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ميخاييل بوگدانوف، معاون وزير خارجه روسيه اعالم كرد در تالش است در مذاكرات سوريه بين تهران و واشنگتن نقش ميانجي بازي كند. به گزارش فارس به نقل از اينترفاكس، »بوگدانوف« همچنين خاطرنشان كرد كه 
نزديك كردن ديدگاه هاي ايران و امريكا به يكديگر دشوار است و نبايد در اين مورد درگير توهم بود. بوگدانوف همچنين گفت موضوع استقرار نيروهاي امريكايي در مناطق كاهش تنش در سوريه مساله اي است كه بايد 
درباره آن با دمشق توافق شود. معاون وزير خارجه روسيه گفت كه بعد از حذف تروريست ها در سوريه، بايد شوراهاي محلي براي مناطق آزاد شده تشكيل شوند، اما آنها نبايد جايگزين مقام هاي مسوول آن كشور شوند. 
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تسليحكردهايسوريه،روياي
اردوغانرابربادداد

انتخابات ديپلماتيك در ايرانترامپ به دنبال باج خواهي از تركيه 
ه��م  د ز يا ه  ر و د ت  ب��ا نتخا ا
رياس��ت جمهوري اس��امي ايران از 
جهات گوناگون حايز اهميت اس��ت. اوضاع منطقه، 
نتيجه حاصله از انتخابات اي��االت متحده امريكا نه 
صرف���ا از حيث رياس��ت دونالد ترام��پ بلكه براي 
حاكميت تفكر تندرو بر فضاي سياس��ي اين كشور، 
اوضاع و احوال منطقه، وضعيت خاص سوريه، عراق 
و يمن، مقابله عربستان و دولت سعودي و دوران پسا 
برج��ام و عوارض و آثار ناش��ي از آن در داخل ايران و 
البته منطقه و فرامنطقه )بين الملل( جملگي موجبي 
اس��ت براي تمايز ويژه و اهميت خ��اص اين دوره از 
انتخابات رياست جمهوري در سال يكهزار و سيصد 
و نود و شش در ايران. همه اين موارد كه دليلي است 
براي اين تمايز، همه ناگزير از تدوين و تعيين و تعريف 
يك راهبرد دقيق براي سياس��ت خارجي جمهوري 
اس��امي ايران اس��ت كه ضرورتا نيازمند اجتناب از 
تنش اس��ت. تمام اين ميسر نيس��ت مگر از طريق و 
وسيله ديپلماس��ي كه چون رزمي است در غبار. به 
همين دليل بي ترديد و ش��ايد با يقين بتوان چنين 
ادعا كرد: انتخابات دوره يازدهم رياس��ت جمهوري 
متاثر از ديپلماس��ي و رييس جمهور يازدهم ناگزير 
از رعايت ديپلماس��ي هوش��مندانه و سراسر خرد و 
عقل گرايي است. اين س��خن هرگز در وراي مفهوم 
خودش هم معناي وادادگي و تساهل به معناي انفعال 
و تسليم نيست. بلكه داللتي دارد بر ضرورت يك طرح 
منسجم ديپلماتيك براي فايق آمدن بر چالش هاي 
موجود و آنچه در انتظار رييس جمهور بعدي نشسته 
مانند طرح معلق تش��ديد تحريم ها در سناي اياالت 
متحده امريكا تا زمان جلوس رييس جمهور آينده بر 
مسند رياست جمهوري. تجربه موفق دولت مستقر 
در به س��رانجام رس��اندن يك نب��رد ديپلماتيك در 
فرآيند مذاك��رات منجر به تدوي��ن و امضاي توافق 
مه��م بين المللي برجام از يك س��و گواهي اس��ت بر 
اينكه سياس��ت ورزي و اتكاي به فرآيند هوشمندانه 
ديپلماتيك نه تنها مي تواند منافعي را براي كش��ور 
و حتي منطق��ه و فراتر از آن، جه��ان فراهم آورد؛ از 
سوي ديگر به خوبي تجربه موفقي است كه مي تواند 
نقشه راهي باشد براي حل و فصل مناقشات موجود، 
رتق و فت��ق چالش هاي مبتا به، تامين مصالح ملي، 
حفظ منافع كش��ور و اعاده حقوق تقويت ش��ده كه 
بعض��ا در مواجهه با جه��ان و مقابله با دني��ا از ملت 
ايران و اين س��رزمين س��لب ش��د. تجربه اي كه به 
وسيله آن حقوق هسته اي ايران به رسميت شناخته 
ش��د و آزادي ايران براي ورود به فن��اوري منطبق با 
قوانين بين المللي پذيرفته ش��د و محدوديت ايران 
در اين فعاليت منحصر ش��د به ن��ص قواعد و قوانين 
بين المللي ب��ه جاي س��ليقه هاي قدرت هاي بزرگ 
ك��ه در بس��ياري موارد زمينه اي ش��دند ب��راي باج 
خواهي و وسوس��ه اي براي ژاژخواه��ي دولت هايي 
ك��ه براي مطالبه م��ن غيرحق خود، ه��ر بهانه اي را 
فرصت مغتنمي به حس��اب مي آورند. به اين ترتيب 
ديپلماسي از دو جهت بر اين انتخابات سايه افكنده 
است؛ نخس��ت: امكان مقايسه توس��ل به روش هاي 
مس��المت آميز مبتني بر ديپلماس��ي ب��ا روش هاي 
تهاجمي براي ارتب��اط با دنيا. دوم: انتخاب برنامه اي 
كه در برگيرنده يك سياست خارجي كارآمد مبتني 
بر اصول و روش هايي ك��ه برآورنده حداكثر منافع با 
حداقل هزينه هاست. وجه مشترك و قدر متقن تمام 
اين روش ها ديپلماسي است. بلوغ سياسي جامعه و 
تغيير خواسته بخش قابل توجهي از جامعه از مسائل 
صرفا اقتصادي به امور باالدستي و بنيادي موضوعي 
است كه در فرآيند انتخاب و انتخابات تاثير گذاشته 
اس��ت. اين بخش از جامعه كه غالبا بخش متوسط و 
متوسط باالي جامعه هستند واجد تحصيات عاليه 
و خواهان ارتقاي س��طح كيفي زندگي خود هستند. 
مثا ش��ايد براي نخستين مرتبه باش��د كه محيط 
زيست به دغدغه نامزد هاي رياست جمهوري ومطالبه 
مردم تبديل شده است. اين يعني دلهره معاش فقط 
مقصود انتخاب كنندگان نيست و انتخاب شوندگان 
بايد به موضوعاتي فراتر از نان انديش��ه كنند. وقتي 
نان تنها مس��اله مهم نباشد و آرامش و امنيت و صلح 
مطم��ح نظر مردم قرارگي��رد. به خاطر اين مس��اله 
ديپلماسي آش��كار و پنهان بر انتخابات سايه افكنده 
است. ديپلماسي روش مطمئن و قابل اعتنايي است 
براي حل بحران و عبور از آن به عاوه اينكه؛ نخست 
مبنايي حقوقي دارد و قواني��ن حقوق بين الملل آن 
را نه تنها تش��ويق كرده بلكه آن را به عنوان راه حلي 
موثر براي حل و فصل بحران هاي بين المللي پذيرفته 
است. دوم؛ راهي است كم هزينه و به نسبت بسياري 
از روش هاي ديگر نزديك تر براي رس��يدن به هدف 
و آنچه براي يك كش��ور مطلوب اس��ت. ديپلماسي 
ابزاري است موثر كه اسناد تحليل برنده حقوق كشور 
را كه به غلط كاغذ پاره انگاشته شده بودند را از حيظ 
انتفاع س��اقط كند. در واقع ديپلماسي همان قيچي 
برنده اي بود كه براي بريدن كاغد س��اخته وپرداخته 
ش��د. قرار گرفتن پرون��ده برجام در مح��ور مناظره 
سياس��ي – فرهنگي نامزد هاي رياست جمهوري به 
اين معناس��ت كه چگونه ديپلماسي مد نظر منتخب 
يازدهم خواهد بود؟ اينگونه برجام توانسته اثري ديگر 
از خود بر جاي بگذارد؛ معياري گرديده براي تشخيص 
سياس��ت خردورزانه و فعال از سياستي آشفته و توام 
با تهاجم. ديگر آنكه انتخابات پي��ش رو را آميخته با 
ديپلماسي كرده اس��ت. در هر دو حالت محكي شده 
است مطمئن براي تشخيص! به همين دليل در اين 
انتخابات تمام شش نامزدي كه براي جلوس بر كرسي 
رياس��ت جمهوري خود را به ميانه مي��دان آورده اند 
نا خواس��ته ناگزير از اعام موض��ع در برابر اين توافق 
قرن هستند. اينچنين تعيين موضع از حيث سياسي 
الزاما به معناي اين نخواهد بود كه منتخب بعدي بايد 
آن را س��ند مقدس پنداش��ته و آن را وحي ُمْنزل در 
نظر بگيرد اگرچه از حي��ث حقوقي مكلف به رعايت 
آن است، ليكن اهميت اين اعام موضع در اين است 
ك��ه نگرش و نحوه مواجهه كانديداها را در سياس��ت 
خارجي مشخص و آشكار مي كند. به اين ترتيب نقش 
و اهميت ديپلماسي در اين انتخابات به خوبي برجسته 
و چش��مگير اس��ت. اين نقش در مطالبه مردم نيز به 
خوبي قابل فهم اس��ت و به اين اعتبار ش��ايد بي ربط 
نباشد كه اين انتخابات را انتخاب ديپلماتيك بدانيم. 

  س�وريه نيروهاي دفاع ملي خ�ود را در مرز اردن 
مستقر مي كند

  ترام�پ: نمايندگان دولت م�ن نمي توانند دقيق 
صحبت كنند

  شهادت جوان فلسطيني به ضرب گلوله نظاميان 
صهيونيست در رام اهلل

  مذاكرات بروكس�ل و واشنگتن درباره منع حمل 
لپ تاپ در پروازهاي امريكا

  تظاه�رات بحريني ه�ا در محكوميت اس�تمرار 
محاكمه آيت اهلل عيسي قاسم

  منطقه »االصالح« در موصل آزاد شد
  همه پرسي استقالل كردستان عراق در ماه اكتبر 

يا نوامبر برگزار مي شود
  الوروف: از استقرار ناظران امريكايي در سوريه با 

موافقت دمشق استقبال مي كنيم
  تظاهرات دامنه دار در ونزوئال  ادامه دارد

هشدار ترامپ به رييس 
سابق اف بي آي

دونال��د ترام��پ، رييس جمهوري امري��كا به جيمز 
كوم��ي، رييس بركنار ش��ده پليس ف��درال امريكا 
- اف ب��ي آي - گفت��ه اس��ت از افش��اي محت��واي 
گفت وگوهاي شان به رس��انه هاي خبري خودداري 
كند. آقاي ترام��پ در مطلبي در توييتر خود در روز 
جمعه، 22 ارديبهش��ت نوش��ت: »بهتر است جيمز 
كومي قبل از اينكه درز مطلب به مطبوعات ش��روع 
كند، اميدوار باشد كه نواري از گفت وگوهاي ما وجود 

نداشته باشد.« 
اين هش��دار ظاهرا در واكنش ب��ه گمانه زني برخي 
رس��انه ها در م��ورد علت تصمي��م رييس جمهوري 
امريكا به بركناري آقاي كومي نوش��ته ش��ده است. 
عصر سه ش��نبه، دفت��ر رييس جمه��وري امريكا در 
بياني��ه اي اعام كرد كه رييس جمهوري بر اس��اس 
توصيه وزير دادگستري و معاون وزارت دادگستري 
تصميم به اخراج رييس اف. بي. اي گرفته اس��ت. در 
نامه آقاي ترامپ، نظر وزير دادگستري در مورد عدم 
شايس��تگي رييس اف بي آي دليل اخ��راج او عنوان 
شده است. اخراج آقاي كومي انتقادات و سواالتي را 
در مورد انگيزه تصميم رييس جمهوري در پي داشته 
اس��ت. برخي اعضاي حزب دموكرات اين س��وال را 
مطرح كرده اند كه آيا اين تصميم با تحقيقات رييس 
اف ب��ي آي در مورد اعمال نفوذ روس��يه در مبارزات 
انتخاباتي رياست جمهوري ارتباط داشته است يا نه؟ 
بعضي منابع نيز بدون توجه به علت بركناري رييس 
اف ب��ي آي، نحوه اعام تصمي��م رييس جمهوري را 

غيرعادي دانسته و مورد انتقاد قرار داده اند. 

رس��انه هاي تركيه مي گوين��د، بي��ش از 50 نفر از 
كاركنان س��ابق بازار بورس استانبول روز جمعه 12 
مه )22 ارديبهشت( در اين كشور بازداشت شده اند. 
روزنامه »خبرترك« در وب سايت خود گزارش داد 
كه اين افراد به ارتباط با فتح اهلل گولن، روحاني ترك 
ساكن امريكا و منتقد دولت اردوغان متهم شده اند. 
دول��ت تركيه گولن را عامل اصل��ي كودتاي نظامي 
نافرجام ماه جوالي در اين كش��ور در س��ال 2016 
مي داند. گولن اين اتهام را رد كرده اس��ت. اين افراد 
طي عمليات غافلگيركننده و گسترده پليس در صبح 

جمعه 12 مه بازداشت شدند. 
خبرگزاري دولتي آنادولو نوش��ته اس��ت كه 45 نفر 
ديگر نيز دست كم در 6 استان كشور تحت پيگرد قرار 
دارند. خبرترك نوشته است، در چارچوب تحقيقات 
مربوطه براي بيش از 100 نفر قرار بازداش��ت صادر 

شده است. 
از كودتاي تركيه به اي��ن طرف حدود 113هزار نفر 
در ارتباط با جنبش فتح اهلل گولن بازداشت شده اند. 
بيش از 47هزار نفر از اين افراد به گفته دولت تركيه 
در حال حاضر در بازداش��ت موقت به س��ر مي برند. 
حدود 145ه��زار تن از كس��اني كه در اس��تخدام 
دس��تگاه قضايي، پليس و ارتش بودند نيز در همين 

رابطه اخراج يا تعليق شده اند. 
يك هفته پيش گزارش هاي تلويزيوني حاكي از آن 
ب��ود كه بيش از 100 قاضي و دادس��تان ديگر نيز از 

كار بركنار شده اند. 

دولت امريكا اعام كرده با فروش س��امانه هاي دفاع 
هوايي پاتريوت به ارزش تقريبي دو ميليارد دالر به 

امارات متحده عربي موافقت كرده است. 
به گزارش ايس��نا، به نقل از س��ي ان ان، بر اس��اس 
يك بيانيه آژانس هم��كاري امنيتي- دفاعي امريكا 
كه س��ازمان ناظر بر فروش س��اح هاي اين كشور 
به طرف هاي خارجي اس��ت، اين س��امانه ها شامل 
60 س��امانه پاتريوت پي اي س��ي-3 و 100 موشك 
جي اي ام- تي اس��ت كه در اختيار ام��ارات متحده 
عربي به عنوان همپيمان منطقه اي واش��نگتن قرار 
مي گيرد. پنتاگون به كنگ��ره امريكا اطاع داده كه 
اين اقدام در راستاي سياست خارجي و امنيت ملي 
امريكاس��ت و به امنيت يك متحد مهم واش��نگتن 
كه عامل ثبات و پيش��رفت اقتصادي منطقه اس��ت 

كمك مي كند. 
با اين وجود كنگ��ره امريكا باي��د برنامه فروش اين 
موش��ك ها به امارات متح��ده عرب��ي را تاييد كند. 
اين خبر حدود دو هفته پيش از سفر دونالد ترامپ، 
رييس جمهوري امري��كا به خاورميانه و بازديدش از 
عربستان سعودي و اسراييل اعام شده است. امريكا 
در تجهي��ز كش��ورهاي عربي هم��واره نگراني هاي 
اس��راييل را در نظر مي گيرد و ساح هايي در اختيار 
كش��ورهاي عرب متح��دش كه »برت��ري كيفي« 
تس��ليحات ارت��ش اس��راييل را مختل كنن��د قرار 
نمي دهد.امريكا در تابستان س��ال 2015 ميادي 
با فروش 600 موش��ك پاتريوت پي اي س��ي-3 به 

عربستان سعودي موافقت كرد. 

موافقت امريكا با قرارداد 
دو ميليارد دالري فروش 

پاتريوت به امارات

بازداشت ده ها تن از كاركنان 
سابق بورس استانبول

چهره ها- خبرها

سرخط خبرها نگاه روز  خاورميانه

تناقضدراهداف
گرچ�ه به نظر مي رس�د 
كه تركي�ه و امري�كا در 
پرونده سوريه همپيمان 
هس�تند ام�ا واقعي�ت 
خ�الف آن اس�ت، اي�ن 
ب�ه آن معن�ا نيس�ت كه 
آن�كارا و واش�نگتن ب�ا 
هم دش�من هس�تند اما 
اه�داف و پروژه هاي اين 
دو كش�ور در خص�وص 
س�وريه در تناقض است 
حت�ي اگ�ر در زمين�ه 
مخالفت با بش�ار اس�د، 
رييس جمه�ور س�وريه 
توافق نظر داشته باشند.

چن��د روز مان��ده به س��فر 
رج��ب طي��ب اردوغ��ان، 
رييس جمه��ور تركيه به اي��االت متحده و 
در حالي كه مسووالن بلندپايه تركيه مانند 
رييس س��تاد مش��ترك و رييس سازمان 
اطاعات اين كش��ور در واشنگتن در حال 
مقدمه چيني براي س��فر اردوغان هستند، 
دونال��د ترام��پ رييس جمه��ور امريكا در 
اقدامي غير منتظ��ره تاكيد كرده كه حجم 
حمايت تسليحاتي از نيروهاي مسلح كرد 
موجود در س��وريه را افزاي��ش خواهد داد. 
گرچه واشنگتن از بهانه مبارزه با تروريسم 
براي پيشبرد مقاصد خود در خاورميانه به 
ويژه در س��وريه و عراق اس��تفاده مي كند، 
رييس جمهور امريكا تاييد كرده كه اين اقدام 
در راستاي آماده سازي براي نبرد رقه صورت 
مي گيرد. تركي��ه تاكنون باره��ا به امريكا 
پيشنهاد داده كه مي تواند نيروهاي ارتش 
خود را براي حضور در عمليات هاي نظامي 
در سوريه اعزام كند. اين كشور كه پيش تر 
حضور جنجالي در خاك  عراق نيز داش��ته، 

مدعي اس��ت با حضور نظامي در س��وريه و 
عراق خاك خود را از نفوذ تروريس��ت ها در 
امان نگه مي دارد در حالي كه يكي از اهداف 
آنكارا براي اي��ن اقدام جلوگيري از رش��د 
گروه هاي كرد مس��لح در نزديكي مرزهاي 
تركيه اس��ت. تركيه معتقد است نيروهاي 
مسلح كرد در سوريه ادامه دهنده راه حزب 
كارگ��ران كردس��تان )پ ك ك( اس��ت و 
كردهاي مسلح س��وري از حاميان عبداهلل 
اوجاالن، س��ركرده اين گروه هس��تند كه 
همين دو موضوع براي اينكه خشم تركيه 
از اقدام ترامپ برانگيخته شود كافي است. 
در همين راستا محمود علوش، روزنامه نگار 
لبناني معتقد است مساله اي كه در شرايط 
موجود براي تركيه اهميت دارد اين اس��ت 
كه بداند آيا پرونده تسليح كردهاي سوريه 
بسته ش��ده يا نه، او با طرح اين پرسش كه 
آيا ترامپ با اهرم تس��ليح كردهاي سوريه 
در حال اعمال فش��ار بر تركيه است، ادامه 
مي دهد: اگر تصميم واشنگتن براي تقويت 
حمايت هاي نظامي از كردها نهايي باش��د 
اين ضربه سنگيني از سوي امريكا به تركيه 
خواهد بود و تمام تاش هاي دولت اردوغان 

براي جلب نظر رييس جمهور جديد امريكا 
را بر باد خواهد داد و حاكي از آن اس��ت كه 
استراتژي واشنگتن در قبال تركيه تفاوتي 

با دوره اوباما نخواهد داشت. 
پروژه امريكا براي تجزيه سوريه

زمانبندي اي��ن اقدام امري��كا نيز تصادفي 
نيس��ت و نش��ان مي دهد كه ترامپ تاش 
مي كند خواس��ته ها و مطالبات خود را تنها 
چند روز پيش از نشس��تي كه قرار اس��ت 
با اردوغان در واش��نگتن داش��ته باشد به 
تركيه اباغ كرده است و ترامپ به اردوغان 
مي گويد كه قرار نيست هر توافقي كه ميان 
آنكارا و واشنگتن صورت مي گيرد به قيمت 
پايان شراكت ُكردها و امريكا تمام شود. هر 
كسي ديدگاهي خاف اين مساله داشته در 
اشتباه است زيرا امريكا هرگز از كارت ُكردها 
كه يكي از نقاط ثقل واشنگتن در سوريه به 
شمار مي رود دست نخواهد كشيد و وقتي 
به نقش��ه حضور نظامي امريكا در س��وريه 
نگاهي بيندازيم متوجه خواهيم شد كه در 
بخش هايي كه ُكردها حضور دارند محصور 
شده اس��ت به همين دليل كم كردن نقش 
ُكردها در س��وريه به معناي كم كردن نفوذ 

امريكا در پرونده اين كش��ور خواهد بود. از 
س��وي ديگر تركيه حدود يك ماه گذشته 
مواضع گروه هاي ُكرد را در س��وريه و عراق 
بمباران كرده اس��ت تا اين پيام را به امريكا 
بدهد كه در اين مساله حاضر به عقب نشيني 
نيست و حتي آماده  است كه به اقدام نظامي 
در اين مورد تن بدهد و اگر امريكا و روسيه 
بخواهند عمليات س��پر ف��رات تركيه را در 
نزديكي ش��هر منبج متوقف كنند كس��ي 
نمي تواند پيش بيني كند كه با ورود ارتش 
تركيه به شمال سوريه چه نتايجي ممكن 
است به بار بيارد. به گفته تحليلگر لبناني اگر 
بخواهيم با اين فرض كه همه گزينه ها روي 
ميز اس��ت به اين مساله نگاه كنيم، محدود 
كردن حضور نظامي تركيه در سوريه كه به 
گفته آنكارا بحث امنيت ملي اين كش��ور را 
تامين مي كند، از سوي امريكا ممكن است به 
رويارويي نظامي تركيه و امريكا منجر شود. 
تحليلگر لبناني تاكيد ك��رد گرچه به نظر 
مي رس��د كه تركي��ه و امري��كا در پرونده 
سوريه همپيمان هستند اما واقعيت خاف 
آن اس��ت، اين به آن معنا نيست كه آنكارا و 
واشنگتن با هم دشمن هستند اما اهداف و 
پروژه هاي اين دو كشور در خصوص سوريه 
در تناقض است حتي اگر در زمينه مخالفت 
با بشار اس��د، رييس جمهور سوريه توافق 
نظر داش��ته باشند. بر اس��اس اين گزارش 
دليل اينكه در طول چند س��ال گذش��ته 
تركيه بيش از گذشته به مسكو نزديك شده 
و از واش��نگتن دورتر ش��ده است اين است 
كه با وجود تضاد منافع روس��يه با تركيه در 
پرونده سوريه اما مسكو خواسته هاي تركيه 
را درك كرده است. واقعيت تلخي كه تركيه 
بايد آن را درك كرده و بر اس��اس آن اقدام 
كند اين اس��ت كه در ش��رايط فعلي پروژه 
امريكا در سوريه از تمركز بر بركناري بشار 
اسد گسترده تر است و واشنگتن مي خواهد 
با حمايت  از ُكردها و ايجاد حكومت فدرالي 
در اين كش��ور زمينه را براي تجزيه سوريه 
فراهم كند. ش��ايد اين مساله يكي از داليل 
موافقت تركيه و حضور فعال اين كشور در 
آستانه در كنار ايران و روسيه باشد كه منجر 
به امضاي توافقي براي ايجاد مناطق كاهش 
تنش شد، نمي توان تصوري جز اين داشت 
كه ترامپ به دنبال باج خواهي از تركيه است 
و بدون شك واشنگتن دنبال اين است كه 
هر آينده اي كه براي سوريه متصور شده را 

بر تركيه تحميل كند. 
از س��وي ديگر روزنامه العرب نيز نوش��ته 
اين اقدام امريكا همه آرزوهاي تركيه براي 
تغيير مواض��ع دولت ترام��پ در خصوص 
پرونده را بر ب��اد خواهد داد. پيش از اين نيز 

بعد از حمله جنگنده هاي تركيه به مواضع 
ُكردها در سوريه، واشنگتن اعام كرده بود 
كه بر نقش آفريني ُكردهاي س��وريه اصرار 
دارد. بر اس��اس اين گزارش كارشناس��ان 
معتقدند با توجه به اينكه امريكا در طول دو 
سال گذشته پايگاه هاي نظامي جديدي در 
شمال سوريه و به صورت مشخص در منطقه 
كوباني و حومه حلب و حسكه كه در كنترل 
ُكردهاي مسلح س��وري است احداث كرده 
ديگر ب��ه پايگاه نظام��ي انجرلك در تركيه 
نيازي ندارد و بر همين اساس اردوغان ديگر 
چيزي ندارد كه بتواند به وسيله آن امريكا را 
راضي كند تا از حمايت از ُكردهاي مس��لح 
دست بكش��د.يك مس��وول امريكايي كه 
نخواست نامش فاش شود به رسانه ها گفته 
است تس��ليحاتي كه قرار است به ُكردهاي 
سوريه داده شود شامل ساح سبك، ذخاير 
توپخانه اي، خودروهاي زرهي و تجهيزات 
مهندس��ي نظامي مي ش��ود كه به صورت 
تدريجي و براي اجراي عمليات هاي خاص 
تحويل ُكردها داده خواهد ش��د. گروه هاي 
ُكرد مس��لح در س��وريه نيز اعام كرده اند 
كه كمك هاي تسليحاتي امريكا قرار است 
در راس��تاي مقابله با داعش استفاده شود و 
روند مبارزه با اين گروهك را تسريع بخشد. 
اين اقدام بدون ش��ك حاكي از آن است كه 
واش��نگتن گروه هاي ُكرد مسلح را دوست 
نظامي خود در جنگ عليه داعش مي داند 
در حالي كه اين گروهك ها از سوي تركيه به 
عنوان گروه هاي تروريستي شناخته شده اند 
و همين مساله در آينده اختاف هاي امريكا 
و تركيه را به ويژه در پرونده سوريه تشديد 

خواهد كرد. 
با اين حال بعد از واكنش مسووالن تركيه به 
تصميم ترامپ براي تسليح معارضان ُكرد، 
امريكا تاش كرده تا خشم تركيه را كنترل 
كند. در همين راستا واشنگتن تاكيد كرده 
است كه تاش مي كند اطمينان تركيه را در 
اين خصوص جلب كند. وزارت دفاع امريكا 
اع��ام كرده كه جيمز متي��س در تماس با 
وزير دفاع تركيه تحوالت مربوط به سوريه و 
عراق را مورد بررسي قرار داده است. نخست 
وزير تركيه گفت��ه بود، نمي توان به گروهي 
تروريس��تي به بهانه اينكه در حال مبارزه با 
يك گروه تروريستي ديگر است ساح داد. 
معاون نخست وزير تركيه نيز ضمن محكوم 
كردن اين تصميم امريكا گفته سياست هاي 
اينچنيني به س��ود هيچ كس نخواهد بود و 
وزير خارجه تركيه نيز از ارسال ساح براي 
ُكردهاي مسلح تحت حمايت امريكا انتقاد 
كرده و گفته بود هر س��احي كه به دست 
ُكردها مي رسد امنيت تركيه تهديد مي شود. 

يسرا بخاخ

گروه جهان| امانوئ��ل ماكرون، 
رييس جمه��ور منتخب فرانس��ه 
كه حاال توانس��ته كاخ اليزه را به صورت مستقل 
و بدون وابستگي به هرگونه حزب فتح كند، حاال 
در ح��ال تدوين هدفي جدي تر در راه تس��لط بر 
كرسي هاي پارلمان فرانسه است. روز پنجشنبه 
امانوئل ماكرون ليستي از نامزدهاي خود را براي 
تصدي كرس��ي هاي پارلم��ان فرانس��ه ارايه داد 
كه مي تواند چش��م اندازي براي تغيير در ش��كل 
پارلمان و آرايش احزاب فرانس��وي باش��د. با اين 
وجود افرادي كه ماكرون معرفي كرده را مي توان 
كارآموزان سياسي ناميد. زيرا حزب ماكرون فقط 
يكسال است كه شكل گرفته و از 429 نامزدي كه 
براي تصدي اين پست معرفي كرده بيش از نيمي 
از آنها تازه كار هس��تند و نيمي از آنان را نيز زنان 
تش��كيل مي دهد. از همين رو مي توان گفت كه 
ماكرون و حزب او فاقد هرگونه نماينده حامي در 
مجلس است. از همين رو حاال او با چالشي روبه رو 
است تا بتواند جنبشي را براي تصدي كرسي هاي 
پارلمان ايجاد كند. با اين حال هنوز ليستي كه ارايه 
شده نهايي نيست، زيرا ساعاتي پس از انتشار حزب 
ماكرون عنوان كرد كه حداقل 5 نفر به اشتباه در 
ليست حضور داشتند و نامزدها هنوز نهايي نشده 

است و تعداد آنها بيشتر خواهد شد. 
انتخابات پارلماني در ماه ژوئن برگزار خواهد شد 

و اين در حالي است كه امانوئل ماكرون 39 ساله 
بدون هرگونه وابس��تگي به احزاب سنتي فرانسه 
پي��روز انتخابات رياس��ت جمهوري اين كش��ور 
ش��ده اس��ت. حاال او قصد دارد دست به اقداماتي 
بلندپروازانه بزند. او قصد دارد پيش��نهاداتي را در 
حوزه اصاحات كس��ب و كار و همچنين افزايش 
امني��ت ارايه ده��د. اما در ح��ال حاضر هيچ يك 
از احزاب بطور رس��مي پشت س��ر ماكرون قرار 
ندارن��د و عما همه احزاب و گروه ها در فرانس��ه 
پشت سر ماكرون جمع شدند تا مارين لوپن راي 
نياورد نه اينكه بخواهند حمايت جدي از ماكرون 

انجام دهند. 
بسياري معتقدند كه از 66درصدي كه به ماكرون 
راي دادن��د و از او در دور دوم انتخاب��ات حمايت 
كردن��د، به اين دلي��ل بود كه لوپن منف��ور بود و 
نمي خواستند نامزدي كه به مانند هيتلر و نازي ها 
عمل مي كند راس امور در فرانسه را برعهده بگيرد. 
حاال پس از پيروزي در اين انتخابات مش��كات 
ب��راي ماكرون آغاز خواهد ش��د. در انتخابات ماه 
ژوئن احزاب س��نتي فرانس��ه عهد كرده اند كه از 
آن براي بازگش��ت ب��ه قدرت اس��تفاده كنند. از 
همين رو اگر ماكرون نتواند اكثريت نس��بي را در 
مجلس ملي 577 نفري را كس��ب كند قطعا بايد 
قدرت رياس��ت جمهوري خود را با حزب اكثريت 
در مجلس تقس��يم كند كه اين موضوع مي تواند 

به ش��دت دس��تور كار ماكرون را محدود كند. از 
همين رو در چنين ش��رايطي پنج سال ديگر اگر 
ماكرون وعده هاي خود را نتواند عملي كند، قطعا 
انتخابات 2022 به سمتي مي رود كه مارين لوپن 

پيروز اين انتخابات شود. 
با اين وجود ماه ژوئ��ن را مي توان لحظه تاريخي 
و غيرمعمول سياسي براي فرانسه دانست و بايد 
ديد در نهاي��ت ماكرون چه اف��رادي را به ميدان 
مي فرس��تد. از طرفي اين يك فرص��ت نادر براي 
شهروندان فرانس��وي است تا به افرادي جديد در 
صحنه سياسي فرانس��ه راي دهند. قديمي ترين 
نامزد ليست ماكرون 72س��ال دارد و جوان ترين 
آن 24ساله است. ريچارد فران، دبيركل حزب تازه 
تاسيس ماكرون روز پنجشنبه گفت: اين بازگشت 
قطعي شهروندان به قلب زندگي سياسي ما است. 
وي گفت در ميان نامزدها يك رياضيدان، مدافع 
پناهندگان و مش��اور كسب و كار نيز حضور دارد. 
همچنين در ميان افراد شخصيت هايي را مي توان 
ديد كه در طول ساليان گذشته از گردونه اطرافيان 
اوالند كنار گذاش��ته ش��دند و م��ورد غضب قرار 
گرفتند. از سوي ديگر از آنجايي كه مبارزه با لوپن 
بر مسائل حساس نژادي، مذهبي و مهاجرتي قرار 
داشت، حدود 6درصد از نامزدها عرب تبار هستند 
كه پس زمينه هايي از زندگي در مستعمرات سابق 
فرانسه در آفريقا دارند. همچنين آن گونه كه برآورد 

مي شود، جمعيت مسلمان فرانسه بين 5 تا 8درصد 
جمعي��ت كل كش��ور را دربرمي گي��رد. به گفته 
تحليلگران نسبت نامزدهاي اقليت هاي قومي و 
مذهبي بيشتر از انتخابات هاي قبلي خواهد بود. 

برونو كوترس، كارشناس مسائل سياسي فرانسه 
در گفت وگو با واشنگتن پست مي گويد: اين يك 
مساله مهم است، چراكه وقتي ماكرون از مذاكرات 
در مورد نوس��ازي سياس��ت در فرانس��ه سخن 
مي گويد اين موضوع تنها معطوف به جوانگرايي 
نيست، بلكه بايد نمايندگاني متنوع از جامعه اين 
كشور باشند. از سوي ديگر بسياري از كارشناسان 
معتقدند كه امانوئل ماكرون كار بسيار سختي را 
براي كسب اكثريت مجلس براي پيشبرد اهداف 
خود دارد. در حال حاضر امانوئل ماكرون چندان 
نگران سوسياليست ها در پارلمان نيست چراكه 
آنها به نوعي ماك��رون را حمايت مي كنند چراكه 
او پيش ت��ر عضو اين حزب بوده اس��ت. اما تهديد 
اصلي ماكرون را مي توان ح��زب جمهوريخواه و 
محافظه كاران فرانسه دانست. آنها فرانسوا فيون 
را با اين توقع به ميدان فرستادند كه بتوانند پس 
از پنج س��ال دوباره اليزه را فت��ح كنند اما به ناگاه 
رس��وايي مالي كه همسر او به بار آورد به ناگاه او را 
از كورس رقابت ها خارج كرد و در نهايت در رتبه 
سوم اين رقابت قرار گرفت. ماكرون نيز به عنوان 
يك بانكدار سابق و سرمايه گذار و مشاور اقتصادي 

اوالند فعاليت كرد اما يك سال پيش عما راه خود 
را جدا كرد. اما ش��ايد تا يك سال پيش هيچ كس 
فكر نمي كرد كه ماكرون طي يك سال تا اين حد 
بتواند در مركز توجه راي دهندگان قرار گيرد. ولي 
اكنون بايد امانوئل ماكرون ساختاري را ايجاد كند 
كه يادآور دولت اوالند نباش��د و نمي تواند چندان 
به حزب سوسياليس��ت نگاه زيادي داشته باشد، 
بنابراين به نظر مي رس��د بايد از احزاب راس��ت و 
فردي راستگرا در پس��ت نخست وزيري استفاده 
كند كه بايد ب��ه زودي آن را تعيين كند. از طرفي 
نزديكان ماكرون به صورت ظريف در حال جذب 
افكار عمومي هستند. در روزهاي گذشته مانوئل 
والس، نخست وزير سابق فرانسه به عنوان يكي از 
نامزدهاي نخست وزيري مطرح شد، مانوئل والس 
گفته براي او حزب سوسياليست مرده است و به 
دنبال پيوستن به تيم ماكرون است. دبيركل حزب 
ماكرون اما گفت كه هنوز نامزدهاي نخست وزيري 
نهايي نشده است و در حال بررسي هستيم.  با اين 
حال برخي كارشناس��ان معتقدند كه با توجه به 
اينكه امانوئل ماكرون جوان ترين رهبر فرانس��ه 
پس از ناپلئون اس��ت بسياري نگران از عملكرد او 
هستند. فرانسوا باريون، وزير سابق برنامه و بودجه 
فرانسه مي گويد: فرانسه در حال رفتن به تعريف 
جهت گيري رايي است كه داده است. وي همچنين 

افزود: او وارث مستقيم فرانسوا اوالند است. 

نخس��تين »گزارش جامعه اطاعاتي 
امريكا از تهديدهاي جهاني« در دولت 
»دونالد ترامپ« منتش��ر شد؛ گزارش��ي كه اتهامات 
پيشين را با ادبياتي جديد تكرار كرده است. به گزارش 
فارس، در بخ��ش »تهديدهاي عم��ده« اين گزارش، 
از 4 كشور ايران، روس��يه، چين و كره شمالي در كنار 
»تهديدهاي غيردولتي« نام برده شده و در جلوي نام 
كشورمان آمده: »ايران كماكان از جاسوسي سايبري، 
تبليغات و حمات 2015 براي پشتيباني از اولويت هاي 
امنيتي خود، تاثيرگ��ذاري در رويدادهاي )ديگر نقاط 
دنيا( و مقابله با تهديدات استفاده كرد؛ برخي متحدان 
منطقه اي امريكا، هدف اين اقدامات بوده اند.« در ادامه 
اين بخش مي خوانيم: »ايران حتي مس��تقيما از توان 
س��ايبري خود براي ه��دف ق��رار دادن اياالت متحده 
استفاده كرده است. مثا در سال 2013 يك هكر ايراني 
به سامانه كنترل يك سد در امريكا نفوذ كرد و در سال 
2014 عوامل ايران با حمله به يك كازينوي امريكايي، 
اطاعات آن را پاك كردند«.در ابتداي بخش تروريسم 
از ايران به عنوان اصلي ترين حامي تروريس��م نام برده 
ش��ده و ادعا ش��ده كه ايران و اصلي ترين شريكش در 
تروريسم يعني حزب اهلل لبنان، كماكان تهديدي براي 

منافع امريكا و شركايش در سراسر جهان هستند. در 
بخش »اشاعه هسته اي و تسليحات كشتار جمعي« هم 
ذيل فصل »ايران و برجام« از كش��ورمان نام برده شده 
است. امريكايي ها ادعا كرده اند: »تهران در مقابل انظار 
عمومي مي گويد كه خواهان حفظ برنامه جامع اقدام 
مشترك است زيرا برجام را ابزاري براي رفع تحريم ها 
و حفظ برخي توانايي هاي هسته اي خود مي داند. ايران 
مش��خصا مي داند دولت جديد امري��كا، نگراني هايي 
نس��بت به توافق )هس��ته اي( دارد ولي انتظار دارد كه 
اعض��اي 1+5 به تعهدات ش��ان )ذيل برج��ام( پايبند 
بمانند.«جامعه اطاعاتي امري��كا البته بافاصله پس 
از اين جمله، نوشته كه برجام باعث افزايش زمان الزم 
براي ساخت بمب هسته اي و افزايش دسترسي بازرسان 
آژانس بين المللي انرژي اتمي به تاسيس��ات هسته اي 
كشورمان شده است. امريكايي ها با وجود اقرار به شفاف 
ش��دن تصوير برنامه هس��ته اي ايران باز هم از نامعلوم 
ماندن تصوير بخش هاي شناخته نشده اين برنامه سخن 
گفته اند؛ به زبان ساده تر، امريكايي ها گفته اند كه نظامي 
نبودن برنامه هسته اي ايران قابل تاييد است اما اينكه 
آيا ايران قصدي براي ساخت بمب اتم دارد يا نه، براي 
واشنگتن مشخص نيست. در اين خصوص در گزارش 

آمده: »ايران كماكان در پي توانمندي هاي هس��ته اي 
براي رس��يدن به اهداف تكنولوژيك و مباحث مرتبط 
با انرژي هسته اي است؛ ايران همچنين توانمندسازي 
خود براي س��اخت تس��ليحات اتمي قابل نصب روي 
موشك را ادامه مي دهد. پيگيري اين اهداف بر ميزان 
پايبندي ايران به برجام تاثيرگذار اس��ت. ما نمي دانيم 
كه ايران نهايتا چه تصميمي در خصوص ساخت ساح 
هسته اي مي گيرد.« در ادامه مي خوانيم: قضاوت ما اين 
است كه ايران در صورت ساخت ساح هاي هسته اي، 
ترجيح مي دهد براي اس��تفاده از آنها، در ادامه گزارش 
به بخش تهديدهاي منطق��ه اي فراروي امنيت امريكا 
مي رس��يم. امريكايي ها در ارزيابي شرايط حوزه قفقاز 
به آذربايجان اشاره كرده اند و نوشته اند كه رژيم حاكم 
بر اين كشور به دليل مش��كات موجود اقتصادي، در 
آينده با چالش مواجه مي ش��ود و اين روزها هم سعي 
دارد روابط خود با غرب، روس��يه و ايران را تنظيم كند. 
امريكايي ها در ارزيابي شرايط سوريه نوشته اند كه در 
ميدان نبرد، ابتكار عمل در دس��ت ارتش اين كش��ور 
است ولي دمش��ق و مخالفان در سال 2017 به راهكار 
سياسي براي خاتمه بحران، دست نخواهند يافت. در 
ادامه بخش سوريه مي خوانيم: »ايران مشاوره نظامي، 

رزمنده، تسليحات، سوخت و شبه نظاميان شيعه )براي 
جنگ س��وريه( تامي��ن مي كند. ح��زب اهلل لبنان هم 
رزمنده )براي نبرد در سوريه( تامين مي كند و در عين 
حال به كنترل مرز لبنان و سوريه كمك مي كند. يك 
فصل كامل از بخش تهديدهاي منطقه اي به »ايران« 
اختصاص داده شده اس��ت. در اين بخش مي خوانيم: 
»جمهوري اسامي ايران كماكان تهديدي براي منافع 
ملي امريكاس��ت؛ دليل اين مطلب، حمايت ايرانيان از 
تروريست ها و شبه نظاميان مخالف امريكا، رژيم اسد، 
شورشي هاي حوثي يمن و همچنين بسط قابليت هاي 
نظامي پيشرفته توسط اين كشور است. با وجود حمايت 
مشروط رهبر عالي ايران )آيت اهلل( خامنه اي از برجام، 
وي به شدت نسبت به مقاصد اياالت متحده بي اعتماد 
است.« امريكايي ها در ادامه ارزيابي خود از استراتژي 
رهبر معظم انقاب نوش��ته اند: »رهبر ايران بر خنثي 
كردن نفوذ امريكا و اسراييل متمركز است؛ حوزه ديگر 
تمركز وي، مقابله با آن چيزي است كه ايراني ها با عنوان 
تاش س��عودي ها براي تقويت افراطي گرايي در ميان 
سني مذهب ها در مقابله با ايران و جوامع شيعه منطقه 
از آن ياد مي كنند.« امريكايي ها از نيروي دريايي سپاه 

هم به عنوان يك خطر نام برده اند. 

نخستين چالش هاي رييس جمهور جوان
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