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خيابان ه��اي لندن روز چهارش��نبه در آس��تانه ورود 
محمد بن سلمان، وليعهد سعودي به پايتخت بريتانيا 
به ميدان نبرد تبليغاتي مخالفان و هواداران پادشاهي 
سعودي بدل ش��ده است. در ش��رايطي كه گروه هاي 
غيردولتي و برخ��ي از احزاب اپوزيس��يون بريتانيا در 
آستانه اين سفر شعله انتقادها از پادشاهي عربستان و 
جنگ اين كش��ور عليه يمن را باال برده اند و دولت ترزا 
مي  را به دليل حمايت بي قيد و شرط و فروش اسلحه 
به عربس��تان محكوم مي كنند، هواداران س��عودي با 
هزينه سنگين با خريد بيلبوردها و تبليغات محيطي 
در سراسر ش��هر تصاوير محمد بن س��لمان را در كنار 
ش��عارهايي در مورد اصالحات او در عربس��تان، لندن 
را آماده اين س��فر كرده اند. ابعاد تبليغ��ات گروه هاي 
حامي عربستان سعودي در بريتانيا تا حدي گسترش 
پيدا كرده است كه برخي از شهروندان لندني به عبور 
و مرور ون هاي تبليغاتي كه تصاوير محمد بن سلمان 
را نمايش مي دهن��د و حض��ور او را در بريتانيا تبريك 

گفته اند، اعتراض كردند. 
شاهزاده محمد بن سلمان در بدو ورودش به لندن در 
كاخ باكينگهام مورد استقبال ملكه اليزابت دوم بريتانيا 
قرار گرفت و ناه��ار را با او صرف كرد و بع��د از آن براي 
صرف ش��ام به ديدار ش��اهزاده چارلز، وليعهد بريتانيا 
رفت. او امروز در روز دوم سفرش قرار است با مقام هاي 
دولت بريتانيا ديدار و گفت وگ��و كند كه طي روزهاي 

گذش��ته در برابر انتقادهاي مطرح شده از رابطه لندن 
با پادشاهي سعودي دفاع كرده اند. اين سفر به شدت از 
سوي حزب اپوزيس��يون كارگر و گروه هاي ضد جنگ 
در بريتانيا با انتقاد مواجه شده است. گروه هاي مدني از 
جمله كارزار مبارزه با صادرات سالح )CAAT(، گروه 
اس��تاپ د وار، انجمن حقوق مدني )CRA( و تعدادي 
ديگر از گروه هاي فعال حقوق بشري در بريتانيا با نصب 
پالكاردها، تبليغات روي بدنه اتوبوس ها و بيلبوردهاي 
ش��هري از محمد بن س��لمان به عنوان يك جنايتكار 
جنگي ي��اد كرده اند و س��فر او به بريتاني��ا را محكوم 

كرده اند. 
حزب كارگر، به عنوان اصلي ترين حزب اپوزيس��يون 
در پارلمان بريتانيا ني��ز مخالفت خود را با اين س��فر 
اعالم كرده اس��ت. روز چهارش��نبه جرم��ي كوربين، 
رهبر حزب كارگر بريتانيا در سخناني خواستار توقف 
كامل صادرات اسلحه به عربستان سعودي و آتش بس 
كامل در جنگ يمن ش��د. طي روزهاي گذشته اميلي 
تورنب��ري، نماينده ح��زب كارگر در مجل��س عوام و 
وزير خارجه دولت س��ايه، اصلي تري��ن صداي حزب 
كارگر در محكوم كردن رفتارهاي پادشاهي عربستان 
سعودي بود و با نوشتن مقاالت و مصاحبه هاي متعدد 
در رس��انه ها، ضمن محكوم كردن اين س��فر از دولت 
ترزا مي  به دليل چش��م بس��تن بر جنايات پادشاهي 
سعودي در يمن و استمرار فروش سالح به اين كشور 

انتقاد كرده بود. 
اما طرفداران پادش��اهي س��عودي در بريتاني��ا نيز در 

براب��ر انتقادها س��اكت ننشس��تند؛ دالره��اي نفتي 
سعودي و حمايت دولت بريتانيا از پادشاهي سعودي 
دست در دس��ت يكديگر كارزار تبليغاتي بزرگي براي 
مبارزه با تبليغات منفي مخالف��ان راه انداخته اند. روز 
چهارشنبه زماني كه وب س��ايت روزنامه گاردين براي 
مطالعه يادداشت اميلي تورنبري، وزير خارجه در سايه 
بريتانيا باز مي شد، كادر كنار مقاله انتقادي اين نماينده 
مجلس عوام بريتانيا به يك بنر تبليغات اينترنتي براي 
محمد بن س��لمان اختصاص يافته ب��ود. روزنامه هاي 
چهارش��نبه بريتانيا پر بود از آگهي هاي تمام صفحه و 
نيم صفحه اي كه موسسات تبليغاتي طرفدار سعودي 
و بنگاه ه��اي رواب��ط عموم��ي نزديك به پادش��اهي 
عربس��تان س��فارش داده بودند. به صورت مش��خص 
روزنامه فايننشال تايمز صبح چهارشنبه دست كم در 
چهار صفحه روزنامه آگهي هاي مختلف نيم صفحه و 
تمام صفحه در استقبال از س��فر محمد بن سلمان به 
س��فارش بنگاه ه��اي تبليغاتي نزديك به پادش��اهي 

سعودي منتشر كرده است. 
خيابان هاي لندن صبح چهارشنبه مملو از عكس هاي 
محمد بن س��لمان بود، چه عكس هايي كه مخالفان با 
چشم هاي خون آلود و ضربدرهاي قرمز رنگ روي بدنه 
اتوبوس ها و روي تاكسي هاي س��ياه رنگ لندن نصب 
كرده بودند و چ��ه عكس هايي كه بنگاه ه��اي هوادار 
سعودي روي ون هاي تبليغاتي و بيلبوردهاي محيطي 
با ش��عارهايي مانند »او در حال توانمند س��ازي زنان 
است«، »او تغيير را به عربس��تان مي آورد« و »وليعهد 

عربستان خوش آمد« در شهر نصب كرده بودند. شعار 
»پادشاهي هاي متحده« از سوي يك بنگاه تبليغاتي 
با تصويري از پرچم دو كشور »پادشاهي متحد بريتانيا 
و ايرلند ش��مالي« و »پادشاهي عربس��تان سعودي« 
روي بيلبوردها و تبليغات كاغذي در لندن خودنمايي 

مي كردند. 
راب��رت فيس��ك، تحليلگ��ر مش��هور بريتانيايي در 
يادداش��تي براي روزنامه اينديپندن��ت، ضمن انتقاد 
از دولت بريتانيا براي اس��تقبال از محمد بن سلمان، 
تاكيد مي كند ك��ه وليعهد س��عودي نباي��د آنچنان 
به حمايت بريتانيايي ها دلگرم باش��د. او مي نويس��د: 
»زماني كه نوبت به پول و سالح و قدرت مي رسد، ما هر 
خودكامه عرب را با آغ��وش باز مي پذيريم، به خصوص 
اگر اربابان مان در واش��نگتن، هر اندازه هم كه كم عقل 
باش��ند، با ما همراه باش��ند. اما وقتي كه كاربري آنها 
تمام شود، پول نداشته باش��ند يا ديگر سالح نخرند يا 
فقط توسط مردم شان بركنار ش��وند، به راحتي دست 
از آنها مي كش��يم. به همين دليل هم هس��ت كه من 
دلم براي محمد بن س��لمان جوان مي سوزد.« رابرت 
فيسك در ادامه يادداشتش سرنوش��ت معمر قذافي 
را به وليعهد عربستان س��عودي يادآوري مي كند كه 
چگونه وقتي ادريس، پادش��اه ليبي را سرنگون كرد با 
آغوش باز وزارت خارجه بريتانيا مواجه ش��د، اما وقتي 
كاربردش را از دس��ت داد به عنوان يك ابرتروريس��ت 
توس��ط جنگنده هاي ناتو بمباران شد و اجازه داده شد 

كه توسط شهروندان خودش به قتل برسد. 

گروه جهان| با پايان رقابت هاي انتخاباتي در ايتاليا 
حاال نوبت به تش��كيل دولت رس��يده است. سيلويو 
برلوس��كوني كه ائتالف دست راس��تي وي توانسته 
پيروز رقابت هاي انتخاباتي شود طي مصاحبه اي در 
روز چهارشنبه اعالم كرد كه از رهبر حزب ضد اروپايي 
ليگ شمالي براي نخست وزيري حمايت خواهد كرد. 
در حال حاضر يك واقعيت وج��ود دارد كه در ائتالف 
راست هاي ميانه، حزب ليگ شمالي به رهبري متئو 
سالويني كرس��ي هاي بيشتري را نس��بت به حزب 
فروزا تحت رهبري س��يلويو برلوس��كوني به دست 
آورده و هرچند ائتالف پيروز شده اما براي برلوسكني 
يك شكست محسوب مي ش��ود چرا كه حزب فروزا 
به تنهايي 14درصد و ليگ ش��مالي 17 درصد آرا را 
به دست آورده اس��ت. احزابي كه در ائتالف راست ها 
حضور پيدا كردن��د پيش از آغاز كمپي��ن با يكديگر 
توافق كردند، رهبر حزبي كه اكثر آرا را به دست آورد، 

به عنوان نخست وزير معرفي شود و دولت را رهبري 
كند. برلوس��كوني در مصاحبه با روزنام��ه ايتاليايي 
كورير دالسرا گفت: با احترام به توافقنامه هاي ميان 
ما، اكنون وفادارانه از تالش هاي متئو سالويني براي 
تش��كيل حكومت حماي��ت مي كنيم. برلوس��كوني 
پيش تر نيز عنوان كرده بود كه ائتالف راس��ت ميانه 
به دليل كسب اكثر كرس��ي ها بايد قدرت را به دست 
گيرد. برلوس��كوني 81 س��اله همچنين در يك پيام 
ويديويي گفت: من براي متئو سالويني و ليگ شمال 

خوشحال هستم. 
وي افزود: من نخس��ت وزي��ري س��الويني را تاييد 
مي كنم، من رهبر حزب فروزاي ايتاليا هس��تم و من 
هماهنگ كننده ائتالف راس��ت ميانه هس��تم و من 
ضامن وحدت ائتالف خواهم بود. اين نخستين بيانيه 
رس��مي برلوس��كوني پس از انتخابات بود كه موضع 
رسمي خود را نسبت به نخس��ت وزيري آينده اعالم 

كرد. 
گفتني اس��ت نتيجه راي گيري منجر به ايجاد يك 
مجلس معلق ش��ده اس��ت و مذاكرات براي تشكيل 
دولت احتماال چند هفته به ط��ول خواهد انجاميد. 
ليگ شمالي و جنبش پنج ستاره ايتاليا هردو مدعي 
نخست وزيري هستند و از رييس جمهور مي خواهند 
كه رهبر ح��زب آنه��ا را مامور تش��كيل دولت كند. 
حاال متئو سالويني 44 ساله بيش از هر فرد ديگري 
شانس اين را دارد كه دولت را هدايت كند. اما سوال 
اينجاس��ت كه از ميان احزاب قدرتمن��د كه توانايي 
ائت��الف را دارا هس��تند كداميك مي خواهن��د با او 
ائتالف كنند. قطعا حزب دموكراتيك ايتاليا تمايلي 
براي ائتالف با فردي كه كامال دي��دگاه ضد اتحاديه 
اروپ��ا دارد وارد مذاكره و ائتالف نمي ش��وند. گزينه 
بعدي حزب پنج ستاره است كه حزب آنها به تنهايي 
توانس��ته بيش از 30 درصد آرا را كس��ب كند و اگر 

احزاب راس��ت ائتالف نكرده بودند پيروز قطعي اين 
انتخابات جنبش پنج س��تاره بود و بايد آنها تشكيل 
دولت مي دادند. ام��ا حاال اين موض��وع در هاله اي از 
ابهام ق��رار دارد. لوييجي دي مايو 31 س��اله رهبري 
جنبش پنج ستاره را بر عهده دارد كه توانايي تشكيل 
دول��ت را در صورت ع��دم موفقيت ائتالف راس��ت 

خواهند داشت.
اما بايد اين واقعيت را پذيرفت كه ش��رايط س��ختي 
براي ائتالف وجود دارد. از طرفي ديگر برلوس��كوني 
هرچند منع قانوني براي حضور در ق��درت دارد، اما 
عالقه مند است دست پش��ت پرده اي باشد تا اوضاع 
را هدايت كند، اما نبايد اين نكته را فراموش كرد كه 
سالويني فردي نيست كه به آساني بتوان اورا هدايت 
كرد. از طرفي اي��ن امكان وجود دارد س��الويني نيز 
سرنوش��تي به مانند همتاي يوناني خود الكس��يس 

سيپراس در يونان پيدا كند. 

گروه جهان| كاخ سفيد دونالد ترامپ، رييس جمهور 
اياالت متحده حتي يك روز هم از التهاب و تنش خارج 
نمي شود. روز سه ش��نبه كاخ سفيد رس��ما اعالم كرد 
كه گري كوهن، مش��اور ارش��د اقتصادي دونالد ترامپ 
اس��تعفا داده است. اين در حالي اس��ت كه پس از اعالم 

تصميم ترامپ مبني بر وضع تعرفه بر آلومينيوم و فوالد 
بسياري بر اين عقيده بودند كه كوهن كاخ سفيد را ترك 
خواهد كرد و حاال اين موضوع به حقيقت پيوسته است. 
به گزارش سي ان ان مقام هاي كاخ سفيد اعالم كردند كه 
كوهن تا هفته آينده كاخ سفيد را ترك مي كند. ترامپ 

نيز در بيانيه اي اعالم كرد:  گري، مش��اور اقتصادي من 
بوده و مش��ورت هاي بس��يار خوبي را به من ارايه داده 
است. او كمك بس��يار زيادي در تحول تاريخي اصالح 
قانون مالياتي كشور و بهبود اقتصاد امريكا انجام داد. او 
استعدادي نادر اس��ت و از او بابت خدماتي كه ارايه داده 
است تشكر مي كنم. ترامپ همچنين در توييتر خود در 
خصوص تصميم براي جانشيني كوهن گفت: تصميم 
به زودي در مورد انتصاب مشاور جديد اقتصادي اتخاذ 
خواهد شد. بسياري افراد مايل به انجام اين كار هستند و 

عاقالنه انتخاب خواهيم كرد. 
تحليلگ��ران معتقدند كه اس��تعفاي كوهن عمال زنگ 
هشدار را در محافل اقتصادي در واشنگتن، وال استريت 
و همچنين سران گلدمن ساكس به صدا درآورده است. 
چراكه حض��ور كوهن در كاخ س��فيد نم��ادي از ثبات 
سياست هاي اقتصادي دولت ترامپ محسوب مي شد. 
از س��وي ديگر خروج او از دولت به همراه اقدامات اخير 
ترامپ براي اج��راي تعهدات تجاري ناسيوناليس��تي، 
سواالتي را در رابطه با مسير دولت ترامپ به وجود آورده 
كه ارزش بورس داوجونز را 300 واحد كاهش داده است. 
يكي از مقام هاي ارشد جمهوريخواه كه در كاخ سفيد و 
امور مالي اين كش��ور كار كرده است به سي ان ان گفت: 
وال اس��تريت از اين اتفاق خوش��حال نخواهد ش��د. ما 
مي دانستيم كه كوهن معلق اس��ت و ماندن او در كاخ 

سفيد به مو بند است، اما خبرها بسيار وحشتناك است. 
آخرين خبرها از كاخ سفيد حاكي از آن است كه كوهن 
در حال حاضر آخرين اس��تعفا از سلس��له استعفاهاي 
متعدد در كاخ سفيد محسوب مي شود كه بعيد است به 
اينجا ختم شود. در حال حاضر از لري كودلو كه مدت ها 
است به صورت غيررسمي به عنوان جانشين احتمالي 
كوهن مطرح ش��ده نام مي برند. يك منب��ع نزديك به 
اتفاقات اخير به سي ان ان عنوان كرد: بعضي از متحدان 
و نزديكان ترامپ قص��د دارند كه او را تش��ويق كنند تا 
كودلو را به عنوان مشاور معرفي كند. البته اين اولين بار 
نيست كه نام او مطرح شده است. در ميان شايعاتي كه از 
احتمال استعفاي كان در طول ماه هاي اخير مطرح بود، 
همواره از كودلو به عنوان جانشين وي نام برده مي شد و 

ترامپ نيز تا حدودي آن را پذيرفته است. 
اما با توجه به سياست هاي اتخاذي از سوي دونالد ترامپ 
در مورد وضع تعرفه ها احتماال با كودلو نيز دچار چالش 
مي ش��ود. برخي منابع عنوان كردند ك��ه كوهن حتي 
قبل از اس��تعفا و خروج خود از كاخ سفيد قصد داشته 
جلسه اي با روس��اي صنايعي كه از وضع تعرفه متضرر 
مي ش��وند برگزار كند كه ترامپ اجازه آن را نداده است. 
حال بايد ديد س��رمايه داران و تج��اري كه بزرگ ترين 
حاميان ترامپ محسوب مي شدند، رويكردشان نسبت 

به او تغيير خواهد كرد يا نه. 

برلوسكوني از سالويني براي نخست وزيري حمايت كرد

زنگ هشدار براي اقتصاد امريكا

صداي پاي راست افراطي 

مشاور اقتصادي ترامپ استعفا داد

اي��ن هفت��ه فرصتي ش��د تا به 
واس��طه ش��ركت در كنفرانس 
س��االنه اقتصادي به س��اراتوف 
س��فر كن��م و كم��ي از ميدان 
سرخ و هياهوي آن در واپسين 
روزهاي باقيمان��ده تا انتخابات 
رياست جمهوري روس��يه دور 
باشم. ساراتوف شهري در حاش��يه رود ولگا است كه 
در اسطوره ها به معناي شهري با كوه هاي زرد شهرت 
دارد و نامگذاري اين ش��هر نيز به همي��ن دليل بوده 
اس��ت؛ به نظرم براي خوانندگان هفتگي »در حوالي 
ميدان س��رخ« روزنامه اعتماد نيز آشنايي با اين شهر 
و مردمان آن خالي از لطف نباش��د. ساراتوف؛ شهري 
كه نيمي از مردم آن مس��لمان هستند و سومين مرد 
پر قدرت روس��يه، يعني »وياچسالو والودين« رييس 
دوماي روسيه نيز اهل همين شهر است. حتما در اين 
شهر تصوير »يوري گاگارين« نخستين انساني كه به 
فضا رفت را بس��يار خواهيد ديد، فردي كه از اهميت 
ويژه اي براي روس ها برخوردار است و شمايل وي در 
يكي از پررفت وآمدترين بزرگراه هاي مس��كو نيز قرار 
دارد. در دوران كمونيس��تي، پل س��اراتوف روي ولگا 
طوالني ترين پل اروپا بود كه امروز به نماد اين ش��هر 
تبديل شده اس��ت. اين طرف شهر س��اراتوف ناميده 
مي ش��ود و طرف ديگر انگلس؛ كمي آن طرف تر نيز 
ش��هر ماركس وجود دارد؛ مجموعه شهرهايي كه تا 
قبل از فروپاشي شوروي به ش��هرهاي بسته معروف 
بودند و به واس��طه كارخانه هاي خاص نظامي در اين 
منطقه، تردد افراد به اين منطقه ممنوع بود و ساكنين 
آن نيز با مجوز اجازه خروج داش��تند. گفته مي ش��ود 
يكي از پايگاه هايي ك��ه مواضع داع��ش را هدف قرار 
مي دهد، همين منطقه قرار دارد. ناحيه شمالي شهر را 
كوه هايي با ارتفاع كم در بر گرفته است و روي يكي از 
آنها نمايشگاهي از ادوات نظامي به صورت دايمي وجود 
دارد؛ كمي آن طرف تر نمادي سر به آسمان كشيده كه 
در باالي آن چندين كبوتر به سمت ولگا پرواز كرده اند؛ 
نمادي كه تقريبا از تمامي ش��هر به چشم مي خورد؛ 
پرنده هايي ك��ه نماد همه مرداني اس��ت ك��ه ميان 
سال هاي جنگ جهاني دوم براي دفاع از سرزمين شان 
رفتند و جنازه آنها ديگر بازنگشت؛ كوهي كه با وجود 
ارتفاع كمش بار وسيعي از حس ميهني روس هاي اين 
منطقه را بر دوش مي كش��د. چندي پيش در يكي از 
شماره هاي در حوالي ميدان سرخ به جاي خالي روابط 
راهبردي فرهنگي ميان ايران و روسيه اشاره كردم كه 
البته با ادبار برخي يقه سفيدهاي فرهنگي روبه رو شد. 
امروز كه در حاشيه نشست به دانشگاه دولتي ساراتوف 
دعوت شده بودم، در برخورد با دانشجويان مطالعات 
خاورميانه بيش��تر جاي خالي آن را احس��اس كردم. 
در پايان پرحرفي هاي من، نوبت به پرس��ش و پاسخ 
رسيد و آخرين پرس��ش آغازگر پنجره اي جديد بود. 
دانشجويي پرسيد جامعه ايران چه تصوري از جامعه 

روسيه دارد و آيا نويسندگان ما را مي شناسند؟ 
وقتي از ترجم��ه آثار ب��زرگان ادبيات روس��يه نظير 
داستايوفس��كي، گوگل، چخوف، بونين و... مي گفتم، 
ذوق زدگ��ي در صورت ش��ان م��وج م��ي زد و ديگري 
با نش��اطي گفت ما هم عمر خيام مي خوانيم. بار ديگر 
همان فرد پرس��يد، اگر اين ميزان آش��نايي ميان ما و 
پارس��يان موج مي زند، چرا ديپلماسي فرهنگي ما به 
منصه راهبردي ظهور نكرده اس��ت و چه موانعي بر راه 
اين ماجرا وجود دارد؟ به نظرم آمد كه گفت و ش��نود 
امروز من، گفت و شنودي ميان جامعه و فرهنگ ايران و 
روسيه بود، ديالوگ هايي كه بر سياست و دكترين هاي 
رواب��ط بين المل��ل تمركز داش��ت اما خاس��تگاهش 
دغدغه هاي فرهنگي بود. اين روزها كه روابط سياسي از 
باال به پايين در طيف راهبردي طي مي كند، جاي خالي 
سياستگذاري راهبردي فرهنگي با مدل از پايين به باال 
به چشم مي خورد كه نيازمند حمايت سياستگذاران و 
عامالن عرصه فرهنگي از بخش هاي خصوصي در اين 

حوزه است. 

تح��ركات و تهدي��دات صريح 
تركيه عليه يونان موجب تشكيل 
جلس��ه مهم و اضطراري وزراي 
دفاع و خارجه، فرماندهان نظامي 
و ديپلمات ه��اي عاليرتبه يونان 
به رياس��ت آق��اي »چيپراس« 
نخس��ت وزير اين كش��ور شد. 
در اين جلس��ه تحركات اخير نيروهاي نظامي تركيه 
در ش��رق مديترانه و دري��اي اژه مورد بررس��ي دقيق 
كارشناس��ي قرار گرفت و تصميمات الزم درباره نحوه 
برخورد با افزايش تنش بيشتر توسط تركيه اتخاذ شد. 
دراين نشست چهار برنامه گسترده در رابطه با افزايش 
و مدرنيزه كردن تجهيزات نظامي و مهندس��ي فني، 
افزايش تعداد كش��تي هاي جنگ��ي در منطقه درياي 
مديترانه و دري��اي اژه، افزايش و م��درن كردن پدافند 
زمين ب��ه هوا و تقوي��ت و آمادگي نيروه��اي ارتش در 
مرزهاي زميني كشور به زودي به مرحله اجرا گذاشته 
مي شوند و در واقع يونان خود را براي رويارويي احتمالي 

با تركيه آماده مي كند. 
در روزه��اي اخي��ر وزي��ر خارج��ه يونان بيش��ترين 
موضع گيري را عليه آنكارا داش��ته اس��ت. به گفته او، 
تركيه بايد بداند كه يونان كشوري با ارتشي قوي است و 
نمي تواند به راحتي براي تماميت ارضي يونان مشكالتي 
ايجاد كند. يونان؛ سوريه و عراق نيست تا هر زماني كه 
بخواهد وارد خاك آنها ش��ود. در صورت كوچك ترين 
خطايي در مورد مرزهاي آبي، هواي��ي و زميني يونان 
با جواب كوبنده نيروهاي مس��لح و مردم يونان مواجه 
خواهد ش��د. تركيه نمي تواند همان تجاوزگري هايي 
كه در خاورميانه مي كند در يونان ني��ز انجام دهد چرا 
كه كشوري س��ازمان يافته در مقابلش قرار دارد كه از 
تمامي ابزارهاي الزم جهت دفاع از مرزها و اراضي خود 

برخوردار است. 
قائم مقام وزارت دفاع يونان نيز اعتقاد دارد هر كس��ي 
كه قصد قلدري در اژه دارد بايد دو، س��ه بار در موردش 
فكر كند. يونان داراي نيروي درياي��ي و نيروي هوايي 
قوي اس��ت. چال��ش آفريني ها از ط��رف تركيه حدي 
دارد و نباي��د تحمل يونان و اروپا را به چالش كش��د. ما 
در دهه 1990 نيستيم. يونان به مراتب از نظر نظامي و 
موقعيت بين المللي قوي تر است. يونان تمامي سناريوها 
را  بررس��ي و خود را براي بدترين آنها آماده كرده است. 
اقدامات و بيانات تحريك آميز ممكن است موجب وقوع 
حادثه و ايجاد بحران شود. تركيه معاهدات بين المللي را 

قبول ندارد يا به دنبال اصالح آنها است. 
اعضاي اتحاديه اروپا طي اجالس غير رس��مي س��ران 
اين اتحاديه همبستگي خود با يونان و قبرس در مقابل 
تجاوزگري هاي اخير تركيه در منطقه را اعالم كردند. 
توسك، رييس ش��وراي اتحاديه اروپا بر اين باور است 
موضع گيري تركيه ضد حقوق بين المللي و روابط حسن 
همجواري است. از طرف تمامي رهبران اروپايي تمايل 
دارم همبس��تگي خود با قبرس و يونان را اعالم كرده و 

تركيه را به توقف اين فعاليت ها دعوت مي كنم. 
حمايت از يونان در نشست اخير اتحاديه اروپا مبني بر 
محكوميت تركيه، از سوي آتن گام بسيار مثبت قلمداد 
شد. وزير امورخارجه يونان رضايت كامل خود از بيانيه 
رييس شوراي اتحاديه اروپا در مورد تجاوزگري تركيه در 
اژه و قبرس را ابراز و سخنان آقاي توسك را محكم ترين 
موضع گيري اتحادي��ه اروپا عليه تركي��ه ارزيابي كرد. 
از ديدگاه او اين دقيق ترين و بهترين بيانيه است كه از 
طرف اتحاديه اروپا پيرامون روابط يونان و تركيه اعالم 
شده است، چرا كه روابط حسن همجواري و احترام به 
حقوق بين المللي، پيش شرط پيشرفت در روند الحاقي 

تركيه به اتحاديه اروپاست. 
اما تركيه ن��گاه متفاوتي به اين موضوع دارد. نخس��ت 
وزيرتركيه مدعي اس��ت »با توجه به مب��ارزه تركيه با 
تروريسم داخلي و خارجي بعضي ها درصدد سواستفاده 
از اين موقعيت برآم��ده و در منطقه دري��اي مديترانه 
و درياي اژه دس��ت به تنش آفرين��ي مي زنند ولي بايد 
بدانند كه هرگونه اشتباهي از سوي آنها با جواب كوبنده 
نيروي دريايي و ديگر نيروهاي مسلح ما مواجه خواهد 
شد. تركيه با داش��تن نيروي دريايي و نيروهاي مسلح 
قدرتمند هرگونه تهديدي عليه خ��ود و منافع خود را 

به شدت پاسخ خواهد گفت. 
 Global Firepower همزمان با اين حوادث موسسه
ارتش  هاي جهان را درجه بندي كرده و نيروهاي مسلح 
تركي��ه را قوي ترين ارتش در خاورميان��ه معرفي كرد. 
اين موسسه مدعي اس��ت تركيه در درجه بندي اي كه 
كشورها به لحاظ شمار مهمات و ميزان بودجه نظامي 
مورد ارزيابي ق��رار گرفته ان��د، با بودج��ه 80 ميليارد 
دالري و ارتش 356 هزار نفري خ��ود، در صدر جدول 
قرار گرفته اس��ت. طبق آمار منتش��ر ش��ده از سوي 
موسسه Global Firepower تركيه به لحاظ توان 

نظامي در رديف هشتم جهان قرار دارد. 
تحليگران مسائل سياسي يوناني معتقدند تركيه به علت 
شكست در سياست هاي خود در قبال سوريه و به طور 
كلي در منطقه، درصدد يافتن راهي ب��راي گريز از اين 
شكست هاست و به همين دليل تالش مي كند كه افكار 
عمومي داخل كشور را به سوي مسائل ديگر سوق دهد. 
تركيه به علت ناكام ماندن در لشكركش��ي به عفرين، 
داشتن مشكالت با كشورهاي همسايه به علت عملكرد 
سياسي خود در منطقه و مشكالت داخلي ممكن است 
براي انحراف افكار عمومي در كش��ور، دس��ت به ايجاد 

مشكالتي در درياي اژه و مديترانه بزند. 
گروهي از تحليلگران يوناني بر اين باورند تركيه به داليل 
زيادي كه يكي از مهم ترين آنها ن��اكام ماندن درعفرين 
سوريه است، وارد مرحله جديدي تنش با آتن شده است 
تا بدين ترتيب اذهان عمومي داخل كش��ور را به خارج از 
درگيري نظامي اين كشور در سوريه، سوق دهد. تركيه در 
تالش براي انحراف افكار عمومي جامعه خود از مشكالتي 
است كه دولتمردان اين كشور به آنها دامن زده اند. تركيه 
با به راه انداختن تنش در درياي مديترانه و درياي اژه در 
نظر دارد نقش مهمي در اين منطقه را ايفا كند و با سهيم 
ش��دن در منابع نفت و گاز، به نقش آفريني خود در روند 

اوضاع سياسي و اقتصادي اين منطقه ادامه دهد. 

ساراتوف؛ ٨٦٥ كيلومتر
آن طرف تر از ميدان سرخ

تركيه و يونان؛ ادامه 
بي اعتمادي ها 

محمود   فاضلياحمد   وخشيته

ايتاليا

امريكا

محمد بن سلمان  به لندن رفت

شاهزاده و  »مي« و ملكه

 مناقصه عمومي دو مرحله اي
 توام با ارزيابي كيفي تأمين پيچ و مهره 

ش�ركت پتروش�يمی جم در نظر دارد تأمين پيچ و مهره مورد نياز مجتمع خود را  براس�اس شرایط مندرج در مدارک و اسناد و از طریق مناقصه، به تأمين كننده واجد شرایط 
واگذار نماید. 

96-JPC-45 :شماره مناقصه   - 
- دستگاه نظارت: اداره تعميرات مكانيك شركت پتروشيمی جم

- مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 150.000.000 )یكصد و پنجاه ميليون( ریال 
- سایر اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.

- شركت پتروشيمي جم در رد یا قبول هر یك یا تمام پيشنهادها بدون آنكه محتاج به ذكر دليل باشد مختار است.
- دریافت اسناد: تأمين كنندگان واجد شرایط مي توانند پس از انتشار آگهي دردو نوبت، نسبت به دریافت اسناد مناقصه با در دست داشتن معرفينامه و كارت شناسائي، تا پایان 
وقت اداري روز شنبه )ساعت 16/00( مورخه 96/12/26 )به آدرس دفتر مركزي شركت پتروشيمي جم واقع در تهران، طبقه سوم، بخش مناقصات واحد تداركات( اقدام نمایند.
- تحویل پاكات: اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تكميل، امضا و ممهور شود و حداكثر تا پایان وقت اداري روز سه شنبه )ساعت 16/00( مورخه 97/01/21 نسبت به تحویل 

پاكات الف، ب، ج و د)ارزیابي كيفي( بصورت یكجا و در پاكات جداگانه به دفتر كميسيون معامالت واقع در دفتر مركزي طبقه چهارم اقدام نمایند. 
بدیهي است به پيشنهاداتي كه پس از این تاریخ ارائه گردد هيچگونه ترتيب اثري داده نخواهد شد.
همچنين درصورت كسب امتياز الزم در ارزیابي ها نسبت به بازگشائي پاكات مالي اقدام مي گردد.

- نشاني دفتر مركزي: تهران، خيابان توانير، خيابان نظامي گنجوي، روبروي شهرداري منطقه 6، پالک 27
- تلفن تماس : 021-88656482-7 

- نمابر: 88771426-021           تأیيد وصول نمابر: 88654545 داخلي 132 و 133

روابط عمومي پتروشيمي جم 

شهاب   شهسواري

نشست وزراي خارجه ايران، تركيه، 
گرجستان و آذربايجان در باكو 

رس��انه جمه��وري آذربايجان ب��ه نقل از س��فارت 
جمهوري اسالمي ايران در باكو، از نشست چهارجانبه 
وزراي خارجه ايران، آذربايجان، تركيه و گرجس��تان 
خبر داد. در گ��زارش خبرگزاري »آپا« آمده اس��ت: 
»س��فارت ايران در )جمه��وري( آذربايج��ان به آپا 
گفت كه قرار اس��ت 15 مارس )24 اسفند( نشست 
چهارجانبه بي��ن وزراي خارجه اي��ران، آذربايجان، 
تركيه و گرجس��تان در باكو برگزار  ش��ود«. سفارت 
تهران در باكو اعالم كرده كه محمدجواد ظريف براي 
ش��ركت در اين نشس��ت به باكو، پايتخت جمهوري 

آذربايجان سفر خواهد كرد.

خبر آخر

Reuters


