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نیروهای کرد علیه ارتش ترکیه 
بسیج شدند

شــبکه بلومبرگ بــه نقــل از یــک مقام 
ترکیه  گزارش کــرد، نظامیان این کشــور روز 
چهارشــنبه)هفدهم مهر ماه( چهارشنبه وارد 
نواحی شمال شرق سوریه شدند تا حمالتشان را 
علیه شبه نظامیان ُکردی که مناطق نزدیک مرز 

دو کشور را در کنترل خود دارند آغاز کنند.
مقام مذکور که نام خــود را فاش نکرد گفت، 
اوایل روز چهارشنبه )هفدهم مهر ماه( یک گروه 
کوچک پیشرو از نیروهای ارتش ترکیه در دو نقطه 
از مرز وارد خاک سوریه شده  تا تدارک برای یک 
حمله گستردهتر را شروع کنند. این مقام گفت، 
این دو نقطه نزدیک به شهرهای تل ابیض و راس 

العین هستند.
این در حالی اســت که نیروهــای ُکرد هنوز 

درباره این گزارش اظهار نظری نکردند.
کمی پیش از آن نیروهای شبه نظامی ُکرد در 
کنفرانس خبری از محل شهر حسکه در شمال 
سوریه که از تلویزیون نیز پخش شد، متعهد شدند 
به این که در برابر هر گونه حمله ای از جانب ترکیه 

از خودشان دفاع کنند.
اردوغان اعالم کرده که قصــد دارد نیروهای 
شبه نظامی ُکرد را از نواحی مرزی در خاک سوریه 

مجبور به عقبنشینی کند.
به دلیل تاثیرات اقتصادی این تصمیم بر دولت 
ترکیه نیز گزارش شد که فعال واحد پول لیره ترکیه 
در اولین مراحل آغاز عملیات این کشور در خاک 

سوریه تغییر نرخ نداشته است.
خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه گفت: در ارتباط 
با این عملیات فرآیند استقرار نیروها و دیگر امور 

همچنان در دست انجام هستند.
از سوی دیگر به گزارش رویترز، نظامیان ترکیه 
با تجهیزات سنگین اقدام به تخریب موانع سیمانی 
کار گذاشته شده در مرز کردند. مقام های ترکیه 

گفتند که حمله هنوز آغاز نشده است.
از طرفی به نوشــته روزنامــه فرامنطقه ای 
القدس العربی، یک منبع در جبهه شورشــیان 
موسوم به ارتش ملی وابسته به ارتش آزاد سوریه 
اعالم کرد، حدود ۸۰۰۰ نیروی مسلح مخالف به 
اضافه نیروهای ارتش ترکیه به همراه تجهیزات 
نظامی شامل تانک و خودروهای زرهی از دروازه 
کرکمیش ترکیه عبور کرده و وارد شــهر مرزی 
جرابلس در حومه شــمال شــرقی حلب شده و 
از آن جا به جنوب شــهر جرابلس رفتند. مقصد 
آنها خط جبهــه درگیری با نیروهای ســوریه 
دموکراتیک، منطقه قسد در اطراف شهر منبج 

است.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اخیرا در 
اقدامی که نشان از تغییر ناگهانی سیاست هایش 
داشت، روز یکشنبه )چهاردهم مهر ماه( به رجب 
طیب اردوغان رئیس جمهــور ترکیه تعهد داد 
که ده ها سرباز آمریکایی مســتقر در سوریه که 
تاکنون با این نیروهای شبه نظامی ُکرد همکاری 
نزدیک داشــتند، قرار است عقب نشینی کنند و 
به این ترتیب راه برای پیش روی ترکیه بیشــتر 

باز می شود.
از ســوی دیگر به نقل از اســکای نیوز، اداره 
خودمختاری کردهای سوریه در شمال و شمال 
شرق سوریه روز چهارشــنبه در راستای اعالم 
بسیج عمومی ســه روزه از تمام شهروندان خود 
خواسته سالح به دست بگیرند و به منظور انجام 
وظایف شــان در دفاع از خاک خود و نشان دادن 
مقاومت در برابر نیروهــای ترکیه ای به مرزهای 
مشترک با ترکیه گسیل شوند. در ادامه این بیانیه 
اداره خودمختاری کردهای سوریه از عین عیسی 
آمده است: از تمام ملت کرد در مناطق کردنشین 
و سراســر جهان می خواهیم در قبال سرزمین و 
ملتشــان به وظیفه خود عمل کرده و در سراسر 
جهان و هرجایی که هستند دست به اعتراض و 
اعتصاب بزنند به خصوص در کشورهایی که مقیم 
آن جا هستند. این اداره همچنین از سازمان ملل 
با تمام نهادهایش،  آمریکا، اتحادیه اروپا،  روسیه و 
تمام کشورها و موسسات تصمیم گیر و تاثیرگذار 
در امور ســوریه خواست مســئولیت اخالقی و 
وجدانی خود را در قبال هرگونه فاجعه انسانی علیه 
ملت کرد در شمال و شمال شرق سوریه اجرایی 
کنند. این در حالی اســت که نیروهای ترکیه ای 
و شورشیان سوری مســلح آمادگی خود را برای 
شروع عملیات نظامی در شمال تکمیل کردند و 

منتظر ساعت صفر هستند.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

مبارزان بریتانیایی دور جدیدی از 
چالش های حقوقــی را آغاز کرده اند تا 
بریتانیا را بر آن دارنــد، در صورت عدم 
تبعیت بوریس جانسون از قانون و اعمال 
تأخیر در اجرای برگزیت، اتحادیه اروپا 
را مجاب کنند که این اقدام را انجام دهد.

به نوشــته خبرگزاری الجزیره،  روز 
سه شنبه به دنبال اتهام »اجرای بازی 
سرزنش احمقانه« از سوی دونالد تاسک، 
رئیس شورای اروپا به بوریس جانسون، 
نخست وزیر انگلیس، دادگاهی در این 

کشور به پیگیری این موضوع پرداخت.
شب پیش از آن دفتر نخست وزیری 
مدعی شده بود که اتحادیه اروپا منجر 
به غیرممکن شدن توافقی برای اجرای 
برگزیت شــده اســت؛ این موضوع در 
مصاحبه یک شخص ناشناس با مجله 
محافظه کار اسپکتیتور )نظاره گر( عنوان 
شده بود و این مجله نوشت که اگر بریتانیا 

وادار به مانــدن در عضویت اتحادیه به 
واســطه یک توافقی شــود که بین دو 
طرف توافق نشده باشــد، بزرگترین 
بلوک تجاری جهان )اتحادیه اروپا( را به 

چالش می کشد.
این منبع ناشــناس به مجلســه 
اسپکتیتور )که جانسون بین سال های 
1999 تا 2۰۰5 خود سردبیر آن بوده 
است(، گفت: اگر کشــورهای عضو از 
تأخیر در اجرای برگزیت حمایت کنند، 
از ســوی دولت انگلیس به عنوان یک 
دولت متخاصم کــه در امور داخلی آن 

دخالت می کند، شناخته خواهند شد.
ایــن اظهــارات تغییــر لحنــی 
تحریک آمیــز در لفاظی های انگلیس 
به شمار می رود که واکنش خشمگینانه 
تاسک را در پی داشت و نخست وزیر را 
متهم به خطر انداختــن آینده امنیت 

اتحادیه اروپا و بریتانیا کرد.
تاسک در توئیتر خود نوشت: بوریس 
جانسون، آنچنان که مسلم است، بردی 
در بازی سرزنش احمقانه وجود ندارد. 
وقتی آینــده اروپــا و بریتانیا همچون 

امنیت و منافع مردم ما در معرض خطر 
است، تو توافق نمی خواهی؟ تو تعویق در 
اجرای برگزیت نمی خواهی؟ نمی خوای 
برگزیت را ابطال کنی؟ به کجا می روی؟

البته در قلب نمایش ماجرای سیاسی 
سه شنبه، تلفن آنگال مرکل، صدراعظم 
آلمان به بوریس  جانسون نهفته بود. در 
این تماس مرکل از تصمیم جانســون 
برای پیشنهاد کشیدن دو مرز اطراف 
ایرلند شمالی اظهار ناراحتی کرد؛ اگرچه 
پیشــتر یک مرز فرضی بین انگلیس و 
جمهوی ایرلند که عضــوی از اتحادیه 
اروپا است، وجود داشت، اما با این تصمیم 
مرز گمرکی رسمی با زیرساخت هایی، با 
فاصله از مرز و ایست  و بازرسی هایی در 
طول مرز ایجاد می شود؛ اما مرز دریایی 
در دریــای ایرلند به این کشــور اجازه 
می دهد در بازار یکپارچه اتحادیه باقی 
بماند. به گفته الرنس لی، از خبرگزاری 
الجزیره که از لندن گــزارش می کرد، 
مرکل در این تماس به بوریس جانسون 

گفت: نقشه تو، راه به جایی نمی برد.
لی گفت کــه مرکل گفته اســت 

ایرلند شمالی باید همیشه در اتحادیه 
گمرکی این بلوک تجــاری بماند تا از 
تمامیــت ایرلند حفاظت شــود. حاال 
این سخنان برای دفتر نخست وزیری 
انگلیس سنگین آمده و عمال توافق برای 
برگزیت را مرده می دانند و در مصاحبه 
با اسپکتیتور عنوان کرده اند که اگر این 
دیدگاه اتحادیه اروپا است، دیگر شانسی 
باقی نمانده و نه تنهــا اکنون خبری از 
توافق نیست؛ بلکه دیگر توافقی صورت 
نخواهد گرفت. اینطور به نظر می رسد که 

آن ها به انتهای خط رسیده اند.

همزمان با تشدید جنگ لفظی بین 
لندن و بروکسل، برخی وزرای بریتانیا 
نگران هستند در صورت عدم دستیابی 
به یــک توافق پیــش از 19 اکتبر )27 
مهرماه(، امکان دارد همکاری امنیتی 

دولت با اتحادیه قطع شود.
این تاریخ، ضرب االجلی اســت که 
طبق قانون جنجالی تصویب شــده در 
مجلس انگلیس در اتحاد موســوم به 
شورش نمایندگان محافظه کار، تعیین 
شد و نخست وزیر وقت انگلیس با تعویق 
تاریخ قبلی، این تاریــخ را برای خروج 
تعیین کرد. جولیان اسمیت، وزیر ایرلند 
شمالی گفت: به صراحت می گویم که 
هرگونه تهدیدی بــرای همکاری های 

امنیتی با ایرلند غیر قابل قبول است.
مواجهه جانسون با پرونده 

Nob-Off
در اسکاتلند، صحبت از پرونده جدید 
حقوقــی تحت قانون کمتر اســتفاده 
شده Nobile Officium می شود؛ 
قانونی که فرایند های ناب آف خوانده 
می شود؛ بر اساس این قانون، شاکیان از 
دادگاه می خواهند که در صورت امتناع 
جانســون از تأخیر در اجرای برگزیت، 

اتحادیه اروپا وارد ماجرا شود.
شکایت مشــابهی که روز دوشنبه 
انجام شــده بود، پس از آنکــه دولت 
تضمیــن داد که مطابــق قانون عمل 
می کند و برگزیت را به تعویق می اندازد، 
ناکام ماند. این در حالی بود که جانسون 
شخصاً  در مصاحبه با رسانه ها گفته بود 

که چنین تصمیمی ندارد.
بر اســاس اعالم صریح دادگاه، در 
صورتی که وزرای دولت یا وکالیشــان 
نتوانند بر اساس ادعاهای خود در دادگاه 
عمل کنند، عواقب بسیار جدی منتظر 

آن ها خواهد بود.
مبارزان ایــن موضــوع را به بحث 
گذاشــته اند که عدم تمکین به حکم 
دادگاه در تاریــخ 19 اکتبــر می تواند 
چالش های حقوقی گســترده ای را به 
دنبال داشته باشد؛ اما منتظر ماندن برای 
تاریخ 19 اکتبر و عدم تمکین جانسون 

منجر به خــروج خــودکار انگلیس از 
اتحادیه می شود و پس از آن نمی توان 
انتظار داشت جانسون در دادگاه اتحادیه 

محاکمه شود.
با این حــال این مبــارزان عنوان 
می کنند کــه  دادگاه وعده دولت برای 
تعهد به این موضــوع را در حال حاضر 

پذیرفته است.
جولیان ماوگام، یکی از وکالی ارشد 
که این پرونده را در دادگاه مطرح کرده 
است به خبرنگاران در بیرون از دادگاه 
گفت: حدس مــن این اســت که این 
موضوع را تا 21 اکتبــر کش بدهند. از 
دید من دادگاه می خواهد منتظر بماند تا 
ببیند تا آن موقع چه اتفاقی می افتد بعد 
وارد این دایره سختی شود. هیچ یک از ما 
نمی خواهد نخست وزیری داشته باشد 
که فرایندهای دادگاه را تحقیر کند. من 
نخســت وزیری می خواهم که از قانون 
تمکین کند و البته همــه باید چنین 

نخست وزیری بخواهند.
او ادامه داد: و اگر او از قانون تمکین 
کند، نیازی به اقدام دادگاه یا شــخص 
دیگری در تاریخ 21 اکتبر نیست. ولی 
اگر او این کار را انجام ندهد، آنوقت با یک 
بحران سیاسی واقعی مواجه خواهیم 
شــد و بعد باید گام های بعدی را انجام 
دهیم. مایکل گــری، تحلیل گری که 
شاهد فرایند دادگاه بود، گفت: در واقع 
شاکیان این پرونده امیدوارند این دادگاه 
بتواند به عنوان اقدام اسکاتلند اجرای 
قانون را تضمین و اجرای برگزیت بدون 

توافق را متوقف کند.

نقشه های نخست وزیر انگلیس نقش بر آب شد

بازی پوشالی جانسون
مجله اسپکتیتور نوشت که 

اگر بریتانیا وادار به ماندن در 
عضویت اتحادیه به واسطه 
یک توافقی شود که بین دو 

طرف توافق نشده باشد، 
بزگترین بلوک تجاری 

جهان )اتحادیه اروپا( را به 
چالش می کشد

منتظر ماندن برای تاریخ 
19 اکتبر و عدم تمکین 

جانسون منجر به خروج 
خودکار انگلیس از اتحادیه 

می شود و پس از آن 
نمی توان انتظار داشت 

جانسون در دادگاه اتحادیه 
محاکمه شود

به گزارش یورو نیوز، هورست زهوفر با حضور در نشست وزرای کشورهای اروپایی در بروکسل هشدار داد که ممکن 
است بحران مهاجرت سال 2۰15 دوباره برای اروپا تکرار شود.

وزیر کشور آلمان در نشســت برکســل گفت: باید رویکردی هماهنگ برای حل موضوع پناهجویان اتخاذ کرد. به 
کشورهای اروپایی در مورد هجوم مهاجران هشدار می دهد که پیش از این کشورهایی مانند یونان و قبرس در مورد ورود 
بی سابقه مهاجران به این کشورها از مرزهای ترکیه هشدار داده بودند. وزرای اتحادیه اروپا برای بحث در مورد مهاجرت 
نشست همه جانبه تشکیل دادند، زیرا یونان دوباره به دروازه اصلی اروپا برای افرادی که از جنگ و فقر در خاورمیانه، آسیا 
و آفریقا فرار می کنند، تبدیل شده است. آلمان در ســال 2۰15 پذیرای ۸9۰ هزار پناهجو بود. دولت آلمان اعالم کرده 

بهمنظور کنترل شدیدتر مرزهای خود با کشورهای همسایه از جمله اتریش شمار بازرسیهای مرزی را افزایش می دهد.
سیاست درهای باز آنگال مرکل صدراعظم آلمان به روی پناهجویان در سال 2۰15، 

برای وی هزینه سنگینی داشت و وی با انتقادهای بسیاری رو به رو شد.
این سیاست از محبوبیت مرکل در آلمان کاست و به شکست این سیاست مدار در 
رشته انتخابات منطقه ای منجر شد. وی، سرانجام از رهبری حزب دموکرات مسیحی 

آلمان کناره گیری کرد.

وزارت دارایی روسیه اعالم کرد: مسکو و آنکارا توافقنامه ای را امضا کردند که براساس آن پرداخت های دو کشور از این 
پس با ارزهای ملی صورت خواهد گرفت.

براساس بیانیه ای که از سوی وزارت دارایی روسیه منتشر شده است، این توافقنامه را وزیران دارایی روسیه و خزانه داری 
و دارایی ترکیه با هدف گســترش و تحکیم همکاری های مالی و بین بانکی و نیز تامین شرایط بدون وقفه پرداخت ها 
میان مراکز اقتصادی دو طرف امضا کردند. والدیمیر پوتین یک ماه پیش خبر داده بود که مسکو و آنکارا در حال تنظیم 
موافقتنامه دولتی برای افزایش پرداخت ها با ارزهای ملی هستند. وی که در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رجب طیب 
اردوغان همتای ترکیه ای خود در حاشیه نمایشگاه هوافضای ماکس روسیه در شهر ژوکوفسکی سخن می گفت، با اشاره 
به تنظیم این موافقت نامه برای افزایش پرداخت ها با ارزهای ملی دو کشور گفت: این اقدام به منظور تامین شرایط برای 

خدمات بدون نقص بانکی میان دو کشور صورت  می گیرد.
روســیه با چین و هند در پرداخت های مالی از ارزهای ملی دو کشور استفاده 
می کند. مســکو در حال اجرای چنین طرحی برای اســتفاده از ارزهای ملی در 
همکاری های خود با ایران نیز است تا از تاثیر تحریم های آمریکا بر روابط مالی دو 

کشور و قدرت دالر بکاهد.

روسیه و ترکیه برسر استفاده از ارزهای ملی به توافق رسیدندهشدار آلمان به تکرار بحران مهاجرت در اروپا

سفارت چین در واشنگتن روز چهارشنبه )هفدهم 
مهر ماه( به شدت به اقدام آمریکا در اعمال ممنوعیت 
صــدور روادید برای برخــی از مقامات ارشــد چینی 
اعتراض کــرد و آن را نقض معیارهــای اولیه حاکم بر 
روابط بین الملــل توصیف کرد. به گــزارش رویترز، 
سخنگوی سفارت چین در واشنگتن گفت: اقدام آمریکا 
نقض جدی معیارهای اولیه حاکم بر روابط بین الملل، 
مداخلــه در امور داخلی چیــن و تضعیف منافع چین 
به شمار می آید. سخنگوی سفارت چین اضافه کرد که 
منطقه سینکیانگ چین موضوعات ادعایی آمریکا در 
زمینه حقوق بشری نداشته و ادعاهای واشنگتن صرفا 

دستاویز ساختگی برای مداخله است.
مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا نیز خبر داد: 
من اعالم می کنم: محدویت هــای صدور روادید برای 
مقامات دولت چین و حزب کمونیســت این کشور که 
در بازداشت یا اقدام علیه ایغورها در سینکیانگ چین 

نقش داشتند اعمال می شود. خانواده این مقامات نیز 
ممکن است تحت چنین محدودیت هایی قرار بگیرند.

پیش تر نیز وزارت بازرگانی آمریکا 2۸ نهاد چینی را 
در ارتباط با منطقه خودمختار سینکیانگ چین تحت 

تحریم قرار داده بود.
دولت چین هرگونه اقدام خشونتآمیز علیه ایغورها 
را رد کرده و از مقامات آمریکایی نیز خواسته تا در امور 

داخلی این کشور مداخله نکند.

مسئوالن و شــاهدان اعالم کردند، امارات برخی از 
نیروهای خود در شــهر عدن در جنوب یمن را خارج 
کرده اســت در حالی که گفته  می شود ائتالف نظامی 
عربی به سرکردگی عربستان برای پایان جنگ قدرت 
بین دولت مستعفی یمن و جدایی طلبان جنوب در شهر 
تالش می کند. مسئوالن به خبرگزاری رویترز گفتند، 
کاروانی از نیروهای اماراتی سوار یک کشتی نظامی در 

بندر نفتی البریقه در نزدیکی پاالیشگاه عدن شدند.
چهار منبع مطلع از مذاکــرات گفته بودند، دولت 
مستعفی یمن مورد حمایت عربستان و شورای انتقالی 
جنوب یا همان جدایی طلبان مورد حمایت امارات در 
آستانه امضای توافقنامه ای هستند که به درگیری ها در 
عدن خاتمه می دهد و به این ترتیب نیروهای سعودی به 
طور موقت مسئولیت امنیت شهر را به دست می گیرند. 
شورای انتقالی جنوب جزئی از ائتالف سنی است که 
در مارس 2۰15 وارد جنگ یمن شد تا دولت عبدربه 

منصور هادی،  نخست رئیس جمهور فراری و مستعفی 
یمن را به قدرت بازگرداند. منصور هادی در پی این که 
انصاراهلل، صنعا را به دســت گرفت متواری شــد و به 

عربستان گریخته بود.
جدایی طلبان که خواهان خودمختاری در جنوب 
یمن هستند در اوت )مرداد ماه( علیه دولت مستعفی 
شــورش کرده و بر مقرهای موقتی دولت مستعفی در 

عدن تسلط یافتند.

شاهدان عینی به رویترز گفتند

امارات برخی نیروهای خود را از یمن خارج کرد
ارزیابی دولت چین از  محدودیت صدور روادید 

آمریکا ناقض معیارهای روابط بین الملل است

خبرخبر


