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بینالمــــلل
تحلیل خارجی

اوباما در خاور دور به دنبال چیست؟
سياس��ت خارج��ي ب��اراك اوباما،
رئيس جمهوري امريكا در قبال آسيا،
س��ؤالهاي متعددي را ب��راي مردم
امريكا به وجود آورده است .در حالي
كه گفته ميشود دولت اوباما درصدد
كاهش هزينههاي پنتاگون است ،آيا
امريكا واقعاً  60درصد از بودجه نظامي
خود را تا س��ال  2020در آس��يا هزينه خواهد كرد؟ آيا اوباما وقت بيش��تري را
براي آس��يا صرف خواهد كرد؟ در حالي كه با بحران اوكراين و س��وريه دس��ت
و پنجه نرم ميكند؟ آيا متحدان آس��يايي امريكا ميتوانند روي نقش حمايتي
واش��نگتن در صورت تهديدآميز شدن چين ،حساب كنند؟ منظور اصلي اوباما
از «متعادلس��ازي مجدد» سياست خارجي واشنگتن در قبال آسيا كه در سال
 2011مطرح كرد ،چيست؟
اوباما امروز چهارشنبه به ژاپن ميرود تا سفر يك هفتهاي خود را به منطقه
آغاز كند .مهم است كه رئيس جمهوري امريكا هدف اصلي سفرش به ژاپن ،كره،
فيليپين و مالزي را شفاف بيان كند تا حضور جديتر امريكا در آسيا معنادار شود.
مسلم است ،امريكا ،قدرت ديرينه در منطقه آسيا ،به اين راحتي منافع خود در
خاورميانه را ترك نخواهد كرد حتي اگر در ظاهر نيروهاي خود را از افغانستان
و عراق خارج كند .امريكا همچنين هرگز نس��بت به رخدادهاي اروپا بيتفاوت
نخواهد ماند ،حتي اگر اوباما گاهي از س��وي تحليلگران به سهلانگاري در قبال
متحدانش متهم شود.
با اين وصف ،علت تمركز بيش از اندازه امريكا بر آسيا ،اهميت رشد اقتصادي
اين منطقه و افزايش جس��ارت چين اس��ت .بس��ياري از كارشناسان امريكايي
و آس��يايي ،ش��يوه كار اوبام��ا را كه قصد دارد با ورود نظامي بيش��تر در آس��يا
«متعادلسازي مجدد» انجام دهد ،نقد ميكنند.
امريكا در توافقي كه با فيليپين داش��ته ،وعده داده است كه نيروهاي دفاعي
بيشتري را به منطقه آسيا گسيل خواهد كرد .امريكا همچنين فروش اسلحه به
متحدان آسيايي خود از جمله ژاپن را افزايش داده است.
بحران اوكراين و پاس��خي كه اوباما به اين بحران داد ،به دقت در آس��يا
رصد ش��د و اكنون ژاپنيها نگران هس��تند كه نكند دولت اوباما تحت فشار
كنگ��ره ،هزينهه��اي نظامي خود را كم كند و در ص��ورت بروز درگيري بين
چين و ژاپن ،نتواند نيروهايش را به منطقه گس��يل كند .چالش كنوني اوباما
اين است كه روابط خود را با متحدانش در آسيا افزايش دهد و از اين طريق
بدون اين كه تنش��ي با چين داشته باش��د ،ثبات و تعادل مورد نظرش را در
منطقه برقرار سازد.
ماه گذشته ميالدي كه چاك هيگل ،وزير دفاع امريكا به چين سفر كرده
بود ،از همتاي چيني خود شنيد كه پكن درباره جزاير مورد مناقشه در شرق
درياي چين حاضر به مذاكره نيس��ت ،زيرا اين جزاير را جزو «تماميت ارضي
بي چون و چراي» خود ميداند .اين مس��أله هش��دار جدي به امريكا و ژاپن
درباره جزاير س��نكاكو بود اما امريكا از كنار آن س��اده گذشت و حتي هيگل
در آن س��فر از تنه��ا ناو هواپيمابر چين ديدار ك��رد و دو طرف توافق كردند
كه مذاكرات خود را درباره امنيت منطقه در سطح باالي ديپلماتيك ،بهطور
منظم انجام دهند.
دولت اوباما همچنين درصدد رفع تنشهاي تاريخي بين ژاپن و كره جنوبي
است زيرا اين دو كش��ور آسيايي با سياستهاي خارجي امريكا در آسيا همسو
هستند و اوباما ميخواهد اين دو كشور را در كنار خود داشته باشد.
در آخر ،آسيا موتور رشد اقتصادي جهان است و افزايش تنشها بين چين و
ژاپن ،ژاپن و كره جنوبي ،چين و ديگر كشورهاي كوچكتر منطقه ،چالشهاي
مربوط به خود را ايجاد كرده و امريكا به فكر حضور و اثرگذاري بيش��تر در اين
منطقه است.
منبع :نيويورك تايمز
ترجمه :كبري آكيش

گزارش
فتح و حماس دولت توافقي تشكيل ميدهند

منابع آگاه فلس��طيني اعالم كردند
مس��ئوالن جنبش حم��اس و فتح در
تماسهايي با تش��كيل دولت توافقي
موافقت كردند.به گزارش روزنامه العربي
الجديد ،منابع آگاه در غزه اعالم كردند
حم��اس توافق كرده تا محمود عباس،
رئيس تشكيالت خودگردان فلسطين
اقدامهاي الزم را براي تش��كيل دولت
توافقي در فلسطين آغاز كند .از سوي ديگر فيصل ابوشهال ،يكي از رهبران جنبش
فتح ضمن ابراز اميدواري نس��بت به تش��كيل دولت توافقي گفت :به اميد خدا به
جدايي و دو دستگي با حماس پايان ميدهيم.وي افزود :فتح با درخواست حماس
مبني بر تعيين دوره زماني ميان تشكيل دولت توافقي و اجراي انتخابات از  3ماه تا
 6ماه موافقت كرده است.واشنگتن به مسئوالن فلسطيني نسبت به اقدامشان براي
انحالل تشكيالت خودگردان فلسطين هشدار داده است.
اردن سفير رژيم صهيونيستي را احضار كرد
وزارت امور خارجه اردن <دانيل نيوو> سفير رژيم صهيونيستي در امان را احضار
و مراتب اعتراض دولت امان نسبت به تجاوزهاي اين رژيم عليه مسجد االقصي را به
وي ابالغ كرد .به گزارش خبرگزاري فرانسه ،در جريان يورش نظاميان صهيونيست
به مس��جد االقصي  61نف��ر از نمازگزاران و كاركنان اداره اوقاف قدس دس��تگير و
محدوديتهايي براي ورود آنان به قدس ش��ريف اعمال شد .دولت اردن اقدام رژيم
صهيونيس��تي را ناقض صريح قانون بينالملل و حقوق بش��ر و مغاير با معاهدههاي
ميان طرفين دانست .چهارشنبه هفته گذشته نيز دهها فلسطيني در پي درگيري
ميان پليس و نمازگزاران فلسطيني در مسجد االقصي زخمي شدند.
محمود عباس هولوكاست را تراژدي تاريخ جديد خواند
رئيس تش��كيالت خودگردان فلس��طين در ديدار با ي��ك خاخام امريكايي،
هولوكاست را بزرگترين تراژدي تاريخ مدرن خواند.
به گزارش روزنامه اورش��ليم پس��ت ،به گفته خاخام مارك اش��ناير از بنياد
تفاهم قوميتي ،محمود عباس رئيس تشكيالت خودگردان فلسطين يك بيانيه
عمومي براي يادبود هولوكاست صادر خواهد كرد.عباس در اين خصوص خطاب
به اشناير گفت يادبود حادثه هولوكاست بايد براي يهوديان و مسلمانها اهميت
زيادي داشته باشد.اين در حالي است كه عباس مدتها به دليل تكذيب حادثه
هولوكاست در پاياننام ه دانشجويي خود مورد انتقاد قرار داشت.
عباس همچنين س��ال گذش��ته ميالدي گفته بود :حاضر است هر كسي را كه
مناسبات جنبش صهيونيست با نازيها را پيش از جنگ جهاني دوم رد ميكند ،به
چالش بكشد.مقامات فلسطيني نيز بارها حادثه هولوكاست را تكذيب كردند .عالوه
بر اين رسانههاي فلسطيني نيز داستان هولوكاست را مبالغهآميز ميدانند.اشناير كه
س��ازمان او به دنبال ايجاد پلي بين جوامع يهودي و مسلمان در امريكا و اروپاست،
اعالم كرد كه ديدار او با عباس به دليل نزاع بين عربها و اس��رائيل نبوده ،بلكه او
عباس را به اين دليل انتخاب كرد كه رهبر يك جامعه بزرگ مسلمان است.

خبر
درگيري پليس تركيه با معترضان كارگري

اق��دام پليس تركيه ب��راي جلوگيري از تجمع اتحاديهه��اي كارگري در ميدان
<تقس��يم> استانبول منجر به درگيري ميان آنها و استفاده نيروهاي امنيتي از گاز
اشكآور براي متفرق كردن معترضان شد.
به گزارش روزنامه حريت ،اتحاديههاي كارگري تركيه قصد برگزاري تجمعي را
در ميدان تقس��يم استانبول داش��تند ،پليس از برگزاري اين تجمع جلوگيري كرد.
تجمع در آستانه روز اول ماه مه از سوي اتحاديههاي كنفدراسيون توسعه تجارت،
اتحاديههاي تجاري بخشهاي عمومي ،اتحاديه مهندس��ين و طراحان س��اختمان
ترتيب داده ش��ده بود و قرار بود حاضران در پارك «گزي» ميدان تقس��يم تجمع
كنند.اين گروهها قصد داشتند بيانيهاي را درباره تجمع خود منتشركنند ،اما مداخله
پليس و درگيري آنها با تجمعكنندگان مانع اين كار شد .ميدان تقسيم استانبول
بيش از يك سال است كه به محلي براي برگزاري اعتراض ها و تجمعات ضد دولتي
تبديل ش��ده اس��ت .اين محل پس از حوادث بهار و تابستان گذشته كه به برپايي
تظاهرات به مدت بيش از سه ماه انجاميد ،از شهرت جهاني برخوردار شد.
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 43كشته
در حمالت پهپادهاي
امريكا در يمن

editorial@iran-newspaper.com

در حمالت هواپيماهاي بدون سرنش��ين امريكا به استانهاي «شبوه»« ،ابين» و
«البيضاء» ،دستكم  43نفر كه گفته شده از اعضاي القاعده بودند ،كشته شدند.
به گزارش ايرنا به نقل از شبكه خبري اسكاي ،مقامهاي امنيتي يمن هدف از اين
ت بيسابقه هواپيماهاي بدون سرنشين را از بين بردن اعضاي سازمان القاعده در
عمليا 
مناطق جنوبي و مركزي يمن عنوان كردند.به گفته آنها ،در حمله يك فروند هواپيماي
بدون سرنشين امريكا به شهرك «ييحان» در استان شبوه ،سه عضو القاعده از جمله

«منصر العنبوري يكي از فرماندهان اين سازمان كشته شدند .در حمالت بامداد يكشنبه
هواپيماهاي بدون سرنشين امريكا به يك پادگان آموزشي القاعده در شهر «المحفد»
نيز دس��تكم  30نفر از اعضاي اين س��ازمان كشته شدند .اين حمالت در چارچوب
عمليات نظامي گسترده واشنگتن با همكاري مقامات يمني است كه از روز شنبه آغاز
شد .امريكا تنها كشوري است كه در يمن عمليات پهپادي انجام ميدهد ،اين درحالي
است كه مقامهاي امريكايي به ندرت درباره اين عملیات صحبت ميكنند.

تحوالت سوریه  44روز قبل از همهپرسی

اسد به انتخابات مينگرد ،معارضان به رياض

بنفشه غالمي

بحران س��وريه كه س��ه سال پيش
غرب تصور ميكرد خيلي زود با بركناري
بشاراس��د ،رئيسجمهوري اين كشور به
پايان برسد ،اكنون روندي معكوس گرفته
است .تروريستها در جنگ قدرت رو در
روي يكديگر قرار گرفته و س�لاحها را به
س��وي يكديگر نش��انه رفتهاند ،ارتش بر
پيروزيهاي خود در جنگ با تروريستها
افزوده و پارلمان سوريه اعالم كرده است
انتخابات رياست جمهوري  44روز ديگر
برگزار ميش��ود .اصليتري��ن كانديداي
اين انتخابات بش��ار اسد است .در چنين
فضايي رهب��ر معارضان به رياض س��فر
كرده تا راهكاري تازه بجويد.
ب��ه گ��زارش روزنام��ه انگليس��ي
اينديپندن��ت ،غ��رب ك��ه از مخالف��ان
بشاراسد حمايت ميكند ،مخالفت خود
را با برپاي��ي انتخابات در س��وريه اعالم
كرده است.
جيكارمن ،سخنگوي كاخ سفيد اين
انتخابات را فاقد مشروعيت و اعتبار خوانده
و مدعي ش��ده است؛ بشاراسد قصد دارد
بدلي از دموكراسي را به نمايش بگذارد.
دولت انگليس نيز نتيجه اين انتخابات را
فاقد اعتبار خوان��ده و بانكيمون ،دبير
كل سازمان ملل نيز گفته اين انتخابات
راهكار سياسي در حل بحران سوريه را به
بنبست ميكشاند .وي افزوده :برگزاري
انتخابات رياست جمهوري به اين شكل
با ماهيت و مت��ن بيانيه ژنو در خصوص
انتقال دموكراتيك قدرت در س��وريه در
تضاد است .اتحاديه اروپا هم در بيانيهاي
انتخابات س��وريه را مس��خ دموكراس��ي
خوانده و آن را فاقد اعتبار دانست.
مخالفان داخل س��وريه نيز واكنشي
مش��ابه را اتخاذ كردهان��د .احمد عاصي
رئيس ائتالف مخالفان س��وريه انتخابات
رياست جمهوري در اين كشور را طنزي
براي جامعه جهاني خوانده و مدعي شده
جهان با اين انتخاب��ات مخالفت خواهد
كرد .وي همچنين تأكيد كرده مخالفان

در اين انتخابات ش��ركت نخواهند كرد.
اما وي ساعتي پس از اعالم زمان برپايي
انتخابات ،به رياض رفت تا در مورد مسأله
حمايت تسليحاتي و نظامي عربستان از
مخالفان با سران اين كشور مذاكره كند.
فضاي متفاوت داخل سوريه
ب��ا اي��ن ح��ال ش��ايد معارضاني كه
در آلپ��و و حم��ص ،دو منطق��ه كليدي
جنگ سوريه ،س��نگر گرفتهاند ،مخالف
اي��ن انتخاب��ات باش��ند و آن را تحريم
كنند اما گ��زارش ديليتلگراف حاكي از
آن اس��ت كه اين فضاي سراس��ر كشور
س��وريه نيس��ت .بنابراي��ن گ��زارش نه
فقط حاميان پايتختنش��ين بشاراس��د
از او و كانديدات��ورياش ب��راي انتخابات
رياس��ت جمهوري حمايت ميكنند كه
حت��ي بس��ياري از مخالف��ان دولت هم
ميگويند بشاراس��د را به تروريستهاي
ش��يطانصفت ترجيح ميدهند .در واقع
از نگاه تحليلگران و ناظران مسائل سوريه
آنچه باعث واكنش منفي غرب و مخالفان
به انتخابات رياس��ت جمهوري ميشود،
همين نكته اس��ت ك��ه همگي ميدانند
محبوبيت عمومي بشاراس��د باال است و
طي فرآيند انتخاب��ات ميتواند پيروزي
قابل توجهي در برابر مخالفان به دس��ت
آورد .اين باعث ميشود موضع بشاراسد
در مقابله با تروريستها و مداخلهجويان
خارجي بيش از گذش��ته تحكيم ش��ود.

مراسم جنجالی  146قانونگذار ژاپني در معبد <ياسوكوني>

 146نفر از قانونگ��ذاران مجلس ژاپن
براي برگزاري يك جشنواره بهاره سه روزه
كه هماكنون در حال انجام اس��ت ،به طور
دستهجمعي به بناي يادبود قربانيان جنگ
رفته و اداي احترام كردند.
به گزارش آسوشيتدپرس ،نام چندين
نفر از مقامهاي ارش��د نظامي و سياسي
ژاپن كه در پي شكست توكيو در جنگ
جهاني دوم مرتكب جنايتهاي جنگي ش��ده بودند نيز در معبد «ياسوكوني» كه
بناي يادبود قربانيان جنگ ميباش��د ،حك ش��ده اس��ت.چين و كره جنوبي اين
بناي يادبود را به عنوان سمبل نظاميگري ژاپن و نشانه پشیمان نبودن اين كشور
ميدانند؛ بازديد مقامهاي ژاپني از اين معبد ،همواره موجب تنش در روابط آنها
با ژاپن ميش��ود .ش��ينزو آبه ،نخس��توزير ژاپن در جريان اين جشنواره از معبد
ياسوكوني بازديد نكرد اما دوشنبه گذشته درختي را به اين معبد اهدا كرد و باعث
شد تا چين وي را به «زدن سيلي به صورت» باراك اوباما ،رئيسجمهوري امريكا
متهم كند چرا كه وي امروز چهارشنبه براي سفري رسمي به ژاپن ميرود.
قانونگ��ذاران محافظهكار ژاپن به طور منظم در جش��نوارههاي بهاره و پاييزه و
در س��الروز شكس��ت ژاپن در جنگ جهاني دوم ،از اين معبد بازديد كرده و به آن
اداي احترام ميكنند .در س��ال گذش��ته ميالدي حدود  160قانونگذار در جريان
جشنوارههاي بهاره و پاييزه از اين معبد بازديد كردند.

ديليتلگراف در گزارش خود كه توس��ط
خبرنگار اعزامي اين روزنامه تهيه ش��ده
اس��ت ،بر اين نكته تأكيد ك��رده كه در
سوريه به سراغ هر كسي از مغازهدار ،زن
خانهدار ،كارمند ،پزشك و سياستمدار كه
بروي��د ،ميبينيد همگي اعتقاد دارند كه
كشورشان تحت تهديد مخالفان خارجي
اسد اس��ت كه در رأس آنها عربستان،
تركيه و قطر قرار دارند .ضمن آنكه تمام
غرب نيز يكصدا عليه اس��د همداس��تان
شده است .اين اعتقادي است كه نهفقط
علويان كه س��نيها ،مس��يحيان و ديگر
قش��رهاي س��وريه نيز بر آن پافش��اري
ميكنن��د .نكته ديگري ك��ه براي غرب
معنادار اس��ت ،اين كه همه اين اقش��ار
كه تأكيد ميكنن��د فراتر از قوميتي كه
به آن منسوب هستند ،همگي سورياند؛
ميگويند اس��د ،حت��ي اگ��ر در برخي
سياس��تهاي خود اش��تباه عمل كرده
باشد ،اما به هر حال تنها كسي است كه
ميتواند كش��ور را از تهاجم اين افراد در
امان بدارد .آنه��ا معتقدند ادامه حضور
اس��د با اعمال پارهاي از اصالحات كشور
را از بح��ران خ��ارج ميكن��د .حال آنكه
حضور تروريستها در اين كشور چيزي
جز ويراني و مرگ به همراه نداشته است.
طبق آمارها در بحران داخلي س��ه ساله
سوريه دستكم صدهزار نفر كشته و 23
ميليون نفر آواره شدهاند.

ضمن آنكه به گفته تحليلگران نبايد
فراموش كرد نخستين نداهاي اعتراضي
در سوريه كه همزمان با وقوع بهار عربي
در برخي از كشورهاي خاورميانه و شمال
آفريق��ا رخ داد ،اعتراضهايي كوچك به
برخي سياس��تهاي داخل��ي دولت و از
جمله خواس��تههايي درخص��وص ايجاد
اصالحات در كش��ور و ايجاد دموكراسي
بيشتر بود .اكنون اين نداها شنيده شده
و براي نخس��تينبار در تاريخ اين كشور،
قرار اس��ت رئيس جمه��وري طبق روال
دموكراتيك با انتخاب مردم بر كرس��ي
رياس��ت جمهوري بنش��يند .در سوريه
تاكنون انتخاب رئيس جمهوري انتصابي
و با نظر حزب بعث انجام ميشده است.
ماه پيش نيز ب��ا هدف چنين اصالحاتي
بود كه پارلمان اليح��ه جديد انتخاباتي
اين كش��ور را به گون��هاي مورد تصويب
قرار داد كه مطابق آن هر كانديدايي بايد
تأيي��د  25عضو ويژه پارلمان را داش��ته
باش��د ،ضمن آنكه كانديداها بايد بيش
از  40س��ال سن داش��ته و در  10سال
گذشته در سوريه زندگي كرده باشند.
عالوه بر اي��ن توافقنامه ژنو كه بان
كي مون به آن اش��اره ك��رده و اعمال
ي��ك رون��د دموكراتي��ك را ناقض آن
دانسته اس��ت ،تاكنون نتوانسته بطور
واقعي اجرا شود و مذاكرات طوالني ژنو
نيز نتيجهبخ��ش نبودهاند .معارضان و
تروريستها در زماني كه حكومت بشار
اسد با امحاي تسليحات شيميايي خود
سعي در ايجاد فضاي اعتماد براي ادامه
مذاكرات داش��ت ،همچنان به حمالت
خ��ود علي��ه غيرنظاميان ادام��ه دادند
و ارتش س��وريه را مجب��ور به واكنش
كردن��د .واكن��ش ارتش ب��راي كاهش
قدرت تروريس��تها در سوريه تاكنون
كام ً
ال مؤثر بوده و ارتش س��وريه موفق
به آزادس��ازي ش��ماري از شهرها شده
است و پس از آزادسازي معلول ،العرفه،
عس��لالورد ،حوشالع��رب و جبعدين،
اكنون عمليات آزادس��ازي شهر حلب
آغاز شده است.

 ۲۰هزار نظامي امريكايي افغانستان را ترك ميكنند

مقامات دولت امريكا اعالم كردند ،شمار
نظاميان امريكايي مس��تقر در افغانس��تان
ب��زودي به كمت��ر از  10ه��زار نفر كاهش
خواه��د ياف��ت و حضور اين تع��داد نيز به
دليل درخواست ارتش امريكا براي آموزش
نيروهاي افغان است.
به گزارش خبرگزاري رويترز ،به دنبال
برگزاري انتخابات سراس��ري افغانس��تان
در  16فروردي��ن ،مقامات كاخ س��فيد ،وزارت خارجه امري��كا و پنتاگون اظهار نظر در
خص��وص تعداد نظاميان امريكايي كه بايد پ��س از پايان مأموريت نيروهاي ائتالف به
رهبري امريكا در افغانس��تان باقي بمانند ،را از سر گرفتهاند .يكي از مقامات امريكايي
كه خواس��ت نامش فاش نشود ،گفت :در حال حاضر بحث در خصوص چگونگي ادامه
حضور نيروهاي امريكايي در افغانس��تان بسيار داغ است و مقامات امريكايي به دنبال
گزينههايي براي كاهش تعداد س��ربازان هس��تند .بنا بر اعالم مقامات كاخ سفيد ،اين
تعداد نظامي امريكايي نيز بر مسائل آموزشي و همچنين عمليات مقابله با تروريسم در
افغانستان متمركز خواهند بود.
بنابراين گزارش ،ارزيابي مثبت مقامات امريكايي از نحوه برگزاري انتخابات سراسري
افغانستان و مشاركت قابل توجه مردم افغان در اين انتخابات دليل اصلي اظهارنظرهاي
مقامات كاخ س��فيد براي خارج كردن تعداد زيادي از نيروهاي امريكايي از افغانستان
است .در حال حاضر حدود  33هزار نظامي امريكايي در افغانستان حضور دارند.

صفبندی دوستان ایران و عربستان در انتخابات عراق
در آخرين روزهاي منتهي به انتخابات
پارلماني  30آوريل ( 10ارديبهش��ت) در
عراق ،سران گروههاي سياسي اين كشور
در كمپينهاي انتخاباتي اهميت بيشتري
به سياست خارجي و تعامل با همسايگان
قایل شدهاند.
نوري مالكي نخستوزير عراق بار ديگر
حمالت لفظي شديدي را متوجه عربستان
كرد و گفت :به عقيده من عربستان همواره
در توه��م س��رنگوني دولتهاي س��وريه،
ع��راق ،لبن��ان و ايران به س��ر ميبرد و با
سياستهايي كه در پيش گرفته ،در واقع
كشوري مشكلساز شده است.
ب��ه گزارش س��ايت <النش��ره> ،مالكي
همچنين ضمن اعالم مخالفتش با تقسيم
عراق و به تأخير افتادن انتخابات پارلماني،
تأكيد كرد :منطقه كردس��تان عراق حق
جدايي و استقالل ندارد چرا كه اين مسأله
نقض قانون اساسي محسوب ميشود.
از سوي ديگر ،اياد عالوي رئيس ائتالف
«الوطنيه» كه از جانب عربستان حمايت
ميشود به مسأله روابط با ايران پرداخت و
در گفتوگو با شبكه اسكاي نيوز تصريح
ك��رد :هيچ ممانعتي در گش��ودن درهاي
رواب��ط ب��ا ايران وج��ود ن��دارد .اين مقام
عراقي مخالفت خود را با س��هميهبنديها
در تشكيل دولت آتي عراق اعالم و تأكيد
كرد :سياست سهميهبندي و طايفهگرايي
به هيچوجه در دولت آتي عراق مورد قبول
نيس��ت و طايفهگرايي تنها باعث كشتار و
تخريب در عراق ميش��ود .وي همچنين
گفت :انتخاب مالكي به عنوان نخستوزير
عراق براي بار سوم ممكن نيست.
ائتالف دولت قانون ب��ه رهبري نوري

مالكي ،ائتالف المواطن به رهبري س��يد
عمار حكيم ،ائت�لاف متحدون به رهبري
اس��امه النجيف��ي و ائت�لاف الوطني��ه به
رهبري اياد ع�لاوي از جمله ائتالفهاي
مهم سياسي ش��ركتكننده در انتخابات
پارلماني عراق به شمار ميروند.
كميس��يون انتخاب��ات ع��راق ش��مار
نامزدهاي انتخابات پارلماني در اين كش��ور
را  9ه��زار و  32نف��ر اعالم ك��رد كه براي
كس��ب  328كرسي در مجلس نمايندگان
با يكديگ��ر رقابت خواهند ك��رد .به گفته
تحليلگران ،امنيت هنوز مس��ألهاي اساسي
در انتخاب��ات و بط��ور كلي فض��اي جاري
سياس��ي عراق اس��ت .در حالي كه دولت و
كميسارياي عالي انتخابات عراق تأكيد دارند
كه امنيت شركتكنندگان در اين انتخابات
سرنوشتس��از را تأمين ميكنند .حمالت
خشونتبار در شهرهاي مختلف عراق ادامه
دارد و اي��ن درگيريها و تنشهاي امنيتي
در اس��تانهاي االنبار ،ديالي ،صالحالدين و
كركوك اوضاع را وخيمتر كرده است.
رقابت بر سر كرسي نخستوزيري
در آستانه انتخابات عراق ،رقابت بر سر

پس��ت نخستوزيري و مس��أله ابقاي اين
س��مت در دولت آينده ع��راق مورد توجه
بيش��تري قرار گرفته و احزاب سياس��ي
موضع خ��ود را در اين باره اعالم كردهاند.
رئيسجمه��وري و نخس��توزير عراق را
اعضاي پارلمان انتخاب ميكنند.
به گزارش س��ايت عراقي رووداو ،علي
شاله ،يكي از س��ران ائتالف دولت قانون
كه رياست آن بر عهده مالكي است ،اعالم
كرد :ائتالف دولت قانون پيشبيني ميكند
كه به يكي از بزرگترين فراكس��يونهاي
مجل��س آينده ع��راق تبديل ش��ود و بر
تش��كيل دولت اكثريت به رياس��ت نوري
مالكي اصرار دارد .اين حزب به جز مالكي
نامزدي براي نخستوزيري عراق ندارد .اما
عبدالحسين عبطان ،يكي از سران ائتالف
المواطن وابسته به مجلس اعالي اسالمي
عراق به رياس��ت عمار حكيم ،در اين باره
گف��ت :همه اح��زاب و جريانه��ا از آراي
كسب شده توسط ائتالف المواطن شگفت
زده خواهند شد .ائتالف المواطن از ديگر
احزاب به نوري مالكي نزديكتر اس��ت و
اين حزب درصدد است تا نقش اصلي را در
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تشكيل دولت آينده عراق ايفا كند.
حاكم الزاملي ،نماينده و يكي از س��ران
جنبش صدر عراق در اين باره معتقد است:
جنبش صدر در تالش اس��ت تا بيش��ترين
كرسيها در پارلمان آينده عراق را به منظور
تش��كيل دولت جديد از طريق اكثريت به
خود اختص��اص دهد .اگر نخس��توزير از
مي��ان اعضاي جنبش صدر انتخاب ش��ود،
مجلس اعالي اس�لامي ،احزاب كردستاني
و بخش��ي از ائتالف المتحدون و مرجعيت
شيعه حامي اين جنبش خواهند بود .احمد
المساري ،يكي از سران ائتالف <المتحدون>
كه اس��امه النجيفي ،رئي��س مجلس عراق
رياس��ت آن را بر عهده دارد نيز گفته است:
المتحدون درصدد اس��ت بع��د از برگزاري
انتخابات با همكاري جنبش صدر ،مجلس
اعالي اس�لامي و كردها دولت آينده عراق
را تش��كيل دهد و اجازه ندهد نوري مالكي
براي س��ومين دور به عنوان نخس��توزير
انتخاب شود.
مسعود بارزاني ،رئيس اقليم كردستان
نيز در پاسخ به اين سؤال روزنامه الحيات
كه آيا حاضر اس��ت بار ديگر از مالكي در
تصدي مجدد پست نخستوزيري حمايت
كند ،گفت :بگذاريد منتظر نتايج انتخابات
باشيم و ببينيم موضع ديگر احزاب در اين
باره چه خواهد بود .مش��كل من با مالكي
شخصي نيس��ت .اختالفهاي ما در مورد
نحوه حكمراني و سياس��تهايي است كه
مالكي از آن پيروي ميكند .هاشم حبوبي،
تحليلگر سياس��ي عراقي ميگويد :آمارها
و بررسيها نش��انگر اين است كه ائتالف
دولت قانون در انتخابات پارلماني عراق در
صدر قرار خواهد گرفت.

مانیتور
گل يا اردوغان؛ مسأله اين است
جيران عزيزي

در كامياب��ي ي��ك ده��هاي حزب
عدالت و توسعه در تركيه ،نقش رجب
طيب اردوغان نخست وزير اين كشور
ك��ه در عين حال رهب��ري اين حزب
را برعهده دارد ،بر هيچ كس پوش��يده
نيس��ت ،اما مش��كل بزرگ اين حزب
در شرايط فعلي ،كنارهگيري احتمالي
اردوغان از سمت رهبري اين حزب است .اگر نخست وزير تركيه در انتخابات ماه
اوت (مرداد) اين كشور موفق به نشستن بر كرسي رياست جمهوري شود ،مطابق
قانون چارهاي جز ترك رهبري حزب نخواهد داش��ت .اينجاست كه ممكن است
چالش براي حزب آغاز شود.
شايد نخستين نامي كه به ذهن هر كسي براي رهبري حزب عدالت و توسعه
برسد ،عبداهلل گل ،رئيس جمهوري كنوني تركيه باشد .به هر حال همان طور كه
معمول است ،رهبر عدالت و توسعه خواه ناخواه به دليل اكثريت حزبش در پارلمان
نخست وزير نيز خواهد بود .در  10سال گذشته نيز پستهاي رياست جمهوري و
نخست وزيري بين گل و اردوغان چرخيده است .اما مراد آكسيو ،تحليلگر روزنامه
توديز زمان اعتقادي ديگر دارد .او ميگويد ،پيش از اين كه بخواهيم درباره نظر
حزب در اين خصوص صحبت كنيم ،بايد ببينيم آيا اص ً
ال گل ميپذيرد نخست
وزير اردوغان و رهبر حزب باشد يا خير؟ بويژه كه چند روز پيش عبداهلل گل گفته
بود مدودف تركيه نخواهد بود (اشاره به جابهجايي قدرت بين والديمير پوتين و
ديميتري مدودف در روسيه) و باالتر از آن بايد ديد آيا اردوغان چنين چيزي را
ميپذيرد؟ گل ميداند كه نخست وزير آتي تركيه ،نخست وزيري نمادين خواهد
بود .ضمن آن كه حزب نيز سبك سياسي خود را تغيير داده است و ديگر شباهتي
به عدالت و توسعه سالهاي  2007 ،2002و  2011ندارد و خودمدارتر از سابق
ش��ده اس��ت .ضمن آن كه حلقه مديريتي جديد در حزب نيز چندان ميانهاي با
گل ندارد .بنابراين بعيد به نظر ميرسد گل بخواهد آينده سياسي خود را به اين
ترتيب پايهريزي كند .بنابراي��ن ميتوان گفت ديگر براي گل جايي در عدالت و
توسعه نخواهد بود.
حريت ديلي نيوز ،ديگر روزنامه تركيه هم ضمن آن كه نظر مشابهي را مطرح
ميكند ،معتقد است شايد نامهايي مثل علي باباجان ،داوود اوغلو و بشير آتاالي
مطرح باشد اما ممكن است همه چيز آن گونه كه تصور ميشود ،پيش نرود .به
هر حال اردوغان تمايل دارد كانديداي رياست جمهوري شود و با تغييراتي كه در
قانون ايجاد ش��ده ،از قدرت بيشتري برخوردار شود ،اما در عين حال نميخواهد
قدرت خود را در حزب و دولت از دست بدهد .بنابراين اص ً
ال نبايد تعجب كرد اگر
ببينيم او اعالم كند قصد دارد در انتخابات شركت نكند و يك بار ديگر عبداهلل گل
به عنوان كانديداي رياست جمهوري ثبتنام كند.

گزارش خبــری
<بايدن> بسته حمايتي واشنگتن را در <كييف> گشود

جو بايدن ،مع��اون رئیس جمهوری
امری��کا ك��ه در كييف به س��ر ميبرد،
به رهبران سیاس��ی اوکرای��ن وعده داد
واشنگتن در مقابل تهدیدات از کییف
حمای��ت کرده و از آنها خواس��ت تا در
بازسازی دولت ،فساد را ریشهکن کنند.
به گزارش خبرگ��زاری رویترز ،جو
بای��دن ،معاون رئیس جمهوری امریکا و عالیترین مق��ام امریکایی که پس از آغاز
بحران اوکراین به این کش��ور رفته ،خطاب به رهبران احزاب سیاسی مختلف گفت
پیام حمایت باراک اوباما ،رئیس جمهوری امریکا را برای آنها آورده است.
وی همچنی��ن ب��ا تع��دادی از کاندیداه��ای انتخابات ریاس��ت جمهوری
اوکراین از جمله پترو پروش��نکو ،میلیاردر اوکراینی مالقات کرده و به آنها
گفت امیدوار اس��ت در این انتخابات ش��انس بیشتری داش��ته باشند .بایدن
همچنین در دیدارهایی خصوصی با الکس��اندر تورچینف ،رئیس جمهوري و
آرس��نی یاتسنیوک ،نخس��ت وزیر اوکراین گفتوگو کرد .وی قصد دارد تا با
ديگر فعاالن سياس��ي نیز دیدار کند .سفر معاون رئیس جمهوری امریکا به
اوکراین در حالی صورت میگیرد ک��ه اخیراً توافقی بینالمللی برای کاهش
خشونتها در اوکراین به دست آمده بود.
بای��دن همچنین خط��اب به قانونگ��ذاران پارلمان اوکرای��ن گفت یکی از
اولویته��ای امریکا ،کمک به کییف برای مس��تقل ش��دن از انرژی روس��یه
اس��ت .معاون رئیس جمهوری امریکا خطاب به آنها گفت :شما باید با سرطان
فس��ادی که سیس��تم اوکراین را در برگرفته اس��ت ،مقابله کنید .بایدن یکی
از عالیرتبهترین مقامات امریکایی اس��ت ک��ه از زمان بحران به وجود آمده با
روس��یه بر س��ر موضوع اوکراین که از چند ماه قبل آغاز شد ،به اوکراین سفر
كرده است.
سفر معاون اوباما تا حد بسیار زیادی نمادین است اما در عین حال حاوي كمك
به دولت جديد اين كشور نيز هست .یک تیم امریکایی نیز درخصوص موضوع تأمین
جریان گاز از کشورهای اتحادیه اروپا همچون اسلوواکی و مجارستان در صورتی که
روسیه تأمین گاز اوکراین را قطع کند ،در اوکراین به سر میبرند.
کییف حدود نیمی از گاز خود را از مسکو تهیه میکند و بخش اعظمی از گاز
اروپا توسط روسیه از طریق اوکراین تأمین میشود .امریکا درصدد است اوکراین و
ديگر کشورها را وادار کند وابستگی به گاز مسکو را کاهش دهند.

جنابآقای مهندس محسن خادم عرب باغی
مدیرعامل محترم سازمان منطقه آزاد ارس

با نهایت تأس��ف درگذش��ت والده بزرگوارتان را ب��ه جنابعالی و خاندان
معززتان تسلیت عرض مینماییم.
کارکنان و هیأتمدیره مهندسین مشاور پل رود

