
افغانستان: وزیر خارجه آمریکا با ابراز امیدواری از 
توافق این کشور با طالبان گفت واشنگتن به دنبال 
دریاف��ت مدرکی از طالبان مبن��ی بر ضمانت برای 
کاه��ش خش��ونت پی��ش از توافق در افغانس��تان 
اس��ت.  پس از آنکه خلیلزاد نماینده آمریکا در امور 
افغانستان با دست خالی از مذاکرات دوحه به کابل 
بازگش��ت، امیدواری ها ب��رای توافق میان طالبان و 

آمریکا نیز رنگ باخت.

پاکستان  نخس��ت وزیر  »عمران خان«  پاکس�تان: 
برای س��فری 2 روزه راهی مالزی شد. خان به علت 
ممنوع کردن استفاده از آسمان هند در اعتراض به 
وضعیت بحرانی مس��لمانان کشمیر، تصمیم گرفت 
از طری��ق چین به مال��زی برود. به علت اس��تفاده 
نکردن از آسمان هند، س��فر عمران خان به مالزی 

5 ساعت بیشتر طول خواهد کشید.

سودان: وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی با رئیس 
ش��ورای حاکمیتی انتقالی سودان، بر عزم واشنگتن 
برای توس��عه روابط با این کشور تأکید کرد. »مایک 
پامپئ��و« وزیر خارجه آمریکا با »عبدالفتاح البرهان« 
رئیس ش��ورای حاکمیت��ی انتقالی س��ودان تلفنی 
گفت وگو کرد. البرهان در این تماس تلفنی گفت که 

خارطوم عالقه مند به تقویت روابط با آمریکاست.

انگلیس: گروه تروریس��تی داعش امروز مسئولیت 
حمله به جنوب لندن که ش��ب گذشته اتفاق افتاد 
را برعهده گرف��ت. پلیس لندن  اعالم کرده بود دو 
نفر بر اثر حمله یک تروریست به وسیله سالح سرد 

چاقو زخمی شده اند.

ذرهبین

شرکت مورالس در انتخابات سنا 
رئیس جمهور س��ابق بولیوی در یک مصاحبه تازه اعالم کرد، اس��تعفایش از 
ریاست جمهوری و خروج از کشورش به دلیل »امپریالیسم آمریکا« بوده و 

او خواهان بازگشت به بولیوی برای شرکت در انتخابات سنا است.
به رغم هش��دارهای دولت برآمده از کودتا علیه »اوو مورالس« رئیس جمهور 
س��ابق بولیوی درباره محاکمه او در صورت بازگش��ت به کش��ورش، مورالس 
اعالم کرد خواهان بازگش��ت و شرکت در انتخابات سنا است. چند روز بعد از خلف 
وع��ده »جنین آنز« رئیس  موقت دولت کودتا در بولیوی، اوو مورالس رئیس جمهور 
مستعفی و س��ابق این کشور اعالم کرد، خواهان بازگشت به کشورش برای شرکت 
در انتخابات ۳ می 2۰2۰ )۱۴ اردیبهش��ت ۱۳۹۹( س��نای بولیوی است. قرار است 
انتخابات ریاست جمهوری و س��نای بولیوی ۳ می 2۰2۰ )۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹( 

برگزار شود.

درخواست نخست وزیر عراق از تظاهرکنندگان
نخست وزیر مکلف عراق از تظاهرکنندگان کشورش خواست که از درگیری 
و اختالفات دوری گزیده و به مفس��دین فرصت ندهند تا عقربه های ساعت 

را به عقب برگردانند.
 محمد توفیق عالوی، نوش��ت: تظاهرات ملت عراق در مخالفتش با اکثریت 
طبقه سیاس��ی که کشور را به این سطح از بدبختی رسانده نتایج چشمگیری 
به همراه داشته است. مهمترین این دستاوردها تدوین قانون جدید انتخابات، ماهیت 
جدید کمیس��یون انتخابات و کنار زدن نامزدهای احزاب برای برعهده گرفتن پست 
نخس��ت وزیری است.وی افزود: در پی این مساله، گروهی از نمایندگان مستقل در 
پارلمان که تعدادشان حدود ۱۷۰ تن می شد به خواسته های تظاهرکنندگان پاسخ 
دادند و نام پنج نامزد که اسامی و تصاویرشان در میادین اعتراضات در عراق مطرح 

شده بود را برگزیدند.

انگلیس الزامی به رعایت قوانین اتحادیه اروپا ندارد
بوریس جانسون نخس��ت وزیر انگلیس هم زمان با سخنرانی نماینده شورای 
اروپا و تش��ریح پیش نویس دس��تور کار مذاکرات تجاری لندن و بروکسل، 
انتظارات این کشور را تشریح و تصریح کرد که انگلیس در توافق با اتحادیه 
الزامی به راعایت قواعد و مقررات اروپا ندارد.جانس��ون در ابتدای س��خنان 
خود گفت: انگلیس باید پس از دهه ها، از زور بازویش اس��تفاده  کرده و وارد 
مذاکرات تجاری با دنیا ش��ود. او به نقل از وزیر تجارت بین الملل انگلیس گفت که 
تیم مذاکره کننده این کش��ور برای عقد قراردادهای جدید کافی اس��ت اما اگر نیاز 
باش��د افراد بیشتری به کار گرفته خواهند شد. نخست وزیر انگلیس همچنین گفت 
که مایل است با کشورهایی که ۴۷ سال پیش به آنها پشت شد، دوباره وارد مذاکره 
ش��ود. اشاره او به پیوس��تن انگلیس به جوامع اقتصادی اروپا و محدود شدن روابط 

اقتصادی انگلیس با سایرکشورهای اروپایی است.

فرامرز اصغری 

ترکیه همواره بر آن بوده تا خود را بازیگری فعال در معادالت 
منطقه ای و جهانی معرفی نماید. رویکردی که در دو قالب 
ایدئولوژی و منافع ملی صورت گرفته است. نکته قابل توجه 
در عملکرده��ای اخی��ر ترکیه مواضع این کش��ور در قبال 
سوریه و فلسطین است. رجب طیب اردوغان دیروز مدعی 
ش��د که  ارتش ترکیه در فاصله کوتاهی بعد از کشته شدن 
چهار نظامی و زخمی شدن نُه نفر از این کشور، چهل موضع 

ارتش س��وریه را هدف قرار داده که در حمله حداقل ۳۰ تا 
۳5 سرباز سوری کشته شده اند. رئیس جمهور ترکیه گفت 
که آنکارا مصمم اس��ت عملیات در شمال س��وریه را ادامه 
دهد و به هر حمله ای علیه نظامیان ترکیه ای واکنش نشان 
خواه��د داد. همچنین وزارت دفاع ترکیه با صدور بیانیه ای 
اعالم کرد که دس��ت کم چهار نظامی این کشور در حمالت 
ادلب سوریه کش��ته و نُه نظامی ترکیه نیز زخمی شده اند. 
نکته قابل توجه آنکه مرکز آشتی روسیه ساعاتی پس از این 
حمل��ه در بیانیه ای اعالم کرد که دلی��ل هدف قرار گرفتن 
نیروهای ترکیه، ع��دم هماهنگی خود آنها برای جابه جایی 
بوده و می بایس��ت پیش از هر جابه جایی نیروهای روسیه و 
س��وریه را در جریان قرار می دادند. همزمان با این اقدامات 

مول��ود چاووش اوغلو وزیر خارج��ه ترکیه ضمن حمایت از 
بیانیه نشس��ت فرق العاده اتحادیه ع��رب در رد طرح صلح 
ادعای��ی »معامله قرن« آمریکا، خواس��تار رد این طرح ضد 
فلسطینی در نشست سازمان همکاری اسالمی شده است. 
وی با انتقاد مجدد از طرح آمریکایی-صهیونیس��تی موسوم 
به »معامله قرن«، این طرح را اش��غالگرانه توصیف کرد. در 
همی��ن چارچوب اردوغان نیز بارها بر رد این طرح تاکید و 

خواستار حمایت از فلسطین شده است. 
نگاهی این مواضع نش��انگر نوعی تناقض رفتاری در عملکرد 
ترکیه اس��ت که شاید بتوان آن را در عدم تناسب میان نگاه 
منافع ملی بر اس��اس رویکرد آتاتورک��ی و نگاه ایدئولوژیک 
اس��الم گرایانه ترکی��ه تحلیل نمود. این مواضع این س��وال 

اساسی را ایجاد می کند که اگر ترکیه واقعا به دنبال حمایت 
از فلسطین است چرا به بحران سازی علیه سوریه روی آورده 
اس��ت. اقدام علیه س��وریه از یک سو اقدام علیه بخشی مهم 
از مقاومت در برابر رژیم صهیونیس��تی است و از سوی دیگر 
تغییر اولویت منطقه از فلسطین به سوریه است که عمال در 
چارچوب منافع رژیم صهیونیستی می شود. به عبارتی دیگر 
می توان گفت که رفتارهای ترکیه در عمل نمی تواند کمکی 
ب مسئله فلسطین داشته باشد چرا که در عمل به مولفه ای 
برای امنیت رژیم صهیونیستی مبدل شده است حال آنکه اگر 
ترکیه واقعا به دنبال حمایت از فلسطین است باید از اقدامات 
تحریک آمیز علیه سوریه خودداری نموده و با این کشور علیه 

تروریسم و تهدیدات رژیم صهیونیستی وارد عمل شود. 

یادداشت

ترکیه در حالی بار دیگر اش��تباه محاس��باتی اقدام نظامی علیه سوریه را 
تکرار کرد که خبرگزاری رسمی سوریه ضمن اعالم خبر آزادی دو روستا 
در اس��تان ادلب، اعالم کرد که حم��الت نیروهای ترکیه به مواضع ارتش 

سوریه هیچ خسارت جانی یا تأسیساتی در بر نداشته است.
منابع ارتش س��وریه به خبرگزاری سانا خبر دادند که در حمالت ادعایی 
ترکیه در اس��تان ادلب هیچ نیرویی کش��ته یا زخمی نش��ده و خساراتی 
نی��ز وارد نیامده اس��ت. وزارت دفاع روس��یه هم با تکذی��ب ادعای حمله 
جنگنده های ترکیه ای به ارتش س��وریه، گفت ک��ه هواپیماهای ترکیه ای 
حتی وارد حریم هوایی س��وریه هم نش��ده اند. ای��ن تکذیب ها پس از آن 
ص��ورت می گیرد ک��ه »رجب طیب اردوغان« به صراحت مدعی ش��د که  
ارتش ترکیه در فاصله کوتاهی بعد از کشته ش��دن چهار نظامی و زخمی 
ش��دن نُه نفر از این کش��ور، چهل موضع ارتش سوریه را هدف قرار داده 
که در حمله حداقل ۳۰ تا ۳5 س��رباز سوری کشته شده اند. رئیس جمهور 
ترکیه گفت که آنکارا مصمم است عملیات در شمال سوریه را ادامه دهد 
و به هر حمله ای علیه نظامیان ترکیه ای واکنش نشان خواهد داد. وزارت 
دفاع ترکی��ه با صدور بیانیه ای اعالم کرد که دس��ت کم چهار نظامی این 
کش��ور در حمالت »ادلب« س��وریه کش��ته و نُه نظامی ترکیه نیز زخمی 
شده اند. »مرکز آشتی روسیه« ساعاتی پس از این حمله در بیانیه ای اعالم 

کرد که دلیل هدف قرار گرفتن نیروهای ترکیه، عدم هماهنگی خود آن ها 
برای جابه جایی بوده و می بایست پیش از هر جابه جایی نیروهای روسیه و 
سوریه را در جریان قرار می دادند. وزارت دفاع ترکیه گفت تلفات نظامیان 
این کشور در عملیات ارتش سوریه در استان ادلب افزایش یافته است. در 
این میان برخی منابع محلی از گفت وگوهای مقامات سعودی و آمریکایی 
در الحس��که با هدف تشکیل نیروهای عربی وابسته به »قسد« با حمایت 

مالی عربستان سعودی خبر دادند. 
برخی منابع محلی فاش کردند که مقامات س��عودی و آمریکایی به دنبال 
تشکیل نیرویی عربی در ش��مال شرق سوریه هستند. این منابع گفته اند 
که سعودی ها و آمریکایی ها در استان الحسکه گفت وگوهایی در خصوص 
تش��کیل نیروهای عربی وابس��ته به »قوات س��وریا الدیمقراطیه« )قسد( 
)نیروهای دموکراتیک س��وریه( انجام داده ان��د. وبگاه »عربی 2۱« به نقل 
از مناب��ع گزارش کرد که این نیروها با حمایت مالی عربس��تان س��عودی 
و نظارت آمریکا به بهانه »مقابله با گس��ترش نفوذ ایران در شمال شرقی 
سوریه« تش��کیل خواهد شد. این منابع همچنین گفتند که نشست هایی 
در منطق��ه توریس��تی »الخابور« در ش��هر الحس��که تش��کیل و طی آن 
راهکاره��ای مقابله با آنچه ت��الش ایران برای گس��ترش نفوذ در منطقه 
شرق فرات تحت سیطره »قسد« خوانده شد، مورد بررسی قرار گرفت. از 
سوی دیگر »ابراهیم الحبش« مدیر پایگاه »الخابور« گفت که یک شرکت 
امنیت��ی آمریکا آموزش نیروهای عربی را بر عهده خواهد گرفت تا جوانان 

عرب را برای پیوستن به آن تشویق کند.
از س��وی دیگر رئیس جمه��ور ترکیه با بی��ان اینکه عملیات این کش��ور 
در ش��مال س��وریه ادامه خواهد داش��ت، تهدی��د کرد اگر الزم باش��د از 
جنگنده های اف-۱6 برای حمله به ارتش سوریه استفاده می کنند. »رجب 
طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه در واکنش به کش��ته و زخمی شدن 
تع��دادی از نظامیان ترکیه ای در عملیات ارتش س��وریه در ادلب، مجددا 
دمشق را تهدید کرد. در این میان سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه 
در واکن��ش به ه��دف قرار گرفتن نظامیان ترکی��ه ای در ادلب، از فعالیت 
گروه ه��ای تروریس��تی نگرانی کرد. منابع خبری اع��الم کردند وزیر دفاع 
ترکیه در پی کش��ته شدن چهار نظامی این کش��ور در استان ادلب عازم 

مرز این کشور با سوریه شد.

دامن زدن آمریکا به فضای وحشت
س��خنگوی وزارت خارجه چی��ن ضمن انتقاد از اینک��ه آمریکا از ابتدای 
شیوع ویروس کرونا در حال ایجاد فضای رعب و وحشت است، اعالم کرد 

واشنگتن هیچ کمکی به پکن نکرده است.
مقام های پکن در ادامه انتقاد از مواضع ضد چینی آمریکا در قبال ش��یوع 
ویروس کرونا این بار س��خنگوی وزارت خارجه این کش��ور تاکید کرده که 
واشنگتن از ابتدای شیوع این بیماری در حال ایجاد فضای رعب و وحشت 
اس��ت و کمکی هم به پکن نکرده است. »هوا چونینگ« سخنگوی وزارت 
خارجه چین در نشس��ت خبری درب��اره مواضع آمری��کا و برخی دیگر از 
کشورها درباره شیوع ویروس کرونا اظهارنظر کرد. سخنگوی وزارت خارجه 
چین در نشس��ت دیروز اعالم کرد، ایاالت متحده به دنبال ش��یوع ویروس 
کرونا یک فضای رعب و وحشت ایجاد کرده و به این فضا دامن زده است.

 به گفته این مقام چینی، آمریکا به این کشور در مبارزه با کرونا »کمک 

قاب��ل مالحظ��ه ای« ارائه نکرده اس��ت.چونینگ ابراز امی��دواری کرد که 
جامع��ه بین المللی در خصوص وضعیت ناش��ی از این ویروس، پاس��خ ها 
و قضاوت های منطقی، آرام و مبتنی بر علم از خودش نش��ان بدهد. وی 
افزود: »اغلب کشورها گفته اند که آنها از تالش های چین در جنگ با این 
نوع جدید ویروس کرونا حمایت و تشکر می کنند و ما متوجه تصمیمات 
آنها برای انس��داد مرز یا تدابیر ضروری برای ورود ش��هروندان چینی )به 

کشورهایشان( هستیم و به آنها احترام می گذاریم«.
دول��ت چین که پیش از این از مواض��ع مقامات آمریکایی درباره ویروس 
کرونا ابراز ناراحتی کرده بود پیش��نهاد کمکهای واشنگتن برای مقابله با 
ای��ن بحران را نپذیرفت.»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد 
ک��ه آمریکا اقدامات قاطعی در برابر تهدید ش��یوع س��ریع ویروس کرونا 
انجام داده اس��ت و همچنین پیش��نهاد کمک به چین ارائه کرده اس��ت. 
یک دس��تیار ارشد رئیس جمهور آمریکا اما گفته است که پکن پیشنهاد 

واشنگتن را رد کرده است. 

گزارش
س��ازمان »هم��کاری اس��المی« در حال��ی در جلس��ه ای 
فوق الع��اده برای بررس��ی طرح صل��ح آمریکا موس��وم به 
»معامله قرن«اعالم کرد، هر اقدامی که حقوق فلسطین را 
محقق نکند، نمی پذیرد که امارات و عربس��تان در خیانتی 

دیگر به فلسطین از طرح آمریکا حمایت کردند. 
س��ازمان همکاری اسالمی که در »جده« مقر خود در غرب 
عربس��تان در جلس��ه ای فوق العاده، طرح صلح آمریکا برای 
فلس��طین را به بحث گذاش��ت، آن را رد کرد. این س��ازمان 
خواستار »عدم پذیرش هر تالشی شد که پاسخگوی حقوق 
غیرقابل بحث فلسطینی ها نیست«. در نشست که در سطح 
وزرای خارجه اعضای س��ازمان برگزار شد، این نهاد اسالمی 
بر »موضع اصولی خود در حمایت از ملت فلسطین و مبارزه 
آن تا زمان احقاق حقوق مش��روعش یعنی تش��کیل دولت 
مس��تقل دارای حاکمیت به پایتختی قدس ش��رقی« تأکید 
کرد. از میان کش��ورهای عربی، عربستان سعودی، امارات و 

مص��ر از این طرح حمایت کرده اند. با این حال، طرح آمریکا 
با محکومیت گس��ترده میان جناح های مختلف فلسطینی و 
مخالفت اغلب کشورهای عربی و اسالمی و مردم آنها مواجه 
اس��ت. نشست امروز س��ازمان همکاری اس��المی در حالی 
در جده برگزار می ش��ود که دولت عربس��تان از یک س��و از 
حامیان طرح ترامپ علیه ملت فلس��طین  و از س��وی دیگر 
مدعی حمایت از حقوق ملت فلس��طین اس��ت. در نشست 
سازمان همکاری اس��المی، »فیصل بن فرحان بن عبداهلل« 
وزیر خارجه عربستان سعودی طی سخنانی ، خواستار اعالم 
همبستگی با ملت فلسطین و حل و فصل عادالنه قضیه این 

کشور شد. »انور قرقاش« وزیر مشاور در امور خارجه امارات 
نیز بدون اشاره به حمایت دولت این کشور از معامله قرن، بر 
حمایت تاریخی و دایمی امارات از قضیه فلس��طین و حقوق 
مش��روع این کشور تاکید کرد. از س��وی دیگر وزیر خارجه 
ترکیه ضمن حمایت از بیانیه نشست فرق العاده اتحادیه عرب 
در رد ط��رح صلح ادعایی »معامله قرن« آمریکا، خواس��تار 
رد این طرح ضد فلس��طینی در نشست س��ازمان همکاری 
اس��المی شده است. وزیر خارجه ترکیه ضمن حمایت از رد 
معامله قرن در نشست اتحادیه عرب، از کشورهای مسلمان 
خواس��ت در نشست سازمان همکاری اسالمی هم وحدت و 

یکپارچگ��ی خود را در رد این طرح نش��ان دهند. از س��وی 
دیگر مذاکره کننده ارش��د فلس��طینی در پاسخ به اظهارات 
اخیر مش��اور رئیس جمه��ور آمریکا اعالم ک��رد، وی دنبال 
تخریب چهره تش��کیالت خودگردان و تحمیل همیش��گی 
نظام آپارتاید صهیونیس��تی بر ملت فس��طین است. »جارد 
کوش��نر« مش��اور و داماد رئیس جمهور آمریکا اخیرا گفته 
است که »صائب عریقات« مذاکره کننده ارشد فلسطینی در 
بستن توافق های صلح شکست خورد و فلطسینی ها بسیاری 
از پیشنهاد »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا را رد کردند. 
همچنین ابومازن رئیس تش��کیالت خودگردان فلسطین در 
اظهارات خود از قطع هماهنگی امنیتی با رژیم صهیونیستی 
صحبت و تأکید کرد، »معامله قرن« را نمی پذیرد. وی افزود، 
ابدا با این موضوع که منطقه موس��وم به »مثلث« در شمال 
فلسطین اشغالی تحت حاکمیت تشکیالت خودگردان قرار 

بگیرد، موافقت نخواهد کرد.
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تکرار خیانت سعودی و امارات به فلسطین 
همزمان با مخالفت سازمان همکاری اسالمی با معاملعه قرن صورت گرفت

ترکیه یک بار دیگر سوریه را هدف حمالت نظامی قرار داد

اصرار آنکارا بر تکرار اشتباهات محاصباتی 


