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یادداشت

پایگاه نظامی ترکیه در قطر ،بلندپروازی جدید عثمانی کوچک

ترامپ ،رئیسجمهور گرسنگی

«مرگ یک نفر تراژدی اســت ،اما مرگ میلیون ها نفر یک آمار است ».نقل
قول به استالین برمی گردد و سیاست آن به دونالد ترامپ.
ترامــپ آن چنان که همه می دانند پــس از دیدن تصاویر تعدادی از کودکان
ســوری که توسط سالح شیمیایی کشته شــده بودند سیاست خود در قبال دولت
ســوریه را تغییر داد .مهم نبود که هزاران کودک ســوری تاکنون در جنگ کشته
اند .آنچه ترامپ را به هدف قرار دادن رژیم اسد سوق داد تراژدی بود و نه آمار.
وقتی پای گرســنگی جهانی در میان است مقاومت ترامپ در قبال آمار از این
هم مخوف تر اســت .اکنون  1.4میلیون کودک در خطــر مرگ به خاطر قحطی
قرار دارند .ظاهرا تاکنون کســی عکس این کودکان در خطر را به دونالد ترامپ یا
دخترش ایوانکا نشان نداده است.
بنابراین رئیــس جمهور ایاالت متحده با خیال راحت آمــار را انکار می کند.
به خاطر شــرایط آب و هوا و درگیری های نظامی دو سوارکار آخرالزمان قرن 21
بیســت میلیون نفر در چهار کشور در مرز گرسنگی هستند :یمن ،سومالی ،سودان
جنوبی و نیجریه .بر اســاس گفته های یک مقام ارشــد در سازمان ملل متحد این
هولناکترین بحران انســانی از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون است .در واکنش به
این شــرایط ،سازمان ملل درخواســت کمک  4.4میلیارد دالری برای کمک های
فوری جهت جلوگیری از فاجعه شده است.
تا اواســط آوریل ،این رقم هنوز به یک میلیارد دالر هم نرسیده است .در نگاه
اول به نظر می آید ایاالت متحده همیاری خوبی به خرج می دهد و با  407میلیون
دالر در راس لیســت کمک کننــده ها قرار دارد (پس از آن کشــورهای مختلف
اتحادیه اروپا ،کانادا ،ژاپن و حتی  60میلیون دالر از طریق بخش خصوصی).
اما بعد در می آید که تمام پولی که واشینگتن امسال کمک کرده است متعلق
به تخصیص بودجه در زمان دولت اوباما است .در واقع سال گذشته ایاالت متحده
 28درصد از کمک به این چهار کشور را تامین کرد.
امســال چیزی به کمک های ایاالت متحده اضافه نشــده تا به درخواســت
فوری برای تجدیدنظر در کمک به قحطی پاسخ دهد ،تعجبی هم ندارد .در بودجه
پیشــنهادی ترامپ 37 ،درصد از بودجه یو اس اید ( )USAIDکاسته شده است.
هرچه نباشد ترامپ اعالم کرده است که کمک های خارجی بازی جمع صفر است:
آنچه برای آن ها نمی رود می تواند به ما برسد « .آول آمریکا» ،معنایش این است
که اول از خودمان محافظت می کنیم.
به جــز آن ترامپ به نیازمندترین افراد در کشــور خودمــان هم چیزی نمی
دهد .رئیس جمهور میلیارد ما همچنین تهدید کرده اســت که حمایت های بخش
سالمت را هم از سر میلیون ها آمریکایی بر می دارد .بودجه پیشنهادی فدرال وی
به طرز چشــمگیری برنامه های کمک به نیازمندان همچون مســکن به صرفه را
کاهش می دهد.
دکترین ترامپ واقعا از این قرار اســت که از نیازمندان بگیریم و به ثروتمندان
بدهیم.
رویکرد «اول آمریکا» کوته بینانه و ظالمانه و نهایتا اســت .تا وقتی که دونالد
ترامپ مخالفت خود را با کمک های خارجی ادامه دهد بدنامی بیشــتری در تاریخ
پیدا خواهد کرد .تا ابد از او به عنوان رئیس جمهور گرسنگی یاد خواهد شد.
آنچه قابل مالحظه اســت اینکه در لیســت کمک کنندگان به درخواســت
ســازمان ملل برای مقابله با قحطی ،یک کشــور آشــکارا غایب است :چین .در
عصــر ترامپ چین با ســر و صدا نشــان داده که آرزو دارد به بازیگری برجســته
تــر در صحنه جهانی بدل شــود .حــاال وقت یادآوری اســت :پرداخــت هزینه
بازیگــری .اگــر چین مــی خواهد مســئولیت هــای جهانی را به دوش بکشــد
بایــد توجه بــه آســیب پذیرترین مردمــان جهان را در دســتور کار خــود قرار
دهد.
در میان مدت ،در شــرایطی که چین همچنان مشــغول سبک سنگین کردن
هزینه های رهبری جهانی اســت ،ایاالت متحده هنوز شانســی دارد تا مشارکت
چشــمگیر و پر ســر و صدا در پایان دادن به قحطی انجام دهد تا دوباره بخشی از
وجاهت خود به عنوان رهبر جهان در عرصه ای که به راستی معنایش نجات دادن
جان میلیون ها مردم است را باز پس گیرد.
پاورقی

ترکیه و فلسطین در آینه تاریخ
ترکیه از دوران عثمانی به دلیل جایگاه دینی و معنوی ســرزمین فلســطین،
نوعی ارتباط مبتنیبر عواطف مذهبی داشــته است .پس از حاکمیت سلطان سلیم
اول بر سرزمینهای عربی در سال  ،1516فلسطین تا سال  1917تحت قیمومیت
و حکومت ترکهای عثمانی قرار گرفت و مسیحیان و یهودیان فلسطین نیز اجازه
یافتنــد تا فرائض دینی خود را بــا آزادی کامل انجام دهند و به کلیه حقوق مدنی
خود نیز دست یابند.
پس از وفات ســلطان ســلیم در ســال  1520میالدی ،خالفت به فرزندش
سلطان سلیمان موسوم به «قانونی» رســید .در این دوره اقدامات عمرانی زیادی
در شــهرهای جهان اســام به ثمر رســید و اهتمام زیادی به شهر قدس مبذول
شد .سلطان ســلیمان ،دیوار قدس و ساختمان «قبـﺔ الصخره» را تجدید بنانمود
و دیوارها و دروازههای حرم قدس را بنا کرد .این اهتمام به ســرزمین فلســطین،
منحصر به سلطان و وزرای او نبود بلکه راکسالنا " "Roxelanaهمسر روسی
تبار وی نیز تکیه معروف به تکیه «خاصکی ســلطان» را بنا نمود که بســیاری از
طالب در آن مســکن گزیدنــد و آذوقه نیز در بین فقرا و نیازمندان شــهر قدس
توزیع نمود که این خدمات تاکنون نیز ادامه دارد .عثمانیها در توســعه شهر قدس
و تســهیل ارتباط با سایر شــهرها و بنادر فلسطین نیز تالش کردند و فانوسهای
دریایی برای روشــنایی بنادر بر پا داشتند و خیابانها و جادههای وسیعی را ایجاد
و پیادهروهای خیابانها را ســاماندهی کردند .همچنین کانالهایی را برای هدایت
آبهای ســطحی ایجاد نمودند و در سال  ،1892راهآهن بین قدس و بندر یافا را
به اتمام رســاندند و ارتباط بین فلســطین ،مصر ،بیروت و اروپا را از طریق خطوط
تلگراف برقرار ساختند .در سال  1814نیز شبکه برق قدس را راهاندازی کردند.
دولت عثمانی ،پیشاپیش حساسیت اوضاع فلسطین و توطئههایی را که بر ضد
این ســرزمین چیده میشد ،درک کرده بود؛ به ویژه پس از برگزاری اولین کنگره
صهیونیستها در شهر «بال» سوئیس در سال  ،1897دولت عثمانی قبل و بعد از
برگزاری کنگره به اقداماتی دست زد ،از جمله اینکه شورای شهر قدس را در سال
 1863تأسیس نمود .این دومین شــورای شهر پس از شورای شهر استانبول بود.
همچنین در ســال  1872فلسطین را به عنوان یک ایالت مستقل از سوریه اعالم
نمود و در ســال  ،1874شــهر قدس را کام ً
ال از حاکمیت سوریه جدا کرد و شهر
ناصره را نیز از بیروت جدا کرده و به قدس منضم نمود .زیرا سردمداران یهودی و
دالالن ،یهودیان مهاجر را که به بندر بیروت وارد میشدند ،از این طریق به صورت
غیرقانونی به فلسطین قاچاق میکردند.
یهودیــان تالش زیادی برای مهاجرت به بیتالمقدس داشــتند ولی عمدت ًا با
مخالفت مقامات عثمانی روبرو میشدند که مانع بزرگی در راه اجماع آنان به شمار
میآمد .علیرغم آنکه عثمانیها با یهودیانی که از کشتارگاههای اسپانیا جان سالم
بدر برده بودند همدردی نشــان داده و به آنان اجازه میدادند در شهرهای مختلف
استقرار یابند ،ولی از ورود آنان به سرزمینهای مقدس مکه ،مدینه منوره و قدس
شــریف جلوگیری میکردند .با وجود اهتمام دولت عثمانی به سرزمین فلسطین و
به ویژه شــهر قدس ،جریان حوادث در آن دولت تا اندازه زیادی به افزایش تعداد
مهاجران یهودی به فلسطین و تملک اراضی آن کمک نمود؛ زیرا فساد در مدیریت
اســتانبول و توابع آن و شــرایط اقتصادی و اجتماعی موجب شــد که بخشی از
اراضی و مستغالت را به فروش برسانند .در عین حال برخی از دولتمردان در برابر
جریان مهاجرت ایســتادگی کرده و در خصوص نقل و انتقال اراضی به یهودیان و
خارجیها شدت عمل نشان میدادند.

بــه گزارش «پالیتیکو» ،دونالد ترامپ روز پنجشــنبه رئیس برکنار شــده افبیآی را «پرمدعا» توصیف کرد و گفت که فــارغ از نظرات مقامهای وزارت
دادگستری قصد اخراج وی را داشته است.
وی در مصاحبهای با انبیســی نیوز که قرار اســت برنامه کامل آن تا ساعاتی دیگر پخش شود گفت« :او آدمی پرمدعا و خودنما است« .افبیآی» دچار
آشــفتگی شــده است».ترامپ اضافه کرد« :شما این را میدانید ،من میدانم .همه میدانند .نگاهی به افبیآی یک سال پیش بکنید دچار آشفتگی واقعی شده
اســت».کاخ ســفید قبال ادعا کرده بود که ترامپ ،جیمز کامی را به توصیه وزارت دادگستری آمریکا برکنار کرده است .مطابق این ادعا ،این وزارتخانه با ارسال
یادداشتی به ترامپ از نحوه مدیریت رئیس افبیآی درباره تحقیق در مورد استفاده کلینتون از ایمیل شخصی انتقاد کرده بود.

براساس گزارشی که در یک سایت اسرائیلی منتشر شده است،
ترکیه در قطر پایگاه نظامی احداث خواهد کرد.
به گزارش الوقت ،پایگاه اســرائیلی روتر نت به نقل از گزارش
یک سایت ترکیه ای اعالم کرد که آنکارا توافقنامهای را با قطر برای
احداث پایگاه نظامی در این کشــور و انتقال  600سرباز و افسر ترک
به این پایگاه در مرحله نخست امضا کرده است که مدیریت آن را نیز
دو سرهنگ قطری و ترک بر عهده خواهند داشت.
در همین ارتباط معاون وزیر دفاع ترکیه ضمن تائید خبر احداث
پایگاه نظامی در قطر افزود که در این پایگاه نظامی بین  ۵۰۰تا ۶۰۰
نیرو مستقر خواهند شد و جلســه هماهنگی بزودی برگزار میشود.
همچنین طبق توافق ترکیه – قطر یک تیم آموزشی متشکل از ۲۵
تا  ۳۰نیرو تشکیل میشود و یگانهای مستقر آموزشهایی را درباره
خنثیسازی مواد منفجره دریافت میکنند.
در این گزارش در عین حال به مخالفتهایی اشــاره شده است
که در آن از جانب مخالفان اردوغان نســبت به اعزام نظامیان ترک
به قطر و سرمایهگذاری دوحه در این پایگاه ابراز شده است .از جمله
معاون حزب ضد دولتی "جمهوریخواه مردم" در استانبول با انتقاد از
این طرح ،گفت :توافق مذکور "ماهیت خودسرانه" دارد .او تاکید کرد:
ما نیروهایی را به قطر اعزام میکنیم ،آنجا پایگاه میزنیم و قطر پول
آن را پرداخت میکند! خب ،نفع ترکیه در این قضیه چیست؟ قطر چه
نفعی میبرد؟ باید تحقیقات بیشتری درباره ماهیت روابط ترکیه و قطر
انجام شود .معنای استراتژیک این حرکت مشخص نیست.
گفته شــده اســت که ترکیه در این توافق شرط کرده است که
پایگاه نظامی برپا شده در قطر با توجه به تحوالت و براساس شرایط،
توسعه یافته و محدود به زمان خاصی نباشد.
پیگیری پس از یکسال توقف
احداث پایگاه نظامی ترکیه در قطر نخســتین بار نیست که از
جانب مقامات ترکیه عنوان میشــود .درست یک سال پیش از این
نیز یعنی در آوریل  2016رســانههای ترکیه از احداث پایگاه نظامی
مورد نظر آنکارا در قطر خبر داده بودند .در آن زمان احمد داوود اوغلو
نخست وزیر وقت ترکیه که برای دیداری رسمی به دوحه رفته بود،
در جمع دانشجویان این کشور عربی گفت اولین پایگاه نظامی ترکیه
در منطقه خاورمیانه با هدف انجــام عملیاتی خاص صورت نگرفته
بلکه هدف از راه اندازی آن «حفظ ثبات» اســت .با این حال نخست
وزیر ترکیه در آن زمان به تعداد نظامیان ترکیه ای که در قطر مستقر
خواهند شد و همچنین مکان دقیق این پایگاه نظامی اشارهای نکرد.
حتی پیــش از این نیز احمد دمیروک ســفیر ترکیه در قطر در
دســامبر ( 2015آذر  )1394با تائید احداث پایــگاه نظامی آنکارا در
قطر بــه رویترز گفته بود که این اولین پایگاه نظامی ترکیه در خارج
از کشــور محسوب میشود که در آن  3هزار نیروی زمینی به همراه
یگانهــای هوایی و دریایی ،مربیان نظامی و نیروهای عملیات ویژه
مستقر میشوند.
گویــا راه اندازی پایگاه نظامی ترکیه در قطر در چارچوب توافق
ســال  2014میان دو کشور صورت میگیرد که حتی در سال 2015
به تایید پارلمان ترکیه نیز رسیده است.

با این حــال علی رغم آن که احداث پایــگاه نظامی ترکیه در
قطر از سال  2014اعالم شده بود ،اما این موضوع جز در سفر داوود
اغلو ،نخســت وزیر وقت ترکیه به دوحــه در آوریل  2016پیگیری
نشــد و حتی به نظر میرسید مقامات ترکیهای ترجیح میدهند این
موضوع حداقل در ســطح رسانهها مسکوت بماند .با این حال پس از
یکسال ســکوت مطلق خبری درباره احداث پایگاه نظامی ترکیه در
قطر ،باردیگر گزارشها حاکی از به جریان افتادن این پرونده در دولت
یباشد.
اردوغان و حتی اعالم مخالفتهایی با آن م 
این کــه چرا احداث پایگاه نظامی ترکیــه در قطر با این که از
ســال  2014مطرح شــده بود ،اما به یکباره در میانه سال  2016با
سکوت خبری مواجه گردید شاید به میزان زیادی مرتبط با تحوالت
داخلی ترکیه باشد .در واقع میتوان بخشی از دالیل مسکوت گذاشتن
طرح احداث پایگاه نظامی ترکیه در قطر را از اواســط سال  ،2016را
متاثــر از تالش دولت اردوغان برای برگزاری انتخابات همهپرســی
قانون اساســی عنوان کرد که در این وضعیت آنکارا ترجیح خود را بر
عدم ایجاد چالشها و مخالفتها در سیاست خارجی قرار داد .اعالم
مخالفتهایی که به تازگی از سوی حزب اپوزیسیون "جمهوریخواه
مردم" در اســتانبول در ارتباط با احداث این پایگاه اعالم شده است،
نشان میدهد که پیگیری این طرح پیش از همه پرسی میتوانست به
یکی از اهداف انتقادات مخالفان اردوغان تبدیل شود و در این شرایط
دولت آنکارا منافع خود را بر مسکوت گذاشتن موقت طرح و پیگیری
آن پس از همه پرســی گذاشته بود که در حال حاضر نیز با پیروزی
دولت در همه پرسی اخیر ،طرح احداث پایگاه نظامی ترکیه در قطر از
سوی آنکارا بار دیگر مطرح شده است.
چرا قطر؟
در صورت عملی شــدن طــرح پایگاه نظامــی ترکیه در قطر،
این نخســتین پایگاه نظامی ترکیه در خلیج فــارس خواهد بود ،اما
این که چرا در میان شش شــیخ نشین حاشیه جنوبی خلیج فارس،
آنکارا ترجیح داده اســت که برنامه نظامی خود را با مشــارکت قطر
به پیش برد ،بطور طبیعی میتواند متاثر از گرایشات سیاسی نزدیک
و ایدئولوژیک دولت قطر و اســامگرایان عدالت و توسعه در ترکیه
عنوان شود.
قطر برخالف دیگر شیخ نشینان خلیج فارس ،دولتی نزدیک به
گرایشات اخوانی به شمار میرود که رویکردی نزدیک به حزب حاکم
ترکیه دارد ،چنانکه حزب عدالت و توســعه بطور غیررسمی به عنوان
حزب سیاسی اخوان المسلمین در ترکیه به حساب میآید.
نزدیکی قطر و ترکیه با توجه به گرایشات اخوانی در سایر مسائل
و موضوعات منطقه نیز مشهود است .از جمله هر دو کشور شورشیان
ارتش آزاد ســوریه را به عنوان شاخه نظامی اخوان المسلمین سوریه
علیه دولت اسد مورد پشتیبانی مالی و نظامی قرار میدهند و در مورد
مصر با توجه به سرنگونی دولت اخوانی محمد مرسی ،مواضع بسیار
تند و انتقادی را علیه دولت سیسی اتخاذ میکنند.
از ســوی دیگر احداث پایگاه نظامی ترکیه با استقبال قطر نیز
روبرو خواهد شد .قطر سالهاست میزبان پایگاه هوایی آمریکا با 10
هزار نظامی مستقر است و ورود نظامیان ترکیه به زعم دوحه میتواند

جمهوری خواهان
آمریکا از داعش
خطرناکترند
«نوام چامســکی» در مصاحبه اخیر خود با شــبکه تلویزیونی «بی
بی ســی» ،ایدئولوژی «دونالد ترامپ» رئیــس جمهور آمریکا را عمیقا
استبدادی و بسیار خطرناک توصیف کرد.
این فیلســوف معروف در کتاب خود حــزب جمهوریخواه آمریکا را
«خطرناک ترین ســازمان روی زمین» در تاریخ بشــریت توصیف و در
توضیح این توصیف خود اعالم کرده است که جمهوریخواهان از پذیرش
واقعیت امتناع می کنند.
وی گفــت که حزب جمهوریخواه آمریکا خطرناک ترین ســازمان
در مقایســه با تهدید داعش و کره شــمالی اســت .وی افزود که حزب
جمهوریخواه برعکس داعش و کره شــمالی ،به دنبال نابود کردن چشم
انداز وجود انسان سازمان یافته است.
چامسکی در مصاحبه خود گفت که ترامپ به جهان آسیب خواهد زد
و این همان چیزی است که پیشتر در حال وقوع است و مهم ترین جنبه
انتخاب ترامپ خود ترامپ نیســت بلکه کل حزب جمهوریخواهی است
که در حال منحرف و جدا شدن از سایر جهان در زمینه های تغییرات آب
و هوایی که یک موضوع حیاتی و یک تهدید واقعی به حســاب می آید،
هســتند.این منتقد سرشناس آمریکایی انکار جمهوریخواهان را نمایشی
حیرت آور توصیف کرد؛ نمایشــی که آمریکا در آن در انزوای جهانی به
سر می برد و نه تنها از شرکت در تالش ها برای مقابله با تغییرات آب و
هوایی امتناع می کند بلکه خود را وقف تضعیف این تالش ها کرده است.
چامسکی با اشاره به اینکه  6سال قبل پیروزی ترامپ در انتخابات
ریاســت جمهوری آمریکا را پیش بینی کرده بود ،گفت ترامپ هیتلر یا
موسولینی نیست اما عمیقا مستبد و خودکامه و بسیار خطرناک است.
چنین اظهاراتی از سوی چامسکی در حالی مطرح شده اند که منابعی
در کاخ سفید اعالم کرده اند که احتمال دارد ترامپ آمریکا را از توافقنامه
تغییرات آب و هوایی پاریس بیرون ببرد.چامسکی در آوریل سال جاری
نیز گفته بود که ترامپ ممکن اســت یک حمله تروریستی جعلی به راه
بیندازد تا از طریق آن به حفظ کنترل جمعیت مهاجران در آمریکا بپردازد.

دفاع عجیب
انگلیس از جنگ
عربستان علیه یمن

وزیر دفاع انگلیس در اظهاراتی تازه مدعی شد که عربستان سعودی
با بمباران کشور یمن درصدد دفاع از خود است!
به گزارش الوقت به نقل از راشــاتودی« ،مایکل فالون» وزیر دفاع
انگلیس روز پنج شــنبه در اظهارنظری عجیب و کام ً
ال به دور از واقعیت
مدعی شد که «هدف عربستان ســعودی از بمباران کشور یمن دفاع از
خود است!» وی همچنین گفت که کشورهای حاشیه خلیج فارس از این
حق برخوردارند که از متحدان خود درخواست کمک نمایند.
گفتنی اســت که پرســنل نظامی انگلیس به نیروهای عربســتان
ســعودی حمالت هوایی و توپخانه ای را آمــوزش میدهند و انگلیس
تاکنون تســلیحاتی به ارزش میلیاردها پوند به کشورهای حاشیه خلیج
فارس فروخته اســت .این در حالی اســت که با محاصــره بندر اصلی
یمن ،نگرانی ها در خصوص تشــدید شرایط قحطی در این کشور فقیر
و محروم رو به افزایش اســت.فالون در گفتگو با بی بی سی مدعی شد
که «عربستان سعودی در امتداد مرز جنوبی خود با یمن از سوی مبارزان
حوثی مورد حمله قرار گرفته است و این کشور به طور کامل مجاز است
که از خود دفاع کند و کام ً
ال مجاز است که از دوستان خود برای عملیات
دفاع درخواست کمک نماید ».فالون همچنین گفت که انگلیس از رابطه
نزدیک با ریاض ســود می برد و ریاض را «یک شــریک تجاری بسیار
مهم ،یک شریک بازرگانی و همچنین یک شریک دفاعی» خواند.

اتکای تک بعدی قطر را به آمریکا تنوع بخشد و به نوعی گزینههای
مورد اتکای قطر را در ابعاد نظامی چندگانه سازد.
قطر سالهاست میزبان پایگاه هوایی آمریکا با  10هزار نظامی
مستقر است و ورود نظامیان ترکیه به زعم دوحه میتواند اتکای تک
بعدی قطر را به آمریکا تنوع بخشد
قطر سالهاست میزبان پایگاه هوایی آمریکا با  10هزار نظامی
مستقر است و ورود نظامیان ترکیه به زعم دوحه میتواند اتکای تک
بعدی قطر را به آمریکا تنوع بخشد
همچنین میزبانی قطر از پایگاه نظامی ترکیه ،گرایشی طبیعی و
هم راســتا با حرکت دیگر شیخ نشینان جنوبی خلیج فارس است که
هرکدام تالش دارند تا با نزدیکی به سایر کشورهای منطقه به نوعی
ائتالف نظامی منطقهای در راستای اهداف خود دست یابند .عربستان
تالش زیادی برای جلب رضایت پاکستان در حوزههای نظامی دارد
و امــارات نیز بارها از عالقه خود برای برگــزاری مانورهای نظامی
مشــترک با مصر خبر داده است .حال نیز نوبت به قطر رسیده است
که برای جبران ضعف ذاتی خــود در حوزه نظامی تالش میکند تا
نظامیان ترکیه را در منطقه با خود همراه کند.
چرا خلیج فارس؟
این که در حال حاضر ترکیه خلیج فارس را به عنوان نخســتین
مقصد ماجراجویی نظامی خود در دریاها قرار داده اســت بی ارتباط با
ژستها و نمایشهای گاه بیگاه دولت اردوغان برای نمایش قدرت
عثمانی کوچک نیست.
ترکیه اردوغان بویژه از سال  2011به این سو و آغاز اعترضات
زنجیرهای خاورمیانه بســیار تالش دارد تا خود را به عنوان میراثدار
امپراطــوری عثمانی در غرب آســیا معرفی کنــد ،هرچند مجموع
تحوالت منطقه تا کنون چندان خوشایند آنکارا نبوده است .راه اندازی
بارگاه و کاخ به شیوه ســاطین عثمانی و استقبال از برخی رهبران
خارجی از جمله محمود عباس رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین
به شیوه سلطان سلیمان عثمانی ،همگی در قالب عثمانیگری امروز
ترکیه تحلیل میشود .براین اساس نیز احداث پایگاه نظامی در خلیج
فارس بخشــی از تالش آنکارا برای نمایش قدرت عثمانی کوچک
است تا شاید به گمان رهبران آنکارا این عظمت رفته بازیابد.
همچنین خودنمایی ترکیه در خلیج فــارس ،چندان بی ارتباط
با تحوالت میدانی در ســوریه و حتی عراق نیست .تحوالت سوریه
بــا وجود تمام هزینــه و اعتباری که دولت اردوغــان به خرج داد تا
بتواند دولت اســد را در دمشق ساقط کند ،اما تا به امروز ناکام مانده
است و بویژه پس از آزادی حلب تقریبا آرزوی شکست دمشق برای
آنکارا دســت نیافتنیتر نیز شده اســت .در عراق نیز امروز قریب به
اتفاق رهبران سیاســی در بغداد تحــرکات نظامی ترکیه را دخالت و
تجاوز آشکار عنوان میکنند و خواستار خروج نظامیان ترک از مناطق
شمالی کشورشــان میباشند .حتی در ارتباط با عراق دیگر بازیگران
از جمله ایران ،روســیه و حتی نزدیکترین متحد ترکیه یعنی ایاالت
متحده نیز آشــکارا با حضور نظامی ترکیه در شمال عراق مخالفت
میکنند .نظر به این شرایط چندان بی ارتباط نیست اگر شکست در
سوریه و فشار برای خروج از شمال عراق را دلیلی برای تالش ترکیه

بینالملل

برای حضور در خلیج فارس عنوان کنیم.
از طرف دیگر ،شــاید هم پیمانی ترکیه و قطر در خلیج فارس،
تالش برای عــرض اندام آنــکارا در مقابل غــرب و اتحادیه اروپا
عنوان شــود که بویــژه از زمان کودتای جوالی و ســپس پیروزی
دولت اردوغان در همه پرســی ،چنــدان روابط گرمی ندارند .هرچند
ساختار نظامی و سیاســی غربگرای ترکیه حتی در زمان حاکمیت
اسالمگرایان عدالت و توســعه باعث خواهد شد تا ترکیه همواره در
زمیــن بازی غرب و به عنوان یکی از بازیگــران ناتو باقی بماند ،اما
پایگاه نظامی مستقل در خلیج فارس ،میتواند نقش ترکیه را در ناتو
به ســمت نوعی ابتکار عمل و حتی اســتقالل نظر در پیمان امنیتی
آتالنتیک شمالی سوق دهد.
شــاید هم پیمانی ترکیه و قطر در خلیج فــارس ،تالش برای
عرض انــدام آنکارا در مقابل غرب و اتحادیه اروپا عنوان شــود که
بویژه از زمان کودتای جوالی و ســپس پیــروزی دولت اردوغان در
همه پرسی ،چندان روابط گرمی ندارند.
شــاید هم پیمانی ترکیه و قطر در خلیج فــارس ،تالش برای
عرض انــدام آنکارا در مقابل غرب و اتحادیه اروپا عنوان شــود که
بویژه از زمان کودتای جوالی و ســپس پیــروزی دولت اردوغان در
همه پرسی ،چندان روابط گرمی ندارند.
با وجود این هرچند احداث پایگاه نظامی ترکیه در قطر موضوعی
تقریبا تائید شده است ،اما تجارب پیشین در مورد اقدامات منطقهای
یدهد ،ترکیه در پیگیری برنامههای خود
و بازیگری ترکیه نشــان م 
نوعــی اهداف تبلیغاتی را دنبال میکند و بطور معمول راههای پیش
روی خود را بطور کامل طی نمیکند .ترکیه در افغانســتان با وجود
ادعاهای پیشــین چندان نتوانســت پررنگ حاضر شود ،در موضوع
فلســطین با وجود اعزام کاروان نجات و ادعای حمایت از شکســت
حصر غزه ،اما یک ســال بعد روابط خود را با تلآویو از سر گرفت ،در
سوریه نیز همه ادعاهایی که در مورد سقوط بشاراسد عنوان مینمود
هیچگاه نتوانست عملیاتی شود ،هرچند در اظهارات و شعارهای خود
همچنان مدعی سقوط دولت دمشق است .با توجه به این سابقه و با
توجه به مخالفتهای احتمالی سایر بازیگران منطقهای از جمله ایران
و حتــی برخی بازیگران غربی چندان نمیتــوان خوشبین به ادامه
راه و در واقع به نتیجه رســاندن پــروژه پایگاه نظامی آنکارا در قطر
بــود .برنامه بلند پروازانهای که در نهایت با دامن زدن به رقابتهای
منطقهای ،ثبات امنیتی خلیج فارس را بیش از آن چه هست با تهدید
روبرو خواهد ساخت.

سه دلیل سه کشوری که به ایران اجازه رأی گیری نمیدهند

وزارت امور خارجــه ایران اعالم کرد که به دلیل قطع
روابط دیپلماتیک ایران با سه کشور کانادا ،عربستان سعودی
و سودان ،امکان ایجاد مراکز اخذ رای در این کشورها وجود
ندارد .به این ترتیب ایرانیان مقیم این ســه کشــور قادر به
شــرکت در دوازدهمیــن دور انتخابات ریاســت جهموری
نخواهند بود.
به گزارش خبرگزاری ایســنا ،حســن قشقاوی معاون
وزارت خارجــه در امور کنســولی ،پارلمانی و ایرانیان مقیم
خارج از کشــور اعالم کرده اســت که با وجود تالش های
رسمی صورت گرفته از ســوی مقامات ایرانی برای فراهم
آوری تسهیالت الزم در دیگر کشورها و شرکت اتباع ایرانی
مقیم خارج از کشور در این انتخابات ،راهی برای اخذ رای از
ایرانیان مقیم این سه کشور پیدا نشده است.
از جمله ایــن تالش ها گفتگــوی تلفنی محمدجواد

ظریــف وزیر خارجه ایران در اوایــل هفته جاری با همتای
کانادایی خود ،کریستینا فریالند بود؛ گفتگویی که نتیجه ای
در پی نداشت.
محرومیت شــهروندان ایرانی مقیم این ســه کشور از
حضور در انتخابات ریاســت جهموری در حالی مطرح است
که در ایاالت متحده آمریکا با وجود قطع روابط دیپلماتیک،
امکان رای گیری از شهروندان ایرانی فراهم شده است.
سفارت کانادا در ایران در سال  ۱۳۹۱در دوران ریاست
جهموری محمود احمدی نــژاد و به دلیل آنچه اوتاوا آن را
نگرانی از تأمین امنیت دیپلماتهایش خواند ،تعطیل شد.
روابط دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی نیز در سال
 ۱۳۹۴در پی حمله به ســفارت عربستان و کنسولگری این
کشور در ایران قطع شد.
تنش در روابط ایران و سودان نیز در زمان فعالیت دولت

محمود احمدی نژاد آغاز شــد .این تنش که با قطع روابط
اقتصادی و نظامی آغاز شــده بــود درنهایت به قطع روابط
فرهنگی و دیپلماتیک در ســال  ۱۳۹۴انجامید .خارطوم ،از
متحدان نزدیک عربستان ســعودی ،ایران را به مداخله در
امور داخلی سودان و تالش به ترویج و اشاعه مذهب تشیع
در این کشور سنی مذهب متهم می کرد.

بشار اسد :خسته نشدهام

هدف بعدی از آن نیز فراهم شدن فرصتی برای آن دسته
از عناصر مســلح مخالف خواهد بود که خواستار آشتی با
دولت هســتند .آنها به این ترتیب فرصت خواهند داشت
در ازای عفوشان ،سالح های خودشان را زمین بگذارند.

رئیــس جمهوری ســوریه در گفت و گو با شــبکه
تلویزیونی او ان تی بالروس گفت :مناطق عاری از تنش
که روسیه آن را پیشنهاد داده فرصتی برای آشتی عناصر
مسلح مخالف با دمشق و بیرون راندن تروریست ها است.
وی در این مصاحبه که روز پنجشنبه پخش شد افزود:
از مناطــق عاری از تنش دفاع خواهد کرد و با پشــتیبانی
ایــران و حزب اهلل آنهایی را که ســعی در برهم زدن این
مناطق داشته باشند ،درهم خواهد شکست.
به گزارش رویترز پیشــنهاد روسیه درخصوص ایجاد
مناطق عاری از تنش در سوریه هفته گذشته به اجرا درآمد.
این طرح در بر گیرنده مناطقی در غرب ســوریه اســت.
دمشــق پیشنهاد داده است پلیس نظامی روسیه می تواند
در روند اجرای این طرح ایفای نقش کند .اســد تاکید کرد
هدف اصلی از این طرح  ،محافظت از غیرنظامیان اســت.

دمشــق اعالم کرده است عناصر مسلح مخالف
باید تروریست ها را از مناطق عاری از تنش بیرون
کنند

رئیس جمهوری ســوریه در پاســخ به سوالی درباره
ارتباط حمله شــیمیایی در شــهر ادلب و حمله موشکی
آمریکایی به فرودگاه “الشــعیرات” یادآور شد :البته ،ماجرا
بخشی از حمله به سوریه است وهدف آن اهریمن سازی
از دولت سوریه اســت .آنها در آغاز بحران از این سیاست
پیروی کردند تا مردم ســوریه را فریب دهند و توانســتند
حدود یک ســال بخشی از مردم سوریه را فریب دهند اما
پس از آن ناکام ماندند بنابراین ،به اهریمن سازی از دولت
سوریه نســبت به افکار عمومی غربی پرداختند تا حمایت
ملت های غربی را در دخالت در سوریه جلب کنند .ترامپ
از این حمله شیمایی به عنوان ابزاری برای دخالت نظامی
در سوریه استفاده کرد .البته روسیه و ایران خواستار اجرای

تحقیقات توسط سازمان منع تسلیحات شیمیایی شدند اما
این درخواست رد شد زیرا این تحقیقات دروغ آنان را ثابت
می کند .وی همچنین افزود دونالد ترامپ رئیس جمهوری
آمریکا ماه گذشته دستور حمالت علیه یک پایگاه هوایی
در ســوریه را صادر کــرد تا از این طریــق اعتبار خود را
برای گروه های سیاســی و البی در آمریکا نشــان دهد.
رئیسجمهوری سوریه درباره علت پایداری مردم کشورش
گفت :یکی از عوامل پایداری ملت سوریه ریشه دار بودن
این کشور است ،سوریه یک کشــور ریشه دار است شما
اکنون در دمشق هستید ،دمشق و حلب قدیمترین شهرها
در تاریخ هســتند و زندگی در آن ها همچنان ادامه دارد،
هیچ کس زمان آغاز زندگی در آن دو شــهر را نمی داند.
بشــار اسد افزود :نكته دوم اين است كه ملت سوریه ،یک
ملت ملی است ،وقتی که غرب به تحریک جنگ در سوریه
آغاز کرد تالش تا مشکالت میان ملت سوریه ایجاد کند،
زمانی که غرب این اقــدام “احمقانه ” را انجام داد ،اتحاد
ملت ســوریه افزایش شد .ملت ســوریه از آغاز نسبت به
جنگ که هدف آن سیطره بر سوریه آگاه هستند .بنابراین
غرب در اجرای طرح ها خود شكست خورده است.

یک میلیارد دالر سعودی برای توسعه وهابیت در بنگالدش

یک روزنامه آمریکایی در گزارشی به قلم داگالس ارنست
نوشت عربســتان ،بودجه یک میلیارد دالری برای احداث 560
مســجد در بنــگالدش را تأمین میکند .اقلیتهــای مذهبی در
بنگالدش از آن نگران هستند که پروژه دولتی (احداث مساجد)
این کشــور که اواخر ماه آوریل اعالم شد ،آثار خطرناکی داشته
باشــد .بنیاد اســامی دولت بنگالدش نیز قرار است بر احداث
صدها مســجد نظارت داشــته باشــد که به گفته کارشناسان
و مورخــان ،باعث ترویــج وهابیت خواهد شــد .دنیل پایپس

میخائیل بوگدانوف روز پنجشــنبه در
گفتگو بــا خبرنگاران افزود :فعال ســخن
گفتن درباره اســتقرار نیروهای آمریکایی
در مناطق کم خطر در ســوریه بسیار زود
است .این امر بهرحال مستلزم هماهنگی با

 Daniel Pipesمــورخ و بنیانگــذار اندیشــکده انجمن
مالی پروژه از ســوی عربســتان ،تالش
خاورمیانه گفت تأمین ِ
راهبردی بلند مدت برای ایجاد تحول در فرهنگ های دنیا است.
پایپس دیروز (چهارشــنبه) در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز
گفت :عربستان روی سازمانها ،رسانه ها و مردم سرمایه گذاری
کرده اســت .پس از خرج صدها میلیارد دالر دیگر ،وهابیت نیز
یک نیروی قدرتمن ِد جهانی خواهد شد .هم اکنون نیز می توان
در مناطق بسیاری از آمریکا گرفته تا شبه جزیره بالکان ،پاکستان

و اندونــزی ،اثر این تالش دهها ســاله را دید .ســعودی ها در
زیرساختهای
کشورهای مختلف ،منابع عظیمی را صرف احداث
ِ
بیشتر برای وهابیت میکنند.عبدالرشید ،رئیس دانشکده مطالعات
اســامی در دانشگاه داکا نیز اخیراً در مصاحبه ای گفت :تجربه
وهابیت عربســتان ،افراد را علیه دیگر
نشان میدهد ایدئولوژی
ِ
ادیان تحریــک میکند .مردم بنگالدش به همــه ادیان احترام
گذاشته و در صلح زندگی میکنند .دولت (بنگالدش) باید مراقب
باشد که وهابیت گسترش پیدا نکند.

تأکید مسکو بر لزوم هماهنگی آمریکا با دمشق
طرفهای سوری است؛ زیرا سوریه کشوری
دارای حاکمیت و رهبری اســت؛ ازاین رو
مســلما باید برای کسب موافقتش در این
خصوص بــا آن رایزنی کرد .این دیپلمات
روس خاطرنشــان کــرد که مــی توان

شوراهای محلی در سوریه تشکیل داد که
مناطق مختلف را پس از آزادســازی آنها
از دســت تروریستها تحت کنترل درآورند؛
اما به شــرط آنکه این شــوراها جایگزین
حکومت شرعی در دمشق نشوند .نماینده

رییس جمهوری روسیه در امور خاورمیانه
و آفریقــا همچنین اعالم کرد که مســکو
تالش می کند میان تهران و واشــنگتن و
نیز ریاض درباره سوریه میانجیگری کند؛
اما مواضع طرفها بسیار متناقض است.

