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اردوغان خبر داد:
استفاده از نیروهای زمینی 

در عملیات نظامی سوریه و عراق

رئیس جمهور ترکیه تأکید کرد که عملیات نظامی در 
شمال سوریه و عراق محدود به حمالت هوایی نخواهد بود 
و در صورت نیاز از نیروهای زمینی نیز استفاده خواهد شد. 
به گزارش اسکای نیوز، رجب طیب اردوغان حین بازگشت 
از قطر در گفتگو با خبرنــگاران گفت: عملیات هوایی در 
شمال عراق و ســوریه موفقیت آمیز بود. در این عملیات 
حدود ۷۰ جنگنده و پهپاد شرکت کردند. ما ۸۹ هدف را 
با موفقیت منهدم کردیم که شامل پناهگاه ها، مخفیگاه ها 
و تونل ها، انبارهای مهمات، مقرها و پادگان های آموزشی 
تروریســت هایی بود که کشــور و امنیت مرزهای ما در 
شمال سوریه و عراق را تهدید می کنند. در زمان کنونی ۴۵ 
هدف تروریستی در عمق ۱۴۰ کیلومتری شمال عراق و 
۴۴ هدف در عمق ۲۰ کیلومتری سوریه مورد حمله قرار 
گرفتند. با خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه دیدار کردم و او مرا 
در جریان آخرین تحوالت گذاشت. وی گفت که مذاکراتی 
با رؤسای جمهور آمریکا و روسیه درباره عملیات هوایی 

پنجه-شمشیر در شمال سوریه و عراق نداشته است. 
اردوغان افــزود: جو بایدن، رئیــس جمهور آمریکا و 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه می دانند که ما 
می توانیم هر زمان که بخواهیم این عملیات را انجام دهیم. 
ما منتظر اجازه هیچ کسی نمی مانیم و آمریکا از این به بعد 
باید این را خوب بفهمد. اردوغان گفت: بسیار ناراحتیم از 
اینکه هم پیمان ترکیه در ناتو )آمریکا( در سال های اخیر 
هزاران کامیون مهمات و ســالح برای مناطق سوری که 
تروریست ها در آنجا فعال هستند، فرستاده است. این روند 
از دوره باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا ادامه داشته است 
و در دوره بایدن نیز تغییری نکرده است. اردوغان گفت: 
عملیات نظامی در شمال سوریه و عراق قطعا محدود به 
حمالت هوایی نخواهد بود و بعد از بررســی و مشورت از 
نیروی زمینی نیز استفاده خواهد شد. ستاد ارتش ترکیه 
و وزارت دفاع درباره مشــارکت نیــروی زمینی تصمیم 

خواهند گرفت. 
پیش از این روزنامه ینی شــفق ترکیــه گزارش داد، 
عملیات هوایی ترکیه در شمال سوریه می تواند اولین گام 
به سوی عملیات زمینی باشد. پیشتر خبرگزاری کردی 
فرات )ANF( گزارش داده بود که ترکیه بار دیگر به شهر 
کوبانی در شمال سوریه حمله هوایی کرده است. فرهاد 
شامی، رئیس مرکز رسانه ای نیروهای سوریه دموکراتیک 
شامگاه در توییتر نوشت که هواپیماهای ترکیه در حال 
حمله به شهر کوبانی هســتند. به دنبال آن خبرگزاری 
آناتولی به نقل از وزارت دفــاع ترکیه گزارش داد که یک 
عملیات هوایی علیه ی پ گ در شــمال سوریه و شمال 

عراق در حال انجام است.
    

کره شمالی: 
گوترش عروسک خیمه  شب  بازی 

آمریکا است

وزیر خارجه کره شــمالی دیروز )دوشنبه( نسبت به 
اقدام دبیرکل سازمان ملل مبنی بر محکومیت وضعیت 
شــبه جزیره کره ابراز تاســف و این دبیرکل را عروسک 
خیمه شــب بازی آمریکا توصیف کرد. به گزارش تاس، 
خبرگزاری رسمی کره شمالی موسوم به کی .سی .ان. ای در 
گزارش خود به نقل از »چو سون هی« وزیر امور خارجه کره 
شمالی نوشت: آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد 
این واقعیت را که آمریکا و دست نشانده هایش مسائل و امور 
داخلی کره شمالی را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع 
می دهند تا علیه پیونگ یانگ فشاری را اعمال کنند، نادیده 
گرفت. این امر خود به خوبــی ثابت می کند که دبیرکل 

سازمان ملل عروسک خیمه شب بازی آمریکاست. 
این دیپلمات ارشد کره شمالی با اشــاره به اظهارات 
گوترش در تاریخ ۱۸ نوامبر مبنی بــر اینکه تمرینات و 
رزمایش های جمهــوری دموکراتیک خلــق کره برای 
دفاع از خــود، نوعی تحریک به حســاب می آید، گفت: 
من اغلب دبیرکل سازمان ملل را عضوی از کاخ سفید یا 
وزارت امور خارجه آمریکا تلقی می کنم. من قویا نسبت 
به رویکرد بسیار شرم آور دبیرکل سازمان ملل و اهداف و 
اصول منشور سازمان ملل که گویا وظیفه آن حفظ عدالت 
و برابری در تمامی زمینه ها است، ابراز تاسف می کنم. وزیر 
خارجه کره شمالی هم تمرینات جنگ هسته ای آمریکا را 

تحریک آمیز خواند.

جهان نما

فرشاد گلزاری

مداخله دولت ها در حوزه های نفوذ 
سنتی کشور دیگر به نوعی می تواند 
یک روند و در نهایت یک عکس العمل 
سیاســی در نظام بین الملل به شمار 
بیاید که قدمتی به طول تاریخ دارد. 
اینکه چنیــن اقداماتــی را در وهله 
اول روند و در فاز نهایی عکس العمل 
سیاسی می نامیم به این دلیل است که 
عموماً دولت ها از نفوذ رقبای خود در 
حوزه های نفوذشان به انحای مختلف 
باخبر می شوند و حتی ممکن است در 
این میان هیچ اعتراضی بدان نکنند. 

به عنوان مثــال روس ها در قضیه 
اوکراین به خوبی از سال ۲۰۱۴ به بعد 
به این جمع بندی رســیده بودند که 
ایاالت متحده در حال مداخله پنهان 
و آشکار در این کشور است و به نوعی 
پای خود را بر تمام منافع مسکو نهاده 
اســت، اما واقعیت غیرقابل انکار این 
اســت که مداخله آمریکا در اوکراین 
به سال ها قبل از ۲۰۱۴ برمی گردد. 
بدین جهت زمانی که روس ها در نقطه 
آخر مشاهده کردند منافع در اوکراین 
به صورت گسترده دستخوش تهدید 
قرار گرفتــه، در ۲۴ فوریــه، حمله 
نظامی به اوکرایــن را طراحی و اجرا 
کردند. اینجا دقیقاً همان جایی است 
که روس ها در ابتدا یــک »روند« را 
مشاهده می کنند و در نهایت زمانی 
که دیگر نمی توانند بــا حریِف خود 
مماشات کنند، برخورد سلبی انجام 
می دهند که ایــن تقابل دقیقاً همان 

»عکس العمل« به حساب می آید. 
اینکه روســیه عکس العمل را در 
قالــب نظامی به ســمع و نظر طرف 
مقابــل یعنی ایاالت متحــده و اروپا 
می رساند موضوعی است که عموماً 
در دنیای امروز صرفاً در مورد مسکو 
صدق می کند و این مساله با سیاست 
خارجی تهاجمی روس ها درآمیخته 
است. بر همین اساس اگر بخواهیم به 
شرایط فعلی نظم جهانی کنونی نگاه 
کنیم، متوجه می شویم که نمونه های 
بسیاری از مداخله در جغرافیای نفوذ 
کشورها از ســوی دولت های حریف 
در حال انجام اســت و با اوضاع وخیم 
سیاســی- اقنصادی حاکم بر نظام 
بین الملل این رونــد در حال تندتر 
شدن اســت. یکی از این مداخله ها 
که اتفاقاً پای اصلی آن روسیه  است، 

نفوذ این کشور در قاره آفریقا است که 
حاال صدای پاریس را به آسمان بلند 

کرده است. 
واقعیت غیر قابل انکار این اســت 
که فرانسوی ها همانند بریتانیایی ها 
از زمان امضای توافق سایکس- پیکو 
در سال ۱۹۱6 میالدی تاکنون به این 
سمت و سو رفته اند که همچنان باید بر 
نام ننگین استعمار سرپوش گذاشت 
اما در عمل این روند را ادامه داد! شاید 

برخی مخاطبان همانند عموم جامعه 
بر این عقیده باشــند که استعمار به 
شکل قدیمی آن از بین رفته است اما 
این تحلیل کاماًل غلط است؛ چراکه 
فرانسوی ها هنوز در کشورهایی مانند 
مالی، چــاد، نیجریه، نیجــر و غیره 

همانند قرن ها پیش نفوذ دارند. 
بــه عنــوان مثــال بســیاری از 
شرکت های مخابراتی و اپراتورهای 
تلفن همراه در کشورهای آفریقایی 
منتســب به فرانسه اســت. عالوه بر 
این موضــوع باید توجه داشــت که 
شرکت های تهیه و توزیع مواد غذایی 
و دارویی در قاره سیاه عموماً یا ملیت 
فرانســوی دارند یا اگر هم نداشــته 
باشند و چند ملیتی محسوب شوند، 
فرانســوی ها در آن ســهام دار کالن 
و عمده هســتند. دلیل ایــن امر هم 
 نفوذ این کشور از قرن ها قبل در این 

قاره است.

هشدار الیزه به کرملین! 
در ایــن میان باید توجه داشــت 
که فرانســوی ها صرفاً به دنبال نفوذ 

اقتصادی در کشــورهای آفریقایی 
نیســتند، بلکه آنها از منظر سیاسی 
هنــوز هم اعمــال نفوذ خــود را در 
باالترین حد دنبال می کنند و عالوه بر 
آن ارتش فرانسه پایگاه های متعددی 
در قاره ســیاه دارد که در امتداد آن 
آموزش نظامیان کشورهای آفریقایی 
را هم طی دهه های گذشته به عهده 

داشته اند. 
با این تفاسیر، گویا امانوئل مکرون، 
رئیس جمهوری فرانســه نه تنها از 
این رونــد ناراضی اســت، بلکه حاال 
روســیه را متهم به اعمال نفوذ بیش 
از حد در آفریقا کرده است. او دیروز 
)یکشنبه( روسیه را به تقویت تبلیغات 
ضد فرانســوی در این قاره به منظور 
دســتیابی به اهداف »جاه طلبانه« و 
»غارتگرانه« این کشور در دولت های 

آفریقایی، متهم کرد. 
مکرون در مصاحبه ای با »شبکه 
تلویزیونــی مونــدا« در حاشــیه 
کنفرانس کشورهای فرانسوی زبان 
در تونس اعالم کرد کــه یک پروژه 
غارتگری وجــود دارد که اطالعات 

غلط و نادرست را به طرف کشورهای 
آفریقایی سوق می دهد و باید بگویم 
این پروژه  سیاســی توسط روسیه و 
گاهی اوقات توســط متحــدان این 
کشور تامین مالی شــده است. او در 
جایی دیگر از ســخنانش اعالم کرد 
که تعــدادی از قدرت هــای جهان 
می خواهند نفوذ خــود را در آفریقا 
گسترش دهند و پاریس فکر می کند 
که آنها ایــن کار را با هــدف ضربه 

زدن به فرانســه و زبان فرانســوی، 
کاشــتن بذر شــک و از همه مهم تر 
 تعقیب یک ســری منافع مشخص 

انجام می دهند. 
این ســخنان مکــرون در حالی 
مطرح شــده که او اوایــل ماه جاری 
میالدی رســما خــروج نیروهای 
فرانسوی از کشور مالی را اعالم کرد 
و به هشت ســال ماموریت مبارزه با 
تروریســم در این کشور غرب آفریقا 
پایان داد. از ســوی دیگر باید توجه 
داشت که فرانســه پس از به قدرت 
رسیدن ارتش مالی در کودتای ۲۰۲۰ 
در بحبوحه قطع روابط، نیروهای خود 
را از این کشــور خارج کرد در مقابل 
رهبران نظامــی مالی »گروه واگنر« 
مرتبط با کرملیــن را برای کمک به 

مبارزه با افراط گرایان دعوت کرد. 
در این رابطه خبرگزاری فرانسه 
هم چندی پیش اعالم کرده بود که 
همزمان با مطرح شــدن ادعاهایی 
دال بر اینکه نیروهــای گروه واگنر، 
شبکه ای از شــرکت های خصوصی 
که توســط یکی از متحدان نزدیک 
کرملین اداره می شــود در قتل عام 
صدها غیرنظامی دســت داشتند، 
مقامات غربی به شــدت نســبت به 
حضور مزدوران روسی در مالی نگران 
هستند اما روسیه این ادعای آنها را رد 

کرده است. 
اینکه اتحادیه اروپا سال گذشته با 
اشاره به اقدامات این گروه در مالی و 
لیبی تحریم هایــی را علیه این گروه 
و هشــت تن از اعضــای کلیدی  آن 
اعمال کرد به نوعی نشان می دهد که 
احتماالً عالوه بر منافع فرانسه، منافع 
سایر کشورهای اروپایی هم در آفریقا 
زیر تیغ مســکو قرار گرفته است. در 
این میان کسانی هم هستند که نفوذ 
روسیه و رقابت غرب با این کشور در 
قاره آفریقا را برای خودشــان تهدید 

می دانند. 
به عنوان مثال حدود دو ماه پیش 
ســیریل رامافوزا، رئیس جمهوری 
آفریقــای جنوبــی اعالم کــرد که 
پیش نویس الیحه جدید در کنگره 
آمریکا که تحریم هــای جدید ضد 
روسیه را در ارتباط با فعالیت مسکو 
در آفریقا اعمــال می کند، برای قاره 
ما )آفریقــا( خطرناک اســت. حال 
بار دیگــر جدال مســکو و پاریس با 
یکدیگر با محوریت قاره سیاه به جایی 
رســیده که می تواند موجب تشدید 

رقابت های نظامی و امنیتی شود.

مکرون روسیه را به نفوذ غارتگرانه در آفریقا متهم کرد؛

جدال پاریس- مسکو بر سر قاره  سیاه

اینکه اتحادیه اروپا سال 
گذشته با اشاره به اقدامات 

»گروه واگنر« در مالی و 
لیبی تحریم هایی را علیه 

این گروه و هشت تن از 
اعضای کلیدی  آن اعمال 

کرد به نوعی نشان می دهد 
که عالوه بر منافع فرانسه، 

منافع سایر کشورهای 
اروپایی هم در آفریقا زیر 

تیغ مسکو قرار گرفته است

واقعیت غیرقابل انکار 
این است که فرانسوی ها 

همانند بریتانیایی ها 
از زمان امضای توافق 

سایک- پیکو در سال 
1916 میالدی تاکنون به 

این سمت و سو رفته اند که 
همچنان باید بر نام ننگین 
استعمار سرپوش گذاشت 

 اما در عمل این روند را 
ادامه داد!

مدیرکل آژانس جرایم ملی انگلیس گفت، سالح های 
غربی ممکن اســت از اوکراین قاچاق شوند و به دست 
جنایتکاران و تروریست ها برسند. پیشتر مسکو تخمین 
زده بود که هر ماه تسلیحاتی به ارزش یک میلیارد دالر 
از اوکراین خارج می شود.گریم بیگار، مدیرکل آژانس 
جرایم ملــی انگلیس به ســاندی تایمز گفت: مانند هر 
درگیری ای، زمانی که اسلحه به داخل سرازیر می شود، 

خطر برگشــت در مســیر مخالف وجود دارد. در پایان 
این درگیری، تســلیحات مازادی هست که به دستان 
مجرمان و تروریست ها می رسد. این مقام انگلیسی که در 
ماه اوت ریاست این نهاد را بر عهده گرفت، گفت که پلیس 
انگلیس و اروپا مراقب هفت تیر، مسلسل و نارنجک هایی 
که از خیابان ها سر درمی آورند، هستند. علی رغم دریافت 
تضمین هایی از رئیس پلیس ملی اوکراین مبنی بر اینکه 
تسلیحات غربی مورد حسابرسی قرار می گیرند، او گفت 
که یوروپل و ســایر آژانس های مجری قانون اروپا همه 
در حال پیگیری این موضوع هســتند. مدیرکل آژانس 
جرایم ملی انگلیس گفت که نهاد تحت نظرش هنوز هیچ 
مدرکی مبنی بر دستیابی مجرمان به سالح از اوکراین به 
دست نیاورده است. با این حال، اینترپل و یوروپل هر دو 
هشدار داده اند که تسلیحات به ناچار از این کشور خارج 

شده و در نهایت به بازار سیاه خواهد رسید.

انگلیس: تسلیحات ارسالی به اوکراین در دست تروریست ها است!
خبر

مقامــات آمریکایــی و فیلیپینی اعــالم کردند، 
واشنگتن به دنبال توسعه حضور نظامی اش در فیلیپین 
تحت معاهده دفاعــی ۲۰۱۴ میالدی اســت؛ یکی از 
ابتکارعمل هایی که در جریان سفر معاون رئیس جمهور 
آمریکا به مانیل که متمرکز بر دفاع از این متحدش در برابر 
ادعاهای قلمرویی وسیع چین است، به بحث گذاشته 
خواهد شد. به گزارش آسوشیتدپرس، کاماال هریس، 

معاون رئیس جمهور آمریکا دیروز )دوشنبه( در جریان 
سفر دو روزه اش به فیلیپین که شامل سفر به استان غربی 
پاالوان در دریای مورد مناقشه چین جنوبی می شود، با 
فردیناند مارکوس جونیور، رئیس جمهور و دیگر مقامات 
این کشور دیدار و گفت وگو خواهد کرد. انتظار می رود 
هریس در جریان این سفر بار دیگر بر تعهد آمریکا به دفاع 
از فیلیپین تحت پیمان دفاع متقابل ۱۹۵۱ در شرایطی 
که نیروها، کشــتی ها و جنگنده های فیلیپینی در این 
آب های مورد مناقســه مورد حمله قرار گیرند، تاکید 
کند. معاونین کاماال هریــس در بیانیه ای اعالم کردند: 
آمریکا و فیلیپین به عنوان دو دوســت، شریک و متحد 
در کنار یکدیگر ایستاده اند. آمریکا اکنون و همیشه به 
دفاع قاطعانه از فیلیپین متعهد است. کاماال هریس در 
جریان این ســفر ارائه کمک های آمریکا به فیلیپین را 

کلید خواهد زد.

خبر

آمریکا به دنبال توسعه حضور نظامی در فیلیپین است

وزارت خارجه کره جنوبی روز دوشــنبه اعالم کرد 
دفتر نمایندگی کره جنوبی در ناتو رسما هفته آینده در 
بروکسل فعال می شــود. به گزارش یونهاپ، یون سون 
ســو به عنوان رئیس این دفتر نمایندگی انتخاب شده 

است. وی قرار است امروز )سه شنبه( اعتبارنامه خود را 
به ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو در بروکسل تقدیم و 
وظایف رسمی خود را آغاز کند. به گفته وزارت خارجه 
کره جنوبی ســئول تصمیم دارد روابط دو جانبه خود با 
ناتو را بیشــتر نهادینه کند و در فعالیت های مربوط به 
موضوعات مختلف که توسط ناتو انجام می شود از جمله 
فعالیت های مربوط به دفاع سایبری و تغییرات اقلیمی 
حضور فعاالنه ای داشته باشد. طبق توافق های انجام شده 
میان سئول و ناتو در تابســتان امسال، دو طرف جدای 
از همــکاری در زمینه های نظامی و امنیتی، شــراکت 
و همکاری اســتراتژیک جدیدی خواهند داشــت تا با 
چالش های چندجانبه و تهدیدات امنیتی مواجهه شوند.

فرمانده ارتش لبنان در سالروز استقالل این کشور اعالم 
کرد که مأموریت اصلی ارتش مقابله با رژیم صهیونیستی و 
طمع ورزی های آن و تروریسم و طرح های خرابکارانه آن 
است. به گزارش النشره، ژوزف عون، فرمانده ارتش لبنان 

در هفتاد و نهمین سالروز اســتقالل این کشور گفت: ما 
درحالی روز استقالل را گرامی می داریم که کشورمان در 
شرایط حساسی است و همگان باید در این شرایط آگاهی و 
حکمت و مسئولیت پذیری داشته باشند و به خاطر منافع 
ملی لبنان تالش کنند. استقالل ثمره مبارزه شرافتمندانه 
لبنانی ها و چالش های سرنوشت سازی است که با وحدت 
و اراده خود بر آن پیروز شدند. وی گفت: دستاورد ترسیم 
مرزهای دریایی بارقه امیدی برای کشور ما و گام مهمی 
برای حل بحران کنونی از طریق سرمایه گذاری در بخشی 
اساسی از منابع طبیعی مان اســت. این دستاورد نیاز به 
حمایت نهادهای کشور دارد و امیدواریم این حمایت ها 

حاصل شود.

فرمانده ارتش لبنان: مأموریت اصلی مقابله با اسرائیل استدفتر نمایندگی کره جنوبی در ناتو فعال می شود


