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»بهار ُترک«
بازی جدید اردوغان!

فرشاد گلزاری

»کســانی که در توهم به حاشیه راندن ما از 
طریق اعمال تحریم هستند، بدانند که ترکیه 
خاورمیانه، بالکان یا آمریکای جنوبی نیست!«. 
این عبارت قســمتی از ســخنان رجب طیب 
اردوغان، در جریان فعالیت های »هفته ابتکار 
ترکیه« در شهر استانبول است که رسماً ایاالت 
متحده و برخی از متحــدان اروپایی آن را مورد 
تهدید قرار داده و به خوبی نشان می دهد که مرد 
شماره یک آک سارای این روزها به شدت بی قرار 
و عصبانی اســت. باید متوجه بود که عصبانیت 

اردوغان دو دلیل مهم دارد:
1-پیروزی نامزد حزب جمهوریخواه خلق 

)CHP( در انتخابات محلی ترکیه 
2-ادامــه تحریــم آمریــکا و چالش های 

منطقه ای میان آنکارا – واشنگتن
در مــورد اول باید متوجه بــود که اردوغان 
به هیچ وجه نمی توانــد بپذیرد که نامزد حزب 
رقیب )حزب جمهوریخواه خلــق( به رهبری 
کمال قلیچداراوغلو در انتخابات محلی توانسته 
حداکثر آرا را در اســتانبول به نفــع خود رقم 
بزند. اصل ماجرا از آنجا شــروع شد که پس از 
اعالم نتایج انتخابات محلی توسط کمیسیون 
انتخابات ترکیه، »حزب عدالت و توســعه« به 
رهبری اردوغان اواکنش های گســترده ای در 
فضای مجازی و محیطی به خروجی انتخابات 
داشتند. تا جایی که افزایش دامنه این انتقادها 
موجب شد تا کمیسیون مذکور پیروزی تعدادی 
از نامزدهای انتخابات شــهرداری ها را لغو کند 
و همین مســاله مجدداً اعمال فشارهای دولت 
ترکیه پس از کودتای 2016 را به تصویر کشید. 
در این میان شــورای عالی انتخابــات ترکیه با 
توجه به اعتراض حزب حاکم عدالت و توسعه، 
دستور بازشــماری آرا را صادر کرد، اما باز هم 
»اکــرم امام اوغلو« نامزد حزب اپوزیســیونی 
جمهوری خواه خلق به عنوان پیروز زورآزمایی 

سیاسی معرفی شد.
پس از اعــالم نتایج بازشــماری، نزدیکان 
اردوغان و همچنین چهره های شــناخته شده 
حزب عدالت و توسعه مانند »بن علی یلدیریم« 
یــک گام فراتر گذاشــتند و بــرای دومین بار 
درخواســت لغو نتیجه انتخابات شــهرداری 
اســتانبول و برگزاری مجدد این رای گیری را 
به کمیتــه عالی انتخابات ترکیــه ارائه کردند. 
این رفتــار اردوغان و هم قطاران آن ریشــه در 
تمامیت گرایی حزبی دارد که در بســیاری از 
ماجراها شاهد تکرار این تفکر بودیم. به عنوان 
مثال در قضیه تدوین قانون اساســی جدید یا 
اخراج هزاران تــن از کارمند های ترکیه به ظن 
ارتباط با جریان »فتح اهلل گولن« به وضوح دیدیم 
که اردوغان و چهره های سطح یک حزب عدالت 
و توسعه با اســتفاده از »تئوری برچسب زنی« 
تمام مخالفان خود که حتی اندیشه شــان را به 
زبان نیاورده بودند، راهی زندان شــدند و حتی 
حقوق اجتماعی آنها به صورت کامل قطع شد! 

اردوغان خود را یکتــا رئیس جمهور ترکیه 
می داند که متاسفانه همین تفکر در برخورد با 
»طیف کمالیست ها« به وضوح دیده می شود. 
نکته اساســی این اســت که بنیانگذار حزب 
جمهوریخواه خلق )CHP(،  آتاترک بود و این 
جریان سیاسی قدیم ترکیه میراث کسی است 
که تمام مردم ساکن بر ســرزمین عثمانی او را 
منجی خود و فرزندانشان می دانند. حال اردوغان 
در این میان نه تنها به دنبال بایکوت این جریان 
اســت، بلکه قصد دارد خــود را به عنوان چهرة 
محبوب تر از آتاترک تثبیت کنــد و در عرصه 
خارجی هم به رقبای خود )خصوصاً عربستان 
سعودی( بفهماند که اسالم واقعی یعنی ترکیه 

و بهترین تفکر سیاسی یعنی عدالت و توسعه!
اما بخش دوم بی قراری و عصبانیت اردوغان 
به چالش های جدید سیاســت خارجی ترکیه 
بر می گردد. او اخیراً اظهار کرده »برخی همچنان 
به بهار تُرک چشــم دوخته اند حال آنکه به هر 
مکانی که وارد شــدند، بهار آن را به زمستانی 
ســخت تبدیل کردند«. طرِف این مدل سخن 
گفتن دقیقاً ایاالت متحــده و برخی متحدین 
اروپایی آن است؛ چراکه در بخشی دیگر صریحا 
به استنکاف واشنگتن از برآورده کردن نیازهای 
دفاعی آمریکا اشاره می کند. این بدان معناست 
که آنکارا همچنان بر سر دوراهی روابط نظامی 
و تسلیحاتی با روسیه و آمریکا قرار دارد و پرونده 
ســوریه )با تمرکز بر کردهــای تحت حمایت 
آمریکا( یکی از نمونه هــای دیگر اختالف ها به 
شــمار می رود. بنابراین لفظ »بهار تُرک« ابزار 
جدیدی است که اردوغان برای موج سازی در 
سیاست داخلی و خارجی استفاده خواهد کرد.       

یادداشت 

سیدمحمد میرزامحمدزاده

یک مادر باردار فلسطینی و فرزند 
یک ســاله اش در جریــان موجی از 
حمالت هوایی رژیم صهیونیســتی 
به نوار غزه کشــته شدند؛ حمالتی که 
آرامش شکننده یک ماهه این منطقه 

تحت محاصره را از بین برد.
حمالت شامگاه یکشنبه )پانزدهم 
ازدیبهشــت ماه( پــس از آن صورت 
گرفت که حماس کنترل غــزه را در 
اختیار دارد و جنبش جهاد اســالمی 
فلســطین بیش از 200 موشک را به 
سمت شهر ها و روســتاهای جنوب 

سرزمین های اشغالی شلیک کردند.
به گفته وزارت سالمت غزه حداقل 
سه فلسطینی شامل یک مادر، نوزاد و 
یک مرد 22 ســاله با نام عماد نصیر در 
حمالت هوایی به شهادت رسیدند و در 
همین حال 13 نفر دیگر زخمی شدند.

از طــرف دیگــر ترکش هــای 
موشک های غزه منجر به زخمی شدن 
دو صهیونیست شد که یکی از آن ها یک 

پیرزن 80 ساله بود.
بر اســاس ادعــای ارتــش رژیم 
صهیونیستی، این تنش روز جمعه پس 
از زخمی شدن دو سرباز صهیونیست، 
به وســیله گلوله تک تیرانداز جنبش 
جهاد اســالمی در مرز دو کشور آغاز 
شــد؛ پس از آن حملــه هوایی رژیم 
صهیونیســتی به منظور انتقام گیری 
منجر به شهادت دو جهادگرای حماس 

شد.
دو فلســطینی دیگر نیز در حین 
اعتــراض در نزدیکــی دیــوار حائل 

از ســوی ســربازان صهیونیستی به 
شهادت رسیدند و پس از آن روز شنبه 
)چهاردهم اردیبهشت ماه( حماس و 
جهاد اسالمی این کشتار بی رحمانه را 

با شلیک موشک پاسخ دادند.
این دو گروه در بیانیه ای وعده دادند 
که در صــورت ادامه گســتاخی های 
رژیم صهیونیستی، واکنشی وسیع تر 
و دردناک تر را به کار می گیرند. نیروی 
هوایی رژیم اشغالگر با حمالت هوایی 
و شــلیک تانک ها به سمت 30 هدف 
متعلق به دو گروه، حمالت موشکی را 

پاسخ دادند.
وضعیت خطرناک

انفجارها در شــهر غــزه در حالی 
صورت گرفت کــه خیابان ها مملو از 
جمعیت مردم عــادی در حال خرید 
روزانه به منظور آمادگی برای ماه رمضان 
بودند و مردم هراســان اقــدام به پناه  

گرفتن کردند.
ابتســام ابوعرار، عموی کودک 14 
ماهه به شهادت رسیده گفت: هواپیمای 
صهیونیست موشکی را شلیک کرد به 
نزدیکی خانه اصابت کرد و ترکشش وارد 
خانه شــد و طفل بیچاره را به شهادت 

رساند.
وزارت ســالمت غزه اعالم کرد که 
مادر 37 ساله این کودک با نام فلسطین 
ابوعرار، چند ساعت بعد به دلیل شدت 
جراحات جــان خود را از دســت داد. 
سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در 

اینباره اظهار نظری نکرد.
آن طــرف مــرز، صــدای آژیــر 
صهیونیســت ها را وارد به ترک خانه 
و  رفتن به پناهگاه هــا کرد و در همین 
حال صــدای انفجار موشــک هایی 
که ساقط می شــدند از باالی سر افراد 
شنیده می شد. در همین حال جاناتان 

کانریکاس، سخنگوی ارتش اشغالگر 
عنوان کرد که آمادگی تشدید حمالت 
را دارند. اتحادیه اروپا اواخر روز شنبه، 
خواســتار  تنش زدای هرچه سریع تر 
شد و  حمایت خود از تالش های مصر 
و ســازمان ملل متحد برای رفع این 

وضعیت، اعالم کرد.
ماجا کویجانکیک، ســخن گوی 

اتحادیه اروپا گفت: موشــک هایی که 
به سمت سرزمین اشــغالی از نوار غزه 
شلیک می شــوند باید سریعاً متوقف 
شوند. تنش زادیی از این شرایط بغرنج 
بایــد زودتر صورت بگیــرد تا زندگی 

شهروندان بی گناه در امان بماند.
وی در بیانیــه خــود ادامــه داد: 
صهیونیست ها و فلســطینیان هر دو 
حق دارند که در صلح، امنیت و کرامت 

زندگی کنند.
وساطت مصر

شعله ور شــدن این کشمش ها که 
بنیامین نتانیاهو را وادار ساخت سران 
امنیتی خود را گرد آورد، درست چند 
روز قبل از آغاز ماه رمضان و همچنین 
جشن روز استقالل رژیم صهیونیستی 

صورت گرفت.
رژیم اشــغالگر همچنین در حال 
آماده ســازی تل آویو برای برگزاری 
رویداد رقابت فینال موســیقی اروپا 
موســوم به یوروویژن 2019 برای دو 

هفته آینده است.
هری فاوســت، خبرنگار الجزیره 
در گــزارش از بیت المقدس گفت که 
آخرین دور از ایــن منازعات در نقطه 
سیاسی حساسی برای صهیونیست ها 

رخ داده است.
ال  حتمــا ا گفــت:  وســت  فا
صهیونیســت ها این منازعه را به یک 
جنگ تمــام عیار نکشــانند؛ چرا که 
نگرانی هایــی از رویدادهای پیش رو 
وجود دارد و شــاید همانطــور که در 
آخریــن دور از منازعــات نظامی در 
اوایل ماه آوریل وعده داده بود به صلح 

بچسبد.
صهیونیست ها و مصر پس از آنکه 
حماس در سال 2007 کنترل نوار غزه 
را در اختیار گرفــت، محاصره ای فلج 

کننده علیه این منطقه اعمال کردند.
به دنبال جنگ های ســنگین در 
اواخر ماه مــارس )اوایل فروردین ماه( 
رژیم صهیونیســتی موافقت کرد که 
محاصره را در ازای توقف پرتاب موشک، 
تسهیل کند.  این تسهیل شامل افزایش 
محدوده مجاز ماهیگیری در ســاحل 
غزه، افزایــش واردات به غزه و اجازه به 
کشور حاشیه خلیج فارس قطر برای 
ارسال کمک به این منطقه بحران زده 
می شد. اما در هفته جاری، در واکنش 
به شلیک موشک، رژیم صهیونیستی 
دوباره منطقه ماهیگیــری را محدود 
کرد و  پس از تیراندازی روز شنبه کلیه 
عبور و مرورها به این منطقه را قطع کرد.

نزدیک به دو میلیون فلسطینی در 
غزه زندگی می کنند که اقتصادشان 
به دلیل محاصره دچار بحران شــده و 

کمک های خارجی نیز اخیراً متوقف 
شده است. بر اساس اعالم بانک جهانی 
نرخ بیکاری به 52 درصد رسیده و فقر 

کامال شایع است.
رژیم صهیونیستی عنوان می کند 
کــه محاصره بــرای جلوگیــری به 
دستیابی حماس به تسلیحاتی که از 
ســال 2017 با ورود حماس منجر به 
سه جنگ در غزه شده،  الزم و ضروری 

است.
حماس روز پنج شــنبه )دوازدهم 
اردیبهشــت ماه( گفته بود که یحیی 
سینوار، یکی از رهبران حماس برای 
مذاکره به منظور حفظ صلح و تسهیل 

محاصره به قاهره سفر کرده است.
مخیمر ابو سدا، استاد علوم سیاسی 
در دانشــگاه االزهر در نوار غزه گفت 
که این وظیفه صهیونیســت ها است 
که توافق پس از جنگ مــاه مارس را 

اجرایی کند.
وی به الجزیره گفت که این تقصیر 
دولت صهیونیستی است که به اجرای 

تعهدات پایبند نبوده است.
آخرین خبر ها حاکی از شــهادت 
9 فلسطینی و جراحت ده ها نفر است. 
محمــود عبارس رئیس  تشــکیالت 
خودگردان فلسطین نیز حمالت چند 
روز گذشته رژیم صهیونیستی علیه نوار 
غزه را محکوم کرد و خواهان حمایت 
جامعه بین الملل از فلسطینی ها شد تا 
رژیم صهیونیستی نتواند با آسودگی 
اقــدام به کشــتار بی رحمانــه مردم 
فلســطین کند. وی گفت: سکوت در 
برابر جنایات رژیم صهیونیستی و نقض 
قوانین بین المللی باعث می شود آنها 
برای ارتکاب جنایات بیشــتر ترغیب 

شوند.
ســعید ابوعلی، معــاون دبیرکل 
اتحادیه عرب نیز از جامعه بین الملل 
خواســتار اعمــال فشــار بــر رژیم 
صهیونیستی شد و از آن ها خواست که 

دست از سکوت بردارد.

نوار غزه  به عرصه تاخت وتاز جنگنده های صهیونیستی تبدیل شده است

ادامه کشتار بی رحمانه  مردم فلسطین 

خبر

خدیجه عالمه زاده

رابطه بین ترامــپ و جان بولتون، مشــاور امنیتی وی، با 
افزایش تنش ها در ونزوئال در آزمون قرار می گیرد.

به نوشــته پایگاه خبری هیل آمریکا، هفته گذشته جان 
بولتون از مداخله نظامی در کشــور آمریکای جنوبی، برای 
متوقف کردن رئیس جمهور نیکالس مــادورو حمایت کرد. 
درواقع مادورو چالشی برای ترامپ به حساب می آید؛ کسی که 
تا به امروز در تالش برای کاهش درگیری های نظامی موجود و 

اجتناب از موارد جدید جنگ بوده است.
در حالی که ترامپ گفته همه گزینه ها برای ونزوئال روی 
میز اســت، بولتون به عنوان چهره جنگــی در انظار عمومی 

شناخته می شود.
روز جمعه )سیزدهم اردیبهشت ماه( بولتون برای بحث در 
مورد وضعیت ونزوئال، با مایک پمپئو، وزیر امور خارجه و پاتریک 

شاناهان وزیر دفاع در پنتاگون مالقات کرد.
اما ترامــپ مدت ها پیش اعالم کرد که ایــاالت متحده با 
دیگر کشورها کاری ندارد. او خواستار پایان دادن به جنگ در 
افغانستان شد و صدها تن از نیروهای ایاالت متحده را از خاک 

سوریه خارج کرده است.

حاال این دو مکتب فکری مداخله خارجی در آمریکا به اوج 
تقابل خود در داخل آمریکا در موضوع ونزوئال رسیده است و دو 

طرف در حال ارزیابی یکدیگر هستند.
پل دبلیو پســنر، کارشناس مســائل ونزوئال در دانشگاه 
کالرک می گوید که دولت به چند دسته تقسیم شده است. از 
سویی ترامپ عالقه مند به لفاظی های بولتون است؛ اما از طرفی 

عالقه ای به مداخله نظامی در ونزوئال ندارد.
پسنر در ادامه افزود: رئیس جمهور تالش دارد تدبیری را 
بیندیشد که فکر می کند به لحاظ سیاست  داخلی به او کمک 

کند، اما درواقع او درنهایت امر نمی خواهد ماشه را بکشد.
از ســوی دیگر ویلیام لگو گراند، اســتاد دانشگاه آمریکا، 
متخصص در زمینه سیاست خارجه آمریکا و امریکای التین 
گفت؛ بیش از آن چه کاخ سفید اظهار دارد، در مسائل ونزوئال 

تحت تاثیر بولتون و نظراتش است.
لئو گراند در ادامه افزود: من فکر می کنم که جای شــکی 
وجود ندارد که جان بولتون گرداننده سیاست آمریکا در قبال 
ونزوئال، در  محافل عمومی و احتماالً در مباحث خصوصی است. 
اظهارنظرهای ترامپ در مورد ونزوئال،  احتماال از دانشــنامه 

بولتون برخاسته است.
کاخ سفید روز جمعه )سیزدهم اردیبهشت ماه( گفت که 

ترامپ و مشاور امنیت ملی کشور هر دو در تالش برای دستیابی 
به هدف مشترک هستند.

گرت مارکوییز، سخنگوی شورای امنیت ملی، در بیانیه ای 
به پایگاه خبری هیل گفت: بولتون استراتژی رئیس جمهور را 
برای حداکثر فشار برای دستیابی به روند صلح و دموکراسی در 

ونزوئال اجرا خواهد کرد.
خوان گوایدو، رهبر مخالفان ونزوئال هفته گذشته، حامیان 
خود را به خیابان ها کشاند و از ارتش ونزوئال خواست تا از حمایت 

مادورو دست بردارد.
از سوی دیگر کاخ سفید که خوان گوایدو را رئیس جمهور 
موقت ونزوئال می شناسد امیدوار بود این قیام نقطه عطفی در 
سرنگونی مادورو که یکی از اهداف مهم سیاست خارجی دولت 

آمریکا است، بشود.
با این وجود، تمام تالش های گوایدو پس از آن که رهبران 

ارشد ارتش ونزوئال از وی حمایت نکردند، شکست خورد.
روز سه شنبه )دهم اردیبهشت ماه( در جریان اعتراضات 
خیابانی ونزوئال، بولتون به خبرنگاران گفت که هدف اصلی ما 
انتقال صلح آمیز قدرت است اما مجددا اعالم می کنم همان طور 
که رئیس جمهور ترامپ گفته است برای ونزوئال همه گزینه ها 
بر روی میز وجود دارد. یک روز بعد، پمپئو به شــبکه خبری 
فاکس نیوز گفت که اگر اقدام نظامی الزم باشد، این همان کاری 

است که ایاالت متحده انجام خواهد داد.
شــاناهان معاون وزیر دفاع ایاالت متحــده، روز جمعه 
)سیزدهم اردیبهشــت ماه( به خبرنگاران گفت که بولتون و 
پمپئو در دیدار با کریگ فالر، رئیس فرماندهی جنوب ایاالت 

متحده، در مورد مسائل ونزوئال و مشــاهدات فالر با یکدیگر 
مذاکره کردند.

در واقع این ها تصمیم هایی بــرای برنامه ریزی های ما و 
توصیه هایی برای پیشبرد و هماهنگی بیشتر بود. ما گزینه های 

جامعی طراحی شده برای شرایط خاص مدنظر داریم.
شــاناهان گفت که اگر وضعیت بی ثبــات در ونزوئال یک 
خطر امنیتی برای ایاالت متحده باشــد که درنهایت موجب 
شود تا مداخله نظامی را ضروری بدانیم، ما این گزینه را در نظر 

خواهیم گرفت.
از طرفی برخی کارشناســان بر این باورنــد که برگزاری 
جلسات بیشتر بر سر مسائل ونزوئال، برای خودنمایی است و 

قدمی به سوی اقدامات نظامی محسوب نمی شود.
لئو گراند گفت: تهدیداتی که برای مداخله نظامی، صورت 
می گیرد، الزاماً گزینه بر روی میز نیســت و من این گونه فکر 
می کنم که  فقط بخشی از مبارزات روانشناختی برای هدف 

قرار دادن ارتش ونزوئال است.
رایان برگ متخصص آمریکای التیــن در زمینه حقوق 
در موسسه آمریکن انترپرایز، جلســه روز جمعه )سیزدهم 
اردیبهشت ماه( را تالشی برای کنترل دوباره موقعیت از سوی 

آمریکا توصیف کرد.
او در ادامه افزود، مقامات دولت آمریکا در روز پنجشــنبه 
)دوازدهم اردیبهشت ماه( از خواب بیدار شدند و فکر کردند که 
اوضاع آنطور که به دنبالش هستند پیش نمی رود؛ و من فکر 
می کنم شــورای ملی در حال ارزیابی مدیریت خود در رابطه 

با این موضوع است.

عیار رابطه ترامپ و بولتون محک می خورد

آزمون ونزوئال برای جنگ طلبان آمریکا

فاوست گفت: احتماال 
صهیونیست ها این 

منازعه را به یک جنگ 
تمام عیار نکشانند؛ چراکه 
نگرانی هایی از رویدادهای 
پیش رو وجود دارد و شاید 
همانطور که در آخرین دور 
از منازعات نظامی در اوایل 
ماه آوریل وعده داده بود به 

صلح بچسبد

شعله ور شدن این 
کشمش ها که بنیامین 

نتانیاهو را وادار ساخت 
سران امنیتی خود را گرد 

آورد، درست چند روز قبل از 
آغاز ماه رمضان و همچنین 

جشن روز استقالل رژیم 
صهیونیستی صورت گرفت
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