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 بازی ازپیش باخته مسعود بارزانی در زمین اردوغان
 عبدالرحمن فتح الهی: دوشنبه هفته گذشته ترکیه در حالی شدت حمالت توپخانه ای، 
پهپادی، موشــکی و هوایی خود را علیه مناطق شمالی عراق و بخش  های کردنشین 
سوریه به بهانه مبارزه با نیروهای کردی افزایش داد که تنها به فاصله پنج روز قبل از 
آن شــاهد سفر مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق، به ترکیه و دیدارش 
با اردوغان بودیم؛ سفری که نشان می دهد دور جدید تجاوزات آنکارا نمی تواند بدون 

هماهنگی با اربیل صورت گرفته باشد.
ناگفته نماند که اختالفات انباشته شــده دو حزب اصلی کردی که اقلیم کردستان 
عراق را تا پای «دوپایتختی  کردن»، «دو اداره ای  کردن» و «دومدیریتی   کردن» هم پیش 
برده، در شدت بخشی به موفقیت تحریکات آنکارا بی تأثیر نبوده است؛ خصوصا که به 
نظر می رسد بارزانی ها با یکه تازی  های خود در مدت اخیر سناریوی قبضه تمام قدرت 
سیاســی، اقتصادی و نظامی در اقلیم کردستان عراق را به خصوص بعد از انتخابات 
پارلمانی سال گذشته آغاز کرده اند؛ آن هم در شرایطی که پارتی به تنهایی اختیار دولت 

اقلیم کردستان را در دست گرفته است.

اما با وجــود آنکه حزب دموکرات کردســتان عراق (پارتی) قرابــت خاصی را با 
دولت اردوغان، ذیل یک معادله دیپلماتیک برای خود تعریف کرده که دارای مخرج 
مشترکی به نام منافع اقتصادی حاصل از صادرات نفت و گاز برای کسب درآمد است 
و این مخرج مشــترک پس از حکم دادگاه فدرال عراق علیه اربیل پررنگ تر شــده، به 
نظر می رسد در آن سوی داستان ترکیه چنین خوانشی را از تعامل با اقلیم برای خود 
متصور نیســت.  گسل قومی (کردی – ترکی) موجود بین اربیل و آنکارا مؤید آن است 
کــه بارزانی ها در زمین ســوخته بازی می کنند. از این منظــر ترکیه هیچ گاه خط قرمز 
تعامــل با کردها را کنار نخواهد گذاشــت و در این بین نگاه ابــزاری آنکارا به اربیل و 
ترسیم منافع اقتصادی در تعامل با اقلیم، به خصوص در حوزه انرژی، نوعی از روابط 

و مناسبات مصلحتی را برای دولت اردوغان در قبال بارزانی ها تعریف کرده است.
در الیه  های عمیق تر این خوانش مصلحتی ترکیه از تداوم روابط با اقلیم کردستان 
تالش برای بازپس گیری بخش هایی از خاک عراق نهفته است که طبق توافق نامه هایی 
در اوایل قرن گذشته از دست داده است. در این راستا، تجاوز به خاک سوریه و اشغال 

بخش  هایی از این کشور هم با چنین رویکردی قابل ارزیابی است.
آن گونه که تحوالت میدانی نشــان می دهد، ترکیه در سایه دامن زدن به تروریسم 
خودساخته در خاورمیانه به دنبال ایجاد شرایط آشفته ای در سوریه و عراق است که 

بتواند پروژه توسعه قلمرو خود را تحت لوای مبارزه با تروریسم کردی عملیاتی کند.
در این بین، نگاه توســعه ای ترکیه، نگاهی معنــادار و در عین حال دقیق با هدف 
توسعه نفوذ بر مناطق ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و ژئوانرژیک مناطق کردنشین سوریه 
و اقلیم اســت. بنابراین بعد از هر تجاوز گســترده به نام تثبیت امنیت، ترکیه دســت 
به تأسیس پایگاه های نظامی جدید و اشــغال بخش های گسترده تری می زند؛ چنان 
کــه طبق برخی برآوردهــای میدانی، در حال حاضر ارتش ترکیــه حدود ۲۵۰ تا۳۰۰ 

کیلومتر مربع از شمال عراق را با مماشات اقلیم رسما اشغال کرده است.
پیرو آنچه گفته شــد، اکثر مناطق مــورد هدف ترکیه در عراق و ســوریه، ناظر بر 
میدان های نفتی و گازی یا مناطق ارتباطی راهبردی در نقشــه راه های تجاری جهانی 
اســت. این رفتار ترکیه از آن جهت اهمیت مضاعفی پیدا می کند که به نظر می رسد 

یکی از اهــداف مهم این حمالت ارتش ترکیه به نام مبــارزه با کردها و نادیده گرفتن 
تمامیت ارضی عراق، به مقابله با ابرپروژه بین المللی چین (راه ابریشــم جدید یا یک 
کمربند، یک جاده) و در نهایت تحمیل کردن نقشــه جدیــد مطابق با اهداف خود در 

منطقه است.
گزاره تحلیلــی فوق با در نظر گرفتــن اقتضائات جدید ناشــی از جنگ اوکراین 
می تواند جدی تلقی شــود. به دنبال این نکتــه ترکیه پس از تحوالت جنگ اوکراین 
در یــک برنامه ریزی کالن تصمیم دارد اقتصاد عراق و منابع انرژی اقلیم کردســتان 
از میدان  های نفت و گاز اســتان نینوا گرفته تا کرکوک و دیگر مناطق را تحت کنترل 
خود درآورد که مســیر انتقال انرژی جایگزین گاز روسیه به اروپا و اسرائیل را اجرائی 
کنــد. در صورت موفقیت، ترکیه به گذرگاه بزرگ گاز در منطقه تبدیل خواهد شــد. 
بــه همین دلیل در هفته  های اخیر اربیل مدام بر طبل آمادگی ارســال گاز به اروپا با 
همکاری و حمایت ترکیه می کوبد؛ کما اینکه مســرور بارزانی در لندن هم روی این 

مهم تأکید کرد.

یکشنبه
۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۶۴

 مکرون هم با وجود پیشــتازی در نظرسنجی ها می داند کار دشواری پیش رو دارد. او در 
جمع هوادارانش در ستاد انتخاباتی خود گفت: «اشتباه نکنید. هیچ چیزی تمام نشده است».

مکرون شــیوه برخورد و لحن مغرورانه خود را کنار گذاشته و پذیرفته است که بخش 
قابل توجهی از مردم فرانسه از اصالحات اقتصادی و اجتماعی در دوران ریاست جمهوری 
او ناراضی هستند. او با اشاره به نگرانی های اقشار کم درآمد و میانی در مورد کاهش سطح 
معیشــت و بحث نظم و قانون گفت: «مارین لوپن روی کارهایی که ما نتوانســته ایم انجام 
دهیم و مشــکالتی که من نتوانســته ام حل کنم و باعث نارضایتی مردم شده، تمرکز کرده 

اســت». عامل دیگری که می تواند روی میزان رأی هر یک از دو نامزد تأثیر بگذارد، تصمیم 
طرفداران ژان لوک مالنشون، نامزد چپ رادیکال است که دور اول رقابت ها حدود ۲۰ درصد 
از آرا را به دست آورد. مالنشون تاکنون به هوادارانش نگفته است که به کدام یک از نامزدها 
رأی دهند و نظرســنجی ها نشان می دهند بخشی از طرفداران او از مکرون و بخش دیگری 
از لوپن حمایت می کنند. رویترز در گزارشی نوشته است که «فرانسه یکی از سخاوتمندترین 
نظام های تأمین اجتماعی در جهان را دارد» و دولت مکرون برنامه هایی همچون کمک هزینه 
بی کاری و جلوگیری از افزایش قیمت سوخت را اجرائی کرد ولی افزایش هزینه های زندگی 

و تعطیلــی صنایع در بحران همه گیری کرونا باعث افزایش نارضایتی های عمومی شــده 
است. به همین دلیل، مارین لوپن در شهرهای کوچک در شمال و شمال غربی فرانسه که به 
دلیل تعطیلی صنایع در دهه های اخیر خود را در دستاوردهای اقتصاد جهانی شده سهیم 
نمی بینند، طرفداران فراوانی دارد. در کنار افزایش هزینه زندگی، مســئله جایگاه فرانســه 
در اروپــا و جنگ اوکراین نیز اهمیت فراوانی دارد. مارین لوپن که از حامیان والدیمیر پوتین 
رئیس جمهور روســیه و منتقد اتحادیه اروپا محسوب می شود، در کمپین انتخاباتی امسال 
تالش کرده چهره مالیم تری نشــان دهد و برخی از شــعارهای ضداروپایی خود را تلطیف 
کرده اســت. با این حال بســیاری از رأی دهندگان فرانسوی می دانند که به قدرت رسیدن او 
می تواند برای یکپارچگی اروپا خطرناک باشــد و جایگاه فرانسه در اتحادیه اروپا و جهان را 

تضعیف کند.
انتخابات سرنوشت ساز

فراتر از تأثیر انتخابات ریاســت جمهوری فرانسه بر تحوالت درونی این کشور، پیامدهای 
بسیار مهم آن را برای روابط بین المللی نیز باید در نظر گرفت؛ به ویژه در شرایطی که جامعه 
جهانی با چالش های بسیار خطرناکی دست و پنجه نرم می کند که حمله روسیه به اوکراین 
آشکارترین و نگران کننده ترین آنهاست. نگاهی به اولویت های سیاست خارجی پیشنهادی 
مارین لوپن نشــان می دهد تضعیف اتحادیه اروپا و تضعیف روابط فرانســه با ناتو و ایاالت 
متحده دو هدف اصلی او را تشــکیل می دهند. جالب اینکه هم اتحاد شوروی سابق و هم 
حکومت پوتین در مناسبات خود با کشورهای اروپایی درست همین اهداف را دنبال می کنند.

از دیدگاه مارین لوپن، رهبر حزب اجتماع ملی، حقوق ملی کشور فرانسه باید بر حقوق 
اتحادیه اروپا برتری داشته باشد. به بیان دیگر در صورت ایجاد تضاد میان فرانسه و اتحادیه 
اروپا، فرانسه حقوق ملی خود را اجرا خواهد کرد و به این ترتیب همه پیوندهایی که در چند 
دهه گذشــته میان کشــورهای عضو اتحادیه اروپا به وجود آمده، زیر سؤال خواهد رفت و 

زمینه های الزم برای خروج فرانسه از اتحادیه اروپا فراهم می شود.
لوپن همچنین خواستار خروج کشورش از پیمان نظامی مشترک «ناتو» است. به بیان دیگر 

اگر نامزد حزب «اجتماع ملی» در انتخابات امروز به پیروزی برسد، فرانسه در ناتو می ماند، اما 
از فرماندهی نظامی مشترک آن خارج می شود. گرایش لوپن به مخالفت با پیمان آتالنتیک 
شــمالی، در کنار گفتمان ضد آمریکایی او و هوادارانش، هدیه گرانبهایی به دیکتاتورهایی 
مانند والدیمیر پوتین است و نشان می دهد که تالش طوالنی کرملین برای ایجاد شکاف در 
قلب اتحادیه اروپا می تواند به ثمر بنشیند. هم زمان با زیرسؤال بردن ناتو از سوی مارین لوپن، 
ترس از روسیه و دست اندازی ها و تجاوزهایش در بخش بسیار بزرگی از اروپا به اوج رسیده، 
تا جایی که حتی کشورهایی مانند فنالند و سوئد برای پیوستن به ناتو تالش می کنند. مارین 
لوپن، هم زمان با نگاه بدبینانه اش به اتحادیه اروپا و ناتو، به تحکیم همکاری میان فرانسه با 
روسیه والدیمیر پوتین گرایش دارد و اروپای آینده را بر پایه این همکاری طرح ریزی می کند. بر 
همین اساس می توان گفت اهمیت انتخابات امروز ریاست جمهوری فرانسه، از نظر سیاسی 
و اقتصادی، از مرزهای این کشور فراتر می رود و پیامدهای ژئوپلیتیک آن در اتحادیه اروپا و 

همچنین در مقیاس جهانی، بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

مرحله دوم انتخابات فرانسه امروز میان «مکرون» و «لوپن» برگزار مي شود

شبح پوتین بر فراز  پاریس
دور دوم انتخابات ریاســت جمهوری فرانســه امروز با رقابت امانوئل مکرون رئیس جمهور فعلی و مارین لوپن رقیب راست گرای او برگزار می شود تا رقابت 
نهایی انتخابات سال ۲۰۱۷ تکرار شود. اما در پنج سال اخیر تغییرات زیادی در داخل و خارج فرانسه رخ داده تا نه مکرون خود را از قبل برنده بداند و نه لوپن 
امروز را با ناامیدی آغاز کند. در آخرین نظرسنجی ها میزان حمایت از امانوئل مکرون بین ۱۰ تا ۱۴ درصد بیشتر از میزان حمایت از مارین لوپن بود و اگر همه 
چیز طبق نظرســنجی ها پیش برود، او بین ۵۵.۵ تا ۵۷.۵ درصد آرا را به دســت خواهد آورد. اما نکته مهم این است که حدود ۳۰ درصد از پاسخ دهندگان 
گفته اند هنوز تصمیم نهایی خود را برای شــرکت در انتخابات نگرفته اند و همین موضوع باعث شده تا برخی ناظران با اشاره به همه پرسی برگزیت یا پیروزی 
دونالد ترامپ در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا که کمتر کســی از قبل آن را پیش بینی می کرد، احتمال پیروزی شگفت انگیز مارین لوپن را دور از ذهن ندانند. در دور 
اول انتخابات که دو هفته قبل برگزار شد، مکرون با ۲۷.۸۵ درصد و مارین لوپن با ۲۳.۱۵ درصد آرا به دور دوم انتخابات راه یافتند. جالب اینکه در دو دهه 

گذشته، هیچ رئیس جمهوری در فرانسه نتوانسته دو دوره پیاپی در انتخابات پیروز شود.


