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ادامه از صفحه اول| پیش از آن که اس.دی.
اف )نیروهای دموکراتیک سوریه( در  سال2015 
شکل بگیرند، کردها شبه نظامیان خود را ایجاد 
کرده بودند تا خودشان از شهرها و روستاهایشان 

در جریان جنگ سوریه دفاع کنند.
اواخر  ســال 2014، کردها در شهر کوبانی، در 
تالش بودند تا نیروهای داعشــی که این شهر را 

محاصره کرده بودند، بشکنند. 
از آنجایــی کــه ایاالت متحده آمریــکا نیز به 
دنبال شریک قابل اعتمادی برای جنگ با داعش 
می گشت، آنها 500 میلیون دالر را صرف آموزش 
و ارایه تجهیــزات نظامی بــه گروه های مخالف 
دولت ســوریه کردند. در میان مخالفان، آمریکا 

به ُکردها رسید.
با حمایت آمریــکا، ازجمله ارایه تســلیحات 
و حمالت هوایــی، کردها توانســتند داعش را 
عقب برانند و بــه پیروزی هایــی در مقابل آنها 
دســت یابند. در میان مسیر آنها شروع به جذب 
ســربازان غیرکرد کردند و نام گــروه خود را به 
اس.دی.اف کــه مخفف نیروهــای دموکراتیک 
سوریه است، تغییر دادند و تعدادشان به 60 هزار 

نفر رسید.

ژنرال جوزف ووتل، فرمانــده عملیات آمریکا 
در ســوریه که اتحاد با کردها را در  سال 2015 
تشــکیل داد، اعالم کرده بود: »بدون نیروهای 
دموکراتیــک ســوریه، ترامپ موفق نمی شــد 
شکســت کامل داعش را اعالم کند.« نیروهای 
دموکراتیک ســوریه در جنگ با داعش 11 هزار 

نفر تلفات دادند.
ترکیه در مرزهای جنوبی اش به دنبال 

چیست؟
ترکیــه در نخســتین گام می خواهد اس.دی.

اف را از مرزهــای خود دور کنــد، تا یک منطقه 
حائل مرزی به طــول 32 کیلومتر را تشــکیل 
دهد که بتواند نیروهای خود را در کنار نیروهای 
آمریکایی مســتقر کند. اما ترامپ اعالم کرد که 

سربازانش را از این منطقه خارج خواهد کرد.
از ســوی دیگر، اردوغان اعالم کرده به دنبال 
این است که بیش از یک میلیون نفر از مهاجران 
و پناهجویان ســوری را از کشــورش خارج و در 
این »منطقه امن« مســتقر کند. او بــا این کار 
می خواهد هم آنها را از ترکیه بیرون کرده باشد، 
و هم ترکیب جمعیتی شمال سوریه را که اغلب 
آنها را کردها تشــکیل می دهنــد، برهم بزند، تا 

کشــور یا منطقه خودمختار کردها در مرزهای 
ترکیه ایجاد نشود.

اقدام ترکیه چطور به بی ثباتی منجر 
می شود؟

حدود 11 هزار اسیر داعشی ازجمله 2هزار نفر 
از جنگجویان خارجی بــه همراه ده ها هزار نفر از 
همسران و فرزندان شان در کمپ ها و زندان های 

شمال شرقی سوریه حضور دارند.
اس.دی.اف برای مدیریت این اسیران از جامعه 
بین المللــی ازجمله آمریکا، بریتانیا و اســترالیا 
درخواســت کمک کرده اســت و این کشورها 
نه تنهــا حاضر به بازگرداندن نیروهای داعشــی 
که تبعه همان کشــورها هســتند، نشدند، بلکه 

تابعیت آنها را نیز لغو کرده اند.
اس.دی.اف بارها هشدار داده که اگر قرار باشد 
نیروهایش را به شمال سوریه به منظور مقابله با 
ترکیه بفرستد، نمی تواند امنیت این زندان ها را 
تامین کند. بنابراین اگر نیروهای داعشی به این 
زندان ها و کمپ ها حملــه کنند، می توانند همه 
این اسیران داعشی را آزاد کنند و احتمال قدرت 

گرفتن مجدد آنها وجود دارد.
گاردین

عملیات موقتی ترکیه در سوریه؟

جنگ بی پایان در سوریه که
 این

و

آرمین منتظری| کاخ ســفید دیروز اعالم کرد هیچ 
همکاری با کمیته هــای کنگره برای طی کــردن روند 
اســتیضاح رئیس جمهوری آمریکا انجــام نخواهد داد، 
بنابراین باید در انتظار چالشــی اساســی میان کنگره و 
کاخ سفید ماند. واقعیت این اســت که استیضاح دونالد 
ترامپ و اساسا استیضاح یک رئیس جمهوری آمریکا برای 

همه دنیا مهم است. 
 البته هنوز مشخص نیست سرانجام ترامپ چه خواهد 
شد. پیش بینی سرنوشــت او نیز دشــوار است، چراکه 
اساسا مسائل سیاست داخلی در آمریکا پیش بینی ناپذیر 
است. شاید تنها از یک طریق بتوان سرانجام ترامپ را در 
بوته حدس و گمان قرار داد و آن هم مقایسه او با ریچارد 
نیکسون است. ریچارد نیکسون نیز در آستانه استیضاح 
قرار گرفت که البته اســتعفای او مانع از به اجرادرآمدن 

استیضاح شد. 
نیکسون در ماه آگوست سال 1974 استعفا کرد و پنجم 
آگوست نوارهای شنود منتشر شد. در این نوارها مشخص 
شد که نیکسون در دفاتر حزب دموکرات شنود کار گذاشته 
و مذاکرات این دفاتر را در ساختمان واترگیت شنود و ضبط 
می کرده است. تا زمانی که این نوارها فاش شود، نیکسون 
از محبوبیت خوبی میان مردم و جمهوریخواهان برخوردار 

بود.
او سال 1972 برای بار دوم در انتخابات مقابل جورج مک 
گاورن که کمپینی ضدجنگ به راه انداخته بود، پیروز شده 
بود. نیکسون سعی کرد خود را در جایگاه سخنگوی بخش 
خاموش جامعه قرار دهد؛ بخشی که از لحاظ سیاسی در 
آمریکا بی ارزش بودند. نکته دیگر در مورد نیکســون این 
است که کمپین انتخاباتی او نه تنها علیه مک گاورن بود، 
بلکه در عین حال مواضعی بســیار تند علیه رسانه ها نیز 
اتخاذ می کرد. نیکسون همواره معتقد بود رسانه ها دشمن 
او هستند و چشمان خود را روی همه اقدامات باارزشی که 

انجام می داد، می بندند. 
نگاهی به کنفرانس های مطبوعاتی نیکســون نشان 
می دهد او تا چه اندازه به رسانه ها بی اعتماد بود و رویکردی 

خصمانه علیه آنها داشت. 
رسوایی واترگیت در ماه آگوست سال 1972 آغاز شد 
و دو ســال به طول انجامید؛ دو ســالی که برای نیکسون 
جهنم سوزان بود. در آن زمان بحث ها درباره استیضاح یا 
اعالم جرم علیه نیکسون مطرح شد، اما در عمل این کار 

غیرممکن بود.
نیکسون حمایت خوبی در کنگره و سنا داشت، عالوه بر 
این او اصرار داشت این افتضاح توسط دشمنان سیاسی اش 
و رسانه ها بر پا شده است. جالب این بود که به رغم پیروزی 
نیکسون در انتخابات، مجلس ســنا و کنگره در کنترل 
دموکرات ها بود. دموکرات ها به خوبی می دانستند که حتی 
اگر نیکسون را استیضاح کنند، باز هم دوسوم آرا را برای 

محکومیت او ندارند. 
عالوه بر این سنا نیز تمایل نداشت کنگره آنها را مجبور 
به رأی گیری نهایی درباره نیکسون کند، چراکه در سنا هم 
دموکرات ها دوسوم آرا را در اختیار نداشتند. در آن زمان 

مشکل دموکرات ها این بود که جامعه آمریکا بشدت دو 
شقه شده بود. براساس نظرسنجی ها اکثریت مردم نظر 
مســاعدی درباره نیکسون نداشــتند، اما او همچنان از 
حمایت کافی )چیزی باالی 40درصــد( برخوردار بود. 
از آنجایی که اســتیضاح رئیس جمهوری آمریکا بیش از 
آن که موضوعی حقوقی باشــد، موضوعی سیاسی است، 
بنابراین نیکسون با همین حمایت مردمی نیز می توانست 

از جایگاهش مطمئن باشد. 
اما چیزی که کار نیکسون را تمام کرد، اطالعات تکمیلی 
و بیشتری بود که درباره واترگیت منتشر شد. اطالعاتی که 
حتی حامیان نیکسون و جمهوریخواهان نیز نمی توانستند 
توجیه اش کنند. درنهایت معلوم شد نیکسون نه تنها دفاتر 
دموکرات ها را شــنود کرده، بلکه آنها را ضبط هم کرده 

است. 
بعد مشخص شد نیکسون حتی گفت وگوهای تلفنی 
و حضوری در دفتر خودش را نیز ضبط می کرده است. 
کنگره و سنا از کاخ سفید خواســتند نوارها را تحویل 
دهد، اما نیکســون از این کار ســر باز زد و همین کار 
موجب شد حمایت سیاسی از نیسکون برداشته شود. 
همه می گفتند نیکســون تنها به این دلیــل نوارها را 
تحویل نمی دهد که می داند تحویل دادن شان پایان کار 

خودش است. 
در نهایت دادگاه رأی به تحویل نوارها داد. بعدها مشخص 
شــد که برخی از نوارها پاک شده و نیکســون خود در 
دستکاری نوارها دست داشته است. به ناگاه نظر کنگره و 
سنا تغییر کرد، حامیان جمهوریخواه نیکسون در سنا نیز 
موضع خود را عوض کردند. برخی از ســناتورهای ارشد 
جمهوریخواه به نیکسون گفتند حتما استیضاح خواهد 
شد و بهتر است قبل از این افتضاح خود استعفا کند و این 

کاری بود که نیکسون انجام داد. 
اوکراین گیت

به دالیل زیادی ماجرای اوکراین گیت بسیار شبیه به 
واترگیت است. آمریکا دو شقه شده، دموکرات ها به فرهنگ 
جاری آمریکا پایبند هســتند و جمهوریخواهان بشدت 
به سنت ها زنجیر شــده  اند. ترامپ حمایت اقلیت مردم 
آمریکا را دارد که البته همچنان اقلیت قدرتمندی است. 
او و حامیانش رســانه ها را ریشه اصلی همه اتفاقات اخیر 
می دانند و به آنها حمله می کنند و رسانه ها نیز بشدت علیه 

ترامپ موضع می گیرند. 
به نظر می رســد همه این معادله نیاز بــه یک فاکتور 
تعیین کننده دارد که هنوز مشخص نشده است. باید دید 
که آیا اوکراین مانند واترگیت فاکتور تعیین کننده دارد یا 
خیر. اتهامات زیادی علیه ترامپ مطرح است، اما باید دید 
افکار عمومی آمریکا کدام اتهام را به عنوان فاکتور اساسی 
معادله استیضاح می پذیرد. اگر این فاکتور مشخص شود، 
افکار عمومی تغییر خواهد کرد و استیضاح محتمل خواهد 
بود. اگر افــکار عمومی تغییر کند، عناصر تصمیم گیر در 
هر دو حزب نیز مواضع شــان تغییر خواهد کرد. فاکتور 
تعیین کننده معادله استیضاح نیکسون، نوارها بود. حال 

باید دید اوکراین گیت نیز نوار دارد یا خیر.

آغاز عملیات هوای و زمینی ترکیه در سوریه علیه نیروهای کرد

جنگ بی پایان در سوریه

ادعای دیدار سوزان رایس با 
محمد خزاعی در نیویورک

نمایندگان ایران در سازمان ملل متحد گاه 
مجبورند برای پیشبرد دستور کار دیپلماتیک 
خود دیدارهایی را با برخی از نمایندگان  کنگره 
آمریکا داشته باشند. اخیرا ظریف نیز از برخی 
دیدارهایش با نمایندگان کنگره سخن گفت 
و این دیدارها را طبیعی توصیف  کرد. اما حاال 
سوزان رایس، نماینده اسبق آمریکا در سازمان 
ملل متحد در کتاب خاطرات خود نوشته که با 
محمد خزاعی، نماینده  وقت ایران در سازمان 

ملل دیدار چهره به چهره داشته است.  
رایس در بخشی از کتابش با عنوان »عشِق 
مخمصه آفرین:   حکایت های من درباره آن چه 
ارزش جنگیدن داشتند« نخستین دیدار خود 
 با خزاعی را این طور شرح می دهد: »نخستین 
مالقات من با ســفیر ایران ]در سازمان ملل 
متحد[ از یک روز بعدازظهر در  شهر نیویورک 
شروع شــد . به جای پیدا کردن کنجی ساکت 
در سازمان ملل که موجب حیرت  همه می شد 
یا میزبانی از او در مقر نمایندگی آمریکا که پر 
از روزنامه نگار بود، قرار شد در محل اقامتش 
با ایشان مالقات کنم.«سوزان رایس در ادامه 
نوشت: »به آرامی ســمت در رفتیم و زنگ را 
به صدا  درآوردیــم که معمول ترین کار ممکن 
بود. دستیار ســفیر جواب داد و سفیر، پایین 
پله ها با ما سالم و احوالپرسی کرد.« رایس در 
ادامه نوشته است، محمد خزایی سفیر  ایران 
بود؛ یک فرد تحصیلکرده در آمریکا که سابقا 
عضو مجلس ایران و نماینده این کشــور در 
بانک جهانی بود و »پانیت تالوار«، کارشناس 
ارشد مســائل خلیج فارس در شورای امنیت 
ملی آمریکا او را در این مالقات همراهی  کرده 
است. سوزان رایس در بخش دیگری از کتاب  
می نویسد: »بسیاری از مالقات ها و تماس های 
تلفنی گهگاه من با سفیر ایران، برای رد و بدل 
کردن پیام هایی  میان پایتخت های دو کشور 
یا رایزنی درباره مسائل انجام می شود.« رایس 
اضافه می کند: »من دنبال آزادی سه کوهنورد 
آمریکایی  بازداشت شده در ایران که سرانجام 
آزاد شــدند، بودم؛ ضمن این که می خواستم 
آنها رابرت لوینسون، مأمور اسبق اف بی آی را 
که از  ســال ۲۰۰۷ در ایران ناپدید شده و هنوز 
هم مفقود است برگردانند .«  وی مدعی شده 
است:   »از طرف وزارت دفاع آمریکا  پیشنهاد 
راه اندازی یک هاتالین نظامی میان نظامیان 
دو کشور به منظور جلوگیری از درگیری های 
ناخواســته در خلیج ]فارس[ را  مطرح کردم 
که ایــران آن را نپذیرفت. اغلب درباره برنامه 
هســته ای ایران رایزنی می کردیم و هشدار 
می دادم که آمریکا متعهد به متوقف کردن این 

 برنامه با هر ابزار ممکن است.« 

چهره

منابع عراقی اعالم کردند، 
وزارت دفاع وضع 

»باالترین سطح هشدار« 
در ارتش را خاتمه داده و 
اوضاع را  به حالت عادی 

بازگردانده است  . یک 
منبع مطلع به سومریه نیوز 

گفت: »وضع باالترین 
سطح هشدار امنیتی یا 

 هشدار )ج( در بخش های 
مختلف ارتش خاتمه یافته 

و این بخش ها به وضع 
عادی بازگشتند.« وی 

افزود: »این  دستور با توجه 
به ثبات وضع امنیتی در 

تمام استان ها صادر شده 
است .«

کاخ سفید در نامه ای 
خطاب به رئیس مجلس 
نمایندگان آمریکا و سه 
تن از رهبران دموکرات 
کمیته های این  مجلس، 

اظهار کرد که با توجه به 
این که تحقیقات مربوط 

به استیضاح دونالد ترامپ 
را به عنوان تالشی برای 

»لغو  نتایج انتخابات 
ریاست جمهوری 2016« 

می داند با این تحقیقات 
همکاری نخواهد کرد.  

 نامه مذکور به نوعی 
 یک حکم برای متوقف 

کردن هر گونه همکاری 
مقام های کاخ سفید با 
دموکرات های کنگره 

محسوب شده و  حاکی از 
راه افتادن نزاعی شدید در 
طی هفته های آینده بر سر 

استیضاح دونالد ترامپ 
است  . کاخ سفید استدالل 
 کرده که عدم انجام این 

رأی گیری رسمی به نوعی 
شکستن سنتی است که 

قبال برای فرآیند استیضاح 
ریچارد  نیکسون و بیل 

کلینتون، روسای جمهوری 
اسبق آمریکا رعایت شده .

خاتمه یافتن باالترین سطح 
هشدار ارتش عراق

   ترامپ: با تحقیقات برای 
استیضاح همکاری نمی کنم

عکس خبراخبار روز

ترکیه- سربازان ارتش ترکیه به سمت مرز سوریه حرکت می کنند. ترکیه اعالم کرده 
که برای عملیات علیه کردها در شمال سوریه  آماده است. 

Getty Images

ساماترای غربی، اندونزی- یک افسر درحال برانداز کردن الشه یک نهنگ مرده است. 
EPA

هنگ کنگ- عکاسانی که در حرکتی اعتراضی با ماسک در کنفرانس خبری پلیس 
حاضر شدند. 

Getty Images
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گاه
ن رسانه های غربی روز چهارشنبه گزارش دادند که »کارل گوستاف« شانزدهم پادشاه سوئد، پنج نوه خود را برای صرفه جویی در  هزینه ها از امتیازات 

سلطنتی خلع کرده است. این رسانه ها افزودند: پادشاه سوئد طی فرمانی پنج نوه خود را از سلطنت خلع کرد تا  ضمن صرفه جویی در هزینه ها، آنها از 
رعایت وظایف سلطنتی معاف شوند .  این پنج نوه همچنان عضو خاندان سلطنت باقی  خواهند ماند و القاب دوک و دوسش را هم تصاحب خواهند کرد، اما 
از انجام تکالیف و تشریفات سلطنتی معاف خواهند بود. آنان  دیگر از محل بیت المال مستمری دریافت نخواهند کرد .« ناظران می گویند، این اقدام ناشی از 
درخواست ها و فشارها به خاندان  سلطنتی سوئد برای صرفه جویی در هزینه ها و دستمزدها است. به این ترتیب این پنج نوه که بین یک تا پنج سال دارند، 

دیگر  واجد دریافت هزینه ها از محل مالیاتی که شهروندان می پردازند، نمی شوند .

پادشاه سوئد پنج نوه 
خود را از امتیازات 

سلطنتی خلع کرد

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟۰۰ / 16

اتمام صفحه آرایی
16 / 3۰

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

در هر بار تمرین پناه گیری، در 
محل های امن پناه گیری کنید 

تا انجام این عمل در زمان 
وقوع زلزله، نیاز به صرف وقت 

نداشته باشد.


