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کردهای سوریه متحدی واقعی
برای کاهش خطرات امنیتی
از طــرف دیگــر ،نیروهای کرد ســوری تنها
نیروهایی در منازعه چندوجهی بحران هســتند
که هم مورد تأیید و پشــتیبانی دمشق و حامیان
وی قــرار دارنــد و هــم توانســتهاند حمایــت
واشــنگتن و کشورهای اروپایی را نسبت به خود
جلب کنند.
در چنین شــرایطی که مســئوالن روســیه و
ایران در حمایت از دولت »بشــار اســد« تقریبا
در یک نقطه انفصالــی با قدرتهای غربی قرار
میگیرند ،بیش از هر زمــان دیگر برای در انزوا
قراردادن رقبــای منطقهای خــود میتوانند با
نزدیکی بیشتر و اتحاد عمل با جناح کرد سوری
در هماهنگی با دولت دمشــق ،معادالت نوینی
را رقــم بزنند کــه بهترین ســپر محافظتی برای
خنثیسازی ماجراجوییهای اردوغان و رهبران
ریاض در مناسبات منطقه خواهد بود.
ایــن نیروی کردی که بیشــترین تضــاد را با
محور آنکارا -ریاض دارد ،در آینده بحران سوریه
و تحوالت منطقه بــدون تردید یک متحد عینی
برای محور روسیه ،ایران و سوریه تلقی خواهند
شــد .هرچند عادیسازی مناســبات با عربستان
و دوری از تشــدید تضاد با ترکیــه باید در محور
سیاســتهای منطقه ایران قرار داشته باشد ،در
آینده تحوالت منطقه اتحاد عمل محور روسیه،
ایران و ســوریه با کردهای سوریه ،بهترین حفاظ
امنیتی و سیاســی برای حفظ منافــع ملی این
کشــورها خواهد بود .در منازعهای که در آن دو
محور بزرگ منطقــه و بینالمللی روبهروی هم
صفآرایی کردهاند ،آن نیرویی در آینده موفقتر
خواهد بــود که بتواند گروههای کرد ســوری را
بهعنوان نیروی ســوم در کنار خود داشته باشد.
چنانچه در این هنگامه آشــوب و رقابت ،دولت
دمشق بهعنوان ذینفع اصلی و ایران بهعنوان
متحد مهم آن در منطقه با ایفای نقش صحیح
و بهرسمیتشــناختن حقوق مشروع این نیروی
سوم در چارچوب یک سوریه واحد و دموکراتیک
بتوانند این موازنه سیاســی را به نفع خود رقم
بزنند ،در کارزار نهایــی نهتنها موقعیت خود را
بیشازپیش تثبیت کرده ،که حتی محور رقیب را
با گرههای کــوری مواجهه میکنند که پرداخت
هزینه برای آن میتوانــد این بازیگران را از متن
به حاشیه براند.

سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران نیروهایش را از
سوریه خارج کرده است .این ادعایی است که جان کری،
وزیرخارجه آمریکا ،روز پنجشنبه در کمیته امور خارجی
کنگره مطرح کرد .به گزارش خبرگزاری فرانســه ،او که
منبع اطالعات خود در مورد کاهش نیروهای ایرانی در
سوریه را فاش نکرد ،مدعي شد :این به آن معنی نیست
که آنها دیگر نقشــی ندارند و در جاریشــدن سالح از
سوریه از طریق دمشق به لبنان فعال نیستند .ما نگران
این مسئله هستیم و این نگرانی ادامه دارد .کری در حالی
این اظهارات را بیان کرده است که مقامات ایرانی بارها
تأکید کردهاند در ســوریه حضور نظامی نداشــته و تنها
به صورت مستشاری فعال هستند .گفتنی است حسین
امیرعبداللهیــان ،معاون عربــی و آفریقایی وزارت امور
خارجه ،روز گذشته در آستانه آتشبس -براساس نتایج
نشست مونیخ از ساعات اولیه روز یکشنبه آتشبس در
سوریه آغاز خواهد شد -با استفان دیمیستورا ،نماینده

درخواست »کری« از کنگره
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دبیرکل ســازمان ملل متحــد در امور ســوریه ،تلفنی
صحبت و در مــورد آخرین تحوالت بحران این کشــور
رایزنی کرد .او با تبیین تالشهای مثبت ســازمان ملل و
دیمیستورا ،گفت :برقراری آتشبس و ارسال کمکهای
انساندوستانه به همه مناطق بهجز مناطقی که حضور
تروریســتها در آن روشــن اســت ،همواره مورد تأکید
ایران بوده اســت.به گفته امیرعبداللهیان برای رسیدن
به آتشبس پایدار باید روابط و نسبت گروههای مسلح
با تروریستها بهروشنی مشــخص و خط قرمز ایران و
سازمان ملل ملحوظ شود و نهایتا تروریستها در سایه
آتشبس خود را بیش از پیش تســلیح و با تغییرچهره،

روند سیاســی و گفتوگوها را مختل نکنند.دیمیستورا
نیز با اشــاره به نقش ســازنده ایران در رونــد مبارزه با
تروریســم و کمک به برقراری آتشبس و روند سیاسی
در سوریه ،گفت :همه کشــورهای حامی سوریه که در
نشســت اخیر مونیخ حضور داشــتند نقش مهمی در
کمک به پایداری آتشبس در این کشور دارند.بههرحال
نقش ایران در سوریه تنها محور سخنان کری در کنگره
نبــود و او به تالش مجلس نمایندگان این کشــور برای
تمدید تحریمها علیه ایران نیز پرداخت .کری از اعضای
کنگره خواست »تا فرصت بیشتری بدهند و برای تجدید
قانون تحریمهای ایران عجله نکنند تا ببینیم این کشور با
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توافق هستهای بینالمللی که ماه گذشته اجرای آن آغاز
شده است ،چگونه رفتار خواهد کرد« .دلیل او برای بیان
این خواسته آن بود که اگر ایران مفاد توافق هستهای یا
دیگــر توافقها را نقض کند ،حتی اگر قانون تحریمهای
ایران تمدید نشــود ،تحریمها میتواند بالفاصله علیه
این کشــور بازگردانده شود.براساس قانونی که در سال
 ۲۰۰۶تصویب شد ،تحریمهایی در واکنش به برنامههای
موشــکی و هســتهای علیه ایران اعمال شد که تا پایان
ســال  ۲۰۱۶اعتبار دارد .برخی از نماینــدگان کنگره در
تالش بودهاند قانــون تحریمهای ایران را تمدید کنند تا
از این طریق پیامی برای تهران ارسال کنند مبنیبر اینکه
کنگره آمریکا در قبال برنامه هستهای ایران و همچنین
توسعه موشکی و حقوق بشــر این کشور موضعی تند
دارد .این تــالش قانونگذاران آمریــکا میتواند به یک
رویارویی دیگر میــان دولت و جمهوریخواهان آمریکا
بر سر ایران منجر شود.

انتخابات ایران در آینه رسانههای خارجی
انتخابات روز گذشــته در ایران بازتاب گســتردهای در
رســانههای خارجی داشــت .اغلب این رســانهها تأکید
کردهبودند که این اولین انتخابات بعد از توافق هستهای
ایــران و  ۵+۱اســت .عمدتا آنها به بازتــاب حضور مقام
معظم رهبری در ساعات اولیه صبح اشاره کرده بودند .در
دیگر سو رسانههای عربی به همسوشدن مجلس پیشرو
با دولت اشــاره کردهاند .مطالب برخی از این رسانهها به
شرح زیر است:

نخستین انتخابات پس از توافق هستهای
این نخســتین انتخابات پس از توافق هستهای ایران
با قدرتهای جهانی اســت .نزدیک به  ۵۵میلیون واجد
شــرایط رأیدادن بــرای انتخــاب  ۲۹۰نماینده مجلس
شورای اسالمی و  ۸۸نماینده مجلس خبرگان جمعه در
سراســر ایران پای صندوقهای رأی حاضر میشوند .این
خبرگزاری همچنین به سخنان رهبر معظم انقالب که در
ساعات اولیه رأی خود را به صندوق انداختند ،اشاره کرد
و نوشت :آیتاﷲ علی خامنهای رهبر عالی ایران از مردم
خواست با بهترین انتخاب ،آینده خوبی را برای کشور رقم
بزنند) .ایرنا(
حضور گسترده مردم ایران در پای صندوقهای رأی
مردم ایران به طور گسترده در تهران و قم و اصفهان
پای صندوقهای رأی حضور یافتند .المیادین گزارش داد:
رهبــر ایران از همه مردم ایران خواســتند تا هرچه زودتر

در پــای صندوقهــای رأی حضور یابنــد و اعالم کردند
مشــارکت ایرانیهــا در این انتخابات ،دشــمنان ایران را
مأیوس خواهد کرد .المیادین همچنین از حضور گسترده
مردم در اســتانهای قم ،اصفهان و جنوب تهران در پای
صندوقهای رأی خبر داد) .ایرنا(

شتاب در رأیدادن
آیــتاﷲ خامنهای رهبــر جمهوری اســالمی ایران
خواستار حضور گسترده مردم در انتخابات شد .این رسانه
عربی با پوشش خبری پنجمین انتخابات خبرگان رهبری
و دهمین انتخابات مجلس شورای اسالمی ،سخنان رهبر
جمهوری اســالمی ایران را بازتاب داد و به نقل از ایشان
نوشت :رهبر ایران خواستار حضور گسترده و پرشور مردم
پای صندوقهای رأی شــد و اعالم کرد با حضور گسترده
در انتخابات ،دشــمنان ایران مأیوس خواهند شد .توصیه
میکنیم کــه رأیدهندگان برای حضور پای صندوقهای
رأی شتاب کنند و کاندایدهای خود را هوشمندانه انتخاب
کنند زیرا حضور چشمگیر مردم دشمنان ایران را ناامید و
سرخورده میکند) .ایرنا(

امیدبهرویکارآمدنمجلس همراهدولت
شهروندان ایرانی پای صندوقهای رأی حاضر شدند
تا با انتخاب نمایندگانی همســوی دولــت از طرحهای
اقتصادی حســن روحانی حمایت کننــد .بنابر آمارهای
رســمی ،در این دور از انتخابات حدود  ٥٥میلیون ایرانی

واجد شرکت هســتند و میتوانند از مجموع شش هزار
کاندیــدا ۲۹۰ ،نفــر را برای احــراز صندلیهای مجلس
شورای اسالمی به بهارستان فرستاده و از میان  ۱٦۱نامزد
کرسی مجلس خبرگان ۸۸ ،نفر را انتخاب کنند .به گفته
تحلیلگران ،این دور از انتخابات در حالی برگزار میشــود
که فقط شــش هفته از اجرای توافق هســتهای ایران با
غرب میگذرد که در پی آن ،همه تحریمهای بینالمللی
از دوش تهــران برداشــته شــد .لغو تحریمهــا پس از
گفتوگوهــای نفسگیر دوســاله برای دولــت روحانی
دســتاورد مهمی تلقی میشــود و تنهــا رویکارآمدن
مجلسی همراه میتواند این پیروزی را کامل کند) .شرق(

انتخابمیانهروها
انتخابات روز گذشــته تهران را از چند منظر میتوان
بررســی کــرد (۱ :در ایــن دور از انتخابــات ،بســیاری از
شــهروندان ایرانی به پای صندوقهــای رأی آمدند تا با
انتخــاب نمایندگانی از جناح میانــهرو که با فکر و روش
حســن روحانی موافقند ،دســت دولت را بــرای اجرای
برنامههــای اقتصادیاش بــاز گذارند ،اگرچــه روحانی
برای رســیدن به توافق هستهای نیز در داخل تحت فشار
بود (۲ .ســناریوی که با رویکارآمدن نمایندگان اصولگرا
غیرمحتمل نیســت ،اســتیضاح وزرای کابینــه روحانی
اســت ازاینرو نمایندگان میانهرو این احتمال را به صفر
میرسانند .باید گفت تجربه دولت اصالحات ،پیشروی
حســن روحانی اســت .در مجلس ششــم کــه همگان
میپنداشــتند دولت و مجلس همگام هستند بسیاری از

لوایح برای تأیید نهایی از شــورای نگهبان رأی نمیآورد.
دراینمیان نکته جالب این اســت که صندوق سیار اخذ
رأی به منزل کروبی و موسوی هم برده شد تا آن دو نیز در
انتخابات شرکت کنند) .شرق(

انتخاباتوبارقهکمسویامید
ایــن دور از انتخابات برای دولــت روحانی که پرونده
هســتهای را بــا موفقیت بســته و برای رفع مشــکالت
اقتصادی ،عزم خود را جزم کرده ،بسیار حیاتی است زیرا
این دولت نیک میداند که  ٦۰درصد جمعیت کشــور را
جوانان زیر  ۳۰ســال تشکیل میدهند که با رویکارآمدن
روحانی ،بارقهای از امید در دلهایشــان ایجاد شده؛ حال
باید دیــد که آیا اتاقهــای فکر در داخــل جریانها هم
اینطور فکر میکنند؟ )شرق(

دشمنانرامأیوسمیکند
انتخابــات مجلس شــورای اســالمی و خبرگان
رهبری رأس ساعت هشت صبح روز جمعه به وقت
محلی در سراســر ایران آغاز شد و آیتاﷲ خامنهای،
رهبری ایران دقایقی پــس از آغاز برگزاری انتخابات
در ســخنانی هنگام انداختن آرای خود به صندوق،
حضور گســترده رأیدهندگان ایرانی در دو انتخابات
مهم این کشــور را خواستار شــد و تأکید کرد حضور
قدرتمندانــه مــردم در انتخابات ،دشــمنان ایران را
مأیوس خواهد کرد) .فرارو(
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سفر جاکوب زوما به تهران
به تعویق افتاد
 ایسنا :دفتر ریاســتجمهوری آفریقایجنوبی در
بیانیهای اعالم کرده است ،دیدار رسمی جاکوب زوما
از تهران و مالقاتش بــا مقامات عالیرتبه ایرانی ،به
تعویق افتاده است؛ اما در این بیانیه به علت تعویق
و اینکه به چه زمانی موکول شده ،اشاره نشده است.
براساس بیانیه دفتر ریاستجمهوری آفریقایجنوبی
دو کشــور درباره تاریخ جدید انجام این سفر در حال
رایزنی هستند .طبق آنچه پیشازاین اعالم شده ،قرار
بود جاکوب زوما در دهم اســفندماه به تهران ســفر
کند.

عضو ایرانیتبار نیروی دریایی
آمریکا دادگاهی شد
 فارس :دادستانهای فدرال آمریکا یکی از اعضای
نیــروی دریایی این کشــور را کــه تابعیــت ایرانی -
آمریکایی دارد ،به اتهام فریبــکاری درباره تابعیتش،
دادگاهی کردهاند .دادســتانهای فدرال آمریکا جیمز
رابرت بیکر ،شــهروند آمریکا را که زاده ایران است ،به
فریبکاری درباره داشــتن پاسپورت ایرانی و استفاده از
چهار کارت شناســایی تأمین اجتماعی متفاوت برای
افتتاح حســابهای بانکی متهم کردهاند .رابرت بیکر
که نامش را از ســال  ۲۰۰۶از مجید کریمی به این نام
تغییــر داده ،از این کارتهای شناســایی برای انجام
معامالت بانکی استفاده کرده است .دادستانها ادعا
کردهاند او بعد از حوادث  ۱۱ســپتامبر ســال  ۲۰۰۱به
تهران سفر کرده؛ اما این موضوع را مخفی کرده است.

نخستوزیر ترکیه به تهران میآید
 ایرنا :محمدجــواد ظریــف ،وزیر امــور خارجه
کشــورمان به ترکیه ســفر میکند و پس از او احمد
داوداوغلو ،نخســتوزیر ترکیه به تهران خواهد آمد.
این مطلب را مولود چاوشاوغلو ،وزیر خارجه ترکیه،
در نشست کمیســیون روابط خارجی مجلس ترکیه
بیان کرد .او در تشریح مناسبات ترکیه با ایران گفت:
اینکــه ترکیه دربــاره موضوعات منطقــهای با ایران
همفکر نیســت ،امری پوشــیده نیســت؛ ولی آنکارا
از رفع تحریمهــای بینالمللی علیه ایران خرســند
اســت .احمد داوداوغلو نخســتوزیر ترکیه برنامه
ســفری به ایران دارد؛ ولی قبل از این سفر قرار است
محمدجواد ظریف ،وزیر خارجه ایران ،به ترکیه سفر
کند.

