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رجب طیب اردوغان:

گروههای
تروریستی را در
مرزهایمان با عراق
و سوریه متوقف
میکنیم

»

»

ایسنا :رجب طیب اردوغان ،رئیسجمهور ترکیه در تجمع انتخاباتی حزب عدالت و توسعه گفت :ما هرگز
اجازه تشکیل کریدور تروریستی از سوی یگانهای مدافع خلق کرد در شمال سوریه را نخواهیم داد .وی افزود:
ما همانطور که گروههای تروریستی را در عفرین شکست دادیم در منبج و در طول مرزهای جنوبیمان نیز آنها
را متوقف خواهیم کرد و نمیگذاریم بیشتر از این پیشروی کنند .اردوغان تأکید کرد :ما منطقه امن را در شمال
سوریه ایجاد خواهیم کرد تا سوریهای مقیم ترکیه بتوانند به کشورشان بازگردند .طرفهایی که دشمن ترکیه
هستند و با گروههای تروریستی همکاری میکنند منتظر انتخابات محلی در  ۳۱مارس هستند و آرزو میکنند
حزب عدالت و توس��عه شکس��ت بخورد .وی گفت :من اطمینان دارم که ما تمامی توطئهها علیه کشورمان در
انتخابات آتی را ناکام خواهیم گذاشت.

دونالد ترامپ:

اگر نامزد انتخابات
اسرائیل شوم،
قطعا پیروز
خواهم شد

»
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ایلنا« :دونالد ترام��پ» رئیسجمهوری آمریکا در جمع خیرین حزب جمه��وری خواه در کاخ «ماراالگو»
گفت که اگر نامزد انتخابات اس��رائیل شود،پیروزی او با نس��بت  ۹۸درصد در این انتخابات قطعی خواهد بود.
برخی منابع تأکید کردند که نیروهای امنیتی از حاضران خواس��تند که تلفنهای همراه خود را در کیسههای
مغناطیسی قرار دهند تا از درز احتمالی سخنان ترامپ جلوگیری شود .به گزارش «آکسیوس» ،ترامپ با اشاره
به تصمیم انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس اشغالی نسبت به اقدامهای انجام شده توسط دولتش برای
اسرائیل ابراز افتخار کرد و دوباره با تکرار اعمال تمس��خر آمیزش توجه همه را به میزان حمایتهای دولتش از
اسرائیل جلب کرد .ترامپ گفت که اگر نامزد انتخابات اس��رائیل شود ،حمایت گسترده ساکنان سرزمینهای
اشغالی را به دست خواهد آورد.

سفر روحانی به عراق

خبر

ناخرسندیبولتونازچهلسالگیانقالب
و تالش برای توجیه ناکامی آمریکا در
مبارزه با داعش

ایسنا :جان بولتون ،مش��اور امنیت ملی آمریکا در مصاحبه
ای ضمن پاس��خ دادن به س��واالت مجری برنامه درب��اره مواضع
آمریکا درباره سیاستهای آمریکا در برابر مسائلی همچون برنامه
هستهای کره ش��مالی ،بحران ونزوئال و وضعیت کنونی مبارزه با
داعش ،گفت ک��ه از بین بردن خالفت داعش ب��ه معنای نابودی
کامل آن نیست چراکه تا زمانی که ایدئولوژی داعش باقی بماند،
این به معنای آن اس��ت که مبارزه هنوز ادامه دارد .وی در ادامه،
ادعاهایی خصمان��ه علیه ایران ب��ا ابراز ناخرس��ندی از آغاز دهه
پنجم انقالب اس�لامی ،گفت :به طور مثال ،کس��انی که تهدید
تروریس��تی ایران را مطرح میکردند و از سال  ۱۹۷۹تاکنون که
انقالب اسالمی ایران به ۴۰سالگی خود رسیده است ،میگفتند
ایدئولوژی تندرو ایران از بین خواهد رفت و به کش��وری معمولی
مانند دیگران تبدیل خواهند شد؛ اش��تباه میکردند و توقعشان
درست از آب درنیامد .بولتون به این ادعای خود افزود :آنها (ایران)
هنوز در چنگ یک حکومت مذهبی تندرو ق��رار دارند و داعش،
القاعده و دیگر گروههای تروریستی هیچ نش��انی از از بین رفتن
چنین ایدئولوژی را مطرح نمیکنند.

مدیربلکواتر:

دولتکابلباخصوصیسازیجنگ
موافقاست

ایرنا :بهرغم اعالم مخالفت دولت کابل با طرح خصوصیسازی
جنگ افغانستان ،اریک پرنس مدیر شرکت بلک واتر در مصاحبه با
الجزیره گفت ،دولت آتی این کشور با خصوصیسازی جنگ موافق
است .به دنبال طوالنیترین دور مذاکرات میان آمریکا و طالبان در
ش��هر دوحه قطر برخی از تحلیلگران بر این باورند که واشنگتن تا
حدود زیادی با خروج نیروهای نظامی خود از افغانستان موافقت
کرده است اما در مقابل با تغییر روش س��ابق خود به دنبال تداوم
حضور نظامی در افغانستان از طریق شرکتهای خصوصی مانند
بلک واتر اس��ت .با مطرحش��دن مجدد خصوصیس��ازی جنگ
افغانستان« ،اریک پرنس» رئیس شرکت امنیتی بلک واتر و مشاور
دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا ،در یک گفتگوی اخیر خود با
تلویزیون الجزیره گفت ،شانس برنده شدن محمد اشرف غنی در
انتخاباتپیشرویریاستجمهوریافغانستانخیلیاندکاست.

سرگئیشویگو:

بیش از ۳۰۰سالح مدرن روسیه
در سوریه وجود دارد

ایلنا« :سرگئی ش��ویگو» وزیر دفاع روسیه دیروز -دوشنبه-
تأکید کرد ک��ه  ۳۱۶نمونه از س�لاحهای مدرن کش��ورش را در
سوریه آزمایش کردهاند .خبرگزاری «روسیا الیوم» نیز گزارش داد
که وزارت دفاع روسیه همچنین امروز با انتشار بیانیهای حمالت
هوایی به منطقه کاهش تنش در منطقه ادلب واقع در شمال سوریه
را تکذیب کرد .در این بیانیه آمده اس��ت« :اطالعاتی که در برخی
رسانههای روسیه به نقل از منابع نظامی درباره حمله هواپیماهای
این کشور به برخی اهداف در منطقه ادلب منتشر شده است ،هرگز
صحت ندارد» .این بیانیه همچنین تأکید کرده است که نیروهای
هوایی – فضایی روس��یه هیچ حملهای به مواضع منطقه کاهش
تنش در ادلب نداشتهاند.

یادداشت

تهراندرجستجویرفعموانعاتحاداستراتژیک

گ�روه دیپلماس�ی :حس��ن روحان��ی
رئیسجمهور کش��ورمان دیروز -دوشنبه -در
راس یک هیات بلندپایه برای اولینبار در شش
سال ریاس��ت خود بر قوه مجریه ،به کشور عراق
س��فر کرد .روحانی در اولین گام مورد استقبال
بره��م احمد صال��ح ،رئیس جمهور ع��راق قرار
گرفت و سپس در کاخ السالم نشست مشترکی
را ب��ا او برگزار ک��رد .در ادامه روحان��ی با عادل
عبدالمهدی ،نخس��توزیر عراق ،دیدار داشت.
بر اس��اس گزارشها روحانی در س��فر سه روزه
خود به شهرهای مذهبی نجف و کربال نیز سفر
خواهد کرد و با آیتاهلل سیس��تانی ،مرجع عالی
گرانقدر شیعیان نیز دیدار خواهد کرد.
سفر رئیس جمهور کش��ورمان در شرایطی
انج��ام میگیرد ک��ه متعاقب خ��روج آمریکا زا
برج��ام ،فش��ارهای این کش��ور بر ع��راق برای
کاهش سطح مناس��بات و پایان دادن به اتحاد
اس��تراتژیک دو کش��ور افزای��ش یافته اس��ت.
همچنین ،واش��نگتن قصد دارد که ب��ا تهدید و
فش��ار ،عراق را مجبور کن��د تحریمهای اعمال
ش��ده آمریکا ضدای��ران را بپذیرد و اج��را کند.
در این شرایط س��فر روحانی به عراق ،به شدت
مورد توجه رس��انهها و ناظران سیاسی در سطح
جهانی قرار گرفته است .در حقیقت ،ایران تالش
میکند در س��فر اخیر زمینههای الزم برای رفع
موانع و ایجاد زمینهها برای تداوم همکاریهای
استراتژیک دو کشور را فراهم کند.
تاکید روحان�ی بر حمای�ت از عراق
امن ،مستقل و توسعه یافته
در اولین گام از دیدارهای دیپلماتیک و حائز
اهمیت «حس��ن روحانی» در عراق ،در دیدار با
برهم صالح رئیس جمهوری عراق ،با بیان اینکه
دو دولت و دو ملت ایران و عراق برادری و حسن
همجواری را هم��واره در عرصهه��ای گوناگون
برای یکدیگر به اثبات رس��اندهاند ،افزود :اراده
تمامی ارکان نظام جمهوری اس�لامی ایران بر
توسعه و استحکام هرچه بیش��تر روابط با عراق
اس��ت .رئیس جمهوری با یادآوری اینکه روابط
دولته��ای ایران و ع��راق ریش��ههای قلبی در
تاریخ و فرهنگ مش��ترک دو مل��ت دارد ،اظهار
داش��ت :مناس��بات و همکاری نزدیک تهران-
بغداد خواس��ته مش��ترک ملتهای ما اس��ت.
روحانی تصریح کرد :دانشمندان و علمای ایران
و عراق نیز هم��واره در کنار یکدیگ��ر بودهاند و
حوزهه��ای علمیه نجف و قم پرورش��گاه علما و
فضالی بزرگ بوده است.
وی ،توسعه روابط بانکی را پشتوانه محکمی
برای توس��عه همکاریهای تجاری و اقتصادی
ای��ران و عراق اس��ت ،گفت :تقوی��ت بانکهای
مرک��زی دو کش��ور و توس��عه همکاریه��ای
تج��اری با اس��تفاده از پوله��ای ملی ،م��ا را از

ارزهای خارج��ی بی نیاز خواهد ک��رد .روحانی
تقویت بازارچههای مرزی و ایجاد ش��هرکهای
صنعتی در مرزهای دو کشور را در توسعه روابط
فیمابین تاثیر گذار عنوان ک��رد و گفت :آماده
انتقال تجربیات و ارائه خدمات فنی و مهندسی
به عراق و تش��ویق بخش خصوص��ی ایران برای

»

این فرصت ارزشمندی است که از مهمان عزیز
و گرامی خودمان (دکت��ر روحانی)بابت نقش و
کمک ای��ران در پیروزی بزرگ ع��راق بر داعش
تش��کر کنیم .رئیس جمهوری عراق گفت :سفر
دکتر روحانی برای ما بسیار دارای اهمیت است
و ایش��ان مهمان عزیز و محترم ماس��ت .صالح

حس�ن روحانی در جریان س�فر س�ه روزه به کش�ور ع�راق ،تالش
میکن�د زمینهه�ای الزم برای رف�ع موان�ع و ایجاد زمینهه�ا برای
تداوم همکاریهای اس�تراتژیک میان تهران با بغداد را فراهم کند.

س��رمایهگذاری در عراق هستیم .وی با تاکید بر
اینکه ایران همواره خواستار عراقی امن ،مستقل
و توسعه یافته اس��ت و در این مسیر صادقانه در
کنار دولت و ملت عراق ایس��تاده اس��ت ،افزود:
مبارزه با تروریس��تها باید تا ریش��ه کن شدن
کامل آنه��ا ادامه یاب��د و ایران آماده مش��ارکت
فعاالنه در بازسازی مناطق آس��یب دیده عراق
اس��ت .رئیس جمهوری خاطرنش��ان کرد :پیام
این سفر این اس��ت که هیچ بوروکراسی و کشور
ثالثی نمیتوان��د در روابط دوس��تانه و برادرانه
ایران و عراق تاثیر داش��ته و مان��ع اراده رهبران
دو کشور برای توس��عه و تعمیق مناسبات شود.
بخش عمده اظهارات رئیس جمهور کش��ورمان
را میتوان در ارتب��اط با ضرورت تداوم همکاری
دو کش��ور در دوران تحریمها و اعالم ضدیت با
مواضع آمریکا بررسی کرد.
تاکید رئیس جمه�ور عراق بر تالش
برای رفع موانع همکاری با ایران
عالوه ب��ر روحانی ،بع��د از این دی��دار برهم
صال��ح رئیس جمه��وری ع��راق نی��ز در جمع
خبرن��گاران تصری��ح کرد :ب��رای رف��ع موانع
همکاری با ای��ران از جمله در ح��وزه تجارت و
گردش��گری و زیارت تالش میکنیم .وی گفت:

آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای(نوبتاول)
 -1نام دستگاه مناقصه گزار :اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان
اداره کل راه و شهرسازی
 -2انواع تضمین شرکت در مناقصه :ضمانتنامه بانکی معتبر -واریز نقدی به حساب سپرده اداره کل راه و شهرسازی
استانخوزستان
استان خوزستان به شماره  2176312211009نزد بانک ملی شعبه اهواز ( شناسه ملی اداره کل )14000301533
 -3زمان ،مهلت و محل دریافت اس�ناد مناقصه :در س��اعتهای اداری از تاریخ  97/12/25لغایت  98/1/6از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی
دولت (ستاد) www.setadiran.ir
 -1-3با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه و گشایش پیشنهاد مناقصه گران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت( س��تاد) به ادرس فوق انجام خواهد شد ،الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی
امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 -4زمان و محل ارائه پیش�نهادها :تا س��اعت  13/30روز ش��نبه مورخ  98/1/24از طریق س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت (س��تاد) به آدرس
 www.setadiran.irمی باشد .ضمانتنامه یا فیش واریزی ،هم به صورت اسکن شده در سامانه فوق الذکر بارگذاری گردد و هم بصورت فیزیکی ( پاکت
الف با درج ش��ماره و موضوع مناقصه) به آدرس :امانیه – خ شهید مدرس -اداره کل راه و شهرسازی خوزس��تان -اداره توسعه منابع انسانی و تحول اداری تا
ساعت 13/30مورخ  98/1/24تحویل گردد.
توجه :زمان تحویل پاکت الف تا ساعت  13/30می باشد و پس از آن هیچ پاکتی تحویل گرفته نمی شود.
 -5زمان و محل بررسی پیشنهادها :ساعت  9روز دوشنبه مورخ  98/1/26به آدرس امانیه -خ شهید مدرس -اداره کل راه و شهرسازی خوزستان –
سالنجلسات
 -6به پیشنهادهای مشروط ،مبهم ،مخدوش ،فاقد سپرده و فاقد گواهی تعیین صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -7اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:
اهواز -امانیه – خ شهید مدرس -اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان -تلفن33334051-5:

شناسهآگهی412662:

ادارهارتباطاتواطالعرسانی

گفت :چارچوبهای جدید هم��کاری میان دو
کش��ور مورد توافق قرار گرفته اس��ت که امروز
اعالم خواهد ش��د .رئیس جمهوری عراق افزود:
امنیت مش��ترک از عناصری اس��ت که مستلزم
افزای��ش همکاریه��ا می��ان ته��ران و بغداد و
همچنی��ن همکاری هم��ه کش��ورهای منطقه
با ه��دف افزایش ثبات و امنی��ت و تامین منافع
مشترک در مبارزه با افکار و گروههای منحرف
تروریستی اس��ت .صالح با اش��اره به مذاکرات و
تفاهمات انجام ش��ده میان دو هی��ات ایرانی و
عراقی در ط��ول روزهای گذش��ته ،تاکید کرد:
باید از جزئیات کوچ��ک در روابط فیمابین عبور
کرد و به فضای بزرگتر و وس��یع همکاریها و
روابط اندیشید چرا این امر در راستای منافع هر
دو ملت خواهد بود.
بازتاب س�فر روحانی در رسانههای
جهانی
س��فر حس��ن روحان��ی رئی��س جمهوری
اس�لامی ایران ب��ه عراق ک��ه برای نخس��تین
بار ص��ورت میگی��رد ،بازتاب گس��تردهای در
رس��انههای انگلیس��ی زبان بینالمللی داشت
که ای��ن دی��دار را به معن��ای ت�لاش دوجانبه
برای تقویت روابط دانس��تند .به گ��زارش ایرنا،
خبرگ��زاری آسوش��یتدپرس در بازت��اب ای��ن
س��فر گزارش داد :ایران در اولین س��فر حسن
روحانی به عراق ،بهدنبال تقوی��ت روابط با این
کشور اس��ت .آسوش��یتدپرس در گزارش خود
اف��زود :رئی��س جمهوری ای��ران روز دوش��نبه

بهعنوان نخستین سفر رس��می خود وارد بغداد
ش��د .عراق از زم��ان انتخاب روحانی در س��ال
 2013ب��ه حمایت ای��ران در جنگ ب��ا داعش
متکی بوده است .آسوش��یتدپرس افزود :تهران
با رهبران ش��یعه عراقی ارتباط سیاس��ی برقرار
ک��رده اس��ت .دو کش��ور  1400کیلومت��ر مرز
مشترک دارند.
در س��طحی دیگر ،خبرگزاری فرانسه نیز در
بازتاب سفر روحانی به عراق نوشت :بغداد تحت
فشار واش��نگتن برای محدود کردن روابطش با
ایران ،بهویژه بعد از خروج آمری��کا از این توافق
قرار دارد .عراق ب��ا معافیتهای محدودی برای
تداوم خرید ب��رق و گاز طبیع��ی از ایران مواجه
است و واش��نگتن از بغداد خواس��ته است برای
کس��ب اس��تقالل درحوزه انرژی با شرکتهای
آمریکای��ی همکاری کن��د .این گ��زارش افزود:
بعد از ترکی��ه ،ایران اصلی تری��ن تامین کننده
کااله��ای وارداتی به ع��راق از جمل��ه خودرو،
گازطبیعی ،وسایل خانگی و س��بزیجات است.
ایران روابط نزدیک ام��ا پیچیدهای با عراق دارد
و دارای نفوذ بس��یاری بین گروههای سیاس��ی
ش��یعه در این کش��ور اس��ت .فران��س  24نیز
نوشت :حس��ن روحانی رئیس جمهوری ایران،
برای نخس��تین ب��ار در روز دوش��نبه در حالی
وارد عراق ش��د که بغداد تحت فش��ار واشنگتن
برای محدود کردن روابط خود با تهران اس��ت.
این شبکه تلویزیونی فرانس��ه در تارنمای خود
اعالم ک��رد :روحان��ی پیش از خ��روج از تهران،
از رواب��ط ویژه بین «ای��ران و ع��راق» قدردانی
ک��رد و گفت ک��ه روابط بی��ن این دو کش��ور را
نمیتوان با «کش��ور متجاوزی مانن��د آمریکا»
مقایسه کرد.
عالوه براین ،خبرگزاری رویترز با اش��اره به
سفر تاریخی حس��ن روحانی به بغداد به نقل از
پخش تلویزیونی س��خنان وی نوشت که ایران
مصمم اس��ت تا رواب��ط برادرانه خود با کش��ور
همسایه عراق را تحکیم بخش��د .رویترز به نقل
از س��خنان روحانی در فرودگاه مهرآباد نوشت:
ما بس��یار عالقه مندیم تا روابط خود با عراق به
خصوص همکاریه��ا در حوزه حم��ل و نقل را
گس��ترش دهیم .پروژههای مهمی داریم که در
این س��فر به بحث گذاشته میش��وند .در ادامه
رویترز نوش��ت :از زمانی که رئی��س جمهوری
آمریکا اردیبهشت امسال این کشور را از برجام
خارج کرد ،سران کشور به دنبال گسترش روابط
تجاری با همسایگان هستند .روزنامه آمریکایی
نیویورک تایمز نیز دیروز دوش��نبه با اش��اره به
سفر حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان
به بغداد نوش��ت که ایران به رغم برخورداری از
روابط اقتصادی گسترده با عراق ،قصد دارد این
رابطه را توسعه بخش��د .روحانی در یک نشست
خبری گفت که هدف وی رساندن حجم تجارت
ساالنه با عراق از  12میلیارد دالر به  20میلیارد
دالر اس��ت .نیویورک تایمز ادامه داد :تهران در
س��الهای گذش��ته از راههای مختلف به کشور
عراق شکل داده است.

بهبهانه روز زن؛

هشت مارس در ایران و منطقه
سپهرضیایی
پژوهشگر حوزه مسائل اجتماعی

هر ساله بزرگداشت روز جهانی زن در  ۸مارس برگزار میشود.
زنان و بس��یاری از مردان حقوق برابرخواهانه و بدون دیدگاههای
جنسیتی را مطرح می کنند و در پاره ای از موارد دست به راهپیمایی
و گردهماییهای مسالمت آمیز زده و سعی میکنند که خواسته
های خود را به گوش دولتمردان خود برس��انند و حقوق مساوی از
جمله:اشتغال،تحصیل،مسائلسقطجنین،خشونتهایکالمیو
خانگی … ،به گوش سیاستمردان و مردم برسانند و امروزه بخشی
از این افراد را اقلیت های جنسی و جنسیتی در بر می گیرد.
الزم به ذکر است ،در برخی کشورهای منطقه سیاسی این نوع
جنبش ها بسیار به چش��م میخورد که در بسیاری از موارد فقط
در حد چند شعار و یک گردهمایی کوچک مطرح می شود و بعد
از این مراس��م دیدگاه ها و بینش های رفع تبعیض در بستر خود
خاموش و به سکوت منجر می شود.
در روز جهان��ی زن به فش��ارهای روانی و اجتماع��ی که زنان
متحمل می شوند ،میبایست پرداخته شود و هیچ نهاد و حقوقی
از آنها حمایت نمیکنند و این آس��یب ها از نس��لی به نسل دیگر
منتقل خواهد ش��د .زنانی که مورد ستم جنس��ی قرار گرفته و یا
زنانی که از طریق رابطه جنس��ی دچار بیماره��ای مانند ایدز یا
زگیلتناسلی و دیگر بیمارهای مقاربتی ش��ده و در بیشتر موارد
مجبور به سکوت و سرپوش این خش��ونت ها میشوند و حتی تا
انتهای زندگی این آسیب و بیماری را با خود حمل کرده و به دلیل
نگاه سنتی و متعصبانه از گرفتن حقوق خود باز می مانند.
یکی از مواردی که در این یادداش��ت باید به آن اش��اره کنم،
بحث خیانت اس��ت که در کل جهان نهی ش��ده ولی همچنان به
طور پنهانی در سطح جهان در حال اتفاق افتادن است و همه این
افراد خیانت کننده دالیلشان یکی است و بهطور سنتی مردان به
نوعی مجوز شکستن تعهد و خیانت را داشته اند و فشارهای روانی
زیاد به زنان و خانواده آنها آمده اس��ت و ام��روزه نهادهای حقوق
بشر دوستانه همراه با انجمن های روانشناسی درصدد درمان و
برطرف کردن این معضل روانی و اجتماعی هستند.
مورد دیگری که مورد توجه اس��ت؛ خش��ونت های کالمی و
خانگی دیگر اس��ت که در تمام جوامع ش��اهد آن هستیم و زنان
بیشتر از مردان آن را دریافت میکنند و کمتر میتوانند از خود و
مطالباتشان دفاع کنند و در بیشتر مواقع دچار بیمارهای روانی یا
روان تنی میشوند که برای درمان آن مستلزم وقت و هزینه های
گزاف درمانی و تراپی قرار میگیرند و هنوز برای رفع این معضالت
در سطح جهان راهکارهای مفید و فرهنگسازی صورت نگرفته
تا بتوان شرایط مطلوب تری را برای زنان رقم زد و کیفیت زندگی
آنها را باالتر برد تا آنها نیز در امنیت خاطر زندگی کرده و بتوانند
نسل آینده در بهترین شکل پرورش دهند.
زمانی که در مورد کلیش��ه های جنس��یتی و دی��دگاه های
جنس��یتی تغییرات بنیادین ایجاد کنیم روابط مخرب ،خیانت،
خشونت و سرکوبها به حداقل رس��یده و اثرات مخرب به مرور
زمان کاهش پیدا میکند و بستر مثبت و سازنده ای برای زیست
اجتماعی فراهم میشود .در توسعه انس��انی نکته ای بسیار قابل
تامل اس��ت که انس��انها س��هم برابر از زندگی و امکانات دارند و
جنسیتهای متفاوت نباید مانع از دستیابی انسانها به این سهم
برابر شود .سیاست ،اقتصاد ،فرهنگ ،هنر و  ....باید زمینه ای ظهور
این اندیشه و تغییرات در کلیشه های سنتی را ایجاد نماید.

دبیر دیپلماسی :آرمان سلیمی
Diplomacy@Roozannews.ir

واشنگتنپست:

ترکیه و آمریکا به سمت یک برخورد جدی پیش می روند

روزنام��ه آمریکایی واش��نگتن پس��ت در تحلیلی
ضمن تصری��ح اینک��ه رجب طی��ب اردوغ��ان رئیس
جمهوری ترکیه چند س��الی اس��ت که دوز رفتارهای
ضد آمریکایی خود را باال برده ،نوش��ت :امروز دو کشور
بیش از هر زمان دیگری به س��مت یک برخورد جدی
پیش می روند .بهگزارش ایرنا ،در این تحلیل که به قلم
‘دیوید ایگناشس’ ستون نویس واشنگتن پست نوشته
ش��ده ،آمده اس��ت :اگر می خواهید بدانید یک دنیای
بدون آمریکا چگونه دنیایی خواهد بود ،یک نیم نگاهی
به روابط مکدر ش��ده آمریکا  -ترکیه در دوره کاری سه
رئیسجمهوردرواشنگتنبیندازید.
این کدورت تا آنجا پیش رفته ک��ه ترکیه امروز فکر
می کند با پشت پا زدن به رعایت منافع آمریکا می تواند
روی پای خود بایس��تد و صاحب اختیار باشد .پیشگام
بروز این وضعیت‘ ،رجب طیب اردوغان’ رئیس جمهور
ترکیه بود .یک دهه تمام است که اردوغان رویای خلق
یک ‘امپراتوری نئوعثمانی’ را در سر می پروراند و در راه
تحقق آن می کوشد ،هرچه بیشتر از غرب دور بشود و به
شرقنزدیک.ایننزدیکیبههمسایگانشرقیازجملهبه
روسیه شدیدتر است .بولنت علیرضا رئیس پروژه ترکیه
در مرکز مطالعات استراتژیک و بین الملل در واشنگتن
در این باره توضیح می دهد :از وقتی که جنگ س��رد به
انتها رسید ،روابط آنکارا  -واشنگتن رفته رفته مشکل دار
ش��د چون در برهه جدید دیگر خطر تهدید شوروی در
کارنبود.
در این مدت همه روس��ای جمهور آمریکا هرکدام

»

به نوعی سعی کرده اند هرطور شده بوسیله زور و اجبار
و یا با فریفتن اردوغ��ان ،او را ترغیب به همکاری کنند
اما هیچکدام موفق نبوده اند .امروز دو کش��ور بیش از
هر زمان دیگری به سمت یک برخورد جدی پیش می
روند .ترکیه برنامه دارد که از روس��یه موشکه ای دفاع
هوایی 'اس  '400خریداری کند .ترکی��ه با این برنامه
ریزی در واق��ع دارد یک دهن کجی ب��زرگ به آمریکا
می کند چون واشنگتن پیشنهاد فروش موشک های
پاتریوت را به اردوغان داده ب��ود که آنکارا آن را رد کرده
است .ناتو هم به این اقدام اردوغان اعتراض کرده است.
ژنرال کورتیس اسکاپاروتی سه شنبه گذشته به آنکارا
التماس کرد که در تصمیم خود تجدید نظر کند.
اما اردوغان فردای آن روز با بی اعتنایی تمام پاس��خ
داد که کار تمام شده و موشک های 'اس  '400خریداری
شده اس��ت .او گفت :این کار غیر اخالقی و زشت است
و هیچک��س نبای��د از ما بخواه��د آب رفت��ه را به جوی
بازگردانیم .آمری��کا بارها به ترکیه هش��دار داده بود که
اگر این موشکها را از روس��یه خریداری کند در حقیقت
مشارکت خود با آمریکا در ساخت جت های جنگنده 'اف
 '35را مخدوش کرده اس��ت .ترکیه اینک هر دو موشک
را در خانه خ��ود دارد و آمریکا می گوید که با این ترتیب
معلوم نیس��ت چه بالیی بر س��ر جنگنده های 'اف '35
خواهدآمد.
شرکت 'الکهید مارتین'()Lockheed Martin
سازنده این جنگنده است .قرار است قطعات بدنه و سایر
اجزاء و ترکیبات این جنگنده در ترکیه س��اخته ش��ود.

»

دولت آمریکا داردبه زحمت الکهی��د مارتین را مجاب
میکند ت��ا یک جایگزین ب��رای ترکیه در کار س��اخت
قطع��ات هواپیما پیدا کند .اریک ادلمن س��فیر س��ابق
آمریکا در س��الهای  2003 - 2005در آن��کارا در این
باره گفته است :ترکیه متحدی کامال غیرقابل اتکا است.
وی در صحبتی خصوصی در سال  2004اردوغان را یک
‘مستبدی که میل به تکروی دارد’ خوانده است .او گفته
است :اردوغان یک س��ری خصیصه هایی دارد که باعث
ش��ده در خصوص پویایی سیاس��ی به خصوص در امور
خارجی مرتکب محاس��باتی غلط بشود .این محاسبات
غلط به خصوص در مورد آمریکا ش��دیدتر است .آونگ
گرایش اردوغان به غرب همیش��ه در نوسان بوده است.
سه رئیس جمهور متوالی آمریکا هیچکدام نتوانسته اند
اطمینانخاطرالزمرابهاردوغانبدهند
جرج بوش و باراک اوباما هرکدام به سهم خود تالش
کردند اتحادیه اروپا ،ترکیه را به عضویت بپذیرد .در سال
 2011وقتی انقالب بهار عربی به راه افتاد ،اوباما ،اردوغان
را تحسین کرد و او را رهبری که سرمشق همه رهبران در
جهاناسالممیتواندباشد،معرفیکرد.ترامپهمحسی
بسیار صمیمانه همچون خویش��اوند نسبت به اردوغان
دارد و در همه مجامع بین المللی او را به گرمی در آغوش
می فش��ارد و تا به حال بیش از  20بار با او مکالمه تلفنی
داشته است .ترامپ در ماه دسامبر هم پیشنهاد داد که
سربازان آمریکایی را از شمال شرق سوریه دور می کند تا
سربازان ترک بتواند در آنجا مستقر بشوند .اما ترامپ پس
از آن از این تصمیم خود صرف نظر کرد.

