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انصاراهلل:
 خبری از جایزه 
بن سلمان نیست

یک منبع مطلــع از تماس های جاری درباره 
آتش بس در یمن تاکید کــرد، با توجه به فضای 
ناشی از توافقنامه ســوئد و آتش بس الحدیده در 
پی قتل جمال خاشقجی و نیز بعد از دو حمله به 
تاسیسات آرامکو و عملیات نجران عربستان به 

دنبال خرید زمان است.
به گزارش روزنامه لبنانی االخبار، به گفته این 
منبع، آتش بس در نظر انصــاراهلل »کاالیی برای 
بازاریابی« نیست. انصاراهلل تاکید می کند، یا توقف 
حمالت و برداشتن محاصره یا ناگزیر خواهد شد 
گام هایی برای ملزم کردن طــرف مقابل جهت 

حرکت در مسیر راه حل فراگیر بردارد.
این منبع مطلع به تماس ها در امور یمن اعالم 
کرد، طرف ســعودی صحبت های زیادی درباره 
آتش بس و قبول طرح صلح شورای عالی سیاسی 
یمن مطرح می کند در واقع حرف زیاد زده می شود 
اما از عمل خبری نیست. این منبع مطلع می گوید، 
تبادل ابتکارعمل ها صورت گرفته و تغییر عملی 
تنها محدود به این اســت که آمریکا و عربستان 
تصمیم گرفتند مستقیما با حوثی ها و نه از طریق 

واسطه مذاکره کنند.
وی تصریــح کــرد: قربانــی اول ایــن 
میانجی گری ها تیم دولت مستعفی یعنی دولت 

عبدربه منصور هادی یا گروه امارات بود.
به گفته این منبع، این تغییر رویکرد ریاض به 
دلیل فشارهای جهانی اســت که بعد از حمله به 
تاسیسات آرامکو شدت یافت و بعد از آن عملیات 
»نصر من اهلل« اعالم شــد، محافــل غربی نیز از 
این امر سوء استفاده کرده و از طریق رسانه های 
جهانی به منظور اهرم فشار بر محمد بن سلمان 
ولیعهد سعودی استفاده کردند. این منبع درباره 
اقدامات مارتین گریفیث، فرستاده سازمان ملل 
به یمن نیز تصریح کرد: او حامل ایده هایی مثبت 
از جانب آمریکا و عربستان برای برقراری آرامش 
و آتش بس بود و از سازوکارهایی احتمالی برای 
اجرای روند آتش بس سخن به میان آورد. گریفیث 
حامل پیشنهاداتی جزئی درباره شکستن محاصره 
فرودگاه صنعا و بنادر دریایی بود و از امکان دادن 
مجوز به عبــور برخی نفتکش ها بــرای تخلیه 
محموله هایشان در الحدیده و نیز اجازه دادن به 
برخی پروازها از فرودگاه بین المللی صنعا البته 
منحصرا به فــرودگاه قاهره جهــت انتقال تنها 

زخمی ها و بیماران خبر داد.

براساس طرح های سازمان ملل، این نهاد باید 
تعهد طرفین را که نمی توان بی حد و مرز باشد، در 
قبال توقف خصومت ها و حمالت در تمام مناطق 
تضمین کرده و کشــتی های حامل نفت و مواد 
غذایی توقیف شده در ساحل الحدیده را آزاد کند 
در مقابل انصاراهلل نیز از حمالت به عمق سعودی 
و حمالت موشــکی و پهپادی خود دست بردارد 
و به کشتی های کشــورهای متخاصم در تمام 

گذرگاه های دریایی تعرضی نکند.
اما انصــاراهلل تقریبا تصویــری متفاوت تر را 
مطرح می کنــد مبنی بر اینکه باید فشــارهای 
انسانی بر ســاکنان مناطق یمن به ویژه مناطق 
تحت کنترل این گروه کاهش یابد و بدون پذیرش 
هیچ شرطی این اقدام صورت بگیرد به خصوص 
که ماهیت حمالت و ســطح فشــار سیاسی به 
کشورهای متخاصم در میدان اجازه چنین شرط 
و شروط گذاشتن را نمی دهد. از این رو انصاراهلل 
به اکثر میانجی گرها از هیئت های انگلیســی و 
عراقی و عمانی گفته آتش بس جزئی و پراکنده 
و غیرمنســجم را قبول ندارد و تنها طرح هایی با 
ماهیت انسانی مثل تبادل اسیران و بازداشتی های 
دو طرف یا تسهیل عبور کمک های انسانی مقابل 
توقف تجاوزات و حمالت به برخی تاسیســات 
حساس در داخل سعودی را می پذیرد، در حالی 
که هم پیمانان عربستان می گویند،  بن سلمان نیاز 
به پاداش و جایزه دارد و لــو ظاهری تا به او اجازه 
توقف جنگ را بدهد اما انصــاراهلل کامال اعطای 
هرگونه پاداش به بن سلمان را به دلیل جرایمش 
رد می کند و حتی هشدار می دهد که او در حال از 
دست دادن فرصت است و خیلی زود با مشکالت 
بزرگتر روبه رو می شود. درگیری ها این بار به داخل 
عربستان کشیده خواهند شد و در آن زمان دیگر 
تالش های میانجی گرانه فایده ای ندارند و او در 
برابر آزمایش نهایی درباره حمایت واشــنگتن و 

کشورهای غربی دیگر از خودش قرار دارد.

جهاننما
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کاخ ســفید در یک تغییــر رویه 
ناگهانی در سیاست های پیشین ارتش 
آمریکا در سوریه، اعالم کرد که ترامپ، 
رئیس جمهور با عملیات نظامی ترکیه 
موافقت کــرده اســت؛ عملیاتی که 
می تواند منجر به انهدام نیروهای کرد 
در نزدیکی مرز سوریه شود؛ در حالی 
که عنوان می شــد این نیروها از سوی 

آمریکا حمایت می شوند.
روزنامه نیویورک تایمز در یک خبر 
فوری در ایــن رابطه نوشــت: ترکیه 
جنگجویان کرد را شورشیان تروریست 
می خواند و همواره منتظر پایان حمایت 
آمریکا از این گــروه بوده اســت. اما 
این گــروه کرد کــه با نــام نیروهای 
دموکراتیک سوریه یا S.D.F شناخته 
می شــوند، قابل اعتمادترین شریک 
ایاالت متحده در جنــگ علیه داعش 
در این گوشه اســتراتژیک دنیا، یعنی 

شمال شرق  سوریه به شمار می روند. 
حاال تصمیــم ترامــپ برخالف 
توصیه های مقامات ارشــد پنتاگون و 

وزارت امور خارجه آمریکا اخذ شــده 
است. با وجود آنکه این مقامات خواستار 
حضور حداقلی نیروها در شمال سوریه 
بودند تــا عملیات ضد شــورش علیه 
داعش تداوم و همچنیــن تعادلی در 
مقابل نیروهای ایران و روســیه وجود 
داشته باشــد، ترامپ تصمیم خود را 

گرفت.
دونالد ترامپ دیــروز، ۱۵ مهر، در 
حســاب توئیتری خود درباره خروج 
نیروهایش از شمال ســوریه، نوشت: 
»کردها همراه ما جنگیدند، اما برای این 
کار مبلغ هنگفتی از پول و تجهیزات به 
آنها داده شــد. آنها چندین دهه است 
که با ترکیه می جنگنــد. من تقریباً ۳ 
سال جلو این نبرد را گرفتم، اما زمان آن 
فرا رسیده است که ما از این جنگ های 
مسخره بی پایان، که بســیاری از آنها 
قبیلــه ای هســتند، خارج شــویم و 
ســربازانمان را به خانه برگردانیم.«او 
افزود: »ما در جایی جنگ خواهیم کرد 
که به نفعمان باشد، و تنها وقتی مبارزه 

می کنیم که برنده بشویم.«
مقامات دولت عنــوان کرده اند که 
ترامپ روز یکشنبه مستقیماً با رجب 
طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه بر 

سر این مسئله مکالمه ای داشته است 
و آن طور که آن ها اظهار داشــته اند، 
۱00 تا ۱۵0 نیروهــای ارتش آمریکا 
که به این منطقه اعزام شــده بودند، 
پیش از عملیات ترکیه از منطقه خارج 
می شوند؛ اما این به معنای خروج کامل 

آن ها از سوریه نیست.
کاخ ســفید در بیانیه ای که حدود 
ساعت ۱۱ شب یکشنبه به وقت آمریکا 
منتشر کرد، نوشــت: ترکیه به زودی 
برای انجام عملیاتــی که خیلی وقت 
پیش برنامه ریزی برای آن را شــروع 
کــرده بــود، نیروهایــش را به پیش 
می راند. نیروهای مسلح ایاالت متحده 
از این حمله حمایت و یا در آن مشارکت 
نمی کننــد؛ نیروهــای آمریکایی که 
حاکمیت خلیفه داعش را شکســت 
داده اند دیگر در مناطق درگیری حاضر 

نخواهند بود.
مشخص نیست که وسعت عملیات 
ترکیــه چه میزان باشــد و یــا اینکه 
نیروهــای ترکیه بــا نیروهای کردی 
که حمایــت آمریکا را دارنــد درگیر 
می شــوند یا خیر. پیشــروی ترکیه 
می تواند بســیاری از دست آوردهای 
ضد تروریستی ارتش آمریکا در جنگ 

علیه داعش را به مخاطره اندازد.
ســونر کاگاپتــی، مدیــر برنامه 
تحقیقات ترکیه در موسسه سیاست 
خاور نزدیــک واقع در واشــنگتن و 
نویسنده کتاب امپراطوری اردوغان: 
ترکیه و سیاست های خاورمیانه در یک 
مصاحبه تلفنی گفت که هجوم ترکیه 
بدون اعتراض از سوی ایاالت متحده 
به ترکیه اجازه می دهد مسیر دیگری 
در نواحی تحت کنترل کردها در سوریه 
برای خود باز کند. این مســیر مکانی 
آماده را در اختیــار اردوغان می گذارد 
تا بتواند صدها هزار پناهجوی سوری 
را به آنجا بفرســتد و  یکبار دیگر نفوذ 
خــود در ترامپ را در مورد سیاســت 
ســوریه اثبات کنــد. کاگاپتی گفت: 

این یک پیشــرفت کامال مهم برای او 
است. دسامبر گذشته، ترامپ دستور 
خروج کامل نیروهــای آمریکایی از 
ســوریه را صادر کرد؛ امــا در نهایت با 
واکنش پنتاگون، مقامات دیپلماتیک 
و اطالعاتی و همچنین متحدان مهم 
آمریــکا در اروپا و خاورمیانــه، از این 

تصمیم منصرف شد.
اردوغان پیش تر خواستار منطقه 
امنی به طول حــدود ۵00 کیلومتر و 
عرض ۳0 کیلومتر برای کشورش در 
خاک کشور ســوریه هم مرز با ترکیه 
در حاشیه رود فرات شده بود. به گفته 
اردوغان این ناحیــه برای بازگرداندن 
حداقل یک میلیون پناهجوی سوری 
که اکنون در خاک ترکیه به سر می برند، 
مناســب خواهد بود. اردوغان تهدید 
کرده اســت که اگر جامعه جهانی از 
طرح او بــرای بازگرداندن پناهجویان 
به ســوریه حمایت نکنــد، موجی از 

مهاجران سوری را به اروپا می فرستد.
از اوایــل ماه اوت )اواســط مرداد( 
ارتش آمریکا و ترکیه در حال همکاری 
برای اعتمادســازی در زمینه هایی از 
جمله پروازهای مشترک شناسایی و 
گشت های زمینی در ناحیه ای به عمق 
۱20 کیلومتر در خــط مرزی حدود 

۵00 کیلومتری بوده اند.
نیروهــای کــردی کــه پیش تر 
حمایــت آمریکا را داشــتند، با انجام 
این عملیات ها چندین کیلومتر عقب 
نشینی و اســتحکامات خود را در آن 

ناحیه تخریب کرده اند.
به عقیده اردوغــان آن  عملیات ها 
ســرعت مد نظر ترکیه را نداشتند و از 
هفته گذشــته او از عملیات تهاجمی 
در حاشــیه مرز خبر داد. او قبال هم در 
تابستان صحبت از چنین عملیاتی را 
به میان آورده بود که منجر به تشدید 
فعالیت هــای دیپلماتیــک آمریکا و 

اقدامات اعتماد سازی شد.
مارک اســپر وزیر دفــاع و  مارک 
میلی، رئیس جدید ســتاد کارکنان، 
هفته گذشته همتایان خود در ترکیه 
را فراخواندنــد تا از شــدت تنش ها 
بکاهند. اما عدم عقب نشینی اردوغان 
از تصمیمش ظاهراً به تصمیم شــب 

یکشنبه ترامپ منجر شــد. مقامات 
آمریکایــی عنــوان نکردنــد کــه 
عقب نشــینی سربازان کشــور از مرز 
ترکیه چقــدر خواهد بــود و یا اینکه 
آیا این نشــانه آغاز خروج کلی ۱000 
ســرباز آمریکایی که اکنون در شمال 
شرق سوریه ساکن هســتند خواهد 

بود یا خیر.
مقامات آمریکا تنش سیاســی و 
نظامی را ناشــی از قرارگرفتن ارتش 
آمریکا بیــن دو همتای مهم در جنگ 
داخلی ســوریه می دانند؛ ترکیه یک 
همتای برجسته ناتو  است و نیروهای 
دموکراتیک سوریه نیز شریک آمریکا 

در جنگ علیه داعش بوده اند.
مقامات گفتند: قرار نیســت ما از 
ترک ها حمایت کنیم؛ یا حتی نیروهای 
دموکراتیــک را. اگر آنهــا وارد جنگ 

شوند، ما بیرون گود می مانیم.
افسران ضدتروریستی و اطالعاتی 
آمریکا عنوان می کنند که بیانیه کاخ 
سفید در حالی منتشــر می شود که 
داعش دوباره در حــال قدرت گرفتن 
اســت و  حمالت پارتیزانی خود را در 
سرتاسر عراق و سوریه رهبری می کند 
و  شبکه های مالیش را توسعه می دهد 
و  آموزش نیروهای جدیــد خود را در 
اردوگاه یکی از متحدان ارتش آمریکا 

انجام می دهد.
با وجــود آنکه ترامپ از شکســت 
کامل داعش در ســال جاری میالدی 
خبر داد و بیانیه شب یکشنبه نیز مرگ 
حاکمیتشان را تأیید می کرد، مقامات 
دفاعــی در منطقه دیــدگاه متفاوتی 
دارند و مدعی هســتند آنچــه از این 
گروه تروریستی باقی مانده، قرار است 

توسعه یابد.

توضیح ترامپ در تأیید عملیات نظامی ترکیه و خروج نظامیان آمریکا از منطقه:

زمان خروج از جنگ های بی پایان مضحک فرا رسیده 
این مسیر مکانی آماده را در 
اختیار اردوغان می گذارد تا 
بتواند صدها هزار پناهجوی 

سوری را به آنجا بفرستد و  
یکبار دیگر بر نفوذ خود در 

ترامپ در مورد سیاست 
سوریه اثبات کند

100 تا 150 نیروهای ارتش 
آمریکا که به این منطقه 

اعزام شده بودند، پیش از 
عملیات ترکیه از منطقه 

خارج می شوند؛ اما این به 
معنای خروج کامل آن ها از 

سوریه نیست

دو حزب »النهضه« و »قلب تونس« اعالم کردند که پیروز انتخابات پارلمانی این کشور هستند. ناظران می گویند که حزب 
اسالمی »النهضه« حداکثر ۵ /۱۷ درصد و »قلب تونس« بیش از ۱۵ درصد آرا را کسب  کرد ه است.  روز دوشنبه، ۱۵ مهر )هفتم 
اکتبر( راشد الغنوشی، رهبر حزب »النهضه« تونس اعالم کرد که این حزب در انتخابات روز یکشنبه بیشترین آرا را به دست آورده 
است. بر اساس گزارش هایی که تاکنون منتشر شده، میزان آرای این حزب نسبت به دوره پیشین انتخابات کاهش چشمگیری 
یافته و به حداکثر ۵ /۱۷ درصد رسیده است. حزب تازه  تاسیس»قلب تونس« به رهبری نبیل القروی نیز خود را پیروز انتخابات 
می داند. به گفته ناظران، این حزب نیز به ۶/ ۱۵ درصد آرا دست یافته است. القروی در حال حاضر به اتهام فساد مالی در زندان به سر 
می برد. نبیل بفون، رئیس کمیته عالی انتخابات تونس اعالم کرد که ۳/ ۴۱ درصد واجدین شرایط در داخل کشور و ۴ /۱۶ درصد 
از تونسی های مقیم خارج در انتخابات شرکت کرده اند. طبق قانون نتایج نهایی انتخابات 
باید تا روز چهارشنبه اعالم شود. نخستین دور انتخابات ریاست جمهوری تونس روز ۱۵ 
سپتامبر سال جاری برگزار شد که طی آن از 2۶ نامزد انتخاباتی نبیل القروی و قیس سعید به 
دور دوم راه یافتند. دور دوم این انتخابات قرار است روز ۱۳ اکتبر برگزار شود. راشد الغنوشی 
روز دوشنبه ضمن تاکید بر مشکالت اقتصادی و اجتماعی وعده داد که با فساد و فقر مبارزه 
خواهد کرد و تا تشکیل دولت جدید از دولت کنونی به ریاست یوسف الشاهد حمایت می کند.

دبیرکل اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا)آســه آن( گفت، با وجود تنش ها و بی ثباتی های تجاری در بازار 
جهانی، آسه آن مصمم به اتمام مذاکرات مربوط به توافقنامه همکاری جامع اقتصادی منطقه ای است و جنگ تجاری 

تاثیری بر این همکاری ندارد. 
به نوشته روزنامه بانکوک پست، لیم جاک هوی در میزگردی تحت عنوان رسالت آسه آن در 20۴0: به سوی آسه 
آن قوی تر در بانکوک، اطمینان داد، توافقنامه همکاری جامع اقتصادی منطقه ای تا قبل از خاتمه ریاست دوره ای 
تایلند در پایان امسال به اتمام می رسد.  دبیرکل آسه آن ضمن تاکید بر ضرورت اتخاذ رویکرد واقع بینانه از سوی آسه 
آن، گفت، با توجه به پیشرفت قابل توجه مذاکرات مربوط به این توافقنامه در دا نانگ ویتنام، آسه آن باید تمام توان 
خود را برای نهایی کردن مذاکرات تا پایان امسال به کار گیرد. در مذاکرات ویتنام، 

۱۳ فصل از 20 فصل این توافقنامه تجارت آزاد نهایی شد. 
اهداف اصلی تاسیس این اتحادیه در سال ۱۹۶۷، تسریع روند رشد اقتصادی، 
بهبود پیشــرفت  های اجتماعی و تامین امنیت و آرامش در منطقه  جنوب شرق 
آسیا بود. منطقه  آسه  آن مساحتی حدود  ۴/۴00/000کیلومتر مربع و جمعیتی 

بالغ بر ۵00میلیون نفر دارد.

آسه آن مصمم به انجام مذاکرات جامع اقتصادی منطقه ای استدو حزب مدعی پیروزی در انتخابات پارلمانی تونس هستند

فرستاده اتمی کره شمالی روز دوشنبه با اعالم اینکه 
آمریکا دست خالی در مذاکرات استکهلم شرکت کرد، 
به اظهارات رهبری کره شمالی اشاره کرد که گفته بود، 
اگر تیم آمریکایی تحریم ها را تا پایان سال برندارد، بن 

بست اتمی ادامه می یابد.
به گــزارش پایگاه خبری بلومبــرگ، کیم میونگ 
جیل، فرستاده اتمی کره شمالی به خبرنگاران در پکن 
گفت: نیتی برای ادامه مذاکرات تهوع آور مشابه آنچه 

اخیرا شاهدش بودیم، نداریم. 
آمریکا هیچ اقدام ملموســی برای پایــان دادن به 
سیاســت های خصمانه خود علیه کره شمالی اتخاذ 
نکرده است. سرنوشت مذاکرات در دست آمریکا است. 
این به آمریکا بستگی دارد که آیا می خواهد مذاکرات 
را ادامه دهد یا خیر. اگر آمریکا به خوبی آماده نباشــد، 
چه کسی می داند چه اتفاقی می افتد. منتظر بمانید و 

ببینید.

وی در ادامه آمریکا را مســئول شکست مذاکرات 
خواند و گفت که ایاالت متحده به خاطر پافشــاری به 
مواضع همیشگی خود مســئول این شکست است و 

همچنین هیچ چی ملموسی در مذاکرات ارائه نکرد.
پس از ســه نشســت بین دونالد ترامــپ، رئیس 
جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون، رهبری کره شمالی 
دو طرف هنوز به توافقی درباره تحریم ها و آزمایش های 

اتمی و موشکی دست پیدا نکرده اند.

به گفته مقام های طالبان، افراد آزاد شــده شامل 
چند تن از والی های سابق منسوب به این گروه هستند؛ 
این نخســتین اقدام از زمان متوقف شدن توافق صلح 
بین آمریکا و طالبان است و چند روز پس از آن صورت 
گرفته که فرستاده آمریکا در امور افغانستان با رهبران 

ارشد طالبان در اسالم آباد دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری آسوشــیتدپرس، مقام های 
طالبان اعالم کردند، این گروه ســه مهندس هندی را 
آزاد کرده اســت اما دولت دهلی نو یا کابل این مساله 
را تایید نکرده اند. در واقع این اتبــاع هندی، در ازای 
زندانیان طالبان که شمار آن ها ۱۱ تن اعالم می شود، 

آزاد شدند.
والی های سابق وابســته به طالبان در والیت کونر، 
واقع در شمال شرق افغانستان و والیت نیمروز واقع در 
جنوب غرب این کشور، شیخ عبدالرحیم و مولوی رشید 

هستند که نامشان در میان آزادشدگان قرار دارد.

زلمای خلیل زاد، فرســتاده ویژه آمریــکا در امور 
افغانستان اخیرا با مال عبدالغنی برادر، مذاکره کننده 
ارشد طالبان در اســالم آباد دیدار کرده بود. مقام های 
آمریکایی می گویند، خلیل زاد در پی مذاکرات سپتامبر 
)شــهریور ماه( در نیویورک با مقام های پاکستانی از 
جمله عمران خان، نخست وزیر این کشور در اسالم آباد 
بود. دولت واشــنگتن تاکید دارد که خلیل زاد برای از 

سرگیری مذاکرات صلح در اسالم آباد نبود.

کره شمالی داستان  واشنگتن درباره آینده گفتگوها  را ساختگی خواندشماری از زندانیان طالبان آزاد شدند
خبرخبر


