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شبه جزيره كرهخبر سوريه

حمله مس��تقيم نيروه��اي امريكايي ب��ه نظاميان 
سوريه، به ش��دت باعث خشم روس��يه و سوريه شده 
اس��ت. وزير دفاع امريكا بعد از حمله گسترده هوايي 
به نيروهاي متحد بشار اس��د كه براي بازپس گيري 
يك ميدان نفتي به ش��رق رودخانه فرات آمده بودند 
ادعا كرد كه امريكا از تصميم س��وريه براي حمله به 
اين نقطه با وجود آگاهي در مورد حضور امريكايي ها 
در آن »گيج« ش��ده اس��ت. در عين حال با تحوالت 
اخير در سوريه به نظر مي رس��د نيروهاي امريكايي 
و متحدان ش��ان يعني نيروهاي دموكراتيك سوريه 
در حال وارد شدن به س��ه نبرد مختلف در سه جبهه 
در برابر س��وريه، تركيه و نيروهاي داعش هس��تند. 
بعد از بازشدن جبهه عفرين توس��ط تركيه و تهديد 
اين كش��ور به حمله در منبج، جايي كه مستشاران 
امريكايي مستقر هستند، حمالت انتقامي روسيه در 
ادلب بعد از هدف قرار گرفتن يك جنگنده روسي در 
كنار افزايش درگيري هاي ارتش س��وريه با معارضان 
در غوطه شرقي دمش��ق و ادلب، حاال ديرالزور شاهد 
درگيري مستقيم س��وريه و امريكاست. كمتر از يك 
ماه بعد از اينكه اياالت متحده اع��الم كرد قصد دارد 
با تش��كيل يك نيروي ش��به نظامي جديد در خاك 
س��وريه تا زمان نامعلومي حضور نظامي خ��ود را در 
شرق و شمال شرقي سوريه تثبيت كند، جبهه هاي 
نبرد در س��وريه كه براي مدتي بع��د از ايجاد مناطق 
كاهش تنش بر اثر ابتكار آس��تانه و فروپاشي داعش، 
اندكي آرام ش��ده بودند، دوباره به ش��كل گسترده اي 
ش��عله ور ش��ده اند. حال بعد از حمله تركيه به خاك 
سوريه براي مبارزه با آنچه »حضور تروريست ها« در 

خاك س��وريه مي نامد، اين بار نيروهاي امريكايي در 
يك عمليات هوايي گسترده، نظاميان و شبه نظاميان 
طرفدار بشار اسد را در استان ديرالزور هدف گرفته اند. 
به گفته دولت دمشق در حمالت نيروهاي امريكايي 
ده ها نظامي طرف��دار دولت و تعدادي از ش��هروندان 
غيرنظامي كشته ش��ده اند. آسوش��يتدپرس گزارش 
مي دهد 100 نيروي ش��به نظامي نزدي��ك به دولت 
س��وريه در اين حمله هوايي كشته ش��ده اند. پس از 
اين عمليات وزارت خارجه س��وريه با ارسال نامه اي 
به ش��وراي امنيت س��ازمان ملل متحد امري��كا را به 
جنايت جنگي متهم كرد. وزارت دفاع روسيه هم در 
واكنش به انجام اين عمليات در بيانيه اي نوشته است: 
»عمليات امريكا بار ديگر ثابت كرد كه حضور نظامي 
غيرقانوني امريكا در سوريه براي نبرد با داعش نيست 
بلكه در واقع براي كنترل ب��ر منابع اقتصادي و نفتي 

سوريه است.«
حملهبيدليل

در ش��رايطي كه س��وريه امريكا را به جنايت جنگي 
متهم ك��رده اس��ت و روس��يه از اين حمل��ه امريكا 
به ش��دت انتقاد مي كن��د، وزير دف��اع امريكا معتقد 
است كه نيروهاي س��وريه تحريك كننده انجام اين 
حمله بوده اند. واشنگتن پس��ت نوشته است كه هيچ 
نيروي امريكايي يا عضو ش��به نظاميان كرد نيروهاي 
دموكراتيك س��وريه در اين عمليات كشته يا زخمي 
نش��ده اند، در حالي كه بي بي س��ي از زخمي ش��دن 
يك نيروي كرد خبر مي دهد. به نوش��ته بي بي س��ي 
نيروهايي ك��ه در اين حمله امريكايي ه��ا هدف قرار 
داده ان��د متش��كل از ش��به نظاميان قباي��ل محلي 
هم پيمان دولت و گروهي از رزمندگان ش��يعه افغان 
بودند. جيم متيس، وزير دفاع امريكا مدعي است كه 

هم نيروهاي روسيه و هم سوريه از قبل خبر داشتند 
كه نيروهاي دموكراتيك سوريه و مستشاران نظامي 
امريكايي در پايگاه نظامي كه حركت نيروهاي سوريه 
به سمت آن آغاز شده است حاضر هستند. به نوشته 
واش��نگتن پس��ت جيم متيس در جمع خبرنگاران 
در پنتاگون هدف نيروهاي س��وريه را »گيج كننده« 
توصيف كرده اس��ت و گفته »واقعا نمي دانم چرا آنها 
اين حمله را انجام دادند.« متيس ادعا كرده است كه 
اين عمليات ممكن است از سوي بخشي از نيروهاي 
سوريه اتفاق افتاده باشد »كه روسيه هيچ كنترلي بر 
روي آنها ندارد.« مس��كو و واشنگتن براي هماهنگي 
و جلوگيري از ايجاد درگي��ري رودرروي نيروهاي دو 
كش��ور، يك خط ارتباطي مس��تقيم دارند. به گفته 
س��رهنگ توماس وائل، س��خنگوي ائت��الف تحت 
رهبري امريكا در س��وريه، از اين خ��ط تماس براي 
هماهنگي با روس ها قبل از انجام عمليات اس��تفاده 
شده است و پس از چراغ س��بز روسيه مبني بر اينكه 
هيچ نيروي روس��يه در منطقه حضور ن��دارد حمله 

انجام شده است. 
بر اساس گزارش ها امريكا با استفاده از هليكوپترهاي 
 130-AC هجومي آپاچي، بمب افكن هاي تهاجمي
و جنگنده هاي اف-15 به نيروهاي وف��ادار به دولت 
سوريه حمله كرده اند. به گزارش رويترز احتماال هدف 
عمليات نيروه��اي نظامي نزديك به دولت س��وريه، 
بازپس گرفتن ميدان نفتي كوشام در شرق رودخانه 
فرات بود. اين ميدان نفتي كه روزانه 30 هزار بش��كه 
نفت توليد مي كند، يك��ي از منابع نفتي در اس��تان 
ديرالزور است كه در زمان تس��لط داعش توسط اين 
نيروها براي تامين مالي اس��تفاده مي شد، اما اكنون 
در اختيار نيروهاي دموكراتيك س��وريه با پشتيباني 

امريكا قرار دارد. به گزارش بي بي سي نيروهاي سوريه 
با استعداد 500 نفر با پشتيباني توپخانه و خمپاره در 
حال پيش��روي به س��مت اين ميدان نفتي بودند كه 

توسط نيروهاي امريكايي متوقف شدند. 
نگرانيازجنگتازهدرواشنگتن

آخرين س��فير امريكا در دمشق به ش��دت نسبت به 
عمليات اخير امريكا بر عليه نيروهاي س��وريه انتقاد 
كرده اس��ت. ب��ه گ��زارش واشنگتن پس��ت، رابرت 
اس فورد ك��ه اكنون به عنوان پژوهش��گر مس��ائل 
خاورميانه در انديشكده خاورميانه واشنگتن فعاليت 
مي كند گفته اس��ت: »امريكايي ه��ا از طريق راهبرد 
ديپلماتيك موفق ش��ده اند كه خود را نسبت به همه 
نيروهاي درگير در بحران سوريه بيگانه كنند و حاال 
در ش��رايطي قرار دارند كه چه ايران، چه تركيه و چه 
سوريه معتقدند هر آنچه امريكا آنجا انجام مي دهد، بد 
است. « تيم كين، سناتور دموكرات به واشنگتن پست 
مي گويد: »من به ش��دت نگران اين هستم كه دولت 
ترامپ عامدان��ه بدون اينكه هيچ اج��ازه اي از كنگره 
داشته باشد يا حتي هدف روشني تعريف كرده باشد، 
در حال گسترش رويارويي ها به يك جنگ تمام عيار 
است.« جيم متيس، وزير دفاع اياالت متحده امريكا 
اما چنين نگران��ي اي را قبول ن��دارد، او مي گويد كه 
امريكا به هيچ وجه قصد ندارد وارد يك نبرد گسترده 
در سوريه ش��ود و تنها هدف امريكا در خاك سوريه 
»مبارزه با داعش« اس��ت. وزير دف��اع امريكا در عين 
حال تهديد كرده اس��ت كه احتم��ال وقوع درگيري 
وس��يع تر وجود دارد: »اگر درگيري وس��يع تري رخ 
دهد ما مجبور خواهيم ش��د كه نيروهاي مان را به آن 
سوي رودخانه فرات ببريم و با نيروهاي طرفدار دولت 

رودررو شويم.«

با تصويب طرح بودج��ه موقت در كنگ��ره امريكا، دولت 
اين كش��ور تا 23 مارس از تعطيلي نجات يافت. مجلس 
نمايندگان امريكا روز جمعه طرح سنا براي تامين بودجه 
موقت فدرال را تصويب ك��رد و بدين ترتيب دولت اياالت 
متحده از تعطيلي نجات يافت. به گزارش فارس، اين طرح 
كه به طور موقت منابع مالي فدرال امريكا را تا 23 مارس 
امسال تامين كرده و شامل بودجه اي 2 ساله براي دولت 
نيز هس��ت، ب��ا 234 راي مواف��ق و 183 راي مخالف در 

مجلس نمايندگان تصويب شد. 
اين طرح پيش تر در مجلس س��نا با تاخي��ر در تصويب 
مواجه شده بود كه همين مساله تعطيلي مختصر )حدود 
5 س��اعت( دولت امريكا را در پي داش��ت. س��ناتورهاي 
امريكايي قرار بود صب��ح جمعه به ط��رح موقتي كه در 
مجلس نمايندگان براي ممانعت از تعطيلي مجدد و تامين 
بودجه دولت فدرال امريكا تصويب شده بود، راي دهند اما، 
با مخالفت »رند پاول« اين اتفاق رخ نداد. س��ناتور پاول از 
ايالت كنتاكي با طرح سوال هاي مخالفت آميز عليه طرح 
موقت بودجه، باعث از دس��ت رفتن موعد و ضرب االجل 
تعيين شده براي اين جلسه و تعطيلي دولت فدرال امريكا 
شد. به نوش��ته نش��ريه »پالتيكو« اين طرح اكنون براي 
اجرايي ش��دن به ميز »دونالد ترامپ« رييس جمهور اين 

كشور مي رود و او نيز آن را به سرعت امضا خواهد كرد. 
اواخ��ر دي ماه ب��ود ك��ه در آس��تانه يك س��الگي آغاز 
رياس��ت جمهوري دونال��د ترام��پ، به دلي��ل مخالفت 
دموكرات ها و تعدادي از جمهوريخواهان س��ناي امريكا 
با اليحه بودجه دولت فدرال اين كشور، دولت اين كشور 
تعطيل شد. اختالف اصلي بر سر حصول توافق روي يك 
قان��ون دوران اوباما به نام »قانون داكا«، سياس��ت امريكا 
در قبال مهاجرت و س��اخت ديوار در نزديكي مرز امريكا 
با مكزيك ب��ود. تعطيلي دولت زماني اتف��اق مي افتد كه 
رييس جمهور امريكا و كنگره اين كش��ور نتوانند قانون 
مربوط به تخصيص اعتبارات نهادهاي دولتي را در موعد 
مقرر به امضا برسانند. هنگام تعطيلي، بخشي از كاركنان 
نهادهاي رده باالي دولتي بر سر كار باقي مي مانند، اما از 
اكثر كارمنداني كه مشاغل ش��ان اهمي��ت حياتي ندارد 

خواسته مي شود به منزل بروند. 

تعطيليپنجساعتهدولتامريكا

شهاب شهسواري

امريكا

دونال��د ترام��پ، رييس جمه��ور اياالت 
متحده در دول��ت خود از كمتر كس��ي 
حرف ش��نوي دارد يا به او اطمينان مي كن��د اما در اين 
بين جيم متيس، وزي��ر دفاع اياالت متح��ده از جمله 
معدود افرادي اس��ت كه در اين چارچوب بسيار مورد 
اعتماد رييس جمهور است. او در طول حضور 40 ساله 
خود به عنوان يك ارتش��ي و حاال وزير دفاع، همواره به 
نام يك جنگجوي تهاجمي شناخته مي شد كه توانست 
به خصوص در جنگ عراق محبوبي��ت خاصي را براي 
خود به ارمغان بياورد ول��ي در دولت اوباما به دليل نگاه 
ضدايراني خود و مخالفت با برجام بازنشس��ته ش��د. او 
اما از زماني كه وزير دفاع اياالت متحده ش��ده، نقش��ي 
متفاوت را براي خود تعريف كرده است. او ديگر آن چهره 
تهاجمي دول��ت اوباما را ندارد و اكن��ون خود تبديل به 
عاملي براي جلوگيري از اقدامات هيجاني دونالد ترامپ 
شده است. حاال سوال اصلي اين است كه متيس تا چه 
مدت مي تواند نقش فرد محت��اط در دولت را ايفا كند و 
از نفوذ قابل توجه خود روي رييس جمهوري در راستاي 
جلوگيري از هرگونه درگيري جديد امريكا به خصوص 
در مقابله با ايران و كره شمالي استفاده كند. به گزارش 
واشنگتن پست، نفوذ متيس در سرتاسر دولت روز به روز 
گسترش پيدا مي كند. در مكان هايي مانند افغانستان و 
سومالي توانست نيروهاي امريكايي را حفظ كند و اجازه 
نداد تا رييس جمهور با وجود ميل باطني نيروهاي خود از 
اين كشورها را خارج كند. او همچنين ميل ترامپ براي 
نشان دادن قدرت نظامي را به شدت محدود كرده است. 

واشنگتن پست به نقل از منابع آگاه در كاخ سفيد عنوان 
مي كند كه يك ماه پيش اتفاق��ي تكان دهنده در حال 
وقوع بود زيرا مقامات به شدت نگران تحركات قايق هاي 
ايراني در منطقه بودند. اما متيس در برابر درخواس��ت 
كاخ س��فيد در راس��تاي ارايه گزينه نظامي براي ايران 
مقاومت كرده است. طبق اين گزارش ترامپ از پنتاگون 
خواسته بود تا طيف وس��يعي از برنامه هايي كه شامل 
هدف قرار دادن انبارهاي موش��كي ايران يا ضربه زدن 
به قايق هاي موتوري ايراني مي شود را ارايه دهد. گفته 

مي شود ترامپ بارها در خصوص قايق هاي ايراني عنوان 
كرده كه چرا ما نمي توانيم آنها را غرق كنيم. 

به گفته منابع آگاه در كاخ س��فيد، هربرت مك مستر 
مش��اور امنيت ملي ترام��پ و تع��دادي از كاركنان او 
درخواست براي حمله به قايق هاي ايراني از سوي دونالد 
ترامپ در يك ارتباط تلفني را مطرح كرده اند كه جيم 
متيس آن را رد كرده اس��ت. اما معلوم نيست ادامه اين 
بحث ها چگونه بوده است چرا كه متيس تمام كارمندان 
خ��ود را از اتاق بي��رون مي كند و گفت وگ��و ادامه پيدا 
مي كند. منابع آگاه عنوان مي كنند كه بسيار واضح بود 
كه تماس خوبي نيس��ت و در هفته هاي بعد اين گزينه 

هرگز مطرح  نشد. 
گفتني است، متيس در سال اول حضور خود در پنتاگون 
از جمله معدود افرادي بوده است كه در سياست خارجي 
ترامپ نيز تاثيرگذار بوده است. وي در جلسات حساس 
نيز هنگام هرج و مرج و اختالفات با صدايي تحكم آميز 
ظاهر مي شود و شرايط را كنترل مي كند. سفراي امريكا 
مي گويند بيش��تر از اينكه با رييس خود چهره به چهره 
باش��ند با جيم متيس رودررو صحبت مي كنند. برخي 
نيز معتقدند ديپلماسي بي ثبات كننده و غيرقابل اعتماد 
ترامپ را در م��واردي متيس معت��دل مي كند. گفتني 
است، ژنرال متيس در آخرين پست نظامي خود به عنوان 
معاون رييس ستاد مشترك ارتش در دولت اوباما خدمت 

مي كرد، ولي با ديدگاه ه��اي دولت هيچ گونه همخواني 
نداش��ت. اما وقتي ك��ه به عن��وان وزير دف��اع در دولت 
مستقر ش��د، دونالد ترامپ بالفاصله به پنتاگون رفت. 
ترامپ هنگام حضور در پنتاگون دو فرمان اجرايي صادر 
كرد. يكي مربوط به آمادگي بيش��تر نظامي ارتش بود و 
ديگري اعمال محدوديت هاي ش��ديد براي ورود اتباع 
برخي كشورهاي عمدتا مس��لمان بود. تصميم ترامپ 
براي اين اقدام، در ت��االر قهرمانان پنتاگون بود كه اين 
اقدام بسياري را غافلگير كرد چراكه متيس اميدوار بود 
پنتاگون به نحوي از سياست خارجي دور شود اما عمال 
اين اتفاق رخ نداد. اين اتفاق غيرمنتظ��ره وزارت دفاع 
و وزارت امور خارجه را در مهم ترين مباحث سياس��ي 
كش��ور قرار داد. اما اگر متيس از اين اتفاق ناراحت بود 
اما آن را نشان نداد. نقش كنوني متيس در دولت اوباما 
كامال متفاوت بود. او و همرزمانش معتقد بودند كه بايد 
فشار بيشتري براي مقابله با اقدامات ايران در منطقه و 
به خصوص قايق هاي ايراني انجام دهند. اما اين ديدگاه 
به ش��دت متفاوت از ديدگاه دولت اوباما ب��ود. او رفته 
رفته از ليس��ت افراد دعوت شده به شوراي امنيت ملي 
دولت خارج شد و در اوايل س��ال 2013 پنج ماه زودتر 
از موعد يك نفر جايگزين متيس شد. يكي از جمالتي 
كه متيس عنوان كرد و اوباما را به شدت عصباني كرد، 
اين بود كه ارتش امريكا مي تواند نيروي دريايي ايران را 

در اقيانوس غرق كند. حرفي كه اعتبار زيادي به متيس 
در نزد ترامپ داد. حتي قب��ل از حضور متيس در وزارت 
دفاع دموكرات ها به ش��دت نگ��ران آن بودند متيس در 
كنار ترامپ مي توانند دست به اقدامات خطرناكي بزنند 
و حتي با كمك يكديگر اقدام��ات احمقانه انجام دهند. 
گفته مي ش��ود ديدارهاي ترامپ با متيس نيز به نسبت 
زياد است. برخي مقام ها همچنين عنوان مي كنند زماني 
كه متيس به سفر نمي رود و ترامپ در كاخ سفيد باشد، 
حداقل در هفته سه يا چهار بار با يكديگر در كاخ سفيد 

ديدار مي كنند. 
حتي با اينك��ه متيس در جلس��ات خود ب��ا ترامپ در 
مخالفت ب��ا رييس جمهور در خصوص ديپلماس��ي با 
كره ش��مالي و حتي برخي موارد ديگ��ر صحبت كرده 
توانسته از خشم ترامپ در امان باشد. مقامات مي گويند، 
تاييدهاي متيس در جلسات بيشتر جنبه عاطفي دارد و 
سعي مي كند قوانين بين المللي در جنگ هاي مسلحانه 
را براي او تش��ريح كند تا نگاه او در برخي موضوعات را 

تغيير دهد. 
تابستان گذش��ته ترامپ در حال بررسي برنامه ارسال 
سربازان بيش��تر به افغانس��تان بود و ارتش درخواست 
ارسال نيروهاي تهاجمي بيش��تر به اهدافي در شمال 
آفريقا داش��ت. اما رييس جمه��ور در جلس��ات خود 
عالقه اي به ارسال اين نيروها نداشت. به گفته مقامات 
رسمي كه در اتاق وضعيت كاخ سفيد حضور داشتند، 
ترامپ عنوان كرده اس��ت كه شما مي خواهيد همه جا 
نيروهاي خود را ارسال كنيد. توجيه چيست؟ متيس در 
پاسخ گفت: ما اين كار را انجام مي دهيم تا از بمبگذاري 
در ميدان تايمز جلوگيري كنيم. اما ترامپ با عصبانيت 
عنوان كرد كه تقريبا اين بحث در مورد هر كشوري در 
اين سياره وجود دارد. جف سشن، دادستان كل نيز در 
واكنش به اين موضوع عنوان كرد كه ممكن اس��ت در 
برخي مناطق مانند افغانستان يا سومالي تروريست ها 
برنده شوند. متيس نيز اين استدالل را كرد كه اين لحظه 
براي دو رييس جمهور قبلي نيز وجود داش��ته است. به 
گفته مقامات، متيس به ترام��پ عنوان مي كند كه آقا، 
شما هيچ انتخابي نداريد و ش��ما رييس جمهور زمان 

جنگ هستيد. 

ترمز دونالد ترامپ چه كسي است؟ 
متيس، مانعي بر سر جنگ طلبي ترامپ با ايران 

خواهر رهبر كره شمالي براي اولين بار به 
كره جنوبي سفر كرد
اميدبهپايانتنش

گروه جه�ان| كيم ي��و جونگ، خواه��ر رهبر كره 
ش��مالي روز جمعه به ك��ره جنوبي س��فركرد تا در 
افتتاحي��ه المپي��ك زمس��تاني پيونگ چان��گ به 
نمايندگي از ب��رادرش كيم جون��گ اون حضور پيدا 
كند. كيم يو جون��گ را مي ت��وان نزديك ترين عضو 
خانوادگي به رهبر كره ش��مالي دانس��ت كه در حال 
حاضر از جمله اعضاي بلندپايه و ارش��د حزب كارگر 
كره شمالي محسوب مي ش��ود. وي را مي توان اولين 
عضو سلس��له كيم دانس��ت كه از كره جنوبي بازديد 
كرده است. پدربزرگش كيم ايل سونگ نيز يك بار به 
مناطق نزديك به جنوب رفت كه آن را اكنون منطقه 

غير نظامي ميان دو كشور مي نامند. 
برخي معتقدند كه سفر كيم يو جونگ اين پتانسيل 
را فراهم مي كند كه ش��رايط در روابط ميان دو كره را 
تا حدودي تغيير دهد. بن تريسي خبرنگار سي بي اس 
مي گويد نفوذ خانم كيم يو جون��گ در حكومت كره 
شمالي بسيار مهم و كليدي است و حتي رسانه هاي 
كره جنوبي او را ايوانكا ترامپ در كره شمالي مي دانند. 
كيم يو جون��گ هنگامي ك��ه در مراس��م افتتاحيه 
بازي ه��اي المپيك زمس��تاني پيونگ چانگ حضور 
پيدا كرد در يك اتفاق بي سابقه با رييس جمهور كره 
جنوبي دس��ت داد. اين در حالي اس��ت كه در فاصله 
اندك از كي��م يو جون��گ، مايك پنس مع��اون اول 
دونالد ترامپ قرار داشت كه برخي معتقدند احتمال 
ديدار پنس با مقام هاي كره ش��مالي نيز دور از ذهن 
نيست. اما حركت جدي در مسير ميان دو كره كه در 
چارچوب المپيك زمستاني در حال به وقوع پيوستن 
اس��ت مي تواند خط قرمزهاي تعيين ش��ده از سوي 
دونالد ترام��پ در ارتباط با كره ش��مالي را به چالش 

بكشد. 
بس��ياري معتقد بودند كه ش��ايد كي��م يوجونگ با 
استقبال گرمي از سوي كره جنوبي مواجه نشود، اما 
رييس جمهور كره جنوبي در برخ��ورد اول با خواهر 
رهبر كره شمالي بس��يار گرم با وي روبه رو شد. گفته 
مي ش��ود نمايندگاني كه براي حضور از كره شمالي 
به پيونگ چانگ آمده اند حدود 500 نفر هس��تند كه 
خواهر كيم جونگ اون نيز آنه��ا را همراهي مي كند. 
برخي از مردم كره جنوبي كه از حض��ور كاروان كره 
شمالي در المپيك ناراحت بودند دست به تظاهرات 

زدند. 
كيم جونگ اون از دوره اي كه رهبري كره ش��مالي را 
برعهده گرفته هيچگاه به خارج از كره ش��مالي سفر 
نكرده است. او پس از مرگ پدرش كيم جونگ ايل در 
سال 2011 حكومت در اين كشور را برعهده گرفت. 
او از ابتدا در راستاي توس��عه زرادخانه هسته اي قدم 
برداش��ت تا نقش بازدارنده را در برابر امريكا داش��ته 
باش��د. همين موضوع نه تنها باعث ش��د ك��ه رقباي 
كره ش��مالي با اين كش��ور وارد چالش بيشتر شوند 
بلكه ش��ركاي اين كش��ور يعني چين و روسيه نيز با 

پيونگ يانگ دچار تنش شدند. 
گفتني است ورود نماينده هاي كره شمالي به خاك 
كره جنوبي به صورت مس��تقيم و زن��ده از تلويزيون 
اين كش��ور پخش ش��د تا آنها با قطار و ماش��ين به 
پيونگ چانگ منتقل ش��وند. طب��ق براوردها كيم يو 
جونگ كه ح��دود 30 س��ال س��ن دارد، قدرتش در 
كره شمالي به سرعت در حال افزايش است و اعتقاد 
براين است كه مسووليت شخصيت سازي برادرش در 
مجامع عمومي را برعهده دارد. از همين رو او همواره 
در س��ايه برادرش قرار داش��ته و چندان ديده نشده 
است. مي توان گفت كه المپيك پيونگ چانگ اولين 
حضور عمومي و رس��مي خواهر رهبر كره شمالي در 
مجامع عمومي اس��ت كه خود شخصا در مركز توجه 
قرار دارد. هرچند كه او از نظر سلسله مراتب تنها عضو 
هياتي است كه رييس جمهور دولت كره شمالي كه 

90 سال سن دارد را همراهي مي كند. 
همانطور كه مراسم افتتاحيه برگزار شد رييس جمهور 
كره جنوبي، آقاي مون جائه اين در يك اقدام تاريخي 
هنگام حضور كيم يو جونگ از جاي خود بلند ش��د 
و عالوه بر دس��ت دادن ب��ا يكديگر به ص��ورت كوتاه 
صحبت كردند. هردو لبخند زدند اما مش��خص نشد 
كه چه صحبتي ميان دو طرف ردو بدل ش��د. محل 
صندلي نماين��دگان كره جنوبي ب��ه نحوي طراحي 
ش��ده بود كه كامال پش��ت س��ر رييس جمهور كره 
جنوبي و همس��رش قرار مي گرفتند. كيم يونگ نام، 
رييس جمهور 90 ساله كره شمالي نيز در كنار كيم يو 

جونگ قرار گرفت. 
تحليل ها حاكي از آن است كه كيم يو جونگ 30 ساله 
احتماال قوي ترين زن در كره شمالي محسوب مي شود. 
او تنها چند س��ال جوان تر از برادرش است و مي توان 
گفت ك��ه از محرمانه ترين اطالع��ات در خاندان كيم 
مطلع است. نكته جالب توجهي كه رسانه ها به آن اشاره 
كردند اعتماد به نفس و آرامش كيم يو جونگ بود كه 
در جلسه كوتاه با وزير اتحاد كره جنوبي قابل مشاهده 
بود. در اين جلسه كيم يونگ نام رييس جمهوري كره 
شمالي حتي پيشنهاد قرار گرفتن در صندلي رييس 
تيم مذاكره كننده را به كيم يو جونگ داد كه او مودبانه 
آن را رد كرد. بسياري از گس��تردگي كاروان اعزامي از 
سوي كره ش��مالي شگفت زده ش��دند. چرا كه هياتي 
بزرگ از ورزش��كاران، مقامات، هنرمندان و گروه هاي 
تشويق كننده به المپيك اعزام شده اند و دو كره با يك 
پرچم واحد در مراس��م افتتاحيه رژه رفتند. اتفاقي كه 
كمتر كسي تا حدود دو ماه پيش تصور مي كرد چنين 

اتفاقي رخ دهد. 
الزم به ذكر اس��ت كه دو كره از لحاظ فني كماكان در 
شرايط جنگي قرار دارند و اين وضعيت از زمان تقسيم 
يعني حدود 70 س��ال پي��ش كماكان برقرار اس��ت. 
كره شمالي يك بار حضور در المپيك تابستاني 1988 
س��ئول را تحريم كرد و يك س��ال قبل از آن نيز يك 
هواپيماي تجاري كره جنوبي را منفجر كرد. حاال بايد 
ديد طي روزهاي آتي مذاكرات ميان مقام هاي دو كشور 
چگونه برگزار مي ش��ود و آيا نتايج مذاك��رات به اندازه 

اتفاقات روزهاي اخير خوشحال كننده است يا خير؟

 حمله مستقيم امريكا عليه
 نيروهاي متحد دولت سوريه باعث مرگ 100 نفر شد

گيج در گرداب سوريه
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واشنگتنبدونبازگشت
امريكايي ها به تازگي اعالم كرده اند كه قصد دارند نيروي 
ش��به نظامي جديدي در ش��رق رودخانه فرات تجهيز 
كنند. نيرويي كه امريكا قصد تاس��يس آن را دارد، يك 
نيروي قومي است كه در واقع نمي تواند به عنوان نماينده 
پايدار مردم منطقه عمل كند. كردها در منطقه ش��رق 
فرات، اكثريت جمعيت س��وريه را تشكيل نمي دهند، 
بلكه يك اقليت هس��تند. اكثريت عرب و عشاير منطقه 
حاضر به پذي��رش اين نخواهن��د بود كه ي��ك نيروي 
شبه نظامي كرد تسلط و حاكميت بر منطقه را بر عهده 
داشته  باشد. اين يك اشتباه محاس��باتي ديگر از طرف 
دولت امريكا اس��ت، آنها تاكنون بارها در بحران سوريه 
اشتباهات زيادي را مرتكب شده اند و اين اشتباهات باعث 
شده  كه آنها در جنگ سوريه بازنده باشند. امريكايي ها 
با سياس��ت هاي غلط و محاس��بات اش��تباه خودشان 
خسارت هاي س��نگيني به ملت س��وريه وارد كرده اند و 
اگر به اين روند ادامه دهند قطعا هم خس��ارت بيشتري 
به مردم س��وريه وارد مي ش��ود و هم خودشان به شكل 
روزافزوني از حضور در س��وريه خس��ارت خواهند ديد. 
تش��كيل يك نيروي 30 هزار نفري از كردهاي ش��مال 
سوريه هم نمي تواند معادالت سوريه را تغيير دهد. آنها 
7 سال است كه تالش مي كنند معادالت سوريه را تغيير 
دهند، 7 سال است كه ش��عار بركناري نظام را مي دهند 
و مدت هاست كه با شكست خودش��ان روبه رو شده اند. 
با نيروي نظامي و شبه نظامي خارجي و قومي نمي توان 
مردم را شكست. كساني كه در سوريه جنگيده اند مردم 
اين كش��ور بودند، آنچه تروريس��ت ها را شكس��ت داد، 
قدرت مردم سوريه بود. درست است كه مردم سوريه از 
كمك هاي مردمي و نظامي ايران، پاكستان، افغانستان، 
روسيه، لبنان و عراق اس��تفاده كردند، اما حقيقت اين 
اس��ت كه بخش عمده جن��گ عليه تروريس��م را مردم 
سوريه جنگيدند تا وحدت ملي كشورشان را حفظ كنند 
و ثبات را به خاك س��وريه بازگردانند. حال بعد چند ماه 
كه شرايط در سوريه رو به ثبات و امنيت مي رفت و تشنج 
كم ش��ده، بار ديگر نيروهاي خارجي وارد عمل شده اند 
تا جلوي ثبات در س��وريه را بگيرند. اين حمله بار ديگر 
نش��ان داد كه امريكايي ها ميلي به ثبات سوريه ندارند و 
جز كشتار، بي ثباتي، تنش زايي و تخريب ارمغان ديگري 

براي مردم سوريه ندارند. 
اما بعد از 7 سال تكرار چندين باره تنش زايي امريكايي، 
واشنگتن بايد بپذيرد كه در سوريه شكست خورده است 
و هيچ راهي براي تغيير معادالت س��وريه بر خالف ميل 
مردم اين كش��ور ندارد. اقدام امريكا فقط يك نتيجه در 
بردارد، اينكه نشان مي دهد تا چه اندازه واشنگتن براي 
رسيدن به اهداف سياسي خود حاضر به جنايت و كشتار 
است. حضور نظامي امريكا در سوريه و عملكرد آنها هيچ 
توجيه حقوقي و اخالقي ندارد. اين حمله نيز يك اقدام 
احمقانه بود، كه باعث ريختن بيشتر آبروي دولتمردان 
امريكايي در جه��ان ش��د. امريكايي ها پي��ش از اين با 
اقدامات احمقانه و غيراخالقي خود باع��ث ايجاد گروه 
تروريستي داعش در خاك سوريه شده بودند و با تحميل 
خس��ارات جاني و مادي ب��ه مردم س��وريه باعث ايجاد 
سيلي از آوارگان شدند، آوارگاني كه وقتي به خاك اروپا 
رسيدند بر خالف همه ش��عارهاي بشردوستانه و ادعاي 
حقوق بشري كه از سوي غرب مطرح مي شود، بدترين 
برخورد با آنان شد و بس��ياري از آنها پشت درهاي بسته 
اروپا ماندند. غرب كارنامه بسيار زشتي از خود در سوريه 
به جاي گذاشته است، چه در مورد آوارگان و پناه جويان 
سوري كه پشت درهاي بسته ماندند و اروپا فقط رنج آنها 
را به عنوان نظاره گر تماشا كرد و چه در مورد تروريسم كه 
در سوريه پرورش داده شد و عاقبت دامن غرب را گرفت. 

امريكا دير ي��ا زود به اين نتيجه مي رس��د كه بايد خاك 
س��وريه را ترك كند. امريكا نيروي تحميلي و تجاوزگر 
خارجي اس��ت؛ نيروي بومي منطقه ما نيس��ت و نهايتا 

مجبور خواهد شد منطقه را ترك كند.

ادامه از صفحه اول


