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اردوغان: 
آتشبساعالمنمیکنیم

رئیس جمهــوری ترکیه اعالم کــرد: ورود 
ارتش سوریه به منبج مشکلی ندارد و به نظر ما 
نباید »تندروها« در آنجا باشــند. او همچنین 
تحریم های جدید آمریکا را مایه نگرانی ندانست.

به گزارش ایســنا، بــه نقــل از خبرگزاری 
فرانسه، رجب طیب اردوغان، هنگام بازگشت 
از جمهــوری آذربایجان در جمــع خبرنگاران 
در هواپیما درباره عملیات »چشــمه صلح« در 
شمال سوریه گفت: در پاسخ به پیشنهاد دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برای آتش بس 
و میانجی گری گفتم که ما هرگــز نمی توانیم 
آتش بس اعالم کرده و با یک »گروه تروریستی« 

وارد مذاکره شویم.
وی افزود: »گروه تروریستی« پ.ی.د )حزب 
اتحاد دموکراتیک( و ی.پ.گ )یگان های مدافع 
خلق کرد( مواضع خود را به ســرعت از دســت 
می دهند. آن ها به ما فشار می آورند تا عملیات 
را متوقف کنیم. آن ها در مورد تحریم ها بیانیه ها 
صادر می کنند. هدف ما مشــخص است. هیچ 

نگرانی از بابت تحریم ها نداریم.
اردوغان ادعا کرد: مــا در روز هفتم عملیات 
»چشمه صلح« هستیم. این عملیات طبق برنامه 
از پیش تعیین شده با موفقیت در حال اجرا است. 
رأس العین در روز چهارم و تل ابیض نیز در روز 
پنجم آزاد شدند. از چهارشنبه، به عمق حدود 
۳۲ کیلومتر رسیده و کنترل بزرگراه M۴ را به 

دست گرفته ایم.
اردوغان با ادعای اینکه نیروهای ارتش ترکیه 
حداکثر تالش خود را برای جلوگیری از هرگونه 
آســیب به غیرنظامیان انجام می دهند، افزود: 
طرف مقابل بی رحم است و با شلیک دست کم 
۷۰۰ خمپاره به طرف ما تاکنون ۱۸ غیرنظامی 
و سه ســرباز و همچنین محمد ۹ ماهه سوری 
را کشته است. پاسخ های شدیدی در برابر این 
حمالت داشتیم. نسبت به غیرنظامیان بسیار 
حســاس هســتیم. ما این را در عملیات »سپر 
فرات« و »شــاخه زیتون« نشــان دادیم. این 
درحالی اســت که ۴۰۰۰ غیرنظامی در رقه و 
دیرالزور ســوریه و ۹ تا ۱۱ هزار در موصل عراق 
جان خود را از دست دادند. متاسفانه، کشورهای 
غربی همیشه نادیده می گیرند. آن ها هرگز در 
مورد آن صحبت نکردند. اکنون آن ها در تالشند 
ما را تحت فشــار قرار دهند. ما عملیات خود را 
کامال علیه گروه های تروریســتی انجام داده و 

می دهیم.

رئیس جمهوری ترکیه مدعی شد: هدف ما 
مشخص است. »تروریست ها« باید تا عمق ۳۲ 
کیلومتری عقب نشینی کنند و از رود فرات تا مرز 
با عراق خارج شــوند. امنیت این منطقه توسط 
ما تامین خواهد شــد. ما هدف حمله به کوبانی 
)عین العرب( یا مکان دیگری یا هدف قرار دادن 
کردها و غیرنظامیان را نداریم. »هدف ما تأمین 

امنیت این مناطق است«.
اردوغان با اشاره به دســتاوردهای عملیات 
»چشمه صلح« گفت: ۶۱۱ »تروریست« تاکنون 
از پای درآمده اند. ۵۵۶ نفر از آن ها کشته، ۲۶ نفر 
زخمی و۲۹ نفر تسلیم شده اند. در همین حال، ما 
۲۰ غیرنظامی و چهار سرباز ما کشته و همچنین 
۱۵۹ غیرنظامی زخمی داریم. ۴۷ سرباز نیز طی 
این مدت زخمی شده اند. عالوه بر این ۳۲ تن از 
نیروهای ارتش آزاد سوریه کشته و ۱۲۳ زخمی 
شــده اند. وی همچنین تاکید کرد: هیچ مانعی 
ندارد ارتش سوریه در شمال این کشور مستقر 
شود مشروط به اینکه »تروریســت ها« از این 

منطقه خارج شوند.
اردوغان برای مذاکره پیرامون جنگ در 

سوریه به مسکو می رود
پوتین از اردوغان برای سفر به مسکو و گفتگو 

پیرامون جنگ در سوریه دعوت کرده است.
دیروز دفتر والدیمیر پوتین، اعالم کرد پوتین 
با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، 
در مورد عملیات جــاری ارتش ترکیه در خاک 
سوریه به تبادل نظر پرداخته و از او دعوت کرده 
اســت برای گفتگو در این مورد »طی روزهای 
آینده« به مســکو ســفر کند. در اطالعیه دفتر 
رئیس جمهوری روسیه آمده است که اردوغان 
این دعوت را پذیرفته اســت هرچند مشخص 
نیست که سفر او به مسکو در چه تاریخی انجام 

خواهد شد.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

بن ویدیمان، گزارشــگر ارشــد 
بین الملل خبرگزاری ســی ان ان، در 
یادداشــتی برای این خبرگــزاری از 
بیهودگی جنــگ آمریکا علیه داعش 
در جبهه های عراق و ســوریه نوشت 
و تشــریح کرد که با شانه خالی کردن 
آمریکا از بار مســئولیت در منطقه و 
تهاجم ترکیه، عناصر داعش به مقصود 
خود رســیدند. این گزارشگر که خود 
نبردهای بســیاری علیــه داعش را 
پوشش داده و با عوامل مختلف داعش 
و ارتش کشورهای مختلف در زمان این 
درگیری ها مصاحبه کرده است، اقدام 
آمریکا برای خیانت به کردها را عاملی 
برای هدررفت جان و مال انســان ها 
برشــمرده و عنوان می کند که جنگ 
علیه داعش آنچنان که مردم آمریکا فکر 
می کردند، نبود. این گزارشگر نوشت: 
اوایل ســال جاری من حدوداً دو ماه را 
در شمال شرق ســوریه گذراندم و در 
حال پوشش اخبار موضوعی بودم که 

همه ما )آمریکایی ها( فکر می کردیم 
آخرین نبرد علیه داعش باشد. حاکمیت 
داعش موســوم به خالفت که از بغداد 
تا غرب سوریه کشیده شــده بود و بر 
بیش از ده ها میلیون نفر تسلط داشت، 
به شــهر دور افتاده باغوز در کرانه رود 
فرات محدود شــده بود. درنهایت این 
خالفت چیزی فراتر از گورســتانی از 
زباله ها و خودروهای مسخره و اجساد 
جنگجویان داعش نبود. اما ما اشتباه 

می کردیم؛ این نبرد پایانی نبود.
هــزاران جنگجــوی داعش خود 
را تســلیم کرده  بودند و خیلی بیشتر 
از این تعداد، شــامل بیوه ها، یتیم ها، 
همسران و کودکان آن ها، درنهایت به 
اردوگاه های بازداشــت و زندان هایی 
منتقل شدند که در کنترل نیروهای 

دموکرات سوریه بود.
با این حال، تنها چنــد روز پس از 
حمله ارتش ترکیه و متحدان سوری اش 
به شمال شرق سوریه که هفته پیش 
اتفاق افتاد، صدها تــن از این زندانیان 
گریختند و همچنان با تداوم تجاوزات و 
افزایش فشارها علیه نیروهای دموکرات 
سوریه، احتمال فرار بیشتر این زندانیان 

از این مراکز می رود. چند هفته پیش از 
سقوط باغوز، من با یکی از زنان داعشی 
مصاحبه ای داشــتم. او به من گفت: 
خدا ما را امتحان می کنــد. ناالیق ها 
خواهند رفت و نیکوکاران باقی خواهند 
ماند.  تعــداد کمی از زنان داعشــی یا 
جنگجویانی که با آن ها مصاحبه داشتم 

شکست را می پذیرفتند.
عمر، یک پناهجوی عــرب که در 
سوریه بزرگ شــده بود، به من گفت: 
شــاید آمریکایی ها امــروز بر جهان 
حکومت کنند؛ امــا خداوند متعال به 
مسلمانان وعده داده است که درنهایت 
جهان به دست مسلمانان خواهد افتاد.

آن ها اصرار داشتند که این شکست 
موقت خواهد بــود و قــول دادند که 
داعش باز خواهد گشــت و ظاهرا حق 

با آن ها بود.
 حضور پراکنده 

جنگجویان داعشی 
در ماه ســپتامبر )اواخر شهریور(، 
ابوبکر البغــدادی، رهبــر داعش، در 
پیامی صوتی به پیروان خود دستور داد 
به دیوارهای زندان ها و اردوگاه ها نفوذ 
و برادران خود را آزاد کنند؛ و اینگونه هم 

شد؛ همچنان که ترکیه تجاوزهای خود 
را مضاعف می کند، نیروهای دموکرات 
ســوریه وادار به فراخوان مردان و زنان 
خود از سرتاســر منطقه و همچنین 
از نگهبانــی زندان هــا و اردوگاه های 
بازداشت می شوند تا آن ها را به خطوط 

مقدم جبهه بفرستند.
در اردوگاه الهول، جایی که هزاران 
عضــو خانــواده داعشــی نگهداری 
می شــوند، همین حــاال زندانیان در 
حال اعمال فشار به زندانبان ها هستند. 
یک مقام نیروهای دموکرات ســوریه 

روز جمعه گذشــته بــه خبرگزاری 
ســی ان ان گفته بود که زنان زندانی 
چادرهای خود را به آتش کشیده بودند 
و به کارکنان نیروهــای دموکراتیک 
سوریه و ساختمان اداری زندان حمله 
می کردند. تسلیحات قاچاقی به داخل 
اردوگاه ها وارد شــده اســت؛ عناصر 
تندرو  قوانین سختگیرانه به اصطالح 
خالفت سابق را در این اردوگاه ها به اجرا 
گذاشته اند و مجازات های کشنده ای را 
برای افرادی که از مسیر منحرف شوند، 

به کار می گیرند.
مقامــات پنتاگون ماه هــا عنوان 
می کردند که هزاران مبــارز و هوادار 
داعش در سرتاســر ســوریه و عراق 
پراکنده هســتند. حاال آن هــا دائماً 
حمالت تصادفــی را انجام می دهند. 
آن ها ضعیف شده اند اما از بین نرفته اند.

داعش همــواره از خال های قدرتی 
برای به قدرت رســیدن بهــره برده 
اســت و حاال یک خال قدرتی در حال 

شکل گیری است.
جنگ علیه داعش که آن زمان در 
دوران باراک اوباما از سوی آمریکا کلید 
خورد و از سوی دونالد ترامپ، جانشین 

او دنبال شد، همه اش برای هیچ بود.
ما دیدیم که همزمان با تالطم نبرد 
باغوز نیروهای ویژه بریتانیا و فرانسه، 
توپخانه ها و خمپاره  اندازهای داعش 
در اطراف شهر را هدف قرار می دادند 
و همزمان هواپیماهــای ائتالف ضد 
داعش به رهبری آمریکا اهداف زمینی 
را از بین می بردند. دیدیم که افســران 
اطالعاتی بریتانیا و فرانســه هرکسی 
که در باغوز مانده بود را رصد و بازجویی 

می کردند.
نیروهای دموکراتیک ســوریه از 
جمله کردها، عرب ها و مســیحیان 
در جبهه زمینی پیشروی می کردند 
و تله هــای مســخره، خودرو هــای 
بمب گذاری شــده و بمب گــذاران 
انتحاری را ساقط می کردند. نیروهای 
دموکراتیک سوریه می گفتند که بیش 
از ۱۱ هزار تن از سربازانش، چه مرد و 
چه زن در این نبرد جان خود را از دست 
دادند. و حاال کمتــر از یک هفته، همه 

آنچه که به دست آمده بود، قربانی شد 
و همه جان ها و مال هایی که در این راه 

رفته بود، بی ثمر ماند.
نیروهای ترک، در کنار همتایانشان 
در خاک ســوریه، در حــال له کردن 
نیروهای دموکراتیک سوریه هستند 
و حاال ارتش سوریه پس از دست یافتن 
به توافق دمشق با نیروهای کرد، وارد 
این معرکه می شود. آمریکا می گوید 
که این کشور خروج عامدانه از شمال 
شرق سوریه را در پیش گرفته، چراکه 
بر اساس گفته های مارک اسپر، وزیر 
دفاع ایاالت متحده، نیروهای آمریکایی 
احتماالً بیــن دو ارتــش در دو جبهه 
مخالف که اختالفشــان رو به فزونی 
است و وضعیت بسیار غیرقابل تحملی 

را ایجاد کرده، گرفتار شده اند.
بنابراین ایاالت متحده قصد دارد به 
این شرایط پایان دهد و از مهلکه بگریزد 
و به آن هایی که یک روز شــانه به شانه 
سربازانش جنگیدند تا داعش را یکبار 
برای همیشه شکست دهد، )حداقل 
ما اینطور فکر می کردیم( پشت کنند. از 
دسامبر گذشته رئیس جمهور ترامپ در 
شتابی ناخوشایند برای بیرون کشیدن 
نیروهــای آمریکایی از ســوریه بود و 
ظاهراً اهمیتی برای عواقب اقدام خود 

قائل نبود.
و البته اصطالح »خروج عامدانه« که 
مارک اسپر از آن سخن گفت، در ادبیات 
دولت آمریکا به معنای جمله ای بسیار 

ساده تر است: خیانت و عقب نشینی.

گزارشگر سی ان ان: اقدام آمریکا خیانت به کردها و نشانگر بیهودگی جنگ علیه داعش بود

»خروجعامدانه«یاخیانتوعقبنشینی؟!
تسلیحات قاچاقی 

به داخل اردوگاه های 
بازداشت داعش وارد 

شده است؛ عناصر تندرو 
قوانین سختگیرانه به 

اصطالح خالفت سابق را 
در این اردوگاه ها به اجرا 

گذاشته اند و مجازات های 
کشنده ای را برای افرادی 

که از مسیر منحرف شوند، 
به کار می گیرند

گزارشگر سی ان ان نوشت: 
با یکی از زنان داعشی 

مصاحبه ای داشتم. او به 
من گفت: خدا ما را امتحان 
می کند. ناالیق ها خواهند 

رفت و نیکوکاران باقی 
خواهند ماند.  تعداد کمی از 

زنان داعشی یا جنگجویانی 
که با آن ها مصاحبه داشتم 

شکست را می پذیرفتند

رادیو پاکستان دیروز اعالم کرد، اسالم آباد و ریاض با تعامل و رایزنی تنگاتنگ به منظور پیشبرد طرح »عمران خان«  برای تضمین 
برقراری صلح و امنیت در منطقه موافقت کردند. طبق اعالم رادیو پاکستان، این توافق در جریان نشست های جداگانه عمران خان، 
نخست وزیر پاکستان، با سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، پادشاه و »محمد بن سلمان«، ولیعهد عربستان حاصل شد. عمران خان که 
سه شنبه در راس هیئتی بلندپایه به ریاض سفر کرده بود، صبح دیروز به اسالم آباد بازگشت. رادیو پاکستان افزود، خان در دیدار با 
سران سعودی از تمایل پاکستان برای کمک به تالش های مربوط به تنش زدایی بین عربستان و ایران سخن گفت و بر اهمیت پرهیز 
از درگیری نظامی و ضرورت تعامل سازنده با همه طرف ها تاکید کرد. سران عربستان نیز به نوبه خود از تالش های خان در زمینه 
اشاعه صلح و تاثیر طرح او بر اوضاع منطقه تقدیر کردند. پادشاه و ولیعهد سعودی همچنین 
بر تعهد خود به روابط نزدیک با پاکســتان و تعمیق همکاری دوجانبه در همه حوزه ها،   از 
جمله تجارت، انرژی، امنیت و دفاع، تاکید کردند. رسانه های پاکستان پیش از سفر خان به 
عربستان اعالم کرده بودند،   نخست وزیر که ۱۳ اکتبر )۲۱ مهرماه( با هدف ترویج و تحکیم 
صلح و امنیت در منطقه به ایران سفر کرد و با سران این کشور دیدار و گفت وگو کرد، با سران 
عربستان نیز دیدار و درباره روابط دوجانبه و سایر تحوالت منطقه ای با آنها تبادل نظر می کند.

رسانه چین هشدار داد، موشک بالستیک دی اف-۴۱ که به تازگی در رژه نظامی چین رونمایی شد می تواند با یک حمله 
کل نیویورک سیتی را با خاک یکسان کند. این موشک مجهز به کالهک هســته ای بیشترین برد را در میان موشک های 
بالستیک جهان دارد و اوایل همین ماه رونمایی شد. این هشــدار پس از آن مطرح شد که پکن از شرکت ها و سازمان های 
آمریکایی از جمله ان بی ای و اپل بابت بیان اظهاراتی در حمایت از اعتراضات ضــد دولتی در هنگ کنگ انتقاد کرده بود. 
یک روز پیش از آن هم شی جینپینگ، رئیس جمهوری چین هشــدار داد، هرگونه تقال برای تفرقه افکنی در این کشور به 
بدن های له شده و استخوان های تکه تکه شده می انجامد. دی اف-۴۱ یا دانگ فنگ-۴۱ برد ۹۳۰۰ مایل را پوشش می دهد 
که عمال کل آمریکا در تیررس آن قرار می گیرد. این موشک قادر به حمل ۱۰ کالهک 
هســته ای اســت و می تواند به ۱۰ هدف به صورت همزمان حمله کند. این موشک 
برای فرار از دست ســامانه های دفاعی تله دارد و می تواند ایاالت متحده را ظرف ۳۰ 
دقیقه بعد از پرتاب هدف بگیرد و همین، زمان الزم برای واکنش سامانه های دفاعی 
را کاهش می دهد. با تولد این موشک شاخ و شانه کشیدن های چین برای آمریکا وارد 

عصر جدیدی می شود.
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مسئوالن اتحادیه اروپا گفتند به شرطی که دولت بریتانیا 
برای رسیدن به توافق طی ساعات آینده به مصالحه تن دهد، 
هنوز امکان توافق در مورد برگزیت قبل از اجالس ســران 
کشــورهای عضو اتحادیه وجود دارد. بــا وجود اینکه هنوز 
سئواالت فراوانی پیرامون توافق بر سر برگزیت )خروج بریتانیا 
از اتحادیه اروپا( وجود دارد دیپلمات ها گفتند که برای اولین 
بار از ماه مارس که پارلمان بریتانیا طرح قبلی را رد کرد دو طرف 
به یک توافق نهایی نزدیک شده اند. تاریخ تعیین شده برای 
اجرای برگزیت ۳۱ اکتبر است و اجالس سران اتحادیه اروپا 
که چند روز قبل از این تاریخ برگزار خواهد شد آخرین فرصت 
برای تصویب این توافق قلمداد می شود. بوریس جانسون، 
نخســت وزیر بریتانیا، همواره تاکید کرده که این کشور چه 
با توافق و چه بدون توافق در این تاریخ از اتحادیه اروپا خارج 
خواهد شــد، ولی اکثر نمایندگان پارلمان بریتانیا مصمم 
هستند از یک برگزیت بدون توافق جلوگیری کنند. میشل 

بارنیه مسئول مذاکرات برگزیت در اتحادیه اروپا گفت چالش 
اصلی اکنون تبدیل کردن پیشنهاد جدید دولت بریتانیا در 

مورد مرزهای دو بخش ایرلند به یک توافق الزام آور است.
جمهوری ایرلند از اعضای اتحادیه اروپا و ایرلند شمالی 
یکی از نواحی بریتانیاست. ولی هر دو طرف می خواهند که 
رفت وآمد و حمل ونقل آزاد بین دو بخش ایرلند که در حال 

حاضر مرزی ندارد بعد از برگزیت نیز ادامه یابد.

عضو پارلمان عراق گفت که اصالحات کابینه عراق شامل 
نیمی از وزرای آن خواهد شــد و ظرف ۱۰ تا ۲۰ روز وزرای 

جدید انتخاب می شوند.
بدر الزیادی یک عضو ائتالف سائرون در پارلمان عراق روز 
سه شنبه از تغییرات قریب الوقوع در کابینه عادل عبدالمهدی 

نخست وزیر عراق خبر داد.
الزیادی در گفت وگو با وبگاه خبــری بغداد الیوم گفت: 
اصالحات در کابینه دولت عراق طی دو مرحله انجام خواهد 
شد. در مرحله نخست که سها علی بک به عنوان وزیر آموزش 
و پرورش جدید منصوب شد و استعفای وزیر بهداشت هم 
پذیرفته شد. ســه وزارتحانه هم به نخست وزیر معرفی شد 
تا وزرای آنها را عوض کند که شــامل وزارت صنعت، وزارت 

مخابرات و وزارت مهاجرت و امور مهاجرین است.
وی افزود: در مرحله دوم اســامی پنج وزیر دیگر ارسال 
می شــود به گونه ای که شــمار وزرایی کــه در کل عوض 

خواهند شد به ۱۰ وزیر خواهد رسید. عضو پارلمان عراق 
با بیان اینکه دولت عبدالمهــدی تا پنچاه درصد تغییر 
خواهد کرد و این به اراده شــخص نخست وزیر است، 
افزود: رؤسای فراکســیون های سیاسی عبدالمهدی را 
مختار کرده اند که خــودش وزرای جدید را برگزیند و 
فراکســیون های سیاســی حق اعتراض به گزینه های 

عبدالمهدی را ندارند.

عضو پارلمان عراق:

نیمیازکابینهعبدالمهدیتغییرمیکند
اتحادیه اروپا: 

توافقبرسربرگزیتدرروزهایآیندهامکانپذیراست

خبرخبر


