
مد باقرزاده| اوایل دهه  خورشــیدی، زن و  م
مردی حدودا  ســاله ســرزمین اجدادی خود یعنی 
انســتان را به مقصد ایران تر کردند تا  ایالت بامیان اف
از کنند آنجا اگرچه خبری  زندگی تازه ای را در مشهد آ

از جنگ و گلوله  نبود اما مهاجرت مشکالت تازه ای 
مره  را برای آنها ساخت. »مهدی جعفری« اولین 
ازدواج »محمدعلی« و »صدیقه« در مهاجرت بود 
جوانی  ساله که در تمام این سال ها سختی های 

مهاجربودن را با تمام وجود لمس کرده و حاال 
با رتبــه یک کنکور کارشناسی ارشــد، 
توانسته گوشــه ای دیگر از مشکالت 
ان های ساکن در ایران را آشکار کند.  اف
جعفری پس از اعالم نتای کارشناسی 
ارشــد، صادقانه تصمیــم گرفت که 

انتخاب رشــته نکند چون تامین شــهریِه حدودا ترمی 
 میلیون تومان از بضاعت مالی خانواده اش خارج بود و 
نمی خواست ح شرکت مجدد در کنکور را از دست دهد. 
خبری شدن این تصمیم، موجی از همدلی ها را در جامعه 
ایران و شبکه های اجتماعی برانگیخت تا گوشه ای از 
مشکالت جامعه مهاجران نخبه، عمومی شود. حاال 
و پس از فروکش کــردن این موج، مهدی جعفری 
در گفت و گو با »شــهروند« از سختی های تحصیل 
ان می گوید، از همدلی افرادی که  برای مهاجران اف
برای تامین هزینه تحصیــل او قدم پیش 
گذاشتند تشــکر می کند ولی خواسته 
اصلی را نه حال مشکل خود، بلکه ایجاد 
شرایطی برای کمک به تحصیل نخبگان 

مهاجر می داند. 

ه ا سر

انستانی رتبه نخست رشته زمین شناسی گفت وگو با دانشجوی اف
بت نام بازماند در م کارشناسی ارشد که به دلیل ناتوانی مالی از 

 تعدادی از ایرانی های داخل و خار
بل شده اند مد جعفری« را مت پرداخت شهریه دانشگاه »م

نخبه ام اما مهاجر

رع ادها  راموش اسرایی و رشد ت

در ما از روز قدس چگونه است؟ برخ گمان 
م کننــد که موضوع منحصر به یک ســرزمین و 
ال شده به تعبیر دیگر  مکان مقدس اســت که اش
صب ســرزمین یــک مردم یا  فق در چارچوب 
آوارگی آنها است ول اهمیت روز قدس را نم توان 
به این موارد منحصر کرد، همان طور که مقام معظم 
رهبری نیز اشاره داشــتند: »در آستانه روز قدس 
هســتیم روز قدس بسیار مهم اســت صرفا این 
نیســت که ما از یک ملت مظلومی که از خانه خود 
رانده شــده داریم دفاع می کنیم ما درواقع داریم 
المانه و استکباری مبارزه  با یک نظام سیاســی 
می کنیم. امروز دفاع از فلســطین دفاع از حقیقت 
است، مسأله ای بسیار گسترده تر از فلسطین امروز 
مبارزه با رژیم صهیونیستی مبارزه با استکبار است، 
مبارزه با نظام سلطه است. روز قدس را باید بزرگ 

یمایی روز قدس خیلی مهم است.« دانست. راه
متاسفانه باید گفت که بخش مهم از مشکالت 
و مصایب این منطقه ریشــه در وجود اســراییل و 
اختالفات آن با کشــورها منطقه دارد. تردید 
نیست که استبداد و عقب ماندگ سیاس در این 
منطقه ریشــه ها تاریخ دارد ولــ وجود این 
مسأله فق به خاورمیانه محدود نم شود، تقریبا 
همه کشورهای دیگر نیز با چنین مشکل مواجه 
بوده اند، ول در خاورمیانه دو عامل دیگر بر تشدید 
ر گذاشت. ابتدا کشف نفت بود نفت  این بحران ا
ارزان با دولت های بســیار ضعیف، موجب حضور 
قدرت ها بیگانه و طمع آنها شد. بریتانیا، فرانسه 
س ایاالت متحده و به تبع آن اتحاد جماهیر  و ســ

شورو قصد حضور در منطقه را کردند.
این عامل برا یک حضــور دایم و قو کاف 
نبود، ول وجود اســراییل و تأسیس این دولت در 
 سال  یک تحول اساس در منطقه ایجاد کرد. 
بیش از هر چیز وجود قدرت که رابطه مســتقیم و 
رب دارد، در این منطقه موجب شد  بالواســطه با 
رب مستمســک کاف و الزم را برا حضور  که 
در اینجا پیدا کند. از زمان شــکل گیر این رژیم، 
تاکنون بخش اعظم توان مال کشورها صرف تهیه 
تســلیحات برا دفاع از خود در برابر این کشور یا 
ال شده است، به  بیرون راندن آن از مناط اشــ
طور که م تــوان گفت منطقــه خاورمیانه به 
بزرگ ترین انبار و بازار تسلیحات جهان تبدیل شده 

است.
بنابرایــن نه فق حضور قدرت هــا جهان به 
وسیله وجود رژیم اسراییل تسهیل شده است، بلکه 
ییردادن  مداخالت این رژیم در اوضاع منطقه و ت
موازنه قــوا منطقــه ا موجب شــکل گیر 
بحران ها جدیدتر نیز شــده است. برای نمونه 
تقریبا تردید نیست که اقدامات ضدایران از سو 
عربستان ریشه در تحریکات اسراییل دارد. اسراییل 
تنها کشور در منطقه است که بمب اتم دارد ول 

هی گاه زیر بار نظارت ها بین الملل نرفته است 
و از این نظر تا حد مثل کره شــمال است ول 
کره شمال هزینه این کار را م پردازد در صورت 
که اسراییل حت مورد ســوال هم واقع نم شود. 
بات  این رژیم با عملکرد خودش از یک ســو ب 
را در منطقه ایجاد و از ســو دیگر آن را تشدید و 
تثبیت م کند. مشکل مهم دیگر وجوِد اسراییل، 
توجیه گر ها نظام ها اســتبداد اســت. از 
همان زمان که اسراییل شکل گرفت، همه نظام ها 
اهر در ضدیت با  استبداد منطقه که خود را به 
اســراییل تعریف م کردند، خواهان آن بودند که 
مردم چشم و گوش بســته از آنان دفاع کنند تا در 

مبارزه آنان با اسراییل خللی وارد نشود!
انقالب اسالم ایران نیز از ابتدا مخالف مجموعه 
نتای ناش از حضور اسراییل بود. به همین دلیل 
نیز آخرین جمعه ماه مبــار رمضان را به عنوان 
روز قدس تعیین کرد و هر  ســال مردم به همین 
مناسبت ابراز احساسات م کنند و واکنش نشان 
م دهند. ول مراســم امسال از چند جهت دیگر 
ه  نیز واجد اهمیت بود این مراســم پس از حاد
تروریست داعش ر داده است. داعش و عربستان 
، طایفه ا  اد م کوشند تا جنگ و اختالفات ن
و مذهبــ را در منطقه جایگزیــن اختالفات و 
تضادها اصل کننــد. اقدام تروریســت آنان 
در ایران نیز در همین راســتا بود که این تضادها 
برجســته شــود. ول حضور مردم در مراسم روز 
قدس پاســخ درخور برا این برنامه انحراف 
ه عربستان  بود. از سو دیگر تحوالت منطقه بوی
ســعود و یکه تاز هــا آن در منطقــه کــه 
م خواهد اختالفات فرع را اصلــ کند، نیز با 
وجود روز قدس و بازتاب آن در میان مردم منطقه 
م تواند این پیام را به کشــورها منطقه بدهد 
که ایران هی گاه درصــدد عمده کردن اختالفات 
فرع و حاشیه ا نیست. متاسفانه بحران و جنگ 
داخل در منطقه موجب شــده اســت که مسأله 
فلسطین و فلســطینیان و مســأله دخالت ها 
اســراییل در اوضاع منطقه به حاشــیه برود و به 
رده شــود. هی کشور به  دست فراموشــ س
، مصر، تونس،  اندازه اســراییل از وضعیت لیبــ
سوریه، عراق، یمن و سومال خوشحال نیست. از 
از شد و اوج گرفت،   سال پیش که این اتفاقات آ
رده شده  موضوع اســراییل به فراموش نسب س
اســت. در این فاصله چند صد هزار نفــر از مردم 
منطقه به دســت نیروها منطقه ا کشــته و 
میلیون ها نفر آواره شده اند. حتما باید راه جست 
تا با یادآور مشکل اصل بحران منطقه یا حداقل 
یک از مشــکالت اصلــ این بحــران که همان 
اسراییل باشــد، قدر از جهت گیر سیاس را 
ییر داد. روز قدس بهترین فرصت برای یادآوری  ت

این نکته اساسی است.

| و س ی ل وصال|    رس بدا   |
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   مرد در آبادان به  دختر  ساله ای 
شمان نامزدش  ابل  در خانه اش  و   م
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  »شهروند« از روز جهانی زنان بیوه 
رورت نگاه بدون تبعی به آنان  و 

گزارش می دهد  

زنان پنهان
زخم های پنهان
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ه است ام س یم صهیونیستی مبارزه با استکبار و ن می در دیدار استادان دانشگاه ها امروز مبارزه با ر ب اس م ان   رهبر مع

م کردند ین و مبارزه با استکبار و صهیونیسم اع س یمایی روز جهانی قد بار دیگر همبستگی خود را در حمایت از ف   مردم ایران دیروز با حضور در راه

انی بود شه شی یم صهیونیستی براسا ی ن ی مج ایجاد ر ی جمهوری دولت ایران پاسخ قا اقدامات آمریکا را خواهد داد                  ر    ر

ش خواهیم کرد د با هم ت الگران صهیونیست مت یه  در دشمنی با اش ی قوه قضا    ر

لوم« ه صدا با »م

از جنگ و گلوله  نبود اما مهاجرت مشکالت تازه ای 
مره  را برای آنها ساخت. »مهدی جعفری« اولین 

مهاجربودن را با تمام وجود لمس کرده و حاال 
با رتبــه یک کنکور کارشناسی ارشــد، 

ان های ساکن در ایران را آشکار کند.  اف

شهرونگ

ه      صف
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گمشدگان

 مسابقه »این خبر راست است
 یا دروغ«!

شهرام شهید                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com
shahraam_shahidi@yahoo.com

امروز می خواهیم در بین کشــورهای 

مختلف گشتی بزنیم و برخی چیزهای 

مضحکی که در هر کشور ساخته شده را 

بررسی کنیم. البته برای جذاب تر شدن 

موضوع تصمیم گرفتم مثل مسابقه راست 

و دروغ، برخی خبرهای کــذب را هم در 

بین اخبار بگنجانم که شما پس از خواندن 

هر مطلب حدس بزنید خبر درج شــده 
راست است یا دروغ.

به کســی که تمام پیش بینی هایش 

درست باشد، جایزه نفیسی اهدا می شود. 

حاال اهدای جایزه راست است یا دروغ؟

در کره شمالی و عربستان: بین این دو 

کشور چه وجه اشتراکی هست؟ اهمیت 

صنــدوق رأی در ایــن دو کشــور واقعا 

زبانزد عام و خاص اســت. می گویند در 

این دو کشــور صندوق بزرگی در میدان 

اصلی پایتخت ســاخته اند و اســمش را 

گذاشــته اند صندوق رأی. صبح به صبح 

مسئوالن آن کشور می روند دور صندوق 

می چرخند و با تعجب نگاهش می کنند. 

بعد یکی انگشتش را با آب دهانش خیس 

می کند و می زند به بدنه صندوق و فریاد 

می زند: هنوز دم نکشیده! و همگی هرهر 
می خندند. 

این خبر راست بود یا دروغ؟ 

کامال راســت بود! آنها به صندوق رأی 

نیاز ندارند اما برای خندیدن به پروســه 

همه پرســی به صندوق رأی نمادین نیاز 
دارند.

می گویند در فرانسه دستگاهی ساخته 

شده به اسم اعتصاب شــمار. از آن جایی 

که هر شهروند فرانسوی ممکن است در 

یک روز در ســه اعتصاب همزمان حاضر 

شده باشــد، بنابراین امکان دارد موضوع 

اعتصاب ها را از یاد ببرد یا تعدادشــان از 

دســتش در برود، بنابراین این دستگاه 

جدید می تواند به آنها یادآوری کند امروز 

در چند اعتصاب و بــا چه اهدافی حضور 

دارند. این خبر راست بود یا دروغ؟ 

پاسخ: خبر دروغ بود. چون هر شهروند 

فرانســه به محض قرار گرفتن در وضع 

اعتصاب در اعتــراض به موضوعی چنان 

در اعتصاب فرو می رود که شرکت در یک 

اعتصاب دیگر هم شکستن این اعتصاب 

محسوب می شود، بنابراین فرانسوی ها 

در هر روز تنها می توانند در یک اعتصاب 
شرکت کنند و بس. 

قرار است دیوار بتنی بزرگی بین مرز 

آمریکا و مکزیک احداث شــود. ترامپ 

حاال وعــده داده دیوار بتنــی مذکور 

مجهز به باتری خورشــیدی باشد تا از 

دیوار برق بگیرند و بــرای مکزیکی ها 

ارزان تمام شود. می گویند یک شهروند 

بی ادب مکزیکی در پاســخ به خبرنگار 

الجزیره گفت: اوال خیلی خوشــحالم با 

رسانه ای صحبت می کنم که عربستان 

دوست دارد تعطیل بشود و مسأله دوم 

این که من سوالی دارم. آیا اگر ما رویمان 

به همان دیوار، روی دیوار مرزی پیشاب 

کنیم، برق آمریکا قطع می شود؟

به نظر شما این خبر راست بود یا دروغ؟ 

بله، خبر کامال واقعــی بود. ترامپ هم 

گفته هر کی به طرح های من پیشاب کنه، 
ازش نمی گذرم.

در ایــران: فرض اول این اســت که در 

ایران چیزی ســاخته نمی شود. چیزی 

هم ساخته شــود چند برابر زمان واقعی 

ســاختش نیاز به زمــان احــداث دارد. 

آخرش هــم بودجه تمام می شــود و به 

پایان نمی رســد. بنابراین مضحک ترین 

چیزی که در ایران ساخته می شود ساعت 

شمارش یا روزشمار معکوس رسیدن به 
زمان افتتاح پروژه است. 

به نظر شما این خبر راست بود یا دروغ؟ 

این را هم می باید جواب بدهم؟ شــما 

خودت تو این کشور زندگی نمی کنی؟ 

صفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره  دویست و بیست و دوم

   مزایای این شیوه  حکومت داری

    مردم در این روش از لذِت تماشاگر بودن بهره می برند!    در وقت و هزینه ها صرفه جویی می شود. با گفتن »تو پسر خوبی هستی می تونی بعد از من اینجا بشینی«

 سر و ته قضیه َهم می آید!    مردم شب تا صبح برای فهمیدن نتیجه انتخابات بیدار نمی مانند!     حکومت کردن در این روش آسان تر است و  تبدیل به بچه بازی می شود!

   مردم آرامش بیشتری دارند و نگران حفظ حکومت نیستند!

#فرزند_کمتر_انتخاب_راحت تر   #شهرونگ  

نخستین بار در تاریخ عربستان سعودی پدری، پسرش را ولیعهد می کند

بیعتوکراسی
|  احمدرضا کاظمی|
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شهاب نبوی| 

از بچگی به راســتگویی معروف بودم. همینم باعث شــد، بابام چند سالی حبس بکشه. 

چون هــر موقع می گفت: »برو جلوی در به طلبکارا بگو من نیســتم.« می رفتم بهشــون 

می گفتم: »بابام زیر تخِت مامانم قایم شــده. برید بگیریدش.« دیگه همین طور راســتگو 

بزرگ شــدم تا چند روز پیش که یک ناشــناس بهم زنگ زد و گفت: »اسمت شهاب مخ 

تنگه؟« گفتم: »مخ تنــگ خودتی مرتیکــه.« گفت: »من کاری به وضــع مخت ندارم. 

یکی گوشه خیابون سکته کرده و مرده. فقطم شــماره تو توی جیبش بود.« رفتم. دیدم 

بله، شــوهرعمه ام انگار عمرش رو داده به عمه ام. ســریع به همه زنــگ زدم و گفتم این 

ُمرده. حاال نگو از شــانس بد من، اینو تو آمبوالنس احیا کردند. منم چون نمی خواســتم 

صداقتم خدشه دار شــه، رفتم تو سی سی یو، با پشــت پریدم رو دهنش. خداروشکر خفه 

شد. می خوام بگم آدم وقتی یک حرفی رو زد، باید به قیمت جون بقیه هم که شده، ازش 
دفاع کنه.

ديوار  
| احمدرضا کاظمی| 

|    نازنین جمشید                ی  |   کارتونیست |
nana.jamshidi@gmail.com

موبایلمو بدم هرکی خواست 

بیرانوند

ورز

م  گفت وگوی »شهروند« با می
رانی که در ی  اهری، اتومبی

ی نایب قهرمان شد ه بین الم مساب

ت   ر ی ی ها از  خار
تع می کنند

ه     صف

چهار کشــور عربی که رواب خود با قطر را به حالت 
تعلی درآورده اند، فهرســتی از  خواســته خود را 
به عنوان شــرو خود به دوحه ارایه کرده اند. در این 
فهرســت عربستان ســعودی، امارات متحده عربی، 
ه از قطر خواســته اند که شــبکه  بحرین و مصر به وی
لماتیک خود با  خبری الجزیــره را ببندد، روابــ دی
ایران را کاهش دهد و پایــگاه نظامی ترکیه را در قطر 

ببندد.
عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و یمن 
افلگیرکننده  ن در یک اقدام کامال  دوشنبه پنجم ژو
لماتیک خود را با قطر قطع کردند و مرزهای  رواب دی
زمینــی و حریم هوایی خــود را به روی این کشــور 
کوچک در حاشــیه خلی فارس بســتند. بــه تدری 
چند کشــور دیگر، ازجمله موریتانــی نیز در حمایت 
لماتیک خود را با قطر  از عربستان ســعودی رواب دی

قطع کردند.
لماتیــک قطر،  از محاصــره اقتصــادی و دی با آ
جمهوری اسالمی ایران، ترکیه و روسیه در این بحران 
به حمایت از این کشور پرداخته اند. در این میان، ایران 
ه از زمان تحریم های ایجادشــده  و ترکیه به طــور وی
ذایی به این کشــور فرســتاده اند.  علیه قطــر، مواد
پارلمــان ترکیه حتی الیحــه ای را تصویب کرد که به 
ان اجــازه می دهد نیروی  دولــت رجب طیــب اردو

نظامی در قطر مستقر کند.
در این فهرست که نخســتین بار توس خبرگزاری 
گانــه  آسوشــیتدپرس منتشــر شــده، شــرو 
عربستان ســعودی، امارات، بحرین و مصر مطرح شده 

است.
این شرو عبارتند از: 

لماتیک با ایران و پایان دادن  محدودکردن رواب دی
لماتیــک در آن جا. اخراج اعضای  به ماموریت های دی
اه پاســداران و قطع همکاری نظامی مشتر با  ســ
این کشــور. تنها تجارت و معامله اقتصــادی با ایران، 
به طوری که با تحریم های بین المللــی آمریکا تطاب 

داشته باشد، مجاز خواهد بود.
قطع کــردن هرگونــه رواب بــا »ســازمان های 
تروریســتی« خصوصــا اخوان المســلمین، داعش، 
القاعــده، و حزب ا لبنان و قراردادن آنها در لیســت 

سازمان های تروریستی.
بستن شبکه خبری الجزیره و مراکز مرتب با آن.

بســتن شــبکه های خبری کــه قطر، مســتقیم و 
یرمســتقیم، از آنها حمایت مالی می کند، شــامل 
«، »العربی«، »الجدید«، و »میدل ایســت  »عربیا 

آی«.
خاتمه دادن سریع به حضور نظامی ارتش ترکیه در 
قطر و هرگونه همکاری مشتر با این کشور در داخل 

خا قطر. 
پایان دادن به حمایت مالی از ســازمان ها، گروه ها و 
افرادی که از ســوی عربستان سعودی، امارات متحده 
عربی، مصر، بحرین، آمریکا، و سایر کشورها، به عنوان 

گروه ها و سازمان های تروریستی شناخته می شوند. 
 دســتگیری تمامی عناصر تروریســتی مورد نظر 

عربســتان، امارات، مصر و بحریــن، و تحویل آنها به 
کشورهای خودشان. مســدودکردن دارایی های آنها 
و فراهم کــردن هرگونه اطالعات مــورد نیاز در مورد 

اقامت این افراد، حرکات آنها و امور مالی شان.
پایان دادن به مداخله در امور کشــورهای مختلف. 
توقف اعطای تابعیت به افرادی که عربستان سعودی، 
و  امــارات، مصر و بحرین، بــه دنبال آنها هســتند. ل
تابعیت قطری افرادی که قوانین این کشورها را نقض 

کنند.
توقــف هرگونه تمــاس بــا مخالفان سیاســی در 
عربستان سعودی، امارات، مصر و بحرین. تسلیم تمام 
پرونده هایی که جزییات تماس های پیشین قطر با این 

افراد و گروه های مخالف را دربردارد.
 پرداخت خســارت و جبران ضرر و زیان های جانی، 
یره ناشی از سیاســت های قطر در سال های  مالی و 
، در هماهنگی بــا قطر تعیین خواهد  اخیر. این مبال

شد.
، کشورهای عضو   در صورت موافقت با این شــرو
در  سال اول به شــکل ماهانه اجرای این تواف توس 
دوحه را بررســی می کنند و در  ســال دوم هر سه ماه 
یکبار و پس از آن به مدت  ســال به شــکل ساالنه 

اجرای آن بررسی خواهد شد.
 قطر باید در راستای انسجام و وحدت با همسایگان 
خود در خلی فارس و جهان عــرب در زمینه نظامی، 
سیاســی، اقتصادی و امنیتی حرکــت کند و معاهده 

 سال  ریاض را اجرایی کند.
روز، پس   موافقت با تمامی این شــرو در طی 
یراین  صورت، این لیست، ابطال  از ارایه به قطر و در 

خواهد شد.
چهار کشور عربی حوزه خلی فارس از طری کویت 
روز مهلت داده اند  به عنوان میانجی، بــه دولت قطر 
تا به این خواســته ها عمل کند تا به این ترتیب، سطح 
تحریم های کشــورهای مذکور و محاصره قطر پایان 
روزه در مورد  یابد با این حال، اما ایــن اولتیماتوم 
ذیرد، سکوت کرده  این موضوع که قطر این شرو را ن

و چیزی بیان نکرده است.
لماتیک و اقتصــادی قطر، به  گرچه محاصــره دی
از شد، اما  واسطه آمریکا و حضور ترامپ از عربستان آ
با این حال، رکس تیلرســون، وزیر امور خارجه آمریکا 
گفته اســت که خواســته ها، باید »منطقی و عملی« 

باشند.
از ســوی دیگر، وزیر دفاع ترکیه، هرگونه شرو در 
مورد بســتن پایگاه نظامی ترکیــه در قطر را رد کرده 
و آن را دخالــت در رواب آنکارا و دولت قطر دانســته 
است. »فیکری اشیک«، وزیر دفاع ترکیه گفته است: 
»ایــن پایگاه در قطــر، متعل به ترکیه هم هســت و 
درعین  حــال، امنیت قطر و منطقــه را حف خواهد 
کرد.« درخواست ها و شروطی که عربستان و  کشور 
حامی اش تهیه کرده انــد، به لحا دقــت حقوقی و 
لماتیک، بســیار ضعیف و مبهم نوشته شده است  دی
با این حال، بعید به نظر می رســد کــه قطر، همه این 
درخواست ها را مبنای مذاکرات جدی قرار دهد. قطر 
از محاصره توســ  ذایی، بعد از آ که به لحا مواد 
ن، به ترکیه و بعد ایران  عربستان و متحدانش در  ژو
متکی شده اســت، پیشــتر گفته بود تا زمانی که این 
محاصره برداشته نشــود، هی گونه مذاکره ای نخواهد 
انی«، وزیر خارجه  کرد. »محمد بن عبدالرحمــن آل 
گانه، در مصاحبه  قطر پیش از انتشار این شــرو 
با شــبکه فرانس گفته بود: »قطر همواره به رواب 
بین المللــی و قوانین مرتب با آن احترام گذاشــته، و 
نه تنها از گروه های تروریســتی در ســوریه یا هرجای 
دیگری حمایت نمی کند، بلکه این کشــور، نقشــی 

تالف بین المللی علیه داعش دارد. کلیدی در ا
یرقابل باوری برای  قطع ارتبا قطر با ایران، به طور 
این کشور دشــوار خواهد بود. قطر و ایران، دارای یک 
میدان عظیم نفتی مشــتر هســتند که این میدان 
نفتی، کشــورهای کوچکی را تأمین می کند که قرار 
، میزبان جام جهانــی فوتبال  اســت در  ســال 
باشــند. با این اوصاف، باید منتظر نشســت و واکنش 

مقامات قطری را نظاره کرد.

ر  شر گذاشته اند اصره ق  کشور عربی برای پایان م

مترین شر ریا برای دوحه ران م کاه رواب با ت

انی های بزر هواپیماسازی مان رد کردن سفارش انبوه ایرانی هاست ا و تعدیل نیرو در کم ا   ریزش ت
   ایرانی ها تفاهمنامه خرید  فروند هواپیمای دیگر را در نمایشگاه پاری امضا کردند 


