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انتخابات ایران فراتر از یک انتخابات ریاست جمهوری است!

مسکو منتظر اقداماتی عملی از سوی دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برای آغاز 
عادی سازی روابط با واشنگتن است. روسیه انتظار دارد، واشنگتن هر آن چه از دوران باراک اوباما، 
رئیس جمهوری ســابق بر جا مانده را پاک کند تا راه برای عادی سازی روابط هموار شود. البته 
یوری اوشاکوف، معاون رئیس جمهوری روسیه در امور خارجی در این باره می گوید: »می دانیم 
که پاک کردن میراث ســنگین بر جا مانده از دوران باراک اوباما، رئیس جمهوری سابق آمریکا 
کار آسانی نیســت.« اما با این حال وی نسبت به سفر هفته گذشته سرگئی الوروف، وزیر امور 
خارجه روسیه به واشنگتن ابراز خوش بینی می کند. اوشاکوف را بسیاری مهندس واقعی سیاست 
خارجی کرملین توصیف می کنند. وی با وجود این که بیشــتر تمایل به محافظه کاری دارد، اما 
تنها دو روز بعد از بازگشت وزیر امور خارجه روسیه به بررسی نتایج این سفر پرداخته است. وی از 
استقبال بسیار خوب از الوروف سخن می گوید و انتظارات و امیدواری هایی نسبت به نتایج این 
سفر بیان می کند. این در حالی است که الوروف کنفرانس خبری خود در واشنگتن را به تنهایی 
و در ســفارت کشورش در واشنگتن برگزار کرد که این مساله سبب شد تا سقف انتظارها از این 

سفر کاهش یابد اگر چه همچنان این سفر را نقطه عطفی در روابط روسیه و آمریکا می دانند.
بر خالف عبارت های پرزرق و برقی که قبل از انجام ســفر الوروف، برای مهم جلوه دادن 
سفر او بعد از چهار سال به آمریکا بیان می شد، پاسخ های الوروف به سواالت خبرنگاران نشان 
می داد که حجم مشــکالت در برابر تالش های دو طرف برای عادی ســازی روابط بسیار باال 
اســت. وی در پاسخ به این سوال خبرنگاری که پرسید تا چقدر نسبت به احیای کمیته مشترک 
ریاســت جمهوری میان دو کشور امید دارد، جواب داد: »روسیه واشنگتن را مخیر کرده است که 
خود چارچوب همکاری ها را آن طور که خود مناســب می بیند، انتخاب کند.« وی سپس گفت: 
»ما همچنان در انتظار تشکیل تیم رئیس جمهور ترامپ به خصوص تیمی که قرار است مسئول 
سیاســت خارجی آمریکا باشد، هســتیم.«تیمی که درباره آن از ترامپ پرسیده شد شامل بیست 
کمیته فرعی می شود که همه پرونده های دو جانبه را از منازعات تسلیحاتی و امنیت استراتژیک 
گرفته تا حقوق بشــر و آزادی ها را در بر می گیرد. فعالیت این کمیته در سال 2014 متوقف شد 
که در پی آن کانال های ارتباطی و هماهنگی دو طرف نیز قطع شــدند. اظهارات الوروف نشان 
داد که اختالفات جدی حتی بر سر از سرگیری فعالیت کمیته دو رئیس جمهور که در گفت وگوی 
تلفنی شــان به از ســرگیری کار آن برای نزدیکی دیدگاه ها توافق شده بود، وجود دارد. صحبت 
از منتظر بودن تکمیل فرایند تشــکیل تیم سیاست خارجی ترامپ حکایت از آن دارد که روسیه 
همچنــان با نگرانی برکناری ها و اســتخدام ها و بی ثباتی ها در داخــل دولت آمریکا را دنبال 
می کند. یکی از تحلیلگران روســی نزدیک به کرملین در این باره می گوید: »این معضل برای 
روسیه نیز مشکلی به حساب می آید، چرا که نمی داند در ذهن نخبگان آمریکایی چه می گذرد.« 
اوشاکوف چندی پیش شکایت کرده بود که احساسات ضد روسی )راشافوبیا( بر نخبگان اجرایی 
سیاست های آمریکا در واشنگتن سایه انداخته است. روسیه زمانی این برداشت را کرد که هربرت 
مک مســتر، مشــاور امنیت ملی آمریکا گفت که رئیس جمهور ترامــپ در برابر هر گونه رفتار 
»ویرانگر« روسیه در سوریه و اوکراین خواهد ایستاد. با وجودی که وی ابراز امیدواری کرده بود 
که همکاری با مسکو به حل مشکالت مهم منجر شود. اوشاکوف می گوید که طرف آمریکایی 

گفت وگو با روسیه را »ابزاری برای حل نه اتخاذ تصمیم های اساسی« می داند.

روابــط نظامی اســرائیل و ترکیه همچنان در زمینه های مختلف توســعه یافت. 
در ســطح دیدارهای نظامی، ترخان تیان، وزیر دفاع وقت ترکیــه برای اولین بار در 
ســال 1997، از اسرائیل دیدار نمود و با رئیس جمهور اسرائیل، نخست وزیر و همتای 
اســرائیلی خود اســحاق مردخای، مالقات نمود. در این دیدارها همکاری های نظامی 
بین دو کشــور مورد بحــث و تبادل نظر قرار گرفت. به دنبــال آن چویک بیر، رئیس 
ســتاد ارتش ترکیه در رأس یک هیئت 24 نفره نظامی از اسرائیل دیدار کرد و متقاباًل 
اسحاق مردخای، وزیر دفاع اسرائیل، در تاریخ 9 دسامبر 1997، به ترکیه عزیمت نمود 
و با مســعود یلماز، نخست وزیر ترکیه و فرماندهان ارتش مالقات کرد. همزمان با این 
دیدار، ایالن بیران، مدیر کل وزارت دفاع اسرائیل، در خصوص همکاری های نظامی و 
امنیتی بین دو کشور با فرماندهان ارتش ترکیه مذاکره نمود. در سال 1998 نیز شائول 
موفاز، نامزد ریاست ستاد ارتش اســرائیل از ترکیه دیدار و با ژنرال های عالی رتبه آن 
کشور مالقات کرد.از جمله اقدامات دو کشور به منظور تقویت همکاری بین نیروهای 
دریایی و هوایی و انجام رزمایش های مشــترک دریایــی و هوایی، مانور »گرگ دریا 
1997« بــود که در ماه ژوئن 1997 انجام شــد. همچنیــن همکاری های اطالعاتی 
اســرائیل و ترکیه موجب دستگیری عبداهلل اوجالن، رهبر حزب کارگران کردستان در 

کنیا در سال 1999 شد.
در سال 2002، ترکیه قراردادی را به ارزش 668 میلیون دالر به  منظور بهسازی 
170 تانک ام60 با اسرائیل به امضا رساند و در ماه آوریل 2005، سه فروند هواپیمای 
بدون خلبان و سیستم ایستگاه های زمینی را از شرکت صنایع هوایی اسرائیل به قیمت 
183 میلیون دالر خریــداری کرد. به موجب این موافقت نامه ترکیه از 10 ایســتگاه 
زمینی برخوردار شــد که در هر یک از آنها ســه یا چهار فروند هواپیما استقرار یافت. 
رجب طیب اردوغان، نخســت وزیر ترکیه  نیز در جریان دیدار خود از اسرائیل در سال 
2005، درخصــوص یک قرارداد نظامی به ارزش حدود نیم میلیارد دالر با مســئوالن 
اسرائیلی مذاکره نمود. در این قرارداد، نوسازی و بهسازی 30 فروند هواپیمای جنگی 

فانتوم متعلق به نیروی هوایی ترکیه لحاظ شده است.
محمد وجدی گونول، وزیر دفاع ترکیه در دیدار خود از اسرائیل در ماه مه 2005، 
در خصــوص ارتقاء کیفیت هواپیماهای جنگی ترکیــه و تجهیز آنکارا به هواپیماهای 
دور برد بدون سرنشین مذاکره نمود. عاموس یارون، مدیر وزارت دفاع اسرائیل، روابط 
ســازمان های دفاعی دو کشور را عالی توصیف نمود و سخنگوی صنایع هواپیماسازی 
اسرائیل اعالم کرد که ترکیه به نوسازی و بهینه سازی هواپیماهای اف 4 اهتمام جدی 
دارد و آنکارا پس از هند، دومین مشــتری اقالم نظامی اسرائیل به شمار می آید. دولت 
عدالت و توسعه در طول ســال 2006، پای بندی خود را به موافقت نامه های  نظامی 
امضا شده با اسرائیل اعالم نمود و در جلسات امنیتی دو جانبه یا چند جانبه با مشارکت 
آمریــکا، انگلیس و دیگران شــرکت نمود. در تاریخ 6 ســپتامبر 2007، هواپیماهای 
اســرائیلی تأسیسات سوریه در دیرالزور را که گمان می رفت تأسیسات هسته ای باشد، 
با استفاده از فضای ترکیه برای رفت و بازگشت، بمباران نمود و هواپیماهای اسرائیلی 
مخازن سوخت خود را در داخل خاک ترکیه رها کردند. متعاقبًا اسرائیل از نقض حریم 
هوایی ترکیه توســط هواپیماهای اسرائیلی عذرخواهی نمود. در تاریخ 6 نوامبر 2007، 
رئیس جمهور ترکیه اعالم نمود که مسئله تمام شده و ترکیه قباًل از نقض شبانه حریم 
هوایی خود توســط هواپیماهای اسرائیلی اطالع نداشته است. بدون شک این عملیات 
مجدداً  ماهیت و حدود همکاری نظامی ترکیه و اســرائیل را نشان داد؛ به ویژه آنکه 
طرفین هر از چند گاه رزمایش های مشترکی اعم از هوایی و زمینی در منطقه آناتولی 
برگزار می کنند و این امر، اســتفاده هواپیماهای اسرائیلی از خاک ترکیه را برای تجاوز 
به ســوریه تسهیل می کند. در سال 2008، همکاری نظامی دو کشور در همه زمینه ها 
ادامه یافت و دیدار مسئوالن نظامی دو کشور، چه در سطح وزرای دفاع یا فرماندهان 
نیروهای هوایی و دریایی انجام شــد. همچنان که مانورهای نظامی مشترک هوایی و 
دریایی با مشارکت ایاالت متحده برگزار شد. همچنین همکاری های امنیتی دو کشور 
در مورد اکراد ادامه پیدا کرد و ترکیه تالش نمود تا چند فروند هواپیمای بدون خلبان 
هرون )Heron( را از اسرائیل خریداری کند. مذاکرات متعددی در این زمینه صورت 
گرفت. در ســال 2008، یک فروند از این هواپیماها در جریان یک پرواز آزمایشی به 

منظور فروش آن به ترکیه سقوط کرد.
در ســال 2008، عوامل دیگری به تقویت روابط ترکیه و اسرائیل کمک کرد، از 
جمله بحران در روابط نیروهای ترکیه و حزب کارگران کردستان. ترکیه احساس نمود 
کــه برای تأمین برخی از تجهیزات مهــم نظامی جهت مراقبت از جنبش جنگجویان 
کرد، به ویژه هواپیماهای جاسوســی بدون خلبان نیازمند اسرائیل است که این گونه 
هواپیماهاو دوربین های دید در شب را تولید می کند و برخوردار از اطالعات جاسوسی 

است.

نگاه واقع بینانه روسیه به 
رابطه با آمریکا

ترکیه و فلسطین در آینه تاریخ

روزنامه انگلیسی ایندیپندنت در مقاله ای نوشت: ملک سلمان حاکم 81 ساله عربستان، به دلیل سن باال ناتوان است و در واقع این جانشین 
31 ساله ولیعهد است که حاکم بالفعل عربستان بوده است.

الوقت- این روزنامه انگلیسی در یادداشت خود تصریح کرده است که این پادشاه عربستان نیست که بر این کشور حکومت می کند بلکه  
جانشــین ولیعهد، محمد بن ســلمان است که فردی خشن و با قضاوت های ضعیفش 2 سال و نیم حاکم بالفعل عربستان بوده است. پاتریک 
کاکبورن نویســنده این یادداشــت تصریح کرده است محمد بن سلمان معاون ولیعهد پادشاه عربستان کسی است که با قضاوت های ضعیف، 

خشونت و واکنش هایی بدون دوراندیشی طی دو سال و نیم گذشته قدرت را در عربستان در دست داشته است.
در تائید این یادداشــت روزنامه انگلیسی باید گفت محمد بن سلمان، که در طی دوران اخیر سعی کرده است حضور فعال تری در صحنه 
سیاسی داشته باشد، هم اکنون به عنوان جوان ترین وزیر دفاع جهان، بر نیروهای مسلح سعودی تسلط دارد و یکی از بزرگ ترین بودجه ها را نیز 
در این پادشاهی توزیع می کند. از طرفی ریاست محمد بن سلمان بر دیوان سلطنتی که با ریاست کارکنان کاخ سفید در آمریکا برابری  می کند، 
موقعیت وی را ارتقاء داده است. هم چنین او تصمیم می گیرد چه کسی با پدرش دیدار کند و چه کسی دیدار نکند و به دلیل ریاست بر کمیته 

اقتصادی و توسعه ی کشور نیز، وظیفه هماهنگی سیاست های اقتصادی این پادشاهی با وی است.
شواهد نشان می دهد در حال حاضر تصمیم گیری های سیاسی چه در حوزه ی داخلی و چه در حوزه ی سیاست خارجی بر عهده محمد  بن 
ســلمان اســت. از جمله این تصمیم ها، طرح تحول اقتصادی یا چشم انداز 2030 یا در حوزه ی سیاست خارجی است که در مقایسه با دوره های 
پادشــاهی پیشین، یک سیاست خارجی تهاجمی و تقابلی اســت. نمونه بارز آن تهاجم نظامی عربستان سعودی علیه مردم مظلوم یمن است. 

همچنانکه وی نقش عربستان را در سوریه تشدید کرد و در حمایت از معارضان مسلح سوری اقدام کرد.
در شــرایط کنونی، از آن جا که محمد بن ســلمان نقش بسزایی در تحوالت و تصمیم های سیاسی عربستان سعودی داشته است، به نظر 
می رســد ملک سلمان به فکر انتقال قدرت به پسرش محمد  بن سلمان است. همچنانکه وی همواره سعی کرده است تا زمینه های به قدرت 
رسیدن پسرش را فراهم نماید. در همین راستا نیز وی چندین دستور پادشاهی صادر کرد که بر اساس آن دستورها و ساختار هیئت وزیران را به 
نفع تحکیم قدرت وی تغییر داد. برهمین اساس نیز بسیاری از کارشناسان و تحلیگران معتقدند که احتماال محمد بن سلمان به عنوان هشتمین 
پادشــاه این کشــور به قدرت برسد. در حقیقت، پس از به قدرت رسیدن ملک سلمان بن عبدالعزیز سناریوهای جدیدی برای به قدرت رسیدن 
محمد بن ســلمان مطرح شــده است. اگرچه علل و عوامل هم گرایی داخلی و خارجی از جمله حمایت واشتگتن در به قدرت رسیدن بن سلمان 
نقش اساسی دارند. براین اساس، محمد بن سلمان درصدد است تا گوی سبقت را در نزاع قدرت میان شاهزادگان از آن ها بگیرد، به رقبای جدی 
خود از جمله محمد بن نایف و شــاهزادگان نســل اول غلبه کند، جایگاه جریان های حامی به قدرت رسیدن خود را  تحکیم کند، و  طرح ها و 
تصمیم های خود نظیر طرح تحول اقتصادی و چشم انداز 2030 را به موفقیت به اتمام رساند. همچنین محمد بن سلمان سعی دارد با تحریک 
احساســات مذهبی و ملی در عربســتان سعودی، قدرت خود را حفظ کند و رقبایش درون خاندان سلطنتی را کنار بزند. این عوامل در به قدرت 

رسیدن بن  سلمان و ایجاد هم گرایی وی مؤثر خواهد بود؛ به  ویژه که شاهزادگان جوان به خصوص زنان از وی به عنوان ملک فیصلی دوباره 
یاد می کنند و محبوبیت هویت قبیله ای بن سلمان تأثیرگذار است.

در واقع با عنایت به نقش و جایگاه راهبردی عربستان سعودی است که با اوج گیری قدرت محمدبن سلمان، سناریوهای احتمالی پادشاهی 
او وارد فاز تازه ای از تحلیل ها شده است به طوری که دخالت در همه ی امور، از جنگ یمن گرفته تا تالش برای عدم وابستگی به نفت و کاهش 
موانع اجتماعی پیش روی جوانان سعودی، همگی از مواردی است که رد پایی از محمد بن سلمان در آن ها دیده می شود  و این، بر حساسیت های 
موضوعی از تحلیل وی و جایگاه آتی او در روند تصمیم سازی، تصمیم گیری و سیاست گذاری ها در جهت اعتالء و یا افول فراملی و ملی این 
کشــور افزوده است. چنانکه بسیاری از رسانه ها و اندیشــکده های غربی و عربی، آینده عربستان و نقش آفرینی این کشور در روند تحوالت 

منطقه ای را چه در زمان کنونی و چه در آینده براساس نقش محمد بن سلمان در ساختار قدرت و تصمیم گیری آل سعود تحلیل می کنند.

حاکم واقعی عربستان کیست؟

عربستان شرکت ملی تولید 
سالح ایجاد می کند

عربســتان ســعودی از آغاز کار برای ایجاد شرکت بزرگ صنایع نظامی خبر داد که در چشم انداز تحول 2030 این پادشاهی در نظر گرفته شده و قرار است تحولی بنیادین در 
صنایع دفاعی و نظامی این کشور باشد.این مطلب را خبرگزاری سعودی به نقل از صندوق سرمایه گذاری های دولتی عربستان گزارش داده است.

به گزارش SPA، مقامات این صندوق اعالم کرده این شرکت قرار است تا پایان برنامه چشم انداز 2030 به یکی از25 شرکت برتر جهان در زمینه صنایع نظامی تبدیل شده 
و عربستان را به جایگاهی جهانی در تولید قطعات و تجهیزات نظامی تبدیل کند.

محمد بن سلمان، معاون ولیعهد عربستان که بانی چنین طرح هایی می باشد، بیان داشت: تا سال 2030 این شرکت باعث خواهد شد که 50 درصد از هزینه های تامین تجهیزات 
نظامی مان کاهش یابد و ما به توان داخلی اتکا کنیم.

آمریکا نام هشت عضو دیوان عالی ونزوئال را به اتهام تالش برای 
انحالل پارلمان این کشــور در فهرست تحریم ها علیه کاراکاس قرار 
داد. اســتیون منوچین، وزیر خزانــه داری ایاالت متحده دخالت دیوان 
عالی ونزوئال در امور قوه مقننه و دامن زدن به بحران سیاســی در این 
کشــور را دلیل این تصمیم اعالم کرد.براساس تحریم های وضع شده 
اموال رئیس و هفت عضو دیوان عالی ونزوئال در آمریکا توقیف خواهد 
شد و این افراد اجازه معامله با شهروندان آمریکایی را نخواهند داشت.

همزمــان با انتشــار خبــر ایــن تحریم هــا، دونالــد ترامپ، 
رئیس جمهوری ایاالت متحده در حاشــیه دیــدار خود با خوان مانوئل 
ســانتوس، رئیس جمهوری کلمبیا بحران سیاسی در ونزوئال را »مایه 
ننگ بشــریت« خواند. تصمیم دیوان عالی ونزوئال در سلب صالحیت 
از پارلمان این کشــور که اواخر ماه مارس اتخاذ شــد، موج جدیدی از 
اعتراضات را علیه دولت این کشور برانگیخت. در جریان این اعتراضات 
که با درگیری مســتمر با نیروهای امنیتی همــراه بود تاکنون 44 نفر 
کشته شده اند. پارلمان ونزوئال تحت کنترل مخالفان نیکالس مادورو، 
رئیس جمهوری این کشــور قرار دارد. رهبران مخالف دولت خواستار 
کناره گیری رئیس جمهوری از قدرت شــده اند.ونزوئال طی ماه های 
گذشته با بحران شدید اقتصادی و اجتماعی روبرو بوده و باالترین نرخ 

تورم در سطح جهان را به خود اختصاص داده است.

آمریکا قضات دیوان عالی 
ونزوئال را تحریم کرد

اردوغان شخصاً دستور حمله
 به مخالفان را داد

پارلمان اروپا خواستار توقف
 شهرک سازی در اسرائیل شد

الوقت: ایرانی ها امروز برای انتخابات پای صندوق های 
رأی می روند، انتخاباتی کــه فراتر از یک انتخابات معمولی 
است و میتواند تاثیر گذار در تعیین مقام هایی باشد که در برگه 

های رای نوشته نمی شوند: مانند رهبر آینده ایران.
از زمان کاندیداتوری  رئیســی، یعنی یک ماه قبل گمانه 
زنی ها بر ســر اینکه آیا او برای تصاحب پست رهبری آماده 
می شود شــدت گرفت. رهبر ایران با حمایت ضمنی خود از 

 رئیسی باعث اتحاد اصولگرایان شد.
هیــچ  رئیس جمهوری در جمهوری اســالمی ایران در 
دور دوم انتخابات شکست نخورده است و حمایت رهبر فقید 
انقالب ایران از  رئیســی نشــان می دهد که روحانی امکان 

دارد در منتخب شــدن برای دوره دوم ریاســت جمهوری با 
مشکالتی روبرو شود.

زهرا 50 ساله که یک خانه دار و چادری است می گوید:
“من فقط دنباله رو رهبر هستم، و فکر می کنم رهبری 

از  رئیسی حمایت می کند.”
ایران سیستم سیاسی بسیار پیچیده ای دارد. یک بخش 
از آن توســط انتخابات مجلس و ریاســت جمهوری تعیین 
می شــود و بخش دیگری از آن در کنتــرل رهبر جمهوری 
اســالمی ایران قرار دارد. همه این شرایط پیش بینی شرایط 

آینده و مقامات جایگزین را سخت می کند.
 رئیسی 56 ساله سال قبل توسط رهبر جمهوری اسالمی 
ایران برای تولیت آستان قدس رضوی دستچین شد که باعث 
شــد افرادی در مورد آینده سیاســی  رئیسی گمانه زنی های 

فراوانی داشته باشند.
آیت اهلل عظما خامنه ای 2 بار در زمان رهبر فقید انقالب، 
آیت اهلل خمینی به عنوان  رئیس جمهر ایران برگزیده شــد. 
گفتنی اســت مقام رهبری در ایران ارزشــی معادل پاپ در 

فرهنگ کاتولیک دارد.

بــا همه این اوضاع پیش بینی دربــاره رهبر آینده ایران 
بسیار سخت بنظر می رسد. رهبر آینده ایران توسط 80 چهره 
مذهبی متخصص باید تایید شود و هرگونه اتفاقی برای جایگاه 

رهبری می تواند باعث تغییر ساخت سیاسی در ایران شود.
انوشه احتشامی که یک اســتاد در روابط بین المللی در 

دانشگاه دورهام انگلستان است می گوید:
“این مهمترین انتخابات ایران از ســال های دور است، 
ایران اکنون در لبه تصمیمات بســیار حیاتی برای آینده خود 

قرار دارد.”
بسیاری می گویند انتخابات ایران اهمیت چندانی ندارد 
و هــر دو کاندیدای اصلی رقابت اذعان کرده اند که توافق را 
حفظ می کنند و بعید است که ایران از سیاست های خود در 

سوریه و یمن دست بردارد.
بر طبــق گفته های ســعید لیالز “ما اکنون 2 مســیر 
استراتژیک داریم. 2 گزینه ای که ایران می تواند برای آینده 

خود انتخاب کند.”
با توجه به بسیاری از کشورهای خاورمیانه که در جنگ 
به ســر می برند، ایرانی های بسیار کمی هستند که خواهان 

ســرنگونی نظام به مانند بهار عربی باشــند. اما آنها خواهان 
این هســتند که ببینند درهای ایران بــه روی جامعه جهانی 

باز شده است.
این بدین معنی اســت که مردم سعی می کنند ساختار 
انقالبی اصولگرایان کشورشــان را سانتی متر به سانتی متر 
تغییر دهنــد تا زمانی که ذهن آنها کامال در مورد سیاســت 

خارجی تغییر کند. این گزینه اول است.
گزینه بعدی هم مشخص است. رفتن به عقب در میان 
انزوای جهانی و تکیه به قرارگاه های انقالبی و مذهبی مانند 
قرارگاهی که  رئیســی بر مســند یکی از آنها در شهر مشهد 

نشسته است می باشد.
لیالز گفت:“خطر گزینه دوم این اســت که امکان دارد 
ایران به مانند شــوروی ســابق که ناکارآمدی و فساد آن را 
فراگرفته بود با فروپاشــی مواجه شــود. بنابرین انتخاب یک 
رهبر بعد از خامنه ای به مانند انتخاب به قرار گرفتن در مسیر 
اصالحات از نوع اصالحات چین یا اصالحات روســیه است! 
سوال اینجاست که ایران میخواهد بعدها یک والدمیر پوتین 

داشته باشد یا یک دنگ ژیائوپینگ! “

نمایندگان ایران، روسیه و ترکیه که 14 اردیبهشت در 
خصوص ایجاد مناطق عاری از تنش در سوریه توافق کرده 

بودند، حاال برای اجرایی شدن این توافق گردهم می آیند.
اولین نشست با محوریت مسائل نظامی روز پنجشنبه 
در آنکارا برگزار شد و ادامه بررسی دستور کار آن به یکشنبه 
و دیدار مجدد در تهران موکول شده است؛ »مولود چاوش 
اوغلــو« وزیر امور خارجه ترکیه در خصوص دســتور کار 
نشســت آنکارا با روزنامه حریت مصاحبه کرده و گفته که 

موضوع اصلی، نهاد مسئول نظارت بر آتش بس است.
بر اساس توافق 14 اردیبهشت، شهر ادلب و بخش هایی 
از الذقیه، حمص، حلب و حما و همچنین دمشــق، غوطه 

شرقی، درعا و قنیطره مشمول وضعیت حاکم بر »مناطق 
عاری از تنش« می شوند تا مسیر صلح هموار شود.

سه کشور پیشنهاددهنده این طرح، وظیفه نظارت بر 
اجرای آن را نیز بر عهده گرفته اند ولی سازمان ملل اصرار 
دارد که نیروهای نظامی کشورهای غربی هم در این روند 
دخیل شوند.چاوش اوغلو به این مسئله اشاره کرده و گفته: 
»پیشــنهاداتی در خصوص ترکیب سربازهای کشورهای 
مختلف برای اعزام به مناطق عاری از تنش مطرح اســت. 
دیگر کشورها می توانند زیر نظر سازمان ملل، سرباز )به این 
امر اختصاص( بدهند ولی ما می خواهیم که این امر )نظارت 

بر مناطق عاری از تنش( بر عهده یک موسسه باشد.«

از صحبت های چاوش اوغلو می شــد اینگونه برداشت 
کرد که نظر ترکیه هم بر ســپردن امور به ســازمان ملل 
اســت؛ وزیر خارجه ترکیه ادامه داد: »)در خصوص ترکیب 
نیروها و ســازمان ناظر بر آتش بس( هنوز چیز گام عملی 
برداشــته و هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است. کسی شک 
نــدارد که این امر زیر نظر ســازمان ملل باشــد.« ترکیه 
پیــش از این اصرار زیادی به ایجاد مناطق پرواز ممنوع در 
سوریه برای بسته شدن دست نیروی هوایی ارتش سوریه 
در مقابله با تروریســت ها داشت؛ تروریست هایی که اکثراً 
 از مرز ترکیه به ســمت جبهه های نبرد در سوریه سرازیر 

می شدند.

شــیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه 
قطر اعالم کرد که کشــورهای حــوزه خلیج فارس به 

برقراری روابط خوب با همسایه شان ایران نیاز دارند.
وی در گفتگوی اختصاصی بــا روزنامه عرب نیوز 
گفت: ما باید با ایران روابط مثبت و سازنده داشته باشیم؛ 
روابطی بر اساس اصل حسن همجواری و عدم مداخله 
در امــور دیگــران. ما در برخی موارد با آنها مشــارکت 
داریم )اشــاره به میدان گاز پارس که بزرگترین میدان 
گاز طبیعی دنیاست و مشترک میان قطر و ایران است(.

وی بــر اهمیت ایجــاد تعامل مثبت بــا تهران از 
سوی کشورهای شــورای همکاری خلیج فارس تاکید 
کرد و افــزود: فکر نکنم که کشــوری از کشــورهای 
شــورای همکاری خواهان روابط حسنه با ایران نباشد. 
اما موضوع این اســت که چگونه به این روابط دســت 
 یابیــم. ما بــر این باور نیســتیم که رویارویــی در کار 

باشد. 
این درست است که رویارویی ها در اماکن مختلف 
وجود دارد و ایران در کنار یک طرف  کشورهای شورای 

همکاری در طرف دیگر هســتند اما همه موضوعات جز 
از طریق گفتگو حل نخواهد شد.

وزیــر قطری ادامه داد: ما تشــویق به گفتگو میان 
کشورهای شــورای همکاری به عنوان یک مجموعه با 
ایران می کنیم و این موضوع مورد توافق کشــورهای 
شــورای همکاری اســت و از حدود یک سال قبل که 
رئیس جمهور ایران درخواســت گفتگو با کشــورهای 
 شــورای همــکاری را کــرد، موضــوع مطرح شــده 

است.

دور بعدی نشست سه جانبه سوریه در تهران برگزار می شود

وزیر خارجه قطر: برقراری روابط سازنده با ایران ضروری است

        ملک سلمان یا محمد بن سلمان

انتشار یک ویدئو جدید از حمله محافظان رئیس جمهور ترکیه به معترضان در واشنگتن 
نشان می دهد که شخص رجب طیب اردوغان دستور ضرب و شتم مخالفان را داده است.

الوقت، ابعاد جدیدي از درگیري محافظان »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه با 
متعرضان در آمریکا مشــخص شده است، مسئله اي که مي تواند به روسوایي بیشتر اردوغان 

منجر شود.
همزمان با سفر هفته گذشــته اردوغان به آمریکا، گروهی از معترضان به سیاست های 
وی ، در برابر اقامتگاه ســفیر ترکیه در آمریکا تجمع کردند و شــعارهایی علیه وی دادند که 
با واکنش محافظان اردوغان مواجه شــدند. تصاویري که در شــبکه هاي مجازي و رسانه ها 
منتشر شد نشــان مي داد که محافظان اردوغان به معترضین حمله می کنند و به شدت آنها 

را کتک می زنند.
دولــت و نماینــدگان آمریکا به این اقدام محافظان ترکیــه ای اعتراض کردند و پلیس 
آمریکا اعالم کرده که فیلم درگیری  در حال بازبینی است. حاال اما فیلم جدیدی از زاویه ای 
دیگر منتشر شده که نشــان می دهد شخص اردوغان از داخل ماشین فرمان حمله فیزیکی 

به معترضان را صادر کرده است.
در این فلیم نشــان داده مي شــود، محافظان از دور مشغول تماشای حرکات معترضان 
هســتند و اردوغان پیش از آنکه از خودروی خود پیاده شــود، از همان داخل خودرو به یکی 
از محافظــان دســتوراتی می دهد و محافظ مزبور به همراه چند همکار دیگرش، به ســمت 

معترضین حمله ور می شوند.

فيلمجديدازكتككاريمحافظانرئيسجمهورتركيهبامخالفاننشانميدهد

روت شــرلوک خبرنگار روزنامه انگلیســی دیلی تلگراف روز 
جمعه در گزارش خود آورده اســت در واشنگتن گفته می شود که 
تیم کارمندان کاخ ســفید از آغاز دوران ریاســت جمهوری دونالد 
ترامپ، خیلی زود روحیه خود را از دســت داده اند و به دنبال شغل 
دیگری می گردند و برای این منظور، ســوابق کاری خود را برای 

نهادهای مختلف ارسال کرده اند.
شرلوک خاطرنشان می کند: این کارمندان انرژی و توان خود 
را به دلیل مشــکالتی که رئیسشــان در 5 ماه گذشته ایجاد کرده 
است از دست داده اند. آخرین اقدام ترامپ در این جهت، برکناری 
جیمز کومی مدیر پژوهش های فدرالی بود که برخی معتقدند زیان 

این اقدام جبران ناپذیر است.
دیلی تلگراف افــزود: ترامپ نیز از عملکرد کارمندان خود در 
کاخ سفید راضی نیست و تهدید کرده است که تعداد زیادی از آنها 

را برکنار خواهد کرد تا تیم را با ترکیب جدید تشکیل دهد.
وی از کارمندان خود می خواهد که کامال طرفدار او باشــند 
اما در عین حال از آنان انتقاد می کند و علناً به آنها اتهام می زند.

کارمندان کاخ سفید، روحیه 
خود را از دست داده اند!

نمایندگان پارلمان اروپا این سیاســت را با هرگونه چشم انداز صلح در 
خاورمیانه مغایر دانستند.

پارلمان اروپا در  قطعنامه ای که در استراســبورگ به تصویب رســید 
حمایــت قاطع خــود را از راه حل درگیری اسرائیل-فلســطین براســاس 

موجودیت دو کشور و براساس مرزهای 1967 اعالم کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانســه از استراســبورگ، در ایــن قطعنامه بر  

ضرورت از سرگیری هرچه فوری مذاکرات بین طرف ها تأکید شده است.
پارلمان اروپا همچنین  ادامه سیاســت شــهرک سازی را محکوم کرد 
و از مقامات اســرائیلی خواســت هر چه زودتر به این اقدام پایان دهند زیرا 
شهرک ســازی براســاس حقوق بین المللی غیرقانونی است و چشم انداز 
 یافتن راه حلی براســاس  موجودیت دو کشــور معتبر را با مشــکل مواجه 

می کند.
پارلمــان اروپــا در ایــن قطعنامــه هرگونه اقــدام خشــونت آمیز و 
تروریســم در قبــال اســرائیلی هــا را محکوم کــرد و همچنیــن  پایان 
تخریــب خانه های فلســطینی ها، ســاختارها و طرح هایی کــه اتحادیه 
 اروپــا بــرای طــرح های آنها ســرمایه گــذاری کرده اســت، خواســتار 

شد. 
پارلمــان اروپا همچنین  پایــان دادن به کوچ اجبــاری خانواده های 

فلسطینی و توقیف اموال فلسطینی ها را در کرانه باختری خواستار شد.


