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اخبار
پس از سقوط لیر مقابل دالر صورت گرفت

اعتراضات خیابانی علیه اردوغان

به نقل از یورونیوز ،ادامه سقوط نرخ برابری
لیر ترکیه پس از آن شتاب گرفت که رجب طیب
اردوغان روز دوشنبه بار دیگر از سیاست کاهش
نرخ بهره دفاع کرد.
فایلهای ویدئویی در شبکههای اجتماعی
حکایت از اعتراضات علیه اردوغان در واکنش به
کاهش شدید نرخ لیر دارند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از النشره ،در شبکههای
اجتماعی ویدیوهایی دست به دست میشوند که
مربوط به تظاهرات متعدد در استانبول هستند که
علیه رجب طیب اردوغان ،رئیسجمهوری ترکیه
است.
این اعتراضات در پی سقوط لیر ترکیه مقابل
دالر است .نرخ برابری هر لیر ترکیه در مقابل دالر
آمریکا روز سهشنبه  ۱۵درصد دیگر کاهش یافت.
در حالی که در پایان داد و ستدهای روز دوشنبه
بازار جهانی ارز ،هر دالر آمریکا در مقابل ۱۱.۴۲
لیر ترکیه مبادله میشد ،این نرخ طی مبادالت روز
سهشنبه به سطح بیسابقه  ۱۳.۴۵رسید.
به این ترتیب لیر ترکیه روز سهشنبه بیشترین
میزان کاهش ارزش خود را از روز  ۱۰اوت سال ۲۰۱۸
تاکنون تجربه کرد.
به نقل از یورونیوز ،ادامه سقوط نرخ برابری
لیر ترکیه پس از آن شتاب گرفت که رجب طیب
اردوغان روز دوشنبه بار دیگر از سیاست کاهش
نرخ بهره دفاع کرد.
بانک مرکزی ترکیه از سپتامبر گذشته نرخ بهره
در این کشور را با وجود افزایش مستمر نرخ تورم
کاهش داده است .بانک مرکزی این کشور پنج
شنبه گذشته نیز تحت فشار اردوغان نرخ بهره را به
 ۱۵درصد رساند که پایینتر از نرخ تورم حدودا ۲۰
درصدی ترکیه است.
رئیس جمهوری ترکیه بر خالف جریان مسلط
اقتصادی معتقد است که افزایش نرخ بهره تاثیری
بر مهار نرخ تورم و کاهش نرخ برابری ارز ملی
ندارد .او دوشنبه شب پس از جلسه دولت این
کشور از «توطئه» علیه کشورش سخن گفت و
تاکید کرد که در برابر فشار کسانی که به دنبال
افزایش نرخ بهره هستند «مقاومت» خواهد کرد.
نرخ برابری هر لیر ترکیه در مقابل دالر آمریکا
طی سال جاری میالدی تاکنون  ۵۸درصد کاهش
یافته است .از سوی دیگر رجب طیب اردوغان نیز
این روزها پس از  ۱۹سال زمامداری با پائینترین
میزان محبوبیتش در نظرسنجیها روبرو است.

بایدن همه را به اجالس مجازی
دموکراسی دعوت کرد جز اعراب
رئیس جمهور آمریکا از  ۱۱۰دولت در جهان برای
حضور در نشست مجازی “دموکراسی” دعوت
کرد این درحالی است که اسامی کشورهای عرب
هم پیمان واشنگتن در فهرست مدعوین دیده
نمیشود.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری فرانسه،
بر اساس فهرستی که روز سه شنبه توسط وزارت
امور خارجه آمریکا منتشر شد ،جو بایدن ،رئیس
جمهور ایاالت متحده ،رهبران حدود  ۱۱۰دولت
جهان را برای شرکت در نشست مجازی موسوم
به “دموکراسی” که قرار است دسامبر آینده برگزار
شود ،دعوت کرده است .در این نشست تنها عراق
و رژیم صهیونیستی دعوت شدهاند و هیچ یک از
کشورهای عربی متحد سنتی آمریکا از جمله مصر،
عربستان ،اردن ،قطر و امارات دعوت نشدهاند.
همچنین از تایوان برعکس چین ،که رقیب اصلی
ایاالت متحده است دعوت به عمل آورده شده
است؛ اقدامی که خشم پکن را به دنبال داشت.
فهرست مدعوین عالوه بر متحدان غربی ایاالت
متحده ،شامل کشورهایی مانند هند و پاکستان
میشود ،در مقابل نامی از ترکیه به عنوان عضو
ناتو برده نشده است.
بایدن همچنین برزیل را به این اجالس دعوت
کرد .از اروپا نیز لهستان که اتحادیه اروپا آن را
به عدم احترام به حاکمیت قانون متهم میکند،
دعوت شده اما در مقابل جای اسم مجارستان که
توسط اوربان ویکتور ،نخست وزیر بحث برانگیز این
کشور رهبری میشود ،خالی است.
از قاره سیاه نیز لیست کشورهای دعوت شده
شامل آفریقای جنوبی ،جمهوری دموکراتیک کنگو،
نیجریه و نیجر است.
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کارشناس ارشد مسائل بینالملل:

اکو نقشآفرینی بازیگران ثالث را در منطقه کاهش میدهد
به گزارش ایرنا ،احمد کاظمی درباره نقش سازمان
ی اقتصادی(اکو) در منطقه اظهار کرد :اکو از
همکار 
سازمانهای مهمی است که در همگرایی اقتصادی میان
کشورهای منطقه تاثیر به سزایی دارد.
وی اضافه کرد :از زمانی که در هفتم آذر  ،۱۳۷۱شش
کشور جدید به این سازمان اضافه شدند انتظار میرفت
که این سازمان بتواند موجی از همکاریهای اقتصادی را
در منطقه ایجاد کند زیرا از لحاظ ژئوپولیتیک ،ترانزیت
و انرژی و بازار جمعیتی بزرگ ،این سازمان ظرفیتهای
قابل توجهی دارد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه برخی عوامل مثل
اختالفات سیاسی اعضا ،مداخالت قدرتهای فرامنطقه
ای و عدم توازن اقتصادهای کشورهای عضو روی
همکاری بین کشورهای عضو اکو تاثیر منفی گذاشته
است ،افزود :این موضوع را نباید به عنوان یک عامل
پیشران در به نوعی منفی بودن چشمانداز همکاریها
در اکو ببینیم .بسیاری از سازمانهای اقتصادی موفق
از جمله سازمانهایی مثل اتحادیه جنوب شرق آسیا
و مواردی از این دست در آمریکای التین باوجود
اختالفاتی که میان اعضا وجود دارد ،توانستهاند با
کاهش تنشها ،به همکاریهای قابل توجهی در زمینه
ایجاد تسهیالت و تعرفههای گمرکی ،همگرایی اقتصادی
و ادغام اقتصادی در تجارت جهانی دست یابند.
کاظمی ،جمعیت حدود  ۵۰۰میلیون نفری اکو را
یادآور شد و گفت :سازمان همکاری اقتصادی اکو در
گستره جغرافیایی خوبی قرار دارد و با احتساب برخی
از کشورهای عضو اکو مثل ایران و ترکیه و کشورهای
ساحلی خزر،به نوعی با  ۵دریای مهم یعنی دریای خزر،
دریای عمان و خلیج فارس ،دریای مدیترانه و دریای
سیاه ارتباط دارد و خود این ظرفیتهای فراوانی در قالب
اقتصاد دریایی برای همکاری اقتصادی کشورهای عضو
ایجاد میکند.

اکو میتواند به یک سازمان پیشرو منطقهای تبدیل
شود
وی درباره زمینههای همکاری بین اعضای اکو گفت:
اگر کشورهای عضو اکو بتوانند روی زمینههای همکاری
موجود خصوصا ً در اجالس آتی سران در  ۷آذر توافق
کنند یا زمینه توافق را فراهم کنند میتواند این سازمان را
به یک سازمان پیشرو در منطقه تبدیل کند.
این کارشناس ارشد مسائل بینالملل ،همکاری
در حوزه انرژی را از جمله زمینههای همکاری بین
کشورهای عضو سازمان اکو ارزیابی کرد و گفت:
متاسفانه در حوزه خزر ،آسیای مرکزی و قفقاز ،بعد
از فروپاشی شوروی ،به خاطر دخالتهایی که بیگانگان
داشتند تعامالت در حوزه انرژی بیشتر بر محور رقابت
بوده و همکاری و همگرایی کمتری دیده شده است.
کاظمی ،طرحهای انتقال انرژی مثل طرح ساخت
خطوط لوله ترانس  -آدریاتیک (تاپ) و خط لوله گازی
ترانس -آناتولی (تاناپ) از سمت ترکیه ،طرح انتقال گاز
ترکمنستان به هندوستان و پاکستان(تاپ) یا خط لوله
صلح برای انتقال گاز ایران به پاکستان و هندوستان را
یادآور شد و گفت :اینها به ویژه با توجه به کشف ذخایر
جدید گازی و نفتی ایران در حوزه خزر و ظرفیتهایی
که کشورهای عضو اکو به ویژه ترکمنستان،ازبکستان و
قزاقستان دارند ،زمینههای خوبی برای همکاری هستند.
از این جهت همکاریهای انرژیپایه را در کشورهای
عضو اکو میتوان افزایش داد و این به نفع همه
کشورهای عضو است.
کشورهای عضو اکو در هارتلند زمین قرار دارند
وی افزود :کشورهای عضو اکو از نظر ژئوپلتیکی و
جغرافیایی اصطالحا در هارتلند زمین قرار گرفتهاند
یعنی جایی که اهمیت فراوانی از نظر ژئوپلتیک دارد و
به خاطر همین گستره جغرافیایی اکو االن میبینیم که
داالنهای ترانزیتی منطقهای و بینالمللی در آن جای
گرفتهاند.
کاظمی داالن شمال-جنوب(اتصال ترانزیتی خلیج
فارس به دریای سیاه) ،یکی از شاخههای طرح چینی
داالن شمال-جنوب (کمربند یک جاده) از مواردی عنوان
کرد که در جغرافیای کشورهای عضو اکو قرار دارند و
گفت :بنابراین کشورهای عضو اکو میتوانند در تقویت
زیرساختهای حمل و نقلی خود و توسعه راهها به

سرنوشت نامعلوم تسلیحات اتمی
آمریکا در دولت بعدی آلمان

یک کارشناس ارشد مسائل بینالملل گفت :با همکاریهای اقتصادپایه و فرهنگپایه با کشورهای همسایه و کشورهای عضو اکو میتوان امیدوار بود که در
یک بازه زمانی میان مدت ،اختالفات سیاسی در منطقه و یا نقشآفرینی سیاسی مخرب بازیگران ثالث در منطقه کاهش پیدا کند.

اختالفاتسیاسی
مترینعامل
مه 
در شکل نگرفتن
همکاریها و
همگراییهای
منطقهایاست
که بخشی از آن
ناشی از اختالفات
دوجانبه و
بخشی از آن
ناشی از دخالت
قدرتهای
فرامنطقهایاست

منظور افزایش جایگاه کشورهای عضو این سازمان در
طرحهای منطقهای و بینالمللی ترانزیت نقشآفرینی

کنند و در همه این طرح ها به نوعی ایران به عنوان یکی
از موسسان اکو نقش اساسی داشته است.
این کارشناس ارشد مسائل منطقه ،گسترش مبادالت
بر اساس پول واحد یا پولهای ملی را فرصت دیگر
در اختیار کشورهای عضو اکو ارزیابی کرد و گفت:
این موضوع از این جهت مهم است که ضمن اینکه
استفاده از پول واحد یا پول های ملی میتواند برخی از
موانع تجارت بین کشورها را حل کند؛ از این که برخی
از این کشورهای اکو از جمله ترکیه ،ایران و پاکستان
با تحریمهایی مواجه هستند اهمیت به سزایی پیدا
میکند زیرا این کشورها با حذف دالر از مبادالت تجاری
و تقویت مبادالت تجاری بر اساس پول واحد میتوانند
روابط اقتصادی و تجاری خود را گسترش دهند.
کاظمی درباره همکاریهای آبی بین کشورهای عضو
اکو نیز گفت :در گستره جغرافیایی اکو ،در آسیای
مرکزی ،اختالفاتی بین ازبکستان و قرقیزستان با
تاجیکستان یا اختالفاتی بین ایران با افغانستان و ترکیه
در زمینه آب وجود دارد؛ همان اندازه که این اختالفات
به عنوان یک تهدید برای کشورهای عضو اکو مطرح
است ،زمینههای خوبی برای همکاری آبپایه و صدور
آب نیز ایجاد میکند و میتواند در دستور کار همکاری
کشورهای عضو قرار گیرد.

عضویت اعضای جدید ظرفیتهای جدیدی برای
اکو میآفریند
وی ،عضویت کشورهای جدید را نیز برای سازمان
همکاری اقتصادی اکو یک فرصت ارزیابی کرد و گفت:
برخی از کشورهایی که مثل ارمنستان و عراق قبال ً
درخواست عضویت در اکو را ارائه کردند اگر عضویتشان
تسریع شود میتواند به کارآمدی و تقویت همکاریها با
این کشورها و ایجاد ظرفیتهای جدید برای این سازمان
کمک کند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در گستره جغرافیایی
اکو ،چند سازمان اقتصادی دیگر مثل اتحادیه گمرکی
اوراسیا ،سازمان همکاری شانگهای و دیهشت نیز
وجود دارند ،افزود :مهم این است که ساز و کاری
برای همکاریهای اقتصادی بین سازمان اکو و این
سازمانهای منطقهای در نظر گرفته شود تا این
سازمانها تقویت کننده و مکمل یکدیگر شوند.
کاظمی گفت :اگر بخواهیم پایههای همکاری را در
کشورهای عضو سازمان اکو اولویتبندی کنیم شاید
بتوانیم بگوییم که همکاریهای اقتصادی و فرهنگی

مهمترین عناصری هستند که میتوانند پایه همکاریها
بین کشورهای عضو این سازمان را تشکیل دهند.

همکاری فرهنگی محرک همکاری اقتصادی در
سازمان اکو است
وی با بیان اینکه در حوزه همکاریهای اقتصادی
کشورهای عضو سازمان اکو تحرکاتی شده ولی در مورد
همکاریهای فرهنگی اقدام محسوسی نشده است،
گفت :همکاریهای فرهنگی میتواند محرک توسعه
همکاری های اقتصادی شود .چند سال پیش ،ایران
در حوزه فرهنگی و رسانهای ،موضوع تاسیس اکومو
یا اتحادیه رسانههای کشورهای عضو اکو را مطرح کرد
که میتوانست بسیار در تقویت همگرایی رسانهای
تاثیرگذار باشد.
این کارشناس مسائل قفقاز و اوراسیا گفت :اشتراکات
فرهنگی فراوانی میان کشورهای عضو اکو وجود دارد و
اساسا ً یکی از این اشتراکات بحث نوروز است که در
میان همه کشورهای اکو وجود دارد و ثبت بینالمللی
نوروز هم با مشارکت همین کشورهای اکو در سازمان
ملل انجام شد .بنابراین توسعه همکاریهای رسانهای
و فرهنگی و تاسیس یک شبکه بینالمللی به نام نوروز
برای پیگیری همگرایی فرهنگی و تمدنی کشورهای عضو
اکو بسیار حائز اهمیت است و یکی از دستور کارهایی
است که میتواند در نشست آتی مورد توجه قرار گیرد.
کاظمی ،معضالت و تهدیدات مشترک علیه
کشورهای عضو اکو مثل جنایات سازمان یافته و مواد
مخدر را یادآور شد و گفت :ایران چند سال پیش بحث
اکوپل یا پلیس اکو را مطرح کرده بود که با توجه به
تحوالتی که در افغانستان وجود دارد و تهدیدات
مشترکی که برای همه کشورهای اکو از این منظر وجود
دارد این موضوع هم یکی از مواردی است که باید در
کانون توجه قرار گیرد.
وی به تجربه موفق برخی اتحادیههای اقتصادی
منطقه ای مشابه در اروپا و آمریکای التین در حوزه
لغو روادید اشاره کرد و افزود :در سازمان اکو هم چنین
اقدامی میتواند انجام شود.
اکو نیازمند بازبینی و اجرای اساسنامه است
این کارشناس ارشد اقتصاد بینالملل تصریح کرد:
تقویت سازمان همکاری اقتصادی اکو نیازمند بازبینی،
آسیبشناسی و در عین حال اجرایی کردن اساسنامه
این سازمان است .در اساسنامه این سازمان ،برگزاری
نشست سران در هر سال دوبار پیشبینی شده که تا
االن به صورت منظم برگزار نشده است.
کاظمی گفت :با توجه به اولویت همسایگان در

سیاست خارجی دولت سیزدهم ،و با توجه به این
همسایگان ما در شمال غرب و شمال شرق در سازمان

اکو حضور دارند این یک چهارچوب خوبی است
که بتوان با برگزاری منظم نشست شورای وزیران و
همچنین نشستهای ساالنه سران ،تحرک اقتصادی
جدیدی را در منطقه رقم زد.
وی تصریح کرد :سازمان اکو بعد از موج دوم تحول
در سال  ۱۳۷۱و پذیرش اعضای جدید ،با توجه به
مجموعه تحوالت منطقهای و شرایطی که پیش آمده،
این ظرفیت را دارد که مجددا کارکردها و فعالیتهای
اقتصادیش را بازتعریف کرده و به حوزههای فرهنگی
نیز تسری دهد.
این کارشناس ارشد مسائل قفقاز و اوراسیا گفت:
براساس این نظریه ،اختالفات سیاسی مهمترین عامل
در شکل نگرفتن همکاریها و همگراییهای منطقهای
است که بخشی از آن ناشی از اختالفات دوجانبه و
بخشی از آن ناشی از دخالت قدرتهای فرامنطقهای
است.
نقشآفرینی بازیگران فرامنطقهای قابل تقلیل است
کاظمی افزود :در نظریههای روابط بینالملل به ویژه
در نظریههای کارکردگرایی ،این دیدگاه به درستی وجود
دارد که اگر کشورها بتوانند همکاریهای اقتصادی را
پایه همکاریهای اقتصادی خودشان قرار دهند و
همچنین همکاریهای فرهنگی به عنوان مکمل با
این همکاریهای اقتصادی توامان شود به اصطالح
کارکردگرایان ما با پدیده سرریز همکاری مواجه خواهیم
شد.
وی گفت :معنای آن این است که آنقدر این
همکاریهای اقتصادی ،پتانسیلهای جدید ایجاد
میکنند که مازاد فعالیتها به نوعی سایر حوزهها
مثل حوزه سیاسی که اختالف وجود دارد را پوشش
میدهند و نهایتا ًکاهش اختالفات سیاسی از طریق
افزایش پیوندها و منافع مشترک اقتصادی اتفاق
میافتد.
این استاد دانشگاه گفت :در صورتی که
همکاریهای اقتصادپایه و فرهنگپایه با کشورهای
همسایه و کشورهای عضو اکو پیگیری شود میتوان
به نوعی امیدوار بود که در یک بازه زمانی میان
مدت ،اختالفات سیاسی در منطقه و یا نقشآفرینی
سیاسی مخرب بازیگران ثالث در منطقه کاهش پیدا
کند به شرط اینکه این همکاریها با پتانسیلهای
اقتصادی را به خوبی بشناسیم و برای تقویت پیوندها
از آنها بهره ببریم.

ژاپن سفارت خود در کابل را بازگشایی میکند
تاکاشی اوکاتا ،سفیر ژاپن در افغانستان در دیدار با معاون
سیاسی نخست وزیر طالبان گفت ه است که کشورش پس از
اطمینان امنیتی ،سفارت خود در کابل را بازگشایی خواهد کرد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از افق نیوز ،معاون سخنگوی طالبان
در رشته توییتی نوشت ه است که مولوی عبدالکبیر ،معاون سیاسی
نخستوزیر روز سهشنبه با تاکاشی اوکاتا ،سفیر ژاپن برای
افغانستان در قصر سپیدار دیدار کرد ه است.
مولوی عبدالکبیر در این دیدار مناسبات افغانستان و ژاپن را
تاریخی خواند ه است.
سفیر ژاپن هم در دیدار با معاون رئیس دولت طالبان گفت ه است

که «پیام ما این است که ما به حمایت از مردم افغانستان ادامه
میدهیم ».تاکاشی اوکاتا افزود ه است« :ژاپن میخواهد با حکومت
جدید کار خود را ادامه دهد و ب ه خاطر ایجاد باور در نخستین گام،
کمکهایش به افغانستان را افزایش میدهد و این کمکهای بشری
باید قبل از آمدن زمستان به افغانستان برسد».
سفیر ژاپن ب ه خاطر جلوگیری از بحران اقتصادی در افغانستان،
ضمن تاکید بر بهبود روابط طالبان با جامعه بینالمللی ،اضافه
کرد« :ما تصمیم داریم بعد از اطمینان از امنیت ،سفارت خویش
را بازگشایی نماییم و ب ه خاطر اقدامات عملی باید یک چارچوب
مشترک ایجاد گردد».

متحدان ناتو ،سیاستهای دولت آتی آلمان را
در یک موضوع حیاتی جستوجو میکنند؛ آیا
برلین به استقرار تسلیحات هستهای ناتو پایبند
خواهد ماند یا اینکه از آن کنار میکشد و از
آمریکا میخواهد تا بمبهای هستهای خودش
ع کند.
را از خاک آلمان جم 
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز،
در حالی که چنین اقدامی ممکن است در بین
برخی از آلمانها طرفدار داشته باشد ،این
شکافی را درون ناتو آشکار خواهد کرد؛ درست
وقتی که روابط این ائتالف با روسیه به پایینترین
وضعیت خود از زمان جنگ سرد رسیده است.
بهعنوان قسمتی از استراتژی “بازدارندگی
ناتو” ،آمریکا تسلیحات هستهای خود را در
بلژیک ،آلمان ،ایتالیا ،هلند و ترکیه که همگی از
متحدان ناتو هستند و نباید سالحهای هستهای
خود را داشته باشند ،مستقر کرده است.
حدود  ۲۰بمب هستهای در پایگاه هوایی
در خارج از منطقه راینالند-فالتس قرار دارد.
همچنین این پایگاه هوایی مکان امنی برای
اسکادران جنگندههای “تورنیدو” است که به
نیرو هوایی آلمان تعلق دارد و تنها جنگنده آلمانی
است که بمبهای هستهای حمل میکند.
جنگندههای “تورنیدو” نیروی هوایی آلمان،
از دهه  ۱۹۸۰پرواز میکنند و به طور فزایندهای
شرایط نگهداری آنها هزینهبر است .وزارت دفاع
آلمان قصد دارد که استفاده از این جنگنده را
بین سال  ۲۰۲۵تا  ۲۰۳۰متوقف کند .اگر برلین
جنگندههای جدیدی را برای حمل تسلیحات
هستهای آمریکا خریداری نکند ،آخرین
“تورنیدو” که حدود سال  ۲۰۳۰از دور خارج
شود ،آلمان به راحتی سهمیه هستهای را کنار
خواهد گذاشت.
در بهار  ،۲۰۲۰آنهگرت کرامپ-کارنباوئر،
وزیر دفاع آلمان ،پیشنهاد کرد که جنگندههای
“تورنیدو” در پایگاه هوایی “بوشل” ،با اف۱۸-
هایی که توسط بوئینگ ساخته شده ،جایگزین
شوند؛ اما تصمیم وی به سال  ۲۰۲۲موکول شد.
در حال حاضر ،برخی از قانونگذاران حکومت
جدید آلمان که قرار است توسط سوسیال
دموکراتها رهبری شود ،خواستار رهایی از
تسلیحات هستهای آمریکا در خاک آلمان
هستند .همچنین ،برخی از قانونگذاران حزب
سبزها با این دیدگاه موافق هستند.
ینس استولتنبرگ ،دبیرکل ناتو ،طی چند روز
گذشته در سفر خود به برلین ،گفت اگر برلین از
استقرار تسلیحات هستهای ناتو خودداری کند،
میتوان آن را به دیگر کشورهای اروپایی در شرق
این قاره منتقل کرد.
استولتنبرگ افزود :شراکت هستهای مهم
است ،زیرا مسئلهای است که در آن متحدان
ناتو با یکدیگر همکاری کرده و بازدارندگی
هستهای را فراهم میکنند .انتظار دارم که آلمان
همچنان بخشی از این مشارکت باشد ،زیرا این
اتفاق برای کل چارچوب دفاعی اروپا بسیار مهم
است .آلمان قطعا خود میتواند تصمیم بگیرد که
سالحهای هستهای در این کشور وجود داشته
باشد یا خیر.
اگر ناتو تصمیم بگیرد که تسلیحات هستهای
آمریکا را به لهستان منتقل کند ،چنین حرکتی
مسکو را به دلیل نزدیکی تسلیحات با مرزش
برآشفته خواهد کرد.

مخالفت شدید چین با دعوت آمریکا
از تایوان برای حضور در نشست
دموکراسی
وزارت خارجه چین بر مخالفت خود با
دعوت آمریکا از تایوان برای حضور در نشست
دموکراسی در ماه آینده تاکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز ،وزارت خارجه
چین اعالم کرد که پکن با دعوت آمریکا از تایوان
برای مشارکت در نشست دموکراسی که قرار
است ماه آینده برگزار شود ،به شدت مخالف
است .دولت «جو بایدن» رئیسجمهوری آمریکا
از تایوان برای حضور در نشست دموکراسی که
روزهای نهم و دهم دسامبر برگزار خواهد شد،
دعوت کرده و این اقدام خشم پکن را به همراه
داشته است.

ترامپ بدترین مواضع را علیه ایران داشته است

جنگ سایهها ،ارثیهای شوم برای بایدن
پایگاه خبری یاهونیوز از جنگ سایه دولت ترامپ با جمهوری اسالمی پرده
برداشته است .کارزاری که وزارت دفاع ایاالت متحده مسئول پیگیری آن بوده است
و مشخص نیست که در دولت بایدن نیز دنبال میشود یا نه؟
به گزارش ایرنا ،دونالد ترامپ در میان روسای جمهور آمریکا بدترین مواضع را علیه
ایران داشته است .دولت ترامپ به طور جدی پروژه ایران هراسی را پیگیری می کرد
چراکه تصور میکرد بدون ایجاد رعب و وحشت از سیطره ایران بر منطقه ،موفق
به انعقاد قراردادها و معامالت تسلیحاتی و دستیابی به ثروتهای کشورهای خلیج
فارس نمیشود .او از ابتدای ریاست جمهوری خود دشمنی با ایران را علنی کرد و
حتی در آرزوی موهوم تغییر حکومت در ایران بود.
مقامات دفاعی و دولتی آمریکا به پایگاه خبری یاهونیوز گفتهاند که دونالد ترامپ
در چند ماه آخر ریاست جمهوری خود ،به وزارت دفاع آمریکا که پنتاگون نامیده
میشود دستور داده بود که کارزاری مخفیانه علیه ایران به راه اندازند ،کارزاری که
مقامات یادشده آن را جنگ سایه را علیه ایران نامیدهاند .بخشهای کلیدی این کارزار
مخفیانه و گسترده که واحد «عملیاتهای ویژه» ارتش آمریکا هدایت آن را به عهده
داشت ،به تایید ترامپ رسیده بود.
یک مقام ارشد پیشین پنتاگون گفته که این طرح که گزینههایی را در  ۲۰۰صفحه
ارائه میکرد ،شامل چیزهایی بود که موجب میشد ایرانیها در کنترل خود بر کشور،
یا توانایی شان بر جنگیدن ،دچار تردید شوند .اما این جنگ شامل یک عملیات
مستقیم نظامی نمیشد.
بر اساس این گزارش مقامات ارشد نظامی پیشین آمریکا گفته اند طرح این کارزار

شامل عملیاتهای خرابکارانه ،پروپاگاندا و دیگر عملیاتهای روانی و اطالعاتی در
ایران توسط ترامپ امضا شده بود به گفته آنها ،این کارزار اهدافی چون تضعیف
اعتماد مردم ایران به دولتشان و صالحیت و ثبات حکومت را نیز دنبال میکرد.
به نظر میرسد که ترامپ از سازمان سیا ناامید شده بود به پنتاگون متوسل شد
تا مردم ایران را به شورش علیه حکومت وادارد .یاهونیوز در ادامه به نقل از یک
مقام ارشد دفاعی پیشین نوشته است که ترامپ پس از ارائه جزئیاتی به او درباره
بخشهای مختلف این کارزار ،تایید کرد این عملیاتها باید توسط دولت بایدن انجام
بگیرد.
بر اساس این گزارش هنوز مشخص نیست که دولت بایدن کماکان این عملیاتها
که به تأیید ترامپ رسیده بود را پیگیری میکند یا خیر .اما به نوشته این پایگاه خبری،
مقامهای دولت فعلی آمریکا با توجه به نزدیک شدن موعد مذاکرات جدید در ایران
ممکن است مجبور شوند در این خصوص که آیا اجرای این کارزار مذاکرات را به خطر
میاندازد یا بر عکس ،میتواند ایران را به اتخاذ توافق بر سر برجام متقاعد کند،
تصمیمگیری کنند .یاهونیوز نوشته که وزارت دفاع و سازمان سیا از ارائه توضیحات
در این باره خودداری کردند و کاخ سفید هم پرسشهای این رسانه در این مورد را به
پنتاگون ارجاع داده است.
بر اساس سخنان این مقامات پیشین ،در عمل ،بسیاری از بخشهای این
«جنگافروزی غیرعادی» به کسب مجوز رسمی از رئیسجمهور نیاز نداشته و
شخص وزیر دفاع و دیگر مقامهای ارشد پنتاگون میتوانستهاند اجازه آن را صادر
کنند .این مقامات اظهار کردند ،برخی در پنتاگون ،به ویژه در ستاد مشترک ارتش،

سالها از اجرایی شدن این برنامهها جلوگیری کردند.
اما ،مطابق ادعای مقامهای سابق آمریکایی ،عدهای در پنتاگون و به ویژه در داخل
ستاد مشترک ارتش آمریکا چندین سال بود که مانع اجرای طرحهای این چنینی
میشدهاند .در این گزارش آمده است که یکی از مقامات پنتاگون گفته که در اوایل
سال  ۲۰۱۸صراحتا دستوری در مورد برخی از بخشهای این کارزار به پنتاگون ابالغ
شد .اما پنتاگون ازهرگونه اقدامی خودداری کرد .اما در نهایت پنتاگون با وجود
ی را اجرایی
نارضایتی و خشم دولت ترامپ ناچار شد بخشهای از این جنگ غرعاد 
کند تا این طور جلوه نکند که کامال سر ناسازگاری داشتهاند یا مقاومت میکنند.
به گفته مقامات کارزار پیشنهادی به دقت توسط کارکنان حقوقی پنتاگون بررسی
شد .یکی از موانعی که در وزارت دفاع وجود داشت ،مشروعیت قانونی آن بود ،این
که آیا شامل اقدامات جنگی میشد یا نه .حقوقدانهای پنتاگون نگران این بودند
که این اقدامات احتمال تحریک وقوع یک جنگ را افزایش دهد .در ادامه این گزارش
آمده است که کنت مککنزی فرمانده نیروهای آمریکا در خاورمیانه [سنتکام] از
حامیان سرسخت این گونه اقدامات با تمرکز بر ایران بود اما در عوض ،مارک میلی
رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا مدام در روند اجرایی شدن این طرح کارشکنی
میکرد .برنامهریزیها برای این کارزار و جمعبندی آن که به گفته مقامات سالها
طول کشیده بود ،و شامل اقداماتی میشد که اجرایی کردن آن بعد از صدور مجوز
از سوی رئیسجمهور  ۶ماه به طول میانجامید .یک مقام سابق پنتاگون گفته است:
برای ترامپ تشریح شده بود که هیچیک از این اقدامات در دوره ریاست جمهوری
او رخ نخواهد داد.

این پایگاه خبری نوشته که کریس میلر ،وزیر دفاع موقت پیشین آمریکا در این
مورد گفته است که سازمان سیا و وزارت دفاع گزینههای خوبی به تصمیمگیران
ارائه نمیدادند ،چون فکر میکردند ترامپ دیوانه است و اگر ایدهای به او میدادند،
میگفت ،انجامش دهید و به خاطر همین آنها فکر میکردند باید کنترلش کنند.
این تالش دقیقه  ۹۰آخرین ناکامی از سلسله ناکامیهای چندساله مقامهای دولت
ترامپ در پیشبرد مقابله در پشت پرده با ایران بوده است.

