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مقتدی صدر باالخره با دیدار هیئت 
سه جانبه موافقت کرد

رهبر جریان صدر عراق پس از چندین بار مخالفت، 
باالخره دیدار با هیئت ســه جانبه متشکل از رئیس 
ائتالف الفتــح، حزب دموکرات کردســتان و رئیس 
اقلیم کردســتان را پذیرفت. به گزارش بغدادالیوم، 
این هیئت سه نفره پس از آن تشکیل شد که ائتالف 
اهل سنت الســیاده )حاکمیت( به رهبری خمیس 
الخنجر و الحلبوسی و حزب دموکرات کردستان عراق 
به رهبری مسعود بارزانی به عنوان متحدان مقتدی 
صدر با برگزاری نشستی در اربیل بر اهمیت برگزاری 
انتخابات زودهنگام پس از تشکیل دولتی با اختیارات 
کامل تأکید و بر سر لزوم تداوم فعالیت پارلمان تا زمان 
برگزاری انتخابات توافق کرده بودند. بیانیه هم پیمانان 
صدر استقبال چارچوب هماهنگی شیعیان عراق را به 
همراه داشت و پس از آن اعالم شد که هیئتی متشکل از 
نیچروان بارزانی، الحلبوسی و هادی العامری برای دیدار 
با مقتدی صدر و متقاعد کردن وی به مشارکت در روند 
تشــکیل دولت جدید عراق راهی نجف خواهند شد. 
وفا محمد کریم از رهبران حزب دموکرات کردستان 
گفت، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق موافقت 
کرده است که با هادی العامری، رئیس ائتالف الفتح، 
محمد الحلبوســی، رئیس پارلمان عراق و نیچروان 
بارزانی، رئیس اقلیم کردستان دیدار کند. وی گفت، 
زمان دقیق این دیدار تعیین نشده اما همین که صدر 
پذیرفته با این هیئت سه جانبه دیدار کند گامی مثبت و 
مقدمه ای برای توافق بر سر تشکیل دولت جدید و مدت 
زمان آن است. این عضو حزب دموکرات گفت، نگرانی 
از این بابت بود که صدر این هیئت را به حضور نپذیرد اما 
همین که با انجام این دیدار موافقت کرده، خبر خوبی 
است به ویژه که صدر می داند این هیئت سه جانبه چه 
چیزی در چنته دارد و دقیقا به همین دلیل این موافقت 
صدر، مقدمه ای برای تشکیل دولت جدید خواهد شد. 
وی افزود، جلســه انتخاب رئیس جمهوری و تکلیف 
نخســت وزیر هم احتماال پس از توافق صدر با هیئت 
مذکور تشکیل می شود. پیش از این حزب دموکرات 
اعالم کرده بود که یک هیئت ارشد از رهبران گروه های 
سیاســی برای دیدار با مقتدی صــدر  و ایجاد تفاهم 
مشترک طی روزهای آتی به نجف می روند. از جمله 
این رهبران محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق، 
نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق و هادی 

العامری، رئیس ائتالف الفتح هستند.
    

بایدن: 
اگر به تایوان حمله  شود دفاع می کنیم

رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه ای گفت، ارتش 
آمریکا در صورتی که به تایوان حمله شود، از این جزیره 
دفاع خواهد کرد. او همچنین گفت که به رهبری چین 
نسبت به نقض تحریم های روسیه هشدار داده است. 
»جو بایدن« رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه ای 
با برنامه ۶۰ دقیقه شبکه سی.بی.اس در پاسخ به این 
ســوال که آیا نیروهای آمریکایی از جزیره تایوان در 
صورت حمله چین دفاع خواهند کرد، گفت: بله، اگر 
که در واقع یک حمله بی ســابقه وجود داشته باشد. 
مجری شبکه ســی.بی.اس از بایدن خواست شفاف 
بگوید آیا منظورش این اســت نیروهای آمریکایی بر 
خالف اوکراین، از تایوان در صورت وقوع حمله چین 
دفاع خواهند کرد؟ بایدن پاسخ داد: بله. بایدن در این 
اظهارنظر صریح تر از صحبت های قبلی اش مســاله 
متعهد ساختن ســربازان آمریکایی به دفاع از تایوان 
را مطرح کرده اســت. آمریکا مدت ها سیاست ابهام 
راهبردی و عدم تصریح اینکه به حمله به تایوان پاسخ 
نظامی می دهد، پایبند بوده است. به نوشته خبرگزاری 
رویترز، یک سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به درخواست 
برای اظهارنظر درباره این گزارش گفت، سیاست آمریکا 
در قبال تایوان تغییر نکرده اســت. این سخنگو بیان 
داشت: رئیس جمهوری آمریکا این مساله را قبال از جمله 
در اوایل سال جاری میالدی در توکیو گفته است. او در 
آن زمان تصریح کرد سیاست ما در قبال تایوان تغییر 
نکرده است. این همچنان درست است. این مصاحبه 
بایدن با سی.بی.اس چند روز قبل ضبط شده و او اکنون 
برای شرکت در مراسم خاکسپاری ملکه انگلیس در 

لندن به سر می برد.

جهان نما

فرشاد گلزاری

طی این ســال ها که رجب طیب 
اردوغان به عنــوان رئیس جمهوری 
ترکیه در نظام بین الملل ایفای نقش 
کرده است، حرکات عجیب و غریب 
زیادی از او به چشــم خورده است. او 
یک روز مسجد ایاصوفیه استانبول را 
از کاربری موزه به همان کاربری قدیم 
خود تغییر می دهد و در صف اول نماز 
جمعه می ایستد و ســخنرانی تند و 
تیزی با محوریت احیای اسالم گرایی 
می کند و چندی بعد با اســرائیلی ها 
گرم می گیرد و روابط کشورش که از 
قدیم االیام تاکنون با تل آویو بر مدار 
امنیت و اقتصاد می گــردد را علنی 

می کند. 
اردوغان تنها به این اقدامات بسنده 
نکــرده و نخواهد کــرد. او روزی در 
اجالس داووس مقابل شیمون پرز، 

نخست وزیر پیشین اسرائیل ایستاد 
و به عنوان نخست وزیر ترکیه موضع 
ســختی علیه تل آویو اتخــاذ کرد و 
چندی بعد هم خون ریخته شــده 
مردمش در کشــتی ماوی مرمره به 
دست سربازان اســرائیلی  را نادیده 
گرفت و باز هم روابطــش را در ازای 
دریافت غرامت جزئی از تل آویو با آنها 

عادی کرد. 
این رونِد بندبازی اردوغان صرفاً 
به داخل ترکیه یا روابطش با اسرائیل 
برنمی گردد، بلکه او در مورد سوریه، 
عربستان ســعودی، امارات متحده 
عربــی و حتی روســیه و آمریکا هم 
این گونه بازی کرده اســت. اردوغان 
در همان ابتدای بحران سریه نه تنها 
از داعش و هزاران تروریســت دیگر 
حمایت کرد، بلکه روابطش با دمشق 
را قطع کرد و حتی در جاهایی دیده 
شــد که مقابل روس ها در ســوریه 
ایستاد. تقابل او با تهران هم در سوریه 
ســال ها به صورت آشــکار  و پنهان 

مطرح بود، ولی در نهایــت باز هم با 
مسکو به هر ترتیب وارد تعامل شد. 
حاکِم آکسارای حتی به آمریکایی ها 
هم تاخت. او به خوبی می دانست که 
کردهای ســوریه تحت حمایت صد 
درصدی آمریکا قــرار دارند و حتی 
توسط ارتش ایاالت متحده آموزش 
دیده و تسلیح شــده اند، اما باز هم به 
هر ترتیب آنها را تروریســت خطاب 

می کرد. 
در قضیه اوکراین هم دقیقاً همین 
موضوع صادق است. ترکیه با وجود 

آنکه رابطه خوبی با روســیه دارد، از 
ابتدای جنگ اوکرایــن پهپادهای 
بیــرق دار را در اختیــار کی یف قرار 
داد و اینگونه توجیه کرد که تحویل 
ایــن پهپادها به اوکراین مشــمول 
قراردادهایی می شــود کــه قبل از 
جنگ میان کی یــف و آنکارا منعقد 

شده است. 
در این میان امــا ردپای ترکیه در 
مناطق دیگری هم مشهود است. به 
عنوان مثال ترکیه در لیبی و شــرق 
مدیترانه سعی دارد به هر نحوی که 
شده مساله دسترســی به انرژی در 
قالب اکتشاف های پی در پی را دنبال 
کند. این موضــوع از به آب انداختن 
کشــتی »اوروچ رئیس« شروع شده 
و تا تنش با فرانسه و یونان پیش رفته 
است. این تنش  حاال به جایی رسیده 
که اردوغان آمریکایی ها را در مقابل 
خود می بیند و به دنبال آن اســت تا 
به هر صورت اوضــاع را بیش از این 
تنش آلود نکند اما به نظر می آید که 

داســتان های اردوغان و بازی های 
آن با سیاســت خارجی کشــورش 
قرار نیست به اینجا ختم شود؛ بلکه 
او حاال نه تنها در تمام این سناریوها 
در حال موج ســواری است، بلکه در 
قفقاز نشــانه هایی مشاهده می شود 
دال بر اینکه ترکیه از یک سو با روسیه 
و آمریکا و در پشت پرده با اسرائیل و در 
هسته  مرکزی با جمهوری آذربایجان 

مشغول همکاری است. 

یک بام و دو هوای آنکارا 
در قفقاز! 

اینکه چــرا اردوغان سیاســت 
خارجی کشــورش را پیــش برده و 
خواهد برد، موضوعی اســت که به 
هر ترتیب بخــش قابل توجهی از آن 
مشخص اســت و همه آن را تامین 

منافع ملی ترجمه می کنند. 
اگر از این مدل تحلیل و نگاه کمی 
گذر کنیــم به خوبــی می بینیم که 
اساســاً در پِس پرده تحوالتی که در 
قفقاز جنوبی با محوریت آذربایجان 
و ارمنستان در حال رخ دادن است، 
ترکیه نقش کلیدی را بازی می کند که 
شاید به مذاق مقامات و کارشناسان 
کشور ما هم خوش نیاید. اردوغان در 
این میان همانند کشورهای اروپایی 
واردکننــده گاز و انــرژی از ایران و 
روسیه بوده اســت و می داند که در 
وضعیت اقتصادی فعلی نباید از مسکو 
دور شود تا به دردی که اروپایی ها بعد 
از جنگ اوکراین مبتال شده اند، ابتال 
پیدا نکند. آنکارا روابطش با مســکو 
را در هر حــدی حفظ می کند و چند 
هفته ای است که به سمت کرملین 

میل کرده است. 
نمونه آخر ایــن تمایل را می توان 
همان ویدئوی معروف چند روز پیش 
در حاشیه اجالس شانگهای دانست 
که اردوغان خارج از عرف دیپلماتیک 
و بسیار رمانتیک! دســت پوتین را 
گرفته و گام برمی دارد. او خطر غرب 
را به خوبی درک می کند و می خواهد 
نزدیِک روســیه بماند. اما به موازات 
این موضــوع اردوغان بــه خوبی از 
سرمایه گذاری های اسرائیل طی چند 
سال اخیر در حوزه انرژی در قفقاز خبر 
دارد. او می داند که تل آویو میلیاردها 
دالر در جمهــوری آذربایجان و زیر 
گوش ایــران در حوزه اســتخراج و 
صادرات گاز ســرمایه گذاری کرده 
است و به همین دلیل حاال که ایروان 
و باکو با هم درگیر هســتند به دنبال 

آن اســت تا از این آب گل آلود ماهی 
بگیرد. توجه داشته باشید که ترکیه 
روبط به شــدت نزدیک و عمیقی با 
آذربایجان دارد و کمک های نظامی 
و امنیتی زیادی از سوی آنکارا برای 
حمله باکــو به ایروان تدارک شــده 
اســت. اما در این میان حتی درقبال 
سفر نانســی پلوسی، رئیس مجلس 
نماینــدگان آمریکا به ارمنســتان، 
ترکیه موضــع تندی اتخــاذ نکرد؛ 
چراکه اردوغان به دنبال آن است تا 
با ارمنســتان پس از سال های سال 
روابطش را عادی کند و از سوی دیگر 
او به آمریکایی ها در پرونده صادرات 

گازِ آذربایجان به اروپا نیاز دارد. 
اردوغان به دنبال آن اســت تا در 
نهایــت گازی که قرار اســت از باکو 
و با سفارش اســرائیل و درخواست 
اروپا و آمریــکا از طریق ایتالیا به قاره 
سبز صادر شــود را زیر سلطه بگیرد. 
این مســیِر صادرات از ترکیه خواهد 
گذشت و در اینجا آنکارا سهم خود را 
برای مصرف داخلی دریافت می کند 
و از مابقی آنهم بــه عنوان حِق خاک 
و صادرات مبلغــی را دریافت خواهد 
کرد. به همین دلیل است که اردوغان 
روز گذشته در ضیافت شام »کمیته 
راهبــری ملی آمریــکا و ترکیه« در 
نیویورک اعالم کــرد هیچ تضادی 
میان واشنگتن و آنکارا غیرقابل حل 
و فصل نیســت. این در حالیست که 
تمام این ســناریو به نوعی می تواند 
برای اردوغان در داخل و در آســتانه 
انتخابات ریاســت جمهــوری یک 
پارامتر مثبت سیاســی تلقی شود. 
از سوی دیگر روســیه هم برای حل 
و فصــل برخــی از بحران هایش در 
اوکراین و مجادله بــا غرب به ترکیه 
)به عنوان یکی از اعضای ناتو( نیازمند 
اســت. حال باید دید »زد و بندهای 
آنکارا« با محوریت قفقاز تا کجا ادامه 

پیدا می کند؟ 

روسیه برای حل و فصل 
برخی از بحران هایش در 
اوکراین و مجادله با غرب 

به ترکیه )به عنوان یکی از 
اعضای ناتو( نیازمند است 

و به همین دلیل اردوغان 
این روزها سعی دارد تا با 

بندبازی در سیاست خارجی 
منافعش را کسب کند

یک روزنامه عبری زبان نوشت، نخست وزیر اسرائیل 
قصد دارد در راستای ممانعت از تنش در کرانه باختری، 
با پادشاه اردن در حاشیه نشســت های مجمع عمومی 
ســازمان ملل در نیویورک دیدار و گفتگو کند. روزنامه 
عبری زبان یدیعوت آحارونوت در گزارشی  به نقل از دفتر 
یائیر الپید، نخست وزیر رژیم صهیونیستی نوشت، الپید 
قصد دارد با توجه به تنش هــای اخیر در کرانه باختری و 

نفوذ عبداهلل دوم، پادشاه اردن در تشکیالت خودگردان 
فلسطین، در حاشیه نشست های مجمع عمومی سازمان 
ملل در نیویورک با او دیدار کند. آحارونوت در ادامه نوشت، 
به دلیل برنامه های فشرده الپید و عبداهلل دوم، دیدار آن 
دو تا این لحظه قطعی نیست. همچنین این روزنامه عبری 
زبان به نقل از دو مســؤول عالی رتبه اســرائیلی نوشت، 
دیدار الپید و پادشاه اردن احتماال امروز )سه شنبه( انجام 
می شود. همزمان با انتشار این گزارش، دورون ترجمان، 
رئیس پلیس اسرائیل در شهر قدس اشغالی مدعی شد که 
دستگاه های امنیتی این رژیم هشدارهایی درباره اجرای 
برخی طرح ها و عملیات ها علیه اهداف اسرائیلی در اعیاد 
یهودی پیش رو دریافت کرده است. همچنین این مسؤول 
امنیتی اسرائیلی مدعی شد که این رژیم قصد دارد تنش 
علیه فعاالن فلسطینی در قدس را تشدید کرده و دست به 

بازداشت های گسترده بزند.

درخواست کمک اسرائیل از اردن درباره کرانه باختری
خبر

هم زمان با گزارش ها از کی یف درباره پیشروی نیروهای 
اوکراینی در کناره شــرقی رودخانه اوسکیل، ولودیمیر 
زلنســکی بر پس گرفتن مناطق تحت کنترل روســیه 
متعهد شد. به گزارش رویترز، اوکراین مدعی شد که عبور از 
اوسکیل یکی دیگر از مهم ترین ضدحمله های اوکراین در 
منطقه شمال شرق خارکیف محسوب می شود. نیروهای 
مسلح این کشور اواخر روز یکشنبه در کانال تلگرامی خود 

نوشتند که نیروهای اوکراینی از اوسکیل عبور کرده اند و از 
روز یکشنبه اوکراین کنترل کناره شرقی این رودخانه را در 
دست دارد. سرهی گایدای، فرماندار لوهانسک در تلگرام 
نوشت: منطقه لوهانسک دقیقا همسایه مجاور آن است. 
پس گرفتن مناطق تحت کنترل روسیه خیلی دور نیست. 
ولودیمیر زلنســکی، رئیس جمهوری اوکراین یکشنبه 
شب طی ویدئو شبانه خود گفت: شاید برخی از شما تصور 
کنید که ما پس از چند سری پیروزی، نوعی وقفه خواهیم 
داشــت... اما هیچ توقفی در کار نیست. آماده سازی هایی 
برای مراحل بعدی وجود دارد... اوکراین باید آزاد شــود. 
تمامش. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا نیز گفت که 
پیروزی برای اوکراین به معنای بیرون کردن تمام نیروهای 
روسی از کل اوکراین است و همچنین خاطرنشان کرد تا 
زمانی که این درگیری ادامه یابد، آمریکا از کی یف حمایت 

به هر صورت ممکن حمایت می کند.

خبر

اوکراین از بازپس گیری مناطق اطراف خارکیف خبر داد

اتحادیه اروپا توصیه کرد بودجه ۷.۵ میلیارد یورویی 
برای مجارستان به خاطر فساد به حالت تعلیق درآید؛ این 
نخستین مورد از این دست در این بلوک ۲۷ کشوری تحت 
قانون جدید تحریم  مالی به منظور حفاظت بهتر از اجرای 

قانون است. به گزارش رویترز، اتحادیه اروپا برای نخستین 
بار دو سال پیش تحریم مالی جدیدی را در واکنش به آنچه 
که آن را برابر با تضعیف دموکراسی در لهستان و مجارستان 
می داند، معرفی کرد. به گفته اتحادیه اروپا، ویکتور اوربان، 
نخست وزیر مجارستان دادگاه ها، رسانه ها، سازمان های 
غیردولتی و دانشگاه ها را تحت سلطه خود در آورده و حقوق 
مهاجران، زنان و همجنس گرایان را در بیش از یک دهه ای 
که در راس قدرت است، محدود کرده است. کمیسیونر 
بودجه اتحادیه اروپا گفت: این درباره نقض اجرای قانون 
است که اســتفاده و مدیریت از بودجه های اتحادیه اروپا 
را به خطر می اندازد اما نمی توانیم نتیجه گیری کنیم که 

از این بودجه حفاظت می شود یا خیر.

مقامات طالبان اعالم کردند که بشیر نورزی، آخرین 
زندانی طالبان را از زندان گوانتانامو آزاد و به کابل منتقل 
شده اســت. به گزارش رویترز، بشــیر نورزی بامداد روز 
یکشنبه )18 سپتامبر( در فرودگاه کابل تحویل مقامات 

طالبان شده اســت. پیش از این گزارش شده بود که مال 
یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع طالبان، در سفری 
که به قطر داشت درباره آزادی نوروزی با مقام های قطری 
گفت وگو کرده است. بشــیر نورزی از افراد نزدیک به مال 
محمد عمر، بنیان گذار گروه طالبان در افغانستان است 
که سال ها پیش از سوی نیروهای آمریکایی در افغانستان 
بازداشت و به زندان گوانتانامو منتقل شد. وزارت خارجه 
دولت موقت طالبان گفته است که نورزی با یک مهندس 
آمریکایی به نام مارک فریکس مبادله شده است. اخیرا 
روزنامه آمریکایی »وال استریت ژورنال« فاش کرده دولت 
»جو بایدن« در تالش است که بی سروصدا، روند تعطیلی 

زندان بدنام و مخوف گوانتانامو را انجام دهد.

آمریکا آخرین زندانی تبعه افغانستانی را از گوانتانامو آزاد کرد اتحادیه اروپا بودجه مجارستان را قطع می کند! 

پس از هماهنگی با روسیه، اردوغان اختالف با آمریکا را قابل حل وفصل اعالم کرد؛

زد و بند آنکارا برای تسلط بیشتر بر قفقاز

در قفقاز نشانه هایی به وجود 
آمده که نشان می دهد ترکیه 

از یک سو با روسیه و آمریکا 
و در پشت پرده با اسرائیل و 

در هسته  مرکزی با جمهوری 
آذربایجان مشغول همکاری 

همه جانبه و فراگیر است


