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میزریاستدرعراقچند؟!
کسب مقام وزارت در کابینه عراق از گذشته دارای
اهمیت حیاتی برای احزاب بوده است.احزاب به
وزارتخانههابهعنواناستحقاقانتخاباتیمینگرند
که عالوه بر این که آنان را در کابینه صاحب کالم
و نفوذ می کند ،بخشی از مخارج حزبی آنان را نیز
تأمین می کند.البته گاهی در داخل یک جریان یا
حزبنیزشخصیتهایهمسوییکهپولبیشتری
پرداختکنندبرندهمزایدهخواهندبود.اینتجارت
بههمینجاختمنمیشودوسمتهایمدیریتیاز
باال تا پایین به سود وزیر و حزب متبوع فروخته می
شود .به تازگی یکی از نمایندگان پارلمان عراق
از قیمت هــای جدید وزارتــی و مدیریتی در یک
وزارتخانه خبر داده بود.به گفته کاظم الصیادی،
پست معاونت وزارت از دو تا چهار میلیون دالر
متغیر است ،مدیرکلی یک میلیون دالر و معاونت
های مدیر کل هر کدام  500هزار دالر معامله می
شوند.به طور طبیعی افراد مزبور نیز عالوه بر این
که بستگان و آشنایان خود را وارد وزارت و ادارات
کلوابستهمیکنندتالشمیکنندازطریقپروژه
ها،مزایدههاومناقصههامبلغپرداختیبرایپست
خودراجبرانکنند.بهاینترتیبچرخهمعیوبیاز
مدیریت ناکارآمد و فاسد در کشور شکل می گیرد
که به جای تمرکز ویژه بر اجرای پروژه ها و بهبود
شرایط ،به تجمیع ثروت می اندیشد.این موضوع
تنها در سطوح وزارتــی نیست .در همه سازمان
ها یا نهادهای عالی اجرایی ،قضایی و تشریعی و
هیئتهایبهاصطالحمستقلنیزانجاممیشود.
فرودگاهنجفیکنمونهجالبتوجهوبارزآناست.
مدیریتاینفرودگاهپرحاشیه،براساساستحقاق
انتخاباتیبهپنجحزبشیعیبرندهانتخاباتسپرده
می شود که درآمــد فرودگاه نیز میان این جریان
ها تقسیم می شود!همین روند در دیگر بخش ها
و مناطق عراق چه سنی و چه کردنشین اجرا می
شود.سببعمدهتأخیرمعرفیسهوزیرباقیمانده
کابینه عراق (دفاع،کشور ،دادگستری) همین
کشمکشاحزاببرایسهمخواهیوآثارمترتببر
آن است.دو وزارتخانه دفاع و کشور فارغ از اهمیت
منحصربهفردشان،بهدلیلقراردادهایپرهزینهو
گزافنظامی،منبعخوبیبرایدرآمدحزبمتبوع
هستندوکشمکشاحزاببرسرآنهابااینمنطق
قابلفهماست.ساختارسیاسیمعیوبدرعراقبه
طورطبیعیزایندهچنینفرایندناهنجاریاستو
ژست های اصالح طلبانه و ژست اپوزیسیون نمی
تواندآنراحلکندچراکههمهجریانهایسیاسی
عمدهکنونیعراقدرساختارمدیریتینقشایفامی
کنندوازوضعیتکنونیسودمیبرند.

خبر متفاوت

صادقخان:ترامپکودکی
 ۱۹۰سانتیاست
ایندیپندنت:صادق خان ،شهردار لندن در یک
سخنرانی دونالد ترامپ و عادتش به استفاده از
شبکه های اجتماعی توئیتر را مورد تمسخر قرار
داد.این سیاستمدار انگلیسی مشغول سخنرانی
در مراسمی با حضور گروهی از معلمان انگلیسی
در «سنترال هال» واقع در «وستمینستر» بود که
دربــاره خاموش بــودن تلفن همراهش شوخی
کرد.شهردار لندن در ادامــه این شوخی رو به
جمعیتکردوگفت:دربینکسانیکههنوزتلفن
همراهشان روشن است ،لطفا اگر شخصی شروع
به توئیت فرستادن دربــاره من کرد – در واقع
کودکی با قد شش پا و سه اینچ ( ۱۹۱سانتیمتر)
در کاخ سفید – لطف میکنید موضوع را به من
اطالع دهید؟پس از آن که صادق خان این گونه
ترامپ را به تمسخر گرفت ،مستمعان در سالن
گردهمایی به خنده و تشویق پرداختند .ترامپ
پیش از این ،کوتاهی قد صادقخان را به تمسخر
گرفته و او را «بازنده» خوانده بود.
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ولید بن محمد الصمعانی ،وزیــر دادگستری
عربستان دستور داده است که آژانــس اسناد
وابسته به وزارت دادگستری مقدمات الزم را
برای ایجاد بخشهای ویژه زنان در سردفتری
تعدادی از شهرهای اصلی کشور انجام دهد .این
نخستین مرحله است که اقداماتی برای اشتغال
زنان سعودی در امور اسناد و در زمینه سردفتری
انجام میشود.

حماس:فلسطینفروشینیست

ترامپ وقتی که وعده
داد جزئیات طرح
معامله قرن را اعالم
می کند،راهبران
اصلی طرح یعنی
کوشنروگرینبلت
از غرب آفریقا تا
غرب آسیا شب به
شب مهمان سفره
افطار پادشاهان و
مسئوالن عرب شدند
تا آن ها را پای کار
معاملهقرنیبیاورند
که اجرای آن با
اجالس منامه بحرین
کلید میخورد و
آن هم با موضوع
اقتصاد.

کاخ سفید از طرح  ۵۰میلیارد دالری مربوط به «معامله قرن» رونمایی کرد.
در کفه اصلی وعده پول و سرمایه گذاری است و در کفه دیگر زمین و امنیت
برای اسرائیل
خادم-خانههایخالیشده،زمینهایاشغال
شده،جوانانبهخاکوخونکشیده،صدهاهزار
زن و مرد و کودک آواره و پناهجو در اردن ،لبنان
و سوریه بخشی از جنایات رژیم صهیونیستی در
بیش از هفت دهه گذشته بوده است .حاال دو روز
مانده به نشست منامه (در روزهــای سه شنبه و
چهارشنبه)کهقراراستدربارهبخشاقتصادی
«معاملهقرن»گفتوگوشود،تارنمایکاخسفید
درسندی 40صفحهایازطرحهایاقتصادیو
سرمایه گذاری  ۵۰میلیارد دالری در فلسطین
رونمایی کــرده اســت .دونالد ترامپ به همراه
دامادومشاورشکوشنرقصددارندمشکلصلح
خاورمیانه را با روش های اقتصادی حل کنند
اما فرصتهای اقتصادی بــدون تحقق حقوق
بنیادینچهفایدهایدارد؟«صالحالمعاری»46،
ساله ،یکی از همین مهاجران به زور رانده شده از
وطنش فلسطین است .او عکس رنگپریده پدر
خود «حسین» را در حالی که یک کلید آهنی در
دست دارد ،بر روی دیوار اردوگاهی در جنوب
لبنان آویــزان کــرده اســت؛ عکسی که به عربی
در زیر آن نوشته شده« :ما بازخواهیم گشت».
هرچند با گذشت  71سال ،کلید ها زنگ زده
و خانه ها توسط صهیونیست ها از بین رفته ،اما
کلید این خانهها همچنان قدرتمندترین نماد
اشغالگری اسرائیل اســت .حاال در زمانی که
فلسطینی ها از «هویت» و «وطــن» سخن می

گویند ،واشنگتن به همراه شرکای عرب خود در
حاشیه خلیج فارس،وعده تزریق دالرهای نفتی
و رونق اقتصادی را از عوامل رسیدن به صلح می
دانند .براساس طرح کاخ سفید موسوم به «صلح
تا آبادانی» که جزئیات آن در  ۴۰صفحه در وب
سایتکاخسفیدمنتشرشده،سرمایهگذاریدر
حوزههای عمومی و خصوصی در سرزمینهای
فلسطینی دستکم یک میلیون فرصت شغلی
ایجاد خواهد کــرد .همچنین بنابر این طرح،
 27.5میلیارد دالر در کرانه باختری و نوار غزه و
 9.1میلیارد 7.4،میلیارد و 6.3میلیارد دالر به
ترتیببرایفلسطینیانساکنمصر،اردنولبنان
سرمایهگذاریخواهدشد.بااینحالجناحهای
مختلف فلسطینی بالفاصله ایــن طــرح را رد
کردند.حنانعشراوی،ازمقاماتارشد«سازمان
آزادیبــخــش فلسطین» ،این طرح را یکسری
«وعده غیرعملی» خواند و گفت تنها یک راه حل
سیاسی میتواند به منازعه اسرائیل و فلسطین
پایان دهد .عشراوی در گفتوگو با خبرگزاری
رویــتــرز ،موضع دولــت ترامپ در قبال منازعه
اسرائیل و فلسطینیان را «کامال غلط» دانست
و گفت« :آن ها میتوانند به اشغالگری پایان
ببخشند که این خود اولین پیش شرط رونق و
یاست.تحتشرایطاشغالرونقوآبادانی
آبادان 
درکارنخواهدبود».گروهحماسکهکنترلغزهرا
دردستداردنیزبالحنیتندتربهاینطرححمله

کرد و گفت« :فلسطین فروشی نیست» .محمود
عباس ،رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین،
تصریح کــرده بــود که طــرحهــای پیشنهادی و
شرکت در کنفرانس منامه را نخواهد پذیرفت.
بنابراین،هیچیکازمقاماتغزهوکرانهباختری
در کنفرانس بحرین حضور نخواهند داشت اما
در غیاب آنان ،مقامات کشورهای عربی حاشیه
خلیج فارس از جمله عربستان سعودی در این
کنفرانسحضورخواهندداشت.
▪طرحشومسیاسیپنهانشدهپشتاقتصاد

درماههایاخیرمقامهایآمریکاییتاییدکردهاند
که در جریان یک همایش فرصتهای اقتصادی
در منامه ،از بخش نخست و اقتصادی معامله قرن
رونمایی خواهد شد اما هنوز روشــن نیست که
بخشسیاسی«معاملهقرن»کهبخشاساسیآن
است چه زمانی در عرصه عمومی منتشر خواهد
شد .طرح شوم سیاسی که بر اساس آن ،قدس
شریف به طور کامل در کنترل اسرائیل قرار می
گیرد و پایتخت فلسطین یا تشکیالت خودگردان

بازگشت و ظهور دوباره ،قتل سران قبایل و شیوخ
درحدود 200روستاطیسال 2018بود».پرچم
هایسفیدیا«رایاتالبیضا»یکیدیگرازگروههای
تروریستی هستند که در عراق خشونت ایجاد می
کنند .پرچم های سفید تجهیزاتی سنگین دارند
و حتی تالش می کنند بازمانده های داعشی را
نیزبهسمتخودجذبکنند.اینگروهتروریستی
بیش از همه در مناطق کردی حضور دارند.نکته
دیگر این است که آمریکا مه  2019از کارکنان
غیرضروری سفارت خود در عراق خواست تا این
کشور را ترک کنند .انفجارها در مناطق مختلف
عــراق نیز پس از این تصمیم واشنگتن افزایش

یافته است .به نظر می رسد که برخی هسته های
پنهانی وابسته به آمریکا و حتی کشورهای عربی
و رژیم صهیونیستی نیز در انفجارهای مناطق
مختلف عــراق نقش دارند.درخصوص اهداف
روندافزایشیانفجارهادرعراقنیزمیتوانگفت
کــه -1:بازمانده های داعش تالش می کنند با
انجام عملیات انفجاری نشان دهند که داعش و
تفکرداعشیهنوزدرعراقوجودداردوکامالپاک
سازینشدهاست-2.گروههایینظیرپرچمهای
سفید که بیش از همه در مناطق کردنشین عراق
مستقرهستندسعیدارنداینپیامرامنتقلکنند
که تفکرات تجزیه طلبانه را در عراق پیگیری می
کنند -3.آمریکا و متحدانش از طریق حمایت از
تحرکات تروریستی و انفجاری و حتی سازمان
دهی این تحرکات از یک سو سعی دارند به دولت
و ساختار قــدرت در عــراق بــرای حفظ نظامیان
آمریکاییفشارواردکنندوازسویدیگرتالشمی
کنند ناامنی ها در عراق را به گروه های نزدیک به
ایراننسبتدهندتادرروابطبغدادوتهرانشکاف
ایجاد کنند .در این خصوص تعدادی عملیات
انفجاری در مقابل سفارت آمریکا در بغداد انجام
شده است .این موضوع با توجه به حمایت قاطع
و موضع اصولی«برهم صالح» ،رئیس جمهوری
عــراق در نشست  30مه  2019در مکه در نقد
اظهارات ضد ایرانی پادشاه عربستان و حمایت از
سیاستمنطقهایایرانحائزاهمیتاست.

میدهند.دریافتدیدگاهکارشناساناینسناریو
درشرایطیمحققمیشودکهدوطرفامتیازاتی
را در مسائل اختالفی به ویــژه در زمینه میزان
مشارکتنظامیانوغیرنظامیاندردولتانتقالی
آیندهواگذارکنند.
ســوم :سناریوی شبیه مصر:این سناریو نیز
همچنان روی میز قــرار دارد و آمــاده اجراست.
بــراســاس ایــن سناریو نیروهای نظامی بدون
درنظرگرفتنمواضعنیروهایتغییر بهحاکمیت
نظامی خود ادامه می دهند .البته آن ها ابهاماتی
درخصوص برگزاری انتخابات در  9ماه آینده را
مطرحکردهاند.بنابراعالمتحلیلگران،اقدامات
شورای نظامی در این مرحله تا حد زیادی شبیه
تحوالتیاستکهازحدودششسالقبلدرمصر
آغــاز شده اســت .شــورای نظامی رونــد سرکوب
اعتراضاترادرخیابانهایسوداندنبالمیکند
تا انتخاباتی در این کشور برگزار شود که مردی
شبیه عبدالفتاح سیسی را در حاکمیت سودان
روی کار بیاورد.سرکوب تظاهرات مردمی در روز
سوم می گذشته و تحرکات محمد حمدان دقلو
معروف به حمیدتی نایبرئیس شورای نظامی و
فرماندهنیروهایواکنشسریعدرروزهایگذشته
این موضوع را تقویت میکند.حضور عناصر رژیم
سابق در پستهای حساس دولتی و حاکمیتی
و اقدام نکردن شورای نظامی برای فعالیتهای
ضد رژیم سابق در بلوکه کردن پول و سرمایه آن
ها نیز دلیلی بر این مدعاست .این عده همچنین
موسسات اقتصادی کشور را در اختیار دارنــد و
همینموضوعباعثشدهاستالبرهانیاحمیدتی
در صورت تصمیم به برگزاری انتخابات موقعیت
ویژهای داشته باشند .تحلیل گران همچنین به
حمایتهای منطقهای از شورای نظامی به ویژه
حمایتهای مصر و عربستان سعودی و امارات از
نظامیان سودانی اشاره و تاکید می کنند که این
موضوعباعثمیشودآنهابتوانندمدیریتدوره

انتقالی را در زمان رسیدن به انتخابات بر عهده
داشته باشند .این حمایتها باعث تاثیرگذاری
بر مواضع بینالمللی و اعتراضات مردمی جهت
تحویل دادن حاکمیت به غیرنظامیان میشود.
این در حالی است که کشورهای مذکور تشکیل
حاکمیتمدنیدرسودانراخطریبرایائتالف
منطقهای خود میدانند ،چرا که ممکن است در
نتیجه این اتفاق ،درخواستهای متعددی برای
خروجنیروهایسودانیدرجنگیمنمطرحشود.
چهارم:سناریویکودتایارتش
براساس سناریوی چهارم تحلیل گران معتقدند
که ارتش سودان میتواند با یک کودتای نظامی
که در نتیجه اوضــاع نابسامان امنیتی در کشور
پدیدآید،شوراینظامیراازقدرتبرکنارکند.این
سناریو احتماال نیازمند آن است که اوضاع کشور
درعرصههایمختلفنسبتبهدورانعمرالبشیر
بدترشود.اینسناریوهنگامیتقویتمیشودکه
میبینیم شورای نظامی موجود در سودان همان
افرادی هستند که تا زمان برکناری عمر البشیر
در کنار وی حضور داشتند .براساس این سناریو
اوضاع اقتصادی نابسامان در کشور همچنان به
قوتخودباقیاست،درشرایطیکهجامعهجهانی
شورای نظامی سودان را به رسمیت نمیشناسد
بهبودی نیز در شرایط معیشتی مردم به وجود
نیامده است .این اتفاق هم میتواند اعتراضات
مردمیبهشوراینظامیراافزایشدهد.تاکیدبر
احتمالنقشآفرینیارتشسوداندرشرایطآینده
هنگامیافزایشمییابدکهمیبینیمعناصرارتش
در سرکوب تظاهرات مردمی در روز هفتم تا نهم
آوریل مواضع مخالفی اتخاذ میکردند.حامیان
اینسناریومعتقدندکهگرچهشوراینظامیشامل
شاخههای مختلف نظامی کشور از جمله ارتش و
نیروهای امنیتی و نیروهای اطالعاتی و واکنش
سریع است ،اما نمی تواند نماینده کامل ارتش
باشدکهاعتباربسیاریدرمیانسودانیهادارد.

هزارتوی ناامنیهای
بیپایان درعراق
کرکوک ،بصره و بغداد سه شهر مهمی
هستند که طی یکی دو هفته اخیر
انفجارهایی با ده ها کشته و زخمی را
شاهد بودند .بازیگران این انفجارها
کدام اند و اهدافشان چیست؟

عراق طی دو هفته اخیر بارها شاهد انفجارهایی
در بغداد ،پایتخت و چند شهر دیگر بوده است.
کرکوک ،بصره و بغداد سه شهر مهمی هستند
که طی یک ماه اخیر انفجارهایی با ده ها کشته
و زخمی را شاهد بودند.تنها در انفجار پنج شنبه
گذشتهدربغداد 10نفرکشتهو 30نفرنیززخمی
شدند.سوالمهمایناستکهبازیگرانانفجارهای
اخیر در مناطق مختلف عراق کدام اند و اهداف
این انفجارها چیست؟بازمانده های داعش یکی
از مهم ترین بازیگران تروریستی هستند که در
عملیاتانفجاریمناطقمختلفاینکشوردست
دارند.اگرچه داعش در قالب «سازمانی» در عراق

دچارفروپاشیشدهوجغرافیاوتمامیتارضیاین
کشور تهدید نمی شود ،اما همچنان صدها نفر از
بازمانده های داعش در این کشور حضور دارند.
در عین حال ،تفکر داعشی هنوز در بخش هایی
از عــراق وجــود دارد که در ایجاد خشونت نقش
ایفا می کند .بدون شک ،بازمانده های داعشی
در انفجارهای اخیر مناطق مختلف عراق دست
دارنــد و بازیگر ردیــف نخست در ایــن انفجارها
هستند.مجله آتالنتیک سپتامبر  2018در
گزارشی با عنوان «آینده داعش در عراق» حتی
از توان بازآفرینی داعش در این کشور خبر داد و
نوشت«:یکیازنشانههایجدیتوانداعشبرای

نخستین حضور عمر البشیر در انظار عمومی پس از سرنگونی حکومتش

سناریوهایچهارگانهآیندهسودان
دوماهازسرنگونیعمرالبشیرمیگذرداماهمچنانبحرانفروکش
نکرده است،آیندهسودانچهخواهدشد؟

بــا وجــود گذشت بیش از دو مــاه از سرنگونی
عمرالبشیر  ،همچنان بحران در این کشور در
موقعیت اولیه خود قرار دارد .حدود دو هفته از
سرکوبتظاهراتمردمیدربرابرمقرفرماندهی
ارتش که به کشته شدن  118نفر و زخمی شدن
صدها تن دیگر منجر شده ،میگذرد ،اما هنوز
اتفاق قابل توجهی در این کشور صورت نگرفته
است.فضایموجودمیانمخالفاندولتوشورای
نظامیسودانهمچنانملتهباست،ایندرحالی
استکهدوطرفمذاکراترابرایرسیدنبههدف
توافق در مرحله انتقالی رد نمیکنند .در بررسی
اوضاع کشور چندین سناریو مطرح میشود که
برخی از آن ها در جزئیات خود مشترک هستند و
برخیدیگرنیزباهماختالفدارند:
اول :سناریوی هرج و مرج:این سناریو مبتنی

بر بروز هرج و مرج در کشور در سایه ساختارهای
نظامیجدیدوغیرمتحدارتشونیروهایواکنش
سریع و سرویس اطالعات و پلیس اســت .البته
شوراینظامیسوداناینموضوعراردوتاکیدمی
کند که تمام نیروها براساس یک سیستم امنیتی
هماهنگ فعالیت میکنند.البته برخی اعتقاد
دارندکهممکناستشوراینظامیبراییکهتازی
در قدرت اجازه ورود هرج و مرج و ناامنی در کشور
را بدهد و در ادامه به سرکوب مخالفان مشغول
شود.دراینسناریوبروزهرجومرجمیتواندباعث
سرکوبجنبشهایاعتراضآمیزشود.
دوم :سناریوی توافق:این گزینه در محافل
منطقهای و بینالمللی گزینهای مطلوب است.
البتهطرفهاینظامیونیروهای«آزادیوتغییر»،
مذاکراتیرابرایساماندهیدورهانتقالیانجام

به روستای ابودیس منتقل می شود .این روستا
چسبیده به بخش قدیمی شهر قدس و در فاصله
 2کیلومتری از مسجداالقصی قــرار دارد اما
این همه ماجرا نیست« .اسرائیل هیوم» اواسط
اردیبهشت براساس سند لو رفته از وزارت خارجه
رژیم صهیونیستی جزئیاتی از این طرح را فاش
کرد .بر اساس این سند-1 :کشور فلسطین با
عنوان«فلسطینجدید»درکرانهباختریونوارغزه
تشکیل و شهرکهای این مناطق نیز به اسرائیل
یکهیکی
دادهمیشود۲.ـکانونهایشهرکساز 
از نقاط جدی مورد اختالف بوده ،همچنان تحت
تسلط اسرائیل باقی خواهد ماند و شهرکهای
جدا افتاده نیز به آن ها ملحق می شود 3ـ مصر
با هدف ایجاد کارخانه ،فرودگاه و اماکنی برای
مبادالتتجاریوکشاورزی،اراضیرابهفلسطین
میدهدامابهفلسطینیاناجازهدادهنخواهدشد
در این اراضی ساکن شوند5 .ـ طبق این طرح به
فلسطینجدیداجازهدادهنخواهدشدکهارتشو
سالحقویدراختیارداشتهباشدوتنهاسالحیکه
میتواندداشتهباشدسالحپلیساست.

3
خبر آخر

پیروزیدوبارهنامزدمخالفحزب
حاکمدرانتخاباتشهرداریاستانبول

تیرسلطانبهسنگخورد
شریفی-رجب طیب اردوغـــان ،رئیس جمهور
ترکیه که روزگاری بازی سیاست را از زمین خاکی
استانبول آغاز کرده بود ،به سختی در همان جا
زمین گیر شد.انتخابات شهرداری استانبول که با
فشارهایاردوغانبرکمیسیونبرگزاریانتخابات
باطل شده بود ،دیروز برگزار شد و اکرم اماماوغلو،
نامزد حزب مخالف با قاطعیت بــرای بار دوم به
پیروزیرسید.بهگزارشخبرگزاریآناتولی،اکرم
امــام اوغلو ،نامزد حــزب جمهوریخواه خلق از
«ائتالفملت»توانست 54درصدآراراکسبکند.
بینالیییلدیریم،نخستوزیرسابقونمایندهحزب
حاکم عدالت و توسعه در انتخابات استانبول نیز
تنهاتوانست 45درصدآرارابهخوداختصاصدهد.
نامزد «ائتالف ملت» برخالف دور اول انتخابات
شهرداری استانبول که تنها با اختالف  13هزار
رایبهپیروزیرسیدهبود،دیروزتوانستاینفاصله
رابه 770هزاررایبرساند .اردوغانکهخودزمانی
شهرداراستانبولبودپیشازانتخاباتدوراولگفته
بود«:هرکسیکهدراستانبولبرندهشود،انتخابات
ترکیه را برده است» شگفتی واقعه دیروز در حالی
استکهحزبحاکمعدالتوتوسعهباهدفجنگ
تبلیغاتی از عبدا ...اوجاالن سرکرده کردها که در
جزیره امرلی در حصر به سر می برد خواسته بود
بیانیه بدهد و خواستار بیطرفی کردهای ساکن
استانبول شود که او این بیانیه را داد ،اما این ترفند
راه به جایی نبرد .بدین ترتیب میتوان گفت که
اردوغان ،سلطان سال های متمادی ترکیه ،چند
شکست پیاپی خــورد .هم انتخابات استانبول را
باردیگر با اختالف بیشتر باخت و هم نارضایتی
بیشتریراازخوددرسطحپایتختاقتصادیترکیه
ایجاد کرد و همچنین نتوانست از زندانی خود در
جهت رسیدن به منافعش استفاده کند ،چرا که
بدون شک کردهای ترکیه دیگر برای اوجاالنی که
بااردوغانمعاملهکند،ارزشقائلنیستند.

اظهار نظر روز

پوتین:

برایمذاکرهباآمریکا
صبرمیکنیمتابهبلوغبرسند
رئیس جمهور روسیه با تاکید بر آمادگی کشورش
برای گفت وگو با آمریکا اظهارکرد :برای مذاکره با
آمریکاصبرمیکنیمتابهبلوغبرسند.والدیمیرپوتین
در گفت وگو با شبکه تلویزیونی روسی ان.تی.وی
خاطرنشانکرد:بگذاریدآمریکابرایخودشتصمیم
بگیرد ،این که به توسعه روابط با روسیه نیاز دارد یا
نه(بهخودشانمربوطاست)اگرنیازنداردمامنتظر
میمانیم تا آماده شود .امکان توسعه روابط دولت
ترامپ با روسیه کم است چرا که سیستم سیاسی
آمریکا اجازه نمیدهد ،هرچند که به اراده سیاسی
وی(ترامپ)نیزبستگیدارد.البتهدونالدترامپنیز
تصمیماتشرابهصورتیکجانبهمیگیردبنابراین
نمیتواند کار زیادی از پیش ببرد.روابط روسیه و
آمریکاتیرهاستوواشنگتنبیشاز ۶۶بستهتحریم
های مالی و اقتصادی علیه مسکو وضع کرده است.
برخی رسانه ها از امکان دیــدار روســای جمهوری
روسیهوآمریکادرحاشیهاجالس ۲۰کشورصنعتی
جهان (جی  )۲۰در ژاپن خبر داده اند اما دیمیتری
پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه اعالم
کردهکههیچاقدامیدراینزمینهانجامنشدهاست.
چهاردهمین نشست سران جی، ۲۰هفتم و هشتم
تیر درشهراوزاکایژاپنبرگزارمیشود.

نمای روز

هدایای ورزشی «امیر» و«خان»

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در دیــدار با
عمران خان نخست وزیر پاکستان در اسالم آباد،
پیراهن تیم ملی فوتبال قطر را به وی هدیه کرد.
عمران خــان هم با امضا بر روی راکــت کریکت
مخصوص فدراسیون راگبی ،هاکی و کریکت قطر
آنرابهعنوانیادگاریبهامیرقطراهداکرد.عمران
خان یکی از بهترین بازیکنان راکت در تاریخ این
بازی قلمداد میشد که در سال  1992توانست
پاکستانراقهرمانکریکتجهانکند.

