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سیل در میانمار

نــــــما

شهروندان باگو در میانمار ،دست کودکی را که از سیلهای
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نیروهای امداد و نجات حرکت میکنند.
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این روزنامه تیتر اول خود را به نگرانیهای
فزاینــده اوتــاوا دربــاره بلندپروازیهــای
چین در حوزه نســل پنجم تکنولوژیهای
ارتباطــی بیســیم بــا مســئولیت شــرکت
هــوآوی اختصــاص داد و نوشــت ،کانادا و
متحدانش میکوشــند ،جــاه طلبی چین
را کــه میخواهد در این زمینه رهبر جهان
باشد ،محدود کنند.

ایــن روزنامــه عکــس و تیتــر اول خــود را بــه
آتشســوزی کالیفرنیا که از دوشــنبه گذشــته
آغاز شــده و هنوز ادامه دارد ،اختصاص داد و
درتیترنوشت:اینآتشداردبزرگوبزرگتر
میشــود .ســرمقاله نیز به کاهش محبوبیت
نانســی پلوســی ،ســخنگوی دموکراتهــا در
مجلسنمایندگاناشارهدارد.

ایــن روزنامه تیتر و عکس اول خود را به آزادی
عهد تمیمی ،دختر  17ساله فلسطینی از زندان
صهیونیســتی اختصــاص داد و بــه نقــل از او
نوشت :اشغالگری باید تمام شود .دیلی استار
همچنین نقــل قول دیگری از عهــد تمیمی را
برجسته کرد که گفته است« :میخواهم وکالت
بخوانم تا بتوانم از مردمم دفاع کنم».

رویارویی پادشاه و ولیعهد آل سعود برسر قدس

در حالی که امضای ولیعهد عربستان زیر معامله قرن قرار دارد ،پادشاه پذیرش آن را منوط به موافقت فلسطینیها میداند
فرحناز دهقی
خبرنگار

پس از ماهها مناقشــه و اعتراض بر سر
آنچه امریکا و اسرائیل «معامله قرن»
میخواندنــش ،اگرچــه دیرهنــگام اما
باالخره ملک سلمان پادشاه عربستان
ســعودی واکنشــی در تضــاد کامــل بــا
محمد بن ســلمان ولیعهد خود نشان
داد .بهگــزارش «ایــران» ،روز گذشــته
خبرگــزاری رویتــرز در گــزارش خــود
نوشــت که پادشــاه عربســتان سعودی
به متحــدان عرب خــود اطمینان داده
کــه از نقشــه صلــح خاورمیانــه کــه در
آن حقــوق آوارگان فلســطینی بــرای
بازگشــت به سرزمینشــان به رســمیت
شــناخته نمیشــود ،حمایــت نمیکند
تــا نگرانیهــا را از احتمــال تأیید طرح
معامله قرن بکاهد.
معاملــه قــرن ماههــا پیــش باابتــکار
عمــل جــارد کوشــنر مشــاور و دامــاد
دونالد ترامــپ رئیسجمهوری امریکا
و با حمایت شــدید اســرائیل با رهبران
کشــورهای عربی در میان گذاشــته شد
و بن ســلمان بــا اســتقبال از این طرح،
امضــای خــود را زیــر آن گذاشــت تــا
حمایت همهجانبــهاش را از این طرح
نشان بدهد.
در چنیــن شــرایطی اســت کــه ملــک
ســلمان بــه محمــود عبــاس رئیــس
تشــکیالت خودگــردان فلســطین
تضمیــن میدهــد کــه قــرار نیســت
معاملــه قــرن بــدون موافقــت
فلســطینیها اجرایی شــود .او صریحاً
بــه عبــاس وعــده داده« :مــا شــما را
تنهــا نمیگذاریــم .مــا آنچــه را شــما
بپذیریــد ،میپذیریــم و با آنچه شــما
مخالف باشــید مخالفت میکنیم» تا
برنامههای پســر کوچکــش را نقش بر
آب کند .باســم اآلغا ســفیر فلســطین

در ریــاض ضمــن اعــام ایــن نقــل
قــول گفت کــه در دیــدار اخیــر عباس
و ملــک ســلمان ،پادشــاه عربســتان
صراحتــاً مواضــع قبلــی کشــورش
را در برابــر طــرح صلــح امریــکا یــا
همــان معاملــه قــرن تغییــر داد .او
در ادامــه افــزود کــه ملــک ســلمان
نــام جلســه  2018کنفرانــس اتحادیه
عــرب را «ســران قــدس» گذاشــت
و از کمــک 200میلیــون دالریاش
بــه فلســطینیها خبــر داد تــا بــه آنها
ایــن پیام را بدهــد که مســأله قدس و
آوارگان جــزو اولویتهایــش اســت و
ایــن مســأله بــه میــز مذاکره بازگشــته
اســت .همچنین به گفته برخی منابع
نزدیک به دربار پادشــاهی ســعودی،
ملک ســلمان با وجود کهولت ســن و
بیماری حاضر به ترک قدرت نیست.
او در یک جمع خصوصی گفته اســت
کــه ضرورتــی بــرای انتقال قــدرت به
ولیعهــد نمیبینــد و گمــان میکنــد
همچنــان میتوانــد بــه وظایفــش
عمــل کنــد .ایــن بدیــن معناســت که
پادشــاه فرتوت دیگر مانند گذشــته به
تصمیمهــای ولیعهــد جــوان اعتماد
نــدارد و ایــن بیاعتمادی و شــاید هم
نگرانی باعث شــده مســأله جانشینی
محمد بن ســلمان دست کم در کوتاه
مــدت منتفــی شــود .در حالــی کــه در
یک ســال گذشــته محمد بن ســلمان
اقدامهای گســتردهای را از اصالحات
فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی گرفته
تا ســرکوب مخالفان به بهانه مبارزه با
فســاد انجام داده تا زمینــه برای تکیه
زدن بر کرسی پدر فراهم شود.
ëëاشتباه محاسباتی امریکا
دیپلماتــی بلندپایــه در ریــاض در
این بــاره بــه رویتــرز گفته کــه این ملک
ســلمان اســت کــه در عربســتان درباره
معاملــه قــرن تصمیــم میگیــرد نــه

کودکان در اسارت اسرائیل

بــه دنبال آزادی عهــد تمیمی نوجوان
 17ســاله فلســطینی ،ارم نیوز خبر داد:
بـــرش
حنــان عشــراوی ،عضو کمیتــه اجرایی
ســازمان آزادیبخش فلســطین در بیانیهای خبــر داد که
ولیعهد و امریکا به اشتباه تصور میکرد
میتواند با بن سلمان وارد مذاکره شود
و با اعمال فشــار بر کشــورهای دیگر این
معاملــه را اجرایی کند .درحالی که پس
از اعالم این خبر از اختالفهای پادشــاه
و ولیعهد آل ســعود پرده فــرو افتاد ،اما
همچنان مقامهای این کشور در تالشند
تا پرونده این اختالفها مسکوت بماند.
رویتــرز در گــزارش خــود نیــز نوشــته که
مقامهــای عربســتان ســعودی هرگونه
اختالفی را میان پادشــاه که پیش از این
کالمی از طرح صلــح حمایت کرده بود
و محمــد بن ســلمان کــه طــی ماههای

همچنان نزدیک به  ۵۹۰۰نفر در حال حاضر در زندانها
و بازداشــتگاههای اســرائیلی هســتند که از میان آنها ۲۹۱
نفر کودک و نوجوان هســتند .او در ادامه خواســتار آزادی
فوری تمامی بازداشتشدگان شد.

اخیــر پایههــای حکومــت آل ســعود را
بــا تغییــرات زیــادی لرزانده اســت و در
مصاحبــهای صریحــاً از حــق تشــکیل
دولــت اســرائیل در ســرزمین خــودش
دفاع کرده بود ،رد کردهاند .اظهار نظری
کــه از یک رهبر عربی بســیار بعید و نادر
اســت .یک دیپلمــات در ریــاض درباره
ســفر اخیــر کوشــنر بــه ریــاض بهمنظور
رایزنی درباره معامله قرن هم گفت که
شــاه و ولیعهد سعودی هر دو در جلسه
دیدار با کوشــنر حضور داشــتند ،اما این
بــن ســلمان بــود که بــا کوشــنر صحبت
کرد و شــاه در گوشهای نشســته بود تا در

احتمال آتش بس بین کابل و طالبان در عید قربان
ندا آکیش
خبرنگار

آیا عید قربان امسال میتواند به نقطه
عطفی در تاریخ سیاســی افغانســتان
تبدیل شــود ،آیــا طالبان به پیشــنهاد
آتــش بــس موقــت امــا بلندمــدت با
دولت کابل در عید قربان پاسخ مثبت
میدهــد و آیــا جنگ  17ســاله کم کم
دارد بــه روزهــای پایانی خــود نزدیک
میشــود؟ اینها ســؤالهایی اســت که
ایــن روزهــا بخصــوص پــس از برمــا
شدن دور نخســت مذاکرات مستقیم
امریکاییهــا با طالبــان در دوحه قطر
ذهن ناظــران و تحلیلگران منطقهای
و بینالمللــی را بــه خــود مشــغول
کرده است و البته ســیگنالهایی که از
ســوی واشنگتن ،کابل و طالبان ارسال
میشود نیز مثبت است.
بهگزارش «ایران» بهنقل از خبرگزاری
رویتــرز ،به گفته یک منبع آگاه ،هیأت
امریکایی که اخیــراً در دوحه با هیأتی
از طالبان دیدار و مذاکره کرده ،طالبان
را تحت فشار قرار داده است ،پیشنهاد
آتشبــس کابل بــرای تعطیالت عید

قربــان را قبــول کنــد .از ایــنرو انتظــار
اجــرای یــک آتشبــس طوالنیمدت
در عیــد قربــان وجــود دارد .همچنین
امریــکا و طالبــان درخصــوص ادامــه
نشســتها و مذاکرات مستقیم توافق
کردهانــد و انتظــار مــیرود کــه یــک
نشســت دیگر پیش از عید قربان بین
دو طرف برگزار شود.
یکشــنبه گذشــته بــود که ســخنگوی
دولــت افغانســتان اعــام کــرد محمــد
اشرف غنی ،رئیس جمهوری افغانستان
به مناســبت عید قربان که یکی از اعیاد
مهــم مســلمانان اســت ،پیشــنهاد یک
آتــش بــس طوالنی با طالبــان را مطرح
کرده و منتظر پاسخ طالبان است.
این در حالی اســت که طالبان این
روزهــا در حوزه میدانی دســت برتر را
دارد و از این رو بدش نمیآید پای میز
مذاکره بنشیند و امتیاز بگیرد.
بهگــزارش «ایــران» بــه نقــل از
سایت خبری تحلیلی استریپز ،میشل
کاگلمــن کارشــناس جنــوب آســیا در
مرکز مطالعــات بینالملل ویلســون
در واشــنگتن چنــدی پیش گفتــه بود،
اگر مذاکرات مســتقیمی بین امریکا و

طالبــان یا بین کابــل و طالبان صورت
بگیــرد ،ابتــکار عمــل ایــن مذاکــرات
در دســتان طالبــان خواهد بــود زیرا او
در میــدان نبــرد خیلــی خــوب عمــل
کــرده و از اینرو در مذاکرات خواســتار
امتیــاز خواهــد شــد و اگــر امتیــاز داده
نشــود ،با خرســندی مجدداً به میدان
نبرد بازمیگــردد.در روزهای اخیر نیز
مقاماتی که خواســتند نامشــان فاش
نشــود به نیویورک تایمــز گفته بودند،
در دســتور کار دولت ترامپ مذاکرات
مســتقیم بــا طالبــان اســت؛ اتفاقــی
کــه یــک چرخش بــزرگ در سیاســت
خارجی رئیــس جمهوری افراط گرای

امریکاست زیرا او در سال اول ریاست
جمهــوری خود و حتــی تا همین چند
مــاه گذشــته مــدام از اعــزام نیروهای
جدیــد امریکایی و ناتو به افغانســتان
خبــر میداد.بدیهــی اســت کــه هــم
واشــنگتن و هم دولت کابــل از جنگ
ینتیجــه خســته شــدهاند.
 17ســاله ب 
نشــانه آشــکار این خســتگی در دولت
افغانســتان ،آتــش بــس موقــت عید
فطــر بود که کابل بــر هرچه طوالنیتر
شدن آن اصرار داشــت اما طالبان که
به خاطر برتری میدانی به امتیازگیری
هرچه بیشتر در مذاکرات فکر میکند،
نگذاشت آتش بس طوالنی شود.

ترامپ دموکراتها را با تعطیلی دولت تهدید کرد
دونالــد ترامــپ ،رئیــس جمهــوری
امریــکا با انتشــار توئیتی تهدیــد کرد،
اگر دموکراتها به طرح تأمین بودجه
امنیت مرزی او از جمله کشیدن دیوار
در مرز با مکزیک رأی ندهند ،دولت را
تعطیل خواهد کرد.
بهگــزارش یورونیــوز ،ترامــپ
همچنیــن در ایــن توئیــت خواســتار
برچیــده شــدن روشهایــی چــون

«التاری»« ،بگیرو رها کن» (سیاســتی
که بر مبنــای آن مهاجران غیرقانونی
ابتدا دســتگیر میشوند و بعد تا زمان
برگــزاری دادگاه آزاد هســتند) و مانند
آنهــا شــده اســت .رئیــس جمهــوری
امریــکا نوشــته اســت :سیاســت
مهاجرتــی ایاالت متحــده امریکا باید
بر مبنای شایســتگی باشد .امریکا نیاز
دارد افــرادی بــه ایــن کشــور بیایند که

قالعاد های باشند.
آد مهای فو 
تغییــر سیاســتهای مهاجرتی از
جملــه وعدههــای انتخاباتــی ترامپ
اســت و او میخواهــد در مــرز امریــکا
 مکزیــک دیوار بســازد تا مانــع ورودمهاجران غیرقانونــی به خاک امریکا
شود.
به گزارش هیــل ،رئیس جمهوری
امریکا همچنین در جدیدترین انتقاد

فرصتی بهتر این نقشهها را از بین ببرد.
مسئوالن فلسطینی در دسامبر به رویترز
تأکید کرده بودند ،محمد بن سلمان بر
عباس فشــار وارد کرده تا طرح امریکا را
بپذیــرد آن هم باوجــود نگرانیهایی که
در زمینــه دادن خودمختاری محدود به
فلســطینیها در داخل مناطــق پراکنده
در کرانــه باختری و بدون حق بازگشــت
آوارگان فلســطینی دو جنــگ ۱۹۴۸
و  ۱۹۶۷بــه وطنشــان مطــرح اســت.
چنیــن طرحی بــا طرح صلــح عربی که
عربستان در ســال  ۲۰۰۲ارائه کرد ،کامالً
مغایر است؛ طرحی که به زعم عربها

به کشورهایشــان پیشــنهاد عادیسازی
روابــط بــا اســرائیل را در مقابــل توافــق
بــر ســر تشــکیل کشــور فلســطین و
عقبنشــینی اســرائیلیها از اراضــی
اشغال شده در درجنگ  ۱۹۶۷میدهد.
ëëخطوط قرمز
دیپلماتهــا در منطقــه میگویند،
موضع کنونی واشــنگتن که مقامهای
برجسته کاخ سفید در سفر ماه گذشته
خود مطــرح کردند در برگیرنده اعالم
قدس شــرقی بهعنوان پایتخت کشور
فلســطین یــا حــق بازگشــت آوارگان
فلســطینی یــا توقف شهرکســازیها
در اراضــی فلســطینی کــه خواهــان
حاکمیــت خــود بــر آنهــا هســتند،
نیســت .نیل پاتریک ،تحلیلگر مسائل
فلســطین در این باره گفــت که ظاهراً
پادشــاه آل ســعود با توجه به اهمیت
قــدس بــرای مســلمانان ،اقــدام بــه
کاهــش اهمیــت رویکــرد متهورانــه
سیاسی ولیعهد کرده است.
بهگفتــه یکــی از دیپلماتهــا،
کوشنر و جیســون گرینبالت همکارش
پیشــنهادی فراگیــر مطــرح نکردهانــد
بلکــه عناصــری پراکنــده را ارائــه
کردهانــد که از خط قرمزهای بســیاری
عــدول کرد ه اســت .بــه گــزارش ایرنا،
بنســلمان امــا در دیــدار بــا کوشــنر
همچنیــن افــزوده بــود« :رهبــری
فلســطین از 40ســال پیــش تاکنــون
فرصتها را از دســت داده و با تمامی
پیشنهادات مخالفت میکند.
فلســطینیها بایــد پیشــنهاداتی را
که بــه آنها ارائه میشــود ،قبــول کنند
و به میز مذاکرات بازگردند ،یا ســاکت
باشــند و دســت از شــکایت بردارند».
حــال آنکــه تازهتریــن واکنش پادشــاه
عربســتان ،بار دیگــر او را از اهدافی که
رج بــه رج دنبال میکــرد ،دور خواهد
کرد.

روابط آنکارا  -واشنگتن؛
تنش آری ،بحران هرگز

AP

این بنن بود که رشته کالم را در دست گرفت و با لحن جدی مصرانه گفت
که طرح سالمت اوباما محکی برای جمهوریخواهان بود و آنها که اکثریت
کرســیها را در کنگــره دارنــد نمیتواننــد بــدون موفــق شــدن در امتحــان
جمهوریخواهــان و لغــو ایــن طرح با رأی دهنــدگان جمهوریخــواه روبهرو
شــوند .از نظــر بنن ،بایــد لغو این طرح قول داده شــود و طــرح جایگزین،
رضایت بخشترین و حتی کارآمدترین نتیجه بود .همچنین دســتیابی به
ایــن هدف هم آســانتر از هرکاری بود زیرا در واقــع همه جمهوریخواهان
علناً به رأی دادن به لغو این طرح متعهد شده بودند .اما بنن که میدید
خدمــات درمانی نقطه ارتبــاط ضعیفی در جذابیت بننیسم-ترامپیســم
برای طبقه کارگر اســت ،مراقب بود در این بحث خود را کنار بکشــد .بعداً
او حتی ســعی نکرد اقدام خود را برای مبرا ماندن از این افتضاح منطقی
نشــان دهــد و فقــط گفت« :مــن در مورد خدمــات درمانی تردید داشــتم
چون به تخصص من مربوط نمیشود».
ایــن رایــان بــود کــه بــا عبــارت «لغــو و جایگزینــی» ،موضــوع را پیچیــده
نشــان داد و موافقــت ترامپ را جلب کــرد .لغو این طرح خواســته اصلی
جمهوریخواهــان را بــرآورده میکــرد ،در حالی که جایگزینــی ،وعدههای
بیفکرانهای را که ترامپ ســر خود ارائه داده بود برآورده میســاخت( .به
این احتمال توجه نکنید که ممکن اســت استنباط رئیس جمهوری از لغو
و جایگزینی با اســتنباط رایان بســیار متفاوت باشــد« ).لغــو و جایگزینی»
شعار مفیدی هم بود از این نظر که بدون آنکه معنایی واقعی یا مشخص
داشته باشد ،معنا پیدا میکرد.
هفته بعد از انتخابات ،رایان به اتفاق تام پرایس – عضو کنکره و پزشــک
ارتوپدی که به کارشناس خدمات درمانی برای رایان تبدیل شده بود – به
ســاختمان بدمینســتر ،در نیوجرســی ،ســفر کرد تا گزارشــی در مورد لغو و
جایگزینی بدهد .این دو نفر خالصهای از هفت سال تفکرات قانونگذاران
جمهوریخــواه در مــورد طــرح ســامت اوبامــا و طرحهای جایگزیــن ارائه
شــده توســط جمهوریخواهان را برای ترامپ – که همچنان از بحث خارج
میشــد و ســعی میکــرد موضوع مکالمــه را به گلــف تغییر دهــد – بازگو
کردنــد .این نمونه کاملی از الگوی اساســی ترامپ بود :او نظر هر کســی را
کــه به نظرش اطالعاتی در مورد موضوعی داشــت کــه برای او بیاهمیت
بــود ،او همچنیــن نظر کســی را که جزئیاتی را بیان میکــرد که الزم نبود او
بــه دقت روی آنها تمرکز کند میپذیرفت .میگفت :عالیه! و هر جملهای
را بــا فریاد مشــابهی حاکی از تأیید یا هیجان قطــع میکرد و مرتب تالش
میکــرد از صندلیاش به بــاال بپرد .بیدرنگ ،ترامپ مشــتاقانه موافقت
کــرد رایان مدیریت الیحــه خدمات درمانی را برعهده بگیرد و پرایس هم
وزیر خدمات بهداشتی و انسانی شود.

کبری نظری

منبع :خبرگزاری رسمی آل سعود

یــک بار ســاعت چهار بعــد از ظهــر از دفترم خارج شــدم تا به بــازی «لیگ
نوجوانــان» کــه قــرار بــود ســاعت  6برگزار شــود ،برســم امــا بهدلیل مســیر
جهنمی ،تقریباً کل بازی بچهها را از دســت دادم .این مســائل آزارم میداد.
مهم نبود که میخواســتم چه کسی باشم ،میدانستم که اگر میشد بچهها
را به واشــنگتن ببریم ،بههرحال میتوانستم شغلی داشته باشم که سرگرم
شوم.
در عین حال میدانستم که هر روز میتوانم سه ساعت در زمان رفت و آمد
صرفهجویی کنم .البته نزدیک شــدن به پایتخت سیاســی کشور خطرناکتر
بود .یکی از روزنامه نگاران نظر تعدادی از همکارانم را پرســید و در مطلبی
تحــت عنوان«کومــی به واشــنگتن میرود» نوشــت :شــک نکن کــه وقتی به
واشنگتن بروی حس شوخ طبعی خود را از دست خواهی داد.
ســؤال ســختتر این بود که آیا روحیهام را هم از دست خواهم داد؟ اعتراف
میکنم که من هم همین نگرانی را داشتم اما این جا به جایی بیش از همه
به نفع خانوادهام بود .این جا به جایی تا چه حد میتوانست بد باشد؟
بنابرایــن بــه واشــنگتن رفتم تــا با «آلبرتــو گونزالس» مشــاور کاخ ســفید در
دولــت جــورج بوش دیدار کنم .مــا در دفتر او واقع در طبقــه دوم بال غربی
(کاخ ســفید) مالقــات کردیم .این اولین دیدار من از محل دفاتر کاخ ســفید
نبــود .در ســال  1995برای مدت کوتاهــی برای کمیته ســنا کار کرده بودم که
دربــاره ســرمایه گذاریهای «بیل کلینتون» و «هیالری کلینتون» در شــرکت
عمران «وایت واتر» و مجموعهای از مسائل مربوطه تحقیق میکرد .یکی از
این مسائل به خودکشی «وینس فاستر» معاون مشاور حقوقی بیل کلینتون
و اسناد به جا مانده در دفترش مربوط میشد .در مدت پنج ماهی که عضو
حقوقــی کمیته تحقیقات ســنا بودم وظیفه داشــتم از طبقــه دوم بال غربی
دیدن کنم تا مجموعه دفاتری را که فاستر در آنها کار کرده بود ،بررسی کنم.
کمیته مذکور بهدنبال کشــف این مسأله بود که آیا هیالری کلینتون بهعنوان
بانــوی اول وقــت امریکا یا فرد دیگری به نمایندگی از او بعد از مرگ فاســتر
به اتاقش رفته و مدارک را برداشته است یا نه.
مدتهــا قبــل از اینکــه تحقیقات به نتیجه برســد آن را رها کــردم ،اما به یاد
دارم کــه فاصله بیــن دفتر هیالری کلینتون در طبقه دوم و دفتر مشــاور کاخ
سفید را با قدم هایم متر کرده بودم.
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خود از رســانهها ،خبرنگارانی را که به
تهیه گزارش درباره فعالیتها و امور
داخلی دولت میپردازند« ،ضد وطن
و بــدون احساســات ناسیونالیســتی»
نامید .پیکان انتقادهای ترامپ بیشتر
متوجــه روزنامههای نیویورک تایمز و
واشــنگتن پست اســت که گفت ،آنها
«داســتانهای بــد» دربــاره دولتــش
مینویسند و «کشور را میفروشند».

نزدیک به دو سال است که روابط امریکا و ترکیه ،دو متحد
پیمان آتالنتیک شمالی دچار تنش شــده و موارد تنش زا
یادداشت
نیز کم نیست .از استرداد فتحاهلل گولن گرفته تا خریدهای
تســلیحاتی ترکیه از روســیه و چین ،اجباری شدن دریافت
ویــزای امریــکا بــرای ترکیهایها ،تســلیح کردهای شــمال
ســوریه توســط امریــکا و جدیدترین مــورد نیز دعوا بر ســر
کشیش امریکایی محبوس در ترکیه .اما تمام این تنشها
رضا دهقانی
کارشناس
و اختالفهــا در یک آســتانه تحمل و تســامح رخ میدهد
مسائل ترکیه
ودر نهایت ممکن است از فاز جنگ لفظی به فاز تحرکات
سیاسی و مثالً فراخواندن سفرا پیش برود و هرگز تنش به بحران و قطع روابط
منجر نمیشــود .ترکیــه و امریکا بهطور طبیعی دالیل زیــادی برای حفظ اتحاد
خــود دارنــد بهطــوری که ترکیــه حتی در مــورد کمکهــای تســلیحاتی امریکا از
کردهای شــمال ســوریه که چالش برانگیزترین مســأله برای این کشور محسوب
میشــود و ارتباط مستقیم با امنیت ملیاش دارد ،تنشها با واشنگتن را به حد
بحران نرسانده است .ترکیه به طور طبیعی و برای پیوستن به اتحادیه اروپا نیاز
به غرب و امریکا دارد .از سوی دیگر امریکا هم به طور طبیعی نیاز به ترکیه دارد
زیرا موقعیت ژئوپلیتیک انحصاری این کشور که در واقع بال شرقی ناتو محسوب
میشــود بــرای امریکا بســیار حائز اهمیت اســت .عالوه بر ایــن و مهمتر از همه
مسأله اسرائیل است .ترکیه اگرچه از فلسطینیان حمایت همه جانبهای میکند
و در مجامع بینالمللی با تصمیمهایی که علیه فلسطینیان گرفته میشود نظیر
انتقال سفارت امریکا به قدس یا تصویب «کشور یهود» مخالفت خود را آشکارا
اعــام و ایــن اقدامها را محکوم کرده امــا درعین حال روابط با اســرائیل را قطع
نمیکند و در واقع ترکیه از نظر امریکا یک عقبه قوی برای رژیم صهیونیستی در
منطقه است و امریکا هرگز مایل نیست چنین عقبهای را از دست بدهد .از اینرو
هــم دولت آنکارا و هم دولت واشــنگتن در ایــن روزهای پرتنش برای مواجهه با
یکدیگر سیاســت االکلنگی را اتخاذ کردهاند و در واقع برای کاســتن از فشــار افکار
عمومی خودشــان درگیر جنگ لفظی شــدهاند اما جدیتی در این تنشها وجود
ندارد که تنش را تبدیل به بحران کند .در همین راستاست که اردوغان از پیوستن
ترکیه به شــانگهای ســخن میگوید یا به خرید اس  400از روســیه و حتی برخی
تســلیحات از چین مبادرت میکند .در حالی که به طور طبیعی یک کشور عضو
ناتو باید نیازهای تســلیحاتی خود را از کشــورهای حوزه آتالنتیک و فراآتالنتیک
تأمین کند .بهنظر میرسد در تنها موردی که هنوز ترکیه نتوانسته تصمیمگیری
قطعی بکند مسأله ایران است و این سؤال مطرح است که آیا دولت آنکارا تحت
فشار واشنگتن به قطع واردات گاز از ایران تن خواهد داد یا خیر .مقامات ترکیهای
در روزهــای اخیــر بارها و بارها اعالم کردهاند کــه حاضر به قطع روابط اقتصادی
خــود با ایران بویــژه در بحث واردات گاز نیســتند و در این زمینه به جای تبعیت
از امریــکا به روابط همســایگی و امنیت خود میاندیشــند امــا باید منتظر ماند و
درعمل دید که چه اتفاقی رخ خواهد داد.

