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با تایید کشته شدن 254 عضو پ.ک.ک؛ 
اردوغان: عملیات ما در سوریه و عراق 

تازه آغاز شده است

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه گفت 
که عملیات نیروهای مسلح ترکیه در شمال سوریه 
و عراق تازه آغااز کار اســت و آنکارا مصمم به تامین 

امنیت مرزهای خود است. 
به گزارش آناتولــی، آنکارا روز یکشــنبه یک 
عملیات هوایی علیه شاخه سوری حزب کارگران 
کردستان )PKK( در شمال ســوریه انجام داد و 
به موازات آن حمالتی به شــهر کوبانی و همچنین 
در شمال عراق گزارش شــد. اردوغان در نشست 
حزب حاکم عدالت و توسعه گفت که این کشور »در 
صورت صالحدید« عملیات زمینی را در سوریه آغاز 

خواهد کرد. 
وی تاکید کرد: عملیات ما با هواپیما، توپخانه و  
هواپیماهای جنگی بدون سرنشین تازه آغاز شده 
اســت. ما با عملیات زمینی در مناسب ترین زمان، 
تروریست ها را به سختی شکســت خواهیم داد و 
اقداماتی که اتخاذ خواهیم کرد وحدت و امنیت هر 
دو کشور سوریه و ترکیه را تضمین می کند. اردوغان 
تاکید کرد که ترکیه بیش از هر زمان دیگری مصمم 

به تامین امنیت مرزهای جنوبی خود است. 
او افزود: ترکیه به وعده هــای خود در خصوص 
مرزهای ســوریه وفادار مانده است و اگر طرفین ما 
نتوانند الزامات توافق را انجام دهند، ما حق داریم از 

خود مراقبت کنیم. 
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در 
واکنش به انفجاری که اخیرا در استانبول رخ داد و 
در اثر آن شش تن کشته شدند، گفت: تمامی عوامل 
حادثه انفجار در خیابان استقالل استانبول شناسایی 
و مجازات می شــوند. ترکیه در برابر این حمالت 
ســکوت نمی کند و طرف هایی را که از گروه های 
تروریستی حمایت می کنند، شناسایی خواهد کرد. 
پاکسازی منطقه را از تل رفعت، منبج و عین العرب 
شروع می کنیم. تونل های سیمانی که تروریست ها 

در آن پنهان شده اند، گور آنها خواهد بود. 
رئیس جمهوری ترکیه مدعی شد: تنها هدف ما 
تضمین آینده ای امن برای شهروندان و برادرانمان 
در اطرافمــان اســت. اخیرا انفجــاری در خیابان 
استقالل اســتانبول رخ داد که طبق اعالم مقامات 
آنکارا شش کشــته و ۸۱ مجروح بر جای گذاشت. 
مقامات ترکیه در این راســتا یک زن را بازداشت و 

اعالم کردند که وی عامل بمبگذاری است. 
در گزارش های اولیه آمده بود که این زن تابعیت 
ســوریه را دارد و در این کشــور توسط پ.ک.ک 
آموزش دیده و از طریق عفرین وارد ترکیه شــده 
اســت. اما فرمانده نیروهای ســوریه دموکراتیک 
قسد با ارائه اطالعات جدیدی از هویت عامل انفجار 
استانبول اعالم کرد که وی وابسته به داعش است و 

ارتباطی با ُکردهای سوریه ندارد.
در همین راستا خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه 
روز گذشــته )چهارشــنبه( اعالم کرد: تاکنون در 
عملیات پنجه-شمشیر در شــمال سوریه و عراق 
۲۵۴ عضو پ.ک.ک کشــته و ۴۷۱ هدف بمباران 
شــدند. آکار در ادامه تاکید کرد: عملیات نظامی 

پنجه-شمشیر ادامه دارد. 
همچنین وزیر دفاع ترکیه اظهــار کرد: هدف 
ما تروریســت ها یعنی حزب کارگران کردســتان 
)پ. ک .ک( و یگان های مدافع خلق کرد )ی .پ .گ( 
و داعش هســتند، زمان حسابرســی فرا رسیده 
است. پیشتر الکســاندر الورنتیف، فرستاده ویژه 
رئیس جمهور روسیه به ســوریه گفته بود، مسکو 
 آنکارا را به خویشــتن داری و جلوگیــری از تنش 

دعوت می کند. 
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز گفته بود، 
آمریکا به مخالفــت خود با هرگونــه اقدام نظامی 
که ثبات ســوریه را بر هم می زند، ادامه می دهد و 
واشــنگتن نگرانی جدی خود دربــاره پیامدهای 
چنین حمله ای بر مساله مبارزه با داعش را به آنکارا 
انتقال داد. همچنین ســلیمان سویلو، وزیر کشور 
ترکیه پیشــتر گفته بود، تردیدهایــی وجود دارد 
که دســتورات حمله تروریستی خونین ۱۳ نوامبر 
جاری در استانبول از شــهر مرزی کوبانی سوریه 

صادر شده است. 
به موازات ایــن اخبار جان کربی، ســخنگوی 
شورای امنیت ملی آمریکا در گفت وگو با خبرنگاران 
تاکید کرد کــه ترکیــه همچنان از یــک تهدید 
تروریستی مشروع به ویژه در جنوب آن رنج می برد. 
آنها مطمئناً حق دارند از خود و شهروندانشان دفاع 

کنند. 

جهان نما

فرشاد گلزاری

پارلمان اروپا قطعنامه 
غیرالزام آوری را تصویب 
کرد که روسیه را به عنوان 

کشور حامی تروریسم 
می شناسد و این در حالیست 

که روس ها به دنبال تقویت 
جناح زیر نظر خود در قفقاز 

و آسیای میانه هستند

حاشــیه های جنگ اوکراین این 
روزها بیش از اوایل ایــن رویداد در 
حال گسترده شدن است. در شرایطی 
که سازمان ملل بر ختم این جنگ به 
مصالحه تاکید دارد و رفت وآمدهای 
دیپلماتیک در این مورد به اوج خود 
رسیده، اما برخی کشورهای دخیل در 
این منازعه که عموماً عضو دائم شورای 
امنیت ملل متحد به شمارمی آیند، در 
حال برهم زدن این سناریو به نفع خود 
هســتند. یکی از این کشورها بدون 
شک آمریکا به حساب می آید که به 
زعم کارشناســان مین گذاری این 
مسیر علیه روسیه را به عهده داشتند 
اما در این میان انگلیس هم به صورت 
مســتقل در حال دمیــدن بر آتش 
جنگ اوکراین است. به عنوان مثال 
روز گذشته )چهارشــنبه( روزنامه 
دیلی میل به نقل از بن واالس، وزیر 
دفاع انگلیس اعالم کرد که این کشور 
برای نخستین بار در جنگ اوکراین 
و روســیه، به اوکراین بالگرد ارسال 
می  کند. بر اســاس این گزارش یک 
فروند بالگرد »ســی کینگ« که در 
۲۰۱۸ بازنشسته شــده به اوکراین 
ارسال می شود و قرار است دو فروند 
دیگر از این نوع بالگــرد نیز به زودی 
به کی یــف تحویل داده شــود. این 
اقدام انگلیس اگرچه مــی تواند در 
قالب تغییر محور عملیات در اوکراین 
تلقی شود، اما به هر ترتیب روس ها 
تا امروز بدان واکنش نشــان ندادند. 
اینکه روس ها در شــرایط فعلی در 
اوکراین به دنبال چه منافعی هستند 
و قرار است که در این کشور اوضاع را 
چگونه هدایت کنند، موضوعی است 
که به هر ترتیب ابعاد گوناگونی دارد 
اما واقعیت این اســت که روسیه در 
شــرایط کنونی با بحرانی دیگر یکی 
تجمیع نظرات و آرای سیاسی اروپا 
روبرو اســت که تجمیع آنرا می توان 
در اقدام روز گذشــته نهاد اروپایی 
مشــاهده کرد. دیروز )چهارشنبه( 
روبرتا متســوال، رئیس پارلمان اروپا 

در نشست خبری خود اعالم کرد که 
پارلمان اروپا قطعنامه غیرالزام آوری 
را تصویب کرد که روسیه را به عنوان 
کشور حامی تروریسم می شناسد. به 
گفته وی در مجمــوع ۴۹۴ نماینده 
به این قطعنامــه رای مثبت دادند، 
۵۸ نماینده مخالــف و ۴۴ نماینده 
رای ممتنع داده اند. ایــن رویداد به 
نوعی روس ها را با مشکالت ضمنی و 
سیاسی )نه اجرایی( روبرو می کند که 
بدون شک والدیمیر پوتین به عنوان 
گرداننده کرملین هم از آن به راحتی 
عبور نخواهد کــرد. اینکه پوتین در 
این میانه چگونه رفتــار خواهد کرد 
تا حدودی مشخص است اما مسکو 
در شــرایط کنونی اوضــاع و احوال 
پیرامونــی خود را چنــدان مطلوب 
نمی بیند. واقعیتی کــه در برخی از 
تحلیل ها در مورد نگاه امنیتی روسیه 
و سند امنیت ملی آن گفته نمی شود 
این است که ساختار امنیتی این کشور 
در اصل یک چارچوب سه الیه را برای 
حفاظت از تهدیدات طرح ریزی کرده 
است. الیه اول این راهبرد مسکو و در 
کل روسیه را در بر می گیرد. الیه دوم 

اوراسیا و آســیای میانه را که روزی 
جزئی از اتحاد جماهیر شوروی بود 
و در نهایت الیه ســوم ایــن راهبرد، 
خاورمیانه و تاحدودی آفریقا را شامل 
می شود. این تقسیم بندی حاال باعث 
شــده تا روس ها نهادی تحت عنوان 
»ســازمان پیمان امنیت جمعی« را 
پایه گذاری کنند که به نوعی باید آن 
را یک بلــوک امنیتی- نظامی تحت 

رهبری کرملین دانست. 

آنالیز دستور همگرایی
 علیه تهدیدها!

بر اساس اســناد و متون موجود 
باید گفت که »سازمان پیمان امنیت 
جمعی« در ســال ۱۹۹۲ میالدی و 
دقیقاً بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر 
شــوروی پدید آمد و اصوالً باید آن را 
یک ائتالف نظامی صرف برای مقابله 
با تهدیدات در قفقاز و آســیای میانه 
دانســت که روس ها سال های سال 
است روی آن سرمایه گذاری کرده اند. 
در حال حاضر این ســازمان شــش 
عضو دارد که ارمنســتان، بالروس، 
قزاقســتان، قرقیزســتان، روسیه و 

تاجیکســتان را متشــکل می شود. 
البته افغانســتان و صربستان هم از 
سال ۲۰۱۳ میالدی تاکنون به عنوان 
عضو ناظر در این سازمان حضور دارند 
که دلیل آنهم احساس خطر روس ها 
از ناحیه غرب و به خصوص ناتو در این 
دو کشور بوده است. بر همین اساس 
و در کشــاکش جنگ اوکراین حاال 
والدیمیر پوتین بــار دیگر به دنبال 
آن اســت تا از تریبون این سازمان نه 
تنها غرب را در قضیه اوکراین، بلکه در 
سایر پرونده های مفتوح مورد خطاب 
قرار دهــد و برای آنها خط و نشــان 
بکشد. بر اساس گزارش منتشر شده 

از ســوی خبرگزاری تاس والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روســیه روز 
گذشته )چهارشــنبه( برای شرکت 
در نشست شــورای امنیت جمعی، 
ارگان اصلــی بلوک تحــت رهبری 
مسکو موســوم به ســازمان پیمان 
امنیت جمعی )CSTO( به ایروان 
ســفر کرد. در این اجــالس نیکول 
پاشینیان، نخســت وزیر ارمنستان، 
الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور 
بــالروس، ســدیر جبــاروف، 
رئیس جمهور قرقیزستان و امامعلی 
رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان 
حضور دارند اما مشــارکت قاســم 
جومارت توکایف، رهبر قزاقســتان، 
که در انتخابات زودهنگام ریاســت 
جمهــوری ۲۰ نوامبر بــا قاطعیت 
پیروز شــد، اکنون زیر ســوال رفته 
است؛ چراکه مراسم تحلیف وی در 
۲۶ نوامبر برگزار می شــود و معلوم 
نیســت که او تا آن زمان به کشورش 
باز می گــردد یا خیــر. در این رابطه 
سرویس مطبوعاتی کرملین گزارش 
داده که نشست ســران در ایروان بر 
روی زمینه های کلیــدی همکاری 

در داخل این ســازمان و همچنین 
مشکالت مهم بین المللی و منطقه ای 
متمرکز خواهد بود اما پیش از جلسه 
اصلی ایــن اجالس، نشســت های 
وزیران خارجه و دفــاع و همچنین 
نشســت دبیران شــوراهای امنیت 
ملی کشورهای عضو سازمان پیمان 
امنیت جمعی برگزار شــده اســت. 
آنچه در این میان بایــد مورد توجه 
قرار بگیرد این است که پرونده هایی 
مانند نزاع ارمنستان و آذربایجان بر 
سر قره باغ و همچنین مسائل جاری 
افغانستان در این نشست به گفت وگو 
و مذاکره گذاشته خواهد شد ولی بنابر 
آنچه که دیده می شود، اوکراین هم 
در دستور کار این نشست قرار گرفته 
است. سناد این ادعا را هم باید سخنان 
دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی 
دانست. استانیسالو زاس در نشست 
این سازمان در ایروان اعالم کرد که 
حمایت گســترده ســازمان پیمان 
آتالنتیک شمالی )ناتو( و دیگران از 
اوکراین احتمال گســترش مناقشه 
را زیاد می کند و درگیر شــدن دیگر 
کشورها می تواند بر آتش این منازعه 
بدمد. او معتقد است که اعضای ناتو  
در حال تقویت قوای نظامی شــرق 
اروپا بوده، زیرســاخت های نظامی 
را بهبود بخشــیده اند، بــه مرزهای 
مسئولیت ســازمان پیمان امنیت 
جمعی نزدیک شــده و چالش های 
مضاعفی از جمله بــرای اعضای این 
ســازمان ایجاد کرده انــد که نوعی 
»تهدید فوری« به حســاب می آید. 
اینکه دبیرکل این ســازمان آنهم در 
زمانی که پوتین در حال نظاره کردن 
وی است چنین موضعی اتخاذ می کند 
نشان می دهد که روســیه در حال 
آماده ســازی جناح قفقاز و آسیای 
میانه اســت تا در نهایت بتواند این 
صف بندی را برای سناریوهای بعدی 

تقویت کند! 

دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی از غرب انتقاد کرد؛

سازماندهی جناح قفقاز- آسیای میانه به رهبری مسکو
در کشاکش جنگ اوکراین 

حاال والدیمیر پوتین بار 
دیگر به دنبال آن است تا 
از تریبون سازمان امنیت 
دسته جمعی نه تنها غرب 
را در قضیه اوکراین، بلکه 

در سایر پرونده های مفتوح 
مورد خطاب قرار دهد و برای 

آنها خط و نشان بکشد

منابع خبری از وقوع ســه انفجــار از جمله یکی در 
ورودی شــهر قدس اشغالی و زخمی شــدن چندین 
شهرک نشین صهیونیســت خبر دادند. شبکه الجزیره 
دیروز )چهارشنبه( به نقل از رادیو ارتش اسرائیل اعالم 
کرد که در پی انفجار یک بمب در یک ایستگاه اتوبوس  در 
ورودی قدس اشغالی دستکم ۱۲ شهرک نشین مجروح 
شدند. شواهد حاکی از آن است که این بمب در یک کیف 
جای گذاری شده بود. رسانه های همچنین حال دو تن 
از مجروحان را وخیم اعالم کرده اند و ظاهرا یکی از آنها 
کشته شده است. اسکای نیوزعربی نیز در این باره اعالم 
کرد که پلیس اسرائیل برای تحقیقات و یافتن عامالن 
این انفجار ورودی های قدس را بســته است. تلویزیون 
اسرائیل نیز از وقوع دو انفجار دیگر در شهرک راموت در 
قدس غربی خبر داد که دستکم ۶ زخمی برجای گذاشته 
است. منابع خبری اعالم کردند که درپی این انفجارها 

جلسه ای میان رؤسای نهادهای امنیتی اسرئیل و در رأس 
آنها بنی گانتس، وزیر جنگ و رئیس شاباک برگزار شده 
است. طبق این گزارش، نیروهای پلیس و ارتش اسرائیل 
در قدس به حالت آماده باش درآمده و در جست وجوی 
عامالن انفجار هســتند. ایتامار بن گویــر، عضو تندرو 
ِکنست اســرائیل هم در واکنش به انفجاره گفت: ما به 

انتفاضه بازگشتیم.

وقوع سه انفجار در قدس با حداقل 12 مجروح
خبر

براساس گزارش وال اســتریت ژورنال، سازمان سیا 
عالقه مند به استخدام روس هایی است که از جنگ در 
اوکراین منزجر هستند. به گزارش راشاتودی، این ادعا از 
سوی دیوید مارلو، معاون بخش عملیات های جاسوسی 
سیا در جلسه اخیر در یک اتاق فکر مستقر در واشنگتن 
مطرح شد. براساس گزارش وال استریت ژورنال، دیوید 
مارلو با اشــاره به تحوالت اوکراین گفت: ما در سراسر 
جهان به دنبال روس هایی هستیم که به اندازه ما از این 
موضوع منزجر هستند. چون ما از کسب و کار استقبال 
می کنیم. مارلو در مرکز هیدن دانشگاه جورج میسون در 
آرلینگتون ویرجینیا، مقابل مخاطبان منتخبی از اعضای 
هیئت علمی و کارکنان دانشگاه سخنرانی کرد. بر اساس 
گزارش وال استریت ژورنال »رویداد سیا در ۷۵« اولین 
حضور عمومی مارلو از زمــان روی کار آمدنش در ژوئن 
۲۰۲۱ بود. گرچه این رویداد چند روز پیش برگزار شد، 

مرکز هیدن ویدیوی آن را روز دوشنبه منتشر کرد. لیندا 
وایس گلد، معاون سازمان سیا در حوزه تجزیه و تحلیل 
که مســئول تهیه گزارش های اطالعاتــی نهایی برای 
جو بایدن، رئیس جمهوری آمریــکا و مابقی مقام های 
ایاالت متحده اســت، به همراه مایکل مورل که زمانی 
مدیریت این نهاد را در دســت داشــت، در این نشست 

حضور داشتند.

خبر

طرح سیا برای جذب روس های »منزجر« از جنگ اوکراین

نخســت وزیر دولت نجات ملی یمن در واکنش به 
تالش های ائتالف متجاوز عربی برای ســرقت نفت این 
کشور و هشــدارهای صنعاء در اینباره گفت در صورت 
تکرار این اقدامات بدون هشدار قبلی کشتی های غارتگر 
منابع یمن هدف قرار خواهند گرفت. به گزارش المسیره، 
عبدالعزیز بن حبتور، نخست وزیر دولت نجات ملی یمن 
وابسته به جنبش انصاراهلل اظهار کرد: دفعات بعدی به 
کشتی ها هشدار نمی دهیم و مستقیما آنها را هدف قرار 
می دهیم، جهان باید بداند که ما اجازه نمی دهیم ملتمان 
گرسنه بماند و آنها منابع یمن را به یغما ببرند. وی تاکید 
کرد: ما از حق خود برای دفاع از منافع و منابع ملت یمن 
استفاده می کنیم و وابســتگان به ائتالف متجاوز اموال 

مردم را به ســرقت می برند. مــزدوران متجاوز بیش از 
۱۴ میلیارد دالر از درآمدهای نفتی یمن را غارت کرده  و 
بدون پرداخت حقوق کارمندان این مبلغ را به بانک ملی 

عربستان حواله کرده اند.

زلمی خلیلزاد نماینده پیشــین آمریکا در امور صلح 
افغانستان با بیان اینکه حکومت طالبان باید به دیدگاه های 
جامعه احترام بگذارد، گفت که طالبان اشتباهات گذشته 
خود را تکرار می کنند. خلیلــزاد در مصاحبه با تلویزیون 
تی. آر.تی ترکیه تصریح کرد: طالبان  برخی از اشتباهات 
جدی را که در ۴۰ سال گذشته دیدیم، مرتکب می شوند. 
خلیلزاد در این مصاحبه به حزب کمونیست افغانستان 
اشاره کرد که در ســال ۱۳۵۷ قدرت را به دست گرفت و 
همه جناح های دیگر را راند کــه منجر به جنگ داخلی 
شد. او خاطرنشان کرد، اگر طالبان می خواهد دچار این 
اشتباه نشود، باید به دیدگاه های بخش های بزرگ جامعه 
احترام بگذارد. خبرگزاری جمهور نوشـت: خلیلزاد در این 

مصاحبه تالش کرده که از کلمه تشکیل حکومت فراگیر 
پرهیز کند و در عوض تاکید کــرده تا ازحکومت طالبان 
بخواهد که با بخش های مختلف جامعه افغانستان گفت و 

گو و روی بهبود ارایه خدمات تمرکز کند. 

انصاراهلل:

بدون هشدار قبلی کشتی ها را هدف قرار می دهیم
خلیلزاد:

طالبان خطاهای گذشته خود را تکرار می کنند


