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 انتقاد پنج کشور از سیاست  آنکارا 
در مدیترانه

ترکیه: بوی خصومت می آید! 
وزارت خارجه ترکیه بیانیه مشترک امارات، 
مصر، یونان، فرانســه و قبــرس در محکومیت 
فعالیت آنکارا در دریای مدیترانه و لیبی را دلیلی 
بر دوگانگی معیارهای آنها دانست. به گزارش 
روسیا الیوم، وزارت خارجه ترکیه در بیانیه ای در 
این باره تأکید کرد: بیانیه مشترک وزرای خارجه 
امارات، مصــر، یونان، فرانســه و قبرس درباره 
دریای مدیترانه دلیلی بر دوگانگی معیارهای 
این کشورهاست. در این بیانیه آمده است: ترکیه 
محاسبات این کشــورها برای بی ثبات کردن 
منطقه و حمایت از کودتاچیان را ناکام گذاشت 
اما درباره مصر بایــد بگوییم که دولت حاکم در 
مصر به جای گفت وگو با ترکیــه ترجیح داد تا 
از حقوق و منافع ملت خــود در حوزه مدیترانه 
به ســود قدرت های خارجی که بــه آنها اجازه 
مداخله داده است، چشم پوشــی کند. وزارت 
خارجه ترکیه در ادامه آورده است: هیچ چیزی 
جز خصومت با ترکیه دلیل آن نبوده تا امارات 
که هیچ ارتباطی با دریــای مدیترانه ندارد، در 
این بیانیه حضور داشته باشد. برقراری ثبات در 
منطقه با تشکیل ائتالف شرور محقق نخواهد 
شد و گفت وگو و همکاری شفاف و واقعی تنها 
راه تحقق آن اســت. این وزارتخانه در ادامه از 
کشورهای مذکور خواســت که عاقالنه و طبق 
قوانین بین المللی رفتــار کنند. وزارت خارجه 
ترکیه خطاب به فرانسه نیز تأکید کرد، به نظر 
می رسد دولت پاریس با توجه به ضربه سنگینی 
که در شمال ســوریه خورد و در تشکیل دولت 
کوچک کردی ســوریه ناکام مانــد، به ائتالف 

شرارت و ضد ترکیه پیوسته است.
در همین راستا، وزارت خارجه دولت وفاق 
ملی لیبی این بیانیه را مداخله آشــکار در امور 
داخلی لیبــی خواند. این وزارتخانــه در ادامه 
تأکید کرد که دولت لیبی به عنوان یک دولت به 
رسمیت شناخته شده بین المللی از حق قانونی 
برای دفاع از منافع کشور لیبی و منافع اقتصادی 
ملت آن برخوردار است. دولت وفاق ملی لیبی 
درباره توافقنامه دریایی و امنیتی خود با ترکیه 
خاطرنشان کرد: توافقنامه لیبی و ترکیه به عنوان 
دو کشور در حوزه دریایی مدیترانه طبق قوانین 
بین المللی امضا شــده و بر حقوق هیچ طرف 

سومی تأثیر نمی گذارد. 

ایــن وزارتخانه در ادامه نســبت به حضور 
امارات در کنار چهار کشور دیگر در این بیانیه 
ابراز تعجب کرد. مصر، امارات، فرانســه، یونان 
و قبرس دوشنبه شــب در بیانیه ای مشترک 
آنچه را مداخله نظامی ترکیه در لیبی و  فعالیت 
غیرقانونی ترکیه در دریای مدیترانه نامیدند، 
محکوم کردند. وزرای خارجه کشورهای مذکور 
در این بیانیه تأکید کردند که فعالیت ترکیه در 
منطقه اقتصادی قبــرس و آب های منطقه ای 
آن نقض صریح قانون است. پنج کشور مذکور 
همچنین نقض حریم هوایی یونان توسط آنکارا 
را محکوم کردند و پرواز هواپیماهای آن بر فراز 
مناطق مسکونی و آب های منطقه ای یونان را 
نقض قانون بین المللی خواندند. وزرای خارجه 
مصر، امارات، فرانســه، یونان و قبرس در ادامه 
نتایج نشست هفتم ژانویه گذشته در قاهره برای 
برقراری ثبات در مدیترانه شرقی را ستودند و 
نسبت به تشدید اقدامات تحریک آمیز مداوم 
در مدیترانه شــرقی ابراز نگرانــی کردند. این 
کشورها همچنین خواســتار احترام ترکیه به 
حاکمیت تمامی کشــورها و حقوق اصلی آنها 
در مناطق دریایی مدیترانه شــرقی شــدند و 
بار دیگر تأکید کردند کــه توافقنامه دریایی و 
امنیتی میان آنکارا و دولت وفاق ملی لیبی در 
تعارض با قانون بین المللی و ممنوعیت صادرات 
سالح به لیبی است. وزرای خارجه مصر، امارات، 
فرانسه، یونان و قبرس در بخش دیگری از بیانیه 
خود مداخله نظامی ترکیه در لیبی را محکوم 
کردند. این کشورها از دولت آنکارا خواستند، 
اعزام جنگجویان خارجی از سوریه به لیبی را 
متوقف کند. در این بیانیه همچنین از طرف های 
درگیر در لیبی خواسته شــده تا به آتش بس 
در ماه رمضان پایبند باشــند و بر تالش برای 
دستیابی به یک راه حل سیاسی همه جانبه برای 
 بحران این کشــور تحت نظارت سازمان ملل 

تأکید کردند.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 بی شــک بحران هایی که در قرن 
بیست و یکم شــاهد بروز و ظهور آنها 
بوده ایــم، کمی بعــد موجب حیرت 
آیندگان خواهد شــد و از این جهت 
باید گفت که قرن حاضر، چندی بعد به 
خاطره ای تبدیل خواهد شد که باور آن 
برای بسیاری از افراد سخت است. در 
این میان نکته ای که باعث متمایز شدن 
بحران ها از یکدیگر می شود و به نوعی 
اهمیت آنها را از هم تفکیک می کند، 
عمق و گسترة آن است که بالطبع تاثیر 
و تبعات مخــرب آن را هم باید در نظر 
گرفت. به عنوان مثال از سال 2005 تا 
2008 میالدی یک بحران بسیار عمیق 
و خطرناک در ایاالت متحده اتفاق افتاد 
که »بحران مسکن آمریکا« نام گرفت. 
دلیل اصلی این بحران، اعطای وام های 
خرید مسکن به شــهروندان ایاالت 
متحده بود که توان پرداخت اقساط آن 
را نداشتند؛ به عبارتی دیگر دولِت جرج 
بوش به کسانی وام داده بود که اساساً در 
بازپرداخت اقساط خود ناتوان بودند. 
بر اســاس گزارش وزرات خزانه داری 
آمریکا و فدرال رزرو، در ســال 2007 

میالدی چیزی حدود یک تریلیون دالر 
در آمریکا وام های مسکن به مردم داده 
شد و در نتیجة آن حدود چهار تریلیون 
دالر به اقتصاد جهانی خســارت وارد 
شد. درنهایت در سال 2009 و پس از 
ورود باراک اوباما به کاخ سفید، او قانون 
بهبود و ســرمایه گذاری مجدد را به 
تصویب رساند و قرار بر این شد تا 800 
میلیارد دالر بــه مهره  های اقتصادی 
بزرگ ایاالت متحده تزریق شــود تا 
جلو فروپاشی اقتصاد و تجارت ایاالت 
متحده گرفته شود. اگرچه در آمریکا، 
اول و آخر همه چیز به نفع سرمایه داران 
رقم می خورد و آنها روز به روز تناورتر 
و ثروتمندتر می شــوند، اما واقعیت 
این اســت که در دنیای امروز )فارغ از 
جغرافیای مشــخص( اوضاع و احوال 
تنها به کام مســئوالن و باالدستی ها 
اســت. زمانی که بنیتو موســولینی 
حزب فاشیسم ایتالیا را پایه  گذاشت 
و پیراهن ســیاه ها را به خیابان های 
ُرم ریخت، همــه فکر کردنــد که او 
رســتگاری مردم را می خواهد. دیری 
نپایید که موســولینی و هم قطارانش 
اروپا را )و مهمتر از آن، انســانیت را( 
به لجن کشــیدند و خون های زیادی 
را به زمین ریختند. بعدها مشــخص 
شد که فاشیســم، دیواِر حائلی است 

که در یک ســوی آن کمونیست های 
ایتالیا )برخاســته از نواحی جنوبی و 
کشــاورزی( حضور دارند و در سوی 
دیگر کلیســا و ثروتمندان، پول روی 
پول می گذارند. همین موضوع باعث 
شــد تا مردم ایتالیا او و همسرش را به 

فجیع ترین وضع به قتل برسانند. 
دست کرونا بر گلوی سعودی ها! 

این مقدمه را برای آن مورد اشاره 
قرار دادیم که اوالً یادآور شویم هر نوع 
بحران سیاسی - امنیتی، می تواند به 
حدی بر اقتصاد یک کشور تاثیر بگذارد 
که نظام سیاســی آن کشــور یکباره 
ظرف چند هفته یا چند ماه وارد یک 
سردرگمی محض شود و بدون تردید 
مردم هم علیــه آن قیام های مجازی 
و غیرمجازی انجــام می دهند و دوم 
اینکه، تنها قشری که در این بحران ها 
جان سالم به در می برد، سرمایه دارانی 
هستند که یک پای آنها در سفره قدرت 
است و پای دیگرشان در میان مبلغان 
دیــن و فرهنگ! حال با این تفاســیر 
اگر به تبعات شــیوع کرونا در جهان 
نگاه کنیــم و آن را در کنار پروژه های 
سیاسی – امنیتی فعلِی کشورها قرار 
دهیم، به خوبــی می بینیم که اوضاع 
چندان مطلوب نیســت. شکی وجود 
ندارد کــه در وضعیت کنونی، اقتصاد 

بین الملل به جایی رســیده که دیگر 
همانند گذشته توان تاخت و تاز ندارد؛ 
چراکه اقتصاد کشورهای عضو جامعه 
ملل همانند یک زنجیــر به یکدیگر 
متصل شده و هر جایی که این زنجیر 
با مشکل یا خلل روبرو شود، مابقی هم 
آسیب می بینند. یکی از این کشورها، 
عربستان سعودی است که به تازگی 
با بحران اقتصادی بی سابقه ای روبرو 
شــده و به نظر می رسد که فقط کرونا 
بر اقتصاد آن تاثیرگــذار نبوده؛ بلکه 
مولفه هــای دیگر هــم در این میان 

مطرح هستند. 
اصل قضیه از این قرار است که سه 
روز پیش دولت عربســتان در کمال 
ناباوری مردمان این کشور اعالم کرده 

که در جدیدترین طرح ریاضتی خود 
برای مقابله با بحــران مالی، تصمیم 
گرفته مالیــات بر ارزش افــزوده را 
افزایش داده و کمــک هزینه ها را لغو 
کند. ایــن تصمیم، شــهروندان این 
کشــور را به شــدت ناراضی و نگران 
کرده اســت و حتی فعاالن اقتصادی 
می گویند افزایش مالیــات بر ارزش 
افــزوده از 5 درصــد بــه ۱5 درصد، 
هشداری برای وقوع یک فاجعه جدی 

در میان قشر عظیمی از مردم است. 
این در حالی  اســت کــه روزنامه 
عــکاظ عربســتان در گزارشــی 
نوشته اســت شــهروندان سعودی 
که حقوقشــان کمتر از ۳000 ریاِل 
عربستان است بابت این مساله عصبانی 
هســتند؛ چراکه آنهــا نمی توانند با 
وضعیت جدید کــه هزینه مصرفی 
افزایش یافته، سازگار شوند. کاربران 
توییتری در توییت های مشابهی در 
واکنش به تصمیمات ریاضتی دولت 
فعلی، تصاویر عبــداهلل بن عبدالعزیز 
)بنیانگــذار عربســتان ســعودی و 
ششمین پادشاه این کشور از خاندان 
آل ســعود( در ســال های 2005 تا 
20۱5 را منتشر کردند و نوشتند، در 
دوره او چنیــن تصمیماتی که جیب 
مردم را تحت الشــعاع قرار می دهد، 
وجود نداشت.  برخی کاربران هم از این 
تصمیمات دولت دفاع کرده و گفتند، 
طرح های ریاضتــی آغازی برای یک 
خیزش نو خواهد بود و در نهایت نفع 
آن بــه همه شــهروندان برمی گردد 

بنابراین همه باید صبور باشند. 
مساله طرح ریاضت اقتصادی برای 
ما از آن جهت اهمیت دارد که بدانیم 
این موضوع زمانی به سمع و نظر عموم 
مردم رسیده که عربســتان و روسیه 
با یکدیگر وارد جنگ نفتی شــده اند 
و نتیجه ای جز کاهــش قیمت نفت 
دربرنداشته است. توجه داشته باشید 
که کشورهایی مانند قطر، عربستان، 
کویت و بحرین تمــاِم نیازمندی های 
کشورشــان را از طریق واردات تامین 
می کنند و اساســاً هم صادراتی از این 
کشورها به خارج از خاک آنها صورت 
نمی گیرد. بدین ترتیب تنها صادرات 
عربستان که نفت خام و مشتقات آن 
بود، حاال با افت شــدید روبرو شده و 

درآمد سعودی ها با سر، سقوط کرده 
است. این در حالیست که شیوع کرونا 
و تبعــات اقتصادی آن هم از ســوی 
دیگر موجب شده تا نه تنها عربستان 
بلکه اقتصاد بین الملل با مشکل روبرو 
شــود که این موضوع هم سعودی ها 
را زیر منگنه قرار داده اســت. شــکی 
وجود ندارد که مردم عربستان همانند 
خیلی از کشــورهای دیگــر به طرح 
ریاضت اقتصادی واکنش منفی نشان 
داده اند اما همین مردم سؤالشــان از 
خاندان آل سعود این اســت که چرا 
در وضعیــت کنونی باز هــم بر طبل 
جنگ در یمــن می کوبید؟ حقیقت 
این است که ســعودی ها باید زودتر 
از وضعیت فعلی به فکر اقتصادشــان 
میفتادند، اما اصل مطلب این اســت 
که اگر آنها به جنگ در یمن حتی سال 
گذشته پایان می دادند، امروز مجبور 
نبودند ریاضت اقتصادی را تجربه کنند. 
شــک نکنید که ایاالت متحده برای 
همین موضوع، ســامانه های پدافند 
هوایی پاتریوت را از عربســتان خارج 
خواهد کــرد؛ چراکه آنهــا هم به این 
نتیجه رسیده اند که با بحران اقتصادی 
کنونی، ریاض نه تنها نمی تواند هزینه 
حمایت تسلیحاتی آمریکا و بریتانیا را 
پرداخت کند، بلکه پروژه های عمرانی 
و خصوصاً طــرح افســانه ای 20۳0 
ولیعهد را هم باید فعاًل در آرشیو قرار 
دهد. بنابراین طرح ریاضتی عربستان 
نه تنها در داخل بلکــه در خارج برای 
آنها پیامدهای منفی خواهد داشــت 
و نفس تنگی را برای ســعودی ها در 
 عرصه تجاری و اقتصــادی به ارمغان 

خواهد آورد. 

نگاهی به طرح ریاضت اقتصادی عربستان و بسته شدن شاهرگ های توسعه 

نفس تنگِی سعودی! 
فعاالن اقتصادی سعودی 

می گویند افزایش مالیات از 
پنج به ۱۵ درصد، هشداری 

برای وقوع یک فاجعه جدی 
در میان قشر عظیمی از 
مردم است و شهروندان 

سعودی که حقوقشان کمتر 
از ۳۰۰۰ ریاِل عربستان 

است بابت این مساله 
عصبانی هستند! 

ریاض با این وضعیت 
بودجه ای نه تنها نمی تواند 
هزینه حمایت تسلیحاتی 

آمریکا و بریتانیا را پرداخت 
کند، بلکه پروژه های 

عمرانی و به ویژه طرح 
افسانه ای 2۰۳۰ ولیعهد 

سعودی را هم باید فعاًل در 
آرشیو قرار دهد

مقام های اطالعاتی کره جنوبی و آمریکا اعالم کردند، ســالح جدید استراتژیک کره شمالی که رهبری این کشور 
 The DONG-A اواخر سال گذشته میالدی به آن اشــاره کرده بود، به زودی رونمایی می شود. به نوشته روزنامه
ILBO، این سالح جدید یک زیردریایی ۳000 تنی مجهز به موشک های بالستیک است. چنین برآوردی بر مبنای 
چندین مورد نشانه از جمله آزمایش استقرار زیرآبی این موشک ها در نزدیکی استان هامگیونگ جنوبی در کره شمالی 
مطرح شده است. یکی از منابع نظامی کره جنوبی اعالم کرد:  سالح جدید استراتژیک 
کیم جونگ اون به نظر اشــاره به روش های جدید انفجار اتمی و ظرفیت هایی دارد 
که هنوز رونمایی نشده اســت. این یک زیردریایی جدید اســت که می تواند سه 
موشک بالستیک را حمل کند. یک منبع دیگر می گوید اون باید به این فکر کند که 
کره شمالی یک کشور اتمی است و نباید فراموش کند که آمریکا آن را یک کشور با 

موشک های بالستیک بین قاره ای می داند.

رئیس جمهوری افغانستان و رقیب وی برای تشــکیل دولت وحدت به توافق رســیده اند. به گزارش خبرگزاری 
اسپوتنیک، یکی از منابع کاخ ریاست جمهوری افغانستان گفت:  عبداهلل عبداهلل، مدیر سابق اجرایی دولت افغانستان 
دیگر تصمیمات مقام های افغانستان را به چالش نمی کشد و وتو نمی کند و اشرف غنی، رئیس جمهوری از سوی وی به 
رسمیت شناخته می شود. به گفته این منبع مطلع، عبداهلل در روند صلح نقش رهبری خواهد داشت و نقش وی در داخل 
دولت نیز بعدا اعالم می شود. هم اشرف غنی و هم عبداهلل عبداهلل پس از انتخابات 
ریاست جمهوری مورد مناقشه سپتامبر گذشته میالدی خود را رئیس جمهوری 
افغانستان می دانستند. اشرف غنی مجبور شد تا با عبداهلل که اکنون مسئول نیمی 
از پست ها در کابینه وزرا خواهد بود، موافقت کند. این منبع مطلع در کاخ ریاست 
جمهوری افغانستان همچنین گفت، دو طرف قرار اســت در روزهای آتی توافق 

اشتراک قدرت را امضا کنند.

توافق عبداهلل و اشرف غنی بر سر تقسیم قدرت سالح استراتژیک کیم جونگ اون به زودی رونمایی می شود! 

بیلبورد تازه ساخته شده در میدان ساعت نیویورک 
تعداد قربانیانــی از ویروس کرونا در آمریکا را نشــان 
می دهد که ســازنده آن تاکید دارد اگر رئیس جمهور 
سریع تر وارد عمل می شد، این امکان وجود داشت که 
از مرگ آنها اجتناب شود و این بیلبورد را ساعت مرگ 
ترامپ نامیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این 
ســاعت که توســط یوجین جارک، فیلمساز مشهور 
آمریکایی ساخته شده، بر روی سقف ساختمان میدان 
ســاعت که به خاطر پاندمی کرونا خالی است، نصب 
شده است. جارکی در پستی در پلتفورم مدیوم توضیح 
داد: این ساعت بر این فرض است که اگر دولت دونالد 
ترامپ، رئیس جمهــور آمریکا به جای ۱۶ مارس فقط 
یک هفته زودتر یعنی 9 مارس دســتور رعایت فاصله 
اجتماعی و تعطیلی مدارس را صــادر کرده بود، از ۶0 
درصد قربانیان ویروس کرونا در آمریکا اجتناب می شد. 

شمارشگر این ساعت بیش از ۴8 هزار از مجموع 80هزار 
تلفات بیماری کووید در آمریکا را نشــان می دهد. این 
فیلمســاز مســتقر در نیویورک که دوبار برنده جوایز 
جشنواره ساندنس شــده، افزود: ۶0 درصد یک آمار 
محافظه کارانه است که توسط کارشناسان و به دنبال 
اظهارات مطرح شده در اواســط آوریل توسط آنتونی 

فائوچی، برآورد شده است.

با نزدیک شــدن به زمان تشــکیل دولت فراگیر در 
اسرائیل و احتمال عملی شــدن وعده نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی درباره الحاق بخش هایی از کرانه باختری 
به سرزمین های اشغالی مشخص شد کدام کشور پشت 
ترغیب اروپایی به اتخاذ تدابیر مجازاتی علیه اســرائیل 
قرار دارد. به گزارش روسیاالیوم، فرانسه، شرکای خود در 
اتحادیه اروپا را به بررسی تهدید اسرائیل و واکنش جدی به 
آن در صورت برداشتن قدمی در مسیر الحاق بخش هایی 
از کرانه  باختری به سرزمین های اشغالی ترغیب و تشویق 
می کند. ســه دیپلمات در اتحادیه اروپا گفتند، هرچند 
تمامی اعضای اتحادیه اروپا با هر گونه اقدام گروهی علیه 
رژیم صهیونیستی موافقند اما بلژیک، ایرلند و لوکزامبورگ 
هم درخواست کرده اند در نشســت وزرای خارجه این 
اتحادیه که قرار اســت روز جمعه برگزار شــود، امکان 
اتخاذ اقدامات اقتصادی تنبیهی علیه رژیم صهیونیستی 

در واکنش به طرح الحاق مورد بررســی قرار بگیرد. این 
دیپلمات ها جزئیات اقدامات تنبیهی را که ممکن است 
اتحادیه برای منصرف کردن رژیم صهیونیستی از تصمیم 
طرح الحاق در نظر بگیرد، بیان نکردند. همه اعضای اتحادیه 
اروپا با هر واکنشی که اتحادیه در نظر می گیرد موافقت 
خواهند کرد اما این امکان وجود دارد که متحدان اسرائیل 

مثل مجارستان و جمهوری چک سنگ اندازی کنند.

در پاسخ به الحاق کرانه باختری، 

احتمال تحریم اسرائیل از سوی اتحادیه اروپا 
در واکنش به سوءمدیریت دولت برای مهار کرونا رخ داد؛ 

نصب ساعت مرگ ترامپ در نیویورک! 

خبرخبر


