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در ایران به وفور شنیده می شود که 
مردم می گویند: »سیاست کثیف است« 
یا »سیاســت پدر و مادر ندارد«. شاید 
برخی از سیاســتمداران سنتی و حتی 
تحلیلگران امروزی که صبح تا شــب با 
بمباران و آماج اطالعات روبرو هستند این 
عبارات را قبول داشته باشند، اما واقعیت 
در دنیای سیاســت و نظام بین الملل، 
منافع و خصوصاً »منافع دوجانبه« است. 
در دنیایی که ایــاالت متحده نرخ بهره 
خود را افزایش داده و تورم روز به روز در 
بزرگترین اقتصاد دنیا در آنسوی اقیانوس 
آرام باال می رود، کشــورهای کوچکتر و 
کمتر توسعه یافته، اساساً در حال هزینه 
دادن با ابعاد و مقیاس وسیع خود هستند. 
از کشورمان گرفته تا بسیاری از دولت های 
منطقه ای و فرامنطقه ای حاال اسیر یک 
بحران جدید شــده اند که یک ســر آن 
تبعات اقتصادی پاندمــی کرونا پس از 

گذشت دو سال از شیوع آن قرار دارد، و 
سوی دیگر آن را باید هزینه های سیاسی، 
اقتصادی و نظامی جنگ اوکراین دانست. 
حال در این میان برخی دولت ها هم وجود 
دارند که از گذشته و حتی قبل از منازعه 
اوکراین اسیر بحران اقتصادی و سیاسی 
بوده اند کــه »ترکیه« یکــی از همین 
کشورها به شمار می رود. همه به یاد دارند 
زمانی که قیمت لیر به شدت سقوط کرد 
و ارزش پول ملی ترکیــه در مقابل دالر 
با پایین ترین حد خود طی 3 دهه اخیر 
رسید، اردوغان به عنوان سکاندار امور در 
آنکارا، اوضاع را تحت کنترل خواند! همه 
مردم حس می کردند که علناً از ســوی 
رئیس جمهوری ترکیه مورد توهین قرار 
گرفته اند، چراکــه او وعده به اصالحات 
اقتصادی و درست شدن شرایط می داد 
و فردا نه تنها اوضاع سر و سامان نگرفته 
بود، بلکه دارایی مردمش کمتر شــده 
بود. برخوردهــای اردوغان با معترضان 
پس از تعمیق بحران اقتصادی به همه 
نشان داد که او کوچکترین انتقاد و حتی 
پیشنهادی که در قالب طنز ارائه شود را 

نمی پذیرد و اساســاً خودکامگی در این 
کشور صرفا به آزار و اذیت زنان و توهین به 
آنها خالصه نمی شود؛ بلکه شدت عمل 
در همه الیه ها به وضــوح جریان دارد. 
حاال در این میان اردوغان پس از سفر به 
امارات و همچنین عادی سازی روابطش 
با اسرائیل به سراغ عربستان سعودی رفته 
است؛ چراکه مهمترین دلیل آن عالقه دو 
طرف به یکدیگر از حیث سیاسی است اما 
اردوغان از جنبه اقتصادی بیشتر از ریاض 

به این روابط نیاز دارد. 
بازی با کارت خاشقجی

همه به یاد دارند که در اکتبر 2018 
میالدی زمانی که خبر ناپدید شــدن 
جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد 
سعودی منتشر شــد، اولین کسی که 
صدایش را به قامت عرض و طول منطقه 
و حاشــیه خلیج فارس علیه عربستان 
سعودی بلند کرد، همین اردوغان بود 
که حاال دست در دست ملک سلمان، 
پادشاه عربستان ســعودی در جده با 
او مالقــات می کند و چنــدی بعد هم 
فرزندش یعنی محمد بن ســلمان را 

به آغوش می کشــد! خاشــقجی که 
یکــی از بهترین ســتون نویس های 
واشنگتن پســت بود ظرف کمتر از 5 
ساعت نه تنها از هستی ساقط شد بلکه 
دیگر هیچ آثاری از او در جهان باقی نماند 
و همه این تراژدی در خاک عربســتان 
سعودی واقع در ترکیه رخ داده است. آن 
هنگام اردوغان به دلیل نبرد آشکار قطر 
و عربستان که با نام بحران خلیج فارس 

شناخته می شود، سعی کرد اطالعات 
زیادی از پرونده قتل خاشقجی در اختیار 
دوحه قــرار دهد تا بتواند در راســتای 
ترغیب ســرمایه گذاری قطر در ترکیه 
ازیک سو و از سوی دیگر تعمیق شکاف 
این کشور با عربستان گام بردارد. اما حاال 
اوضاع متفاوت جلوه می کند. اردوغان 
آخرین بار در ســال 2017 میالدی و 
پس از تعمیق بحــران خلیج فارس به 
عربستان سفر کرد و سعی داشت میان 
قطر و سعودی ها میانجیگری کند که 
یکباره همه چیز تغییــر کرد اما پس از 
حدود 4 سال او وارد خاک عربستان شد. 
بر اساس اعالم خبرگزاری واس )پرتال 
رسمی دربار سعودی( رئیس جمهوری 
ترکیه به همراه همســر و هفت تن از 
وزرای خود و همچنین هاکان فیدان، 
رئیس سرویس اطالعاتی ترکیه )میت( 
عصر پنجشنبه وارد فرودگاه بین المللی 
ملک عبدالعزیز جده شد و مورد استقبال 
خالد الفیصل، امیر مکه قــرار گرفت. 
چندی بعــد هم تصاویــری از همین 
منابع خبری بیرون آمد که نشــان داد 
سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان 
سعودی طی یک مراسم رسمی در قصر 
پادشاهی السالم جده از رئیس جمهور 
ترکیه اســتقبال کرد و دو طرف پشت 
درهای بسته با یکدیگر سخن گفتند. 
طبیعتاً وزرای کشــور، دفاع، دارایی، 
دادگســتری، فرهنگ و گردشگری، 
بهداشت و بازرگانی ترکیه و همچنین 
رئیس ســازمان اطالعات، رئیس اداره 
ارتباطات نهاد ریاست جمهوری و نایب 
رئیس حزب حاکم عدالت و توسعه که 
اردوغان را در سفر به عربستان همراهی 
کردند با همتایان خود به بحث و تبادل 
نظر و امضای موافقت نامه ها پرداخته اند 
اما در این میان یک نکته بسیار مهم وجود 
دارد. اردوغان در این دیدار با پادشــاه 
عربســتان اعالم کرد: »ترکیه مخالف 
انواع تروریسم اســت و برای همکاری 
با کشورهای منطقه در برابر تروریسم 
اهمیت زیادی قائل هستیم«. اینکه او به 
کدام جریان برچسب تروریسم را الصاق 
می کند تا حدودی می تواند به انصاراهلل 
اشاره داشته باشد؛ چراکه او و تیمش از 

چند سال پیش تاکنون بارها این جریان 
را مورد انتقاد قرار داده اند و حاال هم که 
اردوغان به دنبال جذب سرمایه خارجی 
است، بدون شــک این موضوع را بیش 
از هر زمان دیگری برجســته می کند. 
در این میان به آغوش کشیدن محمد 
بن سلمان از ســوی اردوغان نه تنها از 
سوی فعاالن مدنی و همسر خاشقجی 
به شــدت مورد انتقاد قرار گرفت، بلکه 
حتی کســانی که دیدگاه تُندتری به او 
دارند، حج عمره وی را باطل اعالم کردند! 
دیپلمات های وزارت خارجه ترکیه این 
اقدام را سیاست آرام کردن اوضاع، تعادل 
مجدد منافع و تنوع طلبی به  ویژه پس از 
فشارهای متعدد، بحران نظامی و بحران 
اوکراین قلمداد می کنند و بخش اعظم 
آن را الزامات اقتصادی می دانند. اما اگر 
از زاویه عربستان به این سفر نگاه کنیم به 
خوبی می بینیم که ریاض هم به این سفر 
و روابط پس از آن نیاز دارد. سعودی ها از 
یک سو مورد خشم و غضب نسبی جو 
بایدن و تیمش قرار دارند و از سوی دیگر 
برای اجماع سازی علیه ایران و بازوهای 
منطقه ای آن نیازمند حضور ترکیه در 
کنار خود هستند. از منظر دیگر احتمال 
دارد که اردوغــان حامل پیام مهمی از 
سوی اسرائیل  برای عادی سازی روابط 
تل آویو و ریاض باشد و اگر هم اینگونه 
نباشد، ممکن است نقش تسهیل کننده 
را در این میان بازی کند. حال باید دید 
ماه عسل در جده چه پیامدهایی برای 

منطقه خواهد داشت. 

اردوغان پس از چهار سال منازعه بر سر پرونده خاشقجی با پادشاه و ولیعهد عربستان دیدار کرد؛

صلح و آشتی در جده!
اردوغان پس از سفر 
به امارات و همچنین 

عادی سازی روابطش با 
اسرائیل به سراغ عربستان 
سعودی رفته است؛ چراکه 

مهمترین دلیل آن عالقه 
دو طرف به یکدیگر از حیث 

سیاسی است، اما حاکم 
آکسارای از جنبه اقتصادی 
بیشتر از ریاض به این روابط 

نیاز دارد

سعودی ها از یک سو 
مورد خشم و غصب نسبی 

جو بایدن و تیمش قرار 
دارند و از سوی دیگر 

برای اجماع سازی علیه 
ایران و بازوهای منطقه ای 

آن و همچنین عبور از 
بحران های امنیتی و 

سیاسی منطقه نیازمند 
حضور ترکیه در کنار خود 

هستند

جریان صدر عراق به رهبری مقتدی صدر، پنج شــنبه در بیانیه ای اعالم کرد کــه هیچ گونه توافقی با چارچوب 
هماهنگی شیعیان جهت تشکیل دولت جدید عراق نداشته است. به گزارش آناتولی، حسین العذاری،  رئیس ائتالف 
جریان صدر در پارلمان عراق در بیانیه ای اعالم کرد که اخبار منتشــر شده در بعضی از رسانه ها با مضمون به توافق 
رسیدن جریان صدر با چارچوب هماهنگی شیعیان درباره پرونده تشکیل دولت جدید عراق غیر واقعی است و آنها 
را مشتی دروغ خواند. چارچوب هماهنگی شیعیان متشکل از ائتالف دولت قانون، 
ائتالف نیروهای دولتی، ائتالف النصر، ائتالف فتح )نزدیک به حشــد الشعبی(، 
جنبش عطاء و حزب الفضیله است. العذاری افزود: هدف از این دروغ های مستمر، 
بی ثبات کردن اتحاد سه جانبه ائتالف نجات ملی است و ما به آنها می گوییم این 
اتحاد، اتحاد محکمی است که با چنین ادعاهایی متزلزل نخواهد شد و از فعالیتش 

برای تشکیل دولت باز نخواهد ایستاد.

هم زمان با تصاویر ماهواره ای جدید که حاکی از افزایش آمادگی کره شــمالی برای آزمایش احتمالی هسته ای 
است، رسانه های دولتی این کشور روز گذشته )جمعه( گزارش دادند که کیم جونگ اون از ارتش کشورش خواسته 
است تا قدرت را از هر جهت برای نابودی دشمن تقویت کنند. به گزارش رویترز، کره شمالی شامگاه دوشنبه رژه ای 
نظامی به مناسبت سالروز تاسیس ارتش خود برگزار کرد که شامل نمایش تازه ترین تسلیحات این کشور هسته ای 
بود. کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی طی جلسه عکاسی به سربازان خود گفت: 
»این نمایش نشان دهنده توسعه و شجاعت نیروهای مسلح کشور، ارتش منحصر 
به فرد و برتری ما در زمنیه فناوری است.« کره شمالی می گوید که مخالف جنگ 
است و ســالح هایش برای دفاع از کشورشان اســت، اما کیم گفت که ماموریت 
نیروی هسته ای این کشور فراتر از بازدارندگی از جنگ است و شامل دفاع از منافع 

اساسی کشور نیز می شود.

رهبر کره شمالی خواستار تقویت ارتش شدجریان صدر: هیچ توافقی برای تشکیل دولت عراق وجود ندارد 

گروه تروریستی داعش مسئولیت بمب گذاری روز 
پنجشنبه در محله شیعه نشین مزار شریف افغانستان 
را بر عهــده گرفت. به گزارش رویتــرز، منابع محلی 
افغان پنجشنبه از وقوع دو انفجار در محله های شیعه 
نشین شهر مزارشریف خبر دادند که در هر دو رویداد 
تروریستی ۹ تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. 
اولین انفجار در ناحیه سوم مزار شریف و دومی نیز در 
ناحیه دهم در چهارراه »کانتینر« به وقوع پیوســته 
است که ظاهرا هر دو انفجار خودروهای مسافربری را 
هدف قرار داده اند.  گفته می شود که این انفجار در یک 
خودرو نوع تونس )ون( رخ داده و تلفاتی نیز داشــته 
است. حوادث تروریستی یک هفته اخیر در افغانستان 
سواالتی را در مورد توانایی دولت طالبان در مبارزه با 
تروریسم و تضمین امنیت این کشور نزد شهروندان 
افغان و کشورهای منطقه و جامعه جهانی ایجاد کرده 

است از اینکه مبادا دولت طالبان به عمد و یا سهوا در 
تضمین امنیت کوتاهی می کند. هفته گذشته نیز یک 
انفجار در داخل مســجد »خانقای مولوی سکندر« 
در والیت قنــدوز در حالیکه شــهروندان افغان در 
حال اقامه نماز بودند، رخ داده اســت. شمار شهدای 
این انفجار به 33 نفر و تعــداد زخمی ها نیز به 43 نفر 

رسیده است.

منابع خبری از وقــوع حداقل دو انفجار در کی یف، 
هم زمان با حضور »آنتونیو گوترش« دبیرکل سازمان 
ملل متحد در این شــهر خبر دادند. رویتــرز در این 
خصوص اعالم کرد که ایــن انفجارها پــس از دیدار 
آنتونیو گوترش با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری 
اوکراین صورت گرفت و در پی آن دود غلیظی آسمان 
منطقه را فراگرفت. مقام های اوکراینی اعالم کرده اند 
که گوترش و تیم همراه وی ســالم هســتند. ویتالی 
کلیچکو، شــهردار کی یف در پیامی تلگرامی نوشت: 
»دشمن در شــب کی یف را بمباران کرد. دو انفجار در 
منطقه شوچنکیفسکی رخ داد«. سازمان مقابله با بالیا 
در اوکراین نیز اعالم کرد که یک ساختمان مسکونی 
در جریان این حمالت هدف قرار گرفت و بر اثر آن شش 
نفر مجروح شدند. شصت و چهارمین روز حملۀ روسیه 
به اوکراین در حالی آغاز شد که والدیمیر پوتین، رئیس 

جمهوری روسیه هشــدار داد مسکو در صورت تالش 
غرب برای مداخله در اوکراین، پاسخ محکم و برق آسا 
خواهد داد و کمی بعد پایتخت کی یف موشک باران شد. 
کمی پس از این حمله، پنتاگون اعالم کد که حدود 60 
توپ خودکششی به کی یف تحویل میدهد و لهستان 
هم اعالم کرد که 200 ارابه تانک تی-72 به اوکراینی ها 
تحویل داده است تا در برابر روسیه به مقاومت بپردازند.

داعش مسئولیت بمب گذاری در مزارشریف را برعهده گرفتموشک باران کی یف در جریان بازدید دبیرکل سازمان ملل 

خبرخبر

فرشاد گلزاری

همزمان با روز قدس روی داد؛
درگیری شدید میان نظامیان 

صهیونیست و نمازگزاران فلسطینی
منابع خبــری صبح روز گذشــته )جمعه( از 
درگیری شدید میان نظامیان رژیم صهیونیستی 
و نمازگزاران فلســطینی در مسجداألقصی خبر 
دادند.رادیو صوت األقصی صبح دیروز اعالم کرد 
که درگیری شــدیدی میان سربازان ارتش رژیم 
صهیونیستی و فلســطینی ها در مسجد األقصی 
صورت گرفت. طبق ایــن گزارش، نظامیان رژیم 
صهیونیســتی به سمت فلســطینی ها که برای 
برپایی نماز صبح آخرین جمعه ماه مبارک رمضان 
به مسجد االقصی رفته بودند گاز اشک آور شلیک 
کردند. منابع خبری فلســطین نیز اعالم کردند 
که نیروهــای ارتش رژیم صهیونیســتی به باب 
المغاربه در مسجد االقصی یورش برده و گلوله های 
پالستیکی به سمت تحصن کنندگان فلسطینی 
در این مکان شلیک کردند. در همین حال، هالل 
احمر فلسطین نیز از مجروح شدن چند فلسطینی 
در جریان این درگیری ها خبــر داد. هالل احمر 
فلســطین گزارش داد که درپی یورش نظامیان 
رژیم صهیونیســتی به نمازگزاران فلسطینی در 
مســجداألقصی پس برپایی نمــاز صبح آخرین 
جمعه ماه مبارک رمضان 42 فلسطینی مجروح 
شدند. طبق این بیانیه، 22 تن از مجروحان برای 
مداوا به بیمارســتان المقاصد در قدس اشغالی 

منتقل شدند. 

در همین راستا زیاد النخاله، دبیرکل جنبش 
جهاد اســالمی فلســطین با اعالم اینکه قدس 
عنــوان، هویت، دیــن، تاریخ و عقیــده اعراب و 
مسلمانان جهان اســت، بیان کرد که بر همه ما 
واجب است در مقابل تجاوزات رژیم صهیونیستی 
به مســجداالقصی با هرآنچه که در دست داریم، 
مقاومت کنیم. وی در ســخنرانی به مناســبت 
فرارســیدن روز جهانــی قدس، اعــالم کرد که 
وحدت و اتحــاد مردمان فلســطین در تمامی 
زمینه ها، رمز و اســاس پیروزی ما در برابر رژیم 
اشغالگر است. وی این اتحاد را اولویت همه چیز 
دانست و از همه طرف ها خواست در جهت حمایت 
و تقویت این اتحاد گام بردارند. النخاله تاکید کرد: 
وحدت نیروهای مقاومت عربی و اسالمی در مقابله 
با پروژه صهیونیســتی و همکاری و همگرایی هر 
چه بیشتر جهت مقاومت در برابر این پروژه، رکن 
مهمی برای شکست رژیم جعلی اسرائیل است. 
دبیرکل جنبش جهاد اســالمی فلسطین اضافه 
کرد؛ روز جهانی قدس که امام خمینی )رضی اهلل ( 
آن را برگزید، امسال مصادف با اولین سالگرد جنگ 
سیف القدس است که مردم ما و رزمندگان دالور 
ما در آن روز، دالورانه در برابر رژیم صهیونیستی 
جنایتکار مقاومت کردند. وی اشاره کرد که این 
موجودی که بر ویرانه های مــردم ما پدید آمده، 
با کشتار، ویران کردن و قتل عام ها،  مردم ما را در 
همه جای زمین آواره و مقدسات ما را تصرف کرده 
و این وظیفه را بر دوش ما گذاشته که با هرآنچه که 
در دست داریم به مقاومت در برابر هتک حرمت 
مســجد االقصی و تجاوزات رژیم صهیونیستی 
به فلسطین و فلسطینیان بایســتیم. النخاله در 
نهایت اعالم کرد که مقاومت بــه اذن خدا پیروز 
خواهد شد و خواهد توانســت، قدس را آزاد کند 
و پرچم پیروزی را در صحن های آن مســجد به 

اهتزاز درآورد.
پس از انتشــار این ســخنان، تارنمای رسانه 
صهیونیســتی  واال  با انتشــار این خبر گزارش 
داد: ارتش تصمیم گرفته با فراخوانی 6 گردان از 
نیروهای ذخیره، در هفته هــای آینده توان خود 
را برای مقابله با  تشــدید تنش وناامنی در کرانه 
باختری افزایش دهد. به گزارش این رســانه این 
گردانهای  ذخیره با هــدف کاهش احتمال تردد 
فلسطینیان برای انجام عملیات شهادت طالنه به 
ویژه در امتداد نوار سبز جداکننده کرانه باختری 
و ســرزمین های اشغالی مســتقر می شوند این 
گزارش می افزاید:  هدف از جــذب گردان های 
ذخیره نیز کاهش فشار بر نیروهای عادی، نیروی 
پلیس و مرزبانی رژیم صهیونیستی است. رسانه 
صهیونیســتی واال خاطرنشــان کرد: فراخوانی 
نیروهای ذخیره در چارچوب برنامه هماهنگ و 
همه جانبه نیروهای اشــغالگر در سرتاسر کرانه 
باختری درپی عملیات اخیر فلســطینیان علیه 
صهیونیســتها صورت می گیــرد و برخی از این 
نیروها در نوار غزه  در نزدیکــی مرزهای لبنان و 

سوریه مستقر می شوند.

جهاننما


