده است.
طی روزهای گذش��ته و پس از قطع امید کردهای س��وری از 
آمریکایی ه��ا چندین نشس��ت بین دولت س��وریه و ُکردها در 
دمش��ق و قامش��لی برگزار شده اس��ت. پس از این نشست ها، 
یک نشس��ت دیگر بی��ن ُکردها و یک هیئ��ت روس در پایگاه 
»حمیمیم« روس��یه در سوریه برگزار ش��د. این نشست چند 
س��اعت به ط��ول انجامید و ب��ه توافق اولیه ب��رای هماهنگی 
کام��ل بین نیروهای س��وری و ُکرد منجر ش��د. ای��ن توافق، 
مقدمه ای برای تس��لط کامل دولت س��وریه ب��ر مناطق تحت 
کنترل ُکردهاس��ت.یکی از فرمانده��ان محلی کرد در این باره 

به خبرنگاران گفت: »هرکاری می توانس��تیم کردیم.کش��وری 
نمانده که با آن گفت و گو نکرده باشیم. -دیروز با اتحادیه عرب 
دی��دار کردیم. -دیدید ام��روز آمریکایی ها آمدند گفتند کاری 
نمی توانی��م بکنیم. -امروز ب��ا روس ها و نظام توافق کردیم. در 

ساعات آتی وارد اینجا می شوند.«
عملی��ات ارتش ترکیه در مناطق تحت کنترل ش��به نظامیان 
کرد در ش��مال س��وریه هفته گذشته و پس از آن آغاز شد که 
آمریکا که تاکنون خ��ود را متحد کردها می خواند، اعالم کرد 

از مواضع خود در ش��مال س��وریه عقب نشینی می کند. کردها 
که پیشتر با پشت گرمی به دولت آمریکا از هماهنگی با دولت 
مرکزی خودداری کرده بودند، تصمیم واش��نگتن را »خنجر از 
پش��ت« توصیف کرده اند. تلویزیون رسمی سوریه از برافراشته 
ش��دن پرچم این کشور بر فراز شهر »حس��که« و »قامشلی« 
در ش��مال س��وریه خب��ر داد. در همین حال مناب��ع محلی از 
حم��الت توپخانه ای ارت��ش ترکیه به مناطق اطراف حس��که 
خبر می دهند. خبرگزاری رس��می سوریه )سانا( نیز نوشت که 

نیروهای ارتش این کش��ور وارد تعداد زیادی شهرک و روستا 
در جنوب، جنوب غربی و ش��مال اس��تان رقه شده اند. تجاوز 
نظامی ترکیه به ش��مال و شمال شرق س��وریه در حالی وارد 
شش��مین روز متوالی خود شده است، که ساکنان استان های 
حس��که و دیرالزور اعالم کردند که باید ارتش س��وریه به این 
منطقه بازگردد تا بتواند با حمالت ترکیه مقابله کند. نیروهای 
نظامی ترکیه و تروریس��ت های موسوم به »ارتش آزاد« سوریه 
از روز چهارش��نبه 1۷ مه��ر ماه عملیات خود را در ش��مال و 
شمال شرق سوریه آغاز کردند و همچنان به تجاوز خود ادامه 
می دهن��د. وی ب��ه روزنامه »الوطن« س��وریه گرفت که »این 
ورود با هماهنگی بخش��ی از ُکردهایی که در این شهر حضور 

داشتند، صورت گرفته است«.
در همی��ن ارتباط، خبرگزاری رس��می س��وریه )س��انا( درباره 
آخرین تح��والت تجاوز ترکیه گزارش داد که نظامیان ترکیه ای 
ش��دت حمالت هوایی و توپخانه ای را در روستاها و شهرک های 
اس��تان های حسکه )شمال شرق( و رقه )ش��مال( افزایش داده 
اس��ت. در این میان کاخ الیزه اعالم ک��رد که به زودی تدابیری 
برای حفاظت از نظامیان فرانسوی در سوریه اتخاذ خواهد کرد.  
همچنین وزیر ام��ور خارجه ترکیه با بیان اینکه آنکارا تحت هر 
ش��رایطی به عملیات در ش��مال س��وریه ادامه می دهد، گفت 
سخنان رئیس جمهور ترکیه درخصوص رهاسازی پناهجویان به 
سمت اروپا بلوف نیست. همچنین اردوغان رئیس جمهور ترکیه 
پیش از سفر به جمهوری آذربایجان، به عملیات ارتش این کشور 
در شمال سوریه پرداخت و مدعی شد که هدف از این عملیات، 
مبارزه با تروریسم است.در این میان ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
از ترکیه و نیروهای کرد خواس��ت اج��ازه ندهند عناصر زندانی 

داعش فرار کنند و از اروپا خواست آنها را تحویل بگیرند.

پیام های یک انتخابات 

اهداف ترکیه از حمله 
به سوریه چیست؟

برهم خوردن معادالت اشغالگران شمال سوریه 
نظامیان سوری پس از پنج سال وارد شهر »عین عیسی« شد


