
در گفت وگو با المیادین

ظریف:منتظر اروپایی ها در انجام تعهدات شان 
نمی مانیم

وزیر خارجه کشورمان با اشاره به اینکه گزینه های زیادی بعد از خروج 
آمریکا از برجام داریم گفت: اروپایی ها در انجام تعهداتشان به برجام ُکند 

عمل می کنند، ما منتظرشان نمی مانیم مگر اینکه گام عملی اتخاذ کنند.
به گزارش ایسنا، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان در گفت وگو با شبکه 
المیادین گفت: حضور آمریکا در سوریه از همان ابتدا غیرقانونی بود، آمریکا بطور 
مطلق با داعش نجنگید و حضور آن به نفع ملت سوریه و یا با موافقت دولت آن 

کشور نبود.
وی افزود: ما اطالعات کافی در رابطه با برنامه های آمریکا در سوریه نداریم به 

همین دلیل موضع مشخصی اتخاذ نمی کنیم.
وزیر امورخارجه کشورمان در ادامه خاطرنشان کرد: نگرانی ترکیه از عملیات 
تروریستی را درک می کنیم و هرگونه اقدام نظامی الزم است با هماهنگی دولت 
سوریه اتخاذ شود. ما همیشه به دوستانمان در ترکیه گفتیم که عملیات نظامی بدون 

موافقت دمشق نمی تواند به حل بحران کمک کند.
ظریف با اشاره به اینکه ایران آماده است تا امنیت منطقه مشترک باشد و هیچ یک 
از کشورها برعلیه کشور دیگری نباشند افزود: سعودی ها ده ها میلیارد دالر در جنگ 

یمن هزینه کردند اما چه چیزی را محقق کردند؟
وزیر امور خارجه کشورمان در رابطه با خروج آمریکا از برجام گفت: گزینه های 
زیادی بعد از خروج آمریکا از برجام داریم و هرگاه مصلحت ملی اقتضا کند این گزینه 

ها را به کار می گیریم.
وی در رابطه با نقش اروپایی ها در برجام گفت: اروپایی ها در اجرای تعهداتشان 
به توافق هسته ای ُکند عمل می کنند، ما منتظرشان نخواهیم ماند مگر اینکه گام 

های عملی اتخاذ کنند.

چاووش اوغلو:نتانیاهو و پ ک ک قاتل کودکان هستند

به دنبال ارجاع پرونده خاشقجی به سازمان ملل هستیم

وزیرخارجه ترکیه اعالم کرد: نتانیاهو در اتهام زنی علیه رئیس جمهوری 
کشورمان فراتر از حد خود گام برداشته است.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، مولود چاووش اوغلو وزیرخارجه 
ترکیه در جریان سفرش به تونس درباره جدال لفظی اخیر میان رهبران رژیم 
صهیونیستی و ترکیه گفت: این روزها نتانیاهو ناراحت ودلخور است زیرا فهمیده که 

نمی تواند سوریه را تجزیه کند.
وی ادامه داد: اسرائیل به همراه پ.ک.ک در نظر داشت که سوریه را تجزیه 
کنند. اکنون با سوءاستفاده از نام برادران کرد کشورمان علیه رئیس جمهوری ترکیه 

اتهام زنی می کند. پ.ک.ک و نتانیاهو هر دو قاتل کودکان هستند.
وزیر خارجه ترکیه در بخش دیگر اظهاراتش درباره پرونده قتل جمال خاشقجی 
روزنامه نگار واشنگتن پست گفت: تحقیقات ترکیه درباره این پرونده با قوت ادامه 
دارد. در این مسیر از عربستان سعودی می خواهیم که شفاف عمل کند. در حال 
حاضر کسانی که خاشقجی را کشته اند در عربستان سعودی به سر می برند. از سوی 
دیگر به همراه برخی از کشورهای دیگر به دنبال ارجاع این پرونده به سازمان ملل 

هستیم. اقدامات در این زمینه ادامه دارد.
چاووش اوغلو اضافه کرد: هنوز ما نیز نمی دانیم که جسد خاشقجی چه شده است. 

جواب این سوال را باید عربستان سعودی بدهد.

توافق با انحالل کنست و برگزاری انتخابات زودهنگام 
در آوریل

رهبران ائتالف حاکم رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه در نشستی با انحالل 
انتخابات زودهنگام در ماه آوریل موافقت  پارلمان این رژیم و برگزاری 

کردند.
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز، رهبران ائتالف حاکم رژیم 
صهیونیستی امروز  با برگزاری انتخابات زودهنگام و انحالل پارلمان این رژیم)کنست( 

موافقت کردند.
دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعالم کرد قرار است این 

انتخابات نهم ماه آوریل برگزار شود.
سخنگوی دفتر نتانیاهو اعالم کرد این تصمیم در جریان نشست اعضای ائتالف 
حاکم اتخاذ شد و حاضران توافق کردند پارلمان اسرائیل منحل و انتخابات زودهنگام 
در آوریل برگزار شود و تا آن زمان همکاری میان احزاب حاضر در دولت ادامه 

خواهد داشت.

تعدادی از نمایندگان مجلس افغانستان به تصمیم دونالد 
نظامی  نیروهای  خروج  برای  جمهوری  رئیس  ترامپ 
کشورش از افغانستان و اکنش تندی نشان دادند و در این 
بازنگری در پیمان  نماینده بدخشان خواستار  چارچوب 

امنیتی افغانستان با آمریکا شد.
مجلس نمایندگان افغانستان از زمان امضای پیمان امنیتی با 
آمریکا تاکنون مواضع دوگانه ای با حضور نیروهای خارجی داشته 
و حال که خروج نیمی از نظامیان آمریکا از افغانستان محتمل 
است، این رویه نمایان تر شده و برخی رفتن را فرصت و شماری 

آن را مشکل ساز می خوانند.
به گزارش ایرنا، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس نمایندگان 
افغانستان مانند نشست روز قبل ، خروج نیروهای آمریکایی از 
خاک افغانستان موضوع اصلی سخنرانی های جلسه بود و نماینده 
بدخشان این رخداد را به پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن 
مرتبط ساخت و ضمن انتقاد از آن خواستار بازنگری در مفاد این 

پیمان شد.
به گزارش ایرنا ، نماینده بدخشان با اشاره به تصمیم خروج 
نظامیان آمریکایی همراه شماری از نمایندگان خواستار بازنگری 
در پیمان امنیتی شد و گفت که در زمان امضای پیمان نمایندگان 
چنان عجله داشتند که به ما اجازه ندادند یک ساعت در باره 
چگونگی مفاد آن بحث کنیم و هر روز نتایج آن آشکارتر می شود.
»عبدالطیف پدرام« اضافه کرد : در آن زمان همه می گفتند 
افغانستان با امضای این پیمان به امنیت، توسعه و پیشرفت دست 
می یابد و برای همین همه برای امضای ان عجله کردند و کسی 

به عواقب آن فکر نکرد.
وی گفت: ما از اول می دانستیم که آمریکا و افغانستان دو کشور 
هم سطح نیستند و آنها به تعهدات حقوقی و نظامی خود در برابر 
کشورمان پایبند نخواهند ماند و به همین دلیل می خواستیم که 
پیمان بگونه ای امضا و تائید شود که ضمانت اجرایی بیشتری 

داشته باشد.
وی با اشاره به رفتار گروه طالبان در نشست 26 آذر ماه ابوظبی 
و رد گفت و گو با هیأت دولت وحدت ملی گفت: وضعیت کابل با 
زمان حکومت »دکتر نجیب اهلل« رئیس جمهوری وقت افغانستان 
پس از خروج نظامیان اتحاد جماهیرشوروی سابق مطابقت دارد و 
در آن زمان نیز مجاهدین که دریافته بودند، دولت نجیب اهلل در 
حال سقوط است حاضر به گفت و گو و صلح با آن دولت نشدند.

پدرام گفت که نجیب اهلل هم در آن زمان سیاست »مصالحه 
ملی« را پیشنهاد کرد و خواستار صلح و برگزاری انتخابات بود که 

مجاهدین آن را نپذیرفتند.
پدرام گفت که امروز هم طالبان در جایگاه همان مجاهدین قرار 

دارند و از گفت و گو با دولت خودداری می کنند.
به گزارش ایرنا، دولت وحدت ملی افغانستان در دومین روز 
پس از آغاز به کارش در سال 1393، پیمان امنیتی 26 ماده ای 
را با آمریکا امضا کرد که »حامد کرزی« رئیس جمهوری سابق 
افغانستان به اشکال مختلف تا پایان دوره ریاست جمهوریش از 

امضای آن خود داری کرد.
چکیده آن پیمان در حمایت همه جانبه آمریکا از افغانستان در 
نبرد علیه تروریست خالصه می شود اما این روزها صدای تردید 
در کارآمدی این پیمان از زبان اعضای مجالس سنا و نمایندگان 

افغانستان شنیده می شود.

»امان اهلل پیمان« یکی دیگر از نمایندگان مجلس افغانستان از 
تصمیم خروج آمریکا استقبال کرد و گفت که آمریکا کاری درستی 
انجام می دهد و دولتی را که طی 18 سال گذشته حمایت کرده 
است و قادر به اداره کشور و طرح توسعه و پیشرفت نیست را 

نادیده گرفته است.
وی از رهبران دولت و احزاب سیاسی افغانستان خواست که 
یک اجماع کلی را شکل دهند و با طالبان به توافقی برسند که 
جلو ادامه جنگ در کشور را بگیرد زیرا مردم افغانستان بجز پایان 

جنگ به هیچ چیز دیگری نیاز ندارند.
دیروز هم مجلس شاهد سخنان مشابه ای بود و »کمال ناصر 
اصولی« نماینده استان »خوست« گفته بود که آمریکایی ها بدون 
دعوت مردم افغانستان آمده اند و به بهانه دموکراسی حقوق بشر، 
توسعه و پیشرفت وارد این کشور شدند اما امروز بدون عملی کردن 

تعهدات خود افغانستان را ترک می کنند.
وی گفت که آنها باید به تعهدات خود علم می کنند و نیروهای 
افغان را بصورت درست تجهیز کنند تا آنها بتوانند در برابر مخالفان 
مسلح مبارزه کنند. »نصراهلل صادقی زاده نیلی« نماینده استان 
»دایکندی« هم گفت که آمریکا زمانی به افغانستان حمله نظامی 
کرد یا وارد این کشور شد که برج های تجارت جهانی، پنتاگون و 
کاخ سفید هدف حمله قرار گرفت وآنها برای مجازات عامالن عرب 

آن به افغانستان لشکر کشیدند.
وی گفت که آمریکا به افغانستان نیامد که مردم این کشور را به 
توسعه و پیشرفت برساند و امروز هم برای منفعت مردم افغانستان 
تصمیم به خروج نگرفته اند بلکه همه تصمیم های آنها مبتنی بر 
منافع آمریکاست و هرچه منافع آن کشور تقاضا کند همان را 

انجام خواهند داد.
صادقی زاده از مجلس انتقاد کرد که چرا در زمان امضا پیمان 

امنیتی با آمریکا به آنها مجال استدالل ندادند و دولت وحدت 
ملی هم با اعتماد بیش از حد باعث شد که در وضعیت کنونی 

گرفتار شویم .
»اهلل گل مجاهد« نماینده کابل در مجلس افغانستان هم بر این 
باور است که گفت و گوی صلح از دست افغان ها خارج شده و 
این آمریکاست که در باره صلح و جنگ افغان ها تصمیم می گیرد 
و افغان ها هیچ صالحیتی در این باره ندارند و به همین دلیل به 
آمریکایی ها هم نمی شود اعتماد کرد زیرا آنها تاکنون به تعهدات 
خود در قبال افغانستان عمل نکرده اند. آمریکا در سال 2001 
میالدی وقتی همراه با کشورهای عضو پیمان آتالنتیک شمالی 
موسوم به ناتو به افغانستان حمله کرد؛ حاکمیت طالبان را طی یک 
ماه ساقط و دولت موقت را بر اساس نشست بن در سال 2001 
میالدی بوجود آورد و خواسته های خود را برای دولت داری، اداره 

امور و نحوه مدیریت اقتصاد افغانستان تحمیل کرد.
تعداد نظامیان آمریکایی که زمان در افغانستان به بیش از 120 
هزار تن می رسید در سال 2014 میالدی و در پایان دولت »بارک 
اوباما« رئیس جمهوری سابق آمریکا به پنج هزار تن کاهش یافت 
و قرار شده که تا تأمین صلح تنها تعدادی نیرو برای تأمین امنیت 

سفارت آن کشور در کابل باقی بماند.
اما با سیاست جنگ طلبانه طالبان و به قدرت رسیدن دونالد 
از  آمریکایی  نظامیان  تنها  نه  و  شد  متوقف  رویه  این  ترامپ 
افغانستان خارج نشدند بلکه بر تعداد آنها افزوده ش و اکنون به 14 
هزار تن رسیده است و پایگاه های آنها که از شمار زیادی از استان 

ها مانند فراه جمع شده بود ، دوباره دایر شد.
جنگ  سازی  خصوصی   ، خورشیدی  سال 1397  اوایل  در 
افغانستان نیز در رسانه ها مطرح شد و »اریک پرینس« رئیس 
جنگ  که  خواست  ترامپ  از  واتر«  »بلک  خصوصی  شرکت 

افغانستان را به شرکت او واگذارد تا هم آمریکا به اهداف خود 
برسد و هم هزینه جنگ را از محل معادن افغانستان تأمین کند.

این طرح پرینس با مخالفت شدید مقامات دولت افغانستان و 
پنتاگون مواجه شد و ترامپ هم به آن پاسخ منفی داد اما این 
بحث پایان نیافت و هر از گاهی در رسانه ها از سرگرفته می شود.

حال که تصمیم جدید آمریکا در باره صلح و گفت و گو با طالبان 
با پشت سر گذاشتن نشست ابوظبی نمایان تر شده است و »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا در هفته گذشته اعالم کرد که می 
خواهد نیمی از 14 هزار سرباز خود را از افغانستان خارج کند باز 

بحث احتمال خصوصی سازی جنگ نیز قوت گرفته است.
روسیه و پاکستان از این تصمیم آمریکا استقبال کردند و گفته 

اند که این تصمیم آمریکا بخشی از خواسته های طالبان است.
»والدیمیرپوتین« رئیس جمهوری روسیه در این باره گفته است 
که آمریکا مجبور است افغانستان را بگونه ای کامل ترک کند و باید 

خواسته های طالبان مورد توجه قرار گیرد.
دولت افغانستان هم خروج بخشی از نظامیان آمریکایی را در 
وضعیت امنیتی و جنگ افغانستان بی تأثیر دانسته و گفته است 
که آنها در حال حاضر در جنگ هیچ سهمی ندارند که اثری در 
وضعیت آن داشته باشند. اما هنوزهم هستند افرادی که ادامه 
حیات دولت وحدت ملی افغانستان را وابسته به حضور و کمک 
نظامی آمریکا می دانند و تالش هایی انجام می دهند تا با اثبات 

تحلیل خود، تصمیم آمریکا را تغییر دهند.
واقعیت اما به گفته پدرام نماینده بدخشان آن است که آمریکا 
نمی تواند تا ابد در افغانستان باشد و افغان ها هم نباید بقای خود را 
در حضور آمریکا بدانند و به گفته »رحمت اهلل نبیل« رئیس سابقه 
اداره امنیت ملی افغانستان دولت وحدت ملی باید از خروج آمریکا 

به نفع خود استفاده کرده و صلح را تأمین کند.
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الوروف: تقابل با ایران برای حل مشکالت منطقه ای سیاستی خطرناک است
سفارت روسیه در آفریقای جنوبی به نقل وزیر امور خارجه روسیه اعالم کرد که مقابله با ایران به منظور حل تمامی مشکالت  منطقه ای سیاست خطرناکی است که به هیاهو در جهان اسالم منجر می شود. به گزارش ایسنا ، سفارت روسیه در 

آفریقای جنوبی در صفحه توییتر رسمی خود به نقل از سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه نوشت: این که بخواهیم به تمامی مشکالت منطقه ای از دید مقابله با ایران بنگریم، – همانند همان کاری که آمریکا و برخی از متحدانش می کنند- 
خطرناک است. این سیاستی خطرناک است که هیاهوی شیعه و سنی در جهان اسالم را به دنبال دارد.

اخبار  واکنش نمایندگان پارلمان افغانستان به تصمیم ترامپ اتفاق افتاد

افغانستان خواستاربازنگری پیمان امنیتی با آمریکا

ترامپ خطاب به اردوغان:

سوریه مال خودتان، کار ما تمام شد
مسئوالن آمریکایی جزئیات جدیدی از گفت وگوی تلفنی ترامپ با اردوغان 

درباره سوریه در 14 دسامبر را فاش کرده اند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری سی ان ان، یک مقام دولت آمریکا گفت 
که رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه در این مذاکره تلفنی درباره "همه 
مشکالتی که به دلیل حضور آمریکا در عراق و سوریه به وجود آمده" گفت وگو 

کرده است.
این منبع اضافه کرد: ترامپ در پاسخ گفته است باشه،)سوریه( مال خودتان، کار 
ما تمام شده است. پس از این مذاکرات تلفنی ترامپ تصمیم خود را مبنی بر خروج 

نیروهای آمریکایی از سوریه اعالم کرد.
یک منبع مطلع از این تماس تلفنی گفت، اردوغان در این تماس تلفنی به ترامپ 
اعالم کرده بود که آمریکا باید نیروهای خود از سوریه را خارج کند، زیرا داعش تقریبا 

در این کشور شکست خورده است.
وی ادامه داد: اردوغان این تعهد را داده است که مبارزه علیه داعش را ادامه داده 

واین گروه را شکست دهد.

همچنین یک مقام ارشد کاخ سفید اعالم کرد: اردوغان به ترامپ قول داده است که 
ترکیه کار داعش را یکسره خواهد کرد. اردوغان به رییس جمهور آمریکا گفته است" 

در واقع به عنوان دوست شما من در این باره قول می دهم.
بنا بر این گزارش، اردوغان گفته که ترامپ به او گفته است آیا شما می توانید داعش 
را از این ناحیه پاسخ سازی کنید؟ و او در پاسخ گفته است، "ما در گذشته این کار 
را کرده ایم و اکنون نیز با حمایت لجستیک از سوی شما می توانیم این کار را انجام 

دهیم." برهمین اساس آنها شروع به خروج از سوریه کردند.
مقدمات  ما  تلفنی  تماس  این  در  انجام شده  مذاکرات  براساس  داد:  ادامه  وی 

برنامه ریزی پاک سازی عملیات داعش از سوریه را آغاز کردیم.
همچنین ترامپ بعد از این مذاکرات تلفنی در پیامی در توییتر نوشت: من مذاکرات 
سازنده و طوالنی با پرزیدنت اردوغان داشتم. ما درباره داعش سرمایه  گذاری ها و 
همکاری های مشترک در سوریه و خروج هماهنگ شده نیروهای آمریکا از این ناحیه 
مذاکره کردیم. بعد از چندین سال آنها به خانه می آیند. همچنین ما درباره توسعه 

تجارت میان دو کشور مفصل گفت وگو کردیم.

'سوزان رایس' مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا در یادداشتی 
از  برای خروج  گیری  تصمیم  با  نوشت:  تایمز  نیویورک  در 
سوریه؛ ضربه ای که 'ترامپ' بر امنیت ملی آمریکا و متحدانش 

زد؛ هیچکدام از دشمنان خارجی آمریکا نزدند.
به گزارش ایرنا ، در این یادداشت که روز یکشنبه در نیویورک تایمز 
منتشر شد ؛ آمده است : با خروج سربازان آمریکایی از سوریه؛ امنیت 
آمریکا و متحدانش در جهان به خطر خواهد افتاد و اسرائیل در مقابل 
دو دشمن قسم خورده اش، ایران و 'حزب اهلل' یکه و تنها خواهد ماند.
'رایس' که هر از گاهی در ستون دیدگاههای نیویورک تایمز مطلب 

می نویسد؛ در این نوشتار آورده است:
از سال 1947 که 'قانون امنیت ملی' آمریکا به تصویب رسید تا به 
امروز؛ در هیچ مقطعی از تاریخ آمریکا همچون امروز؛ اینقدر پروسه 
) فرآیند( تصمیم سازی در حوزه امنیت ملی آمریکا در هم شکسته 

نشده بود.
رئیس جمهور ' ترامپ' دستور عقب نشینی همه 2 هزار سرباز 
آمریکایی حاضر در سوریه و همچنین خروج 7 هزار سرباز آمریکایی 
حاضر در افغانستان را داده است. هیچ تصمیمی به اندازه این تصمیم 
گیری؛ ثابت نمی کند که پروسه تصمیم سازی در حوزه بسیار مهم 

امنیت ملی؛ چقدر ناکارآمد و خطرناک شده است.
رئیس جمهور در حالی این دو تصمیم همزمان را گرفته است که 
همه مشاورانش بدون استثنا با آن مخالف بودند. این تصمیم، افق نگاه 

همه متحدان ما را و نیزه کنگره را کور کرد.
به  نفیس  بود  ای  تصمیم هدیه  این   : افزاید  می  رایس  سوزان 

دشمنان ما؛ از روسیه و ایران گرفته تا 'حزب اهلل' و 'طالبان'.
این تصمیم گیری نسنجیده؛ هزینه هایی بس گزاف به همراه دارد 
که اولین آن استعفای ' جیم متیس' وزیر دفاع بود. متیس؛ یکی از 
آخرین مقامات بلندپایه دولت است که خود را متعهد می دانست از 
شأن و منزلت رهبری جهانی آمریکا و ائتالفهایی که آمریکا در آنها 

مشارکت دارد؛ حفظ و پاسداری کند.
رئیس جمهور ترامپ چهارشنبه گذشته در یک توئیت حیرت آور 
اعالم کرد که 'داعش' شکست خورده است و باید نیروهای آمریکایی 

هرچه سریعتر از سوریه برگردند.
مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا خاطر نشان کرد : اما همه می دانند؛ 
داعش شکست نخورده ، بلکه فقط به حد چشمگیری ضعیف شده 
است. 'پنتاگون' تخمین زده است که تعداد 2000 تا 2500 رزمنده 
داعش همچنان خطه هایی را در جنوب شرق سوریه در کنترل خود 
دارند، ضمن آنکه دهها هزار تن دیگر از این رزمندگان در جای جای 

خاک دو کشور سوریه و عراق پخش اند.
بسیاری از این جنگجویان درون جمعیت ذوب شده اند و امکان 
آن را دارند که دوباره سر بر آورند. این یک فرض نیست. واقعیت 
دارد. پیش از این هم بعد از خروج آمریکا در سال 2011 از عراق 

همین اتفاق افتاد.
اآلن در این مقطع حساس تاریخ؛ مسئله مهم این است که در 
شهرها و تمامی نواحی ای که از چنگال داعش خارج شده است، یک 
ثبات نسبی برقرار شود. جدا شدن و فرار کردن از سوریه، فقط به نفع 

تیزه جویان، ' بشار اسد' ، ترکیه، روسیه و ایران تمام می شود.

» ما با این تصمیم گیری داریم متحدان کردمان را به حال خود 
رها می کنیم و آنها را در برابر حمالت ترکیه، آسیب پذیر می سازیم. 
درحالی که همین کردها بودند که سهم بسزایی در از توان انداختن 

داعش داشتند.
با این تصمیم گیری؛ ما به متحدان انگلیسی و فرانسوی خود که 
نیروهایی را در این میدان رزم آرایش داده بودند پشت کردیم. ما به 
ائتالفی هم که با زحمت فراوان با مشارکت افزون بر 70 کشور ساخته 
شده بود تا با داعش بجنگد، هم پشت کردیم. ما حتی اینقدر شرط 
ادب را رعایت نکردیم که راجع به این تصمیم گیری با این متحدان 

مشورت کنیم.«
در این یادداشت آمده است : با این تصمیم گیری، ما همین اندک 
نفوذ باقی مانده ای که برای ساختن آینده کشور در هم شکسته 

سوریه داشتیم را هم از دست دادیم.
رئیس جمهور ترامپ؛ همزمان با تصمیم گیری در مورد سوریه؛ 
تصمیم مشابهی هم در مورد افغانستان اتخاذ کرد و همه متحدان 
ما در 'ناتو' را شوکه کرد. این متحدان از همان روزهای پس از 11 
سپتامبر، نیروهایشان را هم صف با نیروهای ما به افغانستان گسیل 

کردند.
این تصمیم گیری؛ حتی دستان دولت افغانستان را آن هم در 
آستانه برگزاری انتخاباتی بس خطرناک که سال آینده برگزار می 

شود، در حنا گذاشت.
سوزان رایس می نویسد : با این عقب نشینی خودسرانه و عجوالنه، 
طالبان بیشتر از قبل قوت خواهد گرفت و برعکس، همه تالشهای 

دیپلماتیک برای پرش به سمت فتح باب گفت وگوهای آشتی ملی 
هم نقش بر آب شد. حاال اینجا میدان برای مانوور قدرت دادن روسیه 

و چین کامال باز شد.
مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا با بیان این نکته که به دو علت؛ 
دستگاه تصمیم سازی ما از هم فروپاشیده است ؛ می نویسد : اول 
اینکه؛ به نظر می رسد 'جان بولتون' مشاور امنیت ملی به ندرت 
همکارانش در کابینه را گرد هم می آورد و تشکیل جلسه می دهد 

تا با ایشان مهمترین موضوعات مملکت را مرور کند.
بازیگران کلیدی در یک چنین نشست های مهم و سرنوشت 
ساز حضور ندارند. به عنوان مثال گفته شده است که رئیس ستاد 
مشترک ارتش در نشست سرنوشت ساز در مورد سوریه حضور 

نداشته است.
پست بسیار مهم جانشین مشاور امنیت ملی خالی است و بولتون 
هیچ فردی را برای احراز آن معرفی نکرده است. مقامی که در این 
پست قرار می گیرد وظیفه اش ایجاد هماهنگی میان اژانس های 
مختلف امنیت ملی حین تهیه پیش نویس و اجرای سیاستها در 

این حوزه است.
بولتون خودش مسئولیت مستقیم رسیدگی به همه چیز را برعهده 
می گیرد از حمالت سایبری و حمالت تروریستی گرفته تا گردبادها 
و بیماریهای واگیر. در حالیکه سابق بر این یک مقام عالیرتبه دیگر 
در کاخ سفید این امور را رتق و فتق می کرد. بولتون بیش از همه 
مقامهای سلف خود تا به حال سفر خارجی داشته است. گویا او 

منصبی چند منظوره دارد.

 واکنش مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا به خروج نظامیان این کشور از سوریه

رایس : ترامپ امنیت ملی آمریکا را به خطر انداخته است


