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یک کارشناس مسائل ترکیه مطرح کرد
غرب امیدوار به شکست اردوغان در 

انتخابات
در  ترکیه  مسائل  کارشناس  قهرمان پور  رحمان 
تحلیل خبر روزنامه و »ال استریت ژورنال« به نقل 
از مقام های آمریکا مبنی بر مشروط شدن فروش 
با  آنکارا  موافقت  با  ترکیه  به  اف- ۱۶  جنگنده های 
پیوستن سوئد و فنالند به ناتو و در پاسخ به این 
پرسش که به چه علت واشنگتن به این موضوع 
نیز  این  از  پیش  گفت:  است،  کرده  پیدا  ورود 
برخی سناتورهای آمریکا مخالف فروش اف- ۱۶ به 
ترکیه بودند که این مسأله دالیل مختلف دارد و 
شاید نزدیک ترین و متأخرترین دلیل خرید سامانه 
اس- ۴۰۰ از روسیه باشد اما به نظر من در ورای 
این مسأله یعنی نزدیکی ترکیه به روسیه و خرید 
سامانه ضد موشکی اس- ۴۰۰ از این کشور مسأله 
دیگری در سال های اخیر در روابط میان  آمریکا 
و ترکیه مطرح شده که شاید از زمان اوباما شروع 
شده، در زمان ترامپ ادامه پیدا کرده و حاال نیز 
است  این  مسأله  داد:  آن  ادامه  وی  دارد.  ادامه 
که ترکیه به دنبال سیاستی است که خودش آن 
را استقالل استراتژیک نامیده یعنی اگر به ترکیه 
نگاه کنیم، این کشور تا دو دهه قبل عمدتا خود 
را در مدار امنیتی و معماری امنیتی اروپا تعریف 
می کرد و جایگاه مهمی در یال جنوبی ناتو داشت 
را  ناتو  بزرگ  ارتش  دومین  ترکیه  که  می دانیم  و 
داراست. از این لحاظ روابط ترکیه با مجموعه غرب 
تعریف می شد و ترکیه در مسائل مهم سیاست 
روی  از  پس  افزود:  وی  بود.  غرب  تابع  جهانی 
کار آمدن اردوغان یک حرکتی در ترکیه به سمت 
افزایش استقالل استراتژیک آغاز شد و این تفکر 
شکل گرفت که این کشور نباید خودش را صرفا در 
ذیل مجموعه امنیتی و سیاسی غرب تعریف کند 
و به آن درجه از توانایی رسیده که بتواند مستقل 
عمل کند و در اواخر دهه ۲۰۱۰ حتی این تفکر در 
ترکیه مطرح شد که این کشور می تواند یک قدرت 
در  که  تفکری  مانند  باشد  المللی  بین  متوسط 
برزیل، اندونزی و آفریقای جنوبی وجود داشت. در 
همین راستا ما شاهد بودیم که تنش ترکیه با غرب 
و از جمله آمریکا سیر صعودی داشته و ادامه دارد.
بنابراین  گفت:  بین الملل  مسائل  تحلیلگر  این 
در  ترکیه  توقف مشارکت  و  اف- ۱۶  فروش  عدم 
ساخت قطعات هواپیمای اف -۳۵ و تحریم بخشی 
از صنایع دفاعی ترکیه و مواردی از این دست در این 
بستر و ذیل این شرایط قابل درک است. غرب شاید 
با ترکیه ای که در مدیترانه حضور دارد و خواستار 
و  دارد  مشکل  است  استراتژیک  عمل  استقالل 
نظامی  یونان کمک  به  فرانسه  بنابراین می بینیم 
می کند و هدف شان این است که ترکیه در تنگنای 
استراتژیک مدیترانه قرار بگیرد. بنابراین این تنش ها 
حتی اگر اف- ۲۶ فروخته شود تمام نخواهد شد و 
ادامه خواهد داشت.  قهرمان پور گفت: در رابطه 
با داستان عضویت سوئد و فنالند در ناتو؛ سوئد 
اعالم کرده که درخواست های ترکیه برای تحویل 
برخی کُردها خواست زیاد از حدی است و استکهلم 
به همه آن ها نمی تواند عمل کند و به نظر می رسد 
حاال آمریکا وارد صحنه شده تا بتواند مسأله را حل 
کند اما موضوع مهم این است که ترکیه در خرداد 
۱۴۰۲ یک انتخابات سرنوشت سازی را در پیش دارد 
این  در  اردوغان  که  است  امیدوار  خیلی  غرب  و 
انتخابات شکست بخورد. بنابراین ممکن است این 
مسأله موافقت برای فروش اف- ۱۶ و تغییر آن ها تا 
چندماه آینده به درازا بکشد و ازسوی دیگر اردوغان 
هم تالش می کند تا در آستانه انتخابات دو، سه 
دستاورد بزرگ به رای دهندگان ارائه دهد و یکی 
از آنها می تواند همین موضوع اف- ۱۶ باشد.  این 
کارشناس مسائل ترکیه در پاسخ به این پرسش که 
این مخالفت آنکارا تا چه زمان قابلیت تداوم دارد و 
اردوغان چه استفاده انتخاباتی از آن خواهد کرد، 
گفت:  بررسی سوابق اردوغان نشان می دهد آدم 
اهل معامله، پراگماتیست و اهل بده و بستان در 
سیاست خارجی است؛ بنابراین اگر احساس کند 
از سوئد و فنالند گرفته مخالفتش  امتیاز خوبی 
جدی نخواهد بود. ترکیه از این فرصت برای فشار 
بر مساله کُردها استفاده کرده که در سوئد تعدادی 
تعدادی  که  هستند  پ.ک.ک  اعضای  از  زیادی 
اتهامات تروریستی  به  از آن ها در ترکیه  زیادی 
ترکیه  و  پناهنده شده اند  برخی  و  محکوم شدند 
امیدوار است پشتیبانی سوئد از کردها در سطح 
بین المللی کمتر شود و قطعا نمی خواهد با سوئد 
وارد تنش شود. وی ادامه داد: مسأله از ابتدا هم 
گرفتن امتیاز بود و اگر رئیس  جمهوری ترکیه به این 
جمع بندی برسد که حداکثر امتیاز را کسب کرده 
بر مخالفت خودش با پیوستن سوئد و فنالند اصرار 

نخواهد کرد. 

امیرعبداللهیان به ترکیه می رود

بر اساس برنامه ریزی انجام شده، وزیر امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران، امروز به دعوت 
همتای ترکیه ای خود به این کشور سفر می کند.

رتبه  عالی  دیپلمات  امیرعبداللهیان  حسین 
ایرانی، در سفر به ترکیه با تعدادی از مقامات 
ارشد این کشور همسایه دیدار و رایزنی خواهد 
کرد پیش بینی می شود که محور اصلی این سفر 
عالوه بر رایزنی در مورد روابط دوجانبه، آخرین 
وزیران  بین  اخیر  دیدارهای  و  سوریه  تحوالت 
دفاع سوریه، روسیه و ترکیه باشد. همچنین به 
نظر می رسد که در این سفر مقامات دو کشور 
در مورد زمان سفر آتی سید ابراهیم رئیسی به 

ترکیه نیز رایزنی و گفت وگو کنند.
ایران  اسالمی  جمهوری  خارجه  امور  وزیر 
همچنین در اوایل این هفته به لبنان و سوریه 
سفر کرده بود. ایران از انجام گفت وگو بین ترکیه 

و سوریه ، ابراز خرسندی کرده است.

آلمان سفیر ایران را احضار کرد

از  آلمان  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  یک 
به دالیل حقوق  برلین  در  ایران  احضار سفیر 

بشری خبر داد.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، 
یک سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان گفت که 
این کشور سفیر ایران در برلین را به وزارت امور 
او، وزارت  خارجه احضار کرده است. به گفته 
امور خارجه آلمان برای گفت وگو درباره نگرانی ها 
پیرامون سوابق اقدامات تهران در زمینه حقوق 

بشر، سفیر ایران را احضار کرده است.

ادعای تازه جمهوری آذربایجان 
علیه ایران

در  آذربایجان  جمهوری  پارلمان  نمایندگان 
علیه  را  ادعایی  کنست  نمایندگان  به  نامه ای 
روابط تهران-باکو و نقش ایران در منطقه مطرح 

کردند.
به گزارش ایسنا، وبگاه خبری عاروتص شوع 
در گزارشی با اشاره به تحرکات اخیر در روابط 
صهیونیستی،  رژیم  و  آذربایجان  جمهوری 
الی  و  بایراموف  جیحون  اخیر  دیدار  مانند 
نوشت  طرفین،  خارجه  امور  وزرای  کوهن، 
به  نامه ای  در  آذربایجان  پارلمان  نمایندگان 
دنبال  به  نیز  اخیرا  که  کنست   نماینده   ۳۰
به  نامه ای  اسرائیل،  در  باکو  سفارت  افتتاح 
به  اشاره  با  بودند،  نوشته  آذربایجان  پارلمان 
جنگ ۴۴ روزه با ارمنستان گفتند متاسفانه، 
هر کسی از پیروزی آذربایجان در این جنگ 
و  نظامی  سیاسی،  ظرفیت  اثبات کننده  که 
اقتصادی آن در منطقه و تحکیم کننده جایگاه  

بین المللی آن است، خشنود نیست.
آذربایجان  جمهوری  پارلمان  نمایندگان 
شدند:  مدعی  ایران  به  اشاره  با  ادامه  در 
لفاظی های تند فعلی جمهوری اسالمی ایران و 
تاکتیک های نظامی آن در مرز ایران-آذربایجان 
را  ایران  اهداف  و  است  آن  نشانگر  وضوح  به 
تهدیدی  هیچ  از  هیچ گاه  ما   می سازد.  آشکار 
و  نهراسیده ایم  آذربایجان  جمهوری  علیه 
بدهد. درخور  پاسخی  است  قادر  ما   کشور 
این ادعا از سوی مقامات آذربایجان در حالی 
مناقشه  در  ایران  مقامات  که  می شود  مطرح 
ارمنستان و جمهوری آذربایجان و جنگ اخیر 
تمامیت  و  به استقالل  احترام  بر اصل  قره باغ 
ارضی طرفین و حل وفصل دیپلماتیک این مسئله 

تاکید داشتند.

این مطلب را پیتر استانو روز گذشته در نشست 
افزود:  و  کرد  مطرح  بروکسل  در  خبرنگاران  با 
برجام قطعا در این مقطع نمُرده است و همانطور 
که نماینده عالی اتحادیه اروپا )جوسپ بورل( به 
صورت عمومی اعالم کرده ما در شرایطی قرار داریم 
دارد  قرار  بن بست  وضعیت  در  گفت وگوها  که 
از وضعیت  این است که تالش کنیم  ما  و هدف 

بن بست خارج شویم.
وی با بیان اینکه »شرایط ساده نیست«، افزود: ما 
به رایزنی ها ادامه می دهیم و در این رابطه نماینده 
عالی به طور دائم با وزیر امور خارجه ایران و سایر 
مشارکت کنندگان برجام در تماس است تا رو به 
جلو حرکت کنیم و پاسخ نهایی داشته باشیم. استانو 
در مدعی شد که حوادث اخیر ایران اوضاع را آسان 

نکرده است.
دائم  نماینده  اولیانوف،  میخائیل  دیگر  سوی  از 
طی  وین  در  بین المللی  سازمان های  نزد  روسیه 
توئیتر نوشت:  پیامی در حساب کاربری خود در 
در  منفی  روندهای  از  جلوگیری  برای  راه  بهترین 
درخصوص  وین  مذاکرات  کردن  نهایی  منطقه، 

برجام است.
زمینه  این  در  پیشرفت  داد:  ادامه  اولیانوف 
می تواند تنش ها را کاهش دهد و راه را برای افزایش 
ظاهرا  کند.  باز  منطقه  امنیت  درباره  گفت وگوها 
در  این  ندارند.  آمادگی  آن  برای  غربی  کشورهای 
حالی است که مقامات آمریکایی علی رغم ادعاهای 
مکرر این کشور در جریان مذاکرات وین مبنی بر 
تالش واشنگتن برای بازگشت به برنامه جامع اقدام 
مشترک )برجام( به تازگی آشکارا می گویند که روی 
احیای برجام متمرکز نیستند و این توافق چندین 
ماه است که در دستور کار دولت آمریکا قرار ندارد.
ثانی، نخست  آل  این حمد بن جاسم  بر  عالوه 
وزیر پیشین قطر در رشته توییتی نوشت که اوضاع 
منطقه اکنون پر از خطر است و همه طرف ها باید 

احتمال هر امری را بدهند.
این  تا  آمریکا  رهبری  به  ها  غربی  نوشت:  وی 
لحظه به هیچ توافقی برای توافق هسته ای با ایران 

نرسیده اند.
که  دانیم  می  ما  همه  که  کرد  تاکید  جاسم  بن 
اسرائیل با تمام توان تالش می کند تا به تجهیزات و 
سالحی دست یابد تا بتواند اهدافی را در ایران مورد 
اصابت قرار دهد زیرا آن را خطری بزرگ برای خود 
می داند اما آمریکا تا این لحظه در خصوص دادن 

اسلحه به تل آویو تردید دارد.
نخست وزیر پیشین قطر در ادامه نوشت: اگر 
ایران  با  این طرف ها به توافق هسته ای جدیدی 
دست نیابند و آمریکا سالح مورد نیاز را به اسرائیل 
بدهد ، خدای نکرده یک اقدام نظامی انجام خواهد 
شد که ثبات و امنیت منطقه را از بین خواهد برد و 
پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی وخیمی به 

همراه خواهد داشت.
این سیاستمدار کهنه کار قطری همچنین تاکید 
کرد: بنابراین امیدوارم که ما در منطقه خلیج)فارس( 
از طریق تمام کانال های موجود به آمریکا و غرب 
و  نظامی  اقدام  گونه  توضیح دهیم و خطرات هر 
لزوم حل مشکالت از طریق راه حل های مسالمت 
آمیز را به آن ها بگوییم زیرا ما در مقدمه خسارت 

دیدگان خواهیم بود.
من  اینکه  با  نوشت:  پایان  در  جاسم  بن  حمد 
و  ایران  میان  ای  هسته  توافق  به حصول  نسبت 
من  خوشبینی  اکنون  بودم  خوشبین  بسیار  غرب 
کمتر شده است اما عجیب و بعید نیست که یک 
تحول مثبت رخ دهد و برجام دوباره احیا شود و ما 

را از خطرات دور کند.
موانع احیای برجام

کارشناس  بهشتی پور  حسن  رابطه،  همین  در 
سال  هشتمین  شروع  درباره  الملل،  بین  مسائل 
مدت  برای  توافق  این  که  حالی  در  برجام  اجرای 
طوالنی است که اجرا نمی شود؟ گفت: برجام با 
همه مشکالتی که در اجرا دارد، همچنان خودش 

را به طرف های توافق تحمیل می کند. درست است 
که تعهدات اروپا و آمریکا اجرا نشد یا بخشی از 
آنها اجرا شد و تعهدات ایران هم بعد از اردیبهشت 
۹۸ به تدریج کم شد، اما این توافق به عنوان سند 
همکاری کشورها برای کمک به عدم اشاعه هسته ای 
پابرجاست و انتظار هر کدام از طرف ها هم احیای 
آن است اما به شکلی که خودشان می خواهند. هر  
در  که  اهرم هایی  با  دارند  از کشورها سعی  کدام 
اختیار دارند، طرف مقابل را به تغییر رفتار یا دادن 

امتیاز بیشتر وادار کنند.
این است که برجام در  ادامه داد: واقعیت  وی 
حال حاضر در بدترین شرایط است و تا این حد 
با همه  تاکنون دچار مسایل متعدد نبوده است. 
اینها هنوز نباید از برجام قطع امید کرد، معتقدم 

زمینه برای احیای آن فراهم است.
تاثیر  درباره  الملل  بین  مسائل  کارشناس  این 
مواضع تند مقامات آمریکایی در شش ماه گذشته 
آنها  دیپلماسی  اولویت  در   برجام  اینکه  بر  مبنی 
نیست؟ اظهار کرد: تمام این موضع گیری ها برای 
گرفتن امتیازات بیشتر نسبت به آن چیزی است که 
در برجام پیش بینی شده است. اینکه کدام طرف 
بیشتر کوتاه می آید یا امتیاز بیشتری می دهد قابل 
پیش بینی نیست، اما از مواضع آنها روشن است که 
انتظار دارند طرف ایرانی امتیاز دهد، این درحالی 
بر  عالوه  آمریکا  است  منتظر  هم  ایران  که  است 

اجرای تعهداتش، تضمین های الزم را بدهد.
به گزارش ایسنا، بهشتی پور در پاسخ به اینکه 
دورنمایی برای بازگشت همه طرف ها به مذاکرات 
و ادامه مباحث در آینده نزدیک می بینید؟ گفت: 
بحران  مهار  در  اینکه  به  دارد  بستگی  چیز  همه 
اقتصادی و تحوالت سیاسی ایران موفق شود یا خیر 
و اینکه طرف مقابل به ویژه آمریکا بیش از این در 

برابر خواست های ایران مقاومت می کند یا نه.
وی درباره تحلیل هایی مبتنی بر تغییر تیم مذاکره 
کننده و تاثیر آن بر روند کار خاطرنشان کرد: بعید 
می دانم دولت آقای رئیسی در نتیجه کار تاثیری 
داشته باشد. این مساله و سیاست های کلی در 
سطح نظام مطرح است و به نظر همچنان سیاست 

مقاومت در برابر ۱+۴ و آمریکا در برجام به قوت 
خود باقی است. واقعیت این است که مذاکره کننده 
مجری سیاست هایی است که به او ابالغ می شود. 
مذاکره کننده در طرح مساله و دفاع از منافع نقش 
تعیین کننده دارد اما اساس کار به تیم ربطی ندارد. 
بین المللی که تعریف کردیم،  تا وقتی هنجارهای 
تغییر نکند، به نتیجه متفاوتی نمی رسیم. اگر در 
سال ۲۰۱۵ توافق شد برای این بود که هنجارهای 
نزدیک  به هم  و غرب  آمریکا  و  ایران  المللی  بین 
شدند؛ هر چند توافق ناقص بود اما آنچه به دست 
آمد قابل دفاع و انطباق بود اما االن به نظر اصال 

قابل انطباق با هم و حتی نزدیک به هم نیستند.
این کارشناس مسائل بین الملل مهم ترین مشکل 
و مانع بر سر راه احیای برجام در یک سال گذشته 
آمریکایی  و  ایرانی  طرف  که  دانست  انتظاراتی  را 
بر  عالوه  افزود:  و  داشتند  برجام  به  بازگشت  در 
انتظارات، پیش بینی های غلط دو طرف هم مهم بود. 
ایران فکر می کرد به خاطر جنگ روسیه، نظام بین 
الملل به چالش کشیده می شود و نظام جدیدی 
اروپایی  و  آمریکایی  طرف های  و  گیرد  می  شکل 
در  بیشتری  امتیاز  انرژی  و  غذا  بحران  خاطر  به 
مذاکرات به ایران می دهند و طرف های اروپایی و 
آمریکا هم فکر می کردند ایران به سمت تظاهرات و 
راهپیمایی کشیده شود می توانند در آن فضا امتیاز 
بیشتر بگیرند؛ اگر نگوییم غربی ها عامل اعتراضات 
و اغتشاشات در ایران بودند اما به طور جدی فکر 
چه  ببیند  و  بکشند  مذاکرات  از  که دست  کردند 
می شود و این پیش بینی هم اشتباه بود. دیدیم که 

نتیجه نگرفتند.
بهشتی پور با تاکید بر این که “برجام در کماست” 
گفت: معتقدم هنوز دو طرف اصلی توافق و نیز 
دیگر طرف ها در بازگشت به برجام منافع دارند و 

باید تالش شود که برجام از کما خارج شود.
مرگ  درباره  آمریکا  ارشد  مقامات  مواضع  وی 
این  گفت:  و  دانست  “بازارگرمی”  نوعی  را  برجام 
مواضع برای این است که طرف مقابل را به تکاپو 
معتقدم  اما  ندهد.  از دست  را  فرصت  تا  اندازند 
برجام با همه مشکالتی که دارد چون نیاز همه طرف 

هاست، زنده و ساری و جاری است. شاید برخی 
بگویند با هممه اینها بودن و نبودنش چه خاصیتی 
دارد؟ من می گویم، یک متن توافق شده است برای 
شروع کار بهتر از این است که هیچ متنی در کار 
نباشد. هر وقت قرار باشد دوباره از سر گرفته شود، 
مبنا برجام خواهد بود. این حرف ها که گفته می 
شود، برجام مرده است وجاهتی ندارد. دیدید که 
همین برجام دو بار آمریکا را در شورای امنیت در 
انزوای کامل قرار داد، اگر برجام مرده بود که این 

نتیجه را نداشت.
تهدید  درباره  الملل  بین  کارشناس مسایل  این 
به  ایران  پرونده  دوباره  ارجاع  یا  ماشه  مکانیسم 
شورای امنیت تصریح کرد: فعال کردن مکانیسم 
ایران  برای  صرفا  که  نیست  موضوعی  ماشه 
شدن  فعال  از  هم  مقابل  طرف  باشد.  خطرناک 
این مکانیسم ضرر می کند. اگر ضرر نمی کردند 
چه دلیلی داشت مقابل آمریکا در شورای امنیت 
بایستند؟ آنها می دانند که چقدر وجود این توافق 
که  کرده  اعالم  رسما  ایران  عالوه  به  است.  مهم 
واکنش  ایران هم  فعال شود  ماشه  مکانیسم  اگر 
متقابلش بیرون آمدن از ان پی تی خواهد بود و 
این به مراتب مساله را پیچیده تر می کند. درست 
است این مکانیسم به نفع ایران نیست اما ایران 

هم دست و پا بسته نیست.
بهشتی پور در پاسخ به اینکه برخی بر این نظرند 
که بعید است مذاکرات تا پایان دولت آقای رئیسی 
و خرد  عقل  اینکه  بر  تاکید  با  گرفته شود  از سر 
گفت:  شود  گرفته  سر  از  باید  مذاکرات  می گوید 
کسانی که این حرف را می زنند، همان هایی هستند 
که می گویند مذاکرات برجام در دولت آقای رئیسی 
برای خالی نبودن عریضه انجام گرفت وگرنه اصال 
این دولت نمی خواست این مذاکرات را ادامه دهد، 
اما من این را باور ندارم، برجام محصول جمهوری 
ندارد،  دولت ها  به  ربطی  و  است  ایران  اسالمی 
اگر اجرا نشده به خاطر انتظاراتی است که ایران 
آمریکایی  طرف  و  داشت  برجام  به  بازگشت  در 
نتوانست آنها را تامین کند وگرنه ایران برای بازگشت 

به برجام آماده بود.

کریستین المبرشت، وزیر دفاع آلمان دیروز )دوشنبه( از سمت 
خود رسما استعفا کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از دویچه وله، این اقدام وزیر دفاع آلمان 
پس از آن صورت گرفت که بابت پیامی به مناسب سال نو میالدی 

مورد انتقادات تیز و تندی قرار گرفت.
تازه ترین دور انتقادها با سخنرانی سال نو میالدی المبرشت در 
شبکه های اجتماعی آغاز شد. این سخنرانی در حالی ضبط می شد 
که در پشت سر او آتش بازی سال نو مشاهده می شد و به علت سر 

و صدای زیاد، بخشی از سخنان او نامفهوم بود.
کریستین المبرشت، وزیر دفاع آلمان در این پیام ویدئویی که 
میالدی  نو  مناسبت سال  به  اینستاگرام خود  در حساب رسمی 
منتشر کرد و طی این ویدئو همچنان که در یکی از خیابان های 

برلین ایستاده و صدای آتش بازی شنیده می شد، گفت: »جنگی در 
وسط اروپا در حال شدت گرفتن است. طی سال اخیر، من با افراد 
جالبی آشنا شدم و در رابطه با حمله روسیه به اوکراین تحت تاثیر 

قرار گرفتم. می خواهم بابت این موضوع تشکر کنم.«
پس از انتشار این ویدئو، نمایندگان حزب مخالف اتحاد دموکرات 
مسیحی آلمان )CDU( این پیام وزیر دفاع را “نامناسب” توصیف 
کردند و خواستار استعفای او شدند. المبرشت وزیر دفاع دولت 
انتقادها،  این  بود و در جریان  آلمان  اوالف شولتس، صدراعظم 

شولتس گفته بود که “همچنان به وزیر دفاعش اطمینان دارد.”
همچنین روزنامه آلمانی بیلد روز شنبه به نقل از منابع گزارش داد 
که وزیر دفاع آلمان که در جریان ماه های گذشته بابت وضعیت 
کنونی نیروهای مسلح این کشور هدف انتقاداتی قرار داشته، قصد 

دارد از سمتش کناره گیری کند.
به گفته سخنگوی نخست وزیر آلمان، اوالف شولتس، صدراعظم 
را  دفاع  وزیر  المبرشت،  کریستین  استعفای  دوشنبه  روز  آلمان 
پذیرفت و جایگزین وی را معرفی خواهد کرد. کریستین هافمن در 
یک نشست خبری روزانه در برلین گفت: صدراعظم استعفای وزیر 

را پذیرفته و در زمان مناسب نامزد جدیدی را معرفی خواهد کرد.
کناره گیری  برای  المبرشت  تصمیم  به  شولتس  افزود:  هافمن 

احترام می گذارد و از خدمات او سپاسگزار است.
کریستین تیلس، سخنگوی وزارت دفاع به خبرنگاران گفت که 
المبرشت تا زمانی که جایگزینی پیدا شود به انجام وظایف خود 
ادامه خواهد داد. المبرشت قرار بود بر نشست جمعه متحدان ناتو 

در پایگاه هوایی رامشتاین نظارت کند.

»ابتکار« در هشتمین سالگرد اجرای برجام بررسی می کند

یک توافق؛ صد مانع
گروه بین الملل - سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تصریح کرد که توافق هسته ای ایران »نمُرده« است و تالش ها برای خروج از بن بست در 

مذاکرات برای از سرگیری اجرای کامل این توافق جریان دارد.

وزیر دفاع آلمان استعفا کردپیام تبریکی که دردسرساز شد

فعال کردن 
مکانیسم ماشه 

موضوعی 
نیست که صرفا 

برای ایران 
خطرناک باشد. 
طرف مقابل هم 

از فعال شدن 
این مکانیسم 
ضرر می کند. 
اگر ضرر نمی 

کردند چه 
دلیلی داشت 

مقابل آمریکا در 
شورای امنیت 

بایستند

کاخ سفید روز شنبه تایید کرد که اسناد طبقه بندی شده دولتی بیشتری در 
خانه رئیس جمهور جو بایدن در دالور پیدا شده است.ریچارد ساوبر، بازپرس 
ویژه کاخ سفید در بیانیه ای گفت که در مجموع شش صفحه سند محرمانه در 

اقامتگاه ویلمینگتون بایدن کشف شد.
کاخ سفید قبالً گفته بود که فقط یک صفحه از اسناد محرمانه در منزل بایدن 
پیدا شده است .ساوبر گفت: اولین سند روز چهارشنبه گذشته توسط وکیل 
شخصی بایدن شناسائی و تحویل داده شد و پنج سند دیگر هم اواخر همان 
هفته کشف شد.وی همچنین خبر داد که بایدن این اسناد را داوطلبانه و فوری 

به وزارت دادگستری تحویل داده است.
وی همچنین افزود: ما مطمئن هستیم که این اسناد سهواً در این مکان ها 
رها شده اند و رئیس جمهور و وکالی او بالفاصله پس از کشف این اشتباه وارد 
عمل شدند. بالفاصله پس از کشف دوم، بایدن در مورد این اسناد با خبرنگاران 
گفتگو کرد و گفت: این اسناد در در گاراژ منزل من که در آن قفل هم بود پیدا 
شده. پس اسناد در دسترس نبودند. بایدن همچنین افزود: مردم می دانند که 
من اسناد طبقه بندی شده را جدی می گیرم. من همچنین با بررسی های وزارت 

دادگستری کامالً همکاری کردم.
گفتنی است که نوامبر گذشته نیزمجموعه ای از اسناد طبقه بندی شده دولت 
در دفتری که بایدن در یک اندیشکده در واشنگتن دارد کشف و به آرشیو ملی 

تحویل داده شد. کاخ سفید در اینباره گفت که اسناد در آنجا، در یک کمد قفل 
شده بوده است. بر اساس گزارش ها، این اسناد مربوط به دوره ای که بایدن 
معاون اوباما بود و شامل اطالعاتی درباره اوکراین، ایران و بریتانیا می شد. بر 
اساس قانون آمریکا تمام اسناد ریاست جمهوری و معاون رئیس جمهور پس از 

پایان یک دولت باید به آرشیو ملی تحویل داده شود.
مریک گارلند، دادستان کل آمریکا، روز پنجشنبه، دادستان سابق فدرال رابرت 
هور را به عنوان بازرس ویژه برای تحقیق در مورد کشف این اسناد طبقه بندی 
شده منصوب کرد. هور، بازرس ویژه، یک دادستان قدیمی است که از سال ۲۰۱۸ 
تا ۲۰۲۱ به عنوان وکیل ایاالت متحده در ناحیه مریلند، با انتصاب رئیس جمهور 
وقت دونالد ترامپ، خدمت کرده است. او قبالً روی پرونده های مختلف امنیت 

ملی، فساد عمومی و کالهبرداری شرکتی کار کرده است.
کوین مک کارتی، رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه 
در یک کنفرانس مطبوعاتی از تخطی بایدن از قانون و از اینکه در مورد پرونده 

هائی مشابه با ترامپ و بایدن رفتار متفاوتی شده است انتقاد کرد.
به گزارش خبرآنالین، گفتنی است چند ماه قبل نیز اسناد محرمانه ای در 
ویالی شخصی ترامپ کشف شد اما بر خالف بایدن که با بازرسان و دادگستری 
کامال همکاری داشت، ترامپ در ابتدا در برابر بازگرداندن اسناد مقاومت کرد و 
وکالی او در مواقعی بازرسان فدرال را گمراه کردند. پس از ماه ها رفت وآمد بین 

دولت و دستیاران ترامپ، ۱۵ جعبه سند در ژانویه ۲۰۲۲ بازگردانده شد. به گفته 
اف بی آی، این جعبه ها شامل ۱۸۴ سند طبقه بندی شده، از جمله ۲۵ سند با 
عالمت فوق محرمانه بود. اما اسناد بیشتری هنوز در مارآالگو باقی مانده بود و 
در نهایت FBI در ماه اوت به استراحتگاه وی حمله کرد تا بقیه را بازیابی کند. 
اکنون دموکرات ها و جمهوری خواهان نیز در کمیته های اطالعاتی مجلس سنا و 
مجلس نمایندگان به دنبال بررسی آسیب احتمالی هر دو پرونده اسناد ترامپ 

و بایدن هستند.
انتظار می رود که این اتفاق ابعاد تازه ای در فضای سیاسی رقابت آمیز آمریکا 
و در آستانه ورود به رقابت های انتخاباتی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰۲۴ پیدا کند. بایدن پیش از این ترامپ را به سهل انگاری در رعایت مالحظات 
امنیتی متهم کرده بود و اکنون خود با اتهام مشابهی روبه روست؛ اتهامی که 
مورد استقبال جمهوری خواهان نیز قرار گرفته است. به سختی می توان پذیرفت 
که زمانبندی این رخداد تصادفی بوده و ارتباطی با تالش های جمهوری خواهان 
در زیر سوال بردن تعهد دولت بایدن در سال آخر ریاست جمهوری او نداشته 
باشد. حتی اگر این مقدار بدبینی واقعیت نداشته باشد، بهره برداری جمهوری 
خواهان نه تنها برای تضعیف جایگاه بایدن بلکه برای تبرئه ترامپ از اتهاماتی که 
او را تا سرحد محاکمه نزدیک کرد، می تواند یکی از پیامدهایی باشد که جمهوری 
خواهان فارغ از تصمیم به نامزد کردن ترامپ برای انتخابات آتی به آن نیاز دارند. 

به این ترتیب، کشف این اسناد و اتهامات متعاقب آن را جدای از ابعاد حقوقی 
باید سرآغازی دانست بر تشدید رقابت های حزبی که در جامعه به شدت قطب 
بندی شده آمریکا معلوم نیست چه زوایای جدیدی را در ماه های پیش رو تجربه 

خواهد کرد.

جنجال ادامه دار اسناد محرمانه در آمریکا
رسوایی بایدن؛  شانس ترامپ


