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اخبار

ایران برای پاسخگویی
به هر اقدامی کامال آماده است

اخبار

« ابتکار» ابطال نتایج انتخابات استانبول و تبعات آن برای رئیسجمهوری ترکیه را بررسی میکند

ظریف عازم ژاپن شد

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه
کشورمان به دعوت همتای ژاپنی خود از
دهلینو عازم توکیو شد.
به گزارش ادارهکل اطالعرسانی و امور
سخنگویی وزارت امور خارجه ،رئیس دستگاه
دیپلماسی که در روزهای اخیر به عشقآباد و
دهلینو سفر کرده بود ،در ادامه تور دیپلماتیک
خود راهی توکیو شد .وزیر امور خارجه قرار
است صبح امروز با شینزو آبه نخستوزیر ژاپن
دیدار و در خصوص روابط دوجانبه ،مسائل
منطقهای و بینالمللی گفتوگو کند.
رئیس دستگاه دیپلماسی پیش از سفر به
ژاپن به کشورهای ترکمنستان و هند سفر
کرده و پس از مذاکره با همتایان ترکمنستانی و
هندی خود عازم ژاپن شده است .هند و ژاپن از
شرکای اقتصادی و خریداران سنتی نفت ایران
هستند.
گفتنی است ،ظریف همچنین پیش از
عزیمت به توکیو در حساب کاربری خود در
توئیتر با ارائه مستنداتی از مقاله جان بولتن
در مورد خروج از برجام و شهادت نتانیاهو
درباره سالحهای کشتارجمعی عراق در کنگره
آمریکا در سال  2002نوشت :نیمی از تیم
«بی» شرکای جرم جنگ فاجعهبار عراق بودند.
ظریف در این توئیت افزود :حوادث را من در
چند گفتوگو در ماه آوریل پیشبینی کردم؛
نه به این دلیل که من یک نابغه هستم ،بلکه به
این دلیل که تیم بی ،چنین گستاخانه از نسخه
جان بولتون پیروی میکند .ظریف تاکید کرد:
به هر حال نیمی از تیم بی ،شرکای جرم جنگ
فاجعهبار عراق بودند .یادآوری آشکار!
وزیر امور خارجه امروز همچنین در توئیت
دیگری نوشت :منفعت واقعی امنیت ملی
آنهایی که خود در این منطقه شکننده زندگی
میکنند در ترویج صلح ،ثبات ،همکاری و
پیوند است .ایران کماکان در دسترسترین،
موثرترین ،پایدارترین و امنترین شریک است.
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اروپا پیام ما را جدی بگیرد

اردوغان در برابر یک شهردار

عدم تحمل اردوغان برای شکست در انتخابات
در همینجا بود که حزب حاکم بار دیگر ضمن
عدم پذیرش نتایج انتخابات و در حالی که حکم
شهرداری استانبول برای اکرم امام اوغلو نیز صادر
شده بود ،به بهانه بروز جرایم سازمانیافته در
انتخابات این شهر ،نتایج آن را باطل و انتخابات
بعدی را به اوایل تیرماه امسال موکول کرد.
اردوغان پیش از این نیز سابقه عدم پذیرش
نتایج انتخابات را در کارنامه خود دارد ،جایی
که در آخرین انتخابات پارلمانی ترکیه در سال
 ،2015نتایج بهدستآمده و به خصوص کسب
 80کرسی برای حزب دموکراتیک خلق سبب شد
تا برای نخستینبار از سال  2002به این سو ،حزب
عدالت و توسعه اکثریت قاطع خود در پارلمان
را از دست بدهد .پس از این ماجرا صالحالدین
دمیرتاش رهبر این حزب با اتهامات مختلف
روبهرو و در نهایت راهی زندان شد.
هم اکنون نیز باطل شدن انتخابات شهرداریها
در استانبول با انتقادات گستردهای از سوی رقبای
سیاسی اردوغان روبهرو شده و آنها تاکید دارند که
تصمیم کمیسیون نظارت بر انتخابات با انگیزههای
واضح سیاسی و نیز بدون توجیه قانونی صورت
گرفته است.
عواقب کوتاهمدت و بلندمدت برای اردوغان
در چنین شرایطی به گفته کارشناسان ،اردوغان
با چند چالش کوتاه و بلندمدت روبهرو میشود.
نخست اینکه ابطال شدن نتیجه انتخابات در
استانبول بار دیگر میتواند وحدت مخالفان
حزب عدالت و توسعه را گسترش داده و از سوی
مقابل اردوغان باید بار دیگر تالشهای قابل
مالحظهای را برای جلب حمایت احزاب ملیگرای
ترکیه در دستور کار قرار دهد .این امر با توجه
به چالشهای اخیر ترکیه در عرصه اقتصادی،
ممکن است منجر به تشدید تحرکات نظامی این
کشور در خارج از مرزها به خصوص در سوریه
شود؛ جایی که اکنون با توجه به التهابات موجود،
میتواند هزینههای قابل مالحظهای را از سوی
سایر بازیگران حاضر در میدان سوریه به اردوغان
تحمیل کند.
همچنین وضعیت بیثبات اقتصادی در ترکیه
که اکنون بهصورت فزایندهای تحت فشار آمریکا
نیز قرار دارد ،باعث شده تا برای نخستینبار در
طول  17سال گذشته ،پایگاه اجتماعی اردوغان
تضعیف شود؛ امری که عالوه بر انتخابات پارلمانی
سال  ،2015در انتخابات شهرداریها نیز برای حزب
حاکم به وضوح قابل مشاهده و لمس بود.

محمدرضاستاری

انتخابات شهرداریهای ترکیه در حالی امسال برگزار شد که نتایج آن ،پیام معناداری را برای حزب حاکم عدالت و توسعه به خصوص رجب طیب
اردوغان رئیسجمهوری این کشور به همراه داشت .اردوغان و حزبش در شهرهای مهم به خصوص آنکارا و استانبول نتیجه را به رقبای خود واگذار
کردند؛ به طوری که در استانبول ،اکرم امام اوغلو کاندید حزب اپوزیسیون توانست ضمن پیروزی به مقام شهرداری این شهر نیز نائل شود .مقام
شهرداری از آنجا حائز اهمیت است که جایگاه آن ،سکوی تعیین کنندهای برای پرتاب به سمت ریاست دولت در ترکیه محسوب میشود؛ جایی که
اردوغان نیز از همانجا توانست با ورود به باالترین سطح سیاسی ترکیه ،در حدود  17سال قدرت اول این کشور باشد.

برخی گزارشها
حاکی از آن
است که بعضی
از چهرههای
شاخص حزب
عدالت و
توسعه در فکر
تاسیس یک
حزب جدید
بهمنظوررقابت
با اردوغان
هستند
با این حال ،عواقب بلندمدت عدم پذیرش
شکست و بازی در میدان برابر در مقابل رقبا برای
اردوغان میتواند شکاف عمیق سیاسی در حزبش
را به همراه داشته باشد .در همین رابطه طی
گزارشی که چند روز قبل خبرگزاری دویچهوله
آلمان منتشر کرده بود ،اقدام اخیر اردوغان مبنی
بر ابطال نتایج انتخابات شهرداری استانبول با
انتقادات وسیعی از سوی اعضای شاخص حزب
عدالت و توسعه روبهرو شده است .این شکاف در
حزب عدالت و توسعه به اندازهای گسترش پیدا
کرده که احمد داود اوغلو نخستوزیر سابق و

اعتراض نمایندگان کنگره به دولت آمریکا

کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط
خارجی کشورمان در گفتوگو با شبکه خبری
فرانس ،24رویداد اخیر در آبهای عمان برای
تعدادی از نفتکش را مشکوک توصیف کرد و
افزود :باید برای روشنشدن واقعیات تحقیق
شود .در شرایط خطرناک کنونی این قبیل
رویدادها ممکن است از سوی طرف سومی
برای ایجاد تنش و بیثباتی انجام گیرد .به
گزارش سایت این شورا ،وی درباره ادعای
رئیسجمهوری آمریکا مبنی بر آمادگی برای
مذاکره با ایران نیز اظهار کرد :هدف او این
است فشارهای بیشتری بر ایران وارد کند.
تلفن کردن به وی هیچ فایدهای ندارد زیرا با
کرهشمالی هم به نتیجهای نرسید.
خرازی همچنین تصریح کرد :اگر آمریکا
بخواهد به هر نحوی مداخله نظامی کند،
ایران برای پاسخگویی محکم کامال آماده است
و آمریکاییها هم خودشان این را بهخوبی
میدانند.

mrezasattari62@gmail.com

وزیر خارجه اسبق ترکیه با اعتراض به این تصمیم
اعالم کرده است :انتخابات عادالنه یک ستون
دمکراسی و احساس همبستگی میان شهروندان
است و به همین دلیل تصمیم کمیسیون انتخابات
متناقض با قانون و روشهای جاافتاده بوده که به
این احساس آسیب وارد میکند.
از سوی دیگر ،عبدالله گل رئیسجمهوری سابق
ترکیه نیز با اعتراض به این اقدام اردوغان تصریح
کرده است :افسوس ،ما حداقل پیشرفت را هم
نکر دهایم .این در حالی است برخی گزارشها
حاکی از آن است که برخی از چهرههای شاخص

حزب عدالت و توسعه در فکر تاسیس یک
حزب جدید به منظور رقابت با اردوغان هستند.
امری به گفته بسیاری از ناظران موجب شده
تا دموکراسی ترکیه در حالت احتضار قرار بگیرد
و شرایط را به گونهای رقم بزند که رجب طیب
اردوغان پس از سالها یکهتازی در عرصه سیاسی
این کشور ناچار شود برای حفظ قدرت رو به افول
خود عالوه بر برهمزدن قواعد بازی در انتخابات
و تغییر معنادار قانون اساسی برای تمدید مدت
حضورش در قدرت ،اینک در برابر یک شهردار
قرار بگیرد.

ترامپ ما را در جریان تحوالت مربوط به ایران قرار نمیدهد
اعضای کنگره آمریکا از هر دو حزب جمهوریخواه و
دموکرات اعتراض کردهاند که دولت ترامپ اطالعات کافی
درباره مسائل پیرامون ایران در اختیار آنها قرار نداده است.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز ،قانونگذاران
آمریکایی از هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات با انتقاد
از اینکه دولت ترامپ آنها را در جریان مسائل پیرامون ایران
قرار نمیدهد ،خواستار برگزاری جلسات توجیهی محرمانه
درباره آنچه دولت ترامپ «تهدید ایران» میخواند و
تصمیمات در این زمینه شدند .در دوران دولت قبلی آمریکا،
کنگره بهطور منظم در جریان مسائل مهم امنیت ملی قرار
میگرفت.
برخی نمایندگان دموکرات حتی گفتهاند که برگزاری
جلسات علنی با حضور مقامات ارشد دولتی نیز میتواند
مناسب باشد .تنشها میان تهران و واشنگتن در هفتههای
اخیر پس از آنکه آمریکا اعالم کرد معافیتهای نفتی ایران
را تمدید نمیکند و یک ناو هواپیمابر را نیز برای پاسخ به
تحرکات تهدیدآمیز ایران به منطقه فرستاده ،افزایش یافته
است.
لیندسی گراهام سناتور جمهوریخواه آمریکایی در جمع
خبرنگاران اظهار کرد «از نظر من ،همه ما در بیاطالعی به
سر میبریم ».وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا
جلسهای برای اطالعرسانی به قانونگذاران برگزار خواهد شد،

گفت که امیدوار است این اتفاق بیفتد.
نانسی پلوسی ،رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز
خواستار برگزاری یک جلسه توجیهی برای قانونگذاران شده
اما به گفته یک دستیار در سنا دولت تاکنون با آن موافقت
نکرده است .همچنین سناتور باب منندز از عدم اطالعرسانی
و توضیح دولت درباره آنچه تهدید ایران میخواند ،انتقاد
کرد و گفت که دولت روی بیاطالعگذاشتن کنگره در این
زمینه و استراتژی واشنگتن برای مقابله با این تهدیدات
پافشاری میکند.
کاخ سفید تاکنون به سواالت درباره این انتقادها پاسخی
نداده است .منندز افزود :ما یک هفته است که خواستار
جلسهای توجیهی با حضور مقامات مربوطه در سطوح باال
شدهایم تا ب ه درستی بدانیم این تهدیدات چیست .فارغ از
اینکه چه اطالعاتی در دسترس ما قرار خواهد گرفت ،آنچه
واضح است این است که اکنون لحظه دیپلماتیک مناسب
برای آوردن ایران پای میز مذاکره و پیوستن به متحدانمان
برای دستیابی به یک نتیجه موفقیتآمیز درباره برنامه
هستهای ایران است.
چند کمیته در کنگره ،شامل کمیته اطالعات مجلس
نمایندگان و سنا بهعالوه کمیته نیروهای مسلح سنا اعالم
کردند که جلساتی را در روزهای آینده برای اعضا برنامهریزی
کرده یا حتی به تازگی جلسهای در این زمینه داشتهاند.

حمید بعیدینژاد سفیر کشورمان در انگلستان
مواضع ایران را درباره وضعیت اخیر برجام و
اقدام متقابل ایران تشریح کرد و در این باره گفت
که ایران میخواست پیام مهمی بفرستند و آن
این بود که وضعیت باید اصالح شده و جبران
توگو با شبکه
خسارت به عمل بیاید .وی در گف 
اسکاینیوز ،افزود :ایران میخواست سیگنال
بسیار مهمی بفرستد که وضعیت باید اصالح
شده و جبران خسارت به عمل بیاید .بنابراین ما
از چارچوب خود برجام استفاده کردیم تا اخطار
را بدهیم که از اعضای دیگر برجام میخواهیم تا
به تعهدات خود عمل کنند .بعیدینژاد همچنین
تصریح کرد :اگر ظرف  ۶۰روز راهکاری در میان
نباشد ،ایران مرحله دوم اقدامات خود را که اعالم
شده است انجام خواهد داد؛ مطمئنا ًشرایط بدتر
خواهد شد .امیدواریم این پیام ایران را بسیار
جدی گرفته و راهکاری بیابند.

آمریکا به بخشی از کارکنان
دیپلماتیک خود دستور ترک عراق
را صادر کرد
دولت آمریکا به برخی از کارکنان «غیرضروری»
خود در عراق دستور داد خاک این کشور را ترک
کنند .به گزارش یورونیوز ،این دستور را سفارت
آمریکا در بغداد روز گذشته با انتشار بیانیهای به
کارمندان دولت این کشور در عراق ابالغ کرد .در
این بیانیه که همزمان از سوی کنسولگری آمریکا
در اربیل نیز منتشر شد آمده است :بخش صدور
ویزا در هر دو نمایندگی دیپلماتیک آمریکا در عراق
به طور موقت تعطیل میشود .این بیانیه با اعالم
این که دولت آمریکا هم اکنون برای ارائه خدمات
ضروری به شهروندان خود در عراق ،امکانات
حداقلی دارد ،به این دسته از کارمندان آمریکایی
توصیه کرده در اولین فرصت با وسایل نقلیه
عمومی از عراق خارج شوند .گفتنی است هلند نیز
با ادعای تهدیدات امنیتی بخشی از ماموریت خود
در عراق را به حالت تعلیق درآورده است.

ترامپ سرانجام جان بولتون را
یکند
اخراج م 

یک نشریه آمریکایی در گزارشی نوشته که
ظاهرا ً رئیسجمهور آمریکا سرانجام خواهان
اخراج جان بولتون جنگطلب از دولتش شده
است .به گزارش ایسنا ،مجله نشنالاینترست
آمریکا در گزارشی با استناد به منابع خود خبر
از خواسته دونالد ترامپ برای اخراج جان بولتون
از دولتش داده است .این نشریه با استناد به
منابع آگاه گزارش کرده که جان بولتون به دلیل
اصرارش برای جنگ به منظور تغییر حکومت در
در خروج از
ایران ،ونزوئال و کرهشمالی در پشت ِ
دولت قرار گرفته است .این مجله در گزارش خود
نوشت ،یک مقام ارشد سابق دولت آمریکا گفته
است :من شنیدهام که ترامپ میخواهد او اخراج
شود .طبق گفته منابع آگاه به اختالفنظرها
در داخل دولت ،بولتون نه فقط با ترامپ دچار
مشکل شده بلکه با مایک پامپئو وزیر امور خارجه
دولت آمریکا نیز مشکل پیدا کرده است.

واشنگتنپست از دستاورد سفر مایک پمپئو به روسیه گزارش میدهد

توافقی برای توافقنکردن

روزنامه واشنگتنپست در گزارشی درباره سفر روز سهشنبه مایک پمپئو وزیر
امور خارجه آمریکا به روسیه و دیدارهایش با والدیمیر پوتین رئیسجمهوری و
سرگئی الوروف وزیر امور خارجه این کشور مینویسد« :مایک پمپئو وزیر خارجه
آمریکا اعالم کرده بود با مأموریت بهبود روابط آمریکا با روسیه به شهر سوچی
سفر میکند تا با والدیمیر پوتین رئیسجمهوری و سرگئی الوروف وزیر خارجه
روسیه دیدار داشته باشد ،اما پمپئو در غروب روز سهشنبه در اقامتگاه پوتین
پیش از ترک سوچی ،تنها با رهبران روسیه بر سر عدم توافق به توافق رسیده بود.
وی در ابتدای نشست با پوتین به او گفت :حوزههایی هستند که دو کشور ما
میتوانند بر سر آنها همکاری داشته باشند و ما میتوانیم همکاری ثمربخش و
پیشرو داشته باشیم .ما میتوانیم با یکدیگر در راستای موفقیت بیشتر مردم دو
کشور و موفقیت بیشتر کل جهان همکاری داشته باشیم و ترامپ میخواهد که در
این راستا هر آن چه که ما میتوانیم انجام دهد .پمپئو و الوروف در کنفرانس خبری
مشترک خود درباره مسائل ایران ،ونزوئال و مداخله روسیه در انتخابات آمریکا
اختالفنظر زیادی را مطرح کردند .بعد از مذاکرات چندساعته پمپئو و الوروف و
دیدار  ۹۰دقیقهای پمپئو و پوتین ،یوری اوشاکوف ،مشاور سیاست خارجی کرملین
از پمپئو به خاطر داشتن یک گفتوگوی نه چندان بد و عمدتا ملموس تحسین
کرد .او گفت :به این ترتیب آمریکا همچون روسیه تمایلش را به شروعکردن اصالح

روابط دو کشور و بازیابی تدریجی مجاری ارتباطی ابراز کرد .پوتین نیز در ابتدای
نشست با پامپئو به او گفت :رابرت مولر بازرس پرونده تحقیقات ارتباط کمپین
بوغریبش یک تحقیقات بیطرفانه انجام
ترامپ با روسیه ضمن همه کارهای عجی 
داد و تأیید کرد که هیچ سند و مدرک از بابت تبانی بین روسیه و دولت موقت
وقت آمریکا وجود نداشته و ما از همان ابتدا این جنجال را مهمل دانستیم .این یکی
از دالیل بدتر شدن روابط بین کشورهای ما بود و امیدوارم امروز وضعیت تغییر
کند .پمپئو هم در جواب پوتین گفته بود :اگر روسیه قرار باشد که در انتخابات
 ۲۰۲۰آمریکا دوباره مداخله کند ما را در وضعیتی حتی بدتری قرار میدهد .از
سوی الوروف در ارتباط با ایران گفت :روسیه آماده انجام هر کاری است تا بتواند
از سناریوی جنگ با ایران جلوگیری کند .وزیر خارجه آمریکا نیز گفته است :ما
اساسا ً به دنبال جنگ با ایران نیستیم و به ایرانیها تصریح کردهایم اگر منافع
آمریکا مورد حمله قرار بگیرند ما مطمئنا به شیوه مناسب پاسخ خواهیم داد .درباره
ونزوئال ،الوروف و پامپئو نشانهای از تغییر مواضع متضاد گذشته خود درباره بحران
کشور بروز ندادند .با این حال پمپئو به نام بردن جاهایی پرداخت که از نظر او
در آنها پتانسیل همکاری نزدیکتر روسیه و آمریکا وجود دارد .به گفته اوشاکوف
در مذاکرات روز سهشنبه پمپئو در سوچی ،بزرگترین منبع تنشهای آمریکا و
روسیه در دوره ریاستجمهوری باراک اوباما یعنی مسئله اوکراین مطرح نشد و

این نشاندهنده آمادگی دولت ترامپ برای گذشتن از کنار برخی نقاط اختالف بین
دو کشور است .اوشاکوف خاطر نشان کرد :پوتین و پمپئو به جایش درباره مسائل
سوریه ،کره شمالی ،ایران ،ونزوئال و توافق «استارت جدید» صحبت کردند .از سوی
دیگر ،پوتین به پامپئو در ارتباط با مکالمه تلفنی که اخیرا ً با ترامپ داشت و بیش
از یک ساعت طول کشیده بود گفت :من این احساس را داشتم که رئیسجمهوری
آمریکا متمایل به بازسازی روابط آمریکا و روسیه و تقویت روابط به منظور حل
مسائل مربوط به دو طرف است .ما همچنین دوست داریم روابط شکوفا شده و بین
دو کشور بازسازی شود و من امیدوار هستم که هم اکنون یک فضای مناسب برای
این منظور ایجاد شود .روز سهشنبه دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت :با
توجه به اظهار تمایل ترامپ برای دیدار با پوتین در حاشیه اجالس آتی گروه 20
در ژاپن ،درخواست رسمی کاخ سفید به روسیه برای چنین دیداری داده نشده
است .او همچنین عنوان کرد که ترامپ پیشتر سابقه لغو دیدار برنامهریزیشده
خود با پوتین در ماه دسامبر را داشته است .الوروف در کنفرانسی خبری گفت :ما
البته این حرف رئیسجمهور ترامپ را شنیدیم که انتظار دیداری با پوتین را دارد.
اگر این پیشنهاد رسما ً تحویل داده شود به این ترتیب ما به صورت مناسب پاسخ
خواهیم داد .برخی مفسران و سیاستمداران در مسکو اظهار امیدواری کردهاند که
با پایان یافتن تحقیقات رابرت مولر ،اکنون ترامپ در موضع بهتری برای عمل به

خواستهاش برای بهبود روابط با روسیه قرار گرفته است .اما برخی دیگر میگویند،
هر چند ترامپ در داخل فضای بهتری را برای تحرک به دست آورده اما همچنان
منافع دو کشور در جهان از همدیگر فاصله میگیرند .فئودور لوکیانف یک تحلیلگر
امور بینالملل روس که به کرملین مشاوره داده ،گفت :فضای سیاسی داخلی
در آمریکا شاید اکنون برای ترامپ مطلوبتر باشد اما در حوزه سیاست خارجی
وضعیت دارد همچنان بدتر میشود.

