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تحلیل روز

گمشدهایبهنام"منطقهامن"
صابرگل عنبری -کلیدیترین نکته توافق پنس-
اردوغان در روز پنج شنبه گذشته بحث منطقه امن
است ،ولی جالب این جاست که همین موضوع هم
مبهمترینبخشتوافقاست؛درستمانندتوافقهای
پیشین میان آنکارا و واشنگتن که هیچ وقت به طور
علنی حد و حدود منطقه امن آن مشخص نشده و
این هم به اختالفنظر شدید طرف ها در این باره بر
میگردد .در این توافق  13بندی نیز با وجود به کار
رفتن واژه "منطقه امن" در بندهای 10،9،7و،11
هیچاشارهایبهعمقوطولمنطقهامننشدهاست.
با این حال ،وزیر خارجه ترکیه همزمان با اعالم خبر
توافق،اظهارکردکههدفآنکاراایجادمنطقهایامن
بهعمق 32کیلومترودرامتداد 460کیلومتراست.
امامظلومکوبانی(عبدی)فرماندهکلنیروهایقسد
در واکنش به این توافق ،ضمن اعالم موافقت با آن،
اعالم کرد که صرفا منطقه میان راس العین تا تل
ابیض را در بر میگیرد که معنای دیگر آن این است
کهقرارنیستطبقنظرآنکارا،منطقهامندرامتداد
نوارمرزی 460کیلومتریمیانسوریهوترکیهایجاد
شود.درمتنتوافقهماشارهایغیرمستقیمدرتایید
اینسخنمظلومکوبانیدیدهمیشود.بند 7ازتعهد
ترکیه مربوط به تضمین سالمت و رفاه ساکنان همه
مناطقمسکونی"درمنطقهامنکهنیروهایترکیهبر
آنسیطرهدارند"است.چونهماکنونمنطقهمیان
تل ابیض و راس العین به طول  120کیلومتر تحت
کنترل ارتش ترکیه است ،در واقع عبارت پیش گفته
میتواند نشانهای از این باشد که منطقه امن مورد
توافق در واقع همانی است که کوبانی به آن اشاره
کرد.البته ابهام در کلیدیترین مسئله یعنی منطقه
امن خود گویای این مطلب است که خواسته ترکیه
در ایجاد منطقه امن به عمق  30تا  40کیلومتر در
امتدادکلنوارمرزی 460کیلومتریبرآوردهنشده
است .در همین حال ،ابهامات دیگری نیز در توافق
دربــاره نابودی استحکامات نظامی ،بازگرداندن
سالحهایسنگینوعقبنشینینیروهایکردیاز
منطقهامن"مبهم"وجوددارد.درواقعهمینابهامات
ومفروضاتآنهانشاندهندهدونکتهمحوریاست:
یکی شکنندگی توافق و دیگری هم این که بر خالف
برخی تحلیلها ،وجود یک توافق کامال یک جانبه و
به نفع آنکارا گزاره درستی به نظر نمیرسد و توافق
به معنای پایان کامل سیطره کردی در شرق فرات
نیست؛هرچندبهشکلقابلتوجهیآنرامحدودواز
بخشهاییازمرزهایترکیهدورمیکند،بلکهتوافق
هم تالشی است برای راضی کردن ترکیه و در عین
حال حفظ سیطره حداقلی کردی .به نظر نگارنده
شکنندگیتوافقدلیلیبراستمرارنیافتنآننیست،
بلکهدالیلیمیتواندبهتداومآنکمککند؛ازجمله
نگرانیترکیهازتبعاتاجماعبینالمللیوتحریمهای
احتمالیو"ویرانگر"آمریکا.

نمای روز

لبنانهمچناندرآتشاعتراض
اصلیتریندلیلمخالفتنصرا...بااستعفایسعدحریریچیست؟

شهرهایمختلفلبنانازجملهبیروت ،چندروزی
است صحنه اعتراضهای مردمی به سیاست
اقتصادی دولت "سعد الحریری" ،نخست وزیر
لبنان است؛ ازتعرض برخی به بانک ها وفروشگاه
ها و اموال عمومی گرفته تا آتش زدن الستیک و
سطلهایزبالهدرخیابانها.هشتگهای«لبنان
قیاممیکند»و«انقالبمردم»نیزداغشدهاست.
بیشترلبنانیهاهمبرکنارهگیریدولتپافشاری
میکنند ،اما دبیر کل حزب ا ...لبنان میگوید
با استعفای کابینه موافق نیست،هیچ کس هم

نباید کنار بکشد ،هرچند که دولت کنونی باید
از رویــدادهــای اخیر درس بگیرد و با روحیه ای
جهادیبهکارادامهدهد.انگیزهاصلیاعتراضات
در لبنان ،مالیاتی است که دولــت بر مکالمات
پیامرسانواتساپوبرخیدیگرازاپلیکیشنهای
اینترنتیوضعکرد.مخالفتمردمبااینتصمیم،
بحث فساد مالی و سیاسی در کشور را زنده کرد
و اعتراضها دامنهدار شد .دولت لبنان از تصمیم
خود در وضع مالیات مربوط صرفنظر کرد ،اما
حــاال تظاهرات کنندگان خواستار استعفای

چهره روز

بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود تنها چهار روز
دیگر برای تشکیل دولت جدید فرصت دارد.تا این
لحظه تــاشهــای نتانیاهو بــرای تشکیل کابینه
جدید راه به جایی نبرده اســت و او نتوانسته 61
عضو کنست را به منظور تشکیل دولت جدید با خود
همراهسازد.بهنوشتههاآرتص،رووینریولینرئیس
رژیم صهیونیستی مهلت داده شده به نتانیاهو برای
تشکیل دولت جدید را دو هفته دیگر تمدید نخواهد
کرد و این یعنی چهار روز دیگر و برای نخستین بار از
زمان استعفای ایهود اولمرت نخست وزیر اسبق این
رژیم در سال ،2008شخصی غیر از نتانیاهو مامور
تشکیلکابینهجدیدخواهدشد.سال 2008زیپی
لیونینیزمامورتشکیلکابینهشدکهدرنهایتموفق
بهاینکارنشد.

کارتون روز

سایت باس نیوز وابسته به مسرور بارزانی نخست
وزیراقلیم کردستان عــراق(حــزب دموکرات
کردستان)14اکتبر 2019یک روزبعدازتوافق
ُکردهابا دولت سوریه ،کاریکاتوری را منتشر کرد
که درآن دو خنجربه پشت یک ُکرد با دستاری
مزین به پرچم اقلیم کردستان زده شده است-1 :
خنجری به نام کرکوک درتاریخ  16اکتبر(توافق
اتحادیه میهنی در16اکتبر2017بابغداد
واستقرارارتش عراق درکرکوک)   
-2خــنــجــری بــه نـــام کــوبــانــی درتـــاریـــخ 13
اکتبر(توافق اتحاد دموکراتیک کردستان سوریه
بادمشق واستقرارارتش سوریه درکوبانی )      
گویاازنظر حزب دموکرات کردستان(عراق)
توافق دیگراحزاب ُکردی با دولت های مرکزی
خیانت محسوب می شود   .

پیشخوان بین الملل

دومینوی شکست هایجانسون
اصالحیهتعویقبرگزیتدرپارلمانبریتانیاتصویبشد

مخالفت با برگزیت بــدون توافق که بوریس
جانسونپیشوپسازنخستوزیریمدافعآن
بوده ،آن قدر برای نمایندگان پارلمان بریتانیا
مهمبودکهپساز 37سال،روزتعطیل(شنبه)
بهمجلسرفتندتامچجانسونرادربازیقدرت
بخوابانند .پارلمان بریتانیا دیروز در نشستی
فوقالعاده ،با ۳۲۲رای موافق در مقابل۳۰۶
رای مخالف ،طرحی را به تصویب رساند که
خواستار تعویق سه ماهه در خروج این کشور از
اتحادیه اروپا میشود .این متمم که بهLetwin
(الیور لتوین ،نام نماینده ای است که طرح را
ارائهداده)مشهوراست،ازدولتمیخواهداگر
«اطمینان کافی» برای «اجرای حسابشده»
برگزیت و جزئیات توافق با بروکسل نــدارد،
مجبورخواهدشدتاریخاجرایبرگزیتراتمدید
کند .مهلت اجرای برگزیت ۳۱اکتبر (کمتر از
دو هفته دیگر) است اما بر اساس این مصوبه،
نخستوزیر بریتانیا باید تا پایان وقــت شب
گذشته در نامهای به اتحادیه اروپا خواستار این
تعویق می شد و این مهلت را به  ۳۱ژانویه سال
آینده میالدی ( 11بهمن) موکول می کرد.

بوریس جانسون ،نخستوزیر بریتانیا که بارها
گفته است در هیچ صورت حاضر نیست مهلت
 ۳۱اکتبررابهتعویقبیندازد،پسازتصویباین
طرح گفت که همچنان با تعویق مخالف است و
طرحاجرایبرگزیتدرمهلتمقرررادرروزهای
آینده به پارلمان ارائــه خواهد کرد .نخستین
جلسهایکهمیتواندطرحبوریسجانسونرابه
رأیبگذارد ،روز سهشنبه ۳۰مهر،خواهد بود.
پارلمان بریتانیا دچار اختالف و چند دستگی
است و جانسون در آن اکثریت ندارد .عالوه بر
آن ،مخالفان او در حال برنامهریزی برای ایجاد
فشاروتخریبحداکثریپیشازانتخاباتآینده
هستند.جانسونحاالبایدرای۳۲۰قانونگذار
رابرایتاییداینتوافقبهدستبیاورد.اگرموفق
شود،ناماوبهعنوانرهبریکهتوانستبرگزیت
را – چه خوب و چه بد – به سرانجام برساند ،در
تاریخ ثبت خواهد شد .ترزا می ،نخستوزیر
سابق بریتانیا ناچار شده بود خروج کشورش از
اتحادیه را به تاخیر بیندازد .پارلمان سه بار به
توافقاورایمنفیداد،تاجاییکهمیدرنهایت
ناچاربهاستعفاشد.

درپیدرگیریهایکاتالونیایاسپانیا ۱۸۲تنزخمیو ۸۳تنبازداشتشدند

دود اعتراضات درچشم الکالسیکو

قیس سعید ،رئیسجمهور منتخب تونس ،صبح
دیروزباخودرویشخصیاشکهیکپژو ۲۰۶بود،
عازمکاخریاستجمهوریشد.حقوقدانتونسی
معروفبه«کاندیدایجوانان» باحمایتوتبلیغات
قشر جوان در دور دوم انتخابات ریاستجمهوری
این کشور توانست با کسب بیشترین آرا بر رقیب
خود«نبیلالقروی»پیروزشود.

سردمداران شدهاند .دولت لبنان از بهار سال
 ۲۰۱۸وعدهدادهبودکهاصالحاتاقتصادیرابه
جریانبیندازدوازجملهبدهیخارجی۱۲میلیارد
دالری خود را بپردازد .لبنان در هفتههای اخیر
با کمبود ارز و نقدینگی ،سقوط پول ملی و بهای
امالک روبه رو بوده است .به همین علت مردم به
ذخیره کردن دالر روی آوردهان ــد .دولت لبنان
درصددبودباافزایشمالیاتواصالحهزینههای
خدمات عمومی ،بخشی از کسری بودجه خود را
جبرانکند.تظاهراتشهروندانلبنانیدرحالی
بــرای سومین روز متوالی ادامــه یافته است که
نخستوزیر این کشور در سخنانی پس از گذشت
دو روز از تظاهرات مردمی این کشور علیه مصوبه
مالیاتهای جدید و نابه سامانی اوضاع معیشتی
اعالمکردبهشرکایشدردولت ۷۲ساعتفرصت
میدهد تا پیشنهادهای خود را برای برون رفت از
بحراناقتصادیارائهدهند.همزمان،سیدحسن
نصرا ...در سخنرانی خود به مناسبت فرا رسیدن
اربعین ،ابتدا واقعیت اعتراضات را پذیرفت و به
دور از ربط دادن اعتراضات به بیرون لبنان گفت:
«این که میگویند حزبا ...برای تظاهرات علیه
بانکها برنامهریزی میکند ،نادرست است...
اعتراضهایمردمکام ً
الخودجوشومردمیبودو
هیچبیگانهوسفارتیدرسازماندهیآنهادخیل
نبودوکام ً
الصادقانهاست.متأسفانهعادتداریم
همیشه بگوییم عناصر خارجی دخیل هستند».
نصرا ...برخالف آن که فرصت را مغتنم بشمارد
و به رقیب سیاسی خود حمله کند گفت« :ایده

برگزاری انتخابات زودهنگام را قبول نداریم.
[انتخاباتزودهنگام]چیزیراتغییرنمیدهدجز
این که بودجه زیادی میطلبد».به نظر می رسد
اصلیترین دلیل مخالفت سید حسن نصرا ...و
حزبا ...با استعفای سعد حریری تجربه تشکیل
دولت در لبنان در گذشته است .دولت اخیر بعد
از حدود دو سال رایزنی و کارشکنی سعودیها
تشکیل شد بنابراین نصرا ...ضمن پذیرش فساد
عمیق دولت لبنان با یــادآوری این مسئله معتقد
است« :هنگامیکه [مــردم] شاهد فساد و هدر
رفتن صدها میلیون دالر هستند هرگز قبول
نمیکنند که چیزی به حکومت پرداخت کنند...
گروههایسیاسینیزنمیتوانندمانعحضورمردم
در خیابانها و برپایی اعتراض شوند ...نصیحت
میکنم امــوال عمومی و خصوصی را تخریب
نکنیداماهرچهمیخواهیدبهمنودیگراندشنام
بدهید....درصورتاستعفایکسالطولخواهد
کشید تا دولت جدید بر سر کار آید اما آنقدر زمان
نیستکهدولتجدیدیتشکیلشود».ودرپایان
نصرا ...بدون آن که بخواهد بر موج اعتراضات
سوار شود یا بهرهبرداری سیاسی کند گفت« :ما
به اعتراضهای مردم احترام میگذاریم و مردم
باید بدانند پیام آنها به گوش مسئوالن رسید...
پیاموهشدارمردمبرایهمهجریانهایسیاسی
است.ماخواستارمبارزهبافسادهستیم.چرامردم
پولهاوزنهاجواهراتوجگرگوشههایشانرابه
مقاومتمیدهند،چونبهمقاومتاعتماددارندو
میدانندپولشانکجاخرجمیشود».
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ساکنان بارسلون ،مرکز منطقه کاتالونیای
اسپانیاروزشنبهرادرحالیآغازکردندکهبوی
ناشی از سوختن اموال همچنان در مرکز شهر
بهمشاممیرسیدوپارههایسنگ،شیشههای
شکسته و گلولههای پالستیکی در میدانها
و مناطق درگیری دیده میشد .از دوشنبه
گذشته تا کنون ،بارسلون هر شب صحنه
درگیریهای خیابانی است که در اعتراض
به حکم زندان  ۹تن از رهبران استقاللطلب
این منطقه آغاز شده است .همچنین ،پلیس
بــارســلــون شمار
تظاهراتکنندگان
جمعه شب در این
شهر را بیش از نیم
میلیون نفر برآورد
کـــرده اســـت .روز
جــمــعــه تــعــدادی
از کـــــارگـــــران
و کارمندان نیز با راهانـــدازی اعتصابهای
گـــســـتـــرده بــــه ایـــــن مـــــوج اعـــتـــراضـــات
پیوستند .معترضان پرچمهای کاتالونیا و
شعارنوشتههایی با مضمون «استقالل» و
«آزادیزندانیانسیاسی»دردستداشتند.به
گفته مراکز امداد ،جمعه شب دستکم ۱۸۲
نفر در سراسر این منطقۀ  7.5میلیون نفری
زخمی شدهاند .بیشترین زخمیها متعلق به
شهربارسلون( ۱۵۲نفر)بودهاندوپسازآننیز
شهرهایجیرونا،تاراگوناولریداقرارداشتند.

بنابراعالموزارتکشوراسپانیاتاکنون ۸۳نفر
نیز بازداشت شدهاند .در همین حال مسابقه
ال کالسیکو بین کهکشانیهای مادرید و آبی
اناری های بارسلون به علت وضعیت ویژه این
شهر با تصمیم مسئوالن فوتبال اسپانیا حدود
دو ماه به تعویق افتاد .قــرار بود این مسابقه
روز  4آبان ( 26اکتبر) در ورزشگاه نیوکمپ
برگزار شــود .در شرایطی که تنها یک ماه تا
انتخابات پارلمانی اسپانیا فرصت باقی مانده
است ،احزاب راست و میانه اسپانیا از دولت
سوسیالیست پدرو
سانچز درخــواســت
کردهاند که اقدامات
فوقالعاده را برای
بــــــرقــــــراری نــظــم
عمومی در کاتالونیا
بهکارگیرد.کاتالونیا
منطقهای صنعتی و
ثروتمند در اسپانیا به شمار می رود که سال
هاست از خودمختاری بــرخــوردار اســت ،با
این حال در سال های اخیر جنبش استقالل
طلب کاتالونیا تالش کرده است این منطقه را
از اسپانیا جدا کند .با این که جدایی طلبی در
کاتالونیا رو به رشد است اما بر اساس آخرین
نظرسنجیصورتگرفتهازسویدولتمنطقه
کاتالونیاکهدرماهژوئیهمنتشرشد ۴۴،درصد
مردمکاتالونیاموافقاستقاللو 48.3درصد
فهستند.
باآنمخال 

سانتیاگو درآتش

پایتختشیلیرابهآتشکشیدندوخسارتهای
زیادیبهآنهاواردکردند .نخستیناعتراضات
حدود یک هفته پیش در واکنش به گران شدن
قیمت بلیت مترو آغاز شد که از  ۸۰۰به ۸۳۰
پزو (افزایشی معادل حدود چهار سنت دالر به
عبارتی از  1.13دالر به  1.14دالر) افزایش
یافته بود .این دومین افزایش بهای بلیت در
سال جاری میالدی محسوب میشد و پیش
از این در ماه ژانویه نیز بلیتهای مترو  ۲۰پزو
گرانترشدهبود.

رئیسجمهور شیلی به دنبال شدت گرفتن
تظاهرات علیه افزایش قیمت بلیت مترو در
سانتیاگو،پایتختاینکشوروضعیتاضطراری
اعالم کرده است .معترضان که بخش زیادی
از آن ها را دانشجویان و دانشآموزان تشکیل
میدهند ،پیش از اعــام وضعیت اضطراری
در سانتیاگو بسیاری از ایستگاههای مترو در

سریالتهدیدهای سلطان

اردوغان:اگردرمذاکراتباپوتیندربارهاستقرارارتشسوریهبهنتیجهنرسیم
نقشهامراعملیمیکنم
رئیس جمهور ترکیه که ارتــش آن با همراهی
تروریستهای چندملیتی وابسته به این کشور
حــدود  ۱۰روز اســت به خــاک سوریه تجاوز و
مناطقی از شمال این کشور را اشغال کرده ،در
اظهاراتیقابلتوجهمیگویدکهاگردرمذاکرات
با پوتین(روز سه شنبه در سوچی) درباره حضور
نیروهای ارتــش سوریه در شمال ایــن کشور
به نتیجه نرسد نقشه اش را عملیاتی خواهد
کرد!اوهمچنین تهدید کرد اگر مبارزان کرد
عقب نشینی نکنند ،آن ها را نابود خواهد کرد .به
نظر میرسد اردوغان که در اندیشه اشغالگری
شمالسوریهبهسرمیبردوحاالحضورنیروهای
ارتش این کشور را مزاحم می بیند و نمیتواند
طرح هایش را به پیش ببرد ،با توافق نیمبند با
آمریکایی ها در حال تهدید کردن ارتش رسمی
کشوری دیگر است مبنی بر این که یا از خاک
خود و مرزهایش عقب نشینی کند یا این که به آن
حمله خواهند کرد .نکته قابل توجه آن که نوک
پیکانحملهارتشاشغالگرترکیه،تروریستهای
سوریوشهرونداناینکشورهستندکهدرطول
سالهای گذشته با دولت مرکزی در حال جنگ
بوده و جنایات بیشماری را مرتکب شدهاند.
به نوشته کانال اخبار سوریه،هر چند به نظر
میرسد که رئیس جمهور ترکیه در حال بلوف
زدن است و جرئت حمله به ارتش سوریه را به
دالیل مختلف نخواهد داشت ،اما باید در نظر
گرفت او آدم طبیعی و قابل پیش بینی نیست و
ممکن است هر اشتباهی از او سر بزند .کسی که

از تروریستها حمایت کرده ،تقریب ًا یک کشور را
به ویرانی کشانده ،دوستان و یاران قدیمیاش را
از خود رانده ،صدها هزار نفر از شهروندان کشور
خــودش را از کار اخــراج یا به کشورهای دیگر
آواره کرده و در نهایت بزرگ ترین زندان روزنامه
نگارانونویسندگانرادرجهانتشکیلداده،هر
خطایغیرقابلباوریراممکناستانجامدهد.
پس از گذشت یک هفته از عملیات نظامی ارتش
ترکیه و شبه نظامیان موسوم به ارتش وطنی در
حدفاصل شهرهای تل ابیض و راس العین در
نــوار مــرزی شمال سوریه با ترکیه که به تسلط
این نیروها بر نوارمرزی به طول  120کیلومتر
و عمق  30کیلومتر منجر شد ،روز پنج شنبه،
مقام های واشنگتن و آنکارا از دستیابی به توافق
آتش بس در 13بند خبر دادند .آمریکا و ترکیه در
توافق نامه مزبور به حفظ تمامیت ارضی سوریه
اشاره کردهاند اما جالب این جاست که هر دو
کشور« بدون اذن و رضایت دولت مرکزی دمشق
در سوریه حضور دارنــد ».به عبارت دیگر «دو
کشور خارجی متجاوز» درباره حضور در کشوری
توافق کردهاند که دولت مرکزی آن کشور چنین
مجوزی به هیچ کدام از آنان نداده است .بنابراین
به سادگی میتوان گفت که این توافقنامه از
مشروعیت حقوقی برخوردار نیست .با این حال،
قبل از توافق پنس و اردوغــان ،بشار اسد رئیس
جمهور سوریه اعالم کرد که به حمالت ترکیه
در هر سطحی که الزم باشد ،واکنش نشان داده
خواهد شد.

جلدنشریه«اکونومیست»:تبعاتخیانتبه ُکردها؛
چهکسیمیتواندبهآمریکایترامپاعتمادکند؟

قاب بین الملل

 70شهیدو 30زخمی
درانفجارننگرهار
در پی چند انفجار تروریستی در مسجدی در منطقۀ
ودره» شهر هسکه مینه والیت (استان) ننگرهار
«ج َ
َ
دست کم  70تن شهید و بیش از  30نفر زخمی
شدند .این انفجارها در هنگام نماز جمعه رخ داده
است.انفجارتروریستیدرمسجدننگرهاردرحالی
است که خشونت ها در افغانستان و تعداد کشته
شدگان غیرنظامی در این خشونت ها طی پاییز
امسال رکورد تازه ای را ثبت کرده است .تا لحظه
نگارش خبر ،هیچ گروهی مسئولیت این حمله
را به عهده نگرفته اما طالبان آن را محکوم کرده
است .هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان
(یوناما)درگزارشتازهایاعالمکردکهمیزانتلفات
غیرنظامیان در ۹ماه نخست سال ۲۰۱۹باالترین
سطح در پنج سال اخیر بوده است و بیش از  8هزار
غیرنظامیافغان کشتهوزخمیشدهاند.

