
نگاه روز

اكو؛ انجمن شاعران مرده
اك��و در س��ال 1343 شمس��ي، 
ب��ا معاهده  اي ميان س��ه كش��ور 
ايران، تركيه و پاكستان در ظاهر 
ب��راي همگراي��ي اقتص��ادي اما 
در واق��ع براي جلوگي��ري از نفوذ 
شوروي سابق تش��كيل شد. بعد 
از فروپاشي شوروي، هفت كشور 
ديگر از جمله افغانستان، جمهوري آذربايجان، قزاقستان، 
تركمنستان، قرقيزستان، ازبكس��تان و تاجيكستان به 
آن اضافه ش��د و حوزه جغرافيايي خ��ود را چندين برابر 
كرد و مرزهاي خود را از آس��ياي مركزي تا خليج فارس و 
از سوي ديگر، تا درياي مديترانه گسترده كرد. اين حوزه 
گسترده جغرافيايي، موقعيت عالي و استراتژيك از لحاظ 
ژئوپولتيك و اقتصادي در اختي��ار دارد. اما اكو هيچ تاثير 
مهمي در اقتصاد منطقه نداشته و در مقايسه با نهادهاي 
مشابهي مانند »آ س آن« يا »شانگهاي« وزنه اي منطقه اي 
محس��وب نمي ش��ود اما چرا اكو با اي��ن موقعيت عالي 
جغرافيايي و اين وس��عت جغرافيايي و كثرت جمعيت، 
موفقيت چش��مگيري به دست نياورده اس��ت و بودن يا 
نبودن آن تاثيري در اقتصاد كشورهاي عضو ندارد؟ پاسخ را 
در چند بند مي توان خالصه كرد: 1- مبناي اصلي تشكيل 
اكو براي مبارزه با نفوذ بلوك ش��رق در جنوب غرب آسيا 
بود و از همين جهت حمايت غ��رب را نيز با خود به دنبال 
داشت، با فروپاشي شوروي ديگر ضرورتي براي حمايت 
از اين نهاد براي غرب وجود نداش��ت و چه بس��ا در آينده 
دردسر ساز نيز مي شد بنابراين اكو در باطن خود با بحران 
هويت مواجه است. 2- هيچ گونه همگرايي سياسي ميان 
كشورهاي عضو باالخص با ورود هفت عضو جديد وجود 
ندارد و هر يك سياستي مستقل و گاه متناقضي را پيگيري 
مي كنند. به نوعي به جاي همگرايي منطقه اي به رقابت 
منطقه اي تبديل ش��ده است. كش��مكش هاي گاه به گاه 
ايران و تركيه، درگيري امنيتي افغانس��تان و پاكستان، 
مشكالت امنيتي اي كه افغانستان ناخواسته براي منطقه 
ايجاد مي كند كه عمدتا از عربستان به اين كشور تحميل 
مي شود، مبارزه تاجيكستان و تركمنستان با اسالم گراياني 
كه عمدتا مورد حماي��ت ايران و تركيه هس��تند، رقابت 
اي��ران و تركيه در رهب��ري جهان اس��الم، عقب ماندگي 
منطقه از مس��ابقه صنعتي جهاني و هزاران مشكل ديگر 
امكان هر گونه همگرايي را در اين س��ازمان گرفته است. 
3- غير از تركيه هيچ كدام از كش��ورهاي حوزه اكو داراي 
اقتصادي پويا نيس��ت. اقتصاد ايران س��ال ها تحت تاثير 
تحريم بوده، افغانستان كه بر ويرانه هاي دويست ساله از 
زمان استقالل از ايران با فقر دست به گريبان است، آسياي 
ميانه از دموكراس��ي به دور اس��ت و اين نبود دموكراسي 
خودبه خود جلوي پيش��رفت اقتص��اد را خواهد گرفت و 
دست آخر پاكستان كه هميشه با بحران دولتي ماندگار 
مواجه بوده است؛ كدام اقتصاد منطقه اي بايد به همگرايي 
منجر شود؟4- هيچ يك از كشورهاي عضو هم سياستي 
دراز مدت براي اكو در نظر ندارد. براي مثال در ايران، زمان 
رييس جمهور خاتمي، تالش هاي بسياري صورت گرفت 
اما در دول��ت احمدي نژاد به كل فراموش ش��د. در دولت 
رييس جمهور روحاني هم عمده وقت سياست خارجه را 
برجام گرفته و جايي براي س��اير مسائل باقي نمي گذارد. 
تركيه هم براي سال ها جهت عضويت در اتحاديه اروپايي 
تالش مي كرد و از حوادث آس��يا بي خبر و نس��بت به آن 
بي تفاوت بود. نسبت به بقيه اعضا هم هزاران دليل مي توان 
آورد. 5- هيچ كدام از كش��ورهاي منطق��ه هنوز قاطعانه 
نس��بت به همگرايي منطقه اي و مزاياي آن احساس نياز 
نكرده اند. فقر در افغانستان امنيت ايران را بر هم خواهد زد 
و ناامني در ايران خاورميانه را متشنج خواهد كرد. مبارزه 
كور تركيه با داعش منجر به حمالت س��ال نوي ميالدي 
استامبول شده و تندروي مذهبي در پاكستان باعث ناامني 
در افغانستان است. آسياي مركزي بدون بنادر ايران رشد 
اقتصادي نخواهند داش��ت و ايران به بازار آسياي مركزي 
محتاج است. گاز تركمنستان انرژي شمال ايران را تامين 
مي كند و برق ايران روش��نايي كابل را. با وجود اين چرا به 
همگرايي فكر نمي كنند؟ تضاده��اي عميق فرهنگي و 
اجتماعي در حوزه اكو، فرصت اقتصادي پيش رو را معطل 
گذاشته است. با ادامه اين روند عضويت در اكو تنها اتالف 
منابع است. اما اكو اين پتانسيل را دارد كه به غول نوظهور 
اقتصادي تبديل ش��ود. تنها وج��ود منابع عظيم معدني 
و نفت و گاز و توان كش��اورزي گس��ترده و ايجاد امنيت 
غذايي گواه اين ادعاست. كشورهاي عضو بايد واقعا به اين 
همگرايي منطقه اي كه باعث رشد اقتصادي و به تبع آن 
رشد فرهنگي، اجتماعي و صنعتي همه اعضا خواهد شد، 

بينديشند و وقت را بيش از اين هدر ندهند. 

احسان شمس

حال مهدي العالق، دبيركل هيات دولت عراق، نياز 
به سرمايه گذاري براي بازس��ازي عراق را بر اساس 
ارزياب��ي بانك جهاني مع��ادل 100 ميلي��ارد دالر 
عنوان كرده اس��ت. به گزارش رويت��رز دولت عراق 
157 پروژه بزرگ و كوچك را فهرس��ت كرده است 
كه در اين كنفرانس به س��ازمان ها و ش��ركت هاي 
عالقه من��د ب��ه مش��اركت و س��رمايه گذاري ارايه 
مي دهد. به گفته سلمان جميلي، وزير برنامه ريزي 
دولت عراق، پروژه هاي ارايه شده در اين كنفرانس 
ش��امل پروژه هاي بازس��ازي مناطق تخريب شده 
مانند فرودگاه موصل تا پروژه هاي ايجاد تنوع منابع 
درآمدي مي ش��ود. پروژه هايي در حوزه هاي حمل 
و نقل، كش��اورزي، صنعت و همچنين پااليش��گاه 
و پتروش��يمي از جمل��ه پروژه ه��اي پيش��نهادي 
دولت عراق ب��ه س��رمايه گذاران و كمك كنندگان 
بين المللي هستند. به گفته مصطفي هيتي، رييس 
صندوق بازسازي مناطق آس��يب ديده از عمليات 
تروريستي عراق، بيش از 138 هزار واحد مسكوني 
در عراق در طول جنگ آس��يب ديده اند كه بيش از 

نيمي از آنها كامال تخريب شدند. 
اياالت متح��ده امريكا ك��ه اعالم كرده اس��ت قرار 
نيس��ت در اجالس كويت كمكي به بازسازي عراق 
بكند، مدعي اس��ت از ابتداي س��ال 2015 تاكنون 
مجموع��ا 263 ميلي��ون دالر در زمينه بازس��ازي 
زيرس��اخت هاي تخري��ب ش��ده ع��راق، در قالب 
كمك به ثب��ات اين كش��ور هزينه ك��رده و معادل 
يك ميليارد و 700 ميليون دالر از س��ال 2014 در 
قالب كمك هاي بشردوس��تانه در اين كشور هزينه 
كرده است. جيمز جفري، س��فير پيشين امريكا در 
بغداد به رويترز مي گويد: »اينك��ه دولت ما تمايلي 
به كمك مال��ي ندارد باعث تاس��ف اس��ت و باعث 
مي ش��ود تا جايگاه ما در عراق تضعيف ش��ود.« به 
گزارش رويترز نزديك ب��ه 100 كمپاني خصوصي 
از امريكا در اين كنفرانس مش��اركت مي كنند و به 
گفته يك مقام وزارت خارج��ه تمركز اصلي امريكا 
»مش��اركت حقيقي بخش خصوصي در بازس��ازي 
عراق و ايجاد پيوند ميان بخ��ش دولتي و خصوص 

در عراق« است. 
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بهرام قاس�مي، س�خنگوي وزارت امور خارجه با اش�اره به اهميت عراق به عنوان يك كش�ور 
دوس�ت و همس�ايه ايران گفت: »دكتر محمد ج�واد ظريف، وزي�ر امور خارجه كش�ورمان در 
كنفرانس بين المللي بازس�ازي عراق به ميزباني كويت ش�ركت خواهد كرد.« قاس�مي افزود: 
»ايران از برگزاري اين كنفرانس اس�تقبال و مش�اركت جامعه بين المللي در روند بازسازي اين 
كش�ور را امري ضروري و اقدام در مسيري درس�ت مي داند و ما بر ضرورت مشاركت صادقانه و 
غيرمشروط جامعه بين المللي در اين بازسازي تاكيد داريم؛ جمهوري اسالمي ايران در حمايت 
از مردم و دولت عراق هيچ گونه ترديدي به خود راه نداده همان گونه كه در مبارزه با تروريس�م 
نيز در كنار مردم و دولت عراق بوده و خواهد بود.« سخنگوي وزارت امور خارجه در ادامه اظهار 
داشت: »جمهوري اسالمي ايران در مسير كمك به بازس�ازي و توسعه اقتصادي عراق، همانند 
ديگر حوزه هاي سياس�ي، امنيتي، نقش حمايتي و س�ازنده خود را در دوران پسا داعش ادامه 
خواهد داد.« قاسمي در پايان افزود: »هدف اين كنفرانس تجميع كمك هاي مالي منابع مختلف 
بين المللي براي بازسازي به ويژه در مناطق جنگ زده، زمينه سازي براي ارايه راه حل ريشه اي در 
منازعات داخلي، نوسازي ظرفيت هاي محلي و ملي عراق، تقويت بافت اجتماعي، ايجاد توازن 

بين روند بازسازي و برنامه آشتي ملي و جذب سرمايه گذاري خارجي است.«

ايران مانند هميشه در كنار عراق خواهد ماند

عراق

نماين��دگان رس��مي 70 كش��ور جه��ان و 1900 
كمپاني و سازمان مردم نهاد بين المللي و منطقه اي 
از دي��روز در كويت گرد هم آمده ان��د تا راهكارهاي 
كمك به بازس��ازي عراق را بررس��ي كنن��د. دو ماه 
بعد از آنكه حيدر عبادي نخس��ت وزير عراق، رسما 
پيروزي نيروهاي نظامي اين كش��ور ب��ر داعش را 
اعالم كرد و 15 س��ال بعد از اينكه اي��االت متحده 
امريكا رسما جنگ عليه عراق را آغاز كرد، نهادهاي 
عراقي از نياز اين كش��ور ب��ه 88 ت��ا 100 ميليارد 
دالري كم��ك خارجي ب��راي بازس��ازي كامل اين 
كشور س��خن مي گويند. طيف وسيعي از مقام هاي 
بين الملل��ي و منطقه اي از وزي��ر خارجه جمهوري 
اس��المي ايران، محمد جواد ظري��ف و وزير خارجه 
تركيه، مولود چاووس اوغلو گرفت��ه تا وزير خارجه 
اياالت متح��ده امريكا، رك��س تيلرس��ون، در اين 
اجالس حاضر خواهند بود. تيلرسون در حالي براي 
شركت در اين كنفرانس به كويت مي رود كه هفته 
گذش��ته خبرگزاري رويترز در گزارشي اختصاصي 
خبر داده بود اياالت متح��ده امريكا قصد ندارد هيچ 
كمكي را در اين نشس��ت براي بازسازي عراق اعالم 
كند. رياست مشترك اين نشس��ت بر عهده عراق، 
كويت، بانك جهاني، سازمان ملل متحد و اتحاديه 

اروپا خواهد بود. 
كميت��ه بين الملل��ي نج��ات در گزارش��ي ت��ازه از 

وضعيت ع��راق پس از جن��گ با داع��ش خبر داده 
اس��ت كه همچنان بي��ش از 2 ميلي��ون 600 هزار 
ش��هروند عراقي در سراس��ر اين كش��ور از شهرها 
و خانه هاي خ��ود آواره ش��ده اند و در اردوگاه هاي 
آوارگان به س��ر مي برند. بر اس��اس اي��ن گزارش از 
نزديك به 5 ميليون آواره عراقي تاكنون 3 ميليون 
و 200 ه��زار نفر ب��ه مناطقي كه از تس��لط داعش 
خارج ش��ده اند باز گردانده ش��ده اند، اما آنها نيز با 
مشكالت متعددي از جمله فقدان زيربناها، تله هاي 
انفجاري خنثي نش��ده، تنش هاي قوم��ي و تهديد 
از سوي گروه هاي مس��لح مواجه هستند. بر اساس 
يك ارزيابي از سوي سازمان ملل متحد، در موصل 
80 درص��د از محل هاي تخريب ش��ده بر اثر جنگ 
با داعش خانه هاي مردم هس��تند. آسوشيتد پرس 
در يك گ��زارش تحقيقي از كش��ته ش��دن 9000 
شهروند غيرنظامي در اين شهر در طول درگيري ها 
براي آزادس��ازي موص��ل خبر مي دهد. بر اس��اس 
گزارش ديگري كه يونيسف روز يكشنبه در آستانه 
برگزاري اجالس بازس��ازي عراق در كويت منتشر 
كرد از ه��ر چهار كودك عراقي ي��ك كودك در فقر 
به س��ر مي برد. بر اس��اس اين گزارش دست كم 4 
ميليون كودك در عراق نيازمند كمك هاي امدادي 
هستند. بر اس��اس اين گزارش از س��ال 2014 كه 
گروه داعش در عراق ظهور كرد تاكنون 150 حمله 
به مراكز آموزش��ي و 50 حمله به مراكز و پرس��نل 
بهداشتي- درماني انجام ش��ده است. در عين حال 

نيمي از م��دارس عراق ني��از به بازس��ازي دارند و 
تحصيالت بيش از 3 ميلي��ون كودك عراقي با وقفه 

مواجه شده است. 
روز اول اج��الس كوي��ت براي بازس��ازي ع��راق با 
حضور س��ازمان هاي مردم نهاد محلي و بين المللي 
برگزار شد كه به نوش��ته خبرگزاري رسمي كويت 
)كونا( اين س��ازمان ها آماده كم��ك 330 ميليون 
دالري ب��ه روند بازس��ازي ع��راق هس��تند. وزارت 
برنامه ريزي عراق پيش بيني كرده است اين كشور 
براي بازس��ازي مناطق جنگ زده در طول 3 س��ال 
نبرد ب��ا داعش نيازمن��د 88 ميلي��ارد دالر كمك و 
سرمايه گذاري اس��ت كه 22 ميليارد دالر آن فوري 
و66 ميليارد دالر در ميان مدت خواهد بود. در عين 

شهاب    شهسواري

كنفرانس سه روزه بين المللي بازسازي عراق در كويت آغاز شد

همايش 100 ميليارد دالري

آگهي مناقصه عمومي  )دو مرحله اي(

1- نام دستگاه مناقصه گزار : شركت تامين و تصفيه آب وفاضالب تهران
2- موضوع مناقصه: نگهداری و بهره برداری مخازن آب شرب ، تعمير ، نگهداری و بهره برداری  تاسيس�ات چاه های آب شرب ،نگهداری و تعميرات تجهيزات و تاسيسات سرچاهی و 
خطوط انتقال آب چاهها و مخازن ،انجام عمليات نمونه برداری و کنترل های عملکردی چاهها و مخازن ،نگهداری و بهره برداري از تاسيسات و تجهيزات الکتريکال و مکانيکال مخازن و 

چاههای آب شرب و ايستگاههای پمپاژ ،تعمير و نگهداري و بهره برداري از تاسيسات و تجهيزات ايستگاه هاي گندزدايي مناطق تهرانسر ، وردآورد واقع در منطقه 21 شهرداري تهران
3- شركت كنندگان در مناقصه مي بايستي داراي تاييد صالحيت ايمنی از وزارت تعاون ،كار ورفاه اجتماعی باشند.

4- مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه : متقاضيان شركت در مناقصه مي توانند برای دريافت اسناد مناقصه مبلغ 1.500.000)يک ميليون و پانصد هزار(ريال به شماره حساب  4303738562 نزد 
بانک ملت شعبه سازمان صنايع ملی کد 63545  به نام شرکت تامين وتصفيه آب وفاضالب تهران واريز و فيش مربوطه را با معرفي نامه معتبر حداکثرتا ساعت 16:00روز دو شنبه مورخ 96/11/30 به 
دبيرخانه بهره برداری منطقه جنوب تهران واقع در تهران ، ميدان بهمن، اتوبان شهيد تندگويان، بعد از تقاطع نواب، خيابان برادران عبدی، ضلع جنوبی پارک واليت ، بهره برداری منطقه 

جنوب، طبقه سوم )شماره تماس: 55531892( جنوب تحويل ونسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.
5- محل اعتبار : از محل اعتبارات جاري شركت

6- مبلغ برآورد قيمت : 16.187.106.500)شانزده ميليارد و يکصد و هشتاد و هفت ميليون و يکصد و شش هزار و پانصد(ريال
7- مبلغ تضمين شركت در مناقصه به ميزان 595.613.195) پانصد و نود و پنج ميليون و ششصد و سيزده هزار و يکصد و نود و پنج(ريال و به يكي از انواع ذيل مي باشد : 

- چك بانكي تضميني ، ضمانتنامه بانك�ي و يا واريز نق�دي به حساب جاري شم�اره 1-1946533-4-139 نزد بانك سينا شعبه دکترفاطمی غربی به نام شركت تامين وتصفيه آب وفاضالب تهران و به 
پيشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده و سپرده هاي مخدوش يا سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصي و نظاير آن و همچنين پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود مطلقًا 

ترتيب اثر داده نخواهد شد . 
8- جلسه توجيهی و بازديد: شرکت کنندگان ميبايست وفق تبصره 9 ماده 1 اوراق شرايط مناقصه در جلسه توجيهي ساعت 13:00 مورخ 96/12/05 در دفتر مديريت بهره برداری منطقه 
جنوب تهران واقع در: تهران ، ميدان بهمن، اتوبان شهيد تندگويان، بعد از تقاطع نواب، خيابان برادران عبدی، ضلع جنوبی پارک واليت ، بهره برداری منطقه جنوب، طبقه سوم برگزار خواهد 

شد.
9- مهلت ومحل تحويل پيشنهاد :  تا ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 96/12/09 به دبيرخانه بهره برداری منطقه جنوب تهران به نشاني مذكور.
10- زمان و محل گشايش پيشنهادها : ساعت 9:00 روز شنبه مورخ 96/12/12 دفتر مديريت بهره برداری منطقه جنوب تهران به نشاني مذكور.

11- هزينه درج آگهی در يک نوبت  بعهده برنده مناقصه می باشد.
12- سايراطالعات مربوطه دراسناد مناقصه مندرج است.

13-نشانيهاي سايت اينترنتي به ش��رح ذيل:سايت اين ش��رکت : )http://tww.tpww.co.ir(  ،س��ايت ملي مناقصات :)http://iets.mporg.ir( ،سايت ش��ركت مهندسي آب وفاضالب كشور: 
)http:www.nww.ir(شرکت تامين و تصفيه آب و فاضالب تهران 

 )سهامی خاص (

شرکت تامين و تصفيه 
 آب و فاضالب تهران

 )سهامی خاص (

نظرات خود را 
برای ما پیامک 

کنید
30004753

برابر رای ش�ماره 139660316001005316 م�ورخ 1396.10.20 هيات اول/دوم 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی  اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند 
رسمی مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانش�اه ناحيه يک تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی مراد صنعتی  فرزند آفتابمراد بشماره شناسنامه 1640 
صادره از کرند در شش دانگ يک باب س�اختمان به مساحت 151.92 مترمربع 
واقع در قس�متی از  پالک 31 فرع�ی از 141 اصلی مفروز ومجزی ش�ده واقع در 
بلوار طاقستان کوچه 118 خريداری از مالک رسمی محمد حسن خديوی محرز 
گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تس�ليم و پس از اخذ رس�يد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواس�ت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی اس�ت در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س�ند مالکيت 

صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1396.11.24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396.12.10

توضيح: الزم به ذکر است آگهی های که خارج از زمان مقرر شده چاپ شود برای 
اين هيات قابل پذيرش نمی باشد.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

جعفر نظری- رئيس ثبت اسناد و امالک

قوه قضائيه 
اداره ثبت اسناد و امالک 

حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحيه يک

دونال��د ترام��پ، رييس جمه��وري اي��االت متحده 
مدت ها اس��ت كه در خص��وص توافق قرن س��خن 
مي گويد اما تاكنون هيچ طرحي به صورت رس��مي 
اعالم نش��ده و حتي ش��خص ترامپ نيز عالقه اي به 
س��خن گفتن يا ارايه جزيياتي در اين باره ندارد. زيرا 
به نظر مي رس��د او هنوز مطمئن نيست كه آيا طرف 
فلسطيني و اس��راييلي مايل به انجام توافق هستند 
يا خير؟ ترامپ در مصاحبه با روزنامه دس��ت راستي 
اس��راييلي »هيوم« به همين نكته اشاره كرد و گفت 
مطمئن نيست كه آيا هر دو طرف مي خواهند توافق 
صلح را بپذيرن��د يا خير. وي اف��زود: اكنون مي توانم 
بگويم كه فلسطيني ها به دنبال ايجاد صلح نيستند 
و من لزوما مطمئن نيستم كه اسراييل نيز به دنبال 
ايجاد صلح باشد. بنابراين ما فقط مي خواهيم ببينيم 

چه اتفاقي رخ مي دهد. 
انتقاد ترامپ از فلس��طيني ها موضوع تازه اي نيست 
و هم��واره آنها را ب��ه عدم تماي��ل ب��راي مذاكره با 
اس��راييل متهم كرده اس��ت. اما صحبت ه��اي او در 
انتق��اد از اس��راييل جالب توج��ه بود. س��ردبير اين 
نشريه اس��راييلي كه براي مصاحبه با دونالد ترامپ 
به اتاق بيضي كاخ س��فيد رفته ب��ود از دونالد ترامپ 
در خصوص نق��ش ديگر كش��ورها در معاهده صلح 
پرسيد كه آنها چه نقش��ي را در اين زمينه مي توانند 
ايفا كنند. ترامپ در پاس��خ گفت: من به اس��راييل و 
فلسطين عالقه مند هستم. من واقعا نمي دانم شرايط 
به س��مت مذاكرات پي��ش خواهد رفت ي��ا خير. ما 
بايد درها را باز كنيم ت��ا از هرگونه اتفاق غير مترقبه 
جلوگيري كنيم. اين هم براي فلس��طين و هم براي 
اس��راييل احمقانه خواهد بود كه ي��ك معامله بدون 

حضور ديگري را انجام دهند. 
از س��وي ديگر هرچند رييس جمهور اياالت متحده 

ادعا مي كند واش��نگتن تمايل زيادي براي معاهده 
صلح دارد اما همزمان درباره بهبود روابط دوجانبه با 
اسراييل مي گويد: من فكر مي كنم آنها عالي هستند. 
نتانياهو يك شخص فوق العاده است و روابط ما بسيار 
خوب اس��ت اما من فكر مي كنم اگر آنها به س��مت 
يك معاهده صلح گام بردارند، ش��رايط بهتر خواهد 
بود. ترام��پ همچني��ن درباره شهرك س��ازي هاي 
غيرقانون��ي صهيونيس��ت ها در اراضي اش��غالي نيز 
گفت: م��ا در اين خص��وص صحبت خواهي��م كرد. 
شهرك سازي ها باعث پيچيدگي روند صلح مي شود. 
بنابراين فكر مي كنم كه اس��راييل بايد در اين زمينه 

بسيار مراقب باشد. 
باراك اوباما، رييس جمهوري سابق امريكا همواره از 
شهرك سازي هاي غيرقانوني اسراييل انتقاد كرده و 
اين رژيم را به دليل شهرك س��ازي ها به شدت تحت 
فش��ار قرار داده بود، موضوعي كه ب��ا ورود ترامپ به 
كاخ سفيد كامال تغيير كرد. ترامپ در بخش هايي از 
اين گفت وگو در مقام ستايش از خود، زبان به انتقاد 
از باراك اوباما گشود و گفت: اوباما وحشتناك بود. او 
براي اسراييل كامال وحشتناك بود. من فكر مي كنم 

روابط فعلي ما با اسراييل بسيار خوب است. 
در حال حاضر هرچند دونالد ترام��پ از عالقه خود 
براي توافق صلح س��خن مي گويد، ام��ا واقعيت اين 
اس��ت كه تصميم ترامپ براي به رسميت شناختن 
قدس به عن��وان پايتخت رژيم اس��راييل بس��ياري 
از چارچوب ها براي رس��يدن به تواف��ق را از بين برد 
و ح��اال او مدعي اس��ت ك��ه فلس��طيني ها خواهان 
صلح نيس��تند و فعال وقت كشي مي كنند. اين نشان 
مي دهد هيچ اجماعي در خص��وص توافق قرني كه 
ترامپ از آن پيش تر س��خن مي گفت وجود ندارد و 

تنها اتهامات واهي را روانه طرف فلسطيني مي كند. 
او در خص��وص تصميم خ��ود مبني بر به رس��ميت 
ش��ناختن قدس به عنوان پايتخت رژيم اس��راييل 

نيز گفت: من فكر مي كنم اين حركت بس��يار مهم و 
تعهد بسيار مهمي بود كه من آن را به جا آوردم. وي 
در پاسخ به اين س��وال كه چرا روساي جمهور ديگر 
اي��ن كار را انجام ندادند، گفت: الب��ي عليه اين اقدام 

فوق العاده است. 

درخواست 120 نماينده كنگره از ترامپ 
هرچند دونالد ترامپ در اين مصاحبه موضع بس��يار 
انتقادي را نسبت به اسراييل انتخاب كرد اما واقعيت 
آن است كه وي تمام فشارها را روي طرف فلسطيني 
گذاشته تا آنها را به هر نحو ممكن پشت ميز مذاكره 
بكشاند. اين فشارها به حدي زياد است كه 102 تن 
از نمايندگان دموكرات كنگ��ره در نامه اي به ترامپ 
خواستار پرهيز امريكا از قطع كمك به فلسطيني ها 
شدند. دونالد ترامپ در آخرين اقدام ضد فلسطيني 
خود قصد دارد ت��ا كمك ها به آژانس امدادرس��اني 
س��ازمان ملل »آنروا« كه تمركز زيادي بر كمك به 
فلس��طين دارد را قطع كند. قانونگ��ذاران امريكايي 
در نامه خود به دونالد ترام��پ تاكيد كرده اند كه اين 
اتفاق مي تواند احساسات ضد اس��راييلي را تحريك 
كند، منافع ملي امريكا در منطقه را به خطر بيندازد 
و چشم انداز دو دولت را هرچه بيشتر كمرنگ تر كند. 
در اين نامه نوش��ته ش��ده اس��ت كه متوقف كردن 
كمك ها، تواناي��ي اي��االت متحده ب��راي كمك به 
اس��راييلي ها و فلس��طيني ها در پذيرش راه حل دو 
كش��ور را تضعيف مي كن��د. آنها هش��دار دادند كه 
سخت تر شدن مشكالت مردم فلس��طين و كاهش 
تواناي��ي حكوم��ت آنها ب��ه نفع هيچ كس نيس��ت. 
قانونگ��ذاران امريكايي تاكي��د كردن��د، گروه هاي 
افراطي و ضداس��راييلي مشتاق هس��تند كه خأل به 
وجود آمده را پر كنند تا نفوذ مخرب خود در منطقه 
را افزايش دهند. آنها در نهايت از ترامپ خواستند كه 

در تصميم خود درباره »آنروا« تجديدنظر كند. 

رييس جمهور امريكا: مطمئن نيستم اسراييل به دنبال صلح است
سرگرداني ترامپ در توافق قرن
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