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1845- آنقدر از میانجی گری عمان خبررسانی 
ش��د فکر کردیم با میانجی گ��ری آنها احیای 
 توافق هم شکل می گیرد اما تاکنون که چنین

 نشد. )12/2(
1853- انگار بیشتر غربی ها تصمیم گرفتند به 
اوکراین کمک کنند تا در جنگ با روسیه پیروز 
شود. بی جهت که این همه پول و سالح به این 

کشور نمی دهند. )12/2(
1901- امیدواریم پس از گذشت مدتها باالخره 
علت مسمومیت های سریالی دانش آموزان در 
قم مشخص شود و خانواده ها و مردم از نگرانی 

درآیند. )12/2(
1421- م��ردم همیش��ه در طول س��الیان با 
مس��ئوالن همراهی و همدلی کردن��د اما در 
عوض از سوی مس��ئوالن جواب صبوری ها و 
 همدلی ها را نگرفتند. مسئوالن به وعده ها عمل 

نکردند. )12/2(
1445- بر مردم و کارشناسان پوشیده نیست 
که دلیل بسیاری از مشکالت؛ ناکارآمدی برخی 
مدیران اس��ت منتها نه حاضر به عذرخواهی 

هستند نه استعفا! )12/2(
1505- باید برای حل مسائل جاری و مشکالت 
متعدد مسئوالن یک شورایی تشکیل بدهند و 
با شور و مشورت راهکارهایی برای حل مسائل 

بیابند. )12/2(
آفتاب ی�زد: الحمداله وجود ش�وراها در 

کشور حاکم نیست ولی کارایی ندارد. 
1515- وعده های قش��نگی زم��ان انتخابات 
شنیدیم که خیلی به آن دلخوش شدیم اما دریغ 
و صدافسوس که هیچ کدام عملی نشد! )12/2(

1110- چرا موضوع مسمومیت های سریالی 
دانش آموزان در قم آنقدر مبهم و سوال برانگیز 

شده؟ )12/2(
1121- ظاهرا س��فیر ای��ران در چین از انتقاد 
روزنام��ه جمه��وری اس��المی به س��فر آقای 
رئیس جمهور به چین خیلی عصبانی ش��دند 
و با ادبیات تندی گفتن��د خزعبالت نگویید! 
چقدر سفیر عصبانی شدند؟ دلیلی بر این همه 

عصبانیت نبود. )12/2(
1131- سالهاس��ت بحث سوابق تحصیل در 
کنکور درحال بررسی است اما چرا باالخره این 
طرح سرانجامی نمی یابد؟ تا کی باید در تعلیق و 

سردرگمی بماند؟ )12/2(
1121- اگر دولت محترم ب��رای برون رفت از 
گره های برجامی و ایجاد تغییرات مناسبی در 
روابط بین الملل از آقای دکتر ظریف و تیم او هم 
بهره ببرد خیلی خوب است. حتما کمک  کننده 

است. )12/5(
1132- برخی ها اگر کنس��رت می گذارند چرا 
آهنگ های غمن��اک می خوانن��د و ترانه های 
 ش��اد اجرا نمی کنند. به فک��ر مخاطبین هم 

باشند. )12/5(
1152- آقای سیدحسن خمینی می گویند اگر 
گفتگو نکنیم دعوا راه می افتد دعوا هم که بشود 
کشور صدسال عقب می افتد. خیلی کلی گویی 

کردند متوجه منظورشان نشدیم! )12/5(
1209- متاسفانه ش��رایط وزیر ورزش پس از 
سانحه هوایی خوب نیست برای سالمتی ایشان 

دست به دعا می شویم. )12/5(
1302- اگر آمریکایی ها معافیت های محدودی 
برای تحریم های صدا و سیما در نظر گرفتند آیا 
این به معنای امتیازدهی آنها برای حل اختالفات 

محسوب می شود؟ )12/5(
1021- درخبرها آمده آمریکا صدا و س��یما را 
از برخی تحریم ها معاف کرده. آیا این به معنای 
تغییر رویکرد آنهاس��ت یا فق��ط یک حرکت 

نمایشی و بلوف سیاسی است؟ )12/5(
1041- وزی��ر ارتباطات گفته اس��ت: درحال 
طراحی س��یم کارتی هس��تیم که واتس��اپ و 
اینس��تاگرام را بدون فیلترش��کن باز کند. آیا 
واقعا این ادعا صحت دارد؟ ضمن اینکه اگر هم 
 چنین باش��د این برای توریست های خارجی

 است؟ )12/5(
1053- اگر تیم های ما می توانس��تند در خانه 
خود برابر حریفان بازی کنند ش��انس برد آنها 
خیلی بیشتر بود. مثال اگر تیم فوالد می توانست 
در خانه خود مقابل الهالل باز کند شانس پیروزی 
هم داشت. مدتهاست امکان میزبانی در برخی 

مسابقات از تیم های ما گرفته شده. )12/5(
1106- به خاطر حادثه ای که برای وزیر ورزش 
در سانحه سقوط هلی کوپتر افتاد بسیار متاسفیم 
و فوت مشاور ایشان را هم خدمت خانواده وی 
تسلیت عرض می کنیم. باید علت دقیق سقوط 

این هلی کوپتر مشخص شود. )12/5(
1521- جامع��ه ما افراد ب��ا تفکرات جناحی 
متفاوت وجود دارند که کامال طبیعی است اما 
اینکه برخی افراد به بهانه های مختلف به جناح 
دیگر توهین کنند و از قدرت خود برای تحمیل 
اندیش��ه خود به دیگران استفاده کنند درست 

نیست. )12/5(
1541- امام جمعه ساری گفته اند باید با موضوع 
کشف حجاب با قاطعیت برخورد شود. به نظر 
باید راهکارهای فرهنگی هم برای این موضوع با 

قاطعیت اعمال شود. )12/5(
1601- آقای رئیسی رئیس جمهور به مناسبت 
افتتاح طرح بزرگ انتقال آب به دریاچه ارومیه 
گفته اند: با توجه به این دستاوردها جوانان باید 
آینده را روشن ببینند. ایشان باید توجه کنند 
این دستاورد بزرگی است اما برای امیدوارکردن 
جوانان به آین��ده راهکارهای دیگری هم پیدا 

کنند. )12/5(
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 سفیر ایران در کویت خبر داد
برگزاری نشست تعیین

 مرز دریایی میان ایران و کویت 
در تهران

محمد ایرانی، س��فیر جمهوری اس��المی ایران 
در کوی��ت با »منصور العتیبی«، قائم مقام وزیر 
خارجه این کشور دیدار و رایزنی کرد. به گزارش 
ایس��نا، دو ط��رف در این دیدار در مورد س��ایر 
ابعاد روابط دوجانبه و زمینه های گس��ترش آن 
تبادل نظر کردند. سفیر جمهوری اسالمی ایران 
پس از این دیدار اعالم کرد: نشست تعیین مرز 
دریایی میان دو کشور همسایه در آینده نزدیک 
در تهران برگزار خواهد شد. محمد ایرانی پیش 
از ای��ن در اظهاراتی گفته بود: »روابط کش��ورم 
با دولت دوست و همس��ایه کویت پس از دوره 
س��خت کرونا به تدریج مس��یر طبیعی خود را 
بازمی یابد و شاهد برگزاری کمیسیون هایی در 
موضوعات کنس��ولی، حقوقی، گارد س��احلی و 
مقابله با مواد مخّدر بوده و این پیشرفت ها ناشی 
از اراده رهبران دو کش��ور بر تعمیق این روابط 

تاریخی است.«

بازتاب  

 الپید: 
نتانیاهو درباره توان حمله

 به ایران دروغ می گوید
نخس��ت وزیر پیش��ین رژیم صهیونیستی از 
دروغ گوی��ی بنیامین نتانیاه��و درباره توانایی 
اس��رائیل برای حمل��ه به ایران انتق��اد و او را 
تهدی��د ک��رد که دس��ت از این کار ب��ردارد. 
به گزارش ایس��نا، یائیر الپید، نخس��ت وزیر 
پیش��ین رژیم صهیونیس��تی طی پیامی در 
حس��اب کاربری خود در توئیت��ر به اظهارات 
اخیر بنیامین نتانیاهو، نخس��ت وزیر کنونی 
صهیونیس��ت ها درباره آمادگی اسرائیل برای 
حمل��ه به ایران واکنش نش��ان داد. الپید که 
اکنون یکی از س��ران احزاب اپوزیس��یون در 
س��رزمین های اش��غالی اس��ت در پیام خود 
نوش��ت: اگ��ر نتانیاهو دس��ت از دروغ گفتن 
درب��اره آمادگی )اس��رائیل( در موضوع ایران 
برن��دارد، من مجبور خواهم بود تمام خألها و 
غفلت هایی را که او مس��ئول آن بود، توضیح 
ده��م تا زمانی ک��ه او را جایگزین کنیم. وی 
ادامه داد: من به او پیشنهاد می کنم که کمتر 
درباره این موضوع صحبت و بیشتر عمل کند. 

دیپلماسی  

 اظهارنظر کرملین درباره
 سفر احتمالی اسد به روسیه

سخنگوی کرملین به اخبار منتشر شده درباره 
سفر احتمالی بشار اسد به روسیه واکنش نشان 
داد. به گزارش ایس��نا، به نقل از شبکه خبری 
روس��یا الیوم، دیمیتری پس��کوف، سخنگوی 
کرملین درباره سفر احتمالی بشار اسد، رئیس 
جمهوری س��وریه به روس��یه گفت: بسیاری از 
س��فرهای رسمی طبق پروتکل انجام می شود. 
همیشه همین گونه بوده است و متخصصان ما در 
امور بین المللی و وزارتخانه ها و ادارات طبق این 
پروتکل فعالیت می کنند. همانطور که می دانید 
سفرهای بین المللی را در زمان مشخص اعالم 
می کنیم و از قبل درباره آن صحبت نمی کنیم. 
قواعد امنیتی درباره سفر وجود دارد. ما همه چیز 

را در زمان مناسب اعالم می کنیم.

 خاورمیانه 

 »شاباک« مسئول حفاظت
 از خانواده نتانیاهو شد

به دنبال اتفاقات اخیر در سرزمین های اشغالی 
و محاصره همسر نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
توسط معترضان، منابع رسانه ای از سپرده شدن 
ماموریت حفاظ��ت از خانواده وی به س��ازمان 
اطالعات و امنیت داخلی رژیم اسرائیل )شاباک( 
خبر دادند. به گزارش ایسنا، سایت عبری زبان 
»ynet« اع��الم ک��رد که کمیت��ه وزارتی امور 
»ش��اباک« با انتقال مسئولیت حفاظت از ساره 
نتانیاهو، همسر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
رژیم صهیونیس��تی و دو فرزن��دش »یائیر« و 
»آونر« از یگان حفاظت دفتر نخست وزیری به 
واحد »۷30« ش��اباک موافقت کرد. این رسانه 
درباره دلیل اتخاذ این تصمیم گزارش داد که این 
اقدام درپی تظاهرات اخیر علیه طرح اصالحات 
قضائی در تل آویو و محاصره شدن ساره نتانیاهو 
در یک آرایشگاه توس��ط معترضان اتخاذ شده 
است.در همین حال، شبکه 13 تلویزیون رژیم 
صهیونیستی نیز گزارش داد که کمیته وزارتی 
امور شاباک تصمیم به تشدید حفاظت از همسر 

نتانیاهو گرفته است.

 شرق 

  افزایش سطح هشدار نظامی 
در تایوان

وزیر دفاع تایوان بر لزوم آماده باش این جزیره 
در س��ال جاری برای پیش بینی هر گونه اقدام 
ناگهان��ی ارتش چین تاکید ک��رد. به گزارش 
ایلنا به نقل از رویترز، »چیو کو-چنگ«، وزیر 
دفاع تای��وان تاکید کرد که این جزیره باید در 
سال جاری با پیش بینی هرگونه ورود ناگهانی 
ارتش چین به مناط��ق نزدیک به قلمرو خود 
در بحبوحه تشدید تنش های نظامی در سراسر 
تنگ��ه در حالت آماده باش باش��د. کیو گفت: 
»ارت��ش آزادیبخش خلق چین ممکن اس��ت 
همزمان با تقویت روابط نظامی تایپه و واشنگتن 
بهانه هایی برای ورود به مناطق نزدیک به حریم 

هوایی و دریایی تایوان پیدا کند«.

 نشست س��ازمان ملل متحد در دوحه قطر به صحنه حمالت لفظی 
هیئت های ایران و یمن علیه یکدیگر تبدیل شد.

به گزارش عصرایران، رئیس هیئت یمن در س��خنرانی خود به شدت 
از ایران انتقاد کرد و تهران را به ارس��ال "هدیه های مرگ" برای یمن 

متهم کرد.
هیئت یمن شرکت کننده در نشست سازمان ملل متحد در دوحه، از 

طرف دولت یمن مستقر در عدن حاضر شده بود.
یمن هم اکنون دارای دو دولت در صنعا و عدن است. دولت مستقر در 
صنعا به رهبری حوثی ها )انصاراهلل(، مورد حمایت ایران و علیه عربستان 
س��عودی است. ایران و س��وریه این دولت را به رسمیت می شناسند. 

دولت مستقر در عدن مورد حمایت سعودی و علیه ایران است.
دولت مستقر در عدن مخالف ایران و مورد حمایت عربستان سعودی 
اس��ت. این دولت از سوی س��ازمان ملل متحد و کشورهای جهان به 
رس��میت شناخته می شود. به همین دلیل در نشست های بین المللی 

نیز شرکت دارد.
این دو دولت در حال جنگ با یکدیگر هس��تند و هر یک،  دیگری را 
نامشروع می داند و به رسمیت نمی شناسد.ایران دولت یمن مستقر در 

عدن را به رسمیت نمی شناسد. هیئت حاضر در نشست دوحه از طرف 
دولت عدن آمده بود.

عربستان سعودی از سال 2014 با حمله نظامی به یمن باعث کشته 
ش��دن ش��مار زیادی از یمنی ها به ویژه غیرنظامیان ش��د. عربستان 
س��عودی بهان��ه جنگ علیه یم��ن را حمایت از دولت ع��دن در برابر 

حوثی ها )انصاراهلل(  می داند.
"عثمان مجلی" عضو شورای ریاست جمهوری یمن در سخنرانی خود 
در دوحه یمن ادعا کرد: "وضعیت یمن استثنایی است و از جمله دالیل 
آن، کودتا و جنگی است که شبه نظامیان تروریستی حوثی علیه ملت 

یمن آغاز کردند. ش��به نظامیانی که از سوی رژیم ایران آموزش داده 
شده اند و حمایت مالی شدند". نشست "کشورهای کمتر توسعه یافته" 

زیرنظر سازمان ملل متحد در دوحه قطر در حال برگزاری است.
 مقام دولت یمن )دولت عدن(  با اتهام زنی علیه تهران ادعا کرد: "ایران 
در کشورهای عربی، گروه های تروریستی را تاسیس کرده تا هرج و مرج 

را گسترش دهد و بر منطقه و کشورها و سرنوشت آنها سیطره یابد".
وی همچنین مدعی شد: "اقدامات خرابکارانه ایران در یمن ادامه دارد. 
تهران با ارسال پهپادها و موشک های بالستیک، برای یمن هدیه های 

مرگ ارسال می کند که ملت مان را از طریق زمین و دریا می کشد".
همچنین هیئت یمن به هنگام آغاز س��خنرانی هیئت ایرانی س��الن 

نشست را به نشانه اعتراض ترک کرد.
هیئت ایرانی به ریاس��ت محس��ن منص��وری مع��اون اجرایی رئیس 

جمهوری در این نشست مشارکت داشت.
منص��وری هم در س��خنانش در واکنش به اتهامات مقام یمنی گفت:  
"از س��خنان غیرواقعی، بی اساس و نا مس��ئوالنه فردی که به نام یمن 
سخنرانی کرد ابراز تاسف می کنم. تالش های او برای انحراف توجه ها از 

دستور کار نشست تاسف برانگیز است".

 بحث و جدل ایران و یمن در نشست سازمان ملل

 ترک نشست هنگام سخنرانی هیئت ایران

به دنبال خروج مرال آکشنر، رهبر حزب میانه رو ناسیونالیست ترکیه 
موسوم به »خوب« از ائتالف اپوزیسیون »میز شش نفره« به عنوان 
دومین حزب بزرگ این ائتالف، یک رس��انه عرب زبان از احتمال پر 
کردن شش��مین صندلی خالی این ائتالف توسط ُکردها خبر داد و 
نوش��ت که در صورت تش��کیل چنین ائتالفی شکست دادن رجب 
طی��ب اردوغان ممکن به نظر می رس��د. به گزارش ایس��نا، روزنامه 
االخبار لبنان در یادداش��تی درباره آینده ائتالف اپوزیسیون ترکیه 
پس از خروج آکشنر از آن نوشت: تردیدی نیست که تصمیم مرال 
آکش��نر، رهبر حزب خوب برای کناره گیری از ائتالف »میز ش��ش 
نفره«، زلزله ای سیاس��ی را به وجود آورد ک��ه نمی توان عواقب آن 
را برای اپوزیس��یون در انتخابات آت��ی پیش بینی کرد؛ گرچه گفته 
می شود شانس آن برای پیروزی را تا حد زیادی کاهش داده است.

علی رغم مبهم بودن دالیل این تصمیم آکش��نر ملی گرا، اما برخی 
معتقد هستند اینکه وی از نامزدی کمال قلیچداراوغلو رئیس »حزب 
م��ردم جمهوری خواه« برای ریاس��ت جمهوری حمایت نکرد، به دو 
دلیل می تواند صورت گرفته باشد؛ نخست اینکه آکشنر نمی خواهد 
نامزدی از سوی اپوزیس��یون انتخاب شود که در دور دوم انتخابات 
مورد حمایت پایگاه ُکردها قرار بگیرد و در مناسبات مختلف تاکید 
ک��رده بود که حزب ُکرد »دموکراتیک خلق ها« نمی تواند جایی در 
ائتالف اپوزیس��یون داشته باشد.دلیل دوم نیز می تواند این باشد که 
وی مخالف رئیس جمهور شدن یک »علوی« است و اجازه نمی دهد 
یک نامزد علوی مانند قلیچداراوغلو رئیس جمهور ش��ود.دلیل این 

تصمیم هر چه باشد، این گام ممکن است انحالل حزب »خوب« را 
که شکاف در صفوف آن گسترش یافته است، تسریع کند و همزمان 
راه را ب��رای حزب ُکرد »دموکراتیک خلق ه��ا« و جایگزینی آن در 
»صندلی ششم« ائتالف اپوزیسیون هموار کند و این اتفاق می تواند 

برخالف تصور آکشنر کفه ترازو را به نفع کردها متمایل کند.
اما اگر دلیل سومی نیز برای اتخاذ این تصمیم و احتمال »توطئه« 
آن با ائتالف حاکم فعلی ترکیه وجود داشته باشد، باید منتظر ماند 

و گذشت زمان آن را فاش خواهد کرد.
»عبدالقادر سلفی«، ستون نویس روزنامه »حریت« و از افراد نزدیک 
به اردوغان درباره صحت دلیل سوم بیان شده معتقد است که دعوت 
آکش��نر به ائتالف »اردوغان- دولت باغچلی« امکان پذیر نیس��ت، 
چراکه وی پنج سال پیش از حزب باغچلی جدا شده بود. به همین 
دلیل او چاره ای جز نامزد ش��دن برای ریاس��ت جمهوری از طرف 

حزب »خوب« یا نامزد کردن نماینده خود ندارد.
در نتیجه می توان گفت که کناره گیری آکشنر یک »هدیه آسمانی« 
به اردوغان تلقی می ش��ود، چراکه همزمان ب��ا صحبت ها مبنی بر 
کاهش ش��انس پیروزی وی در انتخابات پس از وقوع زلزله ویرانگر 
اخیر، این اتفاق بار دیگر ش��انس وی را برای ریاس��ت جمهوری به 

مدت پنج سال دیگر افزایش می دهد.
س��لفی می گوید: تصور درون حزب عدالت و توس��عه این است که 
اردوغان در دور اول پیروز خواهد ش��د. و ش��کی نیست که تصمیم 
آکشنر بر نتایج انتخابات پارلمانی و همچنین انتخابات شهرداری که 

یک سال دیگر برگزار می شود، تاثیر منفی خواهد گذاشت.
با این حال، ائتالف اپوزیس��یون همچنان به کنار گذاشتن اردوغان 
امیدوار است و اعضای پنجگانه آن در نشست شنبه در غیاب آکشنر، 
بر ادامه همکاری و تالش با یکدیگر و توافق با هدف پیروزی تأکید 
کردند و همچنین قرار اس��ت که طی امروز )دوش��نبه( نشستی را 

برگزار و برنامه انتخاباتی و نام نامزد خود را اعالم کنند.
»عل��ی بای��رام اوغلو«، کارش��ناس ترکی��ه ای مس��ائل اجتماعی و 
سیاسی وابسته به مخالفان اردوغان درباره تصمیم احتمالی ائتالف 
اپوزیسیون می گوید: تشکیل ائتالفی توسط پنج حزب اپوزیسیون با 

همراهی احزاب چپ و حزب دموکراتیک خلق ها بعید نیست.
وی معتقد اس��ت که در صورت تش��کیل چنین ائت��الف بزرگی و 
در س��ایه رأی های طرف های عضو ائتالف خوب که مخالف آکشنر 

هستند، می تواند شکست اردوغان را رقم بزند.
»آرس��ن چلیک« کارشناس روزنامه »ینی ش��فق« نیز در این باره 
گفت که خروج آکشنر راه را برای حزب دموکراتیک خلق ها باز کرد 
تا جای حزب خوب را در صحنه انتخابات بگیرد و ششمین شریک 

محرمانه بر سر میز شش نفره باشد.
در همین حال، »عاکف بکی« از تحلیلگران ترکیه که به مدت چند 
سال مشاور سیاسی رجب طیب اردوغان بوده، معتقد است: ائتالف 
میز شش نفره به هم نخورده و فقط به پنج عضو کاهش یافته است. 
دیگر شانس��ی برای پیروزی نامزد اپوزیسیون در دور اول انتخابات 

وجود ندارد و دعوا در دور دوم خواهد بود.

یکی از اعضای ش��ورای امنیتی و سیاس��ت خارجی دفتر ریاس��ت 
جمهوری ترکیه تاکید ک��رد، آمریکا و انگلیس نمی خواهند رئیس 
جمهور ترکیه نشس��تی را میان روس��ای جمهور روسیه و اوکراین 
میانجی گ��ری کند چرا که آن ها تمایل دارند جنگ اوکراین تا جای 
ممکن ادامه داشته باش��د. به گزارش ایسنا، چاگری ارهان، یکی از 
اعضای شورای امنیتی و سیاس��ت خارجی دفتر ریاست جمهوری 
ترکیه در مصاحبه ای با خبرگزاری اسپوتنیک گفت: آمریکا و انگلیس 
نمی خواهند ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین و والدیمیر 
پوتی��ن، همتای روس��ی اش با میانجی گری رجب طی��ب اردوغان، 
رئی��س جمهور ترکیه با یکدیگر دیدار کنند. آن ها نمی خواهند این 
س��ه نفر گردهم بیایند. آن ها می خواهند این جنگ تا جای ممکن 
ادامه داشته باشد. آن ها اصال به آینده مردم اوکراین فکر نمی کنند. 

آن ها به فکر صلح نیستند.
در همین حال، این مقام ترکیه ای معتقد است که اردوغان به تالش 
برای گردهم آوردن پوتین و زلنسکی ادامه خواهد داد. ارهان افزود: 
اردوغان تنها کسی است که می تواند به هر دو رهبر دسترسی داشته 

باش��د. فکر می کنم او می تواند راهی برای برگ��زاری دیداری میان 
پوتین و زلنس��کی پیدا کند. در این بین چی��زی که اهمیت ندارد 
عکس گرفتن و مطرح شدن به خاطر این دیدار است و تنها موضوع 
مهم دس��تیابی به نتایج ملموس است. بدون شک نخستین نتیجه 
ملموس باید یک آتش بس باش��د و بعد از آن شاید پس از مذاکرات 

دیپلماتیک، سازش و مصالحه ای حاصل شود.
اره��ان در بخش دیگری از این مصاحبه تاکید کرد که بعید اس��ت 
اردوغان پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ترکیه با بشار 

اسد، رئیس جمهور سوریه دیدار کند.
ارهان گفت: تا جایی ک��ه من اطالع دارم هیچ تاریخ و مکانی برای 
دیدار اردوغان و اسد وجود ندارد. اما احتمال برگزاری چنین نشستی 
نی��ز وجود دارد. اردوغان در اصل مخالف چنین چیزی نیس��ت. اما 
زلزله های مهی��ب اخیر همه چیز را تغیی��ر داد. تمامی برنامه های 
رئیس جمهور تغییر کرد. او سه روز در هفته را در مناطق زلزله زده 
س��پری می کند. تنها ۷4 روز تا زمان برگزاری انتخابات باقی مانده 
است. فکر نمی کنم که این امکان وجود داشته باشد که راهی برای 

دیدار اردوغان با اس��د در این مدت پیدا کنیم. شاید این دیدار پس 
از انتخابات برگزار شود.

این مش��اور اردوغان همچنین گفت، بعید اس��ت کشورهای غربی 
صادرات غالت روس��یه تحت توافق غالت دریای س��یاه را تسهیل 

کنند.
اره��ان گفت: آمریکایی ها و متحدان غربی ش��ان به همچنان تالش 
می کنن��د تا هرگون��ه درآمدزایی برای روس��یه از جمل��ه از طریق 
توافق غالت را س��خت و دش��وار کنند. اما در نهایت این یک اقدام 
بشردوس��تانه است. بنابراین، سازمان ملل باید نهایت تالش خود را 
برای جلوگیری از اعم��ال هرگونه تحریم بر این توافق غالت انجام 
دهد. این توافق ش��بیه هیچ چیز دیگ��ری از جمله صادرات نفت یا 
صادرات تسلیحات نیست. این چیزی است که جان انسان ها به آن 

بستگی دارد.
وی اف��زود: آنکارا نه تنها به خاطر ترکیه بلکه به خاطر کش��ورهای 
آفریقایی که به شدت به غالت و کودهای روسیه و اوکراین وابسته 

هستند، نهایت تالش خود را برای تمدید این توافق انجام می دهد.

یک دیپلمات ارشد سابق وزارت امور خارجه چین هشدار داد، پکن 
به دنبال افول روابطش با واشنگتن، هیچ انتخابی به جز آماده شدن 
برای یک »نزاع تمام عیار« با واش��نگتن ندارد. به گزارش ایسنا، به 
نقل از روزنامه ساوث چاینا مورنینگ پست، آن گانگ، یک دیپلمات 
ارشد سابق وزارت امور خارجه چین که 18 سال با تخصص در امور 
آمریکا در این وزارتخانه کار کرده اس��ت، اظه��ار کرد: »دیگر دوره 
پنجره ای برای باثبات ش��دن و بهبود روابط دوجانبه وجود نخواهد 

داشت.«
او در مقاله ای که در وبس��ایت China-US Focus منتشر کرد، 
نوشت: »ما باید تدارکات خود را برای یک نزاع تمام عیار بین چین 
و آمریکا تش��دید کنیم.« این اتفاقی نادر اس��ت که یک مقام سابق 
چینی به روابط چین-آمریکا به عنوان یک »نزاع« اشاره کند. پکن 
همواره گفته اس��ت، با اس��تفاده از کلمه »رقابت« برای تعریف این 
رواب��ط مخالف بوده و همچنین از آنچ��ه که »روایت های مبتنی بر 
بازی مجموع صفر« و »ذهنیت جنگ س��ردی« در قبال این روابط 

خوانده، انتقاد کرده است.
مقاله این دیپلمات ارش��د سابق چینی بعد از آن نوشته شد که ماه 
گذشته میالدی، جنجال بر سر بالون چینی لغو سفر آنتونی بلینکن 
وزیر امور خارجه آمریکا به پکن را در پی داشت. واشنگتن اعالم کرد، 
هدف از پرواز این بالون در آس��مان آمریکا، جاسوسی بوده اما چین 

گفت، این بالون صرفا یک وس��یله هواشناسی بوده که از مسیرش 
منحرف شد. آن گانگ خاطرنشان کرد، از زمانی که این حادثه روابط 
سطح باالی چین و آمریکا را مختل کرد، »مارپیچ نزولی روند مداوم 

وخامت« روابط دوجانبه غیر قابل توقف شده است.
او ادامه داد: نه فقط دیگر چشم اندازی فوری برای بروز یک چرخش 
یا یک بهبود پایدار در روابط چین-آمریکا به سمت یک مسیر اساسی 
مهم وجود ندارد، بلکه حتی احتمال بروز یک حادثه خطرناک تر در 

این روابط نیز باالتر رفته است.
آن گانگ خاطرنشان کرد، منازعات تنها در حال تشدید در حوزه های 
مختلف روابط هس��تند و به پنج خطر اصلی که ممکن است منجر 
به یک فاجعه عمده در روابط شود از جمله تنش ها در تنگه تایوان 

و احتمال فزاینده بروز تقابل های نظامی در هوا و دریا اشاره کرد.
او در ادامه به اثر س��رایتی جنگ اوکراین، سیاس��ت واش��نگتن در 
راستای قطع دسترسی صنایع فناوری های پیشرفته و التهاب دوباره 

وضعیت امنیتی در شبه جزیره کره اشاره کرد.
این دیپلمات سابق چینی گفت: این پنج خطر به مثابه بروز آشکار 
یک بحران نظام مند عظیم که در حال تسریع است، هستند و معنای 
آن ها این است که روابط آمریکا-چین وارد یک میدان مین متراکم 

شده و ممکن است هر لحظه از مسیر خارج شود.
وی افزود، سیاس��ت های آمریکا در قبال تایوان نشان دهنده تمایل 

به آماده ش��دن برای جنگ هستند. به نظر می رسد، تمام اقدامات 
واشنگتن در راستای حمایت از تایپه »دارند چین را با زور به سمت 
گرفتن ابتکار عمل افتادن در دام جنگ می برند.«او همچنین افزایش 
جاسوسی های نزدیک دوجانبه بعد از حادثه مربوط به بالون چینی 
ک��ه مدیریت فنی و ریس��ک چین و آمریکا را به چالش کش��ید را 
پیش بینی ک��رد.آن گانگ خاطرنش��ان کرد: »جن��گ ادامه دار در 
اوکرای��ن، تالش های آمریکا را با هدف تقس��یم جهان به بلوک های 
تقابلی تحت روایت جهان آزاد در برابر ائتالف مستبد را تسریع کرده 
و این می تواند بحرانی که در شبه جزیره کره مجددا در حال ظهور 
اس��ت را به میزان قابل توجهی از کنترل خارج کند.«این دیپلمات 
چین��ی تاکید کرد، پیامدهای قطع دسترس��ی ش��رکت های حوزه 
فناوری پیش��رفته عالوه بر تاثیر گذاش��تن بر حلقه های مربوطه در 
روابط خارجی، بر هر دو کشور در سطح خرد و کالن تأثیر می گذارد.

او افزود که اثرات آن در فعالیت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 
گرفت��ه تا تجارت و معیش��ت فردی احس��اس می ش��ود. آن گانگ 
خاطرنشان کرد: »این رویه، نظام اقتصادی جهان را در معرض خطر 
چند تکه شدن قرار خواهد داد و هسته اصلی یک جنگ سرد جدید 
با پیامدهایی گس��ترده تر و فراگیرتر از تقابل نظامی را بنا گذاشته و 
به این شکل، مسیر تمدن بشری را تغییر می دهد.« وی بیان داشت، 
ی��ک دوره طوالنی گفتگو، تماس و درگیری درهم تنیده بین چین 
و آمریکا در ضمن »رقابتی در همه چیز و همه وقت« وجود خواهد 
داشت. او نتیجه گیری کرد: »رقابت بر مبنای خرید، عزم و شجاعت 
است. کسی که امتیاز بیشتری در تمامی این سه بخش کسب کند، 

محبوب دوران خواهد شد.«

 رها شدن بازار مسکن
ادامه از صفحه اول:

اکنون بخش مهمی از تورم در ایران مربوط به مس��کن اس��ت و 
مس��کن در بهای تمام ش��ده تمام کاالها و خدمات نقش دارد. 
طرحی که بتواند منافع تم��ام طرف های این بازار را تامین کند، 
کمتر دیده شده است. اما طرح بهای تمام شده می تواند منافع همه 
را تامین کند و این بحران ملی را برای همیش��ه مهار کند. اکنون 
بر اساس آمارهای رسمی، هزینه ساخت هر متر مربع مسکن در 
طرح نهضت ملی مسکن ۷ تا ۸ میلیون تومان است. بدون شک 
پیمانکاران این طرح سود خودشان را حساب کرده اند. از سوی 
 دیگر عرف معمول و میانگین در بازار مش��ارکت در س��اخت،

 ۵۰ درصدی است و ۵۰ درصد واحدهای احداثی سهم صاحب 
زمین و ۵۰ درصد هم سهم سازنده است و چنانچه هزینه ساخت 
هر متر مس��کن ۸ میلیون در نظر گرفته ش��ود، هزینه زمین هم ۸ 
میلیون و در مجموع میشود ۱۶ میلیون تومان. حال آنکه بسته به 
مرغوبیت و موقعیت زمین ممکن اس��ت درصد مشارکت تغییر 
کند. در بیش از ۹۰ درصد زمینهای ایران مشارکت ۱۰به ۹۰ هم 
برای سازنده صرفه اقتصادی ندارد. در هر صورت در مشارکت 
۴۰ به ۶۰ هم زمانی که هزینه ساخت ۸ میلیون تومان باشد، بهای 
تمام ش��ده متری ۲۰ میلیون تومان می شود و سهم صاحب زمین 

متری دوازده میلیون تومان می شود.
در مش��ارکت ۳۰ به ۷۰ هم در صورتی که زمین بی کیفیت باشد 
و موقعیت مناس��بی نداشته باشد، با همان هزینه ۸ میلیونی برای 

ساخت هر متر مربع مسکن، بهای تمام شده می شود ۳/۱۱ میلیون 
تومان. ما اکنون به ش��دت نیازمند قانونگذاری در بخش مسکن 
هستیم. لیکن بعید میدانم نمایندگان محترم مردم جرات و جسارت 
الزم برای مقابله با مافیای مسکن را داشته باشند. مسکن بیش از 
آنکه یک کاالی اقتصادی باش��د، یک کاالی اجتماعی با تبعات 
گس��ترده اس��ت. اکنون به خاطر قیمت گذاری رها شده، صنعت 
س��اختمان در بدترین ش��رایط قرار گرفته و سی میلیون مستاجر 
ایرانی به ش��دت تحت فش��ار قرار گرفته اند و ناراضی هس��تند. 
اکنون هر قانونی که وضع می ش��ود، به سادگی بهانه ای می شود 
برای افزایش قیمت. قانون مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر 
خانه های لوکس دو قانون کامال ناکارآمد و در حقیقت مس��خره 

کردن قانون بود.

ُکردها، کرسی خالی در ائتالف ضد اردوغان را پر می کنند

  مشاور اردوغان: 

 دیپلمات سابق چینی: 

 آمریکا و انگلیس نمی خواهند اردوغان برای دیدار پوتین-زلنسکی میانجی گری کند

چین و آمریکا به سمت یک دوره طوالنی نزاع می روند


