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شهادت رئیسعلی دلواری ( 1333ه ق)

رئیسعلی دلواری ( ۱۲شهریور )۱۲۹۴مبارز
مشروطهخواه و رهبر قیام مردم جنوب در تنگستان و
بوشهر علیه نیروهای بریتانیا در دوره جنگ جهانی
اول بود .دلواری شب  ۲۳شوال  ۱۳۳۳قمری هنگام
شبیخون به نیروهای انگلیسی ،به شهادت رسید.پیکر
او در جوار حرم علی بن ابیطالب در وادیالسالم دفن
شده است .سالروز شهادت او به عنوان «روز ملی مبارزه
با استعمار» نامگذاری شده است.

قیمت بنزین
باالتر از
محبوبیتبایدن!

«آنی بلک» عضو
جمهوریخواه مجمع
نوادا ،در صفحه
توییتر خود کاهش
بیسابقهمحبوبیت
رئیسجمهورآمریکا
طبقنظرسنجیهای
انجام شده را به باد
تمسخر گرفت و با
اشاره به این موضوع
نوشت« :به زودی
قیمت بنزین از
میزانمحبوبیتجو
بایدن باالتر خواهد
رفت» .گفتنی است
میزانمحبوبیت
بایدن با۳۹درصد
به پایینترین حد
خود از زمان آغاز
ریاستجمهوری
تاکنون رسیده و
رکورد تازهای را به
ثبت رسانده است.

جهان

زینب اصغریان پــس از
چندین سال روابط تنشآلود
میان ترکیه و رژ ی ــم اشغالگر
صهیونیستی ،مناسبات دو
کشورظاهرا ًچندوقتیمیشود
که وارد ماه عسل دوبــاره شده
اســت؛ نمود اصلی آن ،سفر اسحاق هرتزوگ،
رئیسرژیم صهیونیستی به آنکارا در اواخر سال
گذشتهبود.مناسباتطرفینپسازحملهنظامیان
اسرائیل به کشتی مــاوی مرمره در سال  ۲۰۱۰به
پایینترین حد خود رسید و افزایش تنشها در
فلسطین نیز تأثیر منفی بر روابط آنکارا و تلآویو
گذاشت .اما در ادامــه رونــد بازسازی روابــط ،روز
گذشته «مولود چاووش اغلو» وزیر خارجه ترکیه به
منظور دیدار با مقامات صهیونیست وارد اراضی
اشغالی شــد .گفته مـیشــود سفر وزیرخارجه
ترکیه به اراضی اشغالی نخستین سفر یک مقام
ارشــد ترکیهای بــه تـلآویــو طــی  ۱۵ســال گذشته
محسوب میشود .همین موضوع سبب شد در
گفتوگو با دکتر هیراد مخیری ،استاد دانشگاه
و تحلیلگر مسائل بینالملل به ابعاد اهمیت این
سفر بپردازیم که در ادامه میخوانید.

◾

یهــای راه ـبــردی ترکیه و
◾آق ــای دک ـتــر ،هـمـکــار 
اسرائیل را از چند منظر میتوان مورد توجه قرار داد؟

باید از چند حوزه روابط راهبردی ترکیه و اسرائیل
را مــورد توجه قــرار داد .نخستین حــوزه بررسی
اه ــداف مشترک ترکیه و اســرائـیــل ،ژئوپلتیک
سوریه و خاورمیانه و دوم ژئوپلتیک غرب و شمال
غربی جمهوری اسالمی ایران است .سومین حوزه
اهــداف مشترک ،در بــازســازی تاریخ ترکان اغوز
آسیای میانه نهفته است .چهارمین مورد جنگ
اوکراین -روسیه است و در حوزه پنجم همکاریها؛
تعامالت آنکارا -تلآویو در شمال آفریقا وجود
دارد .امــا در ایــن م ـیــان ،بــه تضادهایی کــه این
همکاریها در مقابل منافع کشورمان به وجود
میآورد بیشتر توجه خواهیم کرد.

◾

◾ترکیه و اسرائیل چگونه منافع مشترکی را در
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«ترکیه» در ره ترکستان

سوریه برای خود تعریف کردند؟
درزمینه اهداف حوزه اول ،باید ذکر کـرد از آنجا که
ایران در سوریه در شرایط پیشـرفت قرار دارد و این
پیشرفتها به نوعی تهدید در مقابل ترکیه و رژیم
اسـرائیل اسـت ،خروج ترکیه در سـوریه شکسـت
یشـود .بنابرایـن شـاهدیم از عوامـل
محسـوب م 
همکاری چندوجهی تلآویو و آنکارا همین جبهه
سوریه و بهخصوص شـمال سوریه اسـت .از آنجا
کـه ایـران در سـوریه از لحـاظ اطالعاتـی و امنیتـی
شهـای
در جایـگاه ویـژهای قـرار دارد بهویـژه در بخ 
شـمالی سـوریه و بلندیهای جـوالن و مناطقی که
در تضاد منافع رژیم صهیونیسـتی قرار میگیرد،
ترکیـه و اسـرائیل منافـع مشـترک خـود را در ایـن
جبهـه تعریـف کردهانـد.
نباید فراموش کنیم این قبیل همکاریها از ابتدای
جنگ سـوریه و فراز و فـرود داعش در سـوریه ،بین
مقامات امنیتی اسرائیل و ترکیه برقرار بوده است
یهـا بـه اوج خـود
امـا دوسـال گذشـته ایـن همکار 
رسـیده اسـت.

◾

◾آیا حمایت از افکار تجزیهطلبانه در عراق و ایران
نیز محصول همکاری تلآویو و آنکاراست؟

در موضوع جمهوری اسالمی ایران باید به این نکته
توجه کنیم که همکاری اسرائیل-ترکیه در راستای
تضعیف منافع ایران با رویکردی جدید مشاهده
م ـیشــود و البته م ـیتــوان گفت ن ــوع تعامالت
بهگونهای است که میتوان به جنگهای هیبریدی
نظیر هدایت افکار تجزیهطلبانه ،رشد جریانهای
پانکردی و پانترکی و به وجــود آوردن تهدیدات
ز ی ـســت محیطی و ب ـهخ ـصــوص ج ـنــگ آب و
سدسازیهایمشترکترکیهورژیمصهیونیستی
اشاره کرد که علیه ایران و عراق صورت گرفته است.
از ســوی دیگر طــرحریــزی اقــدامــات تروریستی و
ت ــرور شخصیتهای نخبه نظامی و هستهای
کشورمان را شاهد هستیم که بسیاری از آنها از
مرزهای همسایگان غربی انجام شد .در باب این
همکاریهای مشترک آنکارا و تلآویو در قفقاز
جنوبی و نخجوان ،سیاست تضعیف شیعیان و
صدور شیعه صادراتی مشارکتی آنکارا-تلآویو در
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جمهوری آذربایجان و نخجوان را داریم و اقدامات
علنیعلیهشیعیانومقاماتجمهوریآذربایجان
را نیز میتوانیم در این راستا قرار دهیم.

◾

◾ترکیه و اسرائیل بحث تمدنسازی را چگونه
برنامهریزی میکنند؟

باید اذعان کرد ترکیه هم در مشارکت با اسرائیل،
اهدافنوعثمانیگراییخودکهرویایپیشبردقلمرو
تورانی است را در سر میپروراند و تمایل دارد نفوذ
خود در سمت مناطق شرقی و شمال شرقی ،قفقاز
و آسیای مرکزی را توسعه دهد و حتی میتوان از
دیگر ابعاد همکاریهای ترکیه و تل آویو را مرزهای
شمال غربی و در آینده شمال شرقی کشورمان
عنوان نمود .در نتیجهگیری نهایی میتوان گفت
این سیاستهای مشارکتگونه اسرائیل-ترکیه در
یکدههگذشته،موجبتضعیفجایگاهترکیهدر
جهان اسالم و رشد نارضایتیهای مردم ترکیه شده
است که این مسئله به دلیل همکاریهای ترکیه و
اسرائیل به وجود آمده است.
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اوجگیری تنشها در پاکستان

قدس در حالی که «عـمــرانخــان» نخستوزیر
معزول پاکستان با فراخوانی از طرفدارانش خواسته
امروز چهارشنبه تظاهرات گسترده ای را علیه دولت
برگزار کنند ،تدابیر امنیتی در اسالمآباد بهشدت
افــزایــش یافته و اخـبــاری از درگـیــری تا دستگیری
تظاهراتکنندگان در پایتخت این کشور مخابره
میشود .روز گذشته رانا ثناءهللا ،وزیر کشور پاکستان
هم با بیان اینکه برای برگزاری راهپیمایی مجوزی
داده نشده ،گفته به طــرفــداران عمرانخان اجــازه
حرکت به سمت اسالمآباد داده نخواهد شد تا از
هرج و مرج در کشور جلوگیری شود .برخی رسانهها
اعالم کردند اندکی پس از این تصمیم ،وزیر کشور
در اقــدامــی ،ارتــش را بــرای امنیت منطقه قرمز در
اسالمآباد فراخوانده است.قرار است امروز طرفداران
حزب تحریک انصاف در حمایت از عمرانخان و
مخالفت با دولــت فعلی ،راهپیمایی بزرگی به نام
«راهپیمایی آزادی» به سمت اسالمآباد برگزار و در
پایتخت تحصن کنند .انحالل پارلمان و برگزاری
فوری انتخابات زودهنگام دو مطالبه اصلی مخالفان
اس ــت .عـمــرانخــان آمریکا را دســت پشت پــرده
برکناری خود میداند.

تجمعبحرینیهادرهمبستگیبا
شیخ عیسی قاسم

صدها بحرینی به مناسبت پنجمین سالروز حمله
مأموران امنیتی به تحصن مسالمتآمیز حامیان
آیتهللا عیسی قاسم در شهرک شیعهنشین الدراز
برای اعالم همبستگی با رهبر معنوی انقالب بحرین
راهپیمایی کــردنــد .به گــزارش المیادین ،همزمان
انجمن ملی اسالمی الوفاق بحرین هم به مناسبت
سالروز فاجعه الــدراز در پیامی در حساب کاربری
توییتر خود گفت :شهدای فاجعه الدراز بزرگترین
گــواه بــر مجموعه جــرایــم بــزرگــی هستند کــه رژیــم
آلخلیفه علیه ملت بحرین مرتکب میشود.

