
بــه گزارش  حریــت دیلی، »رجب طیــب اردوغان« 
رئیس جمهور ترکیه گفت: در حالیکه مذاکرات با کشورهای 
حاشیه خلیج فارس برای امضای قرار داد ایجاد منطقه آزاد 

تجاری در جریان است، این کشور قصد دارد روابط نظامی و 
اقتصادی خود با این کشورها را توسعه دهد.

اردوغان قرار است نهم ماه می با امیر این کشور دیدار 
کند.

وی همچنین تائید کرد که مذاکرات با کشورهای عرب 
حاشیه خلیج فارس برای ایجاد منطقه آزاد تجاری در جریان 

است.
در دیــدار اردوغان از کویت قرار اســت کویت امتیاز 
توسعه فرودگاهی در این کشور به ارزش ۴.۳ میلیارد دالر را 

به شرکت های ترک واگذار کند.
حجم تجــارت ترکیه با کشــورهای عضو شــورای 

همکاری خلیج فارس بالغ بر ۱۷ میلیارد دالر می باشد.
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دیدار با ترامپ به منزله خودکشی محمود عباس

آوریل، ژنرال راحیل شــریف، فرمانده سابق ارتش پاکستان رهسپار ریاض شد 
تا فرماندهی ائتالف نظامی علیه تروریســم به رهبری عربســتان سعودی را عهده 

دار شود.
وقتی اولین بار در ماه ژانویه خبر این انتصاب منتشــر شــد، ایران که در کنار 
عراق و ســوریه تعمدا از این ائتالف کنار گذاشــته شده بود نارضایتی خود را اعالم 
کرد. رقابت های ســعودی و ایران، پاکســتانی ها را در موقعیت دشواری قرار داد، 
چرا که اســالم آباد به طور سنتی روابط بســیار نزدیکی با ریاض دارد اما همچنین 
نمی تواند پذیرای خصومت با تهران باشــد. دست کم 20 درصد از جمعیت پاکستان 
شیعه هستند، بنابراین این احساس که پاکستان به ائتالفی ذاتا سنی پیوسته می تواند 
پیامدهای مصیبت باری برای ثبات کشــور به همراه داشــته باشد. قابل توجه است 
که گروه های تندروی اهل سنت همچون گروه ممنوع شده اهل سنت و الجماعت 
تمام قد از این اقدام پاکستان حمایت کرده اند، حال آنکه مجلس وحدت المسلمین، 
گروهی شیعه، با فرماندهی راحیل شریف مخالفت کرده است. گروه های تروریستی 
ضد شــیعه همچون لشکر جنگوی، جیش المحمد و سپاه صحابه جسارت یافته اند 
کــه حمالت خود علیه جامعه شــیعیان را افزایش دهند، جامعه شــیعیان نیز برای 
محافظت از خود به جای آنکه از دولت درخواســت کمک کند به گروه های شــبه 
نظامی همچون ســپاه محمد روی آورده اســت. این گروه در دهه ۱990 فعال بود، 
زمانی که بر اســاس گزارش ها تعدادی از رهبران افراطی اهل سنت را در خشونت 
های فرقه ای تالفی جویانه ترور کرد.هرچند که ســوءظن ها در خصوص حمایت 
ایران از گروه هایی همچون ســپاه محمد هرگز اثبات نشــده اما مقامات پاکستانی 
کامال نگران هســتند که ایران از کارت گروه های شیعه علیه آن ها استفاده کنند. 
همین شــد که از مسیر خارج شــدند و تاکید کردند که حضور آن ها در ائتالف به 
رهبری ســعودی به هیچ وجه اقدامی علیه ایران نیست. ژنرال باجوا، فرمانده ارتش 
پاکستان، در طی 6 هفته دو بار مهدی هنردوست، سفیر ایران را به حضور پذیرفت 
که با توجه به بی اعتمادی موجود در روابط دو کشور جالب توجه بود. هدف صریح 
دیدارها این بود که به ایران اطمینان خاطر داده شود پاکستان در هیچ اقدامی که به 

منافع ملی ایران آسیب می زند مشارکت نخواهد کرد.
البته انتقادها از سوار شدن پاکســتان بر ارابه سعودی تنها مختص به شیعیان 
پاکســتان نیســت. همچنان که فاطمه امان در لوبالگ تاکید کرده است نارضایتی 
اجتماعــی گســترده ای در این خصوص وجود دارد که می توانــد بازتاب آن را در 
واکنش های برخی احزاب مخالف، رســانه های جریان اصلی، افســران بازنشسته 

ارتش و اعضای اتاق فکرهای پاکستان مشاهده کرد.
یکــی از نگرانی های اصلی فقدان کامل شــفافیت و بحــث های آگاهانه در 
خصوص اختیارات ائتالف، نقش ژنرال شریف در آن و هزینه و فایده های عضویت 
پاکستان در این ائتالف اســت. در حقیقت حتی مقامات ارشد امنیت ملی پاکستان 
هم اذعان دارند که پاســخ به این پرســش ها هنوز نامعلوم است، همزمان به طور 
مبهم وعده می دهند که پاکســتان ورای رقابت های سعودی ها و ایرانی ها عمل 
خواهد کرد تا وحدت مسلمین را تقویت کند. هر چند این دست اطمینان بخشیدن ها، 
در تضاد آشــکار با تعجیل دولت برای موافقت رسمی با ماموریت ژنرال شریف قرار 
دارد که حتی صبر نکرد تا شــرایط مرجع این ائتالف )اهداف، احکام، قوانین تعامل 
و غیره( مشــخص شــود. انتظار می رود این موارد در نشستی در ریاض در ماه مه 
مشخص شــود و طبق برنامه نواز شریف نخست وزیر پاکستان و راحیل شریف در 
آن حاضر هســتند.در سال 20۱5 مجلس پاکســتان با حضور این کشور در ائتتالف 
نظامی علیه یمن به رهبری ســعودی مخالفت کرد کــه احتماال همچنان یکی از 
ماموریت های کلیدی ائتالف باقی خواهد ماند. هر چند سعودی ها به شدت از این 
تصمیم پارلمان پاکســتان به خشم آمدند اما باعث شد پاکستان از حضور در نبردی 
به شــدت منفور در آن ســوی مرزها بگریزد. در حقیقت اینکه دولت تصمیم گرفت 
این بار مجلس را طرف مشــورت قرار ندهد، ســوءظن ها در خصوص اینکه توافق 
غیرشــفاف با ریاض مزایای مســاله داری برای امنیت ملی پاکستان داشته باشد را 
افزایش داده اســت. در این زمینه، هدیه ۱.5 میلیارد دالری سعودی به پاکستان در 
سال 20۱۴، که جزئیات آن هیچ وقت علنی نشد، به نظر بخشی از توافق پشت پرده 
ای بود که پاکستان را نسبت به کمک های ژئوپولتیکال سعودی مطمئن می ساخت. 
انتصاب ژنرال راحیل شریف ظاهرا برای جبران رای منفی مجلس پاکستان در سال 
20۱5 است.پاکســتان با تن دادن به خضور در ائتالف نظامی اســالمی به رهبری 
ســعودی که دستور کار آن مشخص نیست، به سوی وضعیتی نامعلوم جهش کرده 
اســت. اتحاد دوباره با عربستان سعودی احتماال شکاف های داخلی کشور، فراتر از 
شکاف شیعه-سنی را تشدید و روابط دیپلماتیک با همسایگان مهمی همچون ایران 

را پیچیده می کند.

همان گونه که می دانید همکاری بین ایران و روســیه در خصوص سوریه پویا و 
چالش برانگیزاست. کامال مشخص است که نقش روسیه در سوریه افزایش خواهد یافت 
ولی نقش ایران دراین کشور افزایشی نخواهد داشت. در حال حاضر ایران ۷ هزار نیرو 
در ســوریه دارد. من به عنوان یک کارشناس فکرمی کنم چرخشی در وضعیت بوجود 
خواهد آمد و در آینده بیشــتر از ۷00 نیروی ایرانی در سوریه باقی نخواهد ماند. عوامل 
متعددی وجود دارد که نشان می دهد برای ایران دشوارخواهد بود که از نظامیان خود در 
خاک ســوریه محافظت کند.اول اینکه ایران مرز مشترک با سوریه ندارد. دومین دلیل 
این اســت که پل هوایی مطمئنی برای پوشش نیروها بین ایران و سوریه وجود ندارد 
و نکته ســوم تامین اسلحه برای نیروهای ایرانی در سوریه است که کار مشکلی است. 
به عبارتی مشکل اصلی حمایت از سربازان و نظامیانی است که در خاک سوریه وجود 
دارند. روســیه به واسطه دریا از نظامیانش حمایت کرده و بدین وسیله تدارکات ارتش 
را تامین می کند. بنابراین در این حوزه مشــکل خاصی ندارد. اگر شرایطی که درعراق 
وجود دارد، وجود نمی داشت ایران می توانست نیروی بیشتری را صرف سوریه کند. در 
حال حاضر کامال مشخص است که ایران نمی تواند به طور همزمان و بطور مساوی به 

عراق و سوریه کمک کند.
 نکته دیگری که در خصوص ســوریه وجود دارد این اســت که به عرصه سوریه 
بازیگری به نام چین وارد می شود. همان گونه که می دانید تا سال 20۱۱ چین در سوریه 
سرمایه گذاری زیادی کرد و تا قبل از بحران، بخش نفت و گاز سوریه تحت کنترل چین 
بود. به همین خاطر چین عالقه مند اســت به وضعیت سابق بازگشته و کنترل بخش 
نفت و گاز سوریه را در دست گیرد. به عبارت دیگر در شرایط کنونی کشور چین منتظر 
و آماده ورود به بازار ســوریه اســت. در اینجا مشکلی که برای ایران به وجود می آید با 
روسیه نیست بلکه با چین است. چون این کشور سعی می کند نقش اقتصادی ایران در 
سوریه را کمرنگ کند. ایران و روسیه مشکل اقتصادی در حوزه سوریه با یکدیگر ندارند 
زیرا که روابط روســیه و سوریه در حوزه های نظامی- سیاسی می باشد. اما تا این اواخر 
ســوریه با ایران روابط اقتصادی خوبی داشته است. بنابراین ورود بازیگر جدیدی تحت 
عنوان چین که می خواهد در حوزه اقتصادی ایران را به عقب براند حائز اهمیت اســت. 
نکته سوم در خصوص آماده سازی ارتش ملی سوریه است که روسیه با جدیت و به طور 
گسترده پیگیر آن می باشد. در صورتی که ایران همزمان درحوزه های مختلف از جمله 
شیعیان عراق، مردمان هزاره افغانســتان و حتی حزب اهلل لبنان فعالیت دارد. از طرف 
دیگر نقش روسیه به عنوان دولت قدرتمندی که با آمریکا بر سر بحران سوریه و برای 
ثبات منطقه رایزنی می کند به طور قابل مالحظه ای از ایران بیشتر خواهد بود. با این 
وجود باید بگویم روسیه عالقه مند به داشتن دیالوگ با ایران است. روسیه به هیچ عنوان 
حاضر نیست در حوزه سوریه ایران را با کشور دیگری جایگزین کند. شما باید درک کنید 
نقش روسیه در سوریه پر رنگ تراز ایران است.در اینجا چند موضوع به وجود می آید که 
الزم است ما با ایران در مورد این موضوعات به توافق برسیم. موضوع اول در خصوص 
فدرالیزه کردن ســوریه می باشــد. همانطور که می دانید نقطه نظری از سمت کشور 
اسرائیل وجود دارد. موشه یلعون که قبال وزیر دفاع اسرائیل بود بارها عالقمندی خود را 
به تجزیه سوریه ابراز کرده است. این البته نظر آنها است و چیزی است که آنها دوست 
دارند اتفاق بیفتد. من فکر می کنم که ما می توانیم از تجزیه سوریه جلوگیری کرده و آن 
را به صورت دولتی واحد حفظ کنیم. به نظرمی رسد یک سری امتیازات باید داده شود.

جهش پاکستان به سوی وضعیتی نامعلوم

ایران و روسیه در سوریه

روزنامه گاردین 
مارتین چوالف و فاضل هورمی

به دنبال تهاجم هوایی ترکیه به مواضع کردها ، امریکا تجهیزات 
زرهی خود را به عنــوان حائل میان کردها و نیروهای نظامی ترکیه 
مستقر نمود. فرمانده نیروهای نظامی امریکا به همراه فرمانده ی کرد 
YPG ، خسارت های ناشی از حمله هوایی ترکیه در کوه کاراُچک 

در سوریه را بررسی و ارزیابی نمود.  
به دنبال حمله هوایی به مواضع کردها در شمال شرق سوریه از 
سوی ترکیه در هفته ی گذشته ، ارتش امریکا نظامِی با سابقه خود را 
جهت بررسی خسارات و تخریب های این حمله به منطقه اعزام نمود.

جایزه ۱.۱  میلیون دالرِی قتل عبدی فرهاد شاهین، مقام ارشد 
و رهبر ســازمان نظامیان کرِد PKK که به »شاهین سیلو« شهرت 
دارد، از ســوی دولت ترکیه تعیین و دوربین ها آماده ثبت لحظه ای 
هســتند که وی در جریان آمد و شد های بسیار، دستگیر و محاکمه 
شود. علیرغم اینکه نیروهای سیلو به عنوان یک گروه تروریستی از 
ســوی امریکا و ترکیه تحریم شده اند، اما نیروهای نظامی وی بیش 
از همیشــه، مرکزیت جنِگ واشنگتن با دولت اسالمی )داعش( را در 
سوریه بر عهده دارند.حضور فعال سیلو در میان نیروهای نظامی که 
مدت زمان زیادی از محافظت وی توســط ایشان نمی گذرد، ارزش 
جایــزه پرداختی بــرای ایجاد یک اتحاد خشــمگین علیه وی و نیز 

دستگیری و قتلش را داراست.
با این اقدام، به نظر می رســد که پیچیده ترین زاویه ی جنگ 

سوریه ، آشفته تر و پیچیده تر شود. 
تجهیزات زرهی آمریکا در اواخر هفته گذشــته در امتداد بخشی 
از مرز متشنج ترکیه مستقر شده و میان ترک های شمال و نیروهای 
نظامی کرد در جنوب ایجاد حائل نمودند. این نیروهای کرد در سوریه 
به YPG شهرت داشته و پیوند نزدیکی با P.K.K  دارند. علیرغم 
افزایش نارضایتی ترکیه، واشــنگتن به دنبال آن است تا کردها را به 
عنوان متحد اجتناب ناپذیر خود علیه کمپین دولت اسالمی )داعش( 

که در حال پیشروی به سمت رّقه است ، لحاظ کند. 
ترک ها تصــور می کردند که دولت ترامپ تمامی  معادالت را 
عوض می کند . آنها نســبت به سیاســت باراک اوباما در استفاده از 
کردها به عنوان نمایندگان امریکا خشمگین بوده و امیدوار بودند که 
رئیس جمهور جدید نیز نیروهای نظامی اش را به همین هدف اعزام 
نموده و یا وفاداری اش را به واحدهای عرب محلی اعالم دارد، امری 

که ترکیه در جهت افزایش سطح آن تالش می کند. 
پیمــان تحکیم میان  امریکا-کردها ، تضعیف نشــده و رئیس 
جمهور ترکیه ، رجب طیــب اردوغان، ادعا نمود که این ائتالف می 
تواند به توانمندســازی حمالت کردها در راســتای خود مختاری و 
افروختن آتش شــورش ها در داخل مرزهای ترکیه بینجامد. زمانی 
که ترکیه حمالت هوایی زودهنگام خود را در روز سه شنبه آغاز کرد، 
امریــکا تنها برای مدت 52 دقیقه اعالم هشــدار نمود. در خصوص 
انتشــار تصاویر سیلو ، ســخنگوی دولت؛ مارک تونر پاسخ داد که : 
"من این تصاویر را ندیده ام اما اطالع دارم که رهبران ارشــد نظامی 
امریکا با خوشرویی از رهبران  PKK استقبال نموده و دست آن ها 
را به گرمی می فشــارند. همانطور که اشاره کردم: PKK به عنوان 
یک سازمان تروریســتی خارجی از سوی ایاالت متحده به رسمیت 

شناخته شده است."
دو جناح متحدان و نماینده گان، به دلیل عدم وجود اســتراتژی 

جامع در ســوریه و عراق ،جنگ سه ســاله با داعش و تاکید بر انکاِر 
مسئله ساز بودن این گروه برای امریکا، از منتقدان این جریان هستند 
، همچنین عدم تامین مالی نیروهای نظامی برای پایان بخشــی به 

حمالت رّقه نیز از مواردی ست که ایشان به آن انتقاد دارند. 
واشنگتن بیش از 500 نیروی ویژه نظامی خود را به این منطقه 
اعزام نموده و مشاوران آن به همکاری با نیروهای دموکراتیک سوری 
می پردازند. گروه حمایتی توســط YPG رهبری شــده و برخی از 
واحدهای عربی را شــامل می شود. بســیاری از رهبران YPG از 
فرمانده های اســبق PKK هستند که مهارت های خود را در بیش 

از یک دهه نبرد با ارتش ترکیه تقویت نموده اند.
حداقل حــدود 5000 نظامی امریکایی در نبرد مقابل داعش به 
ارتش عراق مشاوره می دهند. نبرد برای بازپس گیری دوباره موصل 
به هفتمین ماه خود نزدیک می شــود و حمــالت هوایی در بیرون 
راندن نظامیان مصمم در غرب شــهر، با شکست مواجه شده است. 
 پس از موصل، احتماال حمالت به ســوی کوه سینجار پیش خواهد 
رفت. جایی که منزلگاه معنوی ایزدی های عراق اســت. صدها تن 
از هزاران ایزدیِ شــهر سینجار به دنبال حمله داعش در سال 20۱۴ 
آواره و به نواحی اطراف گریختند و بســیاری از زنان آنها به اسارت 

برده شدند. 
» صدها تن از ما در نبرد رقه کشــته خواهیم شد« این جمله را 

یک زن مبارِز علیه داعش عنوان می کند. 
جت های ترکیه به کوه های سینجار در هفته گذشته حمله کرده 
  )KRG( و 5 مبارز پیشــمرگه وابسته به دولت منطقه ای کردستان
را به قتل رساندند و  اتحاد انکارا، که شهر سینجار را در نوامبر 20۱5 
بــاز پس گرفت،  مواضع مســتحکم PKK در کوه های منطقه را 

هدف قرار داد.
همچنان که ترکیه بر  فاز نخســت تکمیل مرز 9۱۱ کیلومترِی 

خــود اقدام می کند، دیوارهایی نیز به ارتفاع ۳ متر در امتداد مرز این 
کشــور با سوریه ساخته خواهد شــد و  این کشور بر KRG جهت 
ایجاد محدودیت برای جنبشــهای YPG  و  PKK در سینجار، 
فشــار وارد مــی آورد. از دیگر عواقب این اقــدام ، برانگیختن آتش 

درگیری ها میان پیشمرگه و  وابسته های  PKK  است. 
اما یک منبع نظامی منطقه ای اظهار نمود که ترکیه تصمیم دارد 
تا  به طور تدریجــی و گام به گام به اخالل در طرح های امریکا به 
  PKK دلیل نا امیدی از تغییر سیاست های این کشور در همکاری با
بپردازد.ترک ها زمانی که )مدیر سیا، مایک پومپِیو ( به آنکارا آمد و به 
اردوغان اعالم داشــت که کردها در رِقّه تنها باید محاصره و نه اسیر 
شوند ، خوشحال شدند، اما اعتبار این جمله منقضی شده و آنچه که 
شــما شاهد آن خواهید بود موضعی بیشتر تهاجمی ست که از جانب 

کردها اتخاذ می شود.  
من احتمال حمله زمینی به سینجار را رد نمی کنم و اگر این اتفاق 
بیفتد، آمریکایی ها اعالم می دارند که روش فعلی خود را ادامه نخواهند 
 داد. راه های بسیار زیادی وجود دارد که می تواند به وخیم تر شدن شرایط 

بینجامد.

پیوندهای محکم  آمریکا و کردهای شورشِی مرزهای ترکیه

مقام آمریکایی:

 ایران، اژدر تندرو در 
تنگه هرمز آزمایش 

کرد

یک مقام آمریکایی مدعی شــد ایران روز یکشــنبه یک اژدر تندرو را در تنگه هرمز آزمایش کرده اســت که می تواند با سرعت 200 گره دریایی )۳۷0.۴ 
کیلومتر( در ساعت حرکت کند. به ادعای این مقام آمریکایی، این اژدر در یک دهه اخیر مورد آزمایش قرار گرفته است و آخرین آزمایش آن به ماه فوریه 20۱5 
بازمی گردد. گفته می شود سرعت این اژدر، ۴ برابر سرعت اژدرهای متداول است. همچنین ادعا شده است آزمایش روز یکشنبه  که در جنوب بندر عباس انجام 
شــد صرفًا آزمایش ســرعت بوده است و در آن هدفی برای این اژدر تعیین نشده بود. مقامات آمریکایی معتقدند بُرد این اژدر 6 مایل )9.65 کیلومتر( است و از 

سامانه هدایت کننده پیشرفته ای نیز بهره می برد. مقامات ایرانی و رسانه ها درباره ادعای این مقام آمریکایی اظهار نظری نکرده اند.

یک منبع محلی در اســتان کرکوک اعالم کرد که این ۴۷ نفر در 
زندان های شهر حویجه استان کرکوک نگهداری می شدند.

این منبع به سومریه نیوز گفت: عناصر تروریستی داعش بعداز ظهر 
دیروز )دوشــنبه( ۴۷ زندانی در زندان های شــهر حویجه را که دارای 
تابعیت کشــورهای عربی بودند و ۱2 تن آنهــا نیز از عناصر فراری این 

گروهک بودند، اعدام کردند.
 وی تصریح کرد که این اعدام ها با درخواســت والی داعشی شهر  
حویجــه در 55کیلومتری غرب  کرکوک، مبنی بر پاکســازی و اعدام 

زندانیان زندان های داعش صورت گرفت.
این منبع که خواست نامش فاش نشود خاطرنشان کرد که تروریست 

های داعش از صحنه این اعدام ها تصویربرداری کردند.
تروریســت های داعش از  زمان اشــغال شــهر حویجه در استان 
کرکوک، صدها شــهروند عراقی را بــه بهانه ها و اتهام های مختلف از 

جمله همکاری با نیروهای ارتش عراق، اعدام کرده اند.

استیفان دوژاریک ســخنگوی دبیر کل سازمان ملل، درکنفرانسی 
مطبوعاتی گفــت: حدود ۴۳5 هــزار نفر از اهالی ایــن مناطق از آغاز 
درگیری های آزاد ســازی شــهر، منازل خود را ترک کــرده اند و حدود 
۴00هزار نفر خارج از دیوارهای شــهر مانــده اند که حدود ۳۱ هزار نفر 

توانستند به مناطق آزادشده غرب موصل بازگردند.
این مسئول بین المللی گفت:  افراد باقی مانده درمناطق تحت تسلط 
داعش به دلیل قطع امدادرسانی ها  از نوامبر سال گذشته از کمبود شدید 
تقریبا همه کاالها رنج می برند،اما ساکنان مناطق آزاد شده از کمک های 

بشردوستانه کامال بهره مند هستند.
دوژاریک گفت: کارمندان سازمان ملل که مسئول استقبال و اسکان 
مهاجران موصل هستند از فوت شــیرخواره ها ناشی از سوء تغذیه خبر 

می دهند.
وی افزود: ســازمان ملل هم چنان به ارائه کمک های بشردوستانه 
به اهالی این منطقه از جمله ارسال وعده های آماده غذایی برای  9 هزار 
ساکن غرب موصل و  جیره غذایی میدانی مخصوص ۳0 روز برای بیش 
از 2۷ هزارنفرادامه می دهد.گفتنی اســت عملیات آزاد سازی موصل از 

چنگ داعش در ۱۷ اکتبر آغاز شد. 
فرماندهــی این عملیات، اواخر ماه ژانویه نیز از بازپس گیری کامل 
شرق موصل خبر داد. حیدر العبادی نخست وزیر عراق نیز ۱9  فوریه از 
آغاز مرحله جدیدی از اخراج افراد مسلح ازمناطق غرب موصل خبر داد.

محمود نهیلی، مسئول اطالع رسانی منطقه دیرلوک 
از توابع شهرســتان العمادیــه به پایگاه خبری ســومریه 
نیــوز گفت: جنگنده های ترکیه، مواضع مســلحان پ ک 
ک در مناطــق مرزی جبــل کاره و نهیل در شهرســتان 
 العمادیــه را هدف قــرار دادند و این حمــالت هنوز ادامه 

دارد.
نهیلی افزود: ســتون هایی آتش از مواضعی که مورد 
حمله ترکیه واقع شدند به هوا برخاسته است و هنوز حجم 

خسارات مشخص نیست.
ارتش ترکیه هرازگاهی مناطق مرزی عراق را به بهانه 

سرکوب عناصر پ ک ک هدف قرار می دهد.
به گفته شــاهدان، در حمله توپخانه ترکیه به مناطق 
مرزی شهرستان العمادیه در شمال استان دهوک در ۳ مه 
)۱0 اردیبهشــت(، یک شهروند کشته شد و چند تن دیگر 

مجروح شدند.

 داعش 47 تبعه کشورهای عربی
 را اعدام کرد

استقرار تجهیزات جنگی آمریکا در مرز سوریه و اردن

عملیات هوایی ترکیه در داخل مناطق مرزی عراق

5هزار چینی در کنار داعش در سوریه می جنگند

به گزارش شــبکه تلویزیونی المیادیــن، اطالعاتی 
در اختیار شــبکه قرار گرفته اســت که نشان دهنده رصد 
 تحرکات نظامــی آمریــکا در مرزهای اردن و ســوریه 

است. 
این تصاویر بیانگر اوضاع این منطقه اســت. حضور 
گسترده تجهیزات نظامی را در این منطقه شاهد هستیم و 
به نظر می رسد حضور زیاد تجهیزات نظامی فراتر از یک 
مانور نظامی باشــد. تحرکات نظامی گسترده ای در این 
منطقه وجود دارد که ممکن است اشاره ای به یک عملیات 
نظامی باشد. تانک های چلنجر انگلیس به همراه دو هزار 

و سیصد نظامی و چند بالگرد آپاچی و بلک هاوک و چهار 
هزار فرد آموزش دیده در اردن در این منطقه مستقر شده 
اند. پایگاه های آتشــبار در اردن برای حمایت از نیروهایی 
ایجاد شــده است که قرار اســت وارد منطقه بادیه سوریه 
به همراه گردان توپخانه ای ســنگین و سکوهای پرتاب 
موشک آمریکایی شوند. همچنین قرار است حمایت هوایی 
این عملیات توسط یک تیم هوایی آمریکا در پایگاه ازرق 
با حضور هواپیماهای هلندی و بحرینی صورت می گیرد.

اگــر این تحرک نظامی کاماًل غیــر عادی به حمله 
نظامی به داخل اراضی ســوریه تبدیل شــود، ضمن آنکه 

توافق کاهش تنش برگرفته از مذاکرات آســتانه بی معنی 
خواهد بود، روند تحوالت میدانی سوریه چهره ای متفاوت 

باگذشته خواهد گرفت.
حمله اشــغالگرانه به جبهه جنوبی سوریه به معنای 
جدایی اســتانهای درعا، ســویداء و قنیطره خواهد بود که 
آرزوی دیرینــه رژیم صهیونیســتی را تامین می کند. در 
شمال سوریه نیز احتمال ورود ارتش ترکیه به استان ادلب 

بطور فزاینده مطرح شده است.
به نظر می رسد آمریکا، رژیم صهیونیستی و ترکیه در 

صدد تالش جدی برای تقسیم سوریه اند.

از آنجا که رئیس جمهوری جدید فرانسه خاستگاه حزبی 
ندارد، شــناخت بسیاری از سیاست های او جز از طریق برنامه 
منتشر شــده و گفته های خودش در دوران کارزار انتخاباتی 
میسر نیســت. در عین حال خطوط کلی رویکرد دیپلماتیک 
امانوئل ماکرون از روی سیاست های داخلی او تا حدود زیادی 
قابل پیش بینی اســت. او که در دولت سوسیالیست فرانسوا 
اوالند وزیر اقتصاد بود، به ویژه با طرح قانون جنجالی اصالح 
اقتصادی اش موسوم به »قانون ماکرون« نشان داد که در پی 
گونه ای سیاست لیبرال با تکیه بر گشایش اقتصادی، تجاری 

و شغلی است.
به نظر می رســد اولویت ماکرون در عرصه خارجی نیز 
تحکیم پیوندهای موجود با کشــورهای دارای اقتصاد لیبرال 
باشــد. تاکنــون در ســاحت اقتصادی، نمود سیاســت های 
راســت میانه در نگاه او بیشــتر دیده شده است و برای نمونه 
پیشــنهادهای او در »قانون ماکرون« در مــورد اجازه کار در 
روز یکشنبه و آزادی تعرفه مشاغل قانونی مانند دفترخانه ها، 

واکنش منفی چپ های رادیکال و حتی سوسیالیست ها را به 
دنبال داشته است. بنابراین دور از انتظار نخواهد بود که فرانسه 
برای مثال به دولت کنونی آلمان نزدیک تر شده و پیوندهای 
اروپایی خود را حفظ کند، به دنبال ماجراجویی نظامی احتمالی 
از سوی آمریکای تحت ریاست ترامپ نباشد و محافظه کاری 
و خویشتنداری را بر خطر کردن و پا پیش نهادن ترجیح دهد.

احتماال ماکرون خواهد کوشــید تا در عرصه بین المللی 
چهره ای میانه رو از خود و فرانسه تحت حاکمیت خود ترسیم 

کنــد، یعنی در عین حفظ اســتقالل رأی، با جامعه جهانی در 
تعامــل بماند. برنامه او در زمینه مناســبات بین المللی با این 

جمالت آغاز می شود:
»مایلم یک دیپلماســی روشن و قاطع را به کار گیرم که 
همزمان در قالب ســنت دو گل و میتران باشد تا فرانسه را به 

یک کشور قدرتمند مستقل، بشردوست و اروپایی بدل کنم.«
مســتأجر جدید کاخ الیزه از پیش، سیاست خارجی دولت 
آینده خود و رویکرد آن به مسائل روز جهان را به اختصار، اما 

به تفکیک نوشته است.
برخــالف رقبای رادیــکال ماکرون از جملــه ژان لوک 
مالنشــون چپگرا که معتقد به پس گرفتن امضای فرانسه از 
برخی پیمان های مهم اروپایی بود و مارین لوپن ملی گرا که 
خروج کامل فرانسه از اتحادیه اروپا یا فرکسیت را وعده می داد، 
رئیس جمهوری برگزیده به اتحادیه وفادار می ماند زیرا آن را 

یک »چتر حمایتی« برای کشورش می داند.
حاکمیت قدرتمند، استفاده از یورو، واحد پولی با پشتوانه 

قــوی در برابر ارزهای دیگر، آزادی رفت و آمد و گردش کاال 
میان کشــورهای اروپایی، از جمله دالیلی است که ماکرون 

برای ماندن در اتحادیه اروپا بیان می کند. 
پیشنهاد او برای اعمال اصالحات لیبرال در تجارت اروپا 

نیز دور از ذهن نیست.
او در عین حال خواســتار ایجاد »شورای امنیت اروپا« و 
افزایش کنترل مرزهای خارجــی اتحادیه اروپا برای افزایش 

امنیت کشورهای عضو است.
تجدید بیعت فرانســه با اتحادیه اروپــا به معنی تجدید 
پیمان این کشــور با آلمان هم هست. امانوئل ماکرون طبعا با 
ماندن کشورش در اتحادیه اروپا تمایل دارد عمال نقش رهبری 

اتحادیه مانند گذشته در دست فرانسه و آلمان بماند.
ظاهرا او از هم اکنــون در فکر همکاری های دفاعی با 
آلمان اســت زیرا در صفحه توئیتر خود می نویســد: »من به 
دفاعی می اندیشم که بیشتر اروپایی باشد، به همکاری هایی 

میان فرانسه و آلمان«.

درها به روی ایران گشوده بماند

گسترش همکاری ترکیه با اعراب خلیج فارس

بازگشت 31 هزار 
آواره به مناطق آزاد 

شده غرب موصل

زهراشریعتیفر-مترجم

سیاست خارجی ماکرون: 

به گزارش خبرگزاری رویترز عماد مصطفی ســفیر 
ســوریه در چین تصریح کرد: تروریست های چینی که از 
اقلیت قوم اویغورهســتند، زیر پرچم خود به منظور ترویج 
اندیشــه جدایی طلبانه خود مبارزه می کنند که نوعی از 

افراط گرایی خطرناک برای چین به شمار می آید.
وی گفــت: حدود پنج هــزار نفر از ایــن اقلیت در 
ســوریه مبارزه می کنند و این باعث می شــود تا دولت 

پکن به شدت از این بابت ابراز نگرانی کند. براساس این 
گزارش بیشــتر این افراد از راه های غیرقانونی و از طریق 
کشــورهای آسیای جنوب شرقی یا ترکیه راهی سوریه و 

عراق می شوند.
به گفتــه وی، چین بر خالف آمریکا و روســیه در 
سال های گذشته کمتر تالش کرده است تا بازیگری فعال 

در امور خاورمیانه باشد.

سفیر سوریه در چین افزود: شماری از تروریست ها به 
طرق مختلف به داعش و شورشیان دیگر در سوریه ملحق 
شــده اند و این خطر وجود دارد که دوباره به استان سین 

کیانگ، در شمال غرب چین بازگردند.
منطقه سین کیانگ در منطقه شمال غرب چین واقع 
شده و یک ششم از وســعت خاک این کشور را تشکیل 

می دهد.

مقامات محلی شــهر صرواح در اســتان 
مأرب، این شــهر را به دلیل تجاوزهای مکرر 
جنگنده های ســعودی به این شهر و تخریب 
زیرســاختها و منازل و بازارهــا و پلها و مراکز 
 بهداشــتی آن، منطقــه فاجعــه زده اعــالم 

کرد.
مرعــی العامری، شــهردار صــرواح به 
خبرگزاری دولتی سبأگفت: هواپیماهای متجاوز 
ســعودی از زمان آغاز جنــگ، بیش از ۱8 بار 
به این شــهر حمله کرده اند؛ در این حمله ها 

۳05 شــهروند به شهادت رســیده یا مجروح 
شــدند که تعدادی از آنهــا زن و کودک بوده 
اند. وی تصریح کرد که در حمله جنگنده های 
ســعودی، بیش از ۳20 منزل، 20 مزرعه و 50 
مغازه در بازار صــرواح و ۴ پمپ بنزین متعلق 
به مردم صرواح ویران شــده و به این ترتیب 
روند زندگی متوقف شــده و مردم به شــدت 
دســتخوش رنج و عذاب شــده اند. العامری 
گفت در حمله جنگنده های دشــمن همچنین 
۱0 پل اصلی که مناطق صــرواح را به هم و 

صرواح را به شــهرهای دیگر متصل می کرد 
و 5 دبیرســتان و دو مرکــز فنی و حرفه ای و 
6 مسجد ویران شــده اند.وی تصریح کرد که 
شبکه برق شهر نیز به دلیل حمله های مداوم 
به خطوط و دکلهای برق، به کلی از کار افتاده 
است. وی افزود در بخش بهداشتی و پزشکی 
نیز، بیمارستان مرکزی شــهر و سه درمانگاه 
نابود شــده و هیچ یک از مراکز بهداشتی این 
شهر قادر به ارائه خدمات بهداشتی و پزشکی 
نیســتند.وی خاطرنشان کرد که جنگنده های 

دشمن ۱5 پروژه آبرسانی و چاه را در این شهر 
منهدم کرده اند.در حمله جنگنده های متجاوز 
ســعودی حدود ۳ هزار و ۴00 خانواده نیز آواره 
شــدند. برخی از این خانــواده ها به مناطق و 
اردوگاه های امن داخل شــهر پناه برده اند اما 
اغلب آنها به شــهرها و استان های همسایه 
گریخته اند. شــهردار صرواح از طرف های 
مرتبط و سازمان های انسانی و امدادرسان 
 خواســت فورا به کمک اهالی این شــهر 

بشتابند.

»صرواح« یمن شهر فاجعه زده اعالم شد


