
جهان پنجشنبه 18 مرداد 1397، 26 ذي  القعده 1439، 9  آگوست 2018،  سال شانزد                        هم، شماره 44156 jahan@etemadnewspaper.ir

اخبارخبرآخر گزارش روز

دونال��د ترام��پ رييس جمه��وري اي��االت متحده 
پ��س از آخرين دي��داري كه با رجب طي��ب اردوغان 
رييس جمهوري تركيه در حاشيه نشست ناتو انجام داد، 
دوباره با تاكيد اعالم كرد كه من او را دوست دارم، من 
او را دوست دارم. اين نشست كه در ماه گذشته ميالدي 
برگزار ش��د، روابط كوتاه عاشقانه اي را رقم زد و تنها با 
گذشت چند روز از اين ديدار تحريم هاي مالي عليه دو 
وزير كابينه آقاي اردوغان از سمت امريكا اعمال شد. 
همچنين روابط نه چندان مناسب ميان تركيه و امريكا 
موجب كاهش ارزش لير تركيه نسبت به دالر شد و در 
طرف مقابل نيز اردوغان ط��ي اقدامي متقابل وزراي 

امريكايي را تحت تحريم قرار داد. 
بس��ياري در حال حاضر نگران آن هستند كه ضربات 
جبران ناپذيري به روابط ميان امريكا و تركيه وارد شود 
كه به آساني نتوان آنها را جبران كرد. در حال حاضر يك 
كشيش امريكايي در بازداش��ت تركيه به سر مي برد. 
اندرو برانسون متهم است كه در جريان كودتاي نافرجام 
س��ال 2016 تركيه قرار داش��ته و متهم به جاسوسي 
ش��ده اس��ت. يك تحليلگر تركيه اي كه در خصوص 
آقاي اردوغان تحقيقات و اطالعات گسترده اي دارد به 
نيويورك تايمز گفته است كه از ديپلمات ها مطلع شده 
كه طي يك سال گذشته تماس هاي بسيار نامتعارف و 

تندي ميان دو رهبر صورت گرفته است. 
اما با وجود اينكه تركيه در يك چالش جدي سياسي 
و اقتصادي به س��ر مي برد، به نظر مي رسد اختالفات 
و درگيري هاي ميان تركي��ه و امريكا موجب افزايش 
محبوبيت آقاي اردوغان ش��ده است و حتي به نحوي 
نس��بت به عملك��رد رييس جمهور ابراز خوش��حالي 

مي كنند. 
اكنون اگرچه گروه هاي سياس��ي اختالفات فراواني با 

اردوغان دارند، اما اكنون با وجود همه اختالفات طي 
يك هفته گذشته جنبشي متحد را عليه اياالت متحده 
به راه انداخته اس��ت و يكپارچه در برابر امريكا پشت 
دولت ايستاده اند. اكثر احزاب مخالف در پارلمان تركيه 
تحريم هاي اياالت متحده را طي بيانيه هايي مشترك 
محكوم كردند و اتاق هاي بازرگاني و صنعتي و س��اير 
سازمان ها و نهادهاي تجاري با اين اقدام همراهي كردند 

و از دولت در برابر تحريم ها حمايت كردند. 
شوراي شهر جيحان در اس��تان جنوبي آدناي تركيه 
اعالم كرده است كه به دليل اختالفات با امريكا خواهري 
اين شهر با شهر فريس��كو ايالت تگزاس امريكا را لغو 
كردند. حاميان آقاي اردوغان در توييتر نيز يك هشتگ 
حمايتي را با عنوان ما نمي خواهيم برده امپرياليس��م 
باشيم را راه اندازي كردند. هرچند كه بسياري مي دانند 
نمي توان با اين بحران سياس��ي، بحران به وجود آمده 
اقتصادي در تركيه را حل كرد، اما واقعيت آن است كه 
اين تحريم سياسي موجب اتحاد در داخل تركيه شده 
و حس وطن پرستي تمام تركيه اي ها را در برابر امريكا 

برانگيخته شده است. 
يكي از مهندسان تركيه اي به نام اركان بابور در توييتر 
خود نوشت؛ هرچند در كمپاني كه كار مي كند، افزايش 
ارزش دالر نسبت به لير روي عملكرد و تجارت آن تاثير 
مي گذارد، اما واقعيت آن اس��ت كه هيچ كس از شكم 
مادر خود رييس به دنيا نمي آيد و اكنون اين دالر نيست 
كه ما را رييس ساخته است. وي در ادامه مي افزايد: ما در 
صورت لزوم كمپاني خود را نيز مي بنديم و كفش هاي 
رنگي مي فروش��يم، اما هرگز اجازه نمي دهيم تركيه 
طعمه ش��ما ش��ود. به گزارش نيوي��ورك تايمز اكثر 
روزنامه هاي تركيه كه تحت كنترل بازرگانان نزديك به 
رييس جمهور نيز هستند به  شدت موضع ضدامريكايي 

گرفته اند. 
روزنامه مليت تركيه خطاب به اياالت متحده مي نويسد: 

حد خود را حفظ كنيد. حتي روزنامه سوزكو كه مخالف 
سياست هاي تهاجمي آقاي اردوغان است نيز از شخص 
رييس جمهور حمايت كرد و از دولت خواست در برابر 

امريكا ايستادگي كند. 
بسياري از تحليلگران نگران تشديد اوضاع ميان تركيه 
و امريكا هستند و حتي قبل از تحريم هاي متقابل تركيه 

اين پيش بيني تا حدودي وجود داشت. 
س��ونر كاپاتي مدير بخش تركيه موسسه مطالعاتي 
واش��نگتن پيش بيني كرده بود ك��ه بايد منتظر يك 
پاسخ غيرعادي از سمت آنكارا بود، زيرا حداقل نيمي 
از محافل تركيه به نحوي معتقدند كه اردوغان تحت 
حمله مخالفان داخلي و خارجي قرار دارد، زيرا او قصد 

دارد دوباره تركيه را بزرگ كند. 
كمال كين يكي از روزنامه ن��گاران منتقد در روزنامه 
جمهوريت نوش��ت كه بس��ياري از اختالف ها بر سر 

رويكرد شخصي آقاي اردوغان است. 
احمد كاظم خان اس��تاد روابط بين الملل دانش��گاه 
اس��تانبول به نيويورك تايمز گفت: برخي اين تصور را 
مي كنند كه بسيار ارزشمند است كه امريكا جايي در 
تركيه نخواهد داشت، اما واقعيت آن است، اين تفكر نه 
تنها اشتباه بلكه خطرناك است. اين منجر به تشديد 
تنش ها مي شود و به سمتي غير قابل كنترل و سخت 
پيش مي رود و ممكن است به نقطه اي برسد كه همه  

چيز از بين برود. 
در حال حاضر تنش هاي ميان امريكا و تركيه بيش از 
هر زمان ديگري رو به افزايش است. هر چند كه گفته 
مي شود، هيات هاي اقتصادي براي مذاكره با امريكايي ها 
به واشنگتن اعزام ش��ده و وزراي خارجه دو كشور نيز 
تماس هاي��ي را با يكديگر براي ح��ل چالش ها برقرار 
كردند. امريكا به دنبال يك معامله با تركيه بر سر كشيش 
امريكايي است. برخي گمانه زني مي كنند كه تركيه به 
دنبال مبادله اين كشيش با مهمت هاكان آتيال بانكدار 

تركيه اي هستند كه به دليل دور زدن تحريم هاي امريكا 
عليه ايران در دادگاه هاي امريكايي محكوم شده است. 
با اين حال برخي كارشناس��ان امريكاي��ي نگران آن 
هستند كه تركيه به ونزوئالي بعدي تبديل شود و اين 
اتفاق هم به دليل رقابت با غرب باش��د و كش��ور دچار 
يك ركود ش��ديد ش��ود و ديگر هيچ كس نتواند براي 

سرمايه گذاري در تركيه اطمينان كند. 
اما برخي ديگر معتقدند كه اردوغان فردي عملگراست 
كه مي تواند در صورت لزوم سياست خود را تغيير دهد 
و اين رويكرد را پس از سرنگوني جنگنده روسي مي توان 
مش��اهده كرد. مسووالن سياس��ت خارجي تركيه تا 
حدودي اطمينان دارند كه به يك توافق با امريكايي ها 
خواهند رسيد. وزير خارجه تركيه مولود چاووش اوغلو 
روز سه شنبه تاكيد كرد كه بناست يك هيات تركيه اي 

به واشنگتن سفر كند. 
برات آلبيراك وزير امورمال��ي و خزانه داري تركيه كه 
داماد اردوغان اس��ت نيز در مصاحبه اي در روز جمعه 
اع��الم كرد كه روابط ميان تركيه و امريكا هرگز از بين 
نخواهد رف��ت و تاكيد كرد كه اين ي��ك تقابل درون 
خانوادگي است. او تاكيد كرد كه حتي دو خواهر يا برادر 
در يك خانواده ممكن است بر سر يك موضوع اتفاق نظر 
 نداش��ته باشند. حتي ممكن است يك زن و شوهر كه

40 س��ال زندگي مشترك داشته باشند هم با ديدگاه 
يكديگ��ر موافق نباش��ند. آنها بعد از ي��ك مدتي كه 
استدالل هاي خود را بيان مي كنند سپس با يكديگر 
صلح خواهند كرد. نظرات او باعث شد كه بازار ملتهب 
در تركيه كه بر اثر تحريم هاي امريكا آشفته شده بود 
تا حدودي آرام شود. س��عادت ارگين خبرنگار سابق 
حريت كه بيش از 40 س��ال اس��ت كه روابط امريكا و 
تركيه را رصد مي كند، پيشنهاد داده است كه كنترل 
صدمه به اقتصاد تركيه از طريق امريكا بايد اولويت اول 

آقاي اردوغان باشد. 

از همين رو وزن آنها يكسان نيست و بعيد به نظر مي رسد 
كه امريكا بخواهد به چنين معامله اي تن در دهد. اما اينكه 
تنش ها ادامه پيدا خواهد كرد يا نه، به نظر نمي رسد چنين 
اتفاقي رخ دهد. پس از آنكه مولود چاووش اوغلو وزيرخارجه 
تركيه و مايك پمپئو وزيرخارجه امريكا در حاشيه نشست 
آسه آن در سنگاپور با يكديگر ديدار كردند و همچنين اعزام 
يك هيات سياسي به واشنگتن براي حل اختالفات ميان دو 
كشور نشان مي دهد كه پس از گذشت مدتي كه موضوع 
در افكار عمومي تركيه فروكش كند، طرفين به يك توافقي 
دست پيدا خواهند كرد. تركيه در جريان شهروند آلماني 
متهم به جاسوسي را به همين نحو حل كرد و تنش ميان 
روابط تركيه و آلمان فروكش كرد. اما اينكه آيا اين اتفاق به 
افزايش محبوبيت اردوغان و حمايت از آن كمك مي كند، 
بايد گفت كه پس از تحريم دو وزير تركيه اي توسط امريكا، 
موج ناسيوناليسم به شدت افزايش پيدا كرده است و آقاي 
اردوغان نيز به دنبال بهره گيري از اين موج ناسيوناليسمي 
است كه اكنون عليه امريكا به وجود آمده است. در انتخابات 
اخير رياست جمهوري نيز توانست از اين موج استفاده كند 
و با ائتالفي كه توانست با حزب ناسيوناليست حركت ملي 
انجام داد پيروز انتخابات شود بنابراين موج ناسيوناليسم و 
چپ در تركيه همواره فارغ از اينكه ديدگاه احزاب راست 
كشور چگونه باش��د به امريكا بدبين بوده است. بنابراين 
امريكا ستيزي در تركيه ريش��ه هاي طوالني و به نسبت 
ق��وي دارد. هنگامي كه در ده��ه 1970 و حوادثي كه در 
سال هاي منجر به كودتاي 1980 رخ داد بخشي از آن به 
دليل حركت ها و فعاليت هاي ضد امريكايي چپ ها بود. 
هم ناسيوناليست ها و هم چپ ها نسبت به اهداف امريكا 
در تركيه بدبين هستند. حرف اصلي چپ ها نرفتن زير بار 
امپرياليسم است و ناسيوناليست ها معتقدند كه امريكا از 
دشمنان تماميت ارضي تركيه هستند كه به طور مشخص 
از ش��به نظاميان پ ك ك حمايت مي كنن��د. بنابراين 
امريكا ستيزي در تركيه ريشه هاي نسبتا قوي دارد و در 
اين انتخابات به نوعي مورد استفاده اردوغان قرار گرفت. 
ولي بعيد به نظر مي رسد كه بيش از اين امريكا ستيزي در 
تركيه تقويت شود. البته به صورت مقطعي ممكن است 
اردوغان بخواهد افكار عمومي را عليه امريكا تهييج كند ولي 
به طوركلي امريكا ستيزي در تركيه حالت گسترده توده اي 
نخواهد داشت و بيشتر محدود به نخبگان ناسيوناليسم و 
نخبگان چپ گراي تركيه است. از سوي ديگر با توجه به 
مش��كالت اخير اقتصادي كه در تركيه و چالش به وجود 
آمده براي اردوغان بايد گفت كه بخشي از مشكالت تركيه 
ريش��ه در تحوالت چند س��ال اخير دارد. وقتي كه آقاي 
اردوغان پس از كودتاي نا فرجام به دنبال مقابله با هواداران 
فتح اهلل گولن بود، بيش از 300 هزار نفر را كه مشكوك به 
ارتباط با گولن بودند  از نظام اداري كشور بيرون كرد. عالوه 
بر  اين بسياري از شركت هاي تجاري نزديك به جنبش 
گولن را تعطيل كرد. مساله اقتصادي تركيه از همان زمان 
آغاز ش��د و به نوعي كه هواداران فتح اهلل گولن نگران اين 
شرايط بودند و احس��اس كردند كه مشكالت اقتصادي 
تركيه بيشتر شده است از همين رو مردم پول هاي خود 
را تبديل به دالر كردند و حس��اب هاي بانكي آنها خالي 
شد و يك مش��كل اقتصادي جدي به وجود آمد. برخي 
نيز س��رمايه هاي خود را به دليل برخوردهاي اردوغان از 
تركيه خارج كردند. دولت با بسياري از هنرمندان، فعالين 
اجتماعي، سياسي و ورزشكاران نيز به بهانه حمايت از گولن 
برخورد كرد. در نتيجه سرمايه قابل توجهي از تركيه خارج 
و بخشي از سرمايه ها نيز وارد خانه ها شد. در اين شرايط 
مردم تصور كردند كه شايد يك وزير باسابقه در دولت جديد 
بتواند اوضاع را سامان دهد، اما وقتي كه داماد اردوغان به 
عنوان وزير دارايي معرفي شد اميدهاي بازار براي بهبود 
شرايط كمرنگ ش��د. بنابراين انتظار مي رفت كه پس از 
انتخابات، ليره تقويت شود ولي اين اتفاق رخ نداد. از همين 
رو در اين دوره شاهد كاهش ارزش ليره نسبت به دالر بوديم 
و اكنون تنش ميان امريكا و تركيه مزيد بر علت شده است 
كه بحران مقداري اوج پيدا كند و در نهايت بايد ديد اين 

تنش در روابط تا كجا مي تواند ادامه پيدا كند.

به گزارش خبرگ��زاري ف��ارس، وزارت دارايي آلمان روز 
چهارشنبه برخي گزارش ها درباره اينكه اين وزارتخانه به 
ايران اجازه خارج كردن 300 ميليون يورو پول نقد خود را 
از حساب هاي بانكي در آلمان خواهد داد، تكذيب كرد. به 
گزارش رويترز، وزارت دارايي آلمان در بيانيه اي اعالم كرد: 
»گزارش هاي رسانه اي درباره آزادسازي اين وجوه از طريق 
اداره گمرگ، دقيق نيس��تند. فرآيندهاي بازرسي هنوز 
تكميل نشده اند.« روزنامه آلماني Die Zeit روز چهارشنبه 
گزارش داده بود واحد اطالعات مالي وزارت دارايي آلمان به 
اين جمع بندي رسيده كه انتقال اين پول به ايران با قوانين 
آلمان در زمينه تروريسم تناقضي ندارد. دولت امريكا و سفير 
اين كشور در برلين، در راستاي كارزار فشار عليه تهران بعد از 
خروج از برجام البي گري هاي گسترده اي را براي جلوگيري 
از انتقال اين وجه نق��د از بانك تج��اري اروپايي- ايراني 
 )Europäisch-Iranische Handelsbank(
انج��ام داده اند.روزنامه وال اس��تريت ژورنال 13 مردادماه 
خبر داد بان��ك مركزي آلمان قوانين پول��ي خود را براي 
جلوگيري از نقل و انتقاالتي كه »تهديدي براي روابط مهم 
آلمان با بانك هاي مركزي و موسسات مالي كشورهاي ثالث 
به ش��مار مي روند«، تغيير داده است. بر اساس اين قانون، 
بانك مركزي آلمان مي تواند به تراكنش هاي مالي با حجم 
باال كه مي تواند به »پولشويي« يا »تامين مالي تروريسم« 
مرتبط شود، ورود كند و جلوي آن را بگيرد؛ همچنين اگر 
بانك مركزي آلمان به اين نتيجه برسد كه بانك آلماني، 
تضمين كافي براي عدم سرازير شدن پول انتقالي به سمت 
تروريست ها نگرفته، مي تواند جلوي پرداخت را بگيرد.با 
آنكه در پيش نويس قانون جديد اشاره اي به نام ايران نشده، 
رسانه ها به طور گسترده گزارش دادند كه اين قانون مانع 
انتقال 300 ميليون يورو پول نقد ايران خواهد شد.سفارت 
امريكا در برلين چند روز پيش تاكيد كرد، انتظار دارد آلمان 
به موجب قوانين جديد بانك مركزي اين كشور از انتقال 
اين وجه نقد جلوگيري كند.روزنامه آلماني Die Zeit در 
گزارش چهارشنبه نوشته واشنگتن، آلمان را تهديد كرده 
در صورت انتقال وجه مورد نظر بانك مركزي اين كشور را 

تحريم خواهد كرد.

تقابل امريكا و تركيه به نفع اردوغان است؟

همهپشتسررييسجمهور
حساب بانكي سفارت جمهوري اسالمي ايران در لندن 
كه به دليل تحريم ها مسدود شده بود، به تازگي مجددا 
افتتاح شده است. به گزارش تابناك بر اساس مستندات، 
اين حساب هم اكنون در لندن فعال است و بدين ترتيب 
امور جاري سفارت جمهوري اسالمي مي تواند از طريق 
اين حساب بانكي، انجام شود. يكي از مسووالن سفارت 
جمهوري اسالمي در لندن اين خبر را در گفت وگو با 
اين رسانه تاييد كرده است. اين مقام مسوول در سفارت، 
ضمن تاييد خبر مذكور، اظهار داشت كه اين حساب از 
زمان اعمال تحريم هاي اروپا در سال هاي قبل از 2009 
مس��دود ش��ده بود كه در روزهاي اخير در نهايت اين 
محدوديت مرتفع شد و بدين ترتيب انجام امور جاري 
سفارت جمهوري اسالمي در لندن از طريق اين حساب 

بانكي، مقدور شده است.

 حساب بانكي سفارت ايران 
در لندن فعال شد

رييس جمه��وري براي ش��ركت در اجالس س��ران 
كش��ورهاي س��احلي درياي خزر به قزاقستان سفر 
مي كند. به گزارش ايس��نا، پرويز اس��ماعيلي معاون 
ارتباطات و اطالع رساني دفتر رييس جمهور با اعالم اين 
خبر افزود: »حجت االسالم و المسلمين دكتر حسن 
روحاني به همين منظور بعدازظهر شنبه 20 مردادماه 
كشورمان را به مقصد آكتائو قزاقستان ترك مي كند.« 
وي مهم ترين برنامه رييس جمهور در اين سفر 2 روزه 
را شركت در اجالس سران كشورهاي ساحلي درياي 
خزر اعالم كرد كه طي آن، عالوه بر بيانيه مش��ترك، 
چندين سند مهم و راهبردي همكاري در حوزه خزر 
توسط مقامات 5 كشور ساحلي امضا خواهد شد. وي 
گفت: مالقات دو جانبه با رييس جمهور قزاقس��تان و 
برخي سران حاضر در اجالس و بررسي و توسعه روابط 
دوجانبه از ديگر برنامه هاي رييس جمهور در سفر به 

قزاقستان است.

امضاي كنوانسيون رژيم حقوقي 
خزر در سفر روحاني به قزاقستان

وزير امور خارجه آلم��ان با تاكيد بر ضرورت و اهميت 
حفظ برج��ام، تصريح ك��رد: براي مان��دگاري توافق 
هسته اي مي جنگيم، زيرا آن را قراردادي بين المللي 
همسو با منافع خود و به سود امنيت منطقه مي دانيم. 
هايكو ماس در گفت وگو با روزنامه آلماني »پاس��ائور 
نوين ِپرسه« اظهار كرد: وجود توافق هسته اي با ايران 
بهتر از نبود آن است. وي در ادامه با ابراز نگراني از عواقب 
اقدامات ضدايراني امريكا و همچنين احتمال ش��دت 
گرفتن درگيري ها و هرج و مرج هاي منطقه اي، گفت: 
ما همچنان لغو برجام را اشتباه و خطا مي پنداريم. ماس 
تاكيد كرد كه ايران به نوعي در همسايگي اروپا قرار دارد 
و از اين رو امنيت و ثبات اين كشور براي اتحاديه اروپا 
از اهميت فوق العاده اي برخوردار است. وي تاكيد كرد: 
منزوي كردن ايران تنها باعث دلگرمي نيروهاي افراطي 
خواهد شد. تالش براي ايجاد هرج و مرج در اين كشور 
نتيجه مطلوب نخواهد داشت، درست مانند آنچه در 
برخي كشورهاي منطقه تجربه ش��د و بروز ناآرامي و 
بي ثباتي را در پي داش��ت. مقام آلماني در ادامه افزود: 
كساني كه به دنبال تغيير حكومت ايران هستند، نبايد 
فراموش كنند اين مساله مي تواند مشكالت بزرگ تر و 

بيشتري را با خود به همراه آورد.

وزير خارجه آلمان: براي حفظ 
برجام  مي جنگيم

حيدر العبادي، نخس��ت وزير عراق در يك نشس��ت 
هفتگي در پاس��خ به س��والي در رابطه با از سرگيري  
تحريم هاي امريكا علي��ه ايران گفت: ما كامال مخالف 
تحريم هاي بين المللي هستيم و عراق هزينه سنگيني 
براي تحريم هايي كه به مدت 13 سال عليه آن اتخاذ شد 
پرداخت كرد. تحريم ها بر اساس تضعيف نظام پيشين 
)عراق( عليه ما تحميل شد اما منجر به تضعيف ملت، 
ايجاد شكاف در جامعه، از بين بردن بافت اجتماعي و 
ايجاد پديده هايي شد كه از قبل نبودند. اين تحريم ها 
نه تنها آن نظام را از بين نبرد بلكه به ظلم و اس��تبداد 
خود ادامه داد و قوي تر شد چراكه شهروندان ضعيف 
شده بودند. به گزارش ايس��نا، وي افزود: ما تحريم ها 
را يك خطاي اساسي و اس��تراتژيك مي دانيم و با آن 
همراهي نخواهيم كرد، ما مخالف تحريم  هس��تيم اما 
ب��ه منظور حمايت از ملت مان ب��ه آن پايبند خواهيم 
بود. العبادي ادامه داد: ما نيز همانند ديگر كشورهاي 
جهان جز از طريق بانك فدرال عراق نمي توانيم از دالر 
استفاده كنيم. حصار و تحريم جوامع را نابود مي كند. 
ما مخالف تحريم ها هستيم. نمي توان تنها به خاطر يك 
هدف سياسي يك ملت كامل را ضعيف و گرسنه كرد. 
وي افزود: ما مخالف تحريم هس��تيم. ممكن است به 
آن پايبند باشيم زيرا كشورهاي بزرگ تر از ما پايبندتر 
هستند، اگر پايبند نباشيم شكست خواهيم خورد. من از 
تحريم ها راضي نيستم اما اين مساله به اين معنا نيست 
كه من خدمتي را ارايه دهم يا خودم را اذيت كنم، من 
به عنوان نخس��ت وزير عراق نمي توانم موضعي اتخاذ 
كنم كه به ضرر شهروندانم باشد. نخست وزير عراق در 
پايان گفت كه برخي ها از ما دعوت مي كنند كه حامي 
مستضعفين باشيم و ما حامي مستضعفين هستيم، 
برخي مصلحت ديگ��ران را به مصلحت مردم ترجيح 
مي دهند. ما به كشورهاي همسايه تجاوز نمي كنيم اما 
اولويت ما ملت ما است و موضع ما مخالفت با تحريم ها 
است. پيش از اين فواد معصوم، رييس جمهور عراق نيز 
در واكنش به تحريم ه��اي امريكا عليه ايران گفت كه 
شرايط فعلي عراق و طبيعت روابط پر منفعت آن با ايران 
باعث مي شود كه پايبندي بغداد به تحريم هاي امريكا 
عليه تهران را سخت كند. عراق در درگيري هاي فعلي 
نبايد با يك طرف عليه طرف ديگري باشد و فشار زياد 
بر ايران ممكن است نتايجي به دنبال داشته باشد كه 
بر وضعيت داخلي عراق و ديگر كشورها تاثير مي گذارد.

عبادي:  با تحريم هاي ايران 
مخالفيم اما آن را اجرا مي كنيم

والديمي��ر پوتي��ن، رييس جمهور روس��يه ب��ه همتاي 
امريكايي اش، دونالد ترامپ، پيشنهاد داده است تا مذاكرات 
مسكو و واشنگتن در مورد كنترل تسليحات در آينده ادامه 
پيدا كند و براي توافق در عمده ترين مسائل موجود در مساله 
رقابت تسليحاتي شرق و غرب اظهار آمادگي كرده است. بر 
اساس سندي كه روز گذشته توسط پايگاه خبري امريكايي 
پوليتيكو منتشر شد، رييس جمهور روسيه پيشنهادهايي 
را براي مذاكرات كنترل تسليحات در نشست ماه گذشته 
هلسينكي در اختيار دونالد ترامپ قرار داده بود. بر اساس 
گزارش پوليتيكو، اين سند يك صفحه اي كه به زبان روسي 
نگاشته شده است، براي اولين بار بخشي از دستور كار مذاكره 
خصوصي ترامپ و پوتين را كه ب��راي عموم معلوم نبود، 
فاش مي كند. به نوش��ته پوليتيكو در اين سند تعدادي از 
پيشنهادهاي پوتين به ترامپ براي دستور كار مذاكرات 
آينده امريكا و روسيه در مورد كنترل تسليحات، از جمله 
توافق براي كنترل توسعه سالح هاي هسته اي، جلوگيري 
از انتقال سالح هاي نظامي به فضا و همچنين از سرگيري 
تعه��دات در مورد ممنوعيت به كارگيري موش��ك هاي 
ميان برد، مورد اش��اره قرار گرفته اس��ت. ترامپ و پوتين، 
هرچند بعد از ديدارشان در يك كنفرانس خبري شركت 
كردند، اما از افشاي دقيق دستور كار مذاكرات، موضوعات 
مورد توافق و مس��ائل مورد اختالف سر باز زده اند. اياالت 
متحده امريكا و روسيه جمعا 92 درصد از كل كالهك هاي 
هس��ته اي جهان را در اختيار دارند كه يكي از بزرگ ترين 
تهديدهاي نظامي براي كره زمين محس��وب مي ش��ود. 
در ديدار هلس��ينكي، ترامپ و پوتين ه��ر دو بر عزم خود 
براي ادامه گفت وگوها تاكيد كرده بودند و اعالم كردند كه 
موضوع كنترل تسليحات يكي از اهداف آنها براي مذاكره 
است. والديمير پوتين، رييس جمهور روسيه در نشست 
خبري مشترك با ترامپ گفته بود: »ما به عنوان قدرت هاي 
عمده هس��ته اي جهان مس��ووليت ويژه اي براي حفظ 
امنيت بين المللي داريم.« او در همان نشست تاكيد كرد كه 

»ما به مقام هاي امريكايي متني شامل پيشنهادهاي مان 
در مذاكرات آينده تقديم كرده ايم.« به نوشته پوليتيكو، 
وزارت خارج��ه امريكا حاضر به تاييد اين موضوع نش��ده 
است كه متن افشا شده توسط پوليتيكو، همان متن دولت 

روسيه است يا نه.
در متني كه در اختيار پوليتيكو قرار گرفته اس��ت، دولت 
روس��يه اظهار آمادگي كرده اس��ت تا در مورد مجموعه 
وس��يعي از موضوعات مورد اختالف تسليحاتي از جمله 
تمديد 5 ساله پيمان استارت نو، گفت وگو براي توافق منع 
قرار دادن تسليحات نظامي در فضا و رايزني در مورد اختالف 
نظرهاي موجود در مورد اجراي پيمان INF مذاكره كند. 
والديمير پوتين و دونالد ترامپ، اظهار عالقه كرده اند تا بار 
ديگر با هم گفت وگو كنند و همچنين وزراي خارجه و دفاع 
خود را براي گفت وگو در مورد دستور كارهاي توافق شده در 
هلسينكي مامور كنند. هر چند به دليل مخالفت تندروها در 
واشنگتن با گفت وگوي سازنده با روسيه و همچنين نگراني 
مخالفان ترامپ نسبت به وابستگي ها يا ديون او به والديمير 
پوتين، باعث شده است تا در امريكا شرايط براي يك توافق 

عمده با روسيه امكان پذير نباشد.
گفت وگوهاي كنترل تسليحات ميان واشنگتن و مسكو 
بي سابقه نيست و از س��ال 1969 تا 2011، دو طرف بارها 
توانسته اند در گفت وگوهاي مختلف به توافق هاي مهمي 
براي محدوديت و امحاي س��الح هاي هس��ته اي و ابزار 
حمل آنها دست پيدا كنند. اما بعد از معاهده استارت نو، 
گفت وگوها ميان دو طرف براي كنترل تسليحات به دليل 
اختالف نظرهاي تند در مورد مسائلي مانند بحران اوكراين، 
بحران سوريه و گسترش ناتو به شرق، كامال متوقف شد. 
تحريم هاي امريكا و متحدانش عليه روسيه بعد از بحران 
اوكراين و ضميمه شدن شبه جزيره كريمه به خاك روسيه، 
باعث شد تا جو بي اعتمادي ميان مسكو و واشنگتن تقويت 
شود و اتهام هاي مربوط به دخالت روسيه در انتخابات 2016 
امريكا و احتمال تباني كارزار انتخاباتي ترامپ با مسكو، باعث 
شده اس��ت تا جو سياسي در واشنگتن در مورد گفت وگو 
و توافق با روسيه به ش��دت منفي باشد. همزمان امريكا و 

روسيه يكديگر را به نقض تعهدات پيشين در مورد كنترل 
تسليحات متهم مي كنند. توافق INF يا پيمان نيروهاي 
هسته اي ميان برد، كه س��ال 1988 ميان رونالد ريگان و 
ميخاييل گورباچف براي امحاي موشك هاي ميان برد و 
كوتاه برد امضا شده بود، طي سال هاي گذشته به محل نزاع 
دو طرف تبديل شده است. مسكو، امريكا را متهم مي كند كه 
با نصب موشك هاي ضد موشك در لهستان كه عمال امكان 
تبديل به موشك تهاجمي دارند اين توافق را نقض كرده و 
واشنگتن معتقد است كه روسيه موشك هاي كروزي توليد 
كرده است كه بيش از 500 كيلومتر برد دارند و اين نقض 

پيمان INF محسوب مي شود.
نقض پيمان هاي گذش��ته و انقضاي قريب الوقوع پيمان 
استارت نو در س��ال 2021 از جمله مسائلي است كه بيم 
شكل گيري يك رقابت تسليحاتي تازه ميان قدرت هاي 
جهاني را افزايش داده است. اقدامات تازه روسيه در رونمايي 
از سالح هاي اس��تراتژيك جديد و ادعاي رييس جمهور 
امريكا در مورد تشكيل شاخه ششم ارتش به عنوان نيروي 
فضايي و افزايش ش��ديد بودجه نظامي امريكا، نگراني ها 
از رقابت تسليحاتي ميان روسيه و امريكا را بيش از پيش 

افزايش داده است. 
49 سال پيش بود كه هلسينكي ميزبان اولين دور مذاكرات 
توافق هسته اي ميان مسكو و واشنگتن شد، حال بار ديگر 
گفت وگوي ترامپ و پوتين در هلس��ينكي، اميدها براي 
يك رشته توافق تازه ميان قدرت هاي هسته اي جهان را 
براي كنترل تسليحات كش��تار جمعي احيا كرده است. 

طي دهه هاي بعد از جنگ جهان��ي دوم و افزايش رقابت 
تس��ليحاتي ميان دو ابرقدرت وقت ش��رق و غرب، تعداد 
سالح هاي هسته اي اين دو ابرقدرت به شكل چشمگيري 
افزايش يافت. افزايش بي رويه سالح هاي قدرتمند هسته اي 
و نگراني از احتمال ب��روز درگيري هاي مرگبار تصادفي، 
خطرات زيست محيطي و خارج شدن سالح ها از كنترل 
دو ابرقدرت، باعث شد تا سال 1969 مذاكرات ميان دولت 
وقت اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي و اياالت متحده 
امريكا، در هلسينكي پايتخت فنالند براي يك توافق كنترل 
تسليحات هسته اي آغاز شود. اين گفت وگوها كه به سالت 
)SALT گفت وگوهاي محدوديت تسليحات استراتژيك( 
مشهور شد به شكل گيري توافق سالت يك و پيمان دوجانبه 
منع موشك هاي بالستيك منجر شد، دور دوم گفت وگوهاي 
مشهور به سالت 2، 10 سال بعد به يك توافق دوجانبه منجر 
شد، هر چند كه با مخالفت كنگره امريكا و بعد از آن پارلمان 
شوروي نيز از تصويب اين پيمان سر باز زد. انقضاي سالت 
يك و شكس��ت سالت 2 باعث ش��د تا روساي جمهوري 
شوروي و امريكا سال 1991 پيمان جديد استارت )پيمان 
كاهش تسليحات استراتژيك( را امضا كنند. پيمان تكميلي 
استارت 2 سال 1993 ميان روسيه و امريكا بسته شد، اما 
كنگره امريكا حاضر به تصويب آن نشد، تا در دوران اوباما 
پيمان استارت نو )New START( به سر انجام برسد و بعد 
از امضا توسط باراك اوباما، رييس جمهور امريكا و ديميتري 
مدودف، رييس جمهور وقت روس��يه در پارلمان هاي دو 

كشور مورد تصويب قرار گرفت. 

درز پيشنهادهاي پوتين به ترامپ براي مذاكرات كنترل تسليحاتي

پشت پرده هاي موشكي هلسينكي

آمريكا-روسيه

استفاده اردوغان از موج ناسيوناليسم

بالتكليفي 300 ميليون يورو  پول نقد

ادامه از صفحه اول
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