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پورابراهیمی: 

نتیجه برجام برای ما باخت و برای 
طرف مقابل برد بود

بح��ران قفق��از ب��ا دور جدید تنش��ها میان 
ارمنس��تان و جمهوری آذربایجان دوباره به 
اوج رسیده اس��ت. در کنار تالش هایی که از 
سوی کشورهایی همچون روسیه و جمهوری 
اسالمی ایران برای پایان دادن به این بحران 
صورت می گی��رد، نوع رفتارهای ترکیه جای 
تام��ل دارد. گزارش ه��ای منتش��ره نش��ان 
می ده��د که در ترکیه در کنار اعالم حمایت 
سیاسی و نظامی از آذربایجان، اقدام به اعزام 
جنگجویان از جمله گروه های تروریستی در 
س��وریه به این منطقه نموده است. این اقدام 
ترکیه در حالی صورت می گیرد که نگاهی به 
رفتارهای سالهای اخیر ترکیه، تکرار مکرر بر 
این رفتار را نشان می دهد. سوریه و متحدانش 
در ش��رایطی برای مبارزه با تروریس��م تمام 
ظرفیت ه��ای خ��ود را ب��ه کار گرفته اند که 
ترکیه در کنار اقدام نظامی مستقیم در ادلب 
و برخی مناطق مرزی به حمایت از گروه های 
تروریس��تی پرداخته اس��ت. در بحران لیبی 
نیز ترکیه درحالی ادع��ای حمایت از دولت 
الس��راج را مطرح می کند که اس��ناد نش��ان 
می دهد هزاران تروریس��ت را به این کش��ور 
اعزام کرده اس��ت. در جدیدتری��ن اقدام نیز 
چنانکه ذکر شد ترکیه هزاران نفر را به قفقاز 

فرستاده است.
حال این س��وال مطرح است که این رفتارها 
با چه هدفی صورت می گی��رد؟ اوال آنچه از 
سوی مقامات ترکیه تاکید می شود آن است 
که آنها به دنبال تامین امنیت و بعضا مبارزه 
ب��ا پ.ک.ک هس��تند. ثانیا برخ��ی ناظران 
سیاسی و نظامی تاکید دارند که آنکارا سعی 
دارد تا خود را محور اهداف ناتو معرفی نماید 
به گونه ای که در کنار ارتقاء جایگاه در ناتو، 
جای رژیم صهیونیس��تی را نی��ز در اهداف 
منطق��ه ای آمریکا و اروپا پر نماید. در همین 
چارچوب نیز ترکیه در س��وریه، عراق، لیبی، 
قفقاز ب��ه دنبال حضور نظامی  بوده در حالی 
که ایجاد پایگاه نظامی، اطالعاتی و جاسوسی 
را نیز همزمان پیگیری می کند. ترکیه با وارد 
کردن گروه های تروریس��تی سعی در ایجاد 
جنگ های نیابتی در ای��ن مناطق را دارد تا 
ضم��ن توجه حضور نظامی از فضای پرتنش 
برای امتیاز گیری سیاس��ی و اقتصادی بهره 
گیرد.  هدف ترکیه از دخالت در بحران قفقاز 
ایج��اد پایگاه های دائمی نظامی برای تقویت 
نیروهای آمریکایی و اروپایی و رصد تحرکات 
م��داوم هوای��ی و دریایی ناوگان روس��یه در 
مجاورت دریای س��یاه است. هر چند ترکیه 
تاکید دارند که به دنبال چالش آفرینی برای 
کش��ورهای منطقه نیست اما پایگاه هایی که 
قرار است در آذربایجان ایجاد شود در نهایت  
نقش مستقیم در ارائه کمک های اطالعاتی به 
رژیم صهیونیستی علیه ایران خواهد داشت. 
اتاق عملیات مشترک آمریکایی، اسرائیلی و 
آذری در صدد تهیه طرحی برای گس��ترش 
نات��و در آس��یای میانه از طری��ق پایگاه های 
نظام��ی ترکی��ه در آذربایجان اس��ت. تالش 
برای ایجاد یک س��اختار نظامی برای ناتو با 
هدف افزایش فش��ار و تهدید علیه ایران در 
ش��مال غرب این کشور از دیگر اهداف رژیم 
صهیونیستی از مداخله در بحران قره باغ است 
که ترکیه ناخواسته در حال گرفتار شدن در 

این بازی است.
بنابر ش��واهد میدانی استقرار تروریست های 
تکفی��ری در طول نوار مرزی ترکمنس��تان، 
ش��رقی  جن��وب  ازبکس��تان،  آذربایج��ان، 
تاجیکس��تان و شمال ش��رقی افغانستان در 
نزدیکی مرزهای چین، به عنوان بخش��ی از 
برنامه  محاصره اس��تراتژیک چین، روسیه و 
ای��ران و دامن زدن ب��ه جنگ ها و تنش های 
نیابتی در این مناطق اس��ت ک��ه ترکیه در 
اش��تباهی محاس��باتی در حال اج��رای این 
طرح اس��ت. حال این سوال مطرح است که 
آیا ترکیه توان تحقق ای��ن اهداف را خواهد 
داش��ت؟ تجربه نشان داده است که مبارزه با 
تهدیدات امنیتی در گرو همکاری کشورهای 
منطقه است چنانکه اتحاد ایران، عراق، سویه 
و مقاومت منطقه و روسیه زمینه ساز شکست 
تروریسم در عراق و سوریه شده است.رویکرد 
تقابلی ترکیه در کنار دلسردسازی ملت ترکیه 
و عدم همراهی آنها با سیاستهای دولتمردان، 
زمینه ساز دوری کشورهای منطقه از ترکیه 
می ش��ود که نتیجه آن نیز تشدید تهدیدات 

امنیتی علیه آنکاراست. 

ترکیه گرفتار اشتباه محاسباتی
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فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران خبر داد
احتمال کاهش حضور برخی کارکنان در استان تهران

 برای هفته آتی
فرمانده س��تاد مقابله با کرونا در تهران از احتمال کاهش حضور برخی کارکنان در استان تهران برای 
هفته جاری خبر داد. علیرضا زالی در جمع خبرنگاران با اش��اره به اس��تمرار مشکالت استان تهران در 
خصوص ش��یوع کرونا اظهار داشت: این استان همچنان پرخطر محسوب می شود و درخواست تمدید 
تعطیالت را داشته ایم که محقق می شود. زالی در ادامه با بیان اینکه طی هفته جاری احتمال تعمیق 
مداخالت وجود دارد گفت: در این خصوص با اس��تانداری تهران در حال تصمیم گیری در این زمینه 
هس��تیم. فرمانده س��تاد مقابله با کرونای تهران در ادامه عنوان داش��ت: بح��ث کاهش حضور برخی 

کارکنان و کاهش بار سفر بسته اصلی محدودیت های هفته آتی استان تهران را تشکیل می دهند.
بر اساس این گزارش ساعاتی قبل تمدید محدودیت های کرونایی در تهران تا جمعه ۲۵ مهرماه توسط 

انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران تمدید شده است.
از هفته گذشته استفاده از ماسک از درب منازل اجباری اعالم شد و طبق اعالم قبلی نظارت ها بر روند 
استفاده از ماسک از درب منازل صورت گرفت و پیشنهاد دورکاری و همچنین شیفت بندی در استان 

تهران به وزارت کشور داده شد، که وضعیت آن اعالم خواهد شد.  مهر

خروج هر نوع اموال از شرکت کشت و صنعت مغان ممنوع اعالم شد 
 استقرار تیم بازرسی  در شرکت

خروج هر نوع اموال از ش��رکت کش��ت و صنعت مغان با دس��تور رئیس کل دادگستری استان اردبیل 
ممنوع اعالم ش��د . در پی ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان پس از سفر  استانی رئیس قوه 
قضائیه و از س��وی هیئت داوری، رئیس کل دادگس��تری اس��تان اردبیل طی دستورات جداگانه ای به 
دادستان مرکز استان، دادستان پارس آباد مغان و نیروی انتظامی خروج هر نوع اموال از این شرکت را 

تا اطالع ثانوی ممنوع اعالم و بر اتخاذ تدابیر الزم برای جوگیری از این اقدام تاکید کرد.
ناصر عتباتی رئیس کل دادگس��تری اس��تان اردبیل در این ارتباط گفت : با دس��تور قضایی، تا تعیین 
تکلیف نهایی وضعیت شرکت کشت و صنعت مغان، هیچگونه اموالی از این شرکت خارج نخواهد شد. 
براس��اس گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، وی خاطرنش��ان کرد: همچنین تیمی از بازرسی کل استان 

اردبیل و با نظارت یکی از قضات در محل شرکت کشت و صنعت مغان مستقر است.  تسنیم

کنگره آمریکا کمیته ای فراحزبی برای بررسی صالحیت 
جسمی ترامپ تشکیل می دهد

»نانس��ی پلوس��ی« رئیس مجلس نمایندگان آمریکا اعالم کرد کمیته ای فراحزبی برای معاینه و بررسی 
صالحیت جسمی رئیس جمهور این کشور تشکیل خواهد شد. پلوسی در نشستی خبری اعالم کرد این 
کمیته ۱۶ نفره با استناد به بند ۲۵ قانون اساسی شکل خواهد گرفت تا وضعیت »دونالد ترامپ« پس از 
ابتال به ویروس کرونا را بررسی کند. رئیس مجلس نمایندگان تأکید کرد ترامپ می تواند طبق قانون انجام 
آزمایشات پزشکی برای بررسی صالحیت سکان داری کاخ سفید را رد کند بنابراین مسیر سختی در پیش 
خواهد بود. پلوسی گفت با توجه به داروهایی که ترامپ برای درمان بیماری کووید-۱۹ مصرف می کند، 
ممکن است دچار عوارض روحی شده یا قدرت تمرکز و تصمیم گیری کافی نداشته باشد. وی تأکید کرد 
ای��ن اقدام »به هیچ عنوان ارتباطی با انتخابات ندارد و مردم می خواهند از وضعیت رئیس جمهور مطلع 
ش��وند و این حق را دارند«. »جیمی راس��کین« نماینده دموکرات نیز در این نشس��ت خبری توضیح داد 
این کمیته از ۸ متخصص در زمینه علوم پزش��کی و ۸ مقام ارش��د س��ابق در امور اجرایی کشور تشکیل 
می ش��ود. طبق بند ۲۵ قانون اساس��ی آمریکا درصورتی که رئیس جمهور »قادر به واگذار کردن قدرت و 
مسئولیت های دفتر خود نباشد« معاون وی می تواند جایگزین او شود. شرط استفاده از این بند از قانون 
اساسی آمریکا این است که معاون رئیس جمهور یا اکثریت وزرای اجرایی  یا دیگر نهادهای آمریکا از جمله 
کنگره، گواهی ناتوانی رئیس جمهور را به رئیس مجلس نمایندگان تحویل دهند. این بند از قانون اساسی 
به کنگره اجازه می دهد قانونی را تصویب کند که منتج به تشکیل یک هیأت برای امضای اعالمیه مربوط به 
انتقال قدرت می شود و پلوسی ممکن است بتواند رضایت جمهوری خواهان سنا را نیز در این جهت جلب 

کند اما بعید به نظر می رسد نهایتاً »مایک پنس« معاون ترامپ به امضای آن راضی شود.   فارس
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نگاهی به درگذشت استاد شجریان و 

رفتارهای تکراری فتنه جویان

درایت همایون
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ارزیابی کارشناسان از تحریم های جدید آمریکا علیه 18 بانک ایرانی

 ایران باید در برابر هر تحریم آمریکا هزینه ایجاد کند

واکنش سریع ارتش و سپاه مقابل کرونا
همزمان با دستور فرمانده کل قوا صورت گرفت

صفحه 2


