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خاورميانه بار ديگر بايد 
خود را ب��راي حوادثي 
غيرمنتظره آماده كن��د. همه ش��واهد از آغاز 
اجراي س��ناريويي پيچيده در منطقه همجوار 
س��وريه، عراق و تركيه حكايت دارد. با گذشت 
چند روز از آغاز عمليات نظامي تركيه در شمال 
س��وريه، امريكايي ها توافق با آن��كارا در زمينه 
ايجاد منطقه حايل را تاييد كرده اند. رويدادي 
كه شايبه ها را درباره اهداف واقعي دو طرف در 
جنگ عليه داعش افزايش داده و مخالفت هايي 

را برانگيخته است. 
اكنون اين سوال ها وجود دارد كه؛ 

1 حمله به مواض��ع كردها، آي��ا به تقويت 
داعش  منجر نمي شود؟

2 كردها در قبال ائتالف بين المللي و تركيه، 
واكنش هاي خ��ود را چگون��ه تنظيم خواهند 
كرد؟ در حالي كه ائتالف تاكنون از آنها حمايت 

داشته اما تركيه به مواضع آنها حمله مي كند؟
3 اگر داعش در پاسخ به فش��ارهاي وارده، 
مواض��ع خ��ود را به س��مت حلب و دمش��ق 
گس��ترش دهد، ائتالف بين المللي به انضمام 
تركيه تا كجا حمالت خود را پيش خواهند برد؟ 
4  آيا عمال اين طرح به جنگ عليه سوريه 

تبديل  مي شود؟
5 واكنش حاميان س��وريه به اين طرح چه 

خواهد  بود؟
شرايط  منطقه حايل

بر اس��اس گزارش ه��ا تركي��ه و امريكا در 
ح��ال برنامه ريزي نظامي ب��راي ايجاد منطقه 
حايلي در شمال سوريه هستند كه هم امكان 
پشتيباني هوايي از مبارزان ميانه روي سوري را 
فراهم مي كند و هم منطقه را از تروريست هاي 
داعش خالي مي س��ازد. گفته مي شود با وجود 
اختالفاتي كه واش��نگتن و آنكارا بر سر بحران 
س��وريه و پيش��روي هاي داعش دارند، امريكا 
و تركيه براي پاكس��ازي منطقه مرزي تركيه 
و س��وريه از داعش��ي ها  تصميم   به  همكاري 
گرفته اند. به گزارش رويت��رز، اين نوار حايل در 
 منطقه مرزي شمال س��وريه به طول بيش از 
۱۰۰ كيلومت��ر ايج��اد خواهد ش��د. تصميم 
مقامات اين دو كش��ور براي آغ��از همكاري در 
اين زمينه مي تواند نقطه آغاز افزايش چشمگير 

فش��ار بر نيروهاي داعش باش��د، ام��ا برخي 
تحليلگران درباره پيامده��اي آن ابراز نگراني 

مي كنند. 
بر اساس توافق هايي كه هنوز نهايي نشده 
امريكا مي تواند از پايگاه ه��اي هوايي تركيه در 
خاك اين كش��ور براي حمله به شبه نظاميان 
داع��ش در جبهه اي جديد اس��تفاده كند. اين 
در حالي اس��ت كه مقام��ات تركي��ه تا پيش 
از اين تمايلي به همكاري در اين زمينه نش��ان 
نمي دادن��د، اما در ص��ورت نهايي ش��دن اين 
توافق، اين منطقه مرزي ب��ه يكي از مهم ترين 

جبهه هاي نبرد با داعش بدل خواهد شد. 
مقابله با داعش از مهم تري��ن اولويت هاي 
اعالمي دولت امريكا در ش��رايط كنوني است 
و هم��كاري تركيه در اي��ن زمين��ه مي تواند 
كاتاليزور شكست داعش باشد. گفته مي شود 
تركيه متعهد شده است كه برخي از مهم ترين 
خطوط تامي��ن ذخاير و تس��ليحات نيروهاي 
داعش را مس��دود كند. اما اين طرح ها س��وء 
ظن هاي زي��ادي را به اه��داف و نيات واقعي 
آن��كارا برانگيخته اس��ت. تركي��ه از مدت ها 
پيش بركناري رژيم بش��ار اس��د از قدرت را 
ج��زو اولويت ه��اي سياس��ت خارجي خود 
تعريف كرده اس��ت و اكنون نه تنها اين طرح 
و اقدامات تركيه در راستاي تسهيل براندازي 
دولت سوريه ارزيابي مي ش��ود، بلكه كردها 

در شمال عراق و س��وريه نيز خود را در نوك 
پيكان گلوله ها و بمب هاي ترك  مي بينند. 

تاكيد داوود اوغلو
احمد داووداوغلو، نخس��ت وزير تركيه در 
باره برنامه هاي جدي��د آنكارا گفته اس��ت: ما 
نمي خواهيم داع��ش را در نزديك��ي مرزهاي 
كشورمان ببينيم. هدف از اين توافق، پوشش 
هوايي براي پاكسازي منطقه از نيروهاي داعش 
اس��ت تا در نتيجه آن اپوزيس��يون ميانه روي 
س��وريه بتواند كنترل اين منطقه را به دس��ت 
بگيرد. داوود اوغلو تاكيد داشته؛ تركيه و امريكا 
به عنوان دو كش��ور همپيمان درباره ضرورت 
حمايت هوايي از مبارزان ميانه روي سوري كه 

مشغول نبرد با داعش اتفاق نظر دارند. 
با اين حال گفته مي ش��ود بحث بر س��ر 
ميزان و مقياس نوار حايل همچنان در ميان 
مقامات امريكايي در جريان اس��ت. به گفته 
مخالفان هدف از اين عمليات اين نيست كه 
منطقه اي امن براي پناهجويان سوري فراهم 
شود. يكي از مقام هاي ارشد دولت اوباما نيز با 
تاييد اين انتقادها گفته است: آنها )پناهجويان 
سوري( ممكن است از اين مسير امن استفاده 
كنند، ام��ا اين هدف عمليات نيس��ت. هدف 
اصلي اين اس��ت كه اين مرز به روي نيروهاي 
داعش بس��ته ش��ود. اين در حالي اس��ت كه 
نزديك به دو ميليون پناهجوي سوري در مرز 

تركيه در شرايط بسيار بغرنجي  قرار دارند. 
موضع ناتو

روز گذشته بر اساس درخواست تركيه، ناتو 
جلس��ه ا ي اضطراري براي بررسي اين موضوع 
تشكيل داد. اما ينس اس��تولتنبرگ، دبيركل 
ناتو پيش از جلسه در گفت وگويي پيرامون اين 
موضوع گفت: »تركيه ارتشي بسيار قدرتمند 
و نيروهاي امنيتي بسيار منس��جمي دارد و به 
همين خاطر هيچ درخواس��تي براي دريافت 
كمك هاي نظام��ي ناتو جهت پيش��برد اين 

عمليات از سوي اين كشور مطرح نشده است.«
دبيركل ناتو در نشست اضطراري هم تاكيد 
كرد: اين ائتالف نظامي با قدرت در كنار متحد 
خود ايس��تاده اس��ت اما طرحي براي مداخله 
مس��تقيم در تنش هاي موج��ود در مرزهاي 
تركيه و س��وريه ندارد. تركيه براساس ماده ۴ 
پيمان آتالنتيك شمالي خواستار اين نشست 
ش��ده بود. اين ماده به اعضا اج��ازه مي دهد در 
صورتي كه تمامي��ت ارضي يا امني��ت آنها در 
خطر باشد خواستار چنين نشستي شوند. اين 
پنجمين بار در تاريخ ۶۶ س��اله ناتو اس��ت كه 
چنين نشس��ت ويژه اي به درخواست يكي از 

كشورهاي عضو برگزار شده است. 
واكنش كردها

حمالت هوايي به مواضع ح��زب كارگران 
كردس��تان )پ. ك. ك( از س��وي تركي��ه، 

ترديدهايي نس��بت به دس��تور كار آن��كارا در 
عمليات هاي نظامي خود در ش��مال س��وريه 
برانگيخته اس��ت. بعضي از ناظران مي گويند 
مبارزه با كردها براي تركيه اهميتي به مراتب 
بيش��تر از مقابله با داعش دارد و ممكن اس��ت 
منجر به يك نب��رد قوميتي در منطقه ش��ود. 
منتقدان مي گويند تركي��ه در واقع از حمله به 
داعش به عنوان پوشش��ي براي ضربه زدن به 
كردها استفاده مي كند. قبال نيز آنها مي گفتند 
تركيه از مب��ارزه با داعش خ��ودداري مي كند 
براي اينكه اين كار را مستلزم حمايت از كردها 
مي داند. اين در حالي اس��ت كه در نبرد دولت 
تركيه با گروه پ.ك.ك از سال ۱۹۸۴ تاكنون 

حدود ۴۰ هزار نفر قرباني شده اند. 
يگان هاي مدافع خلق ني��ز در بيانيه اي كه 
دوشنبه منتشر كردند، گفته اند: ارتش تركيه به 
جاي آنكه مناطق تحت اشغال تروريست هاي 
داع��ش را هدف ق��رار دهد، ب��ه مواضع تحت 
حفاظت ما حمله مي كند. اين برخورد درستي 
نيس��ت. اما تركيه مي گويد نگران آن است كه 
پيشروي كردها از جمله يگان هاي مدافع خلق 
)مهم ترين گروه شبه نظامي متشكل از كردهاي 
سوريه( در شمال سوريه كه با حمايت امريكا در 
مقابله با داعش انجام مي شود، مي تواند موجب 
افزايش مطالبات جدايي طلبانه شود و تقويت 

پ. ك. ك را در پي داشته باشد. 
با اين همه جان كربي، س��خنگوي وزارت 
خارجه امريكا هم زماني حمله ب��ه پ. ك. ك و 
توافق براي مقابله با داعش را تصادفي خوانده، 
اگر چه افزوده اس��ت: »پ. ك. ك يك سازمان 
تروريستي خارجي است و اين حق براي تركيه 
محفوظ است كه از خود در برابر آنها دفاع كند«. 
اما او به تاكيد گفت كه هيچ ارتباطي ميان حمله 
به مواضع پ.ك.ك و توافق براي مقابله داعش 

وجود ندارد. 
يادآوري

حمالت هوايي تركيه عليه داعش و ش��به 
نظاميان عض��و ح��زب كارگران كردس��تان 
)پ. ك.ك( از هفته گذش��ته و به دنبال حمله 
انتحاري در شهر سوروچ تركيه آغاز شده است. 
تركيه هدف از اين حم��الت را تقويت امنيت 

مرزي اعالم كرده  است. 

تركيه

عكس نوشت

آفريقا

برافراشته شدن پرچم هاي كوبا در برابر سفارت  امريكا در هاوانا
رويترز  

j ahan@etemadnewspaper. i r

جهان
محمد منصف مزروقي، رييس جمهوري س��ابق تونس براي نخستين بار از تالش براي 
كودتا عليه خود پس از مدت كوتاهي از عزل محمد مرسي خبر داد. رييس جمهوري سابق 
تونس در مصاحبه با روزنامه هافينگتون پست با اشاره به تالش براي كودتا عليه وي در زمان 
رياست جمهوري اش در مصر گفت: در جوالي سال 2۰۱3 كودتاها براي دو ماه ادامه يافت و 
جاي خوش شانسي بود كه مردم تونس آگاه بودند، همانطور كه ارتش حرفه اي بود. به دليل 

وجود ارتشي كه ازنظام محافظت مي كند پيامدهاي مصر به تونس نرسيد. 
وي با تاكيد بر عالقه شديدش به مصر و درخواست هايش براي عدم اجراي حكم اعدام 
رهبران اخوان المسلمين، تصريح كرد: زماني كه انقالبي در مصر رخ داد پيش بيني مي شد 

كه همان س��ناريو در تونس رخ دهد و نوبت آن نيز برس��د. مرزوقي ادامه داد: اجراي حكم 
اعدام محمد مرسي، )رييس جمهور عزل ش��ده مصر( مصر را وارد لغزشگاهي از خشونت 
مي كند كه هيچ كس نمي داند به كجا مي رود و بر تمام منطقه نيز تاثير خواهد گذاش��ت و 
اين بزرگ ترين هديه به داعش و تندروها خواهد بود. رييس جمهوري سابق تونس با بيان 
اينكه بدون آشتي ملي كه بر مبناي دموكراسي واقعي باشد، هيچ آينده اي را براي نظام مصر 
نمي بيند، خطاب به عبدالفتاح سيسي، رييس جمهوري مصر گفت: جنايتي شنيع در حق 
مصر و امت و خودت مرتكب نشو. مساله اعدام ها به كل اشتباه است و نمي توان آن را رفع و 

رجوع كرد. من مخالف اجراي حكم اعدام بوده و هستم.

اردوغان مذاكرات صلح با كردها را متوقف كرد
گرفت��ن  ش��دت  پ��ي  در 
درگيري ها مي��ان دولت تركيه 
و ح��زب كارگردان كردس��تان 
پ.ك.ك رجب طيب اردوغان، 
اعالم  تركي��ه،  رييس جمه��ور 
كرد مذاكرات صلح ب��ا كردها را 
تا اط��الع ثانوي ادام��ه نخواهد 
داد. او كردها را متهم به تخريب 

انسجام ملي كرده و گفته مذاكره با اين افراد ناممكن است. رجب 
طيب اردوغان با صراحت تاكيد كرد كه اين كشور حمالت نظامي 
خود عليه مواضع گروه تروريستي داعش در سوريه و پايگاه هاي 
پ.ك.ك در شمال عراق را با قاطعيت ادامه خواهد داد. اردوغان 
اين اظهارات را در حال ترك تركيه براي ديداري رسمي از چين 

در فرودگاه آنكارا بيان كرد. او در 
جمع خبرن��گاران گفت تركيه 
به هيچ وجه قدم پ��س نخواهد 
گذاش��ت. دولت تركيه و پ. ك. 
ك در سال 2۰۱3 بر سر برقراري 
آتش بس و از سرگيري مذاكرات 
صلح با يكديگر به توافق رسيدند، 
اما ب��ه تازگ��ي درگيري ها ميان 
دو طرف بار ديگر شدت گرفته اس��ت. پ.ك.ك متهم شده كه در 
هفته هاي اخير حمله هاي متعددي را علي��ه نيروهاي دولتي در 
تركيه ترتيب داده است. در مقابل حزب كارگران كردستان اعالم 
كرده كه حمالت هوايي جنگنده هاي تركيه عليه مواضع اين گروه 

عمال آتش بس سال 2۰۱3 را بي اعتبار كرده است.

پيام مرزوقي به سيسي: اشتباه نكن

تظاهرات عليه تخريب
مسلمانان در شهرهاي مختلف امريكا 
از جمله واشنگتن و نيز در برخي ديگر از 
ش��هرهاي جهان مانند لن��دن، كراچي، 
حيدرآباد و ملبورن در اعتراض به تخريب 
سيستماتيك مكان هاي مقدس به دست 
آل سعود تظاهرات كردند. آنها معتقدند 
اين روند حدود يك قرن اس��ت كه ادامه 
دارد، اما معترضان مي گويند اين روند طي 
سال هاي اخير شتاب بيشتري گرفته است 
و دولت عربس��تان مي خواه��د تغييرات 
چش��مگيري در مكه و مدينه ايجاد كند. 
حدود 7۰۰ معترض در واشنگتن گردهم 
آمدند و به س��مت س��فارت عربس��تان 
حركت كردند. تظاهرات هاي مش��ابهي 
نيز در لس آنجلس،  هوستون، نيويورك، 
لندن، ملبورن، كراچي و حيدرآباد برگزار 
ش��د. معترضان از دولت رياض خواستند 
تا قبرس��تان بقيع در مدينه را كه اهميت 
ويژه اي براي مس��لمانان دارد، بازس��ازي 
كند. خاندان سلطنتي آل سعود در ۱۹25 
بارگاه هايي را كه بر سر مزارهاي قبرستان 
بقيع بود، تخريب كرد و گفت كه اين اقدام 
غيراسالمي اس��ت و آنها را با سنگ هاي 
بدون نام جايگزين كرد. وهابي ها همچنين 
بارگاه هاي امامان شيعه در عراق را تخريب 
كردند كه با اعتراض شديد شيعيان جهان 

روبه رو شد. 

پدر برنامه اتمي هند 
درگذشت

عبدال��كالم، رييس جمه��ور س��ابق 
هند كه به عنوان پدر برنامه موشكي اين 
كشور شناخته مي شود و نقشي كليدي 
و مهم در برنامه هسته اي هند داشت، در 
سن ۸3 س��الگي و درس��ت زماني كه در 
حال ارايه يك سخنراني بود، درگذشت. 
وي بي��ن س��ال هاي 2۰۰2 ت��ا 2۰۰7 
رييس جمهور هند بود كه پيش از آن در 
عرصه هاي علمي به ويژه در سازمان هاي 
توس��عه و تحقيق��ات دفاع��ي فعالي��ت 
داش��ت. عبدالكالم پيش از رس��يدن به 
س��مت رياست جمهوري مش��اور علمي 
نخس��ت وزير هند ني��ز بود. بنا ب��ه اعالم 
وزارت كش��ور فدرال، دول��ت براي مرگ 
عبدالكالم هفت روز عزاي عمومي اعالم 
خواهد كرد. نارندرا مودي، نخس��ت وزير 
اين كش��ور نيز در اين ب��اره گفت: مرگ 
عبدال��كالم ضايعه بزرگي ب��راي جامعه 
علمي اس��ت. او هند را به جايگاه رفيعي 
رساند. او راه تعالي را به ما آموخت. سونيا 
گاندي، رهبرحزب اپوزيسيون كنگره نيز 
كالم را اينچنين توصيف كرد: كالم يكي 
از بزرگ ترين دانشمندان، حكيمان و يك 
وطن پرس��ت واقعي بود كه به ميليون ها 
پي��ر و ج��وان ب��ا كاره��ا و تالش هايش 
انگيزه داد. عبدالكالم پ��س از پايان دوره 
رياس��ت جمهوري اش براي آم��وزش به 
دانشگاه ها و مدارس مختلف سفر مي كرد 
و با سخنراني هاي خود به آنها اميد و انگيزه 
مي داد. عبدالكالم در طول عمرش جوايز 
متعددي دريافت كرد. وي نقش بس��يار 
اساسي در آزمايش هاي هسته اي هند در 

سال ۱۹۹۸ داشت. 

آغاز سفرهاي كري
جان كري، وزير ام��ور خارجه امريكا 
دوم آگوس��ت )۱۱ م��رداد( ب��ه قاه��ره 
پايتخت مصر سفر مي كند تا در نشست 
موس��وم به مذاكرات اس��تراتژيك مصر 
و امري��كا ش��ركت كن��د؛ نشس��تي كه 
تضمين كننده همكاري پاي��دار و بادوام 
ميان اي��االت متحده و مصر محس��وب 
مي شود. وي سوم آگوس��ت )۱2 مرداد( 
به دوحه قطر مي رود ت��ا با همتايان خود 
در ش��وراي همكاري خليج فارس شامل 
عربستان، امارات متحده، بحرين، كويت، 
عمان ديدار و گفت وگو داش��ته باش��د و 
درباره توافق اخير هسته اي با ايران، مساله 
س��وريه و مقابله با داعش با اين مقامات 
صحبت كن��د. وي در دوحه با س��رگئي 
الوروف، وزي��ر امور خارجه روس��يه نيز 
ديدار خواهد داشت. جان كري همچنين 
قرار اس��ت پس از س��فر به مصر و حوزه 
خليج فارس به جنوب ش��رق آسيا رفته 
و با كشورهاي منطقه درباره نگراني هاي 
مشترك در مورد ادعاي مداوم منطقه اي 
چين ب��ه گفت وگو بپ��ردازد. وي چهارم 
آگوست )۱3 مرداد( به سنگاپور مي رود 
تا در پنجاهمين س��الگرد استقالل اين 
كش��ور ش��ركت كند. وزير امور خارجه 
امري��كا همچني��ن ق��رار اس��ت درباره 
تجارت و س��رمايه گذاري در شرق آسيا 
به سخنراني بپردازد و سپس از چهارم تا 
ششم اوت توقفي در مالزي داشته باشد و 
در نشست ۱۰كشور مجمع جنوب شرق 
آس��يا ش��ركت كند. اين ديپلمات ارشد 
اياالت متحده همچنين از ششم تا هشتم 
آگوست س��ال جاري ميالدي به هانوي، 
ويتنام مي رود و قرار اس��ت در بيستمين 
س��الگرد ايجاد روابط ديپلماتيك پس از 

جنگ ميان دو كشور حضور يابد. 

خبر كوتاه

خبر آخر

نشست فوق العاده اتحاديه عرب
صائب عريقات، عضوكميته اجرايي سازمان آزاديبخش فلسطين )ساف( اعالم 
كرد: به دنبال اقدامات تحريك آميز اخير اسراييل در مسجداالقصي، كميته اجرايي 
ساف تصميم گرفت در ماه آگوست نشستي فوري در سطح وزراي خارجه اتحاديه 
عرب به رياس��ت مصر در قاهره برگزار كند. وي در اين اظهارات كه پس از ديدارش 
با نبيل عربي، دبيركل اتحاديه عرب ايراد كرد، گفت: تصميم برگزاري اين نشست 
به درخواس��ت محمود عباس، رييس تش��كيالت خودگردان فلس��طين و پس از 
رايزني هاي مصر به عنوان رييس كميته عربي مس��وول طرح صلح عربي و دبيركل 
اتحاديه عرب و موافقت دو طرف اتخاذ شد. قرار است در اين نشست ضمن پيگيري 
طرح صلح عربي، اقدامات تحريك آميز رژيم صهيونيستي در مسجداالقصي و ادامه 
سياست هاي شهرك سازي ، بازداشت  فلسطيني ها، محاصره غزه و نيز پرونده آشتي 
ملي فلسطين و همچنين تدوين پيش نويس طرح جديد شوراي امنيت براي پايان 

اشغالگري اسراييل بررسي شود. 

صدور حكم تيرباران براي پسر قذافي
روز گذشته دادگاه تجديدنظر ليبي در خصوص راي دادگاه بدوي سيف االسالم 
قذافي پسر ديكتاتور سابق اين كشور تشكيل جلسه داد و وي را به تيرباران محكوم 
كرد. اين دادگاه كه به صورت غيابي برگزار ش��د، عالوه بر س��يف االسالم هشت تن 
ديگر از اعضاي ارشد رژيم سابق ليبي كه در سال 2۰۱۱ سقوط كرد را هم به اعدام 

محكوم كرده است. 
سيف االس��الم قذافي به جنايات جنگي و س��ركوب تظاهرات مس��المت آميز 
 در طول انقالب مردمي اين كش��ور متهم ش��ده است. نخس��تين جلسه محاكمه 
سيف االسالم قذافي در آوريل 2۰۱۴ و پيش از درگيري ميان جناح هاي رقيب اين 
كشور و كشمكش ميان طرفين منجر به تشكيل يك دولت در طرابلس و يك دولت 

در طبرق شد. 
اما فرد مهم ديگري كه در اين محاكمه به اعدام محكوم ش��د، عبداهلل سنوسي 
داماد معمر قذافي و رييس سابق اطالعات ليبي است كه عمال يكي از افراد نزديك 
معمر قذافي به حساب مي آيد. بغدادي علي محمودي، نخس��ت وزير قذافي نيز از 

ديگر مقاماتي است كه در اين دادگاه محكوم شده است. 
صالح باكوش، يك تحليلگر سياس��ي در طرابلس به خبرگزاري الجزيره گفته 
اس��ت كه او انتظار ندارد اين احكام به تغييرات اساس��ي در ليبي منجر ش��ود. وي 
مي افزايد ليبي در حال حاضر با مشكالت بسيار زيادي روبه روست كه با اين محاكمه 

چيزي حل نمي شود. 
با اين حال انس گوماتي، يكي ديگر از تحليلگران سياسي در ليبي معتقد است 

كه همه چيز در اين دادگاه عادالنه و صادقانه بوده است. 
به گفته ناظران عدم وجود يك دولت مركزي مستقل و قدرتمند ضربه مهلكي را 
به سيستم قضايي اين كشور وارد كرده و روند قضايي در اين كشور را زير سوال برده 
است. ضمن اينكه هنوز هيچ نشانه اي براي توافق ميان دو دولت در طبرق و طرابلس 

وجود ندارد كه اميد را براي وجود يك سيستم قضايي مستقل زنده نگه دارد. 

اعتراض به حكم
وكيل انگليسي سيف االسالم قذافي حكم صادر شده در خصوص او را ناعادالنه 
خوانده اس��ت. او در طول س��ال هاي گذش��ته تالش هاي فراواني كرد ك��ه دادگاه 
سيف االس��الم قذافي را به ديوان داوري بين المللي الهه بكش��اند، زي��را اگر به اين 
دادگاه كش��يده مي ش��د هيچگونه حكم اعدامي براي او در نظر گرفته نمي شد اما 
تالش او بي نتيجه ماند و در نهايت سيستم قضايي ليبي توانست به صورت مستقل 
 حق داوري داش��ته باش��د. حتي با وجود مش��كالت داخلي در ليبي باز هم دادگاه 
سيف االسالم قذافي در داخل ليبي برگزار ش��د و هم در دادگاه بدوي و تجديد نظر 
نيز به اعدام محكوم شد. دادستاني ليبي وعده داده بود كه در جلسات دادگاه ناظران 
بين المللي حضور داشته باشند و معتقد است اين حق مردم ليبي است كه بتوانند 
سيف االس��الم را محاكمه كنند. اما ديوان كيفري بين المللي و ديگر سازمان هاي 

حقوق بشري در مورد عادالنه بودن نظام قضايي ليبي نگران هستند. 
سيف االسالم كه اكنون در زندان ش��هر زنتان تحت تدابير شديد امنيتي به سر 
مي برد تنها سه بار به صورت ويديو كنفرانس در جلسات دادگاه حضور داشته است. 
اين در حالي است كه سيستم قضايي ليبي به شدت ابراز نگراني مي كند كه با توجه 
به آشفتگي اوضاع داخلي در ليبي سيف االسالم از زندان فرار كند اما از طرفي ديگر 
اگر وي به خارج از زندان منتقل ش��ود محاكمه او نتيجه مناس��بي در پي نخواهد 

داشت. 

سيف االسالم كيست؟
سيف االس��الم قذافي فرزند دوم از همس��ر دوم معمر قذافي ديكتاتور سابق ليبي 
اس��ت. او در 5 جوالي ۱۹72 به دنيا آمده اس��ت. او اگرچه مقام رسمي در دوران معمر 
قذافي نداشته اما يكي از شناخته شده ترين فرزندان وي به شمار مي آيد. او از نفوذ زيادي 
در حكومت برخوردار بود و مي توان گفت كه نفر دوم حكوم��ت پس از معمر قذافي به 
حساب مي آمد. بسياري معتقدند كه سيف االسالم قذافي نقش بسزايي را در برچيده 
شدن برنامه هس��ته اي ليبي ايفا كرده است و از طرف ديگر روابط بس��يار نزديكي را با 
س��ران كش��ورهاي اروپايي از جمله ايتالياو فرانس��ه برقرار كرد كه حتي گفته مي شد 
خانواده قذافي از كمپين ساركوزي در انتخابات سراسري در سال 2۰۰7 حمايت مالي 
كرده است و بسياري منتظر بودند تا معمر قذافي خود را پس از چهار دهه حكمراني بر 
ليبي بازنشسته كند و امور را به طور رسمي به پسرش بسپارد. اما با شروع اعتراض هاي 
مردمي در س��ال 2۰۱۱ در ليبي و كشتار و دستگيري هاي سراس��ري در ليبي سيف 
االسالم كه در آن دوران به عنوان فرماندهي حفظ امنيت طرابلس ايفاي نقش مي كرد 
باعث سركوب و كشتار سراس��ري در پايتخت ليبي ش��د. امادر نهايت با حمايت هاي 
بين المللي مردم ليبي توانستند به چهاردهه حكومت قذافي در اين كشور پايان دهند 
و ابتدا معمر قذافي به دست مخالفاني كه به دنبال او بودند كشته شد اما سيف االسالم 
توانست از دست انقالبيون ليبي بگريزد و در نهايت در مرز ليبي با نيجر به همراه تعدادي 
 از مشاوران و همراهانش دستگير ش��د و به زندان زنتان منتقل ش��د. اما از آنجايي كه 
سيف االس��الم قذافي و معمر قذافي به جرم جنايت عليه بشريت تحت پيگرد قضايي 
بين المللي قرار گرفته بودند اتحاديه اروپا مدعي شد كه سيف االسالم بايد به دادگاه الهه 
فرستاده ش��ود تا محاكمه اي عادالنه و در امنيت كامل براي او برگزار شود كه دادستان 
ليبي آن را نپذيرفت. ح��ال با توجه به ش��رايط داخلي در ليبي و حكم صادر ش��ده در 

خصوص تيرباران وي، بايد منتظر اين باشيم چه زماني اين حكم اجرايي خواهد شد. 

  مايكل كاپالن /اين هفته اعالم ش��د 
كه يك منطقه ام��ن در امتداد مرز ش��مالي 
سوريه با تركيه ايجاد مي ش��ود كه اين اقدام 
ي��ك گام در ادام��ه جنگ طوالن��ي ائتالف 
بين المللي عليه داعش است و گفته مي شود 
اين منطقه ضمن قطع مس��يرهاي داعش از 
تركيه و همچنين فضايي امن براي هر دو گروه 
پناهندگان و مبارزان مخالف دولت س��وريه 
ايجاد مي كند. اما هنوز تاثي��ر بلندمدت اين 
منطقه حايل پيش بيني نشده است. به گفته 
تحليلگران بعيد به نظر مي رسد اين منطقه 
تاثير فوري بر كند شدن الحاق شبه نظاميان به 
گروه هاي تروريستي در سوريه و عراق داشته 
باشد. برخي نگران آن هستند منطقه حايل 

تاثير نامطلوب بر تقويت القاعده در منطقه يا 
هل دادن داعش براي ايجاد پايگاه هاي بيشتر 

در سوريه جنگ زده داشته باشد. 
عدم تغيير بازي

جيمز جفري، سفير سابق اياالت متحده 
در عراق )2۰۱2-2۰۱۰(، و عضو موسس��ه 
واش��نگتن ب��راي سياس��ت خاورنزديك 
مي گويد: بازي تغييري نمي كن��د و اين به 
معناي تصميم براي شكس��ت دادن داعش 
نيس��ت، اگر چه ممكن اس��ت كار را براي 
داعش س��خت كند. انتظار مي رود منطقه 

امن كه در ط��ول ۹۰ مايلي از م��رز تركيه 
تا ش��مال ش��رقي حلب كه در حال حاضر 
تحت كنترل گروه ش��به نظامي قرار دارد، 
برقرار ش��ود، به طور موثر راه هاي حمايت 
از داعش از خاك تركي��ه را ببندد. مرز قابل 
نفوذ تركيه با س��وريه نزديك به ۶۰۰ مايل 
اس��ت اما بخ��ش بزرگ��ي از آن، در قلمرو 
كردهايي قرار دارد كه عليه داعش هستند. 
منطقه ب��ا حمايت نيروي هواي��ي امريكا و 
تركيه تاس��يس خواهد ش��د و مبارزه روي 
زمين به شورشيان سوري واگذار مي شود. 

اما كريستوفر پرابل، معاون رييس موسسه 
مطالعات دفاعي و سياس��ت خارجي كاتو 
مي گويد به نظر مي رس��د اين ي��ك گام در 
مسير درست باش��د و نش��ان مي دهد كه 
تركيه در حال تبديل شدن به نيروي مبارز 

عليه داعش است. 
منطقه نبرد

با اين حال كارشناسان امنيتي مي گويند 
ايجاد ي��ك منطقه امن، س��اده نخواهد بود و 
مي تواند به يك جنگ داخلي، پيچيده و چند 
وجهي شگفت انگيز بينجامد. جنيفر كافرال، 

يك تحليلگر موسسه مطالعات جنگ سوريه 
مي گويد در اين ميان همچنان نگراني درباره 
اينكه اين اقدامات حمايت از شورشياني باشد 
كه به القاعده وابس��ته اند وجود دارد. بنابراين 
سياس��ت براي تعيين متحدان بر روي زمين 
بايد بسيار ظريف باشد. او تاكيد دارد اگر داعش 
تحت فش��ار منطقه حايل قرار گيرد، بيم آن 
مي رود كه بيش��تر روي حلب متمركز شود 
كه مناطقي از آن اكنون در اختيار شورشيان 
مخالف دولت اسد قرار دارد. چنانچه كريستوفر 
پرابل هم تاكيد دارد اين جنگ دوطرفه نيست 
بلكه جنگ سه طرفه اس��ت و به احتمال زياد 
درگيري هاي پيچيده اي در آن ايجاد مي شود. 
منبع:    اينترنشنال بيزينس تايمز

نگاه- 1

جنگ عليه داعش؛ چرا تركيه و امريكا منطقه حايل ايجاد مي كنند؟ 

واشنگتن تاييد كرد 

توافق تركيه  و امريكا   براي  ايجاد  منطقه حايل

  فيصل ياف�ي / چه�ار روز قبل از 
اينك�ه نيروه�اي نظامي امري�كا براي 
نخس�تين بار به عراق حمله كنند، در 
تاريخ 13 ژانويه 1991، صدام حس�ين 
يك فرمان كوچ�ك اما حيات�ي صادر 
ك�رد؛ اينكه پرچ�م عراق با س�ه رنگ 
قرمز، سفيد و سياه با س�ه ستاره سبز 
نگران كننده اس�ت و بر اس�اس قانون 
جديد تغيي�ر پرچم، باي�د جمله اي به 
عربي با عنوان »اهلل اكبر« بين ستاره ها 

اضافه شود. 
نقش�ه راهي ك�ه از تمركزگرايي 
دولت عراق ب�ه فروپاش�ي آن منجر 
ش�ود از ده�ه 1990 پايه ريزي ش�د؛ 
زماني ك�ه چالش ه�اي رژي�م صدام 
حسين تحت فشار پيامدهاي حمله به 

ايران شروع شد. 
م�ورد  در  خص�وص  ب�ه  ص�دام 
چالش هاي مذهبي حكومت خود در اين 
دوره نگران بود. گذش�ته از جنگ عليه 

ايران، حداقل بخش�ي از آن به افزايش 
فعاليت اخوان المس�لمين در عراق باز 
مي گشت. به همين سبب صدام به دنبال 
وحدت ديني با س�لفي ها ب�راي اهداف 
سياسي خود برآمد. صدام معتقد بود او 
مي تواند از اين گروه براي اهداف سياسي 

خود بهره برداري كند. 
در زمان جن�گ اول خلي�ج فارس، 
اين ايده به سرعت به كمك رژيم او آمد. 
زماني كه پس از حمله صدام به كويت و 
افزايش مخالفت ها با او در كش�ورهاي 
عربي، او جايگاه خ�ود را به عنوان يك 
مدافع ناسيوناليسم عرب از دست داد. 
او توانس�ت از دين به عن�وان توجيهي 

براي حكومت خود استفاده كند. 
چگونه اين اقدامات به ظهور داعش منجر 

شد؟
ب�راي درك اين موض�وع كه چگونه 
اقدام�ات صدام به ظه�ور داعش منجر 
شد بايد به اظهارات يك افسر اطالعاتي 

سابق عراق به نام سمير آل خليفه توجه 
كنيد. در اس�نادي كه توس�ط اشپيگل 
آلمان�ي در حلب كش�ف ش�ده، افش�ا 
مي شود كه داعشي ها از آل خليفه با نام 
مستعار حاجي بكر ياد مي كنند، كسي 
كه طرح گس�ترش و موفقيت داعش را 
بر اس�اس بخش�ي از تجربيات خود در 
رژيم عراق ريخته اس�ت. در اين اسناد 
مشخص ش�ده كه چگونه صدام دين را 

استثمار مي كند. 
اش�پيگل ادعا مي كند كه آل خليفه 
براي ق�رار دادن يك چه�ره مذهبي در 
گروه ش�به نظام�ي، از ابوبك�ر بغدادي 
استفاده مي كند. اينكه آيا عنصر خاص 
اين داستان درست يا غلط است، به هر 
حال بدون شك تركيب صفوف داعش 

بر اساس نقشه آل خليفه بوده است 
و با بنر مذهبي و رهبري و كارگرداني 
ي�ك گ�روه كوچ�ك عراق�ي اس�ت 
ك�ه داعش توانس�ته ش�مار زي�ادي از 

انگليسي ها، ازبك ها و ديگر آسيايي ها 
را به خود جذب كن�د.  در واقع به دنبال 
مس�اله اي كه ص�دام ب�ا آن در جريان 
جنگ 1991 مواجه ش�د و ب�راي پيش 
دس�تي قبل از حمله امري�كا، حمله به 
عربس�تان را طرح ري�زي ك�رد، به اين 
تاكتي�ك روي آورد ام�ا توجيه حمله 
به عربس�تان مشكل س�از بود چرا كه 
عربس�تان نه تنه�ا يك كش�ور عربي 

بود، بلكه دو مكان مقدس اس�المي را 
در خود ج�اي داده بود. ب�ه دنبال يك 
توجيه، صدام با تكيه بر اينكه حاكمان 
عربس�تان سعودي با س�پردن دفاع از 
مكه و مدينه به نيروهاي نظامي اياالت 
متحده، اس�تدالل كرد آنها نقش خود 
را به عنوان رهبران جهان اس�الم نقض 

كرده اند. 
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