
شــماری از مفتی ها و علمای سوری مخالف دولت و 
وابســته به ترکیه با صدور بیانیه ای، ورود نیروهای ترکیه 
و شــرکت آنها به همراه گروههای مسلح با هدف کنترل 
بر اســتان ادلب و پایان دادن به حضور گروه های مسلحی 

ماننده جبهه النصره و همپیمانانش را جایز دانستند.
دیده بان حقوق بشر سوریه وابسته به مخالفان دولت 
این کشور اعالم کرد شــماری از علمای سوری وابسته به 
دولت آنکارا در ترکیه و همچنین همتایان در داخل سوریه 

با صدور بیانیه ای، ورود نیروهای ترکیه و شرکت به همراه 
گروه های مسلح با هدف کنترل بر استان ادلب و پایان دادن 
به حضور گروه های مسلحی ماننده هیئت تحریر شام جبهه 

النصره و همپیمانانش فتوا داده اند.
یادآور می شــود هیئــت تحریر شــام )جبهه النصره 
سابق( در بیانیه ای اعالم کرد که از طریق چندین منبع، از 
تحرکات بی سابقه بقایای گروههای مفسد سابق برای نفوذ 
به نوار مرزی و همچنیــن مناطق تحت کنترل گروه های 

مســلح در ادلب در راستای مذاکرات آستانه - اطالع یافته 
اســت. براساس توافقات به دست آمده در آستانه قرار است 
میان دولت و مخالفان مسلح آتش بس برقرار شود و طرفین 
به عملیات علیــه گروه های تروریســتی )داعش و جبهه 

النصره( ادامه دهند. 
در این میــان دولت ترکیه تالش مــی کند به بهانه 
مبارزه با گروه های کرد )که آنها را تروریســت می نامد( در 

حال گسترش نفوذ خود در سوریه است.
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دیدار با ترامپ به منزله خودکشی محمود عباس

مردم فرانسه با حضور پای صندوق های رأی، سرنوشت 5 سال آینده کشورشان را رقم زدند. 
در این انتخابات امانوئل مکرون، نامزد میانه رو با کســب حداقل ۶5 درصد آرا، توانســت مارین 
لوپن، نامزد حزب راست گرای جبهه ملی را قاطعانه شکست دهد و به جوان ترین رییس جمهور 
تاریخ فرانسه تبدیل شود که در ۳۹ سالگی، به این سمت برگزیده شده است. بدین ترتیب انتخاب 
فردی جوان که نماینده هیچ یک از احزاب سنتی جناح چپ یا راست فرانسه نیست؛ نشان از آن 
دارد که مردم فرانسه از سیاستمداران کهنه کار و کم بازده کشورشان خسته شده اند و به دنبال 
راه جدیدی هستند که بتوانند در آن ابتکارات و نوآوری های سیاستمداران جوانتر را نظاره کنند، 
ضمن این که از ارزش های اصولی کشورشان نیز فاصله نگیرند. رئیس جمهور جدید فرانسه هر 
چند جوان اســت؛ اما بی تجربه در سیاست و کارهای اجرایی نیست و عالوه بر بانکداری، وزیر 

اقتصاد دولت فرانسوا اوالند نیز بوده است.
بر این اساس، به نظر می رسد با توجه به شرایط اتحادیه اروپا و فرانسه در سال ها و ماه های 
اخیر، نتایج این انتخابات تأثیرات عمیقی بر وضعیت هر دوی آنها دارد. از یک سو فرانسه در طی 
این ســال ها دچار رکود اقتصادی، بیکاری، تروریسم افسار گسیخته و سیل ورود مهاجران شده 
است که لطمات شدیدی به اقتصاد و صنعت توریسم پررونق این کشور زده است. فرانسه که به 
واســطه انقالب تاریخی و ارزش های سیاسی اش، مهد آزادی و دموکراسی خوانده می شود، در 
دو سال گذشته هدف حمالت متعدد و مرگبار تروریستی داعش و گروه های حامی آن بوده و در 
نتیجه وضعیت فوق العاده و فضایی امنیتی را تجربه می کند. ناامنی های موجود در این کشور، 
همکاری های مشــترک نظامی- امنیتی فرانســه با اتحادیه اروپا و ناتو را ناکافی و غیر مناسب 
جلوه داده، انتقادات بســیاری را در رابطه با حضور و ورود مهاجران مسلمان به این کشور مطرح 
کرده و با ایجاد یک رویکرد اســالم هراسانه و ضد مهاجر، شرایط را برای روی کار آمدن راست 
گرایان افراطی از جمله مارین لوپن فراهم کرده است. با این وجود رأی مردم فرانسه به مکرون 
میانه رو نشــان داد که آنها حاضر نیستند برای حل سریع مشکالت فعلی کشورشان، مشکالت 
عمیقتر و دنباله دار تری ایجاد کنند و کشورشــان را بــه ورطه افراط گرایی، انزوا طلبی و کناره 

گیری از اتحادیه اروپا بکشاند.
برنده دیگر این انتخابات اتحادیه اروپاست که با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا دچار سستی و 
تزلزل شد و در هفته های اخیر نیز به واسطه پیروزی خانم لوپن در مرحله اول انتخابات فرانسه، 
بار دیگر تکانه جدایی عضوی قدیمی از اتحادیه اروپا را لمس کرد. لغو عضویت فرانسه از پیمان 
آتالنتیک شمالی )ناتو( و مذاکره درباره برگزاری همه پرسی برای خروج فرانسه از اتحادیه اروپا 
از جمله اصول پیشــنهادی لوپن بودند که پایه های همکاری در اتحادیه اروپا را دچار لرزش می 
کرد. حال با پیروزی مکرون در انتخابات، مردم فرانســه این پیام را برای اتحادیه اروپا فرستادند 
که راه حل مبارزه با تروریســم و ناامنی را نه در مهاجر ســتیزی، بستن مرزها و خروج از ائتالف 
های همکاری جویانه، بلکه در قالب همکاری های منطقه ای میســر می دانند. این پیامی است 
که شائبه های فروپاشی اتحادیه اروپا را تضعیف می کند و فضای آرامش و ثبات نسبی را به این 

اتحادیه منطقه ای باز می گرداند. 
انتخابات این دوره ریاست جمهوری فرانسه از جهتی دیگر نیز دارای اهمیت بود و با دقت در 
کشورهای دنیا پیگیری می شد. بعد از آن که انتخابات آمریکا به طور غیر منتظره ای به نتیجه 
غیر قابل پیش بینی رسید و فردی مخالف ارزش های لیبرال دموکراسی و نظام سیاسی مستقر 
این کشور به قدرت رســید، جامعه بین المللی با نگرانی و بهت به انتخابات فرانسه نگریست تا 
ببیند آیا یکی دیگر از مهمترین دموکراسی های غربی هم با تکان سیاسی روبه رو خواهد شد و 
نامزدی به ریاست جمهوری خواهد رسید که مخالف همکاری و ائتالف و طرفدار دیوار کشیدن 
و بستن مرزها است؟! هر چند خانم لوپن در پیام تبریک خود به آقای مکرون و طرفدارانش گفته 
مردم فرانسه ادامه وضع موجود را انتخاب کردند؛ اما به نظر می رسد نه مردم فرانسه به خانم لوپن 

در واقع نه به دنباله روی از آمریکا، نه به پوپولیسم و نه به حرکت های ضد جهان گرایانه بود.

ارتــش ترکیه با انجــام کودتاهای نظامی متعدد، به عنــوان بازیگر اصلی در 
تصمیم ســازی درآمد و این امر محصول دیکتاتــوری آتاتورک بود؛ هرچند ترکیه 
نوین با وجود احزاب متعدد یک کشــور دموکراتیک  محسوب می شود. ژنرال های 
ترک با حمایت تجار و بازرگانان دارای نفوذ و وســایل ارتباط جمعی، نقش اساسی 
در برنامه ریزی و آماده سازی جامعه ترکیه برای کودتاهای نظامی داشته اند. چرا که 
تجار بزرگ، منافع مشــترک زیادی با ارتش دارند. ارتش همواره به بهانه حمایت 
از الئیســیته و امنیت ملی، در برابر تهدیدهای داخلــی و خارجی و به ویژه حزب 

کارگران کردستان اقدام به کودتا کرده است.
ارتش ترکیه توانســت تحت شعار حمایت از الئیســیته، از طریق کودتاهای 
ســه گانه در سال های 1۹۶0، 1۹71 و 1۹80، سرنوشت سیاسی کشور را به دست 
گیرد؛ همچنان که در سال 1۹۹7، به سرنگونی دولت نجم الدین اربکان که دارای 

گرایش اسالمی بود کمک نمود.
هنگامی که حزب عدالت و توســعه با گرایش اســالمی میانه رو پس از چند 
دوره حکومت الئیک ها به قدرت رســید؛ تشکیالت نظامی تالش کرد تا از فعالیت 
این حزب نیز جلوگیری کند و در ســال 2007، تالش بی ثمری را برای جلوگیری 
از پیروزی عبداهلل گل در انتخابات انجام داد. در ســال 2008، نظامیان از اقدامات 
عبدالرحمن یلچینکایا، دادســتان عمومی ترکیه در جهت ممنوعیت حزب عدالت و 
توسعه حمایت کردند ولی دادگاه قانون اساسی با تفاوت یک رأی آن را نقض نمود 
و این امر تحولی بنیادین در کنترل اوضاع سیاســی ترکیه محسوب شد؛ زیرا حزب 
عدالت توانســت از این طریق جلوی کودتاها را بگیرد. ژنرال الکریا شبوغ، رئیس 
ســتاد ارتش ترکیه خود اعتراف نمود که زمان کودتاها به پایان رسیده است. حزب 
عدالت و توســعه با درایت و زیرکی توانست از طریق انگشت نهادن بر مشکالت 
کلیه اقشــار ملت ترکیــه و تالش برای ایجاد راه حل های مفید برای بســیاری از 
مشــکالت به ویژه مســائل طبقات فقیر و نیازمند، برقراری رابطه با همسایگان، 
تالش برای حل مشکل کردها از طریق پذیرش واقعی اکراد در دولت ترکیه بدون 
کوتاه آمدن در برابر تجاوزات حزب کارگران کردســتان، به پایگاه وســیع مردمی 

دست یابد.
الزم به ذکر اســت که حزب عدالت به منظور جلب افکار عمومی مردم ترکیه 
که عمومًا از خاســتگاه دینی با آرمان فلسطین همراهی می کنند، از برگه فلسطین 
بهره برداری کرد و علی رغم ســلطة الئیک ها بر کلیه شریان های زندگی در ترکیه، 
با اتخاذ مواضع جســورانه و انتقادات گزنده رهبران حزب از تروریســم و تجاوزات 

اسرائیل نسبت به فلسطینی ها، برای خود جایگاهی کسب نمود.
کشــورهای شــورای همکاری خلیج فارس دربرگیرنده حــوزه جنوبی محیط 
پیرامونی جمهوری اســالمی ایران هســتند و رفتارها و عملکــرد آنها در عرصه 
سیاســت خارجی، متغیرهای عمده ای از منظــر تأثیرگذاری بر منافع و امنیت ملی 
ایران محسوب می شــوند. این رفتارها تنها منعکس کننده جایگاه و قدرت هریک 
از این کشــورها نیست، بلکه از طریق همگرایی و سیاستگذاری های مشترک این 
کشورها با یکدیگر و همچنین تعامالت آنها با قدرت های فرامنطقه ای، اهمیتی به 

مراتب بیشتر پیدا می کند.
ترکیه اولین کشــور دارای اکثریت مسلمان بود که در سال 1۹4۹، اسرائیل را 
به رســمیت شناخت. علی رغم آنکه بر ضد قطعنامه فلسطین که در سال 1۹47، از 
ســوی سازمان ملل متحد صادر شــد، رأی داده بود. همچنان که ترکیه در مارس 
1۹4۹، همراه با فرانســه و ایاالت متحده آمریکا در میانجی گری بین کشــورهای 
عربی شرکت کننده در جنگ ســال 1۹48 و اسرائیل مشارکت نمود. با آغاز سال 
1۹50، دولت ترکیه رســمًا تأسیس »دولت اسرائیل« را مورد شناسایی قرار دارد و 
الیاهو ساســون را به عنوان اولین وزیر مختار آن کشور به اسرائیل اعزام نمود و در 
ســال 1۹52، دو کشور به تبادل سفیر پرداختند. در همین دوره و پس از آن ترکیه 
تحکیم روابط خود با غرب را آغاز نمود و در ســال 1۹52، به پیمان ناتو پیوست. با 
تأسیس دولت اسرائیل، رفته رفته همکاری های ترک ها و اسرائیلی ها رشد یافت و 
واحدهای امنیتی و اطالعاتی ترکیه فرصت هایی را برای کار و آموزش های فنی و 
اطالعاتی به دســت آوردند. از اوایل دهه پنجاه میالدی، همکاری گسترده ای بین 
طرفین به ویژه بین موســاد و دستگاه امنیتی ترکیه آغاز شد. دو کشور در تابستان 
ســال 1۹51، چند موافقت نامه امنیتی با یکدیگر امضاء کردند، مشــروط بر اینکه 
اسرائیل اطالعات مربوط به سازمان های مخالف به ویژه سازمان های کرد و ارمنی 

و فعالیت های یونان در منطقة مدیترانه را در اختیار ترکیه قرار دهد.

فرانسوی ها دنبال 
مشکالت عمیق تر 

نیستند

ترکیه و فلسطین در آینه تاریخ

روزنامه گاردین
جولیان بروگر، واشنگتن

در اواخر این ماه دونالد ترامپ از عربســتان سعودی و اسرائیل 
دیــدار خواهد کرد و این اولین ســفر خارجی وی پس از ریاســت 
جمهوری است. علی رغم احتمال وجود خطرات، وی آرزوهای بزرگی 

را در این سفر در سر می پروراند.
 او از کشــورهای سه دین توحیدِی عربستان سعودی، اسرائیل 
و رم )واتیکان(، با هدف آغاز نبرد علیه افراط گرایی، پیش از شرکت 
در اجالس ناتو در بروکســل و نیز اجالس ســران در سیسیل، دیدار 

می کند. 
روسای جمهور پیشین آمریکا، سفرهای خارجی خود را با دیدار 
از کشورهای همسایه مانند مکزیک و کانادا آغاز و ارتباطات خود را با 
آنها تقویت می نمودند. پس از گذشت 100 روز از ریاست جمهوری 
ترامپ، وی پل های ارتباطی با کشــورهای همسایه خود را با طرح 
موضوعــات انتخاباتی چون ممنوعیت هــای مهاجرتی و تجاری به 
عنوان راه های تسکین خشم رای دهندگان آمریکایی، تخریب نمود. 
از این رو حضور وی در مرزهای شــمالی و جنوبی کشورش به معنی 
مواجهه با خیل معترضانی ســت که توجــه دنیا را به عدم محبوبیت 
وی جلب می کنند. در مقابل، عربستان سعودی، اسرائیل و واتیکان 
همگی در مقابله با ناآرامی های احتمالی، تدابیری را اندیشیده اند. اما 
آنها نیز از تاثیرگذاری گســترده ی تصویر قالب شکن و دالل ترامپ 
بی بهره نیستند. امری خطیرتر از گردهم آوری سه مذهب توحیدِی 

دنیا وجود ندارد و زمانی که ترامپ در منطقه حضور می یابد مشکل 
هفتاد ساله تقسیم اراضی میان اســرائیلی ها و فلسطینی ها مطرح 
خواهد گردید. چنانکه وی اظهار داشــت: شــاید حل این مناقشه به 
آن اندازه که در طول این سالها الینحل به نظر آمده، مشکل نباشد.

 روحیه واقع بینی ، مقامات دولتی آمریکایی را بر آن داشــت که 
برنامه های توجیهی این سفر را اعالم نمایند. آنها اولین گام را دیدار از 
عربستان سعودی عنوان نمودند، مکانی که سران کشورهای اسالمی 

در آن گردهم خواهند آمد.
یکی از مقامات دولتی آمریکا اظهار داشت: هدف از این دیدار به 
واقع گردهم آوری کشورهای مختلف و نیز تمامی مذاهب گوناگون 
برای نبرد علیه تعصب و افراط گرایی است. خصوصا هدف آن ایجاد 
یک جبهه مشترک در برابر داعش، القاعده و گسترش نفوذ ایران در 
منطقه اســت. وی افزود: ما خواستار اتحاد دنیای عرب در خصوص 

موضوعات ذکر شده می باشیم.
ترامپ پس از عربستان سعودی به اسرائیل خواهد رفت، مقصد 
وی ماساداست، برج و بارویی باستانی که شورشیان یهودی، رومی ها 
را در آن برای مدت یکســال در قرن نخست قبل از شهادت مسیح، 

محاصره نمودند. 
اگر این خبر صحت داشته باشد، انتخاب محل برگزاری مراسِم 
دیدار وی از اسرائیل نادرست بوده زیرا این مکان سمبل مناقشات در 
داخل این کشور است . برخی آن را سمبل پایداری رومیها و سایرین، 

آنها را از شورشیان افراط گرای مذهبِی عصر خود می دانند. 
به نظر می رســد که دیدار از اسرائیل با توقف در سرزمین های 
اشغالی و به میزبانی محمود عباس ، رهبر فلسطینیان همراه باشد و 

این مراسم به احتمال زیاد در بیت اللحم برگزار خواهد شد. 
عوامل بســیاری در نمایش های تبلیغاتی سفر ترامپ دخیلند. 

ابتکار عمل و عالئمی از حل مسائل منطقه به طور ناگهانی و همزمان 
با این سفر مالحظه نمی شود. اسرائیلی ها و فلسطینی ها همواره با 
مسائل اساسی ای چون گسترش شهرک سازی ها، آینده اورشلیم و 
کشــوری با دو دولت، که آنها را از یکدیگر جدا می سازد، درگیر بوده 
انــد.در حوزه خلیج فارس، حکومت هــای دیکتاتوری همچنان و به 
طور گسترده از افراط گرایان پشتیبانی می کنند، در حالیکه همزمان 
تالش در بیرون راندن آنها از کشــورهای خود دارند. اهداف دو گانه 
سفر ترامپ در ســوریه، مبارزه با داعش و مواجهه با ایران ذکر شده 
است، دو موضوع مناقشه برانگیِز سفر وی، که تمرکز بر یکی موجب 

تقویت دیگری خواهد شد.
 این وضعیت بغرنج سبب شــد که دولت اوباما بیش از 4 سال 
زمان را به پشتیبانی از معترضانِ معتدلِ گرفتار در منازعات اختصاص 
دهد. کاخ سفیِد ترامپ تمایلی به طی مسیری مشابه ندارد، اما طرح 
جدیدی را نیز ترسیم نمی کند. همکاری عمیق تر با روسیه در کمپین 
مبارزه با داعش ، با وجود واقعیت عدم نبرد روسیه با دولت اسالمی و 

نیز جنایات دولت بشار اسد، غیرممکن به نظر می رسد.
در مدت زمان مشــابه با ریاســت جمهوری ترامپ، اوباما از ۹ 

کشــور دیدار نمود. اما ترامپ برای اولین بار است که پس از ریاست 
جمهــوری اش، خاک آمریکا را ترک می کند. یک مقام دولتی درباره 
سفرهای ترامپ اظهار داشت: این سفر می تواند نقطه ی عطفی در 
اثبات عدم تمایل آمریکایی ها به جدایی از سایر نقاط جهان و برخی 

از بزرگترین مسائل آن به حساب آید.
در دولت اوباما؛ اســرائیل و عربستان سعودی، ارتباط مناسبی با 
واشــنگتن نداشتند اما امروزه هر دوی آنها فرصت بهبود تعامالت را 

پیدا کرده اند. 
بایمن، از مقامات ارشــد موسســه بروکینگز اظهار می دارد که 
هر دوی این کشــورها از پذیرش بهار عربی از ســوی اوباما ناراضی 
بوده و از طرح حقوق بشــر به عنوان اولویت سیاست خارجی دولت 
ترامپ خشــنود گردیدند. آنها دیدگاهی را می پسندند که به موجب 
آن ایــاالت متحده با نقــش تاریخی خود در همــکاری با متحدان 
ســنتی اش، در منطقه حضوری دوباره یابد.انتظار می رود که رئیس 
جمهور ترامپ، برخی آســیب های وارده به شهرت بین المللی اش را 
در زمــان انتخابات و نیز هفته اول آغاز بــه کار، خنثی نماید. اولین 
ســفر خارجی وی به مقدس ترین مکان های دین اسالم می تواند 
به ایجاد توازن در سیاســت اجرایی وی در منع ورود تروریست های 
خارجــی به آمریکا و نیز تاثیرگذاری بر جلوگیری از ورود پناه جویان 
و مسافران ۶ کشور اســالمی، دست یابد. او در رم با پاپ فرانسیس 
در خصــوص برقراری صلــح به گفتگو خواهد نشســت، فردی که 
ترامــپ، انتقاد وی به ایجاد دیــوار در امتداد مرز مکزیک را رد نمود 
و آن را ننگیــن خوانــد. با این وجود، تالش انــدک وی برای جلب 
نظرات در منطقه ای که گورســتان جاه طلبی های سایر دولتمردان 
 بوده اســت، همــواره با احتمال بدتر شــدن اوضاع همــراه خواهد 

بود.

امیدواری ترامپ برای جلب توجهات در اولین سفر خارجی پس از ریاست جمهوری 

پارلمان ایتالیا 
بر حمایت از 

فلسطین تأکید 
دارد

به گزارش مرکز اطالع رسانی فلسطین، الورا بولدرینی افزود: مشکالت و گرفتاری های ملت فلسطین که زهیر صندوقه رئیس هیات شورای ملی فلسطین آنها را مطرح کرد، واقعیت 
دارد.

وی خاطرنشان کرد که باید درخواست زهیر در زمینه حمایت از ملت فلسطین را در پارلمان ایتالیا مطرح کرد و کمیسیون های پارلمانی برای حل مشکالت ملت فلسطین دست به 
کار شوند.

رئیس هیات شورای ملی فلسطین روز جمعه در دیدار با بولدرینی خواستار تالش برای حمایت از مساله فلسطین و کمک به ملت فلسطین شد.
صندوقه تصریح کرد: ملت فلسطین تحت اشغال اسرائیل می باشد و بیش از ۶000 فلسطینی در زندان های اسرائیلی به حبس کشیده شده اند.

والدیمیر پوتین رییس جمهور روسیه در نشست »یک کمربند، یک 
راه« کــه روزهای 14 و 15 مه در پکن برگزار خواهد شــد، حضور فعال 

خواهند داشت.
آندره دنیسوف سفیر روسیه در چین ضمن اعالم این خبر گفت که 
قرار اســت شی زینپیان رهبر چین نیز اوایل ماه جوالی سفر متقابلی به 

روسیه داشته باشد.
سرگی ســاناکویف رییس مرکز تحلیل روســیه چین در گفتگو با 
رادیو اســپوتنیک اظهار کرد که امروز مناسبات روسیه و چین در سطح 
فوق العاده باالیی قرار دارد و دیدارهای ســران دو کشور تایید کننده این 

موضوع است.
وی در ادامه توضیح می دهد: »بعید است بتوان مشابه روابط روسیه 
و چین را بین کشــورهای دیگری که شــریک استراتژیک هستند، پیدا 
کرد. دیدارهای ســران دو کشور چندین مرتبه در سال و در عرصه های 
مختلف صورت می گیرد. به زودی دو رهبر دیدار مجددی خواهند داشت. 
رییس جمهور روسیه قصد دارد در نشست »یک کمربند، یک راه« شرکت 
کند. در حاشیه این نشست، چندین دیدار برنامه ریزی شده و امسال نیز از 
قضا نوبت سفر رهبر چین به روسیه است. از گذشته معموال این دیدارها 
بــا برنامه های متعدد و در محورهای مختلف دولتی صورت می گرفتند. 
مکانیزم ارتباطات دولتی ما شاخه های متعددی دارد. پنج کمیسیون بین 
دولتی فعال هســتند که محورهای همکاری تجاری اقتصادی، انرژی، 
مســایل اجتماعی، همکاری ها در بخش ســرمایه گذاری و همکاری 

منطقه ای را پیگیری می کنند«.
تحلیل گر روس در ادامه می گوید که همکاری بین دو کشــور در 

محورهای مختلف به سرعت توسعه پیدا می کنند.
وی همچنین توضیح می دهد: »طبــق برآوردهای آماری، در ماه 
آوریل ســال جاری گدرش کاال بین دو کشــور 15 باالتر رفته است. در 
بخش تجارت انرژی تنوع ایجاد کرده و پیوســته مســیرها و محورهای 
جدیدی برای صادرات انرژی روســیه به چین پیدا می کنیم. در ســایر 
بخش ها نیز همکاری های فعالی با چین داریم که شامل صنایع هوایی، 
فضا، ارتباطات، راه و ســاختمان و بویژه حوزه های زیرساختی می شود. 
گســتره ارتباطات به اندازه ای وسیع اســت که در چند کالم نمی توان 
توضیح داد. در رابطه با مناسبات دو کشور می توان گفت که ارتباط امروز 
ما شراکت استراتژیک بلوغ یافته است. با احتساب تنش های موجود در 

دنیای امروز، دو کشور را می تواند شریک به حساب آورد. 

شیوع بیماری وبا در یمناتحاد بلوغ یافته روسیه و چین
درپی شــیوع جدی بیماری وبــا در یمن طی دو روز 
گذشــته، مدیریت یک بیمارستان دولتی در استان ابین در 
جنوب یمن، وزارت بهداشت و سازمان بهداشت جهانی را 

به تسریع در روند کمک برای مقابله وبا فراخواند.
بیمارستان محنف در شــهر لودر در استان ابین طی 
نامه ای با اشــاره به این موضوع خاطرنشان کرد که طی 

دو روز اخیر 50 مورد ابتال به اسهال شدید ثبت شده است.
این بیمارستان در ادامه به فوت یک فرد مبتال به وبا 
اشــاره و تاکید کرد که وبا در اغلب مناطق لودر به شدت 
در حال گسترش اســت.در این نامه تاکید شده است که 
بسیاری از شهروندان مبتال به این بیماری به علت دوری 
مســافت یا عدم اطالع از خطرناک بــودن بیماری، برای 

معالجه به بیمارســتان مراجعه نمی کنند. پنجشنبه گذشته 
سازمان بهداشت جهانی از فوت 51 تن براثر بیماری وبا و 
اسهال شدید در مناطق مختلف یمن و وجود 2752 مورد 
مشــکوک به بیماری وبا خبر داد.این سازمان در بیانیه ای 
تاکیــد کرد که هفت میلیــون و ۶00 هزار نفر در یمن در 

معرض خطر ابتال به بیماری وبا قرار دارند.

بن علی یلدریم در لندن در گفت و گو با خبرنگاران، 
افزود که تصمیم واشــنگتن درباره ارســال سالح برای 
گروه های کرد سوریه در نبرد ضد داعش در این کشور به 
روابط واشنگتن آنکارا که در ناتو هم پیمان هستند، ضربه 
خواهــد زد.  وی تصریح کرد که آمریکا به ترکیه اطمینان 
داده اســت ساختار جمعیتی این منطقه که دغدغه اساسی 

آنکارا می باشد، به خاطر آزادی رقه تغییر نخواهد کرد.

یلدریم ادامه داد که دیدار دونالد ترامپ و رجب طیب 
اردوغان روســای جمهوری آمریکا و ترکیه در هفته آینده 
فرصتی برای تصحیح اشتباه تصمیم واشنگتن درباره مسلح 
سازی نیروهای حمایت از کردها خواهد بود که در سوریه 
می جنگند. واشنگتن پشتیبان حمایت از کردها برای اخراج 
گروه تروریستی داعش، از شــمال سوریه است اما آنکارا 
می ترسد چنین اقدامی باعث شورش کردهای ترکیه شود.

مفتی ها، ورود نیروهای ترکیه را به سوریه جایز دانستند

وعده آمریکا به ترکیه درباره سرنوشت نیروهای کرد سوری

ارتش مصر علیه گروه های مسلح در سینا

مبارزان کرد در 40 کیلومتر رقه؛ اردوغان در راه واشنگتن
نیروهای دموکراتیک ســوریه، متشکل از شبه نظامیان 
اغلب کرد و یــگان های مدافع خلــق )ی پ گ( در تدارک 
یورش به رقه، پایتخت خودخوانده داعش در ســوریه هستند، 
شهری که از حدود پنج سال پیش )201۳ میالدی( در کنترل 

داعش است.
این نیروها با کنترل شهر »الطبقه« )ثوره سابق( و نیز سد 
فرات به 40 کیلومتری رقه رسیده اند و در پی محاصرۀ آن از 

سه سمت شمال، شرق و غرب هستند. 
نیروهای دموکراتیک ســوریه در نبــرد رقه از حمایت 
تسلیحاتی آمریکا برخوردارند، تصمیمی که اخیر دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری جدید آمریکا گرفت تا خشم ترکیه را برانگیزد.

ترکیه از شکل گیری و نهادینه شدن قدرت شبه نظامیان 
کرد و اســتقرار آنها در حاشیه مرز خود با سوریه بسیار نگران 
اســت و آن را تهدیدی برای امنیت ملی خود تلقی می کند و 

به همین دلیل از تصمیم کاخ ســفید در تسلیح کردها بسیار 
ناراضی اســت و آن را منافی منافع مشــترک استراتژیک دو 

کشور می داند. 
تصمیم اخیر واشنگتن در حمایت تسلیحاتی از ی پ گ 
تصمیمی اســت که آنکارا نه می تواند آن را هضم کند و نه 
می تواند با آن مقابله کند؛ تصمیمی که بی شــک توازن قوا 
بین نیروها و نیز کشــورهای درگیر در جنگ داخلی سوریه را 

دستخوش تغییر خواهد کرد. 
گفتگو بر ســر این تصمیم واشــنگتن بی شک اولویت 
اول و کانون دیدار و گفتگــوی رجب طیب اردوغان، رئیس 
جمهوری ترکیه با دونالد ترامپ در 1۶ ماه میالدی در آمریکا 
خواهــد بود. ترکیه پیش تر مواضع نیروهای مســلح کرد در 
سوریه را هدف گرفته و با عملیات موسوم به »سپر فرات« از 
یک ســو هر از چند گاه به نیروهای داعش حمله می برد و از 

سوی دیگر شبه نظامیان کرد را هدف می گیرد.
این احتمال که ترکیه بار دیگــر به نیروهای دموکرات 
سوریه حمله برد هست اما »طالل سلو« سخنگوی نیروهای 

دموکراتیک سوریه آن را بعید می داند. 
وی مــی گوید کــه هدف هم رزمانش داعش اســت و 
نیروهای دموکرات وارد درگیری های جانبی با ترکیه نخواهند 
شــد. آنکارا می گوید از آمریکا خواسته است تا نیروهای کرد 

پس از بیرون راندن پیکارجویان داعش از رقه، این شــهر را 
ترک کنند.

»طالل سلو« سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه هم 
می گوید که پس از آزادسازی رقه، کنترل آن به یک شورای 

نظامی و مدنی مردمی سپرده خواهد شد.
به نظر می رسد آنچه زمان حمله به رقه و سرنوشت این 
شــهر پس از بیرون راندن داعش از آن را تعیین خواهد کرد، 

حاصل گفتگو و توافق آقای اردوغان و ترامپ خواهد بود. 
طالل سلو می گوید: از نظر او و همرزمانش نیروهای سپر 
فرات ترکیه مزدور و عملیات و تحرکاتشان در شمال سوریه 

نمایشی بیش نیست.
آنکارا ی پ گ را همسان حزب کارگران کردستان )پ  ک 
 ک( و تفاوتی بین آنها نمی بیند و هر دو گروه را »سازمان های 

تروریستی« می خواند.

زهراشریعتیفر-مترجم

ژنرال هاجز در پاســخ به این سوال که سخنان جیمز 
ماتیس وزیر دفاع آمریکا که در صورت لزوم ظزفیت نظامی 
در حــوزه بالتیک را افزایش می دهیم به چه معنیســت؛ 
گفت: ما در حال حاضر بــرای انجام این موضوع فعالیت 
می کنیــم. بن هاجز افزود: در حــال حاضر در اینجا تیپ 

زرهی ما حضور دارد. در اواخر ماه ســپتامبر از آلمان گردان 
هوایی که در مانور ناتو شــرکت خواهد کرد به این منطقه 
پــرواز می کنند.به گفته هاجز، اقــدام به ایجاد یک اتحاد 
در کشــورهای حوزه بالتیک و گردان تاکتیکی لهستان به 
طور قابل توجهی قدرت دفاعی آنان را افزایش داده. هاجز 

بــا توجه به مانورهای بین المللــی گفت که زمان حال در 
استونی مانور طوفان بهاری با حضور آمریکا در جریان است 
و در ماه ژوئن مانور "Sabre Strike" برگزار خواهد 
 شــد و در ماه سپتامبر قصد برگزاری یک مانور در سوئد را 

داریم.

به گزارش روسیاالیوم، یک منبع امنیتی مصری اعالم 
کرد: در عملیات ارتش مصر در شــمال سینا 8 فرد مسلح 
کشته شده اند و چهار نفر دیگر زخمی شده اند.این منبع 
مصری افزود: این عملیات در مناطق جنوب رفح، العریش 

و مزارع زیتون انجام شد و نیروهای پیاده ارتش با حمایت 
نیروهای زرهی و تانک ها وارد عمل شدند.به گفته منبع 
مصری این عملیات پس از آن صورت گرفت که نیروی 
هوایی مواضع گروههای مســلح را بمباران کرد و قبایل 

منطقه هم نقش موثری ایفا کردند.این منبع مصری بیان 
کــرد: در این عملیات ۶ منزل و 12 موتور ســیکلت و ۶ 
خودرو منهدم و اماکنی که گروههای مســلح از آن ضد 

ارتش و پلیس مصر استفاده می کردند نابود شد.

آمریکا ظرفیت نظامی خود را در بالتیک افزایش می دهد

روزنامة ســاندی تایمز انگلیس نوشــت 
حکومت لیبی، که مورد پذیرش غرب و سازمان 
ملل اســت، در تجهیز گروه های شبه نظامی 
همیپیمان داعش در لیبی دست داشته است. 
به گزارش این روزنامه، اقدام دولت فایز السراج 
برای  تجهیز گروه های شبه نظامی همپیمان 
داعــش در لیبی از نــگاه دیپلمات های غربی 

»خالفی آشکار« است. ساندی تایمز می افزاید 
که گشتی های دریایی اروپا تا کنون 5 بار قایق 
هایی را که دولت سراج میان مصراته و بنغازی 
به حرکت در مــی آورد متوقف کرده اند و هر 
بار محموله های ســالح در آن کشــف کرده 
اند. گــزارش این روزنامه می افزاید که مقصد 
این تسلحیات شبه نظامیان هم پیمان داعش 

هستند که با نیروهای تحت امر خلیفه حفتر در 
بنغازی می جنگند. ساندی تایمز معتقد است 
دلیل این اقدام دولت ســراج آنســت که وی 
خلیفه حفتر را درشمن اصلی دولتش می داند. 
لیبی از زمان انقالب 2011 مردم این کشــور 
که به سرنگونی حکومت معمر قذافی دیکتاتور 
معدوم لیبی منجر شد، با مداخله آمریکا و برخی 

کشورهای اروپایی و منطقه درگیر خشونت و 
بی ثباتی سیاسی شده است. از دو سال پیش 
لیبی بر اثر اختالفــات میان احزاب و گروه ها، 
دارای دو پارلمان )پارلمان طبرق در شــرق و 
پارلمان طرابلس، پایتخــت لیبی( و دو ارتش 
است. پارلمان طبرق مورد حمایت ارتش ملی 

لیبی به فرماندهی حفتر است. 

دولت مورد حمایت غرب در لیبی به داعش سالح می دهد


