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پس لرزه های پیمان امنیتی آکوس؛ 
دیدار وزرای دفاع فرانسه و انگلیس 

لغو شد

در پی باال گرفتن تنش میان پاریس و لندن بر 
سر مساله زیردریایی ها، فرانسه نشست وزیر دفاع 
این کشور با همتای انگلیســی خود را لغو کرد. به 
گزارش رویتزر، دو منبع آگاه گفتند که فرانســه 
نشست فلورانس پارلی، وزیر دفاع خود با بن واالس، 
همتای انگلیســی اش را که قرار بود ظرف روزهای 
آتی برگزار شــود، لغو کرد. این دو منبع گفتند که 
خود پارلی تصمیم به لغو دیدار دو جانبه با وزیر دفاع 
انگلیس گرفته اســت. وزارت دفاع فرانسه در این 
باره اظهارنظری نکــرد. وزارت دفاع انگلیس نیز از 
اظهارنظر در این مورد خودداری کرد. این دو منبع 
گزارش گاردین مبنی بر لغو این دیدار را تأیید کردند. 
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، بوریس جانسون، 
نخست وزیر انگلیس و اسکات موریسون، نخست 
وزیر استرالیا با صدور بیانیه ای مشترک از مشارکت 
جدید در زمینه های دفاعی و امنیتی به نام آکوس و 

اولین پروژه در چارچوب آن خبر دادند. 
دولت اســترالیا از طریق این مشارکت جدید، 
قرارداد ۴۰ میلیــارد دالری خرید زیردریایی های 
فرانســوی را لغو کــرد و تصمیم گرفت آنهــا را با 
زیردریایی های هســته ای آمریکا جایگزین کند؛ 
اقدامی که پاریس آن را خیانت و خنجر از پشــت 
توصیف کرد. فرانسه ادعا می کند که متحدانش با 
او مشورت نکرده اند، در حالی که استرالیا می گوید 
ماه ها پیش نگرانــی خود را درباره ایــن قرارداد به 
پاریس اعالم کرده است.  سخنگوی دولت فرانسه 
روز یکشنبه گفت که امانوئل ماکرون، رئیس جمهور 
فرانسه و جو بایدن، همتای آمریکایی او در روزهای 
آینده تلفنی برای گفتگو دربــاره بحران صحبت 
خواهند کرد. از ســوی دیگر، بوریس جانســون، 
نخست وزیر انگلیس بر تالش های خود برای کاهش 
تنش در روابط با پاریس تاکید کرد. طبق گزارش 
بلومبرگ، جانسون در بیانیه ای مطبوعاتی در مسیر 
نیویورک، گفت: ما به رابطه خود با فرانســه بسیار 
افتخار می کنیم. عشق ما به فرانسه خدشه ناپذیر 
است. جانسون افزود که انگلیس و فرانسه در عملیات 
نظامی مشترک در کشور مالی و کشورهای بالتیک 
و همچنین یک برنامه شبیه سازی شده آزمایش 
هسته ای شرکت داشتند. نخست وزیر انگلیس به 
خبرنگاران همراهش گفت: عشــق من به فرانسه 
نابود نشدنی است. ما به روابطمان با فرانسه بسیار 
افتخار میکنیم و این برای کشورمان بسیار اهمیت 
دارد. روابط ما بســیار دوســتانه است؛ یک حسن 
تفاهم دوستانه است که به یک قرن پیش یا بیشتر 
بازمیگردد و قطعا برای ما حیاتی است.این در حالی 
است که ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه گفت 
این توافق اقدام فرصت طلبان دائمی بود و نخست 

وزیر انگلیس را عنصر اضافی توصیف کرد.
    

 حمله داعش به خودرو طالبان 
در جالل آباد 

گــروه داعــش 
خراســان، مسئولیت 
حمــالت چنــد روز 
گذشــته علیه طالبان 
در شــهر جالل آبــاد 
افغانســتان را بر عهده 
گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه داعش 
خراسان )شاخه این جریان تروریستی در افغانستان( 
با انتشار دو بیانیه از ســوی خبرگزاری خود به نام 
»اعماق« اعالم کرد که حمله به طالبان در شــرق 
افغانستان توســط آنها طراحی و اجرا شده است. 
این گروه هم چنین اعالم کرده است که روز شنبه 
با بمب گذاری چهار خودرو طالبان را هدف قرار داده 
است. بر اساس گزارش های منتشر شده در روز شنبه 
گذشــته، وقوع چند انفجار در مسیر خودروهای 
وابسته به گروه طالبان در شهر جالل آباد در شرق 
افغانستان، حداقل سه کشته و ۲۰ زخمی بر جای 
گذاشت. گروه داعش خراســان اما در بیانیه اخیر 
خود تعداد کشـــته شدگان و زخمی های طالبان 
را در این حمالت بیش از ۳۵ نفر اعالم کرده است. 
پیش از اعالم رسمی گروه داعش در دست داشتن در 
این انفجارها، خبرگزاری آسوشیتدپرس از احتمال 
انجام این عملیات از سوی طالبان به عنوان »دشمنان 
طالبان که در شرق افغانستان پایگاه دارند« خبر داده 
بود. اگرچه دو گروه داعش و طالبان تندرو به شمار 
می روند، اما در مسائل مذهبی و استراتژی اختالف 

نظرهایی دارند.
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فرشاد گلزاری

جایگاه ترکیه در ادبیات سیاسی 
- امنیتی ایاالت متحده بدون تردید 
با بسیاری از همسایگان آنکارا و حتی 
قطر تفــاوت دارد. واشــنگتن طی 
سال های گذشــته فراز و فرودهای 
زیادی در رابطه خود با ترکیه داشته 
و از زمانی که رجب طیب اردوغان از 
سال ۲۰1۴ به قدرت رسید تاکنون 
این روند به شــدت سینوسی بوده و 
حاال هم به نظر می رســد که اوضاع 

همانند گذشته پیش می رود. 
در این میان نشســت ســاالنه 
مجمــع عمومی ســازمان ملل که 
چندی پیش در نیویــورک برگزار 
شــد و قرار اســت تعدادی از سران 
کشورها پس از سلطه دو ساله کرونا 
بر این مجمع، به صورتی حضوری در 
آن شرکت کنند، محلی خواهد بود 
که باز هم اردوغان سخنان خود را به 
گوش رئیس جمهوری فعلی آمریکا 
برساند. شــبکه خبری الجزیره در 

این رابطه اعالم کرد که رجب طیب 
اردوغان، رئیــس جمهوری ترکیه 
در ســفر به آمریکا می داند به لطف 
تحوالت در افغانستان می تواند برای 
بهبود روابط با ایاالت متحده اقدام 
کند. بر همین اساس باید گفت که 
رئیس جمهوری ترکیه ســفر خود 
به نشســت مجمع عمومی را به دو 
بخش تقسیم خواهد کرد. بخش اول 
این سفر به مانور رسانه ای و سیاسی 
در پشت تریبون سازمان ملل تعلق 
دارد. همه می دانند که او ســخنران 
قهاری اســت و می تواند مخاطبان 
را تحت تاثیر قرار دهد و بدون شک 
صراحت گفتار خود را بار دیگر به ُرخ 

تمام دنیا خواهد کشید. 
بر این اســاس اردوغان ســعی 
می کند تا اقدام و دســتورات خود 
در حوزه سیاســت خارجی را به هر 
ترتیبی که شده خوب و موثر جلوه 
دهد. این اقدامات از حضور نظامی 
و فروش تسلیحات و پهپاد در لیبی 
تا حفاری ها و حضور کشــتی های 
حفاری ترکیه در شــرق مدیترانه 
و اطــراف یونــان را دربرمی گیرد. 

اردوغــان البته در مــورد حضور و 
دخالــت نیروهایش در ســوریه و 
قره باغ هم حرف می زنــد و یا اگر به 
صورت مستقیم به آنها اشاره نکند، 
بی شک حضور کشــورش در قفقاز 
و ســوریه را توجیه می کند. حضور 
نیروهای ترکیه در شــمال عراق که 
به بهانه مبارزه با پ.ک.ک عملیاتی 
شده یکی دیگر از موضوعاتی است 
که احتماالً خبرنــگاران قصد دارند 
اردوغــان را در نیویــورک با طرح 
آن بــه چالش بکشــند. بخش دوم 
دیدارهای اردوغــان و حضورش در 
مقر ســازمان ملل اما به دیدارها با 
مقامات ســایر کشــورها و احتماالً 
بایدن برمی گردد. اینکه آیا او موفق 
می شود رئیس جمهوری آمریکا را 
در حاشیه نشســت مجمع عمومی 
مالقات کند یا خیر؛ موضوع دیگری 
اســت، اما مهمتر از آن این است که 
آیا او می تواند یخ روابــط خود را با 

واشنگتن آب کند؟
تالش برای تثبیت موقعیت

در ابتدای سال میالدی، آنتونی 
بلینکن، وزیر امــور خارجه آمریکا، 

ترکیه را به خاطر خرید موشک های 
روســیه به عنــوان »بــه اصطالح 

شریک« مورد تمسخر قرار داد. 
این موضــع ایــاالت متحده و 
دستگاه دیپلماســی این کشور به 
خوبی نشــان داد کــه دولت بایدن 
در همان ابتدای امــر چندان مایل 
نیســت که با آنکارا ســازش کند و 
به این کشور نزدیک شــود، اما ماه 
گذشته پس از آنکه طالبان پایتخت 
افغانســتان را پیش از خروج آمریکا 
از آِن خود کــرد، بلینکن در توئیتی 

نوشــت که ترکیه »یک متحد مهم 
ناتــو و یک شــریک ارزشــمند در 
منطقه« است. این تغییر لحن شدید 
نسبت به اردوغان و سیاست خارجی 
کشــورش که حاال برای شرکت در 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
به نیویورک ســفر کرده، چشم انداز 
امیدبخشــی مقابــل  روابــط او با 
واشنگتن که چند سالی است درگیر 
 اختالفات به ظاهر پایان ناپذیر است، 

ترسیم می کند. 
بر همین اساس به نظر می رسد 
اردوغــان در مالقات با جــو بایدن، 
رئیس جمهوری آمریکا او را متقاعد 
کند کــه ترکیــه می توانــد نقش 
مهمتری در افغانســتان ایفا کند؛ 
چراکه اردوغان اولین بار در نشست 
ماه ژوئــن ناتو به بایدن پیشــنهاد 
داد که ترکیه مســوولیت حفاظت 
از فرودگاه کابــل را برعهده بگیرد. 
همچنین مدیر صندوق مارشــال 
آلمان در آنــکارا می گوید اردوغان 
از مساله افغانســتان به عنوان یک 
نمونه استفاده می کند تا نشان دهد 
ترکیه و آمریکا منافع مشــترک در 
شماری از موضوعات دارند و اینکه 
 آمریکا هــم از همکاری بــا ترکیه 

سود می برد. 
او معتقد اســت آنــکارا پرونده 
افغانستان را مســاله ای می بیند که 
اثبات می کند غــرب هنوز به ترکیه 
نیاز دارد یا غرب هنوز از همکاری با 

ترکیه سود می برد. 
در این میان اما باید دانســت که 
ترکیه به صورت تمام قد نمی تواند با 
ایاالت متحده وارد مناسبات جدید 
شود؛ چراکه همچنان در این میان 
روسیه و بحث تعارض  منافع وجود 
دارد. توجه داشــته باشید که بعد از 
روی کار آمدن بایدن در ماه ژانویه، او 
برای صحبت با اردوغان سه ماه صبر 
کرد تا خشم دولت جدید را از خرید 
ســامانه های اس - ۴۰۰ روسیه به 

آنکارا نشان دهد. 
در این میان اما روس ها به خوبی 
می دانســتند که باید چگونه بازی 
کنند و به همین دلیل یکباره سعی 
کردند با انعقــاد توافق های نظامی 
بیشتری با ترکیه آنکارا را از واشنگتن 
دور کنند؛ اما این پایان داستان نبوده 

و نخواهد بود. ترکیــه همچنین از 
حمایــت آمریکا از شــبه نظامیان 
کرد در شمال شرق سوریه ناراضی 
اســت و آنها را مرتبــط با پ.ک.ک 
می داند. آنکارا همچنین خواســتار 
استرداد فتح اهلل گولن، روحانی ترک 
تبار ساکن آمریکاســت که آن را به 
تالش به کودتا در سال ۲۰1۶ متهم 
کرده است اما گولن این اتهامات را 

نمی پذیرد. 
از سوی دیگر واشــنگتِن تحت 
هدایــت بایــدن از وضعیت حقوق 
بشــری ترکیه انتقــاد می کند اما 
بعید به نظر می رســد به وعده اش 
برای گذاشــتن این مساله در محور 
سیاســت خارجی خود، آن هم در 
شــرایطی که پرونده افغانستان به 
اینجا کشیده شــده، عمل کند. در 
این مســیر اما آمریکا سعی می کند 
تا از اروپا علیه ترکیه در بحث حقوق 
بشری و سایر مسائل استفاده کند. 
بارها دیده شده که اروپا ترکیه را عضو 
رسمی خود نمی خواند و حتی اعالم 
می کند که ترکیه به عضویت اتحادیه 

اروپا درنمی آید. 
در مقابل اردوغــان قبل از آنکه 
عازم نیویورک شــود پیــام خود را 
بــه اروپایی هــا رســاند و در بحث 
پذیرش مهاجران افغان آنها را مورد 
ســرزنش قرار داد. بر همین اساس 
باید گفــت که پرونده افغانســتان 
را می توان نجات دهنــده مقطعی 
اردوغــان از غضب های سیاســی 
واشــنگتن و اروپایی ها دانست، اما 
باید دید که حرکت بعدی اردوغان 
و شیطنت های روسیه چگونه جلو 

می رود. 

رئیس جمهور ترکیه در بحبوحه اختالف با بایدن وارد نیویورک شد؛ 

افغانستان، نقطه رهایی اردوغان
اروپا ترکیه را عضو رسمی 

خود نمی خواند و حتی اعالم 
می کند که ترکیه به عضویت 

اتحادیه اروپا در نمی آید و 
در مقابل اردوغان قبل از 
آنکه عازم نیویورک شود 
پیام خود را به اروپایی ها 
رساند و در بحث پذیرش 

مهاجران افغان آنها را مورد 
سرزنش قرار داد

اردوغان از مساله افغانستان 
به عنوان یک نمونه استفاده 
می کند تا نشان دهد ترکیه 

و آمریکا در شماری از 
موضوعات منافع مشترک 

دارند و اینکه آمریکا 
هم از همکاری با ترکیه 

سود می برد؛ اما باید دید 
واشنگتن چگونه بازی 

می کند

بر اثر تیراندازی فردی در دانشگاه شهر »پرم« واقع در شرق روسیه، دست کم ۸ نفر کشته و 1۹ تن دیگر زخمی 
شدند. به گزارش یورونیوز، کمیته تحقیقات روسیه با اعالم این خبر گفته است که مهاجم، یکی از دانشجویان همان 
دانشگاه بوده که به سوی بقیه حاضران شلیک کرده و پس از این حمله بازداشت شده است. مهاجم که تصاویری از او 
با تفنگی در دستش در چند ویدیو در شبکه های اجتماعی دیده می شود، مجروح 
شده اســت. کمیته تحقیقات گفته که او در هنگام بازداشت در حال مقاومت در 
برابر مأموران بوده است. بسیاری از دانشجویان در هنگام حمله، تالش کردند تا از 
راه های مختلف و حتی با پریدن از پنجره های ساختمان جان خود را نجات دهند. 
ویدئوی دیگری که از پنجره گرفته شده بود، فردی را نشان می داد که کامال مشکی 

پوشیده بود و به سمت ورودی ساختمان قدم می زد.

بازپرس پرونده انفجار مهیب بندر بیروت روز ۴ اکتبر )1۲ مهرماه ( را به عنوان جلســه بازجویی از حسان دیاب، 
نخست وزیر ســابق لبنان تعیین کرد. به گزارش المیادین، موعد جدید بازجویی نخست وزیر سابق لبنان در حالی 
تعیین می شود که به گفته منابع لبنانی دیاب چند روز مانده به موعد احضار، لبنان را به مقصد آمریکا ترک کرد. قاضی 
طارق بیطار از چند ماه پیش و بعد از اتمام مرحله استماع شاهدان، مرحله پیگرد و 
دادرسی های قضایی پرونده انفجار مهیب بندر بیروت را آغاز کرد و زمانی را برای 
دیاب به منظور ارائه توضیحات تعیین کرد، اما در عین حال تاریخ مشخص آن را 
اعالم نکرده بود. پیش از این، قاضی بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت، به اتهام 
قتل عمد و اهمال منتهی به قتل، احضاریه ای برای دیاب صادر کرد و او را در مقام 

نخست وزیر متهم اول پرونده دانست. 

نخست وزیر سابق لبنان بازجویی می شودتیراندازی در دانشگاهی در روسیه دست کم با ۸ کشته 

رئیس رژیم صهیونیســتی در واکنش به بازداشت 
مجدد اسرای فراری زندان فوق امنیتی جلبوع گفت: 
اسرائیل باید همیشه آماده جنگ باشد و هیچ فرصتی 
را برای صلح از دســت ندهد. به گزارش روسیا الیوم، 
اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی در جریان 
ســخنرانی خود در روز غفران خاطرنشان کرد: ما باید 
هر آنچه در توان داریم و از دســتمان برمی آید، انجام 
دهیم تا جنگ دوبــاره ما را غافلگیــر نکند، همانطور 
که در جنگ روز غفران )جنگ اکتبــر 1۹۷۳( اتفاق 
افتاد. وی در اظهاراتی ضد فلســطینی مدعی شد: این 
روزها، نگهبان اسرائیل نیز نمی خوابد و آرام نمی گیرد. 
نیروهــای امنیتی، پلیس و ســرویس های اطالعاتی 
وابسته به ارتش اسرائیل نیز آرام نمی گیرند، بلکه دائماً 
برای محافظت از شهروندان اسرائیلی تالش می کنند 
و من از تریبون اینجا برای تشــکر از همه نیروهایمان 
به خاطر شجاعت، عزم و خالقیتشــان در دستگیری 

تروریست ها استفاده می کنم. نفتالی بنت، نخست  وزیر 
رژیم صهیونیستی درباره بازداشت دو اسیر فلسطینی 
باقی مانده از عملیات فرار از زندان جلبوع مدعی شد: 
کار به پایان رســید، در نتیجه عملیات شــگفت آور، 
هوشمند و پرسرعتی که نیروهای شــاباک، پلیس و 
ارتش اجرا کردند، تمامی تروریست ها بازداشت شدند و 
آنها به زندان بازگردانده خواهند شد، آنچه دچار مشکل 

شده نیز قابل اصالح است.

فرماندهــی عملیات مشــترک عــراق تهدید به 
اتخاذ مجازات شــدید علیه کســانی کرد که در روند 
انتخابات دستکاری یا ســوء استفاده کنند. به گزارش 
شفق نیوز، تحســین الخفاجی، سخنگوی  فرماندهی 
عملیات مشترک عراق  خاطرنشــان  کرد، فرماندهی 
عملیات مشــترک این طــرح امنیتی ویــژه را برای 
حمایــت و حفاظت از روند انتخابــات و تامین امنیت 
آن از هرگونه نقض امنیتی وضع  کــرده  و این طرح ها 
همچنیــن امنیت انتقال صندوق هــای رأی گیری را 
تضمین می کند. وی در ادامه افزود،  نیروهای امنیتی 
طرحی را ایجاد کرده اند که تعقیب و پیگرد کســانی 
که به انتخابات آســیب برســانند، تضمین می کند و 
هرکسی که به دنبال ایجاد آشوب و هرج و مرج در روند 
انتخابات باشد، بازداشت می شود. الخفاجی همچنین 
تصریح کرد: ما اجازه نخواهیم داد که فشــاری بر رای 
دهندگان اعمال شــود و تالش های کنونی از طریق 

اجرای اقدامات امنیتی برای رونــد انتخابات در حال 
انجام است و اقدامات ســختگیرانه ای برای هر کسی 
که ســالح حمل کند، اعمال خواهد شد. وی در پایان 
تاکید کرد، فرماندهی عملیات مشترک با اتخاذ تمامی 
اقدامات برای حفاظت و حمایت از روند انتخابات به همه 
شهروند اطمینان خاطر می دهد تا مجازات های سختی 
 علیه هر کســی که به روند انتخابات آســیب برساند، 

اعمال شود.

رئیس رژیم صهیونیستی: باید همواره آماده جنگ باشیمهشدارفرماندهی عملیات مشترک عراق به اخاللگران در انتخابات
خبرخبر


