
المانيتور: توقف تحريم هاي هسته اي ايران تمديد خواهد شد 
روز گذشته خبرگزاري المانيتور گزارش داد كه دولت دونالد ترامپ، رييس جمهور جديد اياالت متحده روز چهارشنبه به وقت امريكا در بيانيه اي با تمديد توقف تحريم هاي هسته اي ايران موافقت خواهد كرد كه 
تا زمان تنظيم اين خبر هنوز اين اتفاق رخ نداده است. المانيتور به نقل از منابع آگاه در دولت اياالت متحده اعالم كرد كه اعالم موافقت با تمديد توقف تحريم هاي ايران احتماال در قالب بيانيه هايي از سوي وزارت 
خزانه داري و وزارت خارجه امريكا خواهد بود. 
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فرار به خاورميانه 
ترامپ با سفر به عربستان جهان اسالم را رييس جمهور امريكا طناب نجات را در رياض و تل آويو جست وجو مي كند

به جان هم مي اندازد
فتنه در منطقه

دونالد ترام��پ، رييس جمهور امريكا 
كه در جريان كمپي��ن انتخاباتي اش 
اظه��ارات جنجال��ي و توهين آميزي علي��ه جامعه 
مسلمانان داشته را ش��ايد بتوان بعد از جورج دبليو 
بوش يكي از اسالم س��تيز ترين روساي جمهور اين 
كش��ور دانس��ت. فردي كه در يكي از سخنراني هاي 
انتخاباتي اش خواس��ته بود ورود مسلمانان به امريكا 
ممنوع شود و به محض روي كار آمدن فرماني اجرايي 
براي جلوگيري از ورود اتباع 6 كشور اسالمي از جمله 
ايران تصويب كرده بود؛ حاال قرار است در نخستين 
سفر بين المللي خود به عربس��تان كه يكي از مراكز 
اصلي دين اس��الم به ش��مار مي رود، سفر كند؛ سفر 
ترامپ به سه مقصد عربستان، سرزمين هاي اشغالي 
و واتيكان كه رنگ و ب��وي ديني دارند و مراكز اديان 
توحي��دي به ش��مار مي آيند از دي��د برخي اهميت 
بااليي دارد و اميد كمرنگي را براي ايجاد صلح پايدار 
در خاورميان��ه تداعي مي كند. برخ��ي روزنامه هاي 
امريكاي��ي با اش��اره به س��فرهاي ديني- سياس��ي 
ترامپ معتقدند كه او ب��ه دنبال ايجاد وحدتي ميان 
مس��يحيت، يهوديت و اسالم اس��ت تا همه را براي 
مقابله ب��ا افراط گرايي و راديكاليس��م همصدا كند. 
رييس جمه��ور جنجالي امريكا كه روزي خواس��تار 
محو مس��لمانان افراط گرا از كره زمين شده بود حاال 
با ادعاي همكاري با ش��ركاي ديرينه واش��نگتن در 
خاورميانه به ويژه كش��ورهاي عربي حاش��يه خليج 
فارس مي خواهد ائتالفي بين المللي براي نفوذ بيشتر 
در خاورميانه به بهانه مبارزه با تروريسم تشكيل دهد. 
ترامپ گفته بود من فكر مي كنم كه اسالم از ما متنفر 
است ما بايد خيلي هوشيار باشيم و اجازه ندهيم آنها 
كه تا اين حد از ما متنفر هستند وارد كشورمان شوند، 
حاال در آستانه ديدار ترامپ با سران كشورهاي عربي 
و اسالمي س��ني مذهب كه قرار است در 19 ماه مه 
ج��اري رخ دهد، با بازخواني اين عبارات اين س��وال 
پيش مي آيد كه اين تاجر تازه وارد در عرصه سياست 
براي اتحاد اديان پا به خاورميانه مي گذارد يا اهداف 

ديگري را در منطقه جست وجو مي كند. 
مرگ حقوق بشر

گفته مي ش��ود رييس جمهور امريكا براي همكاري 
با كشورهاي عربي و اسالمي خاورميانه براي مقابله 
با داعش و القاعده به عربس��تان سفر مي كند. همين 
مس��اله در داخل امريكا نيز جدلي به پا كرده اس��ت 
روزنام��ه واشنگتن پس��ت در اي��ن باره نوش��ته كه 
دولت ترامپ حاضر اس��ت با دولت ها و حكومت هاي 
استبدادي عربي همكاري كند بدون اينكه در زمينه 
رعايت حقوق بش��ر به آنها فشاري وارد كرده باشد و 
اين مس��اله با رويكرد كلي امريكا در تضاد است و از 
اين مبدأ نش��أت گرفته كه ترامپ سياس��ت خارجه 
مشخصي ندارد. به همين دليل سفر او به خاورميانه 
با اما و اگرهاي زيادي همراه است و شايد كسي واقعا 
نداند در س��ر رييس جمهور امريكا چه مي گذرد زيرا 
او بارها گفته بود سياستي كه در آينده پيش خواهد 
گرفت به اولويت دادن به مسائل داخلي كشور منجر 
خواهد شد اما امروز و بعد از چندين شكست پياپي در 
مسائل داخلي، تمام تمركز دولت او بر مسائل خارجي 

و منطقه اي معطوف شده است. 
تشكيل ناتوي سني 

پايگاه اسراييلي دبكا در مطلبي مدعي شده است كه 
ترامپ قرار است در سفري كه به عربستان دارد و در 
جريان نشستي كه با حضور سران چند كشور منطقه 
برگزار مي شود از ناتوي اس��المي سني پرده برداري 
كن��د.  حجم ب��االي تس��ليحات نظام��ي امريكا به 
عربس��تان تا حدودي اين فرضي��ه را تاييد مي كند 
اما عبدالباري عطوان در اي��ن خصوص مي گويد: ما 
حرفي نداريم كه عربستان به دنبال خريد سالح هاي 
بيشتر باشد ولي نه تس��ليحاتي با اين حجم و به اين 
قيمت، زي��را قراردادهاي چندص��د ميليارد دالري 
عربس��تان و امريكا جنگنده هاي اف 35 پيشرفته را 
شامل نمي شود و بيش��تر قراردادهاي فني نظامي، 
ناوهاي جنگي و س��امانه هاي دفاعي مانند پاتريوت 
اس��ت اين مساله سخن مس��وول امريكايي كه پرده 
از اين قراردادها را برداش��ته را تاييد مي كند كه قرار 
نيس��ت تسليحات فروش��ي به كش��ورهاي عربي از 
جمله عربستان برتري نظامي رژيم صهيونيستي را 

به خطر بيندازد. 
فهمي هويدي، كارشناس و تحليلگر عربي نيز معتقد 
است كه س��فر ترامپ به عربس��تان و ديدار با سران 
كش��ورهاي عربي كه به ابتكار عم��ل رياض صورت 
مي گيرد، س��ودي براي كش��ورهاي عربي نخواهد 
داشت و منافع آن به جيب واشنگتن سرازير خواهد 
شد. هويدي در مقاله اي كه در روزنامه الشروق منتشر 
كرده مي گويد: اس��راييل پيروز و كش��ورهاي عربي 
بازنده اصلي س��فر رييس جمهور امريكا به عربستان 
خواهند بود. ب��ا توجه به اينكه مصر هنوز پاس��خي 
در خصوص حضور در اين نشس��ت نداده اس��ت اين 
تحليلگر عرب معتقد است كه قاهره ديگر در معادالت 
كش��ورهاي عربي جايي ندارد و اين مساله به وسيله 
امريكا به انتخاب عربستان به عنوان نخستين مقصد 

سفرش كامال مشخص شده است. 
بر اس��اس اي��ن گزارش زمان��ي كه ب��اراك اوباما در 
سال 2009 براي نخس��تين سفرش به منطقه براي 
گفت وگو با جهان اسالم مصر و تركيه را انتخاب كرد 
و در آن سفر به اس��راييل نرفت تا نشان دهد از گروه 
يا ديدگاه خاصي حمايت نمي كند اما ترامپ با سفر 
به عربستان موضع دشمني خود با ايران را آشكارتر 
مي كند و ضم��ن اينكه كش��ورهاي عرب��ي را وادار 
مي كند كه هزينه هاي هنگفتي پرداخت كنند تا در 
نهايت به عادي س��ازي روابط با اسراييل تن بدهند و 
به صورت سمبليك به دنبال اتحاد كشورهاي عربي 
سني عليه ايران اس��ت. بر اساس اين گزارش نه تنها 
امريكا كشورهاي عربي را وادار خواهد كرد با شركت 
در اتحادي عليه ايران در منطقه قدرت خود را هزينه 
كنند، بلكه به فتنه دش��مني ش��يعيان و اهل سنت 
در منطقه دامن خواه��د زد و به اين ترتيب با گرفتار 
شدن جهان اسالم در جنگ داخلي خود، اسراييل با 
 فراغ بال به سياس��ت هاي توس��عه طلبانه خود ادامه 

خواهد داد.

  پارلم�ان اتري�ش ممنوعي�ت برق�ع و روبنده را 
تصويب كرد

  دي ميستورا سند مربوط به قانون اساسي سوريه 
را به مخالفان داد

  پوتين: جهان اس�الم مي تواند كامال روي روسيه 
حساب كند

  ت�داوم حضور نظام�ي امريكا در ع�راق؛ چالش 
ترامپ با بغداد

  مك كي�ن رس�وايي هاي دول�ت ترام�پ را ب�ا 
»واترگيت« مقايسه كرد
  شاه اردن به مصر رفت

F-35 رايزن�ي ارتش آلمان براي خريد جنگنده  
از امريكا

  بازداش�ت 1۰۰۰ متهم به تروريس�ت در مغرب در 
سال ۲۰1۶

  وزير دفاع اوالند، وزير خارجه ماكرون شد

ب��ا ادامه تنش ها ميان برلين و آن��كارا كه در ماه هاي 
گذش��ته ش��دت گرفته، تركيه بار ديگر مانع بازديد 
نمايندگان پارلمان آلمان )بوندس تاگ( از سربازان 
آلمان��ي مس��تقر در پاي��گاه اينجرلي��ك ش��د. اين 
ديدار براي روز دوش��نبه )15 مه/ 25 ارديبهش��ت( 

برنامه ريزي شده بود. 
ظاهرا اين اقدام آنكارا در واكنش به اعطاي پناهندگي 
به ش��ماري از سربازان تركيه توس��ط آلمان صورت 
گرفته كه متهم به حمايت از كودتاي نافرجام تابستان 
سال گذشته مي ش��وند. روزنامه »نوي اوزنابروكر« 
روز گذش��ته از قول زيگمار گابري��ل »باج خواهي از 
پارلم��ان آلمان« را گذش��تن از مرزهاي تحمل اين 
كش��ور توصيف كرد. بنابر اين گ��زارش وزير خارجه 
آلمان مي گويد در صورت پافش��اري آنكارا بر چنين 
رفتاري، ارتش آلمان بايد به دنبال بديلي براي پايگاه 

اينجرليك تركيه براي استقرار سربازان خود باشد. 
حدود 260 نظامي آلماني و شماري از هواپيماهاي 
اين كش��ور در پايگاه اينجرليك مستقر هستند كه 
در همكاري با نات��و و ائت��الف بين المللي ضد گروه 
تروريستي »دولت اس��المي« )داعش( در عمليات 
تجسسي و سوخت رساني به جنگنده هاي نيروهاي 
ائتالف مشاركت دارند. تركيه س��ال گذشته نيز در 
واكنش به مصوبه پارلمان آلمان در تاييد نسل كشي 
ارامن��ه در دوران عثمان��ي، مانع بازديد ش��ماري از 
نمايندگان مجلس فدرال از پايگاه هوايي اينجرليك 
ش��ده بود. ولفگان��گ هلميش، رييس كميس��يون 
ام��ور دفاع��ي پارلمان آلم��ان در واكنش ب��ه اقدام 
تركيه خواس��تار خ��روج نيروهاي آلمان��ي از پايگاه 
اينجرليك ش��ده و تصريح كرده است: »ما به كسي 

باج نمي دهيم.«

يك منبع آگاه فاش كرد، مس��ووالن عاليرتبه عراقي 
در حال بررس��ي افزايش هماهنگي ها ميان بغداد-

دمشق-تهران- مس��كو هستند و مسووالن اين اتاق 
چهارگانه بر تامين امنيت مرزهاي مش��ترك عراق- 
سوريه تمركز خواهند كرد و مساله مهم تر ممانعت از 

ايجاد منطقه اي امن در سوريه از سمت عراق است.
 به گزارش ايس��نا، اين منبع در گفت وگو با ش��بكه 
خبري الميادين تاكيد ك��رد: امريكايي ها عالقه مند 
به هيچ گونه مش��اركت ع��راق در تامي��ن حمايت 
لجس��تيك براي ايجاد منطقه امني كه واش��نگتن 
مي خواهد، نيس��تند، در حالي كه بغداد و واشنگتن 
اي��ن مس��اله را مي دانن��د ك��ه منطقه امن بيش��تر 
 از اينك��ه هدف��ي در بحران س��وريه باش��د، هدفي 

تركيه اي است. 
منبع مذكور اف��زود: موضعگيري اقليم كردس��تان 
عراق با ترك ها به دليل حماي��ت امريكا از نيروهاي 
دموكراتيك س��وريه از گذرگاه »س��يمالكا« دشوار 
اس��ت. به گفته منبع يادش��ده، ديدارهاي متعددي 
ميان طرف هاي عراقي تاثيرگذار در اين كشور درباره 
پرونده مرزهاي مش��ترك عراق- سوريه برگزار شد. 
طبق اظهارات اين منبع، بغ��داد با احتياط تحوالت 
شرق سوريه را دنبال كرده و به طرف هاي بين المللي 
اطمينان مي دهد كه ع��راق هرگز ايجادكننده هيچ 
منطقه امني در س��وريه نخواهد بود. منبع ياد شده 
در پاي��ان گف��ت : نيروهاي عراقي و حش��د ش��عبي 
نسبت به هرگونه تنش��ي در مرزهاي سوريه- عراق 

هشدار داده اند. 

»هلگا اش��ميت« معاون فدريكا موگريني، مسوول 
سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا در نشس��تي كه در 
انديشكده »كارنگي« برگزار شد، در خصوص توافق 
هسته اي ايران و 1+5 گفت: توافق ايران بيش از يك 

توافق هسته اي است. 
وي در اين جلسه كه در ارتباط با برجام و روابط ايران 
و اروپا بود، تصريح كرد: اتحادي��ه اروپا به حمايت از 
دس��تاوردهاي برجام ادامه مي دهد. اشميت تصريح 
كرد: »تنها اتحاديه اروپا مي توانست توافق هسته اي 
را انجام ده��د و هيچ بازيگر ديگري مورد قبول ايران 
نبود«مع��اون موگريني به تحريم ها نيز اش��اره كرد 
و گفت: تحريم ها به تنهايي كارس��از نيس��ت، شما 
ب��ه محرك هايي ني��از داريد. ج��ارت بالنك معاون 
هماهنگ كننده ارشد و هماهنگ كننده اجراي برجام 
در وزارت خارجه امريكا نيز كه در انديشكده كارنگي 
حضور داشت درباره برجام گفت: برجام پيامدهايي 
فراتر از موضوع هسته اي داشت از آنجايي كه اعتبار 
اتحاديه اروپ��ا و امريكا را به اثبات مي رس��اند. پي ير 
ويمون��ت يكي ديگر از مقامات اتحادي��ه اروپا نيز در 
اين نشست اعالم كرد: ايرانيان معتقدند كه اقدامات 
بيشتري در بخش هاي مالي و تجاري مي توان انجام 
داد. كورنلي��وس اديب��ار يكي از اعضاي انديش��كده 
كارنگي نيز گفت: بسته به نتايج انتخابات ايران، برجام 

ممكن است در معرض خطر قرار گيرد. 

چهره ها- خبرها

 انتقاد شديد 
از باج خواهي تركيه

تمركز بر تامين امنيت 
مرزهاي عراق- سوريه

اروپا از دستاوردهاي برجام 
حمايت مي كند

سرخط خبرها گزارش روز امريكا

مهمان جنجالي
دولت عربستان سعودي 
ت�الش مي كند خود را به 
عن�وان راس هرم جهان 
اس�الم معرف�ي كن�د و 
در ش�رايطي ك�ه مردم 
يك كشور مس�لمان در 
بي�ش  همس�ايگي اش 
از دو س�ال اس�ت كه از 
شر تس�ليحات سعودي 
درامان نيس�تند تالش 
مي كند بر تعداد رهبران 
كشورهاي اس�المي در 
ضيافت با رييس جمهور 
امريكا بيفزايد. در چنين 
شرايطي قرار گرفتن نام 
رييس جمهور س�ودان ، 
عمر حس�ن البش�ير در 
ليست دعوت شدگان به 
مهماني ملك سلمان در 
رياض فضاي رسانه اي را 

شوكه كرده است. 

مقام��ات رژيم اس��راييل كه بايد 
تا چند روز آين��ده ميزبان دونالد 
ترامپ باشند، روز گذش��ته تالش فراواني انجام 
دادند ت��ا اثرات افش��اي اطالعاتي كه از س��وي 
دونالد ترامپ به روس ها ارايه و مش��خص ش��ده 
منبع اطالعاتي نيز اس��راييل بوده را بي اهميت 
جل��وه دهند. از همي��ن رو آنها چن��د روز قبل از 
حضور رييس جمهور در تل آويو اعالم كردند كه 
همكاري هاي قدرتمند امنيتي و مورد تحسيني 
ميان اياالت متحده و اسراييل وجود دارد. با اين 
وجود هرچه باشد اين اتفاق مي تواند يك دارايي 
ارزشمند اطالعاتي اسراييل در درون داعش را به 
خطر اندازد. مقامات تاكيد كردند كه اين موضوع 
مي توان��د بس��يار خطرناك و ي��ك نقض جدي 
پروتكل ه��اي امنيتي امريكا باش��د. با اين وجود 
آويگيدور ليبرمن، وزير جنگ اسراييل در توييتي 
نوش��ت: رابطه امنيتي ميان اس��راييل و متحد 
بزرگ ما امريكا بسيار عميق، معني دار و به صورت 
بي سابقه اي است. موضوع اين است كه چگونه به 
اينجا رسيده و بايد چگونه آن را ادامه داد.  به اذعان 
بسياري، اسراييل منبع اطالعات محرمانه در مورد 
يك طرح داعش بوده كه دونالد ترامپ آن را جلوي 
ديپلمات هاي روس��ي فاش كرده اس��ت. دونالد 
ترامپ اي��ن اطالعات را بدون رضايت اس��راييل 

ارايه داده است كه اين نقض شديد پروتكل هاي 
ش��رايط به اش��تراك گذاري اس��ناد محرمانه به 
حس��اب مي آيد. برخي مقامات مدعي هس��تند 
كه ممكن اس��ت اعتماد ميان دستگاه اطالعاتي 
امريكا و ساير دستگاه هاي جاسوسي خدشه دار 
ش��ود و اينكه روس��يه اطالعات را ب��ه متحدان 
خود يعني ايران و س��وريه ارايه دهند كه دشمن 
سرسخت اسراييل به شمار مي آيند.  دونالد ترامپ 
هفته آينده به س��رزمين هاي اش��غالي به عنوان 
بخشي از نخستين س��فر خارجي خود به عنوان 
رييس جمهور اياالت متحده مي رود. اس��راييل 
به دونالد ترامپ به عنوان يك متحد نزديك نگاه 
مي كند، اما شرايط به سمتي مي روند كه ممكن 
است اتفاقات غيرقابل پيش بيني در رابطه ميان 
دو طرف رخ دهد.  دونالد ترامپ در طول مبارزات 
انتخاباتي خود وعده هاي متعددي را در خصوص 
حمايت از اسراييل داد. او ابراز عالقه شديدي در 
خصوص صلح با فلسطيني ها انجام داد اما معلوم 
نيس��ت كه چگونه مي خواهد اين مسير را پيش 
ببرد. با اين وجود مقامات امريكايي مي گويند كه 
دونالد ترامپ يك نقض مهم اطالعاتي انجام داده 
است. مقامات مي گويند: دونالد ترامپ جزيياتي 
در م��ورد يك تهديد جدي از س��وي داعش را از 
طريق كامپيوترهاي لپ تاپ در هواپيما با سرگئي 

الوروف، وزيرخارجه روس��يه و سفير اين كشور 
ارايه داده است. همچنين به نظر مي رسد دونالد 
ترامپ به شدت نسبت به در دست داشتن چنين 
اطالعات طبقه بندي شده اي افتخار كرده است.  با 
اين وجود آوي ديچر، رييس سابق سرويس امنيت 
اسراييل گفت: اگر گزارش هايي كه منتشر شده 
درست باشد اين ضربه مخرب نيست. وي افزود: 
رييس جمهور فعلي كمي بيش از 100 روز است 
كه بر مس��ند امور قرار گرفته و تجرب��ه كافي را 
ندارد و بايد تجربه كافي را در اين زمينه كس��ب 
كند. وي افزود: من در طول سال هاي مختلف در 
زمينه هاي اداري كشور آشنا هستم؛ در مواردي 
رس��انه ها برخي موضوعات را به شكلي مفتضح 
ارايه مي دهند.  اسراييل كاتز، وزير اطالعات رژيم 
صهيونيس��تي با اعتماد كامل نس��بت به جامعه 
اطالعاتي امري��كا گفت: همكاري هاي اطالعاتي 
بين اس��راييل و اياالت متحده در مورد تهديدات 
ايران و عواملش و داعش و گروه هاي وابسته به آن 
ادامه خواهد داش��ت و عميق تر مي شود.  گفتني 
است مدت كوتاهي پس از انتشار اين خبر دونالد 
ترامپ و بنيامين نتانياهو ب��ا يكديگر به صورت 
تلفني صحبت كردند. اما ديويد ولتس، سخنگوي 
نتانياهو گفت ك��ه تنها موضوع م��ورد بحث در 
گفت وگوي 20 دقيقه اي مي��ان دو طرف بحث 

در خصوص س��فر دونالد ترامپ به سرزمين هاي 
اشغالي بوده است.  آمنون سوفرين، رييس سابق 
اداره اطالعات و سازمان جاسوسي موساد گفت: 
همكاري بين اياالت متحده و اسراييل آنقدر وسيع 
است كه اين بعيد است كه چنين اتفاقي موجب 
تضعيف روابط ش��ود.  وي مي افزايد شايد اتفاق 
اخير تبديل به يك آسيب كوچك و نقطه اي شود 
اما تبديل به يك فاجعه نخواهد شد.كارش��ناس 
اطالعاتي اس��راييل، يوسي ملمن در يك ستون 
روزنام��ه مقال��ه اي را تحت عنوان آماتوريس��م 
خطرناك نوش��ت: اين از كينه توزي نيست اما به 
سادگي مي توان گفت چنين اتفاق به دليل عدم 
درك كافي از قواعد بازي است. وي در اين مقاله 
مي افزايد اگر اي��ن كار با هدف هاي مخرب انجام 
شده باشد داستاني متفاوت خواهد بود كه هم مرز 
با خيانت و جاسوس��ي است. او در معاريو نوشت: 
ش��كي نيس��ت كه مقامات در جامعه اطالعاتي 
اياالت متحده نيز با آماتوريسم رييس جمهور نياز 
به خجالت ندارد، ام��ا در اين نقطه چه مي توانند 
انجام دهند.  گفتني اس��ت كه براي نخستين بار 
نيويورك تايمز گزارش داد منبعي كه اطالعات را 
به امريكا داده اسراييل بوده است و اين موضوع را 
با روسيه مطرح كرده است. هرچند كه ترامپ اين 
موضوع را حق مسلم خود مي داند، اما نمايندگان 

مجلس هش��دار داده اند كه اين موضوع مي تواند 
عواق��ب جدي ب��راي روابط با ش��ركاي كليدي 
داشته باشد. سناتور سوزان كالينز، جمهوريخواه 
گفت: افشاي اطالعات محرمانه پتانسيل را دارد 
كه منابع را به خطر اندازد و براي تضعيف متحدان 
ما اشتراك گذاري اطالعات آينده حياتي و براي 

امنيت ما خطرناك است. 
درخواست براي استيضاح 

نتايج يك نظرس��نجي نشان داد، حدود نيمي از 
امريكايي ها خواستار استيضاح رييس جمهوري 
كشورشان هس��تند. به گزارش ايسنا، به نقل از 
خبرگزاري اسپوتنيك، نتايج نظرسنجي »پابليك 
پاليسي« نشان مي دهد، 48 درصد امريكايي ها 
معتقدند ك��ه دونالد ترام��پ، رييس جمهوري 
كشورشان بايد استيضاح شود. بر اساس نتايج اين 
نظرسنجي، همچنين 41 درصد شركت كنندگان 
با موضوع اس��تيضاح ترامپ مخالف هس��تند. 
نتايج اين نظرسنجي همچنين نشان مي دهد، 
به اعتق��اد 43 درصد امريكايي ه��ا ترامپ دوره 
چهار س��اله رياس��ت جمهوري خود را به پايان 
خواهد رساند و اين در حالي است كه 45 درصد 
از ش��ركت كنندگان گفته اند فكر نمي كنند كه 
ترامپ بتواند دوره چهار ساله رياست جمهوري 

خود را به پايان برساند.

رييس جمه��ور امري��كا در نخس��تين 
مالقات خ��ود با رجب طي��ب اردوغان، 
رييس جمهور تركيه در واشنگتن گفت، امريكا از دولت 
تركيه در مبارزه با س��ازمان هاي تروريستي نظير گروه 
داعش و پ ك ك )حزب كارگران كردس��تان( حمايت 
مي كند. دونالد ترامپ گفت، امريكا تالش خواهد كرد كه 
اين گروه ها پناهگاه هاي امني در اختيار نداشته باشند. 
اردوغان نيز بر ضرورت تداوم همكاري با اياالت متحده 
در مبارزه با تروريسم تاكيد كرد. با اين حال در اين ديدار 
اختالف نظرها در رويكرد دو كش��ور در مس��اله سوريه 

مشهود بود. اردوغان گفت، حمايت امريكا از شبه نظاميان 
كرد گروه يگان هاي مدافع خلق )ي پ گ( كه با امريكا در 
مبارزه عليه تروريسم مشاركت دارند »به هيچ وجه قابل 
قبول نيست.« امريكا در نظر دارد اين گروه شبه نظامي 
را تامين تسليحاتي كند. رجب طيب اردوغان كه همراه 
با دونالد ترامپ در كنفرانس خبري مش��ترك در برابر 
خبرنگاران در كاخ سفيد حاضر شده بود، گفت، تركيه 
وظيفه دارد در منطقه »با همه سازمان هاي تروريستي« 
مقابله كند. اين گروه ها به گفته او، همچنين هرگز نبايد 
اجازه يابند كه »ساختارهاي قومي يا مذهبي را در منطقه 

تغيير دهند.« منظور اردوغان اين بود كه ي  پ گ نبايد 
مبارزه با تروريسم را دستاويزي براي رسيدن به اهداف 
ملي � ك��ردي خود قرار دهد. ترام��پ در اين كنفرانس 
از حمايت امريكا از ي پ گ س��خن نگف��ت. او با وجود 
اختالف نظرها با تركيه تالش كرد بر مصالح مشترك دو 
كشور در مبارزه عليه تروريسم و گروه هايي نظير ي پ گ 

و داعش تاكيد كند. 
تاكيد بر استرداد گولن

اردوغان در سفرش به واشنگتن همچنين به يك موضوع 
ديگر مورد اختالف ميان دو كشور نيز اشاره كرد.  اردوغان 

ماه هاس��ت كه بر لزوم استرداد فتح اهلل گولن شخصيت 
مذهبي ترك تبار مقيم امريكا پافشاري مي كند. اردوغان، 
گولن منتقد سرس��خت خود را عام��ل اصلي كودتاي 
نافرجام تركيه در تابس��تان 2016 مي داند. اردوغان در 
ديدارش ب��ا ترامپ از انتظار خود مبن��ي بر بازگرداندن 
گولن به تركيه سخن گفت. دولت ترامپ هنوز در مورد 
بازگرداندن گولن كه ساكن پنسيلوانياست اعالم موضع 
نكرده است. با اين حال اردوغان روابط كشورش با امريكا 
را بسيار ارزنده توصيف و مالقات با ترامپ در كاخ سفيد  

را »نقطه عطفي تاريخي« در روابط دوجانبه خواند. 

درخواست براي استيضاح ترامپ 

قول ترامپ به تركيه براي حمايت

اسراييلي ها به دنبال كاهش اثرات افشاي اطالعات محرمانه از سوي رييس جمهور امريكا هستند 
خاورميانه

تركيه

در س��ال 1974 ريچ��ارد 
نيكس��ون ب��ه نخس��تين 
رييس جمهور اياالت متحده بدل ش��د كه 
همزمان به عربستان س��عودي و اسراييل 
و البته سوريه س��فر كرد. نيكسون اميدوار 
بود ك��ه بتواند پيروزي در حوزه سياس��ت 
خارج��ي را از آن خود كند و البته حواس ها 
را از بح��ران واترگيت در داخل به مس��ائل 
سياست خارجي معطوف كند. مي توان گفت 
كه سفر منطقه اي به خاورميانه تا حدودي 
س��فر موفقيت آميزي براي نيكس��ون بود. 
وي وعده پروس��ه اي جديد ب��راي صلح در 
خاورميانه را داد و از اتحاد و ائتالف منطقه اي 
جديد پس از جن��گ 1973 براي به ثبات 
رسيدن خاورميانه س��خن گفت. همه اعم 
از سياستمداران تا مردم در رياض، دمشق 
و تل آويو از او استقبال كردند و حتي مردم 
سوريه براي اين اس��تقبال به خيابان هاي 
دمشق آمدند. با اين همه اين تور منطقه اي 
نتوانست سرنوشت نيكسون را تغيير دهد و 
دو ماه بعد وي استعفا داد. 24 ساعت ديگر 
دونال��د ترامپ براي رهايي از مش��كالت و 
دردس��رهاي داخلي كه رياست جمهوري 
وي ب��ه وج��ود آورده به خاورميانه س��فر 
مي كن��د. او نيز در عربس��تان س��عودي و 
اس��راييل توقف خواهد كرد. او نيز در مورد 
احياي مذاك��رات صلح خاورميانه و اتحاد و 
همصدايي هاي منطقه اي سخنراني خواهد 
كرد. اين بار رييس جمهور اياالت متحده از 
ائتالفي سخن مي گويد كه قرار است ميان 
اسراييل و كش��ورهاي اهل سنت با تمركز 
بر شيوخ خليج فارس، مصري ها و اردني ها 
تشكيل ش��ود. به نظر مي رسد كه از ترامپ 
نيز مانند نيكسون در منطقه استقبال شود. 
ملتهب تري��ن منطقه خاورميان��ه حداقل 
مي توان��د به م��دت يك هفته ترام��پ را از 
هياهوهاي به راه افتاده در واش��نگتن دور 
كند هرچند كه به نظر مي رسد افشاي اين 

مس��اله كه وي اطالعات طبقه بندي شده 
را به روس ها داده اس��ت وي را تا مدت هاي 
مديدي گرفتار كند. نيويوركر با اين مقدمه 
درمورد سفر ترامپ به منطقه ادامه مي دهد: 
عربستان سعودي انتخاب غيرمعمولي براي 
ش��خصي مانند ترامپ است. وي در جريان 
رقابت هاي انتخاباتي اش سخنان تند و تيز 
بسياري در مورد عربستان برزبان رانده بود، 
وي تاكيد كرده بود كه رياض هزينه بسياري 
بر دستان اياالت متحده گذاشته و در ازاي 
آن نيز هيچ چيزي عايد واش��نگتن نشده 
است. وي سعودي ها را متهم به دخالت در 
حمالت يازدهم سپتامبر 2001 كرده بود. 
حتي ماه گذشته بود كه وي در گفت وگويي با 
رويترز تاكيد كرده بود كه عربستان سعودي 
رفتار منصفانه اي با امريكا نداش��ته اس��ت 
و واش��نگتن مبلغ هنگفت��ي را در حمايت 
از س��عودي از دست داده اس��ت. براساس 
برنامه ريزي هاي انج��ام گرفته، ترامپ قرار 
است در جمع رهبران مسلمان درباره اسالم 
سخنراني كند. برنامه اي كه از زمان خبري 
شدن با بازتاب هاي متفاوتي در رسانه هاي 
بين المللي و فضاي مجازي روبه رو ش��ده 
است. بس��ياري اين برنامه ريزي عربستان 
ب��راي ترامپ را به طنز ش��بيه مي دانند و با 
كنايه سوال مي كنند كه چطور ممكن است 
رييس جمهوري كه دوره رياست جمهوري 
خود را ب��ا ممنوع كردن ورود ش��هروندان 
6كشور مس��لمان به امريكا آغاز كرد پشت 
تريبون در عربستان سعودي قرار بگيرد و از 
اسالم براي مخاطب هايي كه همه نسل در 
نسل مسلمان بودند سخنراني كند. مشاوران 
ترامپ مي گويند كه وي در اين س��خنراني 
پيامي ق��وي و محترمان��ه مي دهد مبني 
براينك��ه امريكا و جهان غ��رب از متحدان 
مس��لمان خود انتظار دارن��د كه موضعي 
محكم عليه اسالم ايدئولوژيك بگيرند. وي 
از رهبران كشورهاي اسالمي مي خواهد كه 
به تبيين اسالم صلح آميز واقعي بپردازند. 
البته اين همان پيامي است كه باراك اوباما 

و جورج بوش روساي جمهور سابق امريكا 
هم در 16 سال گذش��ته تكرار كرده بودند 
اما به نظر مي رس��يد كه هر دو اين مقام ها 
از سياست هاي س��عودي كه وهابي گري را 
ترويج مي كرد به ستوه آمده بودند. فرانكلين 
روزولت، نخستين رييس جمهور امريكا بود 
كه در س��ال 1945 با رهبر وقت عربستان 
س��عودي و البته پس از ديدار با چرچيل و 
يلتس��ين ديدار كرد. در اين ديدار روزولت 
به عبدالعزيز پيش��نهاد داد كه وطني براي 
يهودي هاي اروپايي در فلس��طين ساخته 
شود كه اين مساله با مخالفت پادشاه وقت 
سعودي روبه رو شد. با اين همه از همان سال 
توافقي ميان واشنگتن و رياض به ثبت رسيد 
دال بر برخورداري سعودي از حمايت هاي 
نظامي امري��كا در ازاي دسترس��ي آزادانه 
امريكا به منابع نفتي عربستان. دولت ترامپ 
نيز معامله تسليحاتي را با عربستان جوش 
داده است و اين در حالي است كه پايه هاي 
دوستي ميان امريكا و عربستان در اين بازه 
زماني چندان هم محكم به نظر نمي رس��د 
چرا كه امري��كا اكنون مي تواند براي تامين 
انرژي خود مستقل عمل كند و البته ثبات 
سياسي آل سعود هم در داخل اين كشور زير 

سوال رفته است. 
تالش براي وسيع كردن پرده نمايش 

دولت عربستان س��عودي تالش مي كند 
خ��ود را به عنوان راس هرم جهان اس��الم 
معرف��ي كند و در ش��رايطي كه مردم يك 
كشور مسلمان در همسايگي اش بيش از 
دو سال است كه از شر تسليحات سعودي 
درامان نيس��تند تالش مي كن��د بر تعداد 
رهبران كش��ورهاي اسالمي در ضيافت با 
رييس جمهور امري��كا بيفزايد. در چنين 
ش��رايطي قرار گرفتن ن��ام رييس جمهور 
س��ودان ، عمر حس��ن البش��ير در ليست 
دعوت ش��دگان به مهماني ملك س��لمان 
در رياض فضاي رس��انه اي را شوكه كرده 
است. عمر البش��ير از سوي ديوان جنايت 
بين المللي )الهه( متهم به نس��ل كش��ي 

اس��ت و اين در حالي اس��ت كه مدافعان 
حقوق بش��ر از روز گذش��ته هشدارهاي 
خود به ترامپ را آغاز كرده اند و مي گويند 
كه حض��ور رييس جمهور امري��كا و عمر 
البش��ير ب��ا آن كارنامه حقوق بش��ري در 
ي��ك محفل به معناي پش��ت پ��ا زدن به 
تمام آرمان هايي اس��ت كه امريكا در اين 
س��ال ها مدافع آن بوده است. امريكا عضو 
الهه نيست اما سنتي در اين كشور وجود 
دارد كه آن هم مقابله با متهماني است كه 
حكم الهه را درياف��ت كرده اند اما در برابر 
آن مقاومت مي كنند. عمر البش��ير از سه 
دهه پيش بر س��ودان حكمراني مي كند. 
وي در س��ال هاي 2009 و 2010 به اتهام 
نسل كشي، جنايت هاي جنگي و همچنين 
جنايت عليه بشريت در منطقه دارفور متهم 
شناخته ش��ده بود. درحالي كه مقام هاي 
كشور سودان دعوت از عمر البشير را تاييد 
كرده اند اما مقام هاي س��عودي تاكنون در 
اين باره كه آيا وي در نشست آتي با ترامپ 
شركت خواهد كرد يا خير؟ سكوت اختيار 
كرده اند. به نظر مي رس��د كه عربس��تان 
س��عودي با دعوت از عمر البشير اميدوار 
به بي توجهي هاي مداوم ترامپ به حقوق 
بين الملل بوده و در حقيقت برگ امتيازي 
هم به عمر البشير داده كه به متحدي براي 
سعودي بدل شده اس��ت. سودان با وجود 
وضعيت نابس��امان اقتصادي و امنيتي در 
ائتالف عربستان س��عودي براي حمله به 
يمن هم شركت كرده است. عمر البشير از 
زمان صدور حكمش در ديوان الهه از سفر 
به كشورهايي كه عضو اين ديوان هستند 
و حضور در آنها مقدمات دستگيري اش را 
فراهم مي كند، سرباز زده است. وي اخيرا 
در نشس��ت اتحاديه عرب در اردن شركت 
كرده بود. اردن عضو ديوان الهه اس��ت اما 
هيچ اقدامي براي دستگيري عمر البشير 

انجام نداد. 
ذوق زدگي سعودي از يك ميزباني 

رسانه هاي س��عودي در چند روز گذشته 
تبليغات گس��ترده اي را براي سفر ترامپ 
به منطقه آغاز كرده اند. براس��اس ليست 
بلندباالي برنامه هاي در نظر گرفته ش��ده 
براي ترامپ در عربس��تان، روزهاي 20 و 
21 ماه مه س��ه نشس��ت مهم در پايتخت 
سياس��ي س��عودي برگزار خواهد ش��د. 
سعودي ها مي گويند رهبران و نمايندگان 
55 كشور اس��المي در اين نشست حضور 
خواهند داش��ت و فعاالن تجاري، جمعي 
از روشنفكران جهان اس��الم و چهره هاي 
فرهنگ��ي ه��م در اين نشس��ت ها حضور 
خواهند داش��ت. البته رقم دقيق مهمانان 
ملك سلمان تا روز شنبه كه جلسات رسما 
آغاز شود، مشخص نخواهد شد. مقام هاي 
سعودي براي پوشش لحظه به لحظه سفر 
ترامپ يك سايت ويژه طراحي كرده و باال 
آورده اند و همچنين نرم افزارهايي را معرفي 
كرده اند كه با مراجعه به آنها بتوان از برنامه 
رييس جمهور امريكا در دي��دار با رهبران 
سعودي و ساير رهبران كشورهاي اسالمي 
آگاه ش��د. مهم ترين اين نشست ها، ديدار 
دو جانبه هيات هاي سعودي و امريكايي، 
دي��دار رييس جمه��ور امريكا ب��ا رهبران 
كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس 
و نشست امريكايي – اسالمي در رياض با 
حضور ترامپ و رهبران كشورهاي اسالمي 

اس��ت. بنياد تحقيقاتي سعود الفيصل نيز 
به ش��كل همزم��ان در اين دو روز ش��اهد 
برگزاري نشست هايي با محوريت مبارزه 
با تروريسم با حضور چهره هاي نام آشناي 
جهان عرب خواهد ب��ود. همچنين دولت 
سعودي برنامه هايي براي بازديد ترامپ از 
مراكز تاريخي در اين كشور را طراحي كرده 
است. در ليست برنامه هاي اعالم شده، چند 
ديدار دو جانبه ميان ملك سلمان و دونالد 
ترامپ به چشم مي خورد. در تمام نشست ها 
و ديدارهاي دو و چندجانبه بر لزوم افزايش 
همكاري هاي سياسي، امنيتي، اقتصادي، 
سياس��ي و فرهنگي دو كشور تاكيد شده 
اس��ت. رياض مي گويد در نشست ترامپ 
با رهبران ش��وراي همكاري خليج فارس 
ني��ز طرفين درباره تهديدهاي مش��ترك 
منطقه اي و همچنين زمينه همكاري هاي 
مش��ترك با هم گفت وگ��و خواهند كرد. 
پيش بيني مي ش��ود كه بحث ايران نيز در 
نشست دو جانبه س��عودي – امريكايي و 
همچنين نشست ترامپ با اعضاي شوراي 

همكاري مطرح شود. 
درخواست هاي ايراني عربستان از ترامپ 
تايم درباره سفر ترامپ به منطقه و پررنگ 
بودن اي��ران در بحث ه��اي وي در رياض و 
تل آويو مي نويسد: سفر ترامپ به منطقه در 
روزهاي حساس رابطه ايران و اياالت متحده 
رخ مي دهد. از س��وي ديگر وي درست در 
همان روزي بار و بنه جمع كرده به س��مت 
رياض مي رود كه در ايران مردم براي تعيين 
رييس جمهور آتي به پاي صندوق هاي راي 
رفته اند. ترامپ هم توافق هسته اي با ايران 
را نمي پس��ندد و هم از نخستين هفته هاي 
حضور در قدرت اعالم كرده كه بازنگري نگاه 
واشنگتن به تهران چه در مقوله برجام و چه 
در اختالف هاي غيرهس��ته اي را آغاز كرده 
است. اين رويكرد به مذاق سعودي ها بسيار 
شيرين آمده و عربس��تان تالش مي كند از 
اي��ن نگاه بيش��ترين بهره برداري ه��ا ر ا به 
نفع خود در منطقه بكن��د. ترامپ تاكنون 
موضع گيري هاي مش��خصي درباره رابطه 
ايران با س��عودي نداشته اس��ت اما با توجه 
به انتخاب رياض به عنوان نخس��تين سفر 
خارجي به نظر مي رسد كه وي حداقل براي 
بازه زماني كوتاه مدت ترجيح مي دهد باران 
انتقادهاي پيشين خود از سعودي را متوقف 
كند. نيوزويك نيز در اين باره مي نويس��د: 
رياض در جريان س��فر ترام��پ به پايتخت 
عربس��تان تالش مي كند از وي بخواهد كه 
موضع گيري سخت خود در برابر ايران را هم 
در رفتار و هم در گفتار نشان دهد. عربستان 
در يك س��ال و نيم گذش��ته از عمر برجام 
همواره تالش كرده توجه جامعه جهاني را به 
سمت فعاليت هاي منطقه اي ايران كه رياض 
آن را مخرب مي داند، جلب كند و با اين حربه 
فشارهاي بيشتري را عليه تهران وارد كند. 
باراك اوباما در برابر اين فش��ارهاي رياض 
مقاومت كرد و تن به تشديد فشارها بر ايران 
به خصوص در ماه هاي پس از حصول توافق 
هس��ته اي نداد و البته به درخواس��ت هاي 
مكرر عربستان براي دخالت نظامي جدي 
در سوريه هم وقعي ننهاد. با اين همه ترامپ 
در مدت زمان آمده هم به تشديد فشارهاي 
غيرهسته اي به ايران چراغ سبز نشان داده 
است و هم به پايگاه الشعيرات در سوريه يك 

بار حمله نظامي مستقيم كرده است. 
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