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روزنامه صهیونیستی: آمریکا 
پشت ما را هم خالی می کند

یک روزنامه صهیونیستی با اشاره به رفتار 
آمریکا با متحدانش در سوریه ابراز نگرانی کرده 
که واشنگتن پســت رژیم صهیونیستی را هم 

خالی خواهد کرد.
یک روزنامه صهیونیســتی روز پنجشنبه 
از رفتار دولت دونالد ترامــپ، رئیس جمهور 
آمریکا با متحدان کرد این کشــور در سوریه 
انتقاد کرده و آن را حاوی درس هایی برای رژیم 

صهیونیستی دانسته است.
روزنامه جروزالم پست، خالی کردن پشت 
متحدان را نظم جدیدی دانسته که ترامپ آن 
را بنا نهاده اســت. این روزنامه به سخنان روز 
پنجشــنبه ترامپ در جمع خبرنگاران درباره 
کردهای سوریه اشــاره کرده و نوشت ترامپ 
گفت: آن ها )کردهــا( در جنگ جهانی دوم به 
ما کمک نکردند. آنها در نورماندی به ما کمک 

نکردند. برای سرزمین خودشان جنگیدند.
جروزالم پست نوشته است: اینها حرف هایی 
است که رئیس جمهور کشوری که قرار است 
رهبر جهان آزاد باشــد، دربــاره مردمانی بر 
ســر زبان می آورد که تنها چنــد روز قبل تر 
سرســخت ترین متحدان آمریکا در ســوریه 
تصور می شدند و به جهان غرب برای شکست 
داعــش و پایــان دادن به تهدید ایجادشــده 
از ســوی آنها کمک کــرده بودنــد. روزنامه 
صهیونیســتی احتمــال داده رئیس جمهور 
آمریکا روزی هم همین سخنان را درباره رژیم 
اســرائیل بر ســر زبان بیاورد.جروزالم پست 
نوشته به نظر می رسد حتی بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر اســرائیل هم درس های الزم را از 
رفتار ترامپ گرفته است. در این مطلب آمده 
است: حتی نخســت وزیر نتانیاهو هم به نظر 
می رســد درس هــای الزم را گرفتــه و دیگر 
این ادعــا را مطرح نمی کند کــه برای گرفتن 
امتیازات راهبردی از ترامپ بــه حضور او در 

نخست وزیری نیاز است.
جروزالم پســت تأکید کرده است: االن ما 
دارین در عصر جدیدی در خاورمیانه زندگی 
می کنیم و با نظم جدیدی در دنیا مواجهیم که 
ترامپ آن را برقرار کرده است. نام آن رها کردن 

متحدان است.

مسئله نگرانی رژیم صهیونیستی از قابل اتکا 
نبودن آمریکا به عنوان یک متحد اخیراً مورد 
توجه قرار گرفته است.  یک روزنامه آمریکایی 
هم در تحلیلی روز چهارشنبه به نگرانی ها در 
فلسطین اشغالی از نحوه رفتار دولت آمریکا با 
ُکردهای سوریه و قطع حمایت از آن ها در برابر 

حمله ترکیه پرداخته است.
روزنامــه نیویورک تایمــز در آن تحلیــل 
نوشت: اسرائیلی ها نظاره گر رها شدن کردها 
توســط آمریکا هســتند و نگران می پرسند: 

بعدی کیست؟
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه 
روز چهارشــنبه )۱۷ شــهریورماه( از آغــاز 
عملیات نظامی جدید این کشــور در شمال 
ســوریه خبر داد. وی اســم رمز این عملیات 
را چشــمه صلح عنوان کرد و مدعی شــد که 
مأموریت نیروهای مســلح ترکیه ممانعت از 
ایجاد گذرگاه تروریســتی در طول مرزهای 
جنوبی است. عملیات ترکیه در شمال سوریه 
با چراغ سبز واشنگتن انجام گرفت. کاخ سفید 
قبل از این در بیانیه ای اعالم کرده واشــنگتن 
نه از عملیات نظامی ترکیه در شــمال سوریه 
حمایت می کند و نه در آن مشارکت یا مداخله 

می کند. 
روزنامه نیویورک تایمز نوشته است: نگرانی 
فوری تیم امنیت ملی آمریکا این نیســت که 
چه کسی مرز ترکیه و شمال سوریه را کنترل 
می کند، اما دســتور فوری ترامپ برای خروج 
نیروهــای آمریکا و رها کــردن نیروهای کرد 
که متحدان قابل اتکای آمریــکا در مبارزه با 
داعش بوده اند زنگ خطــر را در میان مقام ها 
در اورشــلیم )بیت المقدس( و تل آویو به صدا 
در آورده است. در ادامه این مطلب آمده است: 
دلیل آن ســاده اســت: وقتی چنین خیانتی 
می تواند برای کردها اتفاق بیفتد، اسرائیلی ها 
از همه طیف های سیاسی ناگهان می پرسند، 
چه چیزی مانع از آن خواهد شد که آمریکا یکی 

دیگر از متحدان سرسختش را رها نکند.

جهاننما
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همچنان که ترکیه به واسطه حمالت 
گسترده علیه نیروهای کرد در شمال 
ســوریه به پیش می رود و منطقه را با 
حمالت هوایی و آتش سنگین توپخانه 
و درگیری های سهمگین در هم کوبیده  
است، شــهروندان هراسان به دو سوی 

مرز فرار می کنند.
به گزارش خبرگزاری الجزیره، ده ها 
هزار نفر از مردم ساکن در سوریه در تقال 
برای فرار از خشونت هستند و به گفته 
سازمان  ملل متحد، همچنان که تهاجم 
ترک ها به منطقه تحت اختیار نیروهای 
دموکرات کرد در خاک ســوریه تداوم 
می یابد، بر سرعت و شدت خشونت ها 

افزوده می شود.
در ویدئویــی که در شــبکه های 
اجتماعی به اشــتراک گذاشته شده، 
شهروندانی دیده می شوند که وسایل 
زندگی خود را بار خــودرو کرده اند و در 
حال فرار هســتند و برخــی نیز پیاده 
پا به فرار گذاشــته اند. در همین حال 
سازمان های امدادی هشــدار داده اند 
که حــدود 450 هزار نفر کــه در پنج 

کیلومتری مرز زندگــی می کنند، در 
خطر هستند.

چارلــز اســتراتفورد، خبرنــگار 
الجزیره که از شــهر آقچه قلعه در مرز 
ترکیه گزارش می کــرد، گفت: عمده 
بمباران های شــدید ترکیه بر شهر تل 
ابیض در استان رقه سوریه، درست در 
آن سوی مرز ترکیه، در پیشانی جبهه 
کردها متمرکز بوده؛ شــهری که طی 
48 ساعت گذشــته بدون جریان برق 
سر کرده اســت. در واکنش به بمباران 
ترکیه، انبوهی از خمپاره ها بر سر شهر 
آقچه  قلعه که خیابان های آن عمالً خالی 
از مردم است، بارید. استراتفورد گفت: در 
شهر ارتش ترکیه با استفاده از بلندگوها 
به مردم می گوید که در خانه هایشــان 
بماننــد. همچنان که خورشــید روز 
پنج شــنبه غروب می کند، پس از یک 
روز پرتنش خمپاره ای و اخبار متعدد از 
فرار خانواده ها از شهر به نقاط امن، اوضاع 

آرام تر شده است.
روز چهارشنبه هفته گذشته، پس 
از آنکه دونالد ترامــپ، رئیس جمهور 
آمریکا اعالم کرد که سربازان آمریکایی 
همســوی نیروهای کرد مســتقر در 
نزدیکی مرز تخلیه می شوند، حمالت 
زمینی و هوایی ترکیه به کردها آغاز شد؛ 

این نیروهای کرد در جنگ علیه داعش 
متحد آمریکا به شمار می رفتند و علی 
رغم جنگ داخلی هشت ساله در سوریه، 
جلوی داعشی هایی که کنترل شمال 
و شــرق ســوریه را به کنترل در آورده 
بودند، ایســتادگی کردند. با این حال 
آنکارا حضور نیروهای دموکرات کرد در 
نزدیکی مرزهایش را یک تهدید امنیتی 
اصلی تلقــی می کند و آن هــا را تابعی 
 )YPG( از یگان ها مدافع خلــق کرد
کــه در تضاد با دولت ترکیه هســتند، 
می داند. ترکیه YPG را یک سازمان 
تروریســتی می خواند که شاخه ای از 
حزب غیرقانونی کارگران کردســتان 
)پ کا کا( هستند؛ گروهی که چندین 
دهه مبارزات مسلحانه خونین را برای 
استقالل از ترکیه رقم زده اند. وزیر دفاع 
ترکیه روز پنج شنبه در توئیتی نوشت: 
۱۷4 تروریســت تاکنون در عملیات 
چشمه صلح کشته شدند. این تعداد که 
از سوی هیچ نهادی تأیید نشده است، 
شامل ۱9 جنگجو می شود که در جریان 
 YPG حمله هوایی به پناهگاه نیروهای

در شهر رأس العین کشته شدند.
در همین حال هر دو طرف از تلفات 
غیرنظامیــان خبر داده انــد. مقامات 
استانی جنوب ماردین و سانیفورالی 

ترکیه از کشــته شــدن حداقل شش 
شــهروند در جریان حمالت موشکی 
و خمپاره ای کردها خبــر داده اند و به 
گفته نیروهای دموکــرات کرد، در اثر 
حمالت ترک ها حداقل 9 غیرنظامی 

کشته شده اند.
سوریه: هیچ مذاکره ای با نیروهای 

دموکرات کرد در کار نیست
همزمان بــا پیشــروی ترک ها در 
خاک سوریه، بشار اسد، رئیس جمهور 
ســوریه، هرگونه مذاکره دمشــق با 
نیروهای دموکرات کرد را رد کرد و این 
گروه را متهم ســاخت که با برنامه های 
جدایی طلبانه زمینه تهاجم ترکیه به 

تمامیت سوریه را فراهم آورده اند.
وقتی از فیصل مقــداد، معاون وزیر 
خارجه سوریه سوال شــد که آیا نباید 
دولت به مذاکــره با رهبــری کردها 
بازگردد، پاســخ داد: گروه های مسلح 
به کشور خود خیانت کردند و مرتکب 
جنایت علیه کشور شدند.مقداد در دفتر 
خود به خبرنگاران گفت: ما هیچ مذاکره 
یا گفتگویی را با کســانی کــه میزبان 
نیروهای خارجی شدند، قبول نمی کنیم. 
هیچ جایگاهی برای مأموران واشنگتن 
در خاک سوریه وجود ندارد. یک مقام 
کرد سوری اواسط هفته گذشته گفته بود 
که مقامات کرد در شمال سوریه ممکن 
است مذاکراتی با دمشق و روسیه که در 
کنار ایران حامی نظامی اســد به شمار 
می رود، آغاز کننــد تا در صورت خروج 
کامل نیروهای آمریکایی از منطقه مرزی 
شمال شرق، این خال امنیتی را پر کنند.

 اختالف در شورای امنیت 
سازمان ملل

منازعه اخیر در خاک سوریه یکی از 
شدید ترین درگیری ها در جنگ طوالنی 
مدت سوریه به شمار می رود، به گونه ای 
که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل 
را بر آن داشت که روز پنجشنبه فروکش 

کردن تنش ها را کامالً ضروری بخواند.
همزمان با افزایــش نگرانی ها، پنج 
عضو اروپایی شــورای امنیت سازمان 
ملل متحد، شــامل بریتانیا، فرانســه، 
آلمــان، بلژیک و لهســتان در جریان 
جلسه پشت درهای بسته در نیویورک، 
از ترکیه خواســتند کــه عملیاتش را 

متوقف کند.
در پیام این پنج کشــور که از سوی 
یورگن شولز، ســفیر آلمان در سازمان 
ملل ارائه شــد، آمــده بــود: تجدید 
خصومت های مســلحانه در شــمال 
شرق، ثبات کل منطقه را تضعیف و رنج 
شهروندان را تشدید می کند و منجر به 

آوارگی بیشتر مردم می شود.
کمی قبل از انتشــار این پیام، کلی 
کرفت، ســفیر واشــنگتن در سازمان 
ملل متحد، گفتــه بود کــه آمریکا به 
هیچ وجه عملیات ترکیه را تأیید نکرده 
است و به آنکارا هشدار داد که در صورت 
اقدام افراطی با عواقب آن مواجه می شود. 
اگرچه با توجه به اظهارات واسیلی نبنزیا، 

سفیر سازمان ملل روسیه به خبرنگاران 
مبنی بر اینکه هرگونه بیانیه ای در مورد 
سوریه باید مسائل بیشــتری راجع به 
جنگ این کشور را شامل شود و نه فقط 
تهاجم ترکیه، ۱5 عضو ســازمان ملل 
نتوانستند به یک بیانیه مشترک دست 
یابند. خبرنگار الجزیره در سازمان ملل 
با اشاره به این اتفاق گفت که اختالفات 
صریح و عمیقی بین اعضا در مورد سوریه 

وجود دارد.
 تأکید دوباره اردوغان 

بر مسئله مهاجران
اردوغان همواره تأکید دارد که این 
عملیات برای ایجاد منطقه حائل عاری 
از جنگجویان کرد است تا بتواند برخی 
از 3.6 میلیون پناهجویی که اکنون در 

ترکیه اسکان دارند را به آنجا اعزام کند.
روز پنجشنبه وی دوباره از عملیات 
خود دفاع کرد هشــدار داد اگر اتحادیه 
اروپا به این عملیات برچسب تهاجم بزند، 
دروازه ها را برای گسیل دادن پناهجویان 

از ترکیه به این اتحادیه خواهد گشود.
مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه 
ترکیه نیز به صورت جداگانه عنوان کرد 
که ترکیه مسئولیت هزاران جنگجوی 
داعش کــه در زندان هــای نیروهای 
دموکرات کرد هســتند را می پذیرد. او 
گفت: اگر زندان ها یا اردوگاه ها در منطقه 
حائل باشند، مسئولیتش با ما است و ما از 
کشورهای مبدا این جنگجویان خواهیم 

خواست که آن ها را بازگردانند.
چندین قدرت بین المللی هشــدار 
داده اند که عملیات ترکیــه می تواند 
پیشرفت هایی که در جنگ علیه داعش 

به دست آمده را تضعیف کند.

عملیات نظامی ترکیه گسترده تر و خشونت بار از سطح پیش بینی هاست

شهروندان، قربانی بازی های سیاسی
آنکارا حضور نیروهای 

دموکرات کرد در نزدیکی 
مرزهایش را یک تهدید 

امنیتی اصلی تلقی می کند 
و آن ها را تابعی از یگان ها 
 )YPG( مدافع خلق کرد
که در تضاد با دولت ترکیه 

هستند، می داند. ترکیه 
YPG را یک سازمان 
تروریستی می خواند

منازعه اخیر در خاک 
سوریه یکی از شدید ترین 

درگیری ها در جنگ طوالنی 
مدت سوریه به شمار 
می رود، به گونه ای که 

آنتونیو گوترش، دبیرکل 
سازمان ملل را بر آن داشت 

که روز پنجشنبه فروکش 
کردن تنش ها را کاماًل 

ضروری بخواند
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نروژی صلح نوبل در بیانیه ای که امروز، جمعه ۱9 مهر )۱۱ اکتبر( منتشر کرد تالش ابیی احمد »در دستیابی به صلح و همکاری 
بین المللی و به خصوص ابتکار قاطعانه برای حل و فصل اختالف مرزی با کشور همسایه، اریتره« را دلیل اعطای این جایزه عنوان 
کرده است. این جایزه طی مراسمی در روز ۱0 دسامبر، سالروز درگذشت آلفرد نوبل، مخترع سوئدی و پایه گذار جایزه ای به همین 
نام، در اسلو، پایتخت نروژ، به نخست وزیر اتیوپی داده خواهد شد. آلفرد نوبل، مخترع دینامیت، در سال ۱895 درگذشت. ارزش 
مادی جایزه نوبل حدود نهصد هزار دالر آمریکاست. ابیی احمد علی، در ماه آوریل سال ٢0۱8 با برنامه ای حاوی بهبود اصالحات 
سیاسی، شرایط اقتصادی، ارتقای حقوق مدنی و تعمیم عدالت اجتماعی در اتیوپی به سمت 
نخست وزیری منصوب شد. او پیش از ورود به صحنه سیاست، به عنوان افسر اطالعاتی در 
ارتش این کشور خدمت کرده بود و بعدا به نمایندگی پارلمان اتیوپی و رهبری حزب »جبهه 
دموکراتیک انقالبی خلق اتیوپی« رسید. از او به عنوان سیاستمداری با برنامه های پیشرو نام 

برده می شود که در دوره کوتاه زمامداری خود دستاوردهایی هم داشته است.

دولت ائتالفی رومانی در پی کسب رأی عدم اعتماد از پارلمان این کشور، منحل شد تا رئیس جمهور دستور تشکیل دولت ائتالفی 
جدید را صادر کند. دولت رومانی روز پنج شنبه در پی ناکامی در اخذ رأی اعتماد پارلمان، سقوط کرد. به نوشته پایگاه اینترنتی 
امرجینگ یوروپ، ویوریکا دانسیال نخست وزیر رومانی با دریافت ٢38 رأی عدم صالحیت از مجموع آرای 465 نماینده و سناتور 
پارلمان رومانی، از تشکیل دولت باز ماند. این اتفاق در حالی رخ داد که حزب حاکم PSD، برای جلب نظر نمایندگان مردد، فراهم 
کردن 300 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 دشوار 
به نظر می رسد. نخست وزیر انتخابی بعدی 60 روز وقت خواهد داشت تا تشکیل کابینه دهد. 
دانسیال تا زمان تشکیل دولت جدید به عنوان نخست وزیر موقت در سمت خود باقی خواهد 
ماند. این دولت جدید در بدو تشکیل باید هزینه های خود را برای تعدیل بودجه پایین بیاورد. 
دولت دانسیال در سال ٢0۱9 میالدی حدود ۷ میلیارد یورو از بازارهای خارجی وام گرفته 

بود که بیشترین میزان از سال ٢0۱۱ محسوب می شود.

دولت رومانی سقوط کردجایزه صلح نوبل به نخست وزیر اتیوپی داده شد

شورای عالی مبارزه با فســاد عراق از ارجاع پرونده نُه نفر 
از مسئوالن بلندپایه به دستگاه قضایی این کشور خبر داد.

شبکه خبری السومریه به نقل از این شورا گزارش داد این 
ارجاع، با استناد به دستور نخست وزیر و اجرای بیانات وی در 

سخنرانی مورخ ۱۷ مهر ماه ۱398 است.
شورای مذکور تصریح کرد، این پرونده ها پس از جمع آوری 
ادله، تکمیل اقدامات اولیه و تشــکیل کارگروه هایی برای 
بررسی آن در شــورای عالی مبارزه با فساد عراق و برگزاری 
نشست های هماهنگی با دستگاه قضایی به این قوه ارجاع 

داده شد.
در این بیانیه همچنین تأکید شد که بررسی این پرونده ها 
در اولویت قرار داد تا در سریع ترین زمان ممکن رسیدگی و 

تعیین تکلیف شود.
شورای عالی مبارزه با فساد عراق اعالم کرد که پرونده های 
ارسالی، متعلق به دو وزیر، معاونان پیشین وزرای صنعت و 

معدن، حمل و نقل، آموزش عالی و بهداشــت، یک کارمند 
پیشین و چهار استاندار سابق در استان های بابل، کرکوک، 

نینوی و صالح الدین است.
عبدالمهدی چهارشــنبه هفته جاری در ســخنرانی 
برای مردم عراق گفت که دولت این کشــور در پاسخ به 
مطالبات مردم در خصوص مبارزه با فساد بسته  حمایتی 

ارائه کرده است.

محمد علی الحوثی در صفحه توئیتر خود پاسخ امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهور فرانســه را داد و گفت که بر خالف 
ادعای او، سالح های فرانســوی به طور روزانه مردم یمن را 

هدف قرار می دهند.
امانوئل ماکرون پیشتر از عربســتان سعودی خواست 
که سالح های فرانســوی برای کشتن غیرنظامیان در یمن 
استفاده نکنند. محمد علی الحوثی نوشت: تأکید ماکرون 
مبنی بر اینکه کشورش خواستار عدم استفاده از سالح های 
فرانسوی در یمن شده، دور از واقعیت است. توپخانه هرکول 
ساخت فرانسه در طول مرز زمینی یمن استفاده می شود و 
تاکنون موجب آواره شدن بیش از نیم میلیون تن از ساکنان 

مناطق مرزی شده است.
حوثی همچنین نوشت که ائتالف سعودی به طور مداوم 

از توپخانه سزار فرانسه نیز استفاده می  کند.
او در ادامه ویدئوی شبکه العربیه و سخنان فرمانده گردان 

توپخانه سعودی را منتشــر کرد که در این ویدئو به وضوح 
استفاده از توپخانه  فرانسوی نشان داده شده است.

سخنان روز گذشته رئیس جمهور فرانسه در حالی است 
که درز اسناد محرمانه  وزارت دفاع و آژانس اطالعات نظامی 
فرانسه نشان می دهد این کشور بعد از آغاز تهاجم علیه یمن، 
نه تنها فروش سالح به ائتالف سعودی را قطع نکرده بلکه با 

تداوم صادرات در کشتار مردم یمن سهم داشته است.

پرونده 9 مسئول بلندپایه عراقی به دستگاه قضا رفتیمن توپخانه های فرانسه را عامل آوارگی مردم دانست
خبرخبر


