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با کودتاگران ترکیه مجدد بازداشت شد.باید
دید آیا وزارت خارجه ترکیه ،واقعا دست به
اخــراج ایــن سفیرها خواهد زد یا آن که این
اظهار اردوغان صرفا یک منازعه لفظی برای
استفاده داخلی بوده است.با این حال،وزارت
خارجه آمریکا اعالم کرد ،منتظر است تا طرف
ترکیهای تصمیم آنکارا در اخــراج سفیران
 ۱۰کشور از جمله سفیر واشنگتن را روشن
کند .این درحالی است که سوئد ،نروژ و هلند
اعالم کردند که هیچ گونه ابالغیه رسمی از
ترکیه را درباره اخراج سفیران خود از آنکارا
دریافت نکرد هاند« .دیوید ساسولی» رئیس
پارلمان اروپا به تهدید «رجب طیب اردوغان»
رئیس جمهور ترکیه دربــاره اخــراج سفیران
 ۱۰کشور از آنکارا واکنش نشان داد .وی در
پیامی توئیتری نوشت« :اخراج  ۱۰سفیر نشانه
حرکت مستبدانه دولت ترکیه است .ما مرعوب
نخواهیم شد».
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روابطزیگزاگیمسکو-تلآویو
همزمان با اولین سفرنفتالی بنت نخست وزیر
رژیم صهیونیستی به روسیه و استقبال از وی
در شهر بندری سوچی رسانه هــای غربی و
صهیونیستی سعی کرده اند ،تصویر دوستانه
و صمیمی از روابط دو طرف ارائه دهند اما آیا
واقعا همین طور است؟ واقعیت این است که
روابــط روسیه و رژیــم صهیونیستی طی چند
دهه گذشته با فراز و نشیب همراه بوده است.
در ابتدای فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی
روابط دو طرف متشنج بود و روس ها به نقش
این رژیــم در فروپاشی این اتحادیه مشکوک
بودند چراکه یکی از برندگان این فروپاشی
رژیم صهیونیستی بود و از خأل فروپاشی شوروی
نهایت استفاده را کرد و بیش از یک میلیون
یهودی را به فلسطین اشغالی کوچ داد تا موازنه
جمعیتی را همچنان به نفع خود نگه دارد .ضمن
آن که رژیــم صهیونیستی حضور و نفوذ خود
را در کشورهای تازه استقالل یافته گسترش
داد و درانقالب های رنگین که در این کشورها
علیه روسیه به راه افتاد در کنار ناتو غرب به
تحریک و تقویت این حرکت ها اقدام و در جنگ
گرجستان نیز جدایی طلبان را به سالح های
اسرائیلی تجهیز کرد .بعد از آن که روسیه بعد
از به قدرت رسیدن پوتین توانست تهدیدهای
ناتوی غرب را تا حدود زیادی از مرزهای خود
دورکند ،عرصه های دیگری برای تسویه حساب
بین روسیه و غرب و به خصوص آمریکا باز شد
که می توان به طور مشخص به آمریکای التین
و خاورمیانه و شمال آفریقا اشــاره کــرد و در
این عرصه ها نیز رژیــم صهیونیستی درکنار
ائتالف ها و جبهه بندی هایی قرار داشت که
علیه منافع روسیه فعالیت می کردند.با چنین
پیشینه ای اگر روسیه در مواردی به مخالفان
رژیم صهیونیستی نزدیک و نوعی از هم پیمانی
مقطعی بین آن ها ایجاد شد به دلیل منافع یا
تهدیدهای مشترکی بود که ایجاد شده بودو
اگرچه تا حدودی تهدیدها فروکش کرده اما
کامال از بین نرفته است و می تواند در فرصتی
مناسب سرباز کند .برای مثال تروریسم تکفیری
یکی از حربه هایی بود که در جنگ سوریه علیه
دولت مرکزی این کشوربه کار گرفته شد که
منافع روسیه را نیز تهدید می کرد و در این پروژه
نیز رژیــم صهیونیستی در کنار دیگر اعضای
ائتالف برانداز بوده و اگرچه این تهدید فعال
در سوریه و عراق به دلیل همکاری مشترکی
که بین روسیه و محورمقاومت برقرار شد ،مهار
شده اما با تحوالتی که در افغانستان روی داده
خود را به مرزهای روسیه نزدیک کرده و این
واقعیتی است که به تازگی والدیمیر پوتین
نیز در سخنان خود به آن اذعان کرده است .بر
این اساس برخالف آن چه که در ظاهر تصور یا
توسط رسانه های غربی و صهیونیستی القا و
تلقین می شود هیچ تغییر راهبردی در رویکرد
ضد روسی رژیم صهیونیستی و آمریکا ایجاد
نشده و اگرچه آمریکا برای مقابله بهتر با چین به
طور مقطعی تنش با روسیه را در ظاهر کاهش
داده است اما در عمل به طور خزنده به چالش
سازی های خود علیه روسیه ادامه می دهد که
طی تقسیم کار صورت گرفته بخشی از آن بر
دوش رژیم صهیونیستی است  .

خطونشانهاینمایشیسلطان؟
بادستوراردوغانبرایاخراجسفیران ۱۰کشورکهخواستارآزادیعثمانکاواال
شدهبودند،بحراندرروابطترکیهوغرببهاوجرسیدهاست

گروه بین الملل -پس از آن که سفیران ۱۰
کشور اروپایی و آمریکا و کانادا خواستار آزادی
عثمان کـــاواال فعال سیاسی تــرک شدند،
اردوغ ــان گفت که به وزارت خارجه دستور
داده است هر  10سفیر معترض را به عنوان
عناصر نامطلوب ،از ترکیه اخراج کند! مقامات
ترکیه کــاواال را به اتهام حمایت از «سازمان

تروریستی فتح ا ...گولن» به مــدت  ۴سال
زندانی و او را متهم کردند که در کودتای ترکیه
در تاریخ  ۱۵تا  ۱۶ژوئیه  ۲۰۱۶دست داشته
است.عثمان کاواال سال  ۱۳۹۸از اتهامات
مربوط به اعتراضات ضد دولتی سال ۲۰۱۳
میالدی تبرئه  ،اما بالفاصه به اتهام دست
داشتن در کودتای نافرجام  ۲۰۱۶و همکاری

پیشخوان بین الملل

مجلهاشپیگلدرشمارهاخیرخود،درگزارشیبا
عنوان «پنیر ،هروئین و جانیها» نوشته که هلند
در سایه سیاستهای ضعیف دولت در مبارزه با
موادمخدر ،به بهشت گروههای مافیایی در اروپا
تبدیل شده است .این گروهها مسلح هستند و
دولت توانایی مقابله با آن ها را ندارد.

قاب بین الملل

شورایعالیمقاومتملیافغانستانباشعارمبارزهباامارتطالبانوبامشارکتبرخیاز
چهرههایمشهورسیاسیاینکشوراعالمموجودیتکرد

فرماندهان جهادی افغانستان ،همسو می شوند؟

ترور کِ نِدی،همچنان راز سر به ُمهر
بایدنانتشاراسنادمحرمانهدولتیمربوطبهترورجانافکندی،پساز58سالرا
باردیگربهتعویقانداختوعلتاینتصمیمراتاخیرهایمربوطبهکرونادانست!

انتشار اسناد تــرور جان اف کندی بار
دیگر به تعویق افتاد .چه رازی در ترور
سی و پنجمین رئیس جمهوری ایاالت
متحده آمریکا وجود دارد که هنوز بعد از
 58سال ،سر به مهر باقی مانده است؛ آن
هم در حالی که قانون اجازه انتشار آن را
بعد از سال  2017داده بود؟روزنامه
واشنگتن پست در گــزارشــی نوشت:
اسناد مربوط به ترور کندی ،نخست قرار
بود هفته آینده منتشر شود .حتی بایدن
نیز در بیانیهای هفته گذشته اعالم کرده
بــود که ایــن اسناد در دو مرحله ،یکی
اواخــر امسال و دیگری در اواخــر سال
 ۲۰۲۲منتشر خواهند شد اما به طور
ناگهانی انتشار اسناد به پیشنهاد آرشیو
ملی آمریکا به تعویق افتاد .بنا بر اعالم
آرشیو ملی آمریکا شیوع کرونا «تاثیر
قابل توجهی روی نهادهای» مسئول
بررسی ویــرایــش اسناد داشته است.
همزمان بایدن نیز در بیانیه ای نوشت:
«آرشیو ملی همچنین گفته است چنین
تصمیم گیری هایی مستلزم رونــدی
حرفه ای ،کارشناسی شده و منظم است

و نباید شــتــا بزده صــورت گیرد ».وی
گفت :موافق است که نهادها برای این
کار نیاز به زمان بیشتری دارند.به موجب
«قانون گــردآوری اسناد تــرور جان اف
کندی» مصوب سال  ،۱۹۹۲همه اسناد
ترور باید ظرف  ۲۵سال  -یعنی تا اکتبر
 -۲۰۱۷منتشر میشدند ،اما بر اساس
این قانون ،در مواردی که نگرانیهای
مربوط به امنیت ملی ،مهمتر از منفعت
عمومی در انتشار اسناد است ،به تعویق
انداختن انتشار اسناد مجاز دانسته
شده است .دونالد ترامپ رئیس جمهور
سابق آمریکا نیزدر سال  2018دستور
داده بود تا اسناد مربوط به تــرور جان
اف کندی به دالیل امنیتی تا  26اکتبر
 2021میالدی منتشر نشود .جان اف
کندی در روز  22نوامبر  1963میالدی
توسط لی هاروی اسوالد در داالس ترور
شد  .اسوالد به اتهام قتل کندی و یک
مامور پلیس بــازداشــت والبته به طرز
عجیبی نیز خودش ترور شد.عجیب تر
این که قاتل هاروی نیز سریع بیمار شد
و مرد.

توپخانه سنگین اوباما علیه جمهوری خواهان
درآستانهانتخاباتتنگاتنگمحلیکهآزمونیبرایمحبوبیتبایدندموکراتمحسوبمیشود،باراکاوباما،جمهوریخواهانرابهتهدید
دموکراسیمتهمکرد
انتخابات ایالتی در حالی اواخر
هفته آینده برگزار خواهد شد که
بــاراک اوباما برای اعالم حمایت
از تری مک آلیف  ۶۴ساله و نامزد
حزب دموکرات برای فرمانداری
ایالت ویرجینیا به شهر ریچموند
در جنوب این ایالت رفت .وی در
نظرسنجیها شانه به شانه گلن
یانگکین نامزد  ۵۴ساله جمهوری
خواهان و طرفدار دونالد ترامپ
قــرار دارد.رئــیــس جمهور اسبق
آمــریــکــا در جــمــع ص ـدهــا جــوان
فعال و مشتاق کــه در دانشگاه
مشترک المنافع ویرجینیا در
شهر ریچموند گرد هم آمده بودند،
گفت :گلن یانگکین سمتهای
آموزشی را حذف میکند ،اجازه
سقط جنین را کاهش میدهد و از
اظهارات دونالد ترامپ که مدعی
است آرای انتخاباتی وی به سرقت
رفته اســت ،حمایت میکند.وی
افــزود :تا جایی که میدانم ،پیام
اصلی رقیب تــری مک آلیف این
است که او فردی معمولی است و
مدارس را به شست وشوی مغزی

▪مخالفت با فروش اف  ۱۶به ترکیه

همزمان،نمایندگان مجلس آمریکا در نامه ای
به «آنتونی بلینکن» وزیــر خارجه ایــن کشور
،خــواســتــار نفروختن جنگنده اف  16به
ترکیه و همچنین خــودداری از به روز رسانی
هواپیماهای اف  16این کشور شدند .در این
نامه آمده است :آمریکا نمی تواند اجازه دهد
که دولت اردوغان از مجازات اخالل در قوانین
آمریکا و استانداردهای ناتو فرار کند.روابط

آمریکا و ترکیه در سال های اخیر به ویژه پس
از کودتای نافرجام ژوئیه  2016که آنکارا
دولت وقت آمریکا یعنی دولت اوباما را متهم
به دخالت در آن کرد  ،رونــد پر فــراز و نشیبی
را طی کــرده اســت.آنــکــارا تصور می کــرد که
که در دوره زمــامــداری دونالد ترامپ رئیس
جمهور سابق آمریکا روابط دو کشور بهبود یابد
 ،اما روند روابط به سمت تنش بیشتر سوق پیدا
کرد.پس از روی کار آمدن جو بایدن در ژانویه
 2021مقامات ارشد ترکیه امیدوار بودند که
گشایشی در روابــط دو کشور رخ دهد  ،اما در
عمل فشارهای دولت بایدن بر ترکیه افزایش
یافته است.اختالفات دو جانبه از جمله بر سر
خرید سامانه موشکی اس  400از روسیه و
امتناع آمریکا از فــروش جنگنده اف 35در
واکنش به این اقدام آنکارا و سپس اعمال تحریم
علیه صنایع دفاعی و مقامات ارشد ترک موجب
وخامت روزافزون این روابط شده است.در این
زمینه در اقدامی که حاکی از جدیت مخالفت
آمریکا با توسعه روند کنونی روابط نظامی ترکیه
با روسیه است  ،واشنگتن در آوریل 2021به
طوررسمی به آنکارا اطالع داد که ترکیه را از
برنامه چند ملیتی تولید جنگنده نسل پنجمی
اف  ،۳۵به طــور کامل کنار گذاشته است.
اکنون با مخالفت نمایندگان آمریکایی با فروش
و به ســازی جنگنده های آمریکایی می توان
پیش بینی کرد که روابط واشنگتن و آنکارا وارد
مرحله جدیدی از تنش شود.
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کودکان متهم میکند .او همچنین
گفته میخواهد دستگاههای رأی
گیری مورد استفاده در انتخابات
قبلی را بررسی کند ...آیا برای ما
قابل باور است که او از دموکراسی
مــا دف ــاع میکند؟جو بــایــدن در
سال  ۲۰۲۰در ایالت ویرجینیا
بــا  ۱۰رای بیشتر پــیــروز شــد و
جمهوری خواهان از سال ۲۰۰۹
در ایــن ایــالــت پــیــروز نــشــده انــد؛
امــا پیشتازی تــری مــک آلیف در
نظرسنجیها طــی چــنــد هفته
اخیر کاهش یافته است و اکنون
در حاشیه خطا قرار دارد.بــاراک
اوباما که پنج سال پس از ترک کاخ
سفید ،همچنان محبو بترین
چهره دموکرات آمریکا محسوب
میشود ،میخواهد رای دهندگان
آفریقایی تبار را که رای دهندگان
کلیدی در ایــن ایــالــت در جنوب
آمریکا به ویــژه در شهر ریچموند
تلقی م ـیشــونــد ،تــرغــیــب کند.
اوباما با بیان این که درک میکند
چــرا م ـیتــوان از سیاست خسته
بــود ،افــزود که به یــاد مــیآورد در

نخستین مــبــارزات انتخاباتی
خود که در سال  ۲۰۰۸به ورود
وی بــه کــاخ سفید منتهی شد،
با یک رای دهنده زن آفریقایی
تبار  ۱۰۶ساله مالقات کرد که
از طــرفــداران وی بــود و گفت :با
خودم گفتم اگر او خسته نیست،
من حق نــدارم خسته باشم .اگر
جان لوئیس (چهره مبارزه برای
حقوق مدنی که در سال ۲۰۲۰
درگذشت) خسته نبود ،ما نیز حق
نداریم خسته باشیم.وی افزود:
این جا هستم ،زیــرا فکر میکنم

ویرجینیا در نهایت انتخابی خوب
خواهد داشت .ما به گذشتهای که
این قدر بدی داشته ،باز نخواهیم
گشت ،ما با افرادی همچون تری
پیش خواهیم رفت تا ما را رهبری
کنند.پیش از اوباما ،جیل بایدن
همسر جو بایدن و کاماال هریس
معاون رئیس جمهور و استیسی
آبرامز یکی از ستارههای نوظهور
حزب دموکرات بــرای حمایت از
مک آلیف به این ایالت رفته بودند.
رئیس جمهور آمریکا نیز قرار است
این هفته به این ایالت برود.

عبدالربرسولسیاف،رهبرحزباتحاداسالمیواز
رهبرانجهادیدرصفحهفیسبوکخودازایجادیک
تشکل جدید سیاسی به نام «شورای عالی مقاومت
ملی جمهوری اسالمی افغانستان» خبر داد.بــه
نوشته بی .بی .سی در اعالمیه حضور این شورا آمده
است که طالبان یک حرکت تک رو و ضد مصالحه
است و جهان و سازمان ملل متحد حاکمیت آن ها را
برایایجادیکنظامهمهشمولزیرفشارقراردهند.
به گفته رسول سیاف؛ این نهاد همچنان به دنبال
تحقیقازعواملوکسانیخواهدبودکهباعثسقوط
نظام جمهوریت شدند و چهرههای آن ها را به عنوان
"خائنین ملی"معرفی خواهند کرد.پارس تودی نیز
نوشت«:عبدالرشیددوستم»رهبرحزبجنبشملی
اسالمی«،عطامحمدنور»رهبرشاخهانشعابیحزبجمعیتاسالمی«،محمدمحقق»رهبرحزبوحدت
مــردم افغانستان« ،عبدالرب رســول سیاف» رهبر
حزب اتحاد اسالمی و «یونس قانونی» معاون پیشین
ریاست جمهوری از اعضای اصلی این اتحاد سیاسی
هستند .نکته جالب این که اسمی از احمد مسعود
در این شورا نیامده است!در همین حال «امید میثم»
یکی از سخنگویان پیشین «عبدا ...عبدا »...رئیس
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از کشورهای
جهانخواستتاکابینهطالبانرابهرسمیتنشناسند
و از خواست مردم افغانستان برای رسیدن به صلح و
تامین حقوق زنان و اقلیتها حمایت کنند .رهبران
این شورا همچنین از مردم افغانستان خواستهاند
که «خود را برای یک مقاومت دشوار و درازمــدت در
برابر استبداد داخلی و تجاوز و اشغالگری خارجی
آماده کنند».تشکیل شورای عالی مقاومت ملی در
افغانستانپسازآنانجامشدهاستکهدرهفتههای
اخیر افزایش اقدامات جنایتکارانه گروه تروریستی
داعش در مناطق مختلف این کشور ،نگرانی ها از
گسترش ناامنی در بین مردم افغانستان را به طور

چشمگیریافزایشدادهاست.افرادوابستهبهداعش
دردوحملهتروریستیبهنمازگزارانشیعهدروالیات
قندوز و قندهار صدها تن از آنان را شهید یا مجروح
کردند که این اقدامات داعش نگرانی ها و ترس را در
بینمردمافغانستانافزایشدادهاست.باوجودآنکه
طالبان اعالم کرده اند ،داعش تهدیدی جدی برای
این گروه و مردم افغانستان محسوب نمی شوند ،اما
برخالف چنین موضع گیری هایی ،گروه تروریستی
داعش خطری جدی برای آحاد مردم این کشور به
شمار مــیرود.در شرایطی که دولت طالبان وعده
داده بود امنیت در افغانستان را برای همه گروه های
مردمیتامینخواهدکرد،امااززمانبهقدرترسیدن
اینگروهدر 15اوتگذشته،امنیتموردانتظارمردم
افغانستان بر خالف وعده های طالبان محقق نشده
و همین مسئله موجب شده است تا برخی گروه ها و
سران سیاسی این کشور درصدد اتخاذ سازوکاری
برای تامین امنیت بدون اتکا به دولت طالبان برآمده
اند.به نظر می رسد با توجه به ضعف دولت طالبان
برایتامینامنیتدرمناطقمختلفافغانستان،شکل
گیریشورایعالیمقاومتملیدراینکشورازسوی
پنجتنازفرماندهانسابقجهادینیزباهدفتامین
امنیتخودومناطقتحتنفوذصورتگرفتهاست.

از زمانی که در یک بمبگذاری در بازار مجروح
شد  ،برای زندگی تالش میکند .اما چیزی که
بیشتر اوقات افکار او را به خود مشغول میکند
پایی نیست که از دست داده است :این آینده پسر
پنجسالهاش-مصطفی-استکهبدوندستوپا
بهدنیاآمدهاست.عکسیکهازاینپدروپسرتوسط
یک عکاس ترکیه ای به نام مهمت اصالن گرفته
شدهدرمسابقهعکاسیبینالمللیسیناSienaبه
عنوانعکساولسالانتخابشدهاست.دریک
دههدرگیری،میلیونهاسوریواردترکیهودیگر
کشورهای منطقه شدهاند .اصالن امیدوار است
کهاینعکسبتواندبهکاهشواکنشهایمنفی
علیهجوامعپناهجودرترکیهکمککند،جاییکه
برخیآنهارابهخاطرمشکالتاقتصادیمقصر
میدانند/.چندثانیه

چهره روز
ســوســیــالــیــســت هــای
کــنــگــره فـــرانـــســـه در
نــشــســت امــــروز خــود،
کاندیداتوری ایدالگو
را تایید و به طور رسمی
اعــام کردند.ایدالگو
 ۶۵ساله از سال  ۲۰۱۴شهردار پاریس و از
منتقدان امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فعلی
فرانسه است.اقدامات به موقع در زمان حمالت
تروریستی  ۲۰۱۵و آتــش ســوزی کلیسای
نوتردام و تالش برای مهار بحران کرونا از جمله
عملکردهای موفق در کارنامه ایدالگو است.
انتخابات دو مرحله ای ریاست جمهوری فرانسه
در ماه آوریل سال آینده میالدی برگزار می شود.

