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سوریه دموکراتیک 
)قسد( در دیدار با 
معاون نماینده امریکا در ائتالف ضد داعش به 
شدت از موضع این کشور در برابر حمله ترکیه 
ب�ه ش�مال س�وریه انتق�اد و تأکید ک�رده که 
واشنگتن یا باید جلوی حمله ترکیه را بگیرد یا 
اینکه به کرد     ها اجازه بدهد با دمشق و مسکو به 
توافق برس�ند تا به این وس�یله جنگنده های 
روس�ی منطقه پرواز ممنوعی را بر فراز شمال 
کنن�د.  ایج�اد  س�وریه  ش�رق 
چند روز بعد از اینکه امری��کا متحدین کرد خود 
را مقاب��ل حمله ترکی��ه تنها گذاش��ت،»مظلوم 
کوبانی« فرمانده نیروهای س��وریه دموکراتیک 
)قسد( خطاب به »ویلیام روباک « معاون نماینده 
امریکا در ائتالف ضدداعش گفت: »شما ما را ر     ها 
کردید تا قربانی ش��ویم و تمایلی به حمایت از ما 
ندارید و نمی خواهید طرف دیگری نیز به کمک 
ما بیاید. این از نظر اخالقی درس��ت نیست.«  وی 
از امریکا خواسته توضیح بدهد که آیا کاری برای 
حمایت از کرد     ها می کند یا خیر. همچنین »ریدور 
خلیل« مس��ئول روابط عمومی قس��د هم گفت: 
»ما به تمامی توافق      ها و تعه��دات پایبند بودیم. 
هم پیمانان ما ضمان��ت دادند ک��ه از ما حمایت 
کنند اما ناگهان بدون هیچ هشدار قبلی با خارج 
کردن نیروهای  شان از مرزهای ترکیه از ما دست 
کش��یدند. آنها با این کار از پش��ت ب��ه ما خنجر 
زدند.«  با این حال »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
امریکا همچنان در حمایت از موضع خود درباره 
عقب نش��ینی نیروهای امریکایی از سوریه گفت: 
»این وظیفه نیروهای امریکایی نیست که امنیت 
مرزهای ترکیه و سوریه را برقرار کنند.«  »عارف 
قربانی« نویس��نده و تحلیلگر سیاسی مشهور در 
عراق و اقلیم کردس��تان ضمن تأکید بر ضرورت 
تجدیدنظر کرد     ها در روابط با امریکا و غرب و لزوم 

توافق با ایران، معتقد اس��ت: »این عملیات هیچ 
نفعی برای هیچ کسی در منطقه  ندارد، حتی به  نفع 
خود اردوغان نیست زیرا این پروژه  و عملیات، بازی 
با آتش اس��ت به  ویژه  برای آنکارا. پروژه اردوغان 
وضعیت و ثبات کل منطق��ه  را بر هم خواهد زد و 
نتیجه  آن ایجاد جنگ قومی میان کرد     ها و ترک     ها 
در منطقه  اس��ت زیرا اردوغ��ان نمی تواند پیش 
چشم همه  کرد     ها در شهر     ها و مناطق کردنشین 
منطقه  دست به  کشتار و نسل کشی بزند و فکر کند 
اهدافش محقق خواهد شد، زیرا بدون شک کرد     ها 
دست بسته  نخواهند بود و نتیجه  این موضوع آغاز 

جنگ قومی میان کرد     ها و ترک     ها خواهد بود. 
 نشریه امریکایی »نش��نال اینترست« در تشریح 
جایگاه کرد     ه��ا با بی��ان اینکه کردهای س��وریه 
نقش پیاده نظام امریکا در جن��گ با داعش را ایفا 
کردند تصمیم ترامپ برای خروج نیروهای امریکا 
از س��وریه را پش��ت کردن به نیرویی دانسته که 
بیشترین قربانی را در جنگ با داعش داشته و به 
این ترتیب از کشته شدن سربازان امریکایی در این 
جنگ جلوگیری کرده اند. البته رفتار اخیر امریکا با 
نیروهای کرد سوریه قابل پیش بینی بود زیرا امریکا 
در گذشته هم چنین رفتاری با کرد     ها داشته و هر 
وقت به کرد     ها نیازی نداشته آنها را به حال خود ر     ها 
کرده است. با این حال، امریکا نباید به خاطر ترکیه 
که رابطه تنش آمیزی با واشنگتن داشته، کرد     ها را 

که متحد وفاداری هستند، قربانی کند. 
 تسلط نیروهای وابسته به ترکیه به 4روستا 

در حومه تل ابیض 
در پنجمین روز عملیات ترکیه، نیروهای تحت امر 
این کشور بر چهار روس��تا در غرب شهر تل ابیض 
در شمال حسکه مسلط شدند. یکی از فرماند هان 
نظامی ارتش آزاد سوریه که مورد حمایت ترکیه 
است اعالم کرد، نیروهای مخالف سوریه صبح روز 
یک     شنبه توانستند ش��هرک » سلوک « در حومه 
شمالی رقه از توابع تل  ابیض و چهار روستا در غرب 

تل ابیض را به تصرف خود درآوردند. 
گروه های هم پیمان ترکیه روز       شنبه گفته بودند 
که بیش از ۲۵ روستا در تل ابیض و حومه سلوک 
را به تصرف خود درآوردند. این پیشروی به رغم از 
دست دادن شهرک رأس العین در حومه حسکه 
است. دیده بان حقوق بشر سوریه که نهادی وابسته 
به مخالفان سوری است دیروز اعالم کرد، نیروهای 
س��وریه دموکراتیک توانس��تند اکثر مناطقی را 
که نیروهای ترکیه و گروه ه��ای هم پیمان آن در 
شهرک رأس العین در حومه حسکه به تصرف خود 
درآورده بودند، پس بگیرند و درگیری      ها بین دو 
طرف عقب نشینی نیروهای » ارتش آزاد سوریه « 

را از منطقه صنعتی به همراه داشت. 
وزارت دفاع ترکیه نیز تس��لط نیروه��ای خود و 
نیروهای مخالف س��وریه را بر شهرک رأس العین 
و گذرگاه م��رزی رأس العین اعالم ک��رده بود که 
کرد     ها این خبر را رد کردند و گفتند تنها بر ورودی 
شهرک مسلط شده اند. منابع محلی در رأس العین 
نیز به المیادین گفتند که نیروه��ای ترکیه ای و 
افراد مسلح وابس��ته به آن بر شهرک رأس العین 
مسلط نشدند. یک منبع میدانی نیز ورود ادوات 
نظامی سنگین ارتش سوریه به حاشیه شهر منبج 
در ش��مال حلب به منظور استقرار در داخل شهر 
و تصرف نق��اط و مناطق تحت کنت��رل نیروهای 

دموکراتیک سوریه را تأیید کرده است. 
 هشدار درباره احیای داعش

بنابر اعالم س��ازمان ملل، از زمان شروع عملیات 
ترکی��ه بی��ش از ۱۳۰ ه��زار ت��ن از تل ابیض و 
رأس العین آواره ش��ده اند. این درحالی است که 
مقامات محلی کرد در شمال شرقی سوریه اعالم 
کردند که دیروز ۷۸۵ تن خارجی مرتبط با داعش، 
در اث��ر گلوله باران ی��ک اردوگاه از س��وی ارتش 
ترکیه، موفق به فرار شدند. وزارت دفاع ترکیه هم 
گزارش داده اس��ت، میزان تلفات کرد     ها از زمان 
آغاز عملیات تاکنون به ۴۸۰ تن رسید. همچنین 

دیده بان حقوق بشر سوریه اعالم کرد که نیروهای 
س��وری مورد حمایت آنکارا ۹غیرنظامی را اعدام 

کردند. 
اداره خودمخت��اری کرد     ها از ش��ورای امنیت، 
ائتالف ضد داعش، اتحادیه عرب و اتحادیه اروپا 
و نهادهای حقوق بشری خواست به مسئولیت 
خود عمل کرده و ف��وراً برای ممانع��ت از وقوع 
فاجع��ه وارد عمل ش��وند، زی��را پیامدهای این 
فاجعه تنها ش��امل سوریه نمی ش��ود. »بوریس 
جانسون« نخس��ت وزیر انگلیس نیز در جریان 
گفت وگ��وی تلفنی با »رجب طی��ب اردوغان « 
رئیس جمهور ترکیه از وی خواست فوراً عملیات 
نظامی کشورش در شمال شرق سوریه را پایان 
داده و مذاک��ره با کرد     ها را ش��روع کند. »جیمز 
ماتیس « وزیر دفاع پیش��ین امریکا هم با اعالم 
اینکه خروج امریکا از س��وریه به احیای داعش 
می انجامد ، تصمیم ترامپ را به تصمیم »باراک 
اوباما« رئیس جمهور س��ابق امریکا برای خروج 

نیروهای امریکایی از عراق تشبیه کرد. 
 روزنامه الوطن سوریه نوش��ت: »حمله ترکیه به 
خاک سوریه در شمال شرق این کشور و اتفاقات 
رخ داده حاک��ی از آن اس��ت که ارت��ش ترکیه و 
هم پیمانان آن از برخورد مستقیم با ارتش سوریه 
خ��ودداری می کنن��د. ارتش س��وریه دو منطقه 
تل رفعت و منبج را ک��ه در خطوط تماس مناطق 
اشغال شده توسط ترکیه و ش��به نظامیان تحت 
حمایت آن واقع شده اند، در رأس اولویت های خود 

قرار داده و از آن چشم پوشی نمی کند.
روزنامه گاردی��ن نی��ز در مطلبی درب��اره آثار و 
پیامدهای حمله ترکیه و تأثیر آن بر منطقه نوشت: 
»اردوغان، یک پوپولیس��ت ملی گرای بی رحم با 
تمایالت دیکتاتوری، در ۱۶ سال قدرت خود در 
ترکیه به عنوان نخست وزیر و رئیس جمهور معموالً 
خود را مردی نشان داده که یک تنه در برابر جهان 

ایستاده است. او اما حاال واقعاً تنهاست.« 
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کردها امريکا را به  اتحاد با روسيه تهديد کردند
فرمانده قسد: جلوي ترکیه را بگیرید وگرنه با مسکو و دمشق ائتالف مي کنیم

ترکیه بایستی 
به واقعیت های منطقه تن دهد

ظاهراً منطقه ما سر آرامش ندارد. حوزه غرب آسیا دست کم یک دهه است 
که به بالکان قرن ۲۱ تبدیل شده است؛ وجود دیکتاتورهای سرسخت که 
جز با خشونت میلی به کناره گیری ندارند و تغییرات اجتماعی را نمی پذیرند 
و حتی همچون نمونه مصر دوباره زاده می شوند، تا دخالت های دیگران و 
قدرت های خارج از منطقه که هر روز منافعی جدی��د برای خود تعریف 
می کنند. اما در این میان خطاهای کش��ورهای تأثیرگذار منطقه از همه 

نابخشودنی تر است. 
سعودی     ها برای تضمین قدرت خود و ماندگاری در عرصه قدرت حاضرند 
همه منطقه را به امنیت رژیم صهیونیستی بفروشند تا امریکا حفظ شان 
کند، ترکیه برای اینکه حاش��یه امنی برای مرزه��ای جنوبی خود ایجاد 
کند، در تالش است کل شمال سوریه را تا عمق ۳۰ کیلومتر با تغییر بافت 
جمعیتی مواجه س��ازد. بهانه اصلی مبارزه با تروریسم است اما معناهای 
دیگری از آن نیز به ذهن خطور می کند. به نظر، اینها برای تأمین امنیت و 
از ترس نداشتن آن،  خودجوش به ناامنی و انفجار منطقه کمک می کنند. 
به خصوص که یک »موجود غیر«، را در دل خود دارند که با حمایت امریکا 
و اروپا طی چند دهه اخیر سرشار از سالح های متعارف و نامتعارف شده 
است.  شواهد یک دهه اخیر نشان می دهد که جهان در حال تغییر است و 
این مسئله مهم است که کشور     ها در این دوره دگرگونی نظم، چگونه رفتار 
و به چه سبکی از خود دفاع و محافظت می کنند. اما به نظر می آید دوری 
از خشونت،  نزدیک شدن به یکدیگر، و ایجاد امنیت دسته جمعی بهترین 
راهی است که با چشم پوشی از برخی منافع ریز و درشت می تواند راهگشا 
باشد. در چنین شرایطی انسان باید سخن بگوید نه اسلحه! بحران سوریه 
بعد از سال     ها به سمت مصالحه و عبور از وضعیت بغرنج پیش می رفت. با از 
بین رفتن داعش،  امریکا که بازنده حذف این شبکه تروریستی بود، برخی از 
کردهای سوریه را به دام اتحاد انداخت تا امروز ترکیه، نگران مرزهای خود 
شده است. همین مسئله حتی ترکیه را که عضو ناتو بود از امریکا جدا کرد. 
حال با تغییر سیاست امریکا به هر دلیل، این طیف از کردهای مسلح که 
تمایالت مشخصی هم دارند،  معتقدند که امریکا به آنها خیانت کرده،  از 
پشت خنجر زده و تنها رهای شان کرده است. آنها شاید مطلع نباشند که 
این روش همیشگی امریکا اس��ت و در مسیر ائتالف سازی به تنها چیزی 
که فکر می کند، منافع و به تنها چیزی که فکر نمی کند تعهد است، فرقی 
ندارد گروه باشد یا کشور. مسئله این است که بعد از داعش امریکا متحد 
دیگری نداشت تا در خاک س��وریه باقی بماند و از آنها بهره ببرد. بنابراین 
به س��مت کرد     ها گرایش پیدا کرد تا در حد امکان، ائتالفی را که از سوی 
ایران شکل گرفته بود، به عقب نشینی وادار کند؛ سیاستی که اسرائیل آن 
را تقویت می کرد و عربستان سعودی نیز در دام آن بود. اما این ایران نبود 
که در برابر کرد     ها قرار گرفت چون نیازی به آن نمی دید و بازی را از پیش 
خوانده بود. اما ترکیه برای اینکه در کنار مرزهای خود حاشیه امنی ایجاد 
کند، وارد معرکه ای شده که پایان آن به راحتی مشخص نیست. به خصوص 
در بلند مدت، چون زخم     هایی را باقی می گذارد که شستن آن آسان نیست. 
پذیرش این موضوع که برای سرکوب طیفی مسلح و حتی تجزیه طلب از 
یک قوم،  کل یک آن قوم، در سرزمین همسایه زیر گلوله قرار بگیرد، مشکل 
است. حتی اگر بافت اجتماعی اش،  زیست مبارزاتی آن را تأمین کند. این 
امکان که تمام منطقه مرزی ترکیه و سوریه با پناهنده     هایی که اکثریت آنها 
غیرکرد هستند، سکونت داده شوند تا تغییر بافت جمعیت صورت بگیرد، 
ناشدنی است. این رفتار ترکیه تنها برای ایجاد حاشیه امن انجام می شود، 
در حالی که ایران، ترکیه، عراق و سوریه چند دهه است که با پژاک، پ ک ک 
و...  مبارزه می کنند اما تا به حال هیچ یک از این چهار کشور دست به چنین 
اقدامی نزده است زیرا این گروه     ها مساوی با قوم کرد نیستند و این نمی تواند 

بهانه ای برای پاکسازی سرزمینی باشد. 
اگر قرار باشد که ترکیه به دالیل مختلف از جمله اقتصادی،  ۳/۵ میلیون 
پناهنده را به خاک سوریه بازگرداند، بهتر است که آنها به مناطق و منزل 
خود در هر کجای سوریه که از آن آواره شده اند، بازگردند. اما اقدام آنکارا 
به معنای پاکسازی منطقه ای کرد     ها از حواشی مرزهای ترکیه و نشاندن 

غیرکرد     ها در آن است که رضایت هیچ کدام را تأمین نمی کند. 
در این میان انفعال جامعه جهانی در کمک رسانی به پناهندگان به خصوص 
اروپا از همه سؤال برانگیزتر اس��ت. در این شرایط اروپا تبدیل به عنصری 
بی خاصیت در عرصه بین المللی شده است که حتی نمی تواند یا نمی خواهد 
کمک های حداقلی انسان دوستانه را که تعهد کرده بوده، به ترکیه ارائه دهد 
تا آنکارا  از قبل آن تغذیه و بهداشت پناهندگان را تأمین کند. در حالی که 
اروپا در کنار امریکا از پیشگامان دخالت و اسفبار شدن وضعیت سوریه و 
منطقه غرب آسیا بود. اروپا تنها زمانی، اندکی عقب نشینی کرد که بحران، 
دامان خودشان را از طریق مهاجران و پناهندگان گرفت؛ مسئله ای که روند 

ملی گرایی افراطی را در اروپا تشدید کرد. 
گفت وگو، ط��رح صلح،  امنیت دس��ته جمعی،  در نظر گرفت��ن تغییرات 
سیاسی – اجتماعی، احترام به وجود و منزلت شهروندان در کل منطقه با 
همه تفاوت     هایی که دارند،  می تواند بهترین راهی باشد تا از بوی خون در 

منطقه از یمن و سوریه تا خیابان های مصر و بحرین کاسته شود. 

15 تنش در امریکا بر سر استیضاح ترامپ
به رغم حمایت اکثریت ، اقلیتی جدی مخالف 

استیضاح رئیس جمهور هستند
17 نف�ر از دادس�تان هایی که در دوران ریاس�ت جمه�وری ریچارد 
نیکس�ون، رئیس جمه�ور پیش�ین امری�کا، رس�وایی واترگیت را 
بررس�ی کرده اند، گفته اند که شواهد کافی برای اس�تیضاح دونالد 
ترامپ رئیس جمهور امری�کا وجود دارد. این را واشنگتن پس�ت در 
گزارش روز یک    ش�نبه خود منتشر کرده اس�ت. ظاهراً دموکرات  ها 
با دستیابی به چنین شواهدی اس�ت که عزم خود را برای استیضاح 
جزم کرده ان�د و آنگونه ک�ه دی�روز نیویورک تایمز نوش�ته در یک 
تله کنفرانس محرمانه ک�ه روز جمعه انجام ش�ده، تصمی�م خود را 
قطعی کرده اند. با این حال، دوقطبی جامعه امریکا بر س�ر استیضاح 
در ح�دی اس�ت ک�ه می تواند منج�ر ب�ه تن�ش و بی ثباتی ش�ود. 
 نیویورک تایم��ز دیروز از ی��ک تماس تلفنی محرمانه بی��ن دموکرات ها 
صحبت کرده که روز جمعه انجام ش��ده و در آن س��ران حزب دموکرات 
امریکا ، هم حزبی های شان را در جریان تغییر قابل توجه افکار عمومی در 
حمایت از اس��تیضاح ترامپ قرار داده اند. در این تله کنفرانس خصوصی 
تغییرات در نظرسنجی های خصوصی در ۵۷ منطقه امریکا بررسی شده 
که بیش از سایر مناطق درگیر رقابت سیاسی هستند و نشان داده حمایت 
افکار عمومی از استیضاح ترامپ و خود روند تحقیقات درباره استیضاح در 
حال افزایش است. پیش از این هم روزنامه واشنگتن پست نوشته بود که 
۱۷ تن از دادستان هایی که در دوران ریاست جمهوری ریچارد نیکسون، 
رئیس جمهور پیشین امریکا، رسوایی واترگیت را بررسی کرده اند، پس از 
تحقیق و تفحص در پرونده  اتهامات دونالد ترامپ گفته اند شواهد موجود 
قابل پذیرش و برای استیضاح کافی است مگر آنکه رئیس جمهور شواهد 
و قرائنی ارائه و نادرستی شواهد موجود را اثبات کند. به این ترتیب، افکار 
عمومی امریکا با س��رعت فزاین��ده ای در حال نزدیک ش��دن به دیدگاه 
دموکرات  ها درباره لزوم اس��تیضاح رئیس جمهور است. با این حال، نکته 
قابل تأملی که نیویورک تایمز بیان کرده این است که ترامپ مدافعان قابل 
مالحظه ای هم دارد که هرچند حاال در اقلیت هستند ولی به شدت از او 
حمایت می کنند و البته همین موضوع هم س��بب دوقطبی شدن جامع 
امریکا شده است. نیویورک تایمز نوشت: امریکایی     ها همان طور که درباره 
دونالد ترامپ اختالف نظر دارند، درباره استیضاح وی نیز دچار اختالف نظر 
و دودستگی هستند، اما حمایت از تحقیقات دموکرات  ها در این خصوص 
حتی در مناطقی که ترامپ موفق به کس��ب آرا ش��د و نی��ز در بین افراد 
مستقلی که به لحاظ سیاسی در جایگاه مهمی قرار دارند، در حال افزایش 
است. مصاحبه با دهها رأی دهنده در بخش های مختلف امریکا از آیوا گرفته 
تا تگزاس، ویرجینیا تا اوهایو و به طور اخص در مناطقی که چنین تغییر 
مواضعی وجود دارد، نشان می دهد که حمایت از تحقیقات درباره استیضاح 
ترامپ ممکن است سرانجام منجر به برکناری وی از قدرت شود و حتی 
اختالف نظرات درباره رفتار و شخصیت وی در حال افزایش است. به نوشته 
نیویورک تایمز میانگین نتایج نظرس��نجی     ها درباره استیضاح ترامپ که 
پایگاه اینترنتی ۵۳۸ منتشر کرد، حکایت از آن دارد که تا تاریخ ۱۱ اکتبر 
)۱۹ مهرماه( ۴۹/۹ درصد پرسش ش��وندگان از استیضاح ترامپ حمایت 

می کنند و ۴۳/۵ درصد نیز نظر متفاوت دارند. 
نتایج یک نظرسنجی که هفته گذشته واشنگتن پست منتشر کرد، نشان 
می دهد ۵۸ درصد پرسش ش��وندگان امریکایی بر این باورند که مجلس 
نمایندگان با آغاز روند تحقیق درباره استیضاح ترامپ در واقع کار درستی 
انجام داده است و نتایج نظرسنجی گروهی از استراتژیست های دموکرات 
نشان می دهد احتمال تغییر افکار عمومی امریکا در این خصوص هنوز هم 
زیاد است: حدود یک چهارم پرسش شوندگان که استراتژیست     ها آنها را 
گروه » بدبینان به استیضاح « نام دادند، مخالف این تحقیقات هستند، اما 

حاضر نبودند که بگویند ترامپ هیچ کار اشتباهی انجام نداده است. 
 تفاوت موضع جلو و پشت دوربین

سی ان ان با اشاره به افزایش شمار موافقان استیضاح و برکناری دونالد ترامپ 
از ریاست جمهوری در نظرسنجی های مؤسسات مختلف از مردم، گزارش 
داد که در ایالت های حساس امریکا افکار عمومی نسبت به ترامپ در مقابل 
و پشت به دوربین متفاوت است. سی ان ان با اشاره به اینکه برای یافتن دلیل 
این تغییر موضع افکار عمومی نسبت به رئیس جمهور امریکا به سراغ ایالت 
کلیدی فلوریدا که ترامپ در انتخابات ۲۰۱۶ تنها با یک درصد اختالف از 
رقیب دموکرات خود در آن پیروز شد، رفته است، افزود: اکثر رأی دهندگان 
این ایالت که به ترامپ رأی داده بودند در پاسخ به این سؤال که نظرشان 
راجع به استیضاح چیس��ت، در مقابل دوربین آن را نفی کرده و گفته اند 
تصور نمی کنند با ترامپ در این خصوص منصفانه برخورد شده باشد چرا 
که مسئله سیاسی شده است. این رسانه افزود: اکثر این رأی دهندگان شهر 
اورالندو ایالت فلوریدا در مصاحبه با این شبکه خبری همچنان از ترامپ 
حمایت کردند. مارتین سویج، خبرنگار این رسانه تصویری امریکایی در 
مورد این گزارش و تفاوت آن با نظرسنجی    ها گفت: اما حقیقت چیز دیگری 
بود، چرا که پشت دوربین آنها از ترامپ خسته شده و گفتند که با او مشکل 
دارند. وی افزود: مدت هاست که درباره دونالد ترامپ با شهروندان امریکایی 
مصاحبه کرده اما اکنون در مورد موضوع به خصوص اس��تیضاح، گرفتن 
مصاحبه بسیار دشوار شده است و ش��هروندان در برابر دوربین حاضر به 
گفتن واقعیتی که در پشت دوربین اظهار می کنند، نیستند. وی ادامه داد: 
آغاز روند تحقیق استیضاح از ترامپ هم اکنون امریکا را در سطح باالیی از 

تنش سیاسی قرار داده است. 

رضاحجت

دونال�د ترام�پ،    گزارش  یک
ر  ئیس جمه�و ر

امریکا در سخنانی با بیان اینکه امریکا از اول هم 
نباید در خاورمیانه حضور می داشت، دستور داد 
نیروهای امریکایی به طور کامل از افغانستان و 
س�وریه خارج ش�وند؛ اقدامی ک�ه ادامه همان 
استراتژی است که باراک اوباما پیش تر در عراق 
اتخاذ کرده بود و نش�ان می دهد ترامپ  به رغم 
همه مخالفت هایش، بر س�ر یک استراتژی در 
خاورمیانه با اوباما هم داستان است: »خروج«.  
موضع زیگزاگی ترام�پ، متح�دان امریکا در 
منطقه را از بروز خأل قدرت نگران کرده اس�ت. 
به گزارش »جوان«، امریکایی       ه��ا تا چندی پیش 
مدعی بودن��د که حض��ور طوالنی مدت ش��ان در 
خاورمیانه صلح و ثبات به ارمغان آورده اس��ت، اما 
برخالف تصور مقامات امریکا این حضور نظامی به 
نتایج دلخواه آنان منجر نشده است و اکنون خود را 
در ناامنی های منطقه مقصر می دانند. دونالد ترامپ 
که یکی از مهم  ترین شعارهای انتخاباتی اش خارج 
کردن نیروهای امریکایی از خاورمیانه بود، پس از 
سه سال باالخره این برنامه را عملی کرد. به گزارش 
شبکه الجزیره، ترامپ         شنبه شب در سخنانی با انتقاد 
از راهبرد دولت های پیش��ین امریکا در خاورمیانه 
گفت:»خاورمیانه امروز امنیت و اس��تقرار کمتری 
پس از مداخله نظامی امریکا در عراق دارد«. ترامپ 
تأکید کرد:»باید نظامیان امریکایی از جنگ        هایی 
که به پایان نمی رس��ند بازگردند و برای ۱۰ س��ال 
بود که در سوریه باقی مانده بودیم«. وی افزود:»از 
ما خواسته ش��د در کنار کرد       ها به جنگ بپردازیم 
اما گفتم که هرگز به نفع کس��ی به مقابله با طرف 
دیگر نمی پ��ردازم«. رئیس جمه��ور امریکا اضافه 

کرد:»نظامیان زیادی را در عراق از دس��ت دادیم و 
در آنجا تریلیون        ها دالر هزینه کردیم و خاورمیانه 
ام��روز امنیت و اس��تقرار کمتری پ��س از مداخله 
امریکا در عراق به بهانه داش��تن سالح های کشتار 
جمعی دارد.« وی تأکید کرد:»جنگ های احمقانه 
بی پایان دیگر برای ما تمام شد«. ترامپ هفته پیش 
در س��خنانی گفته بود که وقت آن رسیده است تا 
امریکا به جنگ های مضحک خ��ود در خاورمیانه 

پایان دهد. 
ترامپ همچنین درباره سیاست خروج از خاورمیانه 
در یک پیام توئیتری نوشت:»همان کسانی که ما را 
به باتالق خاورمیانه کشاندند ۸ تریلیون دالر هزینه 
به ما تحمیل کردند و جان هزاران تن گرفته شد و 
اگر طرف دیگر را هم به ش��مار بیاوریم این رقم به 
میلیون        ها تن می رس��د. آنها همچنان می خواهند 
که ما در آنجا بجنگیم. ما به کسانی که در این باره 
چیزی نمی دانند گوش نمی کنیم آنها ثابت کردند 
که بی منطق هستند«. این اظهارات ترامپ بیشتر 
متوجه دولت های عربی و به ویژه عربستان سعودی 
است که در سال های اخیر با پرداخت میلیارد       ها دالر، 
امریکایی       ها را در منطقه مستقر کردند. ترامپ بار       ها 
گفته است که کشورهای عربی باید هزینه حضور 
امریکا در منطقه را بپردازند، در غیر این صورت آنها 

از خلیج فارس خارج می شوند. 
ترامپ همان اس��تراتژی را در پیش گرفته اس��ت 
که پیش از این باراک اوباما، رئیس جمهور س��ابق 
امریکا در عراق اتخاذ کرده بود و پس از هشت سال 
اش��غالگری نیروهای امریکایی را در سال ۲۰۱۱ از 
عراق خارج کرد. ترامپ در سه سال گذشته همواره 
از سیاست های داخلی و خارجی اوباما انتقاد کرده 
است اما به نظر می رس��د در اس��تراتژی خروج از 

خاورمیانه به یک نقطه اشتراکی دست پیدا کرده اند. 
جیمز ماتیس، وزیر دفاع س��ابق امری��کا دیروز در 
سخنانی سیاس��ت ترامپ را به تصمیم اوباما براي 
خروج نیروهای امریکا از عراق تشبیه کرد و هشدار 
داد:»این استراتژی سبب قدرت گیری مجدد داعش 

خواهد شد.«
 ترک افغانستان پس از 19 سال 

س��وریه تنها جایی نیس��ت که ترامپ قصد دارد از 
آن خارج شود بلکه افغانس��تان نیز پس از دو دهه 
اشغالگری واشنگتن از شر امریکایی       ها ر       ها خواهد 
شد. به گزارش الجزیره، ترامپ گفت:»به فرماندهان 
نظامی اطالع دادم باید نیروهای ما که ۱۹ سال است 
در افغانس��تان باقی ماندند، بازگردند«. طالبان که 
همیشه خروج نیروهای امریکایی از خاک افغانستان 
را پیش شرط مذاکرات صلح اعالم کرده بود، از اقدام 
ترامپ استقبال کرده اس��ت. یک ماه پیش ترامپ 
مذاکرات با طالبان را که در آستانه توافق نهایی بود، 
متوقف کرد و سبب شد این گروه حمالت خود را در 
افغانستان تشدید کند. دستور خروج امریکایی       ها 
از افغانس��تان درحالی صادر می شود که ترامپ دو 
سال پیش دستور داد ۴هزار و ۵۰۰ نیروی نظامی 
جدید به بهان��ه مقابله با گروه های تروریس��تی به 
افغانستان اعزام شوند ولی بن بست مذاکرات صلح 
بین طالبان و دولت افغانستان و ادامه جنگ در این 
کش��ور، واش��نگتن را به بازنگری در سیاست های 
خاورمیانه خود واداشته اس��ت. امریکایی       ها پس از 
چند دهه اش��غالگری به این جمع بندی رسیده اند 
که نظامی گ��ری در خاورمیانه نتوانس��ته اهداف و 
منافع این کش��ور را تأمین کند. مداخله امریکا در 
عراق و افغانستان به باتالقی برای نیروهای متجاوز 
تبدیل شد که تبعات آن هنوز هم گریبان واشنگتن 

را ر       ها نکرده اس��ت. امریکا به کم��ک متحدانش از 
س��ال ۲۰۰۱ به بهانه نابودی القاعده، افغانستان را 
اشغال کرد و در ۱۹ سال گذشته، هزینه های جانی 
و مالی زیادی را متحمل شده است. به نظر می رسد 
امریکا قصد دارد با خروج از خاورمیانه، به شرق آسیا 
و مهار قدرت روز افزون چین متمرکز شود، چرا که 
در راهبرد امنیتی امریکا که دو سال پیش رونمایی 
شد، چین به عنوان رقیب جدی و تهدید اصلی برای 
منافع جهانی واش��نگتن مطرح شده است و شروع 
جنگ تجاری ترامپ با چین بر همین اساس انجام 
شده اس��ت. تغییر موضع ناگهانی ترامپ در قبال 
غرب آس��یا که چند روز پس از برگزاری رزمایش 
نظامی چین و ارائه سند راهبردی این کشور انجام 
شده، حاکی از این است که واشنگتن اولویت بندی 
تهدیدات به  خصوص در شرق آسیا را در دستور کار 

قرار داده است. 
 نگرانی متحدان واشنگتن 

دستور ترامپ برای خروج امریکا از منطقه، متحدان 
این کشور را نگران کرده اس��ت. به نوشته روزنامه 
نیویورک تایمز، »رضای��ت ناگهانی ترامپ در قبال 
تهاجم ترکیه به ش��مال س��وریه، متحدان امریکا 
را آش��فته کرده اس��ت. آش��فتگی آنها فقط ناشی 
از خیانت ک��ردن به یک ش��ریک وف��ادار نبوده و 
بیش��تر آنچه که آنها را مضطرب ک��رده، غیرقابل 
پیش بینی بودن محض او اس��ت«. نیویورک تایمز 
معتقد اس��ت:»تغییرات س��ریع مواضع ترامپ در 
قبال خاورمیانه و تناقضاتش، یک عنصر تازه هرج 
و مرج به این منطقه بی ثبات افزوده و س��بب شده 
که متحدان امریکا درباره مواضع این کشور شروع 
به حدس زدن کنند«. تغییر اس��تراتژی امریکا در 
خاورمیانه بیش از همه، صهیونیس��ت       ها را آزرده و 
نگران کرده است. یک مقام بلندپایه دفاعی اسرائیل 
دیروز به المانیت��ور گفت:»ما به ط��ور کامل تنها 
مانده ایم، موازنه راهبردی قدرت، در برابر چش��م 
ما دگرگون می شود. آدم های بد می بَرند و آدم های 
خوب ما را ترک می کنند. اکنون اسرائیل تقریباً باید 
خودش به تنهایی با محور نیرومند ترکی- روسی- 
ایرانی برخ��ورد کند«. یک منبع نظامی اس��رائیل 
هم درباره تغییر استراتژی ترامپ در منطقه گفته 
است:»درست است که این سیاست از زمان باراک 
اوباما آغاز شد اما ما امید داشتیم که با آمدن ترامپ 
همه چیز وارونه شود. این بسیار دلسردکننده است 
چرا که امریکایی       ها تصمیم گرفته اند که بیش از این 
پلیس جهان نباشند تا خود جهان تصمیم بگیرد که 

خودش را بدون یک نیروی پلیس، اداره کند.«
در روزهای اخیر مقامات و رسانه های صهیونیستی 
گفته اند که نبای��د به واش��نگتن ات��کا کنند چرا 
که ممکن اس��ت روزی اس��رائیل را تنه��ا بگذارد. 
صهیونیس��ت       ها بر این باورند که خروج از س��وریه 
سبب می ش��ود خأل  قدرت در منطقه ایجاد شود و 
به ادعای مقامات صهیونیستی ممکن است ایران و 
محور مقاومت این خأل را پر کنند. مقامات تل آویو 
در سال های اخیر تالش وافری انجام دادند تا ترامپ 
را به مقابله با حضور ایران در سوریه وادار کنند اما 
موفقیتی کسب نکردند، اکنون امریکایی       ها کوله بار 
خود در سوریه را بسته اند اما نفوذ ایران تا مرزهای 

سرزمین های اشغالی رسیده است. 

رئیس جمهور چین:

استخوان تجزیه طلبان را خرد  می کنیم
درحالی که چنده ماه اس�ت چین با اعتراضات غربگرایان طرفدار 
جدایی از چین در هنگ کنگ روبه رو است و همین طور مدت هاست 
که رفتار این کش�ور با گروه های اقلیت ایغور دس�تمایه تبلیغات 
رسانه های غربی علیه پکن است،  رئیس جمهور چین هشدار داد که 
با هرگونه تالش برای تجزیه و تقسیم چین به شدت برخورد می کند. 
رئیس جمهور چین در گفت وگو با نخست وزیر نپال در نشستی که روز 
گذشته برگزار شد، گفت: هر کسی که تالش کند در هر جایی از کشور 
جدایی و تفرقه ایجاد کند، تمام بدنش متالشی می شود و استخوان هایش 
در هم می ش��کند. هر نیروی خارجی که از چنین اقداماتی در راستای 
ایجاد جدایی و تفرقه کش��ور حمایت کند، از نظر مردم چین متوهم و 
خیال پرداز است.  نخست وزیر نپال هم که در تدارک امضای توافقنامه ای 
برای گسترش راه آهن بین هیمالیا و تبت است، گفت: کشورش مخالف 
هرگونه اقدام ضدچینی در خاک این کش��ور است.  این در حالی است 
که دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا گفته، اگر اتفاق بدی در رسیدگی 
مقام های چینی به مس��ئله هنگ کنگ بیفتد، گفت وگو با پکن مشکل 
خواهد ش��د.   معترضان هنگ کنگی اقدام به نصب مجسمه بزرگی به 
نام » بانوی آزادی « بر فراز قله کوه الیون راک کردند. این مجسمه بنری 
در دس��ت دارد که عبارت » انقالب زمان م��ا، آزادی هنگ کنگ « روی 
آن نوشته شده است.  به گزارش ایس��نا، به نوشته روزنامه گاردین، این 
مجسمه سه متری که روی صورتش ماسک ضد گاز و روی سرش یک 
کاله و عینک محافظ وجود دارد از سوی معترضان به قله برده شد.  این 
مجسمه نمایانگر زنی مجروح است که گمان می رود به واسطه شلیک 
پلیس از ناحیه چشم زخمی شده باشد. یکی از معترضان به رویترز گفت، 
امیدوار است که این مجسمه باعث شود مردم هنگ کنگ به مبارزه خود 
ادامه دهند.  وی ادامه داد: ما به مردم می گوییم که نباید دست از مبارزه 
بردارند. تمامی مشکالت را می توان با مقاومت مردمی و کار سخت برای 

رسیدن به اهداف مان حل و فصل کنیم. 

پوتین: موشکي می سازیم 
که از هر سامانه دفاعی بگذرد

رئیس جمه�ور روس�یه از پ�روژه س�اخت موش�ک     هایی ب�ا 
قابلی�ت گ�ذر از هرگون�ه س�امانه ض�د موش�کی خب�ر داد. 
به گزارش فارس، والدیمیر پوتین ، روز      ش��نبه در مصاحبه با العربیه، 
اسکای نیوز و راشاتودی افزود:» ما بر چنین سامانه  موشکی تهاجمی 
کار خواهیم کرد که قطعاً بر هرگونه سامانه دفاع موشکی فائق خواهد 

آمد. ما این کار را انجام خواهیم داد.«
۱۱ مرداد ماه امسال مایک پمپئو ، وزیر امور خارجه امریکا که برای شرکت 
در اجالس آسه آن در بانکوک پایتخت تایلند به سر می برد، اعالم کرد که از 
همان روز به طور رسمی خروج امریکا از این معاهده عملیاتی می شود و در 
عین حال روسیه را متهم کرد ابتدا این معاهده را که امضای آن به دوران 
جنگ سرد بازمی گردد، نقض کرده و باید مسئولیت پایان آن را بپذیرد.  در 
مقابل والدیمیر پوتین نیز که چندی پیش همچون دونالد ترامپ اجرای 
این پیمان را به حالت تعلیق درآورده بود، مدتی پیش برای لغو کامل آن 
طرحی به پارلمان روسیه داد تا اجازه قانونی برای لغو کامل این پیمان را 
پیدا کند.  پیمان منع موشک های هسته ای میان برد و کوتاه برد هشتم ماه 
دسامبر سال ۱۹۸۷ بین میخائیل گورباچف آخرین رهبر اتحاد جماهیر 
شوروی و رونالد ریگان رئیس جمهور وقت امریکا امضا شد.  براساس این 
پیمان، توسعه و کاربرد تمام موشک های هسته ای و غیرهسته ای کوتاه برد 

و میان برد به استثنای موشک های دریایی ممنوع شد. 
براساس این قرارداد، موش��ک های میان برد از یک هزار تا ۵ هزار و ۵۰۰ 

کیلومتر و کوتاه برد از ۵۰۰ تا یک هزار کیلومتر باید نابود شوند. 
روسیه عالوه بر مجموعه موشکی اسکندر که برای عبور از سامانه های 
دفاع هوایی طراحی ش��ده و به همین منظور از قدرت مانوردهی باالیی 
پیش از اصابت به هدف برخوردار است و آزمایش آن شهریور امسال در 
مانور استراتژی مرکز در قزاقستان صورت گرفت، موشک هایپرسونیک 
» کینژال « را هم در سال گذشته میالدی معرفی کرده است. بنا بر ادعای 
شبکه خبری روسی اسپوتنیک، موش��ک » کینژال « با سرعت ده برابر 
سرعت صوت از تمام سیستم های موجود دفاع هوایی و دفاع ضد بالستیک 
عبور کرده و کالهک های متعارف و هسته ای را به اهداف واقع در مسافت 
تا ۲ هزار کیلومتر می رس��اند. این موش��ک می تواند ناوهای هواپیمابر ، 

ناوشکن    ها و رزمناو های دشمن را مورد هدف قرار دهد.

گزارش »جوان« از دستور ترامپ براي خروج نیروهاي امریکا از سوریه و افغانستان

فرار اوبامایي ترامپ از خاورمیانه


