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یادداشت

شبه جزیره کریمه و روسیه

شــبه جزیره کریمه یکی از اســتراتژیک ترین نقاط جهان است که در جنوب
کشــور اوکراین و مشرف بر دریای ســیاه قرار دارد که همین مسئله اهمیت آن را
از لحاظ سیاســی ،امنیتی ،اســتراتژیکی ،نظامی و اقتصادی دو چندان نموده است.
از منظر تاریخی ،این شــبه جزیره همواره محل نزاع و درگیری میان کنشــگرانی
همچون امپراطوری بیزانس ،امپراطوری عثمانی و همچنین آلمانها بوده و در شرایط
کنونی نیز رقابت دائمی میان فدارسیون روسیه جهت حفظ این منطقه و غرب جهت
خارج ســاختن آن از حوزه نفوذ مســکو برقرار است .درخور توجه است که این شبه
جزیره در گذشــته جزئی از گستره سرزمینی اتحاد جماهیر شوری به شمار می رفت
که در ســال  1954توسط نیکیتا خروشچف به اوکراین داده شده بود .منتها پس از
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد ،روس ها خواستار تسلط کامل و
ضمیمه ســازی این نقطه استراتژیک به خاک خود در طی یک روند تدریجی شدند
و بر شــدت تحرکات ناوگان دریایی خود در بندر سواســتوپل افزودند .حال سوال
اینجاســت که این منطقه چه اهمیتی در سیاســت خارجی و استراتژی امنیت ملی
فدراسیون روسیه دارد؟
قبل از ورود به بحث اصلی این تحلیل ،باید در نظر داشــت که شرق اروپا و به
ویژه کشور اوکراین در اســتراتژی امنیت ملی فدراسیون روسیه ،به جهت موقعیت
ویژه این کشــور در شــرق اروپا ،از اهمیت وافری برخوردار است .این کشور حائل
بین روســیه و غرب است .در این بین ،آن چیزی که به مثابه اهرمی جهت افزایش
قدرت چانه زنی و پیشــبرد اهدف امنیتی و نظامی روســیه نقش آفرینی می کند،
پایگاه دریایی روسیه در بندر سواستوپل واقع در کریمه و جمعیت  60درصدی روس
ســاکن در این شبه جزیره می باشــد .نگاه به شبه جزیره کریمه بر روی نقشه
تبا ِر
ِ
جغرافیای شــرق اروپا مؤید این اســت که این منطقه برای روس ها به مثابه قلب
منطقه اروپای شــرقی به شمار می رود؛ چرا که از این سو تسلط روسیه بر این شبه
جزیره ،امکان اشــراف اطالعاتی ،امنیتی و نظامی بر کل دریای ســیاه را میسر می
سازد و از سوی دیگر اشراف اطالعاتی ،بیانگر زیر نظر گرفتن و مقابله با تحرکات از
سوی مجموعه غرب به مثابه رقبای دائمی روسیه ،به ویژه حمله به خاک این کشور
از پایگاه های بلغارستان ،رومانی ،مولداوی ،ترکیه و گرجستان است.
نکته دیگر اینکه ،شبه جزیره کریمه امکان دسترسی روسیه به دریای مدیترانه
و ســواحل بسیاری از کشــورهای اروپایی را فراهم می آورد .از سوی دیگر ،کریمه
اجازه دسترسی به دیگر پایگاه این کشور در غرب منطقه خاورمیانه یعنی طرطوس و
به دنبال آن خاک سوریه و نهایت ًا خاورمیانه را به عنوان یکی از آوردگاه های امنیتی
ـ استراتژیک رقابت با غرب را میسر می سازد .از این رو کریدور کریمه ـ طرطوس،
خط موازنه ای نانوشته در اســتراتژی امنیت ملی و سیاست خارجی روسیه در برابر
خطرات احتمالی اســت .باید توجه داشت که روس ها جهت مقابله با تهدیدات ناتو
حساب ویژه ای بر روی شبه جزیره کریمه باز کرده اند .این شبه جزیره امکان مقابله
با تهدیدات رو به گسترش ناتو در کشورهای بالکان ،ترکیه و همچنین قفقاز شمالی
را دارد .به همین دلیل است که روس ها به شدت بر تحرکات خود در این جزیره بر
طبق قرارداد سال  2010با اوکراین افزوده اند.
پاورقی

عربستان ،پس از  11سپتامبر

اين روزها وزير امور خارجه پر ســرو صداي ســعودي ،اتهامات بي ســابقه و
توهين آميزي عليه ايران را مطرح كرده و البته به روال ســابق پاسخ دندان شكني
هم متاســفانه دريافت نكرده است .او در گذشته هم حرف هاي تندي عليه تهران
(درباره ي وضعيت داخلي لبنان) زد كه رئيس جمهوري اعالم كرد به سخنان سعود
الفيصل اعتنايي ندارد .
محمود احمدي نژاد از زمان روي كار آمدن  4بار به اين كشــور سفر كرده اما
در مقابل هيچ كدام از مقامات رده باالي ســعودي به ايران نيامده اند و به نظر مي
رسد دستهايي پيدا و پنهان كوشيده اند تمايل تهران براي گسترش روابط با رياض
را ناديده گرفته و با شتاب بخشيدن به رفتارهاي نابخردانه ،كام ايرانيان را تلخ كنند.
دامنه نبردهاي نيابتي ايران و عربستان در خاورميانه در حال گسترش است .لبنان،
فلســطين ،عراق و اكنون يمن كشورهايي هســتند كه گروه ها و جريانات طرفدار
تهــران و رياض در آنها رو به روي يكديگر قرار گرفته اند .در لبنان ،عربســتان از
جريــان  14مارس به رهبري ســعد حريري حمايت مي كنــد و ايران از جريان 8
مارس به رهبري ســيد حسن نصراهلل .در فلســطين ايران از حماس حمايت مي
كند و عربســتان از فتح .در عراق ،ايران بيشــتر جانب شيعيان را دارد و عربستان
به طور خاص از عرب هاي ســني حمايت مي كند و نهايت آنكه در بحران رو به
گسترش يمن ،عربستان متهم به حمايت نظامي از ارتش يمن و دولت علي عبداهلل
صالح اســت و ايران متهم به حمايت از چريك هاي شيعه زيديه اتهامي كه ايران
و عربستان هر دو آن را رد مي كنند .در  30سال گذشته سه موج و جريان سياسي
از ايران جهان عرب را در بر گرفته و بر ســير جريان هاي فكري و حتي ســاختار
سياســي برخي از اين كشورها اثر گذاشته است .نخست پيروزي انقالب اسالمي و
تفكر صدور انقالب بود كه با تجاوز عراق به ايران عمال در سرتاسر دهه  1360بر
روابط ايران و كشور هاي عربي سايه افكند .در اين دوران كشور هايي چون سوريه
و ليبي و تا حدودي الجزاير از جهان عرب دوشــادوش ايران قرار داشــتند .در دهه
ي دوم انقــاب جريان اصالحات در ايران ،پژواكي شــگرف در ميان جريان هاي
سياســي در جهان عرب و نيز ميان دولت هاي عربي پديد آورد و روابط جمهوري
اسالمي با كشــور هاي تاثيرگذاري چون عربستان سعودي به گونه اي بي سابقه
بــه بهبودي گراييد .اين جريان اما ديري نپاييد و با آمدن محمود احمدي نژاد موج
ســومي روابط ايران و جهان عرب را درنورديد .روي كار آمدن احمدي نژاد اگر چه
در داخل اغلب جريان ها و گروه هاي سياســي كشور را در جايگاه منتقد و مخالف
نشــاند و بن بست سياســي و اقتصادي را پديد آورد اما از سوي افكار عمومي در
جهان عرب با اســتقبال بي سابقه اي مواجه شد و احمدي نژاد در كنار سيد حسن
نصراهلل و خالد مشعل بصورت رهبراني درآمدند كه افكار عمومي را در منطقه عربي
به تحريك و تحسين وا مي داشت .اگر موج اصالح طلبي در ايران به نزديك شدن
روابط دولت هاي عربي با جمهوري اســامي كمك كــرد و در عين حال جريان
هاي روشنفكري جهان عرب را به تحسين واداشت ولي موج سوم يا موج مقاومت،
ملت هاي عرب را در مقابل دولت هاي عمدتا محافظه كار آنها نشاند و دولت هاي
عربي كه تا اين زمان در مقابل ايران همواره موضع احتياط ســخن مي گفتند اين
بار بي پروا به انتقاد از سياست خارجي جمهوري اسالمي پرداختند.
جهان عــرب با همه ي تفاوت ها و تنوعات درونــي اش در مواجه با موضع
گيري در مورد انتخابات ايران و حوادث ما بعد آن پنج مالحظه را در برابر چشــم
داشته است :موضوع غني سازي هســته اي ،مسئله ي اسرائيل و آينده فلسطين،
رابطه ايران و امريكا ،ايدئولوژي اسالم گرايي و قيمت نفت.
کوتاه از چهار گوشه جهان

کرزی :داعش  MADE IN USAاست
حامد کــرزی در گفتوگو با «فاکس نیوز» اعالم کرد که همه روزه گزارشهایی از
فعالیت گروه تروریستی داعش را در مرزهای افغانستان و پاکستان دریافت میکند.
وی افزود :آمریکا از افغانستان به عنوان مکانی برای آزمایش تسلیحات خود استفاده
میکند.حامد کرزی تاکید کرد :گروه تروریســتی داعش محصول و عامل آمریکاســت
بنابراین مقامات واشــنگتن باید درباره آن توضیح دهند.رئیس جمهور ســابق افغانستان
همچنین خاطرنشــان کرد :پیشنهادهایی را درباره پایان جنگ به دونالد ترامپ داشتم اما
پس از اســتفاده از بزرگترین بمب غیرهســتهای آمریکا در شــرق افغانستان ،از ارائه آن
منصرف شــدم.وی با محکومیت مجدد حمله «مادر بمب ها» آمریکا در والیت ننگرهار
تصریح کرد :آمریکا با استفاده از این بمب افغانستان را تحقیر کرد.کرزی ادامه داد« :مادر»
کلمه مقدس و مهربانی است ،چطور آمریکا نام مادر را بر بزرگترین بمب خودش گذاشته
است؟به نوشته اسپوتینک ،پیش از این نیز کرزی گفته بود که افراد وابسته به داعش بیشتر
نیروهای خود را قبل از استفاده بمب بزرگ آمریکا ،از شهرستان «اچین» خارج کرده بودند.

سرگی الوروف وزیر امور خارجه روسیه اظهار کرد که در کشورهای اتحادیه اروپا روند خودداری از راهکارهای سیاسی و ایدئولوژیک
در مناسبات با روسیه فراتر رفته است.به گفته وزیر امور خارجه روسیه ،شرایط به گونه ای است که شرکای غربی سعی دارند سیاست را
باالتر از منافع اقتصادی شهروندان خود قرار دهند و این موضوع غیرطبیعی است .وی همچنین گفت« :به اعتقاد من روند حرکت به این
ناهنجاری تقویت می شود در اتحادیه اروپا اقلیت متخاصمی که مخالف عادی سازی مناسبات با روسیه هستند قدرت بیشتری یافته اند.
ما نمی خواهیم در امور داخلی و مناظرات مداخله کنیم ،اما متوجه هستیم که چطور آنها در اتحادیه اروپا قدرت می گیرند».

بینالملل

دیده بان حقوق بشر:

به گزارش پایگاه خبری روســیا الیوم ،ســازمان دیده
بان حقوق بشــر با انتشار گزارشــی در پایگاه اینترنتی خود
اعــام کرد که ائتالف عربی تجاوز به یمن به ســرکردگی
عربســتان در خونین ترین حمله های خود به یمن ،از بمب
های آمریکایی استفاده کرده است.
این سازمان در گزارش خود برای مثال به بمباران یک
چاه آب در دســت احداث در منطقه ارحب واقع در شــرق
صنعا اشاره کرد.
مأمور این ســازمان در گزارش خود می نویسد :من در
بازدید از محل این حمله همراه با دوســتان و خویشاوندان
قربانیــان ،در میــان آثار بر جــای مانــده از بمباران ،یک
قطعه از ســاح ســاخت آمریکا را پیدا کردیم که عالئم و
آرم روی آن نشــان می داد که این ســاح ساخت شرکت
رایتیون()Raytheonدر ماه اکتبر  2015است.
این ،بیســت و سومین بار اســت که سازمان دیده بان
حقوق بشر به کشــف بقایای سالح های ساخت آمریکا در
محــل حمله ائتالف تجاوز به یمن اذعان می کند که از آن
میان ،چهار بار بقایای ســاح های ساخت شرکت رایتیون
کشف شده اند.

آمریکا شریک جنایات عربستان در یمن
های قابل توجه به ریاض از جمله ارائه اطالعات تجسسی
و ارسال هواپیماهای ســوخت رسان و تأمین هزاران قطعه
سالح پیشرفته برای این کشــور از جمله مصادیق شرکت
آمریکا در این جنگ بوده است.
این گزارش فاش می کند که دولت ترامپ نیز در حال
حاضر قصد دارد طرح فروش ســاح های بیشتری از جمله
سالحهای ساخت شــرکت رایتیون را به عربستان تصویب
کند .ارزش این معامله 400 ،میلیون دالر است.
این ســازمان به نقل از کارشناسان حقوقی بین المللی
و اعضای کنگره اذعان مــی کند که حمایت آمریکا از این
تجاوز همچنان ادامه دارد؛ این کشــور همچنان به فروش
اســلحه به ائتالف سعودی ادامه می دهد ،این کار می تواند
آمریکا را شریک جرم ائتالف یادشده در نقض قوانین جنگی
و مسئول قانونی ارتکاب جنایت جنگی در یمن کند.
در این گزارش آمده اســت :ماه گذشته بالگردی که به
نظر می رسید متعلق به یک قایق حامل آوارگان و مهاجران
ســومالیایی که از یمن گریخته بودند ،حمله کرد .این حمله
در شــب اتفاق افتاد و حداقل  33کشته و  27مجروح داشته
است.

در این گزارش آمده اســت :این چاه آب در روســتای
کوچکی در یمن در دست ساخت بود و چیزی به تکمیل آن
در سپتامبر  2016نمانده بود که توسط جنگنده های ائتالف
سعودی بمباران شد.
در این گزارش تصریح شده است که این بمب اقامتگاه
کارگــران را هدف گرفت .در این حملــه 6 ،نفر از کارگران
کشــته و  5نفر دیگر مجروح شدند؛ زمانی که اهالی روستا
برای کمک رفته بودند ،هواپیماهای متجاوز دوباره محل را
بمباران کردند؛ این بار  31نفر غیر نظامی از جمله  3کودک
کشــته و  42نفر نیز مجروح شدند .در این حمله ،چاهی نیز
که با پول اهالی در حال ساخت بود ،ویران شد.
در این گزارش تأکید شــده است که این چاه به منظور
تأمین آب روســتای بیت سعدان در حال ساخت بود و هیچ
نوع شاهد و مدرکی دال بر استفاده برای عملیات نظامی یا
تجهیزات جنگی در آنجا یافت نشد.
این ســازمان در گزارش خود تصریح کرده اســت که
آمریکا طی ماه های اول از شــروع حمله به یمن با حمایت
از ائتالف متجاوز ،در این حمله ســهیم بوده است؛ سوخت
رسانی به هواپیماهای متجاوز در حین عملیات ،ارائه کمک

این سازمان در گزارش خود تصریح می کند که وزارت
خارجه مجوز فروش بالگردهای نظامی به عربستان ،امارات،
کویت و اردن و ســرویس دهی آنها را صادر کرده اســت؛
حال آنکه همه این کشــورها عضــو ائتالف تجاوز به یمن
هستند .شایان ذکر است که وزارت دفاع آمریکا اعالم کرده
اســت که شــرکت بویینگ قراردادی به ارزش  3.2میلیارد
دالر برای فروش بالگردهای نظامی به عربســتان را امضا
کرده است.در گزارش این ســازمان فاش شده است که با
وجود این ،برخی سناتورهای آمریکایی سعی می کنند دولت
ترامپ را مجبور به محدود کردن فروش اسلحه به عربستان
کرده و خواستار شفاف سازی بیشتر درباره چگونگی استفاده
از سالح های ساخت آمریکا شده اند.

زنان در خط مقدم اعتراضات ضددولتی در ونزوئال

اعتراضات سراسری در ونزوئال روز شنبه نیز ادامه یافت؛
اعتراضاتی که در شهرهای مختلف از جمله کاراکاس زنان در
خط نخست آن بودند .این اعتراضات یک هفته پس از برگزار
می شود که نیکالس مادورو ،رئیس جمهوری از ایجاد «یک
مجلــس مردمی» خبر داد؛ آنچه بار دیگر خشــم مخالفان را
برانگیخت.
در همین حال تعداد کشتهشدگان رشته اعتراضات غالبا
خشــونت آمیز مخالفان دولت در ونزوئال که از حدود  ۴۰روز
پیش اوج گرفت به دســتکم  ۳۷تن رســید .این اعتراضات
همچنین بیش از  ۷۰۰زخمی برجای گذاشته است .نیروهای
امنیتی دست کم  ۱۵۰تن را بازداشت و روانه زندان کرده اند.
نیکالس مادورو ،رئیس جمهور سوسیالیست ونزوئال که
دورهای بحرانی را می گذراند بارها از مخالفان دعوت کرده تا
در مذاکره و گفتگو با دولت شرکت کنند.

آنهــا این اقدام ترفند تازهای از ســوی رئیس جمهوری برای
به حاشــیه راندن نمایندگان منتقدی است که هم اکنون در
پارلمــان ونزوئال اکثریت را در اختیار دارنــد .مخالفان دولت
مــی گویند نیکالس مادورو قصــد دارد بخش عمده اعضای
«مجلس مردمی» جدید را از میان حامیان خود و اتحادیههای
کارگری طرفدار دولت برگزیند .از همین رو مخالفان بار دیگر
خواستار برگزاری اعتراضات سراسری در جریان تعطیالت آخر
هفته شده اند.
ونزوئال اخیرا با افت شــدید قیمت نفت هم روبروســت؛
آنچه بحران اقتصادی دولت را تشــدید کرده اســت .شرایط
نامســاعد اقتصادی آتش خشــم معترضان را نسبت به نحوه
اداره کشور شعله ورتر کرده و کمتر روزی را می توان دید که
فروشگاهها هدف غارت قرار نگیرند.
در حالی که مخالفان دولت را مســئول رکود اقتصادی و

هفته گذشته او به مناسبت روز جهانی کارگر ،از تصمیم
خود برای ایجــاد یک «مجلس مردمی» جدیــد به موازات
پارلمان ونزوئال سخن گفت؛ مجلسی با قدرت بازنویسی قانون
اساسی و متشکل از شهروندان عادی که بتواند به ناآرامیهای
چند هفته اخیر در این کشور پایان دهد.
انتشــار این خبر ،بر نگرانیهای مخالفان افزود .به باور

ســرکوب حقوق دموکراتیک می دانند ،دولت ونزوئال اوضاع
نابســامان اقتصادی را زاییده توطئه اپوزیسیون و کشورهای
خارجی قلمداد می کند.
تنشها در ونزوئال پس از آن باال گرفت که دیوان عالی
کشــور در  ۲۹مارس با سلب اختیار از پارلمان ،حق تصویب یا
تغییر قوانین را از آن خود کرد .این تصمیم موجی از انتقادها را
در داخل و خارج کشور به همراه داشت تا جایی که دیوان عالی
ونزوئال ناگزیر از تصمیم خود عقب نشینی کرد.
با این حال ،معترضان عقب نشینی نکردند و این رویداد،
نارضایتی دیرینه آنها نسبت به اوضاع نامساعد اقتصادی کشور
را وارد مرحلــه تــازهای کرد و از آن پس بــه اعتراضات خود
ادامه دادند .مخالفان طی این مدت چند بار تظاهرات سراسری
برگزار کردند و این اعتراضات در بیشــتر موارد به خشــونت
کشیده شد.

مکرون یا لوپن؟ رای دهندگان مردد بیشترند
«امانوئل مکرون» اروپا پسند و میانه رو یا «مارین لوپن»
ملی گرا و افراطی؟ این سوالی است که پس از مشخص شدن
نتایج دور نخســت انتخابات  2017ریاست جمهوری فرانسه
ذهن بســیاری از رای دهندگان فرانســوی ،سیاستمداران و
تحلیل گران را به خود مشغول کرده است.
مکرون یا لوپن؟ کدام تفکر به الیزه راه می
یابد؟
به گزارش ایرنا ،تحلیل ســاده از نتایج نظرسنجی های
دور دوم انتخابات فرانســه از پیروزی قاطع مکرون و راهیابی
این جوان ترین نامزد کارزار انتخابات امسال به کاخ الیزه خبر
می دهد؛ تحلیلی که اگر به نتایج دور نخست نظرسنجی ها
و تعداد آرا نگاه کنیم ،دور از دســترس نیست و می توان به
آن استناد کرد.
بر این اســاس ،مکرون با کســب حدود  63درصد آرا،
بیســت و پنجمین رئیس جمهوری و به عبارتی هشــتمین
رئیس جمهوری پنجم فرانسه خواهد بود.
به تعبیری ،اگر نتایج نظرسنجی های انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا و رای مردم انگلیــس به خروج از اتحادیه
اروپا(برگزیت) به نوعی اعتبار موسســات نظرســنجی را زیر
سوال برد ،نتایج نظرسنجی های دور نخست انتخابات ریاست
جمهوری فرانســه این اعتبار از دست رفته را بار دیگر احیاء
کرد.
نتایج نظرسنجی های دور پیشــین انتخابات فرانسه با
کمترین خطا و همانگونه که اغلب نظرسنجی ها پیش بینی
می کردند با پیشــتازی مکرون و جای گرفتن لوپن در رتبه
دوم خاتمه یافت.
ترتیب دیگر نامزدهای دور نخست انتخابات نیز همانگونه

که انتظار می رفت ،پیش رفت و شگفتی حذف احزاب سنتی
و قدرتمند جمهوریخواه و سوسیالیست برای نخستین بار در
تاریخ این کشور محقق شد.
اما آنچه در دور دوم انتخابات فرانســه می تواند پاشنه
آشیل مکرون میانه رو باشد و وی را از راهیابی به الیزه بازدارد،
همان مولفه ای اســت که از آن به عنوان برگ برنده نیز می
شود یاد کرد؛ آرای خاکستری!پس از اعالم نتایج دور نخست
انتخابات ریاست جمهوری فرانسه ،در کنار جشن پیروزی دو
نامزد راه یافته به دور دوم ،فرانسه شاهد چندین تظاهرات در
روز جهانی کارگر در نقاط مختلف کشور به ویژه پاریس بود.
تظاهراتی که شــالوده آن را مخالفانی تشکیل می دانند که
از نتایــج انتخابات و پیروزی مکــرون و لوپن ناراضی بودند
و جامعــه رای دهندگان فرانســوی را از عواقب پیروزی هر
یک از این دو می ترســاندند و خوســتار تحریم انتخابات در
دور دوم بودند.
هرچند بسیاری از نامزدهای شکست خورده دور نخست
انتخابــات حمایت قاطع خود را از مکــرون اعالم کردند و از
هــواداران و هم حزبی های خود خواســتند که به این نامزد
جوان رای دهند ،اما بودند کسانی همچون ژان لوک مالنشون
کــه در این زمینــه اظهارنظری نکردنــد ،اقدامی که برخی
تحلیلگران آن را به تحریم انتخابات تعبیر کردند.
در این میان برخی گزارش ها و نظرسنجی ها نیز حاکی
از آمــار باالی رای دهندگانی مردد و کســانی دارد که هنوز
تصمیم نهایی برای انتخاب نامزد مورد عالقه خود و یا شرکت
در انتخابات را نگرفته اند.
شــاید از همین رو بود که دو نامزد راه یافته به دور دوم
انتخابات با کمی تغییر موضع و گاه بهره گیری از شــعارهای

پنتاگون زمان آغاز عملیات رقه را اعالم کرد

رای آور رقیب ،ســعی در جذب هرچه بیشــتر جمعیت رای
دهندگان مردد را داشــتند؛ تغییر موضعــی که نمونه بارز آن
را در اظهــارات جنجالی مکرون مبنــی بر ضرورت تغییرات
در اتحادیــه اروپا و تهدید به خروج فرانســه از این اتحادیه
(فرگزیت) ،می توان مشاهده کرد.
بسیاری از تحلیل گران اینگونه موضع گیری ها را تالش
نامزدهای انتخاباتی برای جذب رای دهندگان رقیب به سمت
سبد رای خود ارزیابی کرده اند .تالشی که در آخرین مناظره
تلویزیونــی نامزدها با تالش بــرای اعتبارزدایی نامزد مقابل
درهم آمیخت ،تا در نتیجه این راهبرد ،توانایی جناح سیاسی
مقابل زیر سوال رود.
نکته قابل تامل دیگر در آرای دور دوم انتخابات ریاست
جمهوری فرانسه (که هم اینک کار رای گیری آن آغاز شده
است) ،شمار آرای فرانســویانی است که به دلیل مخالفت با
لوپن ،در سبد رای مکرون جای گرفته اند.
این گــروه از جامعه رای دهندگان که تعدادشــان کم
نیســت ،دلیل حمایت از مکرون را نه عالقه مندی به برنامه
های این نامزد میانه رو ،بلکه مخالفت با سیاست های افراطی
لوپن اعالم می کنند.
به عقیده تحلیل گران ،نمی توان به این بخش از ســبد

آمادگی ارتش سوریه برای بستن مرز با عراق

ارتش ســوریه و هم پیمانانش بــرای اجرای عملیات
گســترده قریب الوقوع با پشتیبانی نیروهای روس به هدف
بستن مرز سوریه عراق در برابر نفوذ تروریست های داعشی
از عراق آماده می شوند.
همچنین گروه های تروریست در الغاریه غربی و صیدا،

منابع مطلــع در وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) فاش کردند عملیات
در شهر رقه ســوریه ضد گروه تکفیری داعش ،پس از سفر رجب طیب
اردوغان رئیس جمهور ترکیه به واشنگتن آغاز خواهد شد.
به گزارش شــبکه تلویزیونی الحدث ،منابع مطلع در پنتاگون اعالم
کردند عملیات رقه ،پس از سفر این ماه اردوغان به واشنگتن آغاز خواهد
شد.
به گفته این منابع ،این عملیات با مشارکت کردها و با پوشش هوایی
ائتالف بین المللی به فرماندهی آمریکا خواهد بود.
طرح وزارت دفاع آمریکا شامل تأمین تسلیحات الزم برای نیروهای
سوریه دموکراتیک است که ترکیه با آن مخالف است .ترامپ طرح حمله
به رقه را به اطالع اردوغان در سفر اواسط این ماه او به واشنگتن خواهد
رساند.
دولت ترکیه نگران تقویت کردها و زمینه سازی برای تشکیل کشور
کرد در مرزهای ترکیه اســت .به همین علت آنکارا پیشــنهاد می کند
نیروهای ســپر فرات که از گروه های مســلح مخالف سوری وابسته به
ترکیه تشکیل شده است ،عملیات رقه را برعهده بگیرند .واشنگتن درباره
توانایی نیروهای سپر فرات در این باره تردید دارد.

رای مکرون اعتماد زیادی داشــت ،چراکه نسبت به اهداف و
برنامه های مکرون اعتقادی ندارند و هر لحظه و با هر تغییری
ممکن است آرای این گروه از سبد رای مکرون حذف شود.
در طــرف دیگر این کارزار می توان به هک گســترده
ایمیل های ســتاد انتخاباتی مکرون و انتشــار آن در فضای
مجازی و شــبکه ها اجتماعی اشاره کرد؛ اقدامی که هرچند
دیر صورت گرفت ،به نام «مکرون لیکس» معروف شد و به
اعتقاد کارشناسان راهبردی برای آشفته کردن فضای سیاسی
انتخابــات به ویژه ضربه زدن بــه کارزار انتخاباتی این نامزد
صورت گرفت.
این شرایط پیچیده باعث شــده است که لوپن با وجود
مخالفت گسترده سیاستمداران و فعاالن مدنی فرانسه و حتی
اروپا و نتایج نظرسنجی ها که شکست سخت این سیاستمدار
زن را پیش بینی می کنند ،هنوز شانس باالیی برای پیروزی
خود متصور باشد و تمام تالش خود را برای راه یافتن به کاخ
الیزه بکند.
حــال باید منتظر ماند و دید کــه رای دهندگان مردد و
آرای خاکســتری انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به سبد
رای کدامین نامزد جاری می شــوند و مسیر را برای راهیابی
کدام تفکر به کاخ الیزه هموار می کنند.
انتخابات  2017فرانسه که از ابتدا با شگفتی های متعددی
همچون قرار گرفتن در شرایط اضطراری امنیتی ،حذف چهره
ها و سپس احزاب سنتی جمهوریخواه و سوسیالیست آغاز شد،
بی شــک در نقطه پایان نیز با شگفتی راه یافتن یک جوان
میانه رو یا یک زن افراطی بر مســند قدرت خاتمه می یابد؛
پایانی که آغازگر دوره ای نوین در تاریخ سیاســی فرانسه و
قاره سبز خواهد بود.

اطراف روستای خربه غزاله در حومه درعا نزدیک اتوبان بین
المللی دمشق درعا را گلوله باران کردند.
یک منبع نزدیک به فرماندهی عملیات ســوریه گفت
که آتش بس در مناطق کم خطری که در سند آستانه اعالم
شــد ،اجرا گردیده و فقط در مــواردی به طور محدود نقض

شده است.
وی که خواســت نامش فاش نشــود در گفت و گو با
خبرگزاری اسپوتنیک افزود که طرفین به آتش بس متعهد
بوده و مناطقی بسیار اندک شاهد درگیری سطحی بودند که
البته نمی توان همه مشکالت را در یک روز حل کرد.

زبان عربی بعد از نود سال به ترکیه بازگشت

روزنامه زمان چاپ ترکیه نوشت زبان عربی پس از نود
سال غیبت دوباره جایگاه شایسته خود را در ترکیه بازیافت.
این امر در اشکال و زمینه های مختلف متجلی شده است تا
اهمیتش در جامعه ترکیه که میزبان بیش از  4میلیون عرب
مقیم و پناهنده است مشخص شود.
این روزنامه افزود :زبان ترکی حاوی  6هزار و  459لغت
عربی اســت و در زمان اسالم ،ترک ها با حروف عربی می
نوشتند که آن زمان حروف عثمانی نامیده می شد .در واقع

آن موقع زبان عربی روح ترکیه به شمار می آمد.
زمــان خاطرنشــان کرد شــهرداری اســتانبول اخیر
زبــان عربی را به پالکاردها و تابلوهــای راهنما در مناطق
گردشــگری اضافه کرده اســت که این اقــدام برای جلب
رضایت گردشگران عرب و تسهیل ارائه خدمات به آنهاست.
وزارت آمــوزش ترکیــه تصمیم گرفت از آغاز ســال
تحصیلی  2017-2016درس زبان عربی را به برنامه درسی
دانش آموزان کالس دوم ،سوم و چهارم ابتدایی اضافه کند.

این وزارت خانه خاطرنشان کرد دروس عربی اختیاری
خواهد بود و فقط کسانی که مایل باشند می توانند این واحد
درسی را بگذرانند.

پاسخ عراق به جنگ روانی علیه نبرد موصل

ستاد تبلیغات جنگ عراق فاش کرده است که بسیاری
از تحلیل های منتشر شده در شبکه های اجتماعی درباره
عملیات نیروهای عراقی برای آزاد سازی موصل با عنوان
نینوا ما می آییم ،نادرست است.
این ســتاد تصریح کرد که عملیات آزادسازی موصل
براســاس برنامه از پیش طراحی شــده پیــش می رود و

همه بخش ها در این امر شــریک هســتند؛ این عملیات
با همکاری کامل ارتش ،پلیس فدرال و نیروهای مبارزه با
تروریسم ،نیروهای داوطلب مردمی و اهالی منطقه صورت
می گیرد.ستاد تبلیغات جنگ عراق در ادامه خاطرنشان کرد
که خسارت های احتمالی این عملیات نیز از قبل پیش بینی
شده است و آنچه برخی براساس حساب و کتاب های نخ

نمــا ترویج می کنند ،کذب محض بــوده و تالش برخی
طرفها برای ایجــاد ایجاد فاصله میان نیروهای داوطلب
مردمی و نیروهای امینی و ارتش عراق ،محکوم به شکست
است.ســتاد تبلیغات جنگ عراق در پایان تاکید کرد که به
یــاری خداوند جهان به زودی گــواه پیروزی بزرگ عراق
خواهد بود.

