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اخبار

وزارت خزانهداری آمریکا از اعمال تحریمهایی
جدید علیه اشخاص و نهادهای ایرانی خبر داد،
تحریمهایی که به اذعان کارشناسان غربی دیگر
چندان تاثیر اقتصادی و مالی برای ایران ندارد.
به گزارش ایسنا ،وزارت خزانهداری آمریکا روز
گذشته با صدور بیانیهای از اعمال تحریم علیه
حسین فیروزی آرانی (ارتباط با بازرگانی کاالی
باختر) ،امیرحسین بحرینی (ارتباط با شرکت
پلیمر آریا ساسول) ،مرتضی مصطفیمنیر
(ارتباط با شرکت کشتیرانی و نفتکش استریت
شیپ بروکر) ،رمضان اوالدی (ارتباط با شرکت
پتروشیمی کیوان) و (لین نا وی (ارتباط با شرکت
در لیست تحریمهای آمریکا قرار گرفتهاند.
همچنین  ۱۱نهاد پلیمر آریا ساسول (ارتباط با
شرکت پتروشیمی تریلیانس) ،شرکت بازرگانان
کاالی بختر ،شرکت  Binrinارتباط با شرکت
پلیمر آریا ساسول ،هلدینگ انرژی (ارتباط با
شرکت پتروشیمی تریلیانس) ،شرکت Glory
 Advancedارتباط با شرکت پترویشیمی
تریلیانس) ،شرکت ( Jane Shangارتباط
با شرکت پتروشیمی تریلیانس) ،هلدینگ
انرژی ( Jiaxingارتباط با شرکت پتروشیمی
شرکت پتروشیمی کاویان،
تریلیانس)،
شرکت پتروشیمی مروارید (ارتباط با شرکت
پتروشیمی تریلیانس) ،شرکت Sibshur
(شرکت پتروشیمی تریلیانس) و شرکت Strait
 Shipbrokersدر لیست تحریمهای وزارت
خزانهداری آمریکا قرار گرفتهاند.

عراقچی در مسکو:

ترامپ ،فصل مشترک تندروهای داخلی و خارجی

فروش  40میلیون دالری نفتهای
دزدی!

چه افراد و شرکتهایی مشمول
تحریمهای جدید آمریکا شدند؟

اخبار

چه کسانی از انتخاب مجدد رییسجمهوری فعلی آمریکا استقبال میکنند؟

آمریکامحمولهتوقیفینفتکشهای
منتسب به ایران را فروخت

آمریکا روز پنجشنبه اذعان کرد محمولههای
نفتی که اخیرا در دریا به بهانه تعلق آن به ایران،
 ۴میلیون دالر به
سرقت کرده بود ،به قیمت  ۰
فروش رسانده است.
به گزارش ایسنا ،به نقل از فرانسه  ،۲۴ایاالت
متحده در ماه اوت  ۱.۱میلیون بشکه از نفت خام
را با این بهانه که متعلق به ایران است و به سمت
ونزوئال می رود ،توقیف کرد.
حال مایکل شروین ،دادستان آمریکایی در
کلمبیا در تماسی تلفنی به خبرنگاران گفته است:
ما تخمین زدهایم که بیش از  ۴۰میلیون دالر از
فروش نفت خام آن چهار کشتی توسط ایاالت
متحده به دست خواهد آمد.
وی افزود :مقدار زیادی از این مبلغ به بودجه
آمریکا برای به گفته او قربانیان تروریسم اضافه
خواهد شد .ایران همان زمان تاکید کرد که نه
کشتی و نه محموله ای از نفت ایران توقیف
نشده است .سفیر ایران در ونزوئال در ماه اوت
در صفحه خود در توییتر با تکذیب خبر توقیف
سوخت این کشتی ها آن را جنگ روانی آمریکا
توصیف کرد و ایرانی بودن نفتکشها را رد کرده
بود .او تاکید کرد :یک دروغ و جنگ روانی دیگر
از دستگاه تبلیغاتی امپریالیسم آمریکا .نه کشتی
ها ایرانی هستند و نه مالک یا پرچم آنها ارتباطی
به ایران دارد .ترامپ تروریست نمی تواند حقارت
و شکست خود در برابر ملت بزرگ ایران را با
تبلیغات دروغین جبران کند.
یک مقام مسئول نیز در واکنش به برخی
ادعاهای رسانهای مطرح شده در خصوص توقیف
کشتیهای نفتکش حامل محموله نفتی ایران از
سوی آمریکا گفت :هیچ یک از کشتیهای ایرانی
یا محمولههای متعلق به ایران توقیف نشدهاند.
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به گزارش فرارو ،در این میان ،اما هستند
کسانی که میان بایدن و ترامپ فرقی نمیبینند و
میگویند به جای خارج چشم به داخل بدوزید،
عده دیگری نیز هستند که ترامپ را برنده
انتخابات میدانند و حتی بخشی از آنها از
ترامپ حمایت میکنند .اما این گروه چه کسانی
هستند و از انتخاب مجدد ترامپ چه نفعی
میبرند؟
حامیان ترامپ کاسبان تحریم ،براندازان و
تندروهای محافظه کار در داخل هستند
محمدصادق جوادی حصار عضو شورای مرکزی
حزب اعتماد ملی در گفتگو با فرارو درباره اینکه
حامیان ترامپ در ایران چه نفعی از انتخاب
او میبرند گفت :نیت خوانی سخت است .اما
معنای رفتارشان با هر نیتی که باشد این میشود
که با ادامه فشارهایی که آقای ترامپ وارد کرده
است موافقند .آنها احتماال معتقدند که اگر این
فشارها ادامه یابد منجر به تغییر رفتار جمهوری
اسالمی خواهد شد یا شرایط عمومی داخل
کشور به سمتی خواهد رفت که زمام امور از
دست دولتمردان خارج و منجر به واکنشهایی
میشود که این واکنشها دولت را مجاب میکند
که مثال ً رفتارش را با مردم عوض کند .خیلیها
هم دنبال این هستند از این طریق جمهوری
اسالمی نابود شود.
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در
پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است کسانی
در الیههای قدرت از حامیان ترامپ باشند یا
خیر ،اظهار کرد :بله ،ممکن است .در الیههای
قدرت هم ظاهرا کسانی هستند که فکر میکنند
اگر آقای ترامپ سر کار بماند از نظر اقتصادی
به نفع آنها خواهد بود .عدهای هستند که از
بحران اقتصادی سود میبرند .از تحریم سود
میبرند باالخره کاسبان تحریم هستند؛ بنابراین
اگر شرایط بین ایران و آمریکا بهبود پیدا کند در
حقیقت مغازه آنها تخته میشود و نمیتوانند
سود الزم را بدست بیاورند .اینها تظاهر به
حمایت از جمهوری اسالمی هم میکنند ،اما
جمهوری اسالمی را طوری میخواهند که منافع
شان تامین شود .آنها جمهوری اسالمی را به
عنوان مغازهای که بتوانند در آن کاالی خود را به
فروش برسانند میخواهند.
وی افزود :هر دو سر طیف حامیان ترامپ
از براندازان در خارج تا تندروهای محافظه کار
در داخل منفعتی مشابه دارند .منفعتی که در
بودن و ادامه این شرایط کسب میکنند .بعضی
از قدرت برخوردار هستند که در حاکمیت هم
تاثیر دارند وضعیت موجود را به دلیل شرایط
اقتصادی به نفع خود میدانند بنابراین به خاطر
ادامه این وضعیت و کسب منافع اقتصادی از
ادامه ریاست ترامپ حمایت میکنند .آنها این
امر را ابزاری برای سرکوب مخالفان و منتقدان
خویش میبینند .آنها میخواهند منتقدان را که
طرفدار حمایت از تنشزدایی با آمریکا یا کاهش
منازعات بینالمللی و منطقهای هستند به حاشیه
ببرند تا بتوانند در ادامه این رفتارها ،شکاف بین
ایران و آمریکا را بیشتر کنند و جلوه بیشتری به
آن بدهند؛ بنابراین منفعت انتخاب مجدد ترامپ
برای اینها این است که راحتتر میتوانند به
منافع اقتصادی خود دست پیدا کنند.
این فعال سیاسی ادامه داد :عدهای هم
که در قدرت اقتصادی -سیاسی نقش ندارند
امیدشان به این است که با ادامه حضور ترامپ
و تحریمهای آمریکا ،جمهوری اسالمی از بین
برود .آنها منفعت خود را در این میبینند که
جمهوری اسالمی نباشد .احتماال آنها معتقدند
که اگر جمهوری اسالمی نباشد گشایش و رفاه
اقتصادی و سیاسی ایجاد میشود .آمریکاییها
دست از لجبازی علیه ایران برمیدارند و مثال ً
ثروت و امکانات بلوکه شده ایران به کشور
برمیگردد و وضعیت اقتصادی هم بهتر خواهد
شد.
جوادیحصار درباره اینکه انتخابات آمریکا

اگر این روزها مردم آمریکا انتخاباتی بینظیر در تاریخ سیاسی آمریکا را تجربه میکنند ،در این سوی دنیا در ایران نیز مردم درحال تجربه روزهای
سختی هستند که بخشی از آن به تحریمهایی بر میگردد که یک چهره انتخاباتی آمریکا یعنی دونالد ترامپ بر ایران تحمیل کرده است .از این رو حاال
که در انتخابات  ،۲۰۲۰ترامپ در مقابل رقیب دموکرات خود جو بایدن قرار گرفته چشم خیلیها در ایران به نتیجه انتخابات آمریکا دوخته شده و اغلب
مردم امید به انتخاب بایدن دارند تا شاید شرایط کمی تغییر کند.

هر دو سر طیف
حامیانترامپ
از براندازان
در خارج تا
تندر وهای
محافظه کار در
داخلمنفعتی
مشابه دارند.
منفعتی که در
بودن و ادامه
این شرایط
کسبمیکنند
و انتخاب ترامپ میتواند به نفع یک جریان
سیاسی خاص در کشور باشد؛ افزود :هیچ
بعید نیست که انتخابات آینده ایران از نتیجه
انتخابات آمریکا تاثیر بپذیرد .باالخره جریان
مخالف دولت از روابط آشفته سیاسی ،اجتماعی
و اقتصادی ایران به نفع خود بهرهبرداری
میکند .آنها معتقدند که دلیل وضعیت کنونی
آقای روحانی است و کسانی مقصرند که آقای
روحانی را معرفی و حمایت کردند یعنی جریان
اصالحات .آنها معتقدند که اگر آقای ترامپ بر
سر قدرت بماند بستر مناسب برای ادامه حذف
جریان اصالحطلب فراهم میشود و آنها در
انتخابات ریاست جمهوری راحتتر میتوانند
به اهداف خود برسند و از مانع اصالحطلبان و
تحولخواهان بگذرند و نهاد ریاست جمهوری را
به دست بیاورند .این یک تصور است.
وی عنوان کرد :تصور بعدی هم این است که
اگر ترامپ رای نیاورد در پناه تعامالت بینالمللی
و گشایشهای اقتصادی ،فشارهای حداکثری
ترامپ کم خواهد شد و فرصتی برای این دولت
به وجود میآید که خودش را بازسازی و مقداری
از تبلیغات منفی را که علیه دولت بود خنثی
کند .آنوقت راه برای رسیدن به پاستور برای
جریان طرفدار ترامپ سخت خواهد شد.
او با بیان اینکه کاری به اصالحطلب یا اصولگرا
بودن حامیان ترامپ ندارم ،افزود :من میگویم
یک عدهای از این وضع موجود نفع اقتصادی
و سیاسی میبرند .آنها دنبال این هستند که
ترامپ بماند.
وی با توجه به برخی رفتارهای مشابه
تندروهای خارجی از جمله براندازان جمهوری
اسالمی با تندروهای داخلی تأکید کرد :مدتهای
مدیدی است که در خارج و داخل کشور دو لبه
قیچی داریم که هر دو با کمک هم ریشه دولت
و حامیانش را قطع میکنند .کسانی که از روز
اول مخالف برجام بودند و آن را به نفع کشور
نمیدانستند و تالش میکردند عواید حاصل از
برجام را از بین ببرند یا متوقف کنند همان افراد
امروز از ادامه این وضعیت خوشحالند و معتقد
که ادامه این شرایط به سود آنان است و باید باز
هم ترامپ انتخاب شود.
حامیان ترامپ وطن پرست نیستند
داریوش قنبری فعال سیاسی اصالحطلب نیز
در گفتوگو با فرارو دراینباره گفت :من فکر

نمیکنم هیچ ایرانی وطنپرستی طرفدار این باشد
که ترامپ برنده شود .هرچند بین ترامپ و رقیبش
تفاوت چندانی وجود ندارد ،اما ترامپ دشمنی
خود را با ایران علنیتر کرده است از منع ورود
ایرانیان به آمریکا گرفته تا تحریمهای ظالمانهای
که علیه کشور ما اعمال کرده است .اینها در
کارنامه سیاه ترامپ نسبت به ایران وجود دارد
و در کل هیچ ایرانی وطنپرستی تمایلی به این
ندارد که ترامپ دوباره انتخاب شود .البته بعضی
ازسر برخی منافع خاص سیاسی و اقتصادی در
پی این هستند که وضعیت روابط ایران و آمریکا
همچنان در این حالت بحرانی قرار داشته باشد.
وی افزود :بین ترامپ و بایدن خیلی تفاوتی
وجود ندارد در مجموع آنچه که هست استراتژی
آمریکاست .استراتژی آمریکا هم ثابت است
و زودگذر نیست .شاید برخی تاکتیکهای
جمهوریخواهان و دموکراتها در ارتباط با
ایران متفاوت باشد ،اما در مجموع استراتژی
آنها یکی هست ،اما باز هم تغییر تاکتیکها تا
حدودی فشارها را بر ما کم میکند و از این لحاظ
طبیعی است که در ایران وطن پرستان و کسانی
که دل در گرو منافع ملی دارند بیشتر دوستدار
این باشند که رقیب ترامپ برنده شود.
او ادامه داد :همانگونه که گفتم برنده شدن
رقیب ترامپ به معنای تغییر در استراتژی آمریکا
نخواهد بود ،اما به هرحال با تغییر تاکتیکهایی
که در ارتباط با ایران در پیش خواهد گرفت
به نسبت ترامپ مقداری بهتر است .هر چند
حتی با وجود روی کار آمدن بایدن هم به شرایط
مطلوب در ارتباط با آمریکا نخواهیم رسید و
وضعیت بحرانی روابط ما و آمریکا همچنان با
روی کار آمدن بایدن هم به همین شکل شاید
کمی مالیمتر ادامه پیدا بکند .مسئلهای که وجود
دارد در رابطه با ایران و آمریکا مسئله پذیرش
ایران بهعنوان یک قدرت منطقهای است که
منافع خاص خودش را دارد و اگر حاال چنین
رویکردی در قبال ایران در میان سیاستمداران
آمریکایی شکل بگیرد باید استقبال کرد .گرچه
چنین رویکردی را در آمریکا نمیبینیم و دورنمای
چنین رویکردی هم در آمریکا مشخص نیست.
بههرحال از صحبتهای بایدن میتوان اینطور
استنباط کرد که بحث بازگشت به برجام را مطرح
کرده این نکته مثبتی میتواند باشد ،اما خب
مسائل دیگری هم مطرح کرده است که نمیشود

شبکه سی بی اس:

هزاران برگه آرای پستی در ایالت پنسیلوانیا مفقود شد
رای دهندگان آمریکایی در بخشی از ایالت پنسیلوانیا از سوی
مقامهای این ایالت دریافتهاند که هزاران برگه آرای پستی که برای
رای دهندگان این منطقه از آمریکا پست شده هنوز به دست آنان
نرسیده و مفقود شدهاند.
به گزارش ایرنا ،شبکه خبری آمریکایی «سی.بی.اس» گزارش داد:
شمار نامعلومی از برگه های آرای پستی مربوط به رای دهندگان
منطقه «باتلر»( )Butler Countyایالت پنسیلوانیا توسط خدمات
پستی ناپدید شده است.
بر اساس این گزارش« ،لزلی اوسچه» کمیسیونر منطقه باتلر دراین
باره به رسانه های محلی گفت :درابتدا تصور می رفت که برگه های
آرا پستی با تاخیری از سوی سیستم پست به وجود آمده و هنوز
هم نظر بر همین است ،اما زمانی که ما متوجه این موضوع شدیم،
استراتژی خود را تغییر دادیم و شروع به مطلع ساختن ساکنان این
مناطق کردیم.
شبکه خبری سی.بی.اس با یادآوری اینکه رای دهندگان منطقه
بالتر تا روز سه شنبه فرصت زیادی ندارند اما کمیسونر انتخابات
این منطقه از آنها خواست یا شخصا به پای صندوق های رای رفته و

ایران تالش دارد به اختالفات باکو
و ایروان پایان دهد

یا برگه های پستی مربوط به خود را باردیگر از طریق پست دریافت
کنند.
سرویس خدمات پستی آمریکا نیز درپی انتشار این خبر با صدور
بیانیهای اعالم کرد که از گم شدن برگههای آرای رایدهندگان منطقه
بالتر بی خبر است.
در بیانیه اداره سرویس خدمات پستی آمریکا آمده است :بنابر
دسته بندی پستی برای تحویل به رای دهندگان منطقه بالتر،
خدمات پستی از هرگونه تاخیر نابجا و یا هر گونه مورد دیگری
بی خبر یوده و در این رابطه درحالی که درصدد یافتن این برگه
های مفقود شده آرا بوده با کمیسیون انتخابات بالتر د را رتباط
خواهیم بود.
سی.بی.اس افزود که بسیاری از ساکنان منطقه باتلر که
درخواست دریافت برگه پستی آرا را داده بودند ،دراینباره به
رسانههای ملی گفتهاند که تاکنون چنین برگهای از طریق پست
دریافت نکرده اند.
این شبکه خبری آمریکا افزود :هم اکنون تحقیقات فدرال در این
زمینه که چه بر سر برگههای رای گیری آمده ،آغاز کرده است.

 ۴۰هزار رای دهنده در باتلر پنسیلوانیا
تارنمای خبری هیل نیز گزارش داد :با توجه به  ۴۰هزار رای دهنده
ثبت نام شده در منطقه باتلر ایالت پنسیلوانیا تاکنون تنها یک چهارم
ازاین تعداد گفته اند که برگههای رایگیری پستی را دریافت و آرا خود
را از طریق پست ارسال کرده اند ،این پائین ترین میزان آرای دریافتی
دراین بخش از ایالت پنسیلوانیا به شمار میرود.
بر اساس این گزارش ،طی سالهای اخیر ایالت پنسیلوانیا یکی
از ایالت ها کلیدی در انتخابات ریاست جمهوری بین دو حزب
جمهوریخواه و دموکرات به شمار میرود .بنابر آمار «یو.اس الکشن
پراجکت» تاکنون بیش از  ۸۲میلیون آمریکایی آرا خود را در انتخابات
زودهنگام به صندوقها ریخته اند ،از این تعداد بیش از  ۲۸میلیون
و ۳۷۰هزار ارای حضوری و بالغ بر  ۵۳میلیون و  ۶۶۰هزارآرا پستی
بوده است .انتخابات آمریکا در  ۱۳آبان ماه به پایان میرسد .تعداد
واجدین شرایط برای حضور در پای صندوقهای رای در سراسر
آمریکا ۲۳۹ ،میلیون و  ۲۴۷هزار و  ۱۸۲نفر اعالم شده است که اگر
تنها شرایط سنی باالی  ۱۸سال در نظر گرفته شود این رقم به ۲۵۷
میلیون و  ۶۰۵هزار و  ۸۸نفر میرسد.

به او هم امیدوار بود ،ولی فکر نمیکنم بایدن
بدتر از ترامپ باشد .به همین دلیل شاید افکار
عمومی در ایران بیشتر متمایل به این است که
بایدن برنده بشود تا ترامپ که دشمنی خیلی
بیشتری نسبت به ملت ایران دارد.
وی بیان کرد :بعضیها در ایران منافعی دارند
که با انتخاب مجدد ترامپ تامین میشود.
اینها محدودند ،اما متأسفانه قدرت هم دارند
و نمیشود قدرت آنها را نادیده گرفت .آنها
شاید به خاطر برخی منافع زودگذر حامی ترامپ
هستند .هرچند که در میان تندروهای داخلی
هم به نظر میرسد که تمایل به این سمت و سو
کم باشد به هرحال بعضی از تندروها هم حداقل
نسبت به منافع ملی عالقهای دارند و کسی که
دلسوز منافع ملی باشد اینطور به انتخاب مجدد
ترامپ فکر نمیکند.
او افزود :درست است که کسانی به خاطر
نوسانات نرخ ارز و تورم از بودن ترامپ سود
میبرند و نفع اقتصادی دارند ،اما فکر نمیکنم
شرایط موجود شرایطی باشد که کسی از آن
سود واقعی ببرد .حتی همان افرادی که ظاهرا ً
احساس میشود سود میبرند به نظر میرسد
آنها هم سود نمیبرند .نوسانات ارزی شاید
دارایی عدهای را تثبیت کرده باشد ،اما سودی
عاید کسی نکرده است و این شرایطی نیست که
به کسی سود برساند و آسیب تحریم به هرحال
به همه خواهد رسید.
قنبری بیان کرد :امیدواریم که آن دسته از
تندروهای داخلی که مسائل را درک نمیکنند
بههرحال این مسئله را درک بکنند یا به نوعی
واقعیت را بهتر بشناسند .قطعا ًتندروهای داخلی
تاکنون در مسیر منافع ملی حرکت نکردند
و تجربه ثابت کرده است که منافع تندروها و
مواضع آنها در راستای مواضع دشمنان ملت
ایران بوده است؛ مثل مواضعی که در قبال برجام
گرفتند و در نهایت درست است که برجام توسط
ترامپ کنار گذاشته شد ،اما به نظر من زمینه
آن را تا حدودی تندروهای داخلی فراهم کردند و
نقش افراطیون داخلی در این باره کمتر از نقش
دشمنان ملت ایران نیست .بههرحال این را
بایستی در کارنامه تندروها و افراطیون ثبت کرد
که در مسیر پیشبرد منافع ملی وضعیت مناسبی
ندارند و به منافع ملت ایران آسیب رساندند و
ضربه زدند.

معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت:
جمهوی اسالمی ایران با طرح ابتکاری
خود تالش دارد با همکاری منطقهای به
اختالفات باکو و ایروان پایان دهد که البته
ی پیشبرد این هدف در پیش
کار سختی برا 
رو داریم.
به گزارش ایسنا ،سید عباس عراقچی -معاون
سیاسی وزارت امور خارجه -به عنوان فرستاده
ویژه جمهوری اسالمی ایران ،به منظور پیشبرد
ابتکار ایران برای حل مناقشه قره باغ و رایزنی
با مقام متولی روسی در این مورد بامداد
پنجشنبه وارد مسکو شد.
وی در بدو ورود به مسکو گفت :گروه
مینسک امنیت و همکاری اروپا در طول
 ۳۰سال گذشت ه نتوانستند کاری برای حل
اختالفات جمهوری آذربایجان و ارمنستان کنند
و جمهوی اسالمی ایران با طرح ابتکاری خود
تالش دارد با همکاری منطقه ای به اختالفات
باکو و ایروان پایان دهد که البته کار سختی
ی این هدف در پیش رو داریم.
برا 
بر اساس این گزارش سفر منطق ه ای
سیدعباس عراقچی  -معاون سیاسی وزارت
امور خارجه  -برای پیشبرد ابتکار ایران برای حل
مسالمت آمیز مناقشه قره باغ از باکو شروع
شد و او بعد از رایزنی با مقامات روسیه به
ایروان و آنکار سفر خواهد کرد.

با عالم شارل میشل

اتحادیه اروپا اعمال تحریم علیه
ترکیه را به ماه دسامبر موکول کرد
«شارل میشل» اعالم کرد که اتحادیه
اروپا اعالم کرده که دیگر قصد ندارد از آنچه
«اقدامات تحریکآمیز» ترکیه خوانده شده
چشمپوشی کند و به زودی این کشور را
م قرار می دهد.
تحت تحری 
به گزارش مهر به نقل از یورو نیوز ،شارل
میشل ،رئیس شورای اروپا در پایان جلسه
سران کشورهای عضو که به صورت مجازی
برگزار شد ضمن اعالم این مطلب تصریح کرد
که اعضا تصمیم گرفتند که هرگونه تصمیم
برای اعمال تحریمها بر ضد ترکیه را به
نشست سران ماه دسامبر موکول کنند.
وی همچنین گفت که رهبران اروپایی
اقدامات تحریکآمیز و اظهارات مقامات این
کشور را در خصوص رویدادها و تنشهای
اخیر «غیرقابل قبول» تلقی کردند.
جدا از تحرکات آنکارا در شمال سوریه و
حضور نظامی در لیبی ،بحران مهاجرت،
مناقشه شرق مدیترانه ،نقش غیرمستقیم
در جنگ قرهباغ و نیز اظهارات تند رئیس
جمهوری ترکیه بر ضد همتای فرانسوی خود
در ارتباط با مبارزه با اسالمگرایی و ماجرای
انتشار کاریکاتورهای موهن به ساحت پیامبر
اسالم در این کشور از جمله موضوعات
شزا میان آنکارا و رهبران اروپایی به
اصلی تن 
حساب میآید.
شارل میشل که در پایان نشست مجازی
سران اروپا در یک کنفرانس خبری سخن
میگفت در بخش دیگری از اظهارات خود
تاکید کرد« :ما اقدامات یکجانیه اخیر (ترکیه
را) در شرق مدیترانه و اظهارات تحریک آمیز
را به عنوان رویکردی غیرقابل قبول محکوم
میکنیم».
فرانسه از جمله کشورهایی است که اصرار
دارد ترکیه به دلیل «اقدامات تحریک آمیز»
و حمالت لفظی رئیس جمهوریاش از سوی
اتحادیه اروپا مجازات شود.
اردوغان به تازگی با طرح انتقادهایی تند و
بیسابقه به امانوئل ماکرون به دلیل دفاع و
حمایت از انتشار کاریکاتورهای ضد اسالمی
توسط نشریه شارلی ابدو تاخته و وی را به
اسالمهراسی متهم کرده است.

