
بعد از آنکه معاون رئیس جمهور امریکا، وکیل 
شخصی دونالد ترامپ و در نهایت وزارت دفاع 
امریکا اع�ام کردند ک�ه در رون�د تحقیقات 
مجل�س نماین�دگان در جری�ان اس�تیضاح 
رئیس جمه�ور ای�االت متح�ده، خ�ودداری 
می کنند، فعًا   در روند جم�ع آوری مدارک و 
شهود دچار سکته شده و دموکرات ها به ناچار 
اع�ام کرده اند فعًا قص�د ندارند در خصوص 
تحقیقات اس�تیضاح از رئیس جمهور امریکا 
در صحن عمومی این مجلس رأی گیری کنند. 
به گزارش فارس، »نانسی پلوسی«، رئیس مجلس 
نماین��دگان امری��کا و رهبران ح��زب دموکرات 
تصمیم گرفته اند برگ��زاری رأی گیری عمومی 
در این مجلس در خصوص تحقیقات استیضاح از 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا را معلق کنند.  
پایگاه پولیتیکو این خبر را ب��ه نقل از منابعی در 
کنگره امریکا گزارش کرده و افزوده این تصمیم 
ممکن است در مقاطع زمانی دیگر مورد ارزیابی 
مجدد قرار بگی��رد.  رئیس  مجل��س نمایندگان 
امریکا س��وم مهر به طور رس��می آغاز تحقیقات 
برای استیضاح رئیس جمهور این کشور را به دلیل 
مسائل مطرح  شده در ارتباط با گفت وگوی تلفنی 

ترامپ با رئیس جمهور اوکراین اعالم کرد. 
ترام��پ در ای��ن مکالم��ه تلفنی ت��الش کرده 

رئیس جمهور اوکراین را برای تحقیقات از کسب 
و کار »جو بایدن « و پس��ر او »هانت« تحت فشار 

قرار دهد. 
 سریال همکاری نکردن دولتی    ها با کنگره
روز سه     ش��نبه وزارت دفاع امریکا اعالم کرد قادر 
نخواهد بود اس��نادی را که مجل��س نمایندگان 
درباره تحقیقات اس��تیضاح ترامپ خواس��ته در 

اختیار این نهاد قرار دهد. 
وزارت دفاع در نامه ای که به رؤیت رویترز رسیده 
گفته که مجلس نمایندگان امریکا قطعنامه الزم 
برای مجاز کردن تحقیقات از ترامپ را در اختیار 
ندارد و به همین دلیل، این وزارتخانه قادر نخواهد 
اسناد مورد درخواس��ت مجلس نمایندگان را در 

اختیار نهاد قانونگذار قرار دهد. 

در این نامه آمده است: »وزارت دفاع در حال حاضر 
قادر به اجابت درخواست شما نیست. با وجود این، 
این وزارتخانه نقش نظارتی کمیته های کنگره را 
محترم می داند و آمادگی خود را برای همکاری با 
کمیته های شما، در صورت وجود قطعنامه مناسب 

در خصوص این مسئله اعالم می دارد.«
از س��وی دیگ��ر دفتر »مای��ک پن��س « معاون 
رئیس جمهور امریکا اعالم کرد که از درخواست 
مجلس نماین��دگان برای ارائه اس��ناد مربوط به 
تماس تلفنی اخیر دونالد ترامپ با رئیس جمهوری 

اوکراین تبعیت نمی کند. 
به گزارش ش��بکه ان بی س��ی، »متئو مورگان « 
یکی از مس��ئوالن دفت��ر مایک پن��س، معاون 
رئیس جمهور امریکا روز سه شنبه اعالم کرد که 
مجلس نمایندگان امریکا هنوز رأی گیری برای 

آغاز تحقیقات در این رابطه را انجام نداده است.
هرچند روند عدم توجه به درخواست مجلس با 
امتناع مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا ش��روع 
ش��د که خودش اعتراف کرده ب��ود در مذاکره 
تلفنی رئیس جمهور روی خط بوده اس��ت. وی 
ضمن رد درخواست مجلس نمایندگان، اعضای 
دموکرات این مجلس را به قلدری متهم کرده و 
به اعضای وزارت خارجه هم دستور عدم همکاری 

با مجلس داده بود.

فرمانده ارش�د جدا ش�ده از ائتاف س�عودی 
ب�ا اع�ام اینک�ه دول�ت مس�تعفی یم�ن و 
ش�ورای انتقالی جن�وب، فری�ب توطئه های 
اش�غالگران س�عودی و اماراتی را خورده اند، 
گف�ت ک�ه در آین�ده در کن�ار انص�اراهلل در 
براب�ر ائتاف س�عودی مب�ارزه خواه�د کرد. 
»سمیر رضوان « که به تازگی به صنعا بازگشته 
است در گفت وگو با شبکه خبری »المیادین«، 
نقش انصاراهلل را در آزادسازی یمن بسیار بزرگ 
خواند و گفت: »یمنی     هایی که به صفوف نیروهای 
ائتالف سعودی پیوسته اند، شرایطی مانند اسیر و 

زندانی دارند و امارات چیزی شبیه استعمارگری 
در ساحل یمن به راه انداخته است.«

وی که در نشستی خبری در صنعا صحبت می کرد، 
تأکید ک��رد: »جنبش انصاراهلل نق��ش بزرگی در 
آزادسازی یمن داشته است و من در درگیری  های 
آتی در کنار این جنبش سالح به دست می گیرم.« 
رضوان فرمانده پادگان »ابوموس��ی االش��عری« 
در »الخوخه « در س��احل غربی یمن ب��ود. وی از 
نیروهای »ط��ارق صالح« )معروف ب��ه عّفاش( و 
وابس��ته به امارات بوده اس��ت. رضوان گفت که 
هیچ گون��ه توافقی بی��ن طرف های زیر س��لطه 

اشغالگران اماراتی و سعودی به رسمیت شناخته 
نمی شود و مردود است. کسانی که توافقنامه های 
جده را امضا می کنند گروگان نقشه های خصمانه 
اشغالگران برای یمن هستند.  همچنین »محمد 
البخیتی« عضو دفتر سیاسی انصاراهلل روز جمعه از 
جدایی سمیر رضوان خبر داده و گفته بود: »هزاران 
نفر قصد بازگشت به وطن را کرده اند و ما تمام این 

افراد را در آغوش خواهیم گرفت.«
این عض��و انصاراهلل تصری��ح ک��رد:» فرماندهان 
عالی رتبه ای پس از اینکه به دروغ بودن ادعاهای 
ائتالف متج��اوز پی برده اند ش��روع به هماهنگی 

با ما برای بازگش��ت کرده ان��د.«  وی تأکید کرد: 
»فرماندهان یمنی به زودی ب��ه آغوش وطن باز 
خواهند گش��ت و در صفوف »مزدوران « ائتالف 
س��عودی خلل وارد خواهد ش��د. ائتالف متجاوز 
نش��ان داده که احترامی برای نظامیان وابسته به 
خود قائل نیست، تنها به منافع خود فکر می کند 
و شیوه توهین در قبال افراد وابسته به خود را در 
پیش گرفته اس��ت.« یک فعال توئیتری پیش تر 
عکسی را منتشر کرد که البخیتی را در کنار سمیر 
رضوان نشان می دهد. این فعال توئیتری نوشته بود 

که این عکس تازه گرفته شده است. 
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استیضاح ترامپ فعالً هوا شد

فرمانده ارشد جدا شده از ائتاف سعودی:

کنار انصاراهلل مقابل اشغالگران سالح در دست خواهم گرفت

  گزارش  2

   خبـر

شوک ترامپ و مبانی لرزان 
سیاست خاورمیانه ای امریکا 

 به نظر می رسد سؤال    هایی که این روز    ها در داخل و خارج امریکا مطرح 
است از جمله اینکه چرا بعد از چند سال سرمایه گذاری سنگین امریکا 
به یکباره حمایت خود را از کردهای س��وریه برداشت و آنها را در برابر 
ترکیه تنها گذاشت و یا اینکه چرا دست به کاری زد که به نفع روسیه ، 
سوریه و ایران تمام شد ، با بازگش��ت به تغییر و تحوالتی که در مبانی 
سیاست خاورمیانه ای امریکا روی داده است قابل پاسخ دادن باشد یا این 

بازگشت مي تواند حداقل به روشن شدن چارچوب قضیه کمک کند. 
سیاست سنتی امریکا در غرب آسیا بر دو پایه استوار شده بود و امریکا 
برای حفظ این دو پایه حاضر بود هر هزینه ای را بپردازد یا دست به هر 
کاری بزند. یکی از این دو پایه امنیت نفت و دیگری امنیت اسرائیل بود. 

اما برخی رخداد    ها هر دو پایه را لرزان کرده است. 
 در عرصه نفت ، امریکا به فناوری تولید نفت شیل دست یافت و اگرچه 
نفتی که از این طریق استخراج می شود به محیط زیست آسیب می زند 
یا کفاف هم��ه نیازمندی های داخلی امریکا را نمی کند اما دس��ت کم 
وابس��تگی آن را به نفت وارداتی کاهش می ده��د و آن را در وضعیتی 
قرار می دهد که دیگر مثل سابق برای تأمین امنیت انرژی این منطقه 
یا حمایت از کشورهای نفتی مثل عربستان بی محابا دست به هرکاری 
نزند و برای آنها سپر نش��ود به خصوص آنکه می داند وابستگی رقبای 
جهانی این کشور اعم از چین و اتحادیه اروپا به نفت و انرژی خاورمیانه 

به مراتب بیشتر است. 
در عرصه امنیت اس��رائیل نیز مجموعه ای از رخداد    ها مؤثر بوده که از 
جمله آنها می توان به فروپاش��ی نظام دوقطبی اش��اره کرد که اساساً 
اهمیت این رژیم را برای امریکا در معادالت جهانی کاهش داد. ضمن 
آنکه با مهاجرت بیش از یک میلیون یهودی از روس��یه و سایر مناطق 
تحت حاکمیت شوروی سابق موازنه جمعیتی به نفع یهودیان شرقی 
در برابر یهودیان غربی رقم خورد و متعاقب آن جایگاه سیاسی احزاب 
دست راستی را در برابر احزاب دست چپی )که از مهاجران کشورهای 
غربی تشکیل یافته اند( تقویت کرد که همین امر به تدریج چالش    هایی 
را در روابط میان رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی از جمله امریکا 
شکل داد. در این میان واقعه 11 سپتامبر س��ال 2001 مزید بر علت 
شد و این س��ؤال را به تدریج در محافل فکری و سپس سیاسی امریکا 
پدید آورد که چرا امریکا باید بابت حمایت از رژیم صهیونیستی چنین 

هزینه های سنگینی را بپردازد. 
از دیگر سو با افول تدریجی قدرت جهانی امریکا ، برخی دیگر از کشور    ها 
از جمله چین به سرعت خود را به دومین قدرت اقتصادی جهان ارتقا 
داد و این نگرانی را در امریکا ایجاد کرد که با روند فعلی احتمال اینکه 
چین خود را به قدرت اول اقتصادی برساند و جای امریکا را بگیرد وجود 
دارد لذا اولویت های امنیتی خود را تغییر داد و راهبرد نظامی خود را از 

خاورمیانه به شرق آسیا برای مهار چین تغییر داد. 
نکته قابل توجه و تأمل این اس��ت که تغییرات راهبردی امریکا از دوره 
اوباما شروع شد اما با توجه به اینکه عربستان و رژیم صهیونیستی این 
تغییر رویکرد را ب��ه نفع خود نمی دیدند لذا به قدرت رس��یدن ترامپ 
را )که طبق برخی ش��واهد در پیروزی آن نیز نقش داشتند( فرصتی 
مناس��ب برای بازگرداندن امریکا به سیاست س��نتی می دیدند و یک 
بار دیگر تالش خود را ب��ه کار گرفتند تا پای امری��کا را به بحران    ها و 
جنگ های منطقه بکشانند و چه بس��ا جنگ جدیدی را میان ایران و 
امریکا ش��کل دهند اما مجموعه عواملی از قبی��ل پیروزی های محور 
مقاومت و تقویت همبستگی میان اضالع این محور و همچنین شکست 
پروژه هایي که برای داخل ایران تدارک دیده شده بود باعث شد دولت 
ترامپ جرئت و جسارت درگیری با این محور را به خود ندهد و خروج 
نیرو    ها از مناطق درگیری را همچنان گزینه کارآمد بداند و از این دید 
احتمال اینکه ترامپ بعد از س��وریه اقدام به خروج نیروهای امریکایی 
از دیگر مناطق درگیری در این منطقه بکند دور از انتظار نخواهد بود و 

البته این مفهوم پایان حضور دائمی امریکا در این منطقه نیست. 
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  پکن : امریکا با بی ثبات کردن هنگ کنگ دنبال مهار چین است
وزارت امور خارجه چین گفته که امریکا قصد دارد در راستای اهداف 
شوم خود رونق و ثبات هنگ کنگ را از بین ببرد و توسعه چین را مهار 
کند. به گزارش فارس به نقل از س��ی ان ان، مجلس نمایندگان امریکا 
عصر سه    شنبه به دنبال تشدید سرکوب معترضان هنگ کنگی از سوی 
پلیس، ضمن انتقاد از پکن، مجدداً بر حمایت خود از افرادی که فعاالن 
طرفدار دموکراس��ی در هنگ کنگ خوانده می شوند، تأکید کرد. انگ 
گوانگ، سخنگوی دفتر امور هنگ کنگ گفت: »این نوع رفتار دخالت 
ناخوشایند در امور داخلی چین و حمایت نیروهای مخالف و رادیکال 
در هنگ کنگ است. این اقدام نشان دهنده نقشه سیاسی نمایندگان 
مجلس و برخی سیاس��تمداران امریکا در استفاده از هنگ کنگ برای 

مهار توسعه چین است.«
-----------------------------------------------------

  فشار امریکا روی هالک بانک ترکیه به خاطر کار با ایران 
ایاالت متحده بانک دولتی ترکیه، هال��ک بانک، را به عقد قراردادهای 
میلیارد دالری با ایران و نادیده گرفتن تحریم   ها متهم کرد. به گزارش 
اس��پوتنیک، وزارت دادگس��تری امریکا گفته که  هالک بانک ترکیه، 
یک بانک دولتی بوده و پرونده آن به دلیل تخلف های متعدد از طرف 
دادگاهی در نیویورک در حال بررسی است و شامل اتهامات مختلفی 
از قبیل  شش پرونده کالهبرداری، پولشویی و نقض تحریم های امریکا 
از طریق مشارکت این بانک در طرح چند میلیارد دالری برای دور زدن 

تحریم های امریکا علیه ایران می شود. 
-----------------------------------------------------

  واکنش فعاالن مدنی فرانسه به برخورد با بانوی محجبه
90 شخصیت از جمله فعاالن مدنی و هنرمندان در نامه ای به »امانوئل 
ماکرون « رئیس جمهور فرانسه از وی خواس��تند حمله لفظی به یک 

بانوی محجبه و مسلمان را در یکی از نواحی این کشور محکوم کند. 
ژولَین اودول، سیاستمدار راستگرای فرانسوی هفته گذشته خواستار 
بیرون رفتن زنی محجبه از یک نشست در ناحیه » بورگونی - فرانش – 
کنته« شد. وی در نشست شورای منطقه ای ضمن حمله لفظی به این 
زن، از وی خواسته بود روسری خود را بردارد. فعاالن مدنی فرانسوی در 
این نامه تأکید کرده اند: این صحنه، این سخنان، این رفتار خشونت  آمیز 
و نفرت، باور نکردنی است. هیچ چیز در آیین نامه یا در قانون قید نشده 
که او )زن محجبه( از نشست منطقه ای بیرون رانده شود. او حق داشت 

در آنجا حضور یابد و روسری خود را داشته باشد. 
-----------------------------------------------------

  امریکا برای مذاکره با کره شمالی دست به دامان چین شد
یک مقام ارش��د دفاعی امریکا گفت که واش��نگتن از چین می خواهد 
تحریم    ها و فشار   ها را علیه کره شمالی افزایش دهد تا مذاکرات امریکا 
و پیونگ یانگ س��ازنده تر باشد. براس��اس گزارش خبرگزاری رویترز، 
»راندال شریور « معاون وزیر دفاع امریکا در امور منطقه اقیانوس هند در 
کنفرانس واشنگتن با اشاره به اینکه برخی لغزش    ها در اجرای تحریم    ها 
از س��وی چین، به ویژه در خصوص کنترل انتقال کش��تی های حاوی 
محموله های ممنوع در آب های این کشور، وجود دارد، گفت: »ما از آنها 

)چین( می خواهیم تا  اجرای تحریم ها را بهتر انجام دهند.«

عصبانیت فرانسه از شکار »زم«
فیگارو: دولت فرانسه دستگیري زم را 

تسهیل کرده است
وزارت خارج�ه فرانس�ه ب�ه فاصل�ه 48 س�اعت، ب�ه بازداش�ت 
روح اهلل زم، سرش�بکه کان�ال آمدنی�وز واکن�ش نش�ان داده و 
ضمن محکوم کردن آن، ادع�ا کرده ک�ه زم از پاریس پناهندگی 
سیاسی دریافت کرده بود. این درحالي اس�ت که روزنامه فیگارو 
به هم�کاري فرانس�ه ب�راي دس�تگیري زم اذعان کرده اس�ت. 
ژورژ مالبرونو، نویسنده فیگارو روز سه     شنبه در گزارشی درباره دستگیری 
روح اهلل زم و انتقال او به ایران از قول منابع فرانسوی نوشته بود که روح اهلل 
زم قصد داش��ته یک ش��بکه تلویزیونی با حمایت مالی برخ��ی یا یکی از 
کشورهای ]عرب[ خلیج فارس دایر کند و این نگرانی شدید مقامات ایرانی 
را برانگیخته و به اصطالح کاسه صبر آنان را لبریز کرده است. ژورژ مالبرونو 
معتقد است که دولت فرانسه از سفر زم به عراق ، جایی که به ادعای فیگارو 
در آنجا دستگیر شده، اطالع داش��ته ولی مانع این سفر نشده و با این کار 
دستگیری او را به دست سپاه پاسداران تسهیل کرده است. حاال به فاصله 
24 ساعت بعد از این روایت   فیگارو از قول منابع فرانسوی، دولت فرانسه در 
ادعایی متناقض با روایت فیگارو، مدعی شده که زم در این کشور پناهنده 
بوده و اقدام ایران را محکوم کرده اس��ت. هرچند وزارت خارجه فرانس��ه 
می گوید از جزئیات بازداشت او اطالعی در دست ندارد، ولی تأکید کرده که 
زم پناهنده فرانسه است و از حق ورود و خروج آزادانه به این کشور برخوردار 
است. وزارت خارجه فرانس��ه عالوه بر این، دستگیری روالن مارشال یک 
محقق فرانسوی در ایران را که روزنامه فیگارو آن را اعالم کرده ، تأیید کرده 
و خواستار آزادی او شده اس��ت. دو منبع آگاه فرانسوی اخیراً در گفت وگو 
با رویترز و خبرگزاری فرانسه مدعی ش��دند که روالن مارشال، که از او به 
عنوان محقق ارشد دانشگاه ساینس پو و کارشناس ارشد حوزه مطالعات 
تروریسم نام برده ش��ده و مدتی در ایران حضور داشته ، در بازداشت به سر 
می برد. مقامات وزارت امور خارجه فرانسه ابتدا اعالم کردند که نمی توانند 
در مورد بازداشت مارشال در ایران اظهارنظر کنند ولی دیروز در بیانیه خود 
درباره روح اهلل زم، به بازداشت روالن مارشال نیز اشاره و آن را اقدام » غیرقابل 
قبول « خواند. ایران رسماً دستگیری روالند مارشال را تأیید نکرده ولی گفته 
می شود او در واقع همان همسر فریبا عادلخواه فردی است که زمستان سال 

گذشته)ژوئن( با داشتن اتهامات امنیتی در تهران بازداشت شد. 
  لودریان همچنان دنبال »فرابرجام «

وزیر امور خارجه فرانسه در مصاحبه ای که متن آن سه     شنبه منتشر شده 
برخی از اهداف طرح میانجیگرانه این کشور با ایران را برشمرده است. 

به گزارش ف��ارس، »ژان ای��و لودری��ان«،در این مصاحبه ب��ا روزنامه 
»فیگارو« برخی مطالبات فراتر از »برجام«، مانند مذاکرات منطقه ای با 
ایران و آینده توافق هسته ای بعد از سال 202۵ را هدف طرح ابتکاری 
رئیس جمهور کشورش برای نجات توافقی دانسته که ایران به مفاد آن 
پایبند بوده اس��ت. لودریان در این مصاحبه در پاسخ به این سؤال که 
آیا طرح امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه با ایران »مرده است«، 
گفت: »در بیاریتز و بعداً در نیویورک، رئیس جمهور فرانسه ابتکاراتی 
برای تنش زدایی و تعیین مالک های توافق میان دونالد ترامپ و حسن 
روحانی انج��ام داد. « او در ادامه درباره طرح فرانس��ه گفت: »هدف از 
آن، متقاعد کردن ایران به پایبندی دوب��اره به تعهدات خود در توافق 
هسته ای وین، آغاز مذاکراتی برای رایزنی درباره بحران های منطقه و 

بحث درباره آینده توافق بعد از سال 202۵ است.«

لغو سفر نتانیاهو به ژاپن
 به دلیل وضعیت ملتهب سیاسی

نخس�ت وزیر رژی�م صهیونیس�تی از لغو س�فر خود ب�ه ژاپن به 
دلیل وضعیت ناآرام سیاس�ی در سرزمین های اش�غالی خبر داد. 
به گزارش ف��ارس، به نقل وب��گاه »عاروتص ش��وع « بنیامی��ن نتانیاهو، 
نخست وزیر اسرائیل سه     شنبه تصمیم گرفت سفر آینده خود به ژاپن را برای 
شرکت در مراس��م تاجگذاری »ناروهیتو« امپراطور جدید این کشور لغو 
کند.  نتانیاهو قرار بود      شنبه شب عازم ژاپن شود و در مراسم سه     شنبه 22 
اکتبر تاجگذاری امپراطور ژاپن شرکت کند، اما این سفر با توجه به وضعیت 
نامشخص کنونی سیاسی در سرزمین های اشغالی لغو شد.  بر اساس این 
گزارش، بعد از ناتوانی نتانیاهو در تشکیل کابینه بعد از انتخابات شش ماه 
قبل، مجدداً انتخابات سراسری در فلسطین اشغالی برای مشخص شدن 
اعضای بیست وسومین دوره کنست در 26 شهریور برگزار شد.  بر اساس 
نتایج رسمی منتشرشده از سوی کمیته مرکزی انتخابات رژیم صهیونیستی، 
ائتالف »آبی و سفید« به رهبری »بنی گانتس « توانست با مجموع 2۵/81 
درصد کل آرا، تعداد ۳۳ کرسی از پارلمان را به خود اختصاص دهد. حزب 
لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو نیز با مجموع 2۵/09 درصد آرا توانست 
۳2 کرسی را در کنست کسب کند.  به نوشته عاروتص شوع، حکم داده شده 
به نتانیاهو برای تشکیل دولت فراگیر در تاریخ 2۳ اکتبر منقضی می شود، 
هرچند که نتانیاهو حق درخواس��ت تمدید 14 روزه را دارد.  این در حالی 
اس��ت که آویگدور لیبرمن، رهبر حزب »اسرائیل  بیُتنا« به تازگی طرحی 
برای تشکیل کابینه فراگیر و متحد ارائه داد. لیبرمن که با توجه به بن بست 
تشکیل کابینه از سوی تحلیلگران به عنوان عنصر تعیین کننده در برون رفت 
رژیم صهیونیستی از بحران سیاسی لقب گرفته، چهار    شنبه گذشته ضمن 
ارائه طرحی برای تشکیل هرچه سریع تر کابینه فراگیر، تأکید کرد هر دو 
گزینه نخست وزیری چرخشی یعنی نتانیاهو و بنی گانتس، رهبر ائتالف 

آبی وسفید باید دست از لجبازی بردارند. 

50 بمب اتمی  امریکا گروگان ترکیه 
ماجراجویي اردوغان در سوریه پیچیده تر شد

احمدکاظمزاده

در پی باالگرفتن    گزارش  یک
تنش    ها بین ناتو و 
ترکیه بر س�ر حمات این کش�ور به کردهای 
س�وریه، امریکا به دنبال خارج کردن 5۰ بمب 
اتمی خود از پایگاه هوایی اینجرلیک بود، ولی 
آنکارا با بیان اینکه در پی انجام برنامه تحقیق و 
توسعه هسته ای با استفاده از این بمب هاست، 
این س�اح های مخرب را به عنوان گروگان در 
اختیار گرفت�ه تا به عنوان اهرم فش�اری برای 
کن�د.  اس�تفاده  نات�و  از  امتیاز گی�ری 
به گزارش »جوان«، با ش��روع تجاوز نظامی ترکیه 
علیه کرد    ها و به رغم اینکه نشانه     ها حاکی از چراغ 
س��بز امریکا برای انجام عملیات در شمال سوریه 
است، این رویداد سبب ش��ده بار دیگر زمزمه های 
بازنگ��ری در نگهداری بمب های اتم��ی امریکا در 
خاک ترکیه دوباره بر سر زبان    ها بیفتد. در شرایطی 
که امری��کا در واکنش به حمالت گس��ترده آنکارا 
به غیرنظامیان در شمال س��وریه سعی دارد دهها 
بمب هس��ته ای خود را از خاک ترکیه خارج کند، 
مقامات آنکارا با این مس��ئله مخالفت کرده اند. به 
گزارش روزنامه نیویورک تایم��ز، یکی از مقامات 
امریکایی که نخواسته نامش فاش شود اعالم کرده 
است:»ترکیه در چند روز اخیر به امریکا اجازه نداده 
است این بمب های اتمی را از ترکیه خارج کند.« به 
گفته این مقام امریکایی، دیپلمات های ترکیه در 
آخرین مواجهه با پیشنهاد انتقال این بمب     ها اعالم 

کرده اند که »دولت این کشور مترصد انجام برنامه 
تحقیق و توسعه هس��ته ای با استفاده این بمب     ها 
است«. این درحالی است که رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه اخی��راً از تمایلش برای ایجاد 
زرادخانه هس��ته ای خبر داد و در نشس��ت مجمع 
عمومی سازمان ملل، به طور رسمی اعالم کرد که یا 
هیچ کشوری سالح هسته ای نداشته باشد یا همه از 
جمله ترکیه نیز باید سالح هسته ای داشته باشند. 

 اهرم فشار ترکیه 
ترکیه که در س��ال های اخیر با موج سواری روی 
بحران سوریه به دنبال امتیازگیری های سیاسی 
از غربی    ها بوده اس��ت، این بار هم با بهره برداری از 
سالح های هسته ای مستقر در خاک خود، درصدد 
تحت فشار قرار دادن امریکا و اروپایی    ها است. به 
همین منظور، وزارت خارجه و انرژی امریکا اعالم 
کرده اند که قصد دارند این بمب    ها را از ترکیه خارج 
کنند تا مقامات آنکارا نتوانند از این بمب    ها به عنوان 
اهرم فشار استفاده کنند. روزنامه واشنگتن پست 
در گزارشی نوشته است:»خارج کردن این بمب     ها 
از پایگاه هوایی اینجرلیک به معنای پایان ائتالف 
ترکیه و امریکا به شمار می رود. اگرچه نگه داشتن 
این بمب     ها در ترکیه یک آسیب پذیری هسته ای 
است که سال     ها پیش از این باید از میان می رفت«. 
روزنام��ه گاردین اعالم کرده ک��ه بمب های اتمی 
موجود در پایگاه هوایی مشترک ترکیه و امریکا در 
جنوب ترکیه از نوع بی61 و مربوط به دوران جنگ 

سرد است. بنا بر گزارش این روزنامه، محل استقرار 
آنها در 160 کیلومتری خاک سوریه است. بر اساس 
این گزارش، مذاکرات بر سر خروج بمب های اتمی 
از ترکیه، در دولت باراک اوباما، رئیس جمهور سابق 
امریکا هم بار    ها مطرح شده بود، اما اعضای ناتو از 
جمله ترکیه این بمب    ها را به عنوان نمادی از تعهد 
امریکا به منطقه غرب آسیا توصیف کرده و با خروج 
آنها مخالفت کرده بودند. یک مقام سابق امریکایی 
گفته است:»مش��کالت بالق��وه در طول یک دهه 
گذش��ته بار    ها مورد بحث قرار گرفته است و حاال 
باالخره به جایی رسیده ایم که دیگر نمی شود این 
مسئله را نادیده گرفت«. بعد از کودتای نافرجام در 
ترکیه و باال گرفتن بحران بین آنکارا و واشنگتن، 
تعدادی از رسانه     ها و مقامات غربی از دولت امریکا 
خواستند سالح هس��ته ای آن کش��ور را از پایگاه 
اینجرلیک منتقل کند به این بهانه که اختالفات 
ممکن است افزایش یابد و ترکیه دیگر کشور متحد 

و مأمنی برای امریکا نباشد. 
ترکیه یکی از اعضای پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( 
است و استقرار این کالهک     ها در خاک این کشور 
نیز در چارچوب همین هم پیمانی صورت گرفته 
اس��ت. این پایگاه عالوه بر اینک��ه از دوران جنگ 
سرد محل استقرار بمب های اتمی امریکا است، در 
سال های اخیر و در پی شروع بحران سوریه تقویت 
و نیرو    ها و س��الح های جدیدی در آن مستقر شد. 
اردوغان در روزهای اخیر از مقامات غربی به خاطر 

واکنش به حمالت ترکیه علیه کرد    ها در ش��مال 
س��وریه انتقاد کرده و گفته است که غربی    ها بین 
آنکارا و تروریست    ها یکی را انتخاب کنند. اردوغان 
بار    ها هشدار داده اس��ت که تروریست    ها تهدیدی 
برای امنیت اروپا هستند و ترکیه به نیابت از غرب 
با آنها مبارزه می کند و باید امریکا و اروپا از آنکارا به 
خاطر این اقدامات حمایت کنند. اردوغان همیشه با 
این ادعا که در صورت تن ندادن غربی    ها به خواسته 
آنکارا برای ایجاد منطقه امن در ش��مال س��وریه، 
مهاجران را به سمت اروپا روانه خواهد کرد به دنبال 
امتیازگیری های سیاس��ی از غربی    ها بوده است. 
کشورهای عضو ناتو در ماه های اخیر بر سر خرید 
سامانه های موشکی اس 400، این کشور از روسیه 
دچار تنش ش��ده اند و با حمالت نیروهای آنکارا 
علیه کردها، این تنش    ها تشدید شده است. حتی 
در روزهای گذشته بسیاری از کشورهای اروپایی 
فروش تس��لیحات ب��ه ترکیه را ب��ه حالت تعلیق 
درآورده اند. حتی مقام��ات امریکایی در واکنش 
به حمالت ترکیه به سوریه، اعالم کرده اند اخراج 
ترکیه از سازمان ناتو به عنوان یکی از گزینه های 

روی میز مطرح است. 
 امریکا به کشورهای دیگر منطقه خزید 

درحالی که به نظر می رس��ید نیروهای امریکایی 
با خروج از س��وریه، ب��ه کشورش��ان بازگردند اما 
گزارش    ها حاکی از این اس��ت که ای��ن نیرو    ها در 
کشورهای دیگر مستقر ش��ده اند. یکی از مقامات 
امریکایی در گفت وگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس  
اعالم کرد که ه��زار نیروی نظام��ی امریکایی که 
از ش��مال س��وریه خارج خواهند ش��د، در عراق، 
کویت و احتماالً اردن مستقر می شوند. این مقام 
امریکایی که خواس��ت نامش فاش نشود، تصریح 
کرد:»نظامیان امریکایی از »منبج « سوریه، محلی 
که پایگاه های مرزی در سال 2017 راه اندازی شده 
بود، خارج  شده اند و این نظامیان در حال تحکیم 
مواضع خود هستند تا به زودی برای خروج از شمال 
سوریه آماده ش��وند«. این مقام امریکایی تصریح 
کرد:»آن دسته از نظامیان امریکایی که در عراق 
مستقر می شوند، احتماالً در عملیات های فرامرزی 
علیه تکفیری های داعش در س��وریه مش��ارکت 
می کنند«. امریکا که در سوریه نتوانسته موفقیتی 
کسب کند و قاعده بازی را به ایران و محور مقاومت 
باخته است، نیروهای خود را از شمال سوریه خارج 
کرده اما تالش می کند همچنان این نیرو    ها را در 
کش��ورهای منطقه حفظ کن��د. در روزهای اخیر 
برخی مقامات عراقی و فرماندهان حشدالشعبی 
اعالم کرده اند که واشنگتن به دنبال انتقال هزاران 
داعش��ی به خاک عراق اس��ت. هزاران داعشی در 
زندان های یگان های کرد در ش��مال سوریه قرار 
دارند که تعدادی از آنها در پ��ی حمالت ترکیه از 
این زندان    ها گریخته اند و این مسئله نگرانی    ها را 
نسبت به قدرت گیری مجدد این گروه تروریستی 

افزایش داده است. 

کابل: ما باید با طالبان مذاکره کنیم 
در ش�رایطی ک�ه مناب�ع غرب�ی  و داخل�ی در افغانس�تان اب�راز 
امی�دواری کرده اند که مذاک�رات صلح ب�ا طالبان از س�ر گرفته 
ش�ود، کابل بر مالکیت و رهبری صلح در دور بع�دی تأکید دارد. 
به گزارش ایرنا، دولت افغانستان ضمن حمایت از برگزاری مذاکرات صلح، 
تأکید دارد که در این دور از مذاکرات، طرف های خارجی و در رأس آنها 
امریکا نباید جایگاه دولت افغانستان را که طرف اصلی صلح با طالبان است، 
نادیده بگیرند.  »صدیق صدیقی « سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان 
در یکی از رسانه    ها در کابل گفت: »مذاکرات قطر پایان یافته است و دیگر 
دنبال نخواهد ش��د.«  وی تأکید کرد که دولت به آغاز مذاکرات صلح با 
طالبان پای بند اس��ت اما این گفت وگو    ها باید تحت رهبری و مالکیت 
دولت این کشور باشد تا بار دیگر بدون نتیجه به پایان نرسد. همچنین 
»حمداهلل محب « مشاور امنیت ملی افغانستان هم گفته است که تالش    ها 
برای هماهنگی ملی و بین المللی در مورد صلح آغاز شده است.  پیش تر 
»ینس استولتنبرگ « دبیرکل س��ازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( 
اعالم کرده بود که از آغاز دوب��اره گفت وگوهای صلح با طالبان حمایت 
می کند اما با اعالم اینکه گروه طالبان از خشونت دست نکشیده، بلکه به 
آن شدت نیز بخشیده تأکید کرد که نیاز است تا برای هرگونه توافق صلح 
از طالبان ضمانت معتبر گرفته شود. دبیرکل ناتو اضافه کرده است که این 
پیمان، اجازه نمی دهد افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن تروریست های 
بین المللی مبدل ش��ود.  مقامات دولت افغانستان طی روزهای گذشته 
دیدارهای فش��رده ای با مقامات خارجی داش��ته اند. همچنین دیدار با 
سفیران خارجی مقیم کابل نیز شدت یافته است. شماری از کارشناسان 
افغان باور دارند که آغاز گفت وگوی صلح با طالبان در انتظار اعالم نتایج 

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مانده است. 


