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رقیب مرکل همچنان
در نظر سنجیها پیشتاز است

نتایج منتشر شده نظرسنجی موسسه «فرسا» نشان میدهد «مارتین شولتز» کاندیدای سوسیال دموکراتها که از سال ۲۰۱۲ریاست
پارلمان اروپا را به عهده دارددر انتخابات آتی صدراعظمی آلمان همچنان گوی سبقت را از آنگال مرکل ربوده است .وی با کسب  ۳۶درصد از
آراء توانسته در برابر مرکل که  ۳۱درصد آرا را از آن خود کرده پیشتاز باشد.انتخابات صدراعظمی آلمان قرار است در ماه سپتامبر انجام شود.
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تحلیل روز
دکتر شعیب بهمن

international@khorasannews.com

کرملین -کاخ سفید؛ از رفاقت تا رقابت
در آغاز کار ترام��پ ،انزواگرایی آمری��کای دوران او ،حرفی
ب��ود ک��ه از بس��یاری از تحلیلگران ش��نیده میش��د .برخی
آینده روابط آمریکا با روس��یه را آمیخته با دوستیها ارزیابی
میکردند.امااتفاقاتیافتادکهبرخیگفتندبهنظرمیرسد
تجزیه و تحلیلها اشتباه از آب درآمد .این نکته مهم است که
آیا ترامپ و پوتین از همکاری به س��وی کشمکش سوق پیدا
کردهاند یا خیر؟ در پاسخ به این سوال باید اینگونه ارزیابی
کرد که روابط واشنگتن -مسکو درآینده به دو دلیل اساسی
و کلی ،نس��بت به گذش��ته روابط این دو کش��ور ،دچار تغییر
اساسی نخواهد شد .نخست اینکه ،در روابط میان روسیه و
آمریکا تنهاچیزی که تغییر کرده ،صرف ًا یک شخص است .در
اینکه صرف ًا نظرهای ش��خص رئیس جمهور چقدر میتواند
درسیاستخارجیآمریکاتاثیرگذارباشد،تردیدهایجدی
وجوددارد.بهخصوصاینکههمچنان نهادهایقانونگذاری
در آمری��کا مانند کنگره و از س��وی دیگر نهاده��ای حزبی در
این کشور از س��وی هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات،
تمایل زیادی ب��ه برقراری رابطه با روس��یه ندارن��د .عالوه بر
این،بخشمهمیازبدنهنهادهایامنیتیواطالعاتیآمریکا
نیز ،روس��یه را به عنوان مهمترین دش��من خ��ود میدانند.
بنابرای��ن ،نمیتوان ب��ه دنبال تغیی��ر ج��دی در روابط میان
کرملین-کاخ سفید بود .موانع ساختاری ،قانونی و اجرایی
بس��یاری میان این دو کش��ور وج��ود دارد .نکت��ه دوم اینکه،
باقی ماندن اختالفات از گذشته میان روس��یه و آمریکا ،راه
سنگالخی میان این دورا باعث میشود و مسیر همواری را
برای برق��راری روابط مطلوب ،غیر ممک��ن مینماید .حتی
میتوان اینگونه ارزیابی کرد که از ای��ن منظر ،رقابتهای
ژئوپلتیک،میانطرفیندرکرملینوکاخسفید،وجودداشته
باشد.البتهممکناستکهسطحرقابتهاکمیکاهشپیدا
کند اما این رقابتها به قوت خود باقی خواهد ماند و به طور
کامل رفع شدنی نیست .حتی اگر آمریکاییها تمایل داشته
باشند که تحریمها علیه روسیه بر سر مسئله اوکراین را رفع
کنند ،این مهم اعتراضهای شرکای اروپایی آمریکاییها را
به دنبال خواهد داشت زیرا ،اروپائیان آمریکا را مقصر دامن
زدن به مس��ئله اوکراین میدانن��د .اروپاییها میگویند که
برای همراهی با آمریکا ،وارد چرخه فشار بر روسیه شدهاند.
واقعیتایناستکه تغییراساسیدرروابطروسیهوآمریکارا
نباید انتظار داشت ،اما بعید نیست که به دلیل کابینه ترامپ
کمی تغییر در این ارتباط را شاهد باشیم .در عین حال باید
توجهداشتکهکابینهترامپتحتفشاربسیارزیادیازسوی
سیستم قرار داردو به تازگی مشاور امنیت ملی ترامپ مجبور
شد اس��تعفا کند .از ترامپ گرفته تا تیلرسون ،همگی تحت
فشار هستند و ارتباط با روسیه یک تابو برای آمریکاییهای
افراطی در هر دو س��وی احزاب این کشور است .اگر بگوییم
که تنشی در روابط این دو کشور در آینده روی نخواهد داد،
رقابتهای ژئوپلتیکی کرملین -کاخ سفید ،احتمال تنش
میان آنها را به طور کلی ب��ر طرف نمیکند .در روابط میان
مسکو-واشنگتن ،نباید فقط نوع نگاه آمریکاییها را تحلیل
کرد و دیدگاه روسها نیز اهمیت دارد.روی کار آمدن ترامپ
در آمریکا تا بخش زیادی مدیون اقداماتی است که روسها
انج��ام دادهان��د .روسها قطع�� ًا کلینت��ون را در کاخ س��فید
نمیخواستند و در آینه سیاسی آن ها ،نقش ترامپ خوشتر
بود .کلینتون برنامه ضد روس��ی قوی و تی��م قدرتمندی در
حوزه سیاس��ت خارجی و امنیتی داش��ت و برای پوتین یک
چالش جدی بود .اما ترامپ ،بی برنامه و بدون تیم منسجم
بود و برای پوتین دردس��ر جدی محس��وب نمیشد .ترامپ
نش��ان داده بود که متمایل به روس��یه اس��ت .در بی��ن افکار
عمومی روسیه نیز ،تمایالت نسبت به انتخاب ترامپ بیشتر
از هیالری بود .اما در اینک��ه در آینده ،روسه��ا تا چه حدی
احساس همگرایی با پوتین داشته باشند ،تردیدهای جدی
وجوددارد .روسهادرخیلیازمسائلجهانیباآمریکاییها
مشکل دارند و در حوزههایی نظیر ایران ،میان این دو کشور
مشکالت جدی وجود دارد .در خیلی از حوزهها این اختالف
نظر میان کرملین -کاخ سفید وجود دارد اما روسها تمایل
دارند تا ترامپ را مدیریت کنند .روسها میدانند که هر چه
ترامپ سرگرم رویدادهای داخل آمریکا باشد ،این میتواند
از تاثیرگذاری رقیب آنه��ا در عرصه بینالمللی کم کند و با
وجود اختالفات بنیادین ،آنها عالقه مند به مدیریت ترامپ
هستند.
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خبر آخر

ترامپ:دموکراسی اسرائیل برای مقابله با
خشونت برای ما الهام بخش است!
رئیس جمه��ور آمری��کا در کنفران��س مطبوعاتی مش��ترک با
نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت که دموکراسی اسرائیل
برای مقابله با خش��ونت برای م��ا الهام بخش اس��ت! .وی که
نشان داد چش��مش خیلی از ویژگیهای رژیم صهیونیستی
را نمیبین��د ،با نادیده گرفت��ن رفتارهای نتانیاه��و در تهدید
حقوق فلس��طینی ها،رژیم صهیونیس��تی را «مظهر مبارزه با
ظلمدرجهان»!دانست.ترامپافزودکهاز نتانیاهومیخواهم
مدتی در ساخت شهرکهای تازه دست نگه دارد .البته خوب
خوشبین به نظر نمیرسد که این هم بخشی از هنر مذاکره
است.ویهمچنینبهتلویحاشارهکردکهبرایحلبحرانبین
اسرائیل و فلس��طین ،عالوه بر راهکار دو دولتی ممکن است
از راهکار ی��ک دولتی نیز حمایت کند .رئی��س جمهور آمریکا
مشاور امنیت ملی مستعفی خود را نیز«مردی بزرگ»توصیف
کرد و اف��زود که رس��انههای دروغگ��و غیرمنصفانه ب��ا ژنرال
مایکل فلین برخورد کردن��د و اطالعات س��ری را غیرقانونی
به رس��انههای دروغگو درز دادند.ازس��وی دیگر نتانیاهو نیز
خطاب به ترامپ گفت:به شما اطمینان میدهم که اسرائیل
متح��دی بهتر ازای��االت متح��ده ن��دارد و ای��االت متحده هم
متحدی بهتر از اس��رائیل ندارد .وی گفت که برای نخستین
بار در زندگیام ،کش��ورهای ع��رب در منطقه به اس��رائیل به
عنوان متحد و نه دش��من مینگرند و این یک فرصت اس��ت.

3

مرگ ناگهانی یک رویا؟

اولین تنش بین روسیه وآمریکا بر سر کریمه
و اتهام زنی متقابل در مورد نقض یک پیمان موشکی
نش��انههای اولین تن��ش میان ترام��پ و همتای روس��ش ،برسرمس��ائلی نظیر کریمه
و نقض پیمان موش��کی ،آین��ده روی��ای نزدیک��ی واشنگتن-مس��کو را تاریکتر کرده
است .سخنگوی کاخ سفید که پیشتر بر آمادگی و تمایلش برای بهبود روابط آمریکا و
روسیه تاکید کرده بود،دیروز گفت« :رئیسجمهور ترامپ خیلی صریح اعالم کرده که
از دولت روسیه انتظار دارد خشونتها در اوکراین کاهش یابد و کریمه را (به اوکراین)
برگرداند ».همزمان،کنگره آمریکا در نظر دارد طرحی دو حزبی را به تصویب برساند
که رفع تحریمهای ضد روسی آمریکا را منوط به اجازه کنگره میکند .ترکیب کنگره،
اعم از دموکرات و جمهوریخواه ضد روسی است و در صورت تصویب چنین طرحی،
امکان رفع تحریمها با دستور اجرایی یا به اصطالح اعطای معافیت ( )Waveاز میان
خواهد رفت .اما مسئله به اینجا ختم نشد .دو مقام آمریکایی در گفتوگو با فاکسنیوز
مدعی شدند که یک فروند کشتی جاسوسی روسیه برای اولین بار بعد از ورود دونالد
ترامپ به کاخ سفید صبح سهش��نبه در حال گشت زنی در ساحل شرقی آمریکا رؤیت
شده است .مطابق این گزارش کشتی جاسوسی روسیه در فاصله  70مایلی از ساحل
ایالت «دالور» در حال حرکت به س��مت شمال با س��رعت  10گره دریایی بوده است.
همچنین ،ارتش آمریکا میگوید که جنگندههای روسی «بهطور غیرحرفهای» به یک
ناو آمریکایی نزدیک شدهاند .این در حالی است که یک مقام آمریکایی نیز مطرح کرد
که روسیه با عملیاتی کردن یک موشک کروز یکی از پیمانهای کنترل تسلیحاتی را
نقض کرده ،مسکو این اتهام را «نادرست» خوانده و بهنوبه خود آمریکا را به نقض «پیمان
نیروهای هستهای میانبرد» متهم میکند .پیمان یادش��ده در سال  ۱۹۸۷یعنی در
اواخر دوره جنگ سرد امضاشده است و دولت باراک اوباما از سه سال پیش روسیه را
متهم کرده بود که با تولید و آزمایش نوعی از موش��ک کروز این پیمان را زیر پا گذاشته
است .در چنین فضایی ،تنشزدایی بین آمریکا و روسیه و ایجاد روابط دوستانه بین دو
کشور دستکم در میانمدت چندان محتمل بهنظر نمیرسد .این در حالی است که
عدهایازتحلیلگرانمطرحمیکنندکهممکناست،اینتنشهایجدید،یکتاکتیک
رسانهای برای رد گم کردن روابط ترامپ با پوتین باشد که هدف آن ،تنش آلود نشان
دادن روابط واشنگتن -مسکو است.
▪ ▪گالوپ :آمریکا در بدترین موقعیت جهانی  10سال گذشته است

آخرین نظرسنجی موسس��ه «گالوپ» نش��ان میدهد که آمریکاییها بر این باورند که
جهانیان کشورشان را در جایگاه نامطلوبتری نسبت به سالهای گذشته میبینند.بر
این اساس،دیدگاه نامطلوب اهالی جهان به آمریکا  57درصد و دیدگاه مطلوب به این
کشور 42درصد است .این بدترین تصویر ارائه شده از این کشور در ده سال اخیر است.
این نظرسنجی از اول تا پنجم فوریه س��ال  2017و در دو هفته ابتدایی حضور ترامپ
در کاخ س��فید صورت گرفت.از س��ویی  42درصد مقبولیت آمریکا در س��طح جهانی
پایینترین میزان در این زمینه از سال  2000به بعد است.از دیگر نقاط حائز اهمیت
در این نظرسنجی دیدگاه مردم آمریکا نسبت به میزان اهمیت به ترامپ از سوی سران
جهان بود.این نظرسنجی نشان داد که تعداد انگشتشماری از آمریکاییها (کمتر از
سه نفر از هر ده آمریکایی) بر این باورند که سران دیگر کشورهای جهان احترامی برای
رییس جمهور جدید کشورشان قائلند.

درگیری خونین میان
تروریستها
آمریکا :فقط  5265بمب اورانیومی
به سوریه زدیم!
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اظهار نظر روز
موگرینی:

هیچگاهآمریکا را تا این حد
قطبی شده ندیدهام

دومینوی نفوذ روسیدرکاخ سفید

سی ان ان :تیم انتخاباتی ترامپ با سازمان امنیت روسیه در تماس بوده است

کامیار-این روزها دولت ترامپ هر روزش را با یک بحران شروع میکند.
اس��تعفای مایکل فلین نه تنها ب��ه ماجرای تماس با روس��یه خاتمه نداده
است ،بلکه س��رآغاز بحرانی جدی شده اس��ت .اکنون گفته میشود که
تیم انتخاباتی ترامپ با ماموران بلندپایه س��ازمان مخفی امنیت روسیه
در تماس بوده است.
به گزارش دویچه وله؛کنارهگیری مشاور امنیتی دونالد ترامپ ،به دلیل
تماس با سرگئی کیسلیاک ،سفیر روسیه در واشنگتن موضوع تماسها
با روسیه را به رسانهها کشانده است .نیویورک تایمز و شبکه خبری سی
ان ان در گزارشهای جداگانهای مدعی ش��دهاند که به اسنادی دست
یافتهان��د که حکای��ت از هم��کاری و تماس بین تی��م انتخابات��ی ترامپ و
ماموران بلندپایه امنیتی روس��یه دارد .نیویورک تایمز موفق شده است
به فایلهای صوتی تماسه��ای تلفنی موجود در س��ازمانهای امنیتی
آمریکا دست یابد .هنوز روشن نیس��ت که تماسهای بین تیم انتخاباتی
ترامپ با ماموران ارش��د اطالعاتی و مخفی روسیه به چه قصدی صورت
گرفت ه و مضمون این تماسها چه بوده است .پس از مایکل فلین ،مشاور
امنیتی ترامپ ،حال از پل منافورت ،رئیس پیشین ستاد انتخاباتی ترامپ
به عنوان فردی که با ماموران اطالعاتی روس��یه در تم��اس بوده نام برده
میشود .گفته میشود که یکی از این تماسها دقیقا همان زمانی صورت
گرفته است که موضوع دخالت سایبری روسیه در کارزار انتخاباتی آمریکا
مطرح شده است .منافورت که پیشتر مشاور انتخاباتی ستاد جرالد فورد،
رونالد ریگان ،جرج هربرت واکر بوش ،باب دول ،جرج دابلیو بوش و جان
مککین نیز بوده است ،سابقه ارائه مشاوره سیاسی در کشورهای روسیه
و اوکراین را نیز در پرونده خود دارد.همزمان،ترامپ در ادامه انتقادهای

درآستانهمذاکراتآتشبسسوریهدرقزاقستان،درگیری
خونین میان تروریس��تها در ش��مال س��وریه 70،کش��ته
دادهاست.بیشترایندرگیریهادرقسمتجنوبیاستان
ادلب و در «خ��ان طومان» و میان گروههای «تحریرالش��ام»
و «جنداالقصی» رخ داده اس��ت .گروه تروریس��تی ائتالفی
تحریرالشام از جمله ش��امل فتحالشام میش��ود که همان
جبههنصرتسابق،شاخهالقاعدهاستوگروهجنداالقصی
نیز نزدیک به تروریس��تهای داعش هس��تند .این دو گروه
تروریس��تی ،در اکتبر ۲۰۱۶متحد ش��دند .ام��ا این اتحاد
چندی نپایید و در ژانوی��ه  ۲۰۱۷آنها از یکدیگ��ر جدا و از
آن پ��س بارها با یکدیگ��ر درگیر ش��دهاند .در جنگ داخلی

سلسله وار خود از رسانههای خبری آمریکا ،در توئیتی برخی رسانههای
این کشور را به انتشار نظریههای توطئه گرانه متهم کرد و نوشت« :ارتباط
با مقامهای اطالعاتی روسیه مهمل و پوچ است».
▪ ▪تحقیقات افبیآی

پلیس فدرال آمریکا پیرامون تماسهای فلین با س��فیر روس��یه اقدام به
تحقیق کرده است .اما هنوزدلیلی مبنیبر همکاری بین اوودولتروسیه
در دست نیست .پل منافورت که گفته میشود از جمله کسانی است که
با ماموران امنیتی بلندپایه روسیه در تماس بوده ،هدایت تیم انتخاباتی
دونالد ترامپ را ماهها برعهده داش��ت .پرسشهای اصلی که هم اکنون
توس��ط ش��بکه خبری  CNNو نیویورک تایم��ز دنبال میش��ود یکی این
اس��ت که دونالد ترامپ از چه زمانی از تماس فلین با سرگئی کیسلیاک
مطلع بوده و دوم اینکه چگونه ممکن اس��ت مایکل فلین ،مشاور امنیتی
ترامپ بدون اطالع و مش��ورت با کس��ی اقدام به برقراری چنین تماسی
کرده باشد؟ منافورت درباره اتهامات مطرح ش��ده در روزنامه نیویورک
تایمز گفته اس��ت« :من هرگ��ز آگاهانه با هی��چ مامور بلندپایه روس��یه در
تماس نب��ودهام و هرگز در هیچ موضوع��ی که مربوط به دولت روس��یه یا
دستگاه اداری پوتین یا موارد مشابهی که امروز موضوع تحقیق و بررسی
است ،دخالتی نداشتهام ».سرپرست سابق تیم انتخاباتی دونالد ترامپ
گزارش نیویورک تایمز را بیاس��اس خوانده است .حال آن که بر اساس
خبر منتشرش��ده از س��وی این روزنامه ،س��ازمانهای اطالعاتی آمریکا
مدتهاست که مش��غول بررس��ی و تحقیق پیرامون مناسبات احتمالی
نزدیکان ترامپ و دولت روسیه هستند.

سوریه صدها گروه تروریستی ش��رکت دارند .رقابت میان
این گروهها بر سر نیرو ،س�لاح ،پول و مناطق تحت کنترل،
دائمابهدرگیریمیانجامد.اینرقابتهامانعازآنشدهکه
اینتروریستهابتوانندمتحدشوند.همزمان ،پنتاگون،به
استفادهآمریکاازاورانیومضعیفشدهدربمبارانشرقسوریه
اعترافکرد.سرهنگ"جاشتاکیتس"سخنگویفرماندهی
مرکزی نیروهای مس��لح آمریکا ،با اعالم این خبر افزود که
آمریکا فقط 5265بمب اورانیومی به س��وریه زده اس��ت!!
▪ ▪برنامه ریزی  ۳۰ساله سیا برای براندازی نظام سوریه

یک سند قدیمی از سازمان سیا که به تازگی از طبقهبندی

خارج شده نش��ان میدهد که دولت آمریکا از 3دهه قبل
توسل به راهبردهایی مشابه سیاس��تهای فعلی را برای
بیثبات کردن س��وریه مد نظر داشته اس��ت .این سند که
س��ازمان س��یا در س��ال  1986در بحبوحه جنگ مخفی
اس��رائیل و کش��ورهای غربی علی��ه دولت «حافظ اس��د»
آن را تهیه کرده به بررس��ی س��ناریوهای احتمالی سقوط
دولت وقت س��وریه میپ��ردازد .گ��زارش اطالعاتی 24
صفحهای س��یا با عنوان «س��وریه :س��ناریوهای تغییرات
چشمگیر سیاس��ی» در آن زمان در میان برخی از اعضای
دولت «رونالد ریگان» ،رئیسجمهور اس��بق آمریکا توزیع
شده بود.

مسئولسیاستخارجیاتحادیه
اروپ��ا در گف��ت وگ��و ب��ا روزنامه
آلمانی «دی ولت» با اشاره به سفر
اخیر خود به واش��نگتن پایتخت
آمری��کا  ،گفت« :م��ن هیچگاه آمری��کا را تا این ح��د قطبی و
دچار مناقش��ه ندیده ام ».فدریکا موگرینی اظهار داش��ت:
ایاالت متحده آمریکا ممکن است ،نقش رهبری جهان را از
دست بدهد .هرگز ایاالت متحده را چنین زیر فشار ندیده
بودم ،اما اکنون این کشور تحت فشار قرار دارد و اینجا باید
پرسید چه کس��ی میتواند نقش رهبری جهان را با اعتماد
به نفس ق��وی اجرا کن��د؟ وقتی که بزرگترین دموکراس��ی
در جهان (آمریکا) این نوع از تنشها را نشان میدهد ،این
میتواند عاملی ب��رای بی ثباتی در بقیه جهان باش��د .این
در حالی اس��ت که اختالف نظر بین مواض��ع اروپا و آمریکا
درباره مسائل مختلف در حال افزایش است .من به عنوان
یک ایتالیایی بسیار قدردان نقش آمریکا در جنگ جهانی
دوم هس��تم ،اما رابطه فراآتالنتیک در حال وارد ش��دن به
یک مرحله تازه است .شاید بتوان گفت که ما در حال ورود
به مرحلهای از بلوغ روابط هس��تیم ،بدی��ن معنی که روابط
صرفا بر اساس قدردانی نیس��ت ،بلکه بر مواضع مستقل و
مشخص ما استوار است.

...

خبرهای متفاوت

باال گرفتن جنجال بر سر نشستن ایوانکا
ترامپ بر صندلی پدرش
دیلی میل :نشس��تن ایوان��کا ترامپ بر صندل��ی پدرش در
دفتر ریاستجمهوری آمریکا در کاخ سفید ،با واکنشهای
منفی بس��یاری در ش��بکههای اجتماعی این کشور مواجه
شده است .دختر ارشد دونالد ترامپ ،تصویری از خودش
را در شبکه اجتماعی توییتر منتشر کرد که در آن بر صندلی
رئیسجمهورنشستهوپدرشوجاستینترودو،نخستوزیر
کانادا ،در کنار او ایستادهاند .وی در کنار این تصویر متنی با
این مضمون منتشر کرد« :یک بحث خوب با دو تن از رهبران
جهان در مورد اهمیت نشستن زنان بر س��ر میز»! کاربران
آمریکای��ی ای��ن ش��بکه اجتماع��ی بالفاصله به ای��ن توییت
واکنش منفی نش��ان دادند .یک��ی از این کاربران نوش��ت:
«تو کاری در کاخ سفید نداری .کشور ما با پارتیبازی اداره
یشود».
نم 

نگهداری مالنیا ترامپ از باغچه سبزیجات
میشل اوباما

سفر عربی رئیس جمهور ترکیه و اختالف میان کشورهای حاشیه خلیج فارس

اردوغان به دنبال یارگیری منطقهای
فادرانی-رئی��س جمهور ترکی��ه اخیرا س��فر دورهای را
ب��ه برخی از کش��ورهای حاش��یه خلی��ج ف��ارس از جمله
عربستان ،بحرین و قطر داش��ته است ،سفری که فارغ از
محتوای آن چگونگی انتخاب مقصد نیز این روزها باعث
جنجال آفرینی رسانهای ش��ده است .منابع دیپلماتیک
در کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس تاکید کردند که
سفر رجب طیب اردوغان به سه کشور بحرین ،عربستان
و قط��ر باع��ث ش��کاف در بین کش��ورهای عضو ش��ورای
همکاری خلیج فارس شده است .اردوغان در این سفر،
 3کش��ور کویت ،امارات و عمان را اس��تثنا کرده بود و به
نوشته رای الیوم ،شاید امارات در بین این  3کشور بیشتر
از همه خشمگین باشد.
▪ ▪اعراب  2بار از نیش اردوغان گزیده نمیشوند

در همین حال «حمد المزروعی» روزنامهنگار نزدیک به
حکومتاماراتدرمطلبیدرصفحهتوییترخود،اردوغان
را بد ذات و نادان توصیف کرد و نوشت :سفر اردوغان به
کشورهایعربیهیچنتیجهایبرایاینکشورهانخواهد
داشت ،زیرا اردوغان ثبات ش��خصیتی ندارد و سیاست
های��ش ب��ی حس��اب و کت��اب اس��ت .المزروع��ی افزود:
واقعیت این اس��ت که هدف اصلی اردوغان از این س��فر
افزایش همکاریهای اقتصادی برای رونق بخشیدن به
وضعیت اقتصادی نابسامان ،باال بردن ارزش پول و حل
معضل تورم کشورش ترکیه است .این نویسنده اماراتی
یادآور شد :اردوغان از سفر به امارات و عمان خودداری
کرد زیرا به خوبی میداند که سیاستهای این دو کشور
با سیاس��تهای حزب عدالت و توسعه همخوانی ندارد.
المزروعی در پایان نوش��ت :من معتقدم که کش��ورهای
حاش��یه خلی��ج ف��ارس از نی��ش اردوغ��ان دو ب��ار گزیده
نخواهند شد .امارات برای اعالن مواضع خود معموال به
نویسندگان نزدیک به خود اتکا میکند و این نویسندگان
مواضع حکومت امارات را از طریق نشر مطالبی در توییتر
یا روزنامه اعالم میکنند« .ضاحی خلفان» معاون رئیس
پلیسدبینیزدرتوییترنوشت:اردوغانمعارضانسوری
را س��ر برید و در آوارگی ملت س��وریه و تخریب این کشور

سهم فعالی داشت.
▪ ▪از اختالف بر سر اخوان تا اختالف در سوریه

اختالف و شکاف در میان اعضای شورای همکاری خلیج
فارس امر جدیدی نیس��ت ولی این موضوع که کشوری
مانند ترکیه بخواهد از گسلهای موجود در این شکاف
بهره بگیرد امری اس��ت ک��ه میتواند تبع��ات منطقهای
گستردهای را به دنبال داش��ته باشد .یکی از موضوعات
اساس��ی م��ورد اخت�لاف می��ان کش��ورهای این ش��ورا،
حمای��ت از جماعت اخوان المس��لمین اس��ت .در حالی
که اماراتیها به شدت با حضور اخوانیها یا جریانهای
وابسته به این جماعت در کشورهای حاشیه خلیج فارس
مخالفاند ،قط��ر به یکی از پایگاهه��ای اصلی حمایت از
اخوان المسلمین تبدیل شده است ،به گونهای که برخی
از منتقدان ش��بکه الجزیره قطر را بی��ش از آن که صدای
پادشاهیقطربدانندصدایاخوانالمسلمینمیدانند.
همین مسئله باعث شده که روابط امارات با ترکیه و قطر
بهدلیلحمایتایندوکشورازاخوانالمسلمینبحرانی
شود.البته این تنها عامل شکاف نیست .موضوع سوریه
نیز عامل دیگری است که باعث اختالف میان کشورهای
حاش��یه خلیج فارس اس��ت به گونهای که میتوان از دو
بلوک امارات ،عمان و کویت در مقابل عربستان ،بحرین
و قطر در این موضوع س��خن گفت.چندی پیش روزنامه
رای الیوم چاپ لندن در گزارشی نوشت که  منابع بسیار
آگاه دیپلماتیک در گفت وگو با این روزنامه فاش کردند
میان عربستان و امارات بر س��ر پرونده سوریه اختالفات
فنی  ،امنیتی و سیاس��ی ب��ه ویژه در خص��وص حمایت و
تامین مالی گروههای مسلح سوریه وجود دارد .به گفته
این منابع ام��ارات از جبه��ه جنوبی (گروههای مس��لح)
علیه نظام سوریه راحمایت میکند ولی نمیخواهد این
قضیه مرتبط با براندازی نظام اسد شود هرچند ابوظبی
خواستار محاصره اسد و اعمال فشار بر اوست تا راه حل
سیاس��ی را که منجر به کناره گیری او از قدرت میشود
بپذیرد اما ای��ن گزینه را بر ادامه درگیریها در س��وریه با
شعار براندازی نظام اسد ترجیح میدهد.

همزمان با دیدار وزیر دفاع آمریکا با وزرای دفاع ناتوانجام شد

طرح دوبارهایده ارتش اروپایی
اینروزهاودرحالیکهاتحادیهاروپاهمچناندرگیربررسی
راههاییبرایمقابلهباپیامدهایاحتمالیبرگزیتاست،
باردیگربحثایجادارتشمشترکاروپاییداغشدهاست.
از س��وی دیگر جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در نشس��ت
وزرایدفاعناتوباتاکیدبراینکهاعضایناتوبایدسهمخود
رابپردازند ،اعالم کرد :این درخواستی منصفانه است که
منتفعین از عالیترین امنیت دفاعی در جهان باید س��هم
متناسبخودراازهزینههایموردنیازشانبپردازند.وزیر
دفاع آمریکا در این نشست بار دیگر از درخواست ترامپ از
اعضای ناتو برای تالش در راستای برآورده سازی اهداف
هزینهایایننهاد،سخنگفت.براساستوافقمیاناعضا،
هر عضو ناتو باید ۲درصد از تولید ناخالص داخلی خود را
به تامین بودجه نظامی ناتو اختصاص دهد .این در حالی
است که از مجموع ۲۸کشور فقط پنج کشورسهم خود را
در تامین بودجه دفاعی ناتو پرداخ��ت میکنند .آمریکا با
پرداخت 3.6درصدتولیدناخالصداخلیخودبیشترین
سهم را در تامین بودجه دفاعی ناتو بر عهده داشته و چهار
کشوردیگرعبارتنداز:انگلیس،استونی،یونانولهستان.
حتیفرانسهکهداراینیروینظامیقویدراروپااست،در
سال گذشته فقط 1.8درصد تولید ناخالص داخلی خود
را به این موضوع اختصاص داده است .هر چه تعداد اعضا
افزایشمییابدتمایلکشورهایعضوجهتپرداختسهم
خود کاهش مییابد.ترامپ بارها قاطعانه گفته اس��ت که
منافعآمریکابایددراولویتقرارگیرد.درمیانچالشهایی
که وی ایجاد کرده اس��ت ،چالش برانگیزترین مس��ئله در
ارتباط با س��ودمندی و هزینه س��ازمان پیم��ان آتالنتیک
شمالی (ناتو) در تامین اهداف ملی ایاالت متحده آمریکا
است.ویدراینارتباطگفتهاست:برایچنددههماکمک
خرجارتشکشورهایدیگربودهایمایندرحالیاستکه
ارتش آمریکا با مش��کالت مالی مواجه است .ترامپ حتی
این ائتالف نظامی را منس��وخ خوانده بود .از س��وی دیگر
تمایل تیم سیاست خارجی ترامپ برای نزدیکی به مسکو
باعثشدهتابروکسلدیگربرایتامینامنیتخودنتواند
بهواشنگتنتکیهکند.همینتحوالتباعثشدهتابرخی
ازمقاماتاروپاییباردیگربرلزومایجادیکارتشاروپایی

تاکیدکنند.طرحدفاعمشترکاروپاییدرحالیاینروزها
مطرح میش��ود که پیش از این نیز رئیس کمیسیون اروپا
پیشنهاد تش��کیل ارتش مش��ترک اروپایی را مطرح کرده
بود.البتهظاهرادغدغهارتشاروپاییبیشترمتعلقبهشرق
این قاره است تا غرب آن .پیشتر از این نیز لهستان ،چک و
مجارستان خواستار تشکیل ارتش مشترک اروپایی شده
بودند .بسیاری از سران کشورهای شرق اروپا میگویند،
اتحادیهاروپابرایدفاعازخوددربرابرتهدیداتاحتمالی
روسیهوکنترلبحرانروبهرشدمهاجرتبهیکارتشنیاز
دارد .اما واقعیت این اس��ت که اروپا هن��وز راه زیادی برای
ایجادیکارتشمشترکدرپیشدارد.
▪ ▪موانعاجراییتشکیلارتشاروپایی

عالوهبرمخالفتهایبرخاستهازمنافعخاصکشورهابا
تشکیلارتشاروپا،اینایدهفینفسهباچالشهایجدی
اجرایی مواجه اس��ت .کش��ورهای اروپایی در حال حاضر
مبالغهنگفتیصرفهزینههاینظامیخودمیکنندکه
مشارکتدرتشکیلارتشاروپایی،مبالغکالندیگریرا
بهاینهزینههااضافهخواهدکردبیآنکهرقمعمدهایاز
هزینههای اختصاصی کشورها بکاهد .پیامدهای مالی
تشکیل ارتش اروپایی به ویژه در اوضاع کنونی که اعضای
اتحادیهاروپاعمدتاباکسریبودجه،کاهشرشداقتصادی
و بحران بی��کاری مواجهند اهمیت مضاع��ف دارد .عالوه
براین ،کارشناس��ان نظامی تاکید دارند نیروهای مس��لح
هریکازکشورهایاروپاییسازمانرزموآرایشتسلیحاتی
متفاوتی دارند که تشکیل ارتش واحد متشکل از آنها را در
سازماندهی و عملیات مشترک با مشکل مواجه میکند.
این ارتشها از نظر قوانین و مقررات هم سنخیت چندانی
با هم ندارند به عبارت دیگر فرهنگ نظام��ی گری در آنها
چندان به هم نزدیک نیس��ت و همه اینها کار فرماندهی
آنها را در قالب ارتش واحد دشوار میسازد .منتقدانایده
ارتش واحد اروپایی ،ناهمگونی سیاست خارجی اعضای
اتحادیهاروپارامانعدیگریبرایتشکیلوعملکردکارآمدو
منسجماینارتشمیدانندزیرارفتارنظامیکشورهاتابعی
ازسیاستخارجیآنهاست.

تایم :همسر ترامپ اعالم کرد قصد دارد از باغچه سبزیجات
و باغ "میشل " ،همسر باراک اوباما در کاخ سفید ،به خوبی
نگهداری کند" .استفانی وینستون وولکاف" ،مشاور ارشد
مالنیا ترامپ در بیانیهای اعالم کرد :خانم ترامپ به عنوان
یک مادر و بانوی نخس��ت آمریکا به حفظ باغچه سبزیجات
کاخ س��فید به خص��وص باغچ��ه گل رز و باغچه آش��پزخانه
کاخ س��فید متعهد اس��ت .پیش��تر ،مالنیا ترامپ به همراه
"آکی آبه" ،همس��ر ش��ینزو آبه ،نخس��ت وزیر ژاپ��ن از "موزه
موریکامی و باغهای ژاپنی" در فلوریدا دیدن کرده و عالقه
خود را به باغبانی و مزرعه نشان داده بود .میشل اوباما که
از طرفداران تغذیه سالم بود ،سال گذشته در یک سخنرانی
اعالم ک��رد :امی��دوارم خانوادههای��ی که در آین��ده در کاخ
سفید زندگی میکنند همانند ما این باغچه را حفظ کنند.
پیشتر عنوان شده بود همسر ترامپ عالقهای به نگهداری
از باغچه بانوی اول سابق آمریکا ندارد و قصد دارد کاربری
آن را تغییر دهد.

اعتراف داعش به استفاده از کودکان در
عملیات انتحاری

العالم :گروه تروریستی داعش در جدیدترین نوار ویدئویی
منتشرش��ده ،از اس��تفاده از ک��ودکان ای��زدی در عملی��ات
انتحاری در ش��هر موصل پرده برداشت .ش��مار بسیاری از
کودکان طایفه ایزدی که در یکی از مراکز نظامی وابس��ته
به داعش آموزش میبینند ،مجبور به ش��رکت در عملیات
انتحاری این گ��روه میش��وند .دو ب��رادر ای��زدی دو حمله
انتح��اری علی��ه نیروه��ای عراق��ی در ش��هر موص��ل انجام
دادهاند .بر اس��اس فیلم منتشرشده توس��ط داعش ،امجد
ابو یوس��ف الس��نجاری ،یکی از این دو برادر ،پیش از انجام
حمل��ه انتح��اری گفت :پ��س از آم��وزش در مراک��ز نظامی
وابسته به گروه داعش ،در لیست انتحاریها ثبتنام کرد ه
اس��ت .این دو برادر از اهالی روس��تای تل قصبه در سنجا ِر
عراق هستند.

تیتر جنجال برانگیز مجله ایرلندی در مورد
ترور ترامپ« :چرا که نه؟»

ویلج :مجله ایرلندی «ویلج» در ش��ماره فوریه  ۲۰۱۷خود
به موضوعات��ی پرداخت که ب��ه خاطر آنها دونال��د ترامپ را
مستحق ترور شدن میداند .به اعتقاد هیئت تحریریه این
س جمهور کنونی آمریکا یک فرد
مجله مشهور ایرلندی ،رئی 
پارادوکسیکال ،متکبر ،مملو از نفرت ،ضد محیط زیست،
دروغگو ،قلدر ،زنس��تیز و بی تربیت اس��ت .ای��ن مجله در
ادامه نوش��ت :ترامپ ،هماکنون در قویترین کشور نظامی
جهان قدرت را در دست دارد و با توجه به شخصیتی که وی
دارد و امکانات نظامی که در اختیار آمریکاس��ت ،میتوان
بروز هر جنگی را از این فرد متوقع بود .ویلج ،با حماقتبار
خواندن اقدامات اخیر ترامپ مبن��ی بر قطع بودجه برخی
سازمانهای بینالمللی و تجدیدنظر در همکاری با برخی
کشورها ،این اقدامات وی را بسیار عجیب خواند.
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