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خبر

اعتراضات در  ۳۶شهر مراکش در
مخالفت با عادیسازی روابط با اسرائیل

ایســنا :با فراخوان جبهه حمایت از فلســطین و مخالفت
با عادیســازی مراکش برای تظاهرات و تجمــع در روز جهانی
همبســتگی با ملت فلســطین ،صدها مراکشــی دوشنبه در
تجمعهایی اعتراضی علیه عادیســازی روابط با اشــغالگران
شــرکت کردند .جبهــه حمایــت از فلســطین و مخالفت با
عادیســازی مراکش که یک نهاد غیردولتی است ،در بیانیهای
تعداد شــهرهایی را که در آنها تظاهرات اعتراضی برگزار شــد،
 ۳۶شــهر اعالم کرد .صدها چهر ه حقوقی و شهروند مراکشی در
اعتراضات شــهرهایی چون وجدة و برکان (در شمال شرق) ،بن
سلیمان ،بنی مالل و اوالد تایمة (در شــمال) شرکت کردند اما
مسئوالن امنیتی مراکش اجازه برگزاری تجمع مشابهی در رباط
را ندادند .معترضان با ســر دادن شــعارهایی توقف عادیسازی
روابط رباط با تلآویو و حمایت از مســئله فلسطین را خواستار
شــدند .جبهه حمایت از فلســطین و مخالفت با عادیســازی
مراکش در بیانیه یاد شــده بر مخالفت خود با این مســئله که
مراکش مرکبی بــرای رژیم صهیونیســتی در تحقق طرحهای
توسعهطلبانهاش در منطقه مراکش بزرگ (مغرب عربی) باشد،
تاکید کرد .در حاشیه ســفر اخیر بنی گانتس ،وزیر جنگ رژیم
صهیونیســتی به مراکش دو طرف دو توافقنامــه یکی در حوزه
دفاعی و دومی برای خرید تسلیحات و پهپادهای اسرائیلی امضا
کردند.

سیا:

ترامپ به گزارشهای اطالعاتی
بی توجه بود

ایرنا :ســازمان اطالعات مرکزی آمریکا (سیا) در گزارشی
خبر داد که بی توجهی دونالد ترامپ بــه گزارش های نهادهای
ی در ارائه
اطالعاتی ســبب شــده بود که مأمــوران اطالعاتــ 
گزارشهای توجیهــی به وی با چالشهای بیســابقهای روبرو
شوند .تارنمای گاردین روز دوشنبه ( ۸آذر) به نقل از گزارش ۴۰
ی توجهی و بیمیلی ترامپ به مطالعه
صفحهای سیا نوشت که ب 
گزارشهای مکتوب موجب شــده بود کــه گزارشهای روزانه
ریاست جمهوری که اهمیت بسیاری در به روز رسانی اطالعات
امنیتی از جمله تهدیدهای احتمالی علیه آمریکا دارد ،بیشتر به
مایک پنس معاون ترامپ ارائه شــود .این گزارشهای روزانه تا
میانه زمامداری چهل و پنجمین رئیسجمهوری آمریکا به دو بار
در هفته تبدیل شده و هر جلسه  ۴۵دقیقه طول میکشید .پس
از هجوم هواداران ترامپ به کنگره ،برگزاری این جلسات به کلی
لغو شد .در گزارش سیا آمده اســت :ترامپ به فرآیند اطالعاتی
بیاعتماد و مشکوک بود و ضمن تعامل با جامعه اطالعاتی علناً
به این ســازمانها میتاخت .در ادامه این گزارش آمده است که
گزارش دهندگان توفیق محــدودی در ارائه بهنگام اطالعات به
ترامپ و ایجاد رابطه کاری با وی داشتند .برعکس ،پنس هر روز
هفته آمادگی دریافت اطالعات را داشت و تالش میکرد تا توجه
ترامپ را به این گزارشها جلب کند.

سناتورآمریکایی:

جمهوریخواهان قدرت بگیرند
دوباره برجام را پاره میکنند

فارس« :تام کاتن» ســناتور جمهوریخــواه کنگره آمریکا
که مواضع بســیار تندی در قبــال جمهوری اســامی دارد در
جریان مذاکرات «وین» برای احیــای برجام در پیامی تند گفت
که در صورت روی کار آمــدن جمهوریخواهان ،مجددا ً هرگونه
توافق با ایران پاره خواهد شــد .وی در صفحه توییتر خود در این
خصوص نوشت« :توافق هستهای (جو) بایدن-ایران حتی از آنچه
قب ً
ال حاصل شــده بود بدتر خواهد بود و وقتی جمهوریخواهان
(در آمریکا) قدرت بگیرند ،مجددا ً پاره خواهد شــد» .تام کاتن از
جمله سناتورهای جمهوریخواه تندرو کنگره آمریکا بوده است
که تالشهای زیادی برای لغو برجام انجام داده است و طرحهایی
را برای تشدید فشارها علیه جمهوری اسالمی ایران مطرح کرده
اســت« .تام کاتن» نماینده جمهوریخواه مردم ایالت آرکانزاس
در مجلس سنای آمریکا که اواسط اسفند ماه  ۱۳۹۳با سازماندهی
نامه سرگشاده گروه  ۴۷نفره از سناتورهای جمهوریخواه آمریکا
خطاب به رهبران ایران خبرساز شد و همواره پای ثابت طرحهای
مختلف ضد ایرانی در کنگره آمریکا بوده اســت ،بارها با انتقاد از
عملکرد دولت بایدن در قبال جمهوری اسالمی هشدار داده است
که با روی کار آمــدن مجدد جمهوریخواهــان ،هرگونه توافق
هستهای با ایران پایدار نخواهد بود و پاره می شود.

بازداشت  ۱۳۴نفر در ترکیه به اتهام
وابستگی به جنبش «گولن»

ایلنا :پلیس ترکیهبیش از  ۱۳۴نفر را به اتهام وابســتگی به
ســازمان «فتح اهلل گولن» ،روحانی منتقد دولت که آنکارا آن را
به تالش برای کودتا علیه دولت در ســال  ۲۰۱۶متهم میکند،
بازداشت کرد .رسانههای ترکیه گزارش دادند که این بازداشتها
در پنج منطقه مختلف از اســتانبول و آنکارا صورت گرفته است.
پانزدهم ژوئن ســال  ۲۰۱۶گروهی از نظامیان نیروهای مسلح
ترکیه کودتایی نافرجام را علیه دولت این کشور انجام دادند که
به دنبال آن  ۲۵۰نفر کشته و بیش از دو هزار نفر زخمی شدند.
آنکارا فتح اهلل گولن را که در آمریــکا اقامت دارد ،به طراحی
این کودتا متهم کرده و کسانی را که به سازمان او وابستگی دارند
بازداشت میکند.
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ایرنا« :میشــل عون» ،رئیس جمهوری لبنان در اظهاراتی مطبوعاتی تاکید کــرد که جنبش حزب اهلل
نماینده مردم لبنان محسوب می شــود و هیچ خطایی مرتکب نشده و به همه قوانین کشور پایبند بوده است.
عون در مصاحبه با شبکه «الجزیره» در پاسخ پرسشــی مبنی بر اینکه «اگر عربستان از او بخواهد با حزباهلل
برخورد کند ،چه خواهد کرد» گفت که حزب اهلل نمایند ه یک سوم مردم لبنان است و هیچ اشتباه و خطایی
مرتکب نشــده اســت .رئیس جمهوری لبنان که به دعوت امیر قطر به این کشور ســفر کرده است در ادامه
مصاحبه بیان کرد که عربســتان چنین خواسته ای مطرح نکرده اســت و تاکنون چنین درخواستی از من به
عنوان رئیس جمهوری لبنان نشده اســت ،اگر هم این مورد را مطرح کند به طور قطع آن را رد می کنم؛ زیرا
نمی خواهیم کشور وارد جنگ داخلی و درگیری شود.

دونالد ترامپ:

»

همه برای معاون
رئیسجمهورشدن
التماسمیکنند
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ایسنا :دونالد ترامپ در حال بررسی نامزدهای بالقوه معاونت ریاســت جمهوری است تا به او در رقابت  ۲۰۲۴کاخ
سفیدملحقشوند.بایدپرسیدکهگزینهاصلیوبالقوهنامزدیبرایپستمعاونتریاستجمهوریدونالدترامپکیست.
این رئیسجمهوری پیشین آمریکا فردی را میخواهد که ادعای اثباتنشده وقوع تقلب در انتخابات  ۲۰۲۰را پذیرفته و
البتهوفاداریکورکورانهبهترامپداشتهباشد.دونالدترامپظاهرابراینباوراستکهجمهوریخواهانهمگیامیددارند
گزینه معاونت ریاست جمهوری او باشند .ترامپ به یکی از مشاورانش که این صحبتها را با پولیتیکو در میان گذاشت،
گفته بود :همه آنها به من التماس میکنند .همه آنها به اینجا میآیند .یکی از افرادی که به نظر میرسد چنین درخواستی
داشته ،سناتور تیم اسکات است که به تازگی به عمارت ترامپ در ماراالگو رفته بود .به گفته سیاستمدار جمهوریخواهی
کهدراینجلسهحضورداشت،اسکاتوفاداریمناسبیبهاینرئیسجمهوریسابقنشانداد.

«روزان» نتایج و دستاوردهای روز اول مذاکرات وین را بررسی کرد:

خشت محکم اول بر ستون برجام2015

گروه دیپلماســی :گفتگوهای آغازین دور
هفتم مذاکرات وین حاکــی از حاکم بودن فضای
مثبت برای احیای برجام بر مبنای نســخه 2015
ایــن توافقنامه بــوده و به نظر میرســد تهران و
واشنگتن با تعدیل خواستههای حداکثری در پی
حصول نتیجه قطعی هســتند .روز دوشنبه (29
نوامبر  8/آذر) پس از چند ماه وقفه به دلیل روی کار
آمدن دولت جدید در ایــران ،آغاز مجدد مذاکرات
وین با حضور نمایندگان ایــران و دیگر طرفهای
حاضر در برجام به عالوه ایاالت متحده آمریکا کلید
خورد.
اکنون بــه نظر میرســد از یک ســو ،آمریکا
موضوع ضرورت لغو تحریمها را پذیرفته و در همین
راستا ،تشکیل کارگروههای ویژه در ارتباط با رفع
تحریمها مورد توجه قرار گرفته اســت .از ســوی
دیگر ،ایران نیز با نشــان دادن حسن نیت خود در
روز اول گفتگوها بر تالش بــرای توافق و مذاکره با
تمامی طرفین بر مبنای اصل برجام و نه مســائل
فرابرجامی تاکید داشته است .در مجموع ،رویکرد
مثبت اتخاذ شده از سوی بازیگران مختلف در دور
هفتم مذاکرات وین ،میتواند نوید بخش پیشرفت
سریع مذاکرات بر مبنای پیشنویس تهیه شده در
دور اول گفتگوها میان طرفین است.
آنچه در نشست افتتاحیه دور هفتم
گذشت
نشست افتتاحیه کمیســیون مشترک برجام
به ریاســت مشــترک علی باقری ،رئیس هیئت
مذاکرهکننده ایران و انریکــه مورا ،معاون دبیرکل
ســرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپــا و با حضور
هیئتهای ایران ،روسیه ،چین ،فرانسه ،انگلیس،
آلمان و اتحادیه اروپــا که از ســاعت  ۱۴:۳۰روز
دوشنبه به وقت محلی آغاز شــده بود پس از یک
ساعت پایان یافت .دو معاون دیپلماسی اقتصادی
و امور حقوقــی و بینالملل وزارت امــور خارجه
و همچنین معــاون امــور ارزی و بینالملل بانک
مرکزی ،معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ،معاون
بینالملل و بازرگانی وزارت نفت و مشاور اقتصادی
معاون اول رئیسجمهور و رئیسکل اســبق بانک
مرکــزی از جمله اعضای هیئــت ایرانی حاضر در
نشست وین بودند.
در ارتبــاط با نشســت افتتاحیــه ،میخائیل
اولیانوف ،نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی
واقع در ویــن روز دوشــنبه در توییتی نوشــت:
نشســت کمیســیون مشــترک برجام تمام شد.
شــرکتکنندگان توافق کردند که گامهای فوری
بیشــتری طی هفتمین دور مذاکــرات  -که آغاز
کامال موفقتآمیزی داشته است  -اتخاذ کنند.
انریکه مورا پــس از پایان نشســت افتتاحیه
کمیســیون برجام در وین در جمــع خبرنگاران
گفت :مذاکرات برای دو روز آینده ادامه دارد .انریکه
مورا در ادامه گفت :کارگروه تحریم ها فردا شروع
به کار می کند؛ کارگروه هســته ای هم در روز بعد.
وی افزود :ایران پذیرفته اســت که بر اساس شش
دور اول مذاکرات ،کار به جلــو برود ،اما می خواهد
حساســیت های سیاســی دولت جدید تهران در
مذاکرات گنجانده شــود .مورا در پاســخ به اینکه
انتظار و تصور جلســه وزرای خارجــه را می توان
داشــت ،گفت :نه به این زودی ها .وی در بخشــی
از ســخنانش گفت از این که به وین بازگشــتیم
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گفتگوهــای آغازین دور هفتــم مذاکرات وین حاکــی از حاکم
بودن فضــای مثبت برای احیــای برجام بر مبنای نســخه 2015
این توافقنامه بوده و به نظر میرســد تهران و واشنگتن با تعدیل
خواســتههای حداکثری در پــی حصول نتیجه قطعی هســتند

خوشحالم .حس فوریتی برای بازگرداندن برجام به
جایگاه خود وجود دارد اما هیچ بازه زمانی مقطوعی
برای آن وجود ندارد.
همچنین ،معاون وزیر خارجــه ایران در پایان
نشست کمیســیون مشــترک برجام در پاسخ به
سوال یک خبرنگار که پرسید آیا خوشبین هستید
گفت« :بله».
آغاز گفتگوهای کارشناسی درباره لغو
تحریمها
کارگروه لغو تحریمهــای ظالمانه و غیرقانونی
آمریکا دیروز -سهشــنبه -با حضور کارشناســان
برجسته کشــورمان و ســایر طرفهای برجام در
وین آغاز بهکار کرد .ایــن کارگروه به موجب توافق
روز دوشنبه شرکت کنندگان در نشست کمیسیون
مشــترک برجام برای رســیدگی به تحریمهای
غیرانســانی ایاالت متحده کار خــود را آغاز کرده
است .دیپلمات های ارشد گروه  ،۴+۱اتحادیه اروپا
و نمایندگان جمهوری اسالمی ایران دیروز با تاکید
طرف ایرانی توافق کردند که به این مسئله با اولویت
پرداخته شود .طبق مذاکرات انجام شده ،کارگروه
دیگری هم در خصوص مســائل هستهای تشکیل
خواهد شد اما جمهوری اسالمی ایران بر ضرورت
اولویت بخشی به دســتورکار رفع تحریمها اصرار
دارد .انریکــه مورا معاون دبیرکل ســرویس اقدام
خارجی اتحادیه اروپا که ریاست نشست کمیسیون
مشترک برجام را برعهده دارد مذاکرات وین را که
پس از یک وقفه پنج ماهه از سرگرفته شده مثبت
ارزیابی کرد و بیان داشــت که ایران روی موضوع
لغو تحریم ها مصمم اســت .بر اساس این گزارش
گفتوگوهای کارشناسی درباره رفع تحریمها تا هر
زمان که الزم باشد ادامه خواهد داشت.
ســعید خطیــبزاده ســخنگوی وزارت امور
خارجه نیز دیروز -سهشــنبه -تاکیــد کرد :تیم
مذاکره کننده هســتهای برای اطمینــان از رفع
تحریمها وارد وین شده است و آنچه در وین اتفاق
میافتد تمرکز بر رفع تحریمهاســت .وی تصریح
کرد که جمهوری اســامی ایران چیزی کمتر از

این را نمیپذیرد و بیشتر از آنچه در برجام در حوزه
هستهای آمده است ،تعهدی نمیدهیم.
خطیب زاده خاطر نشــان کــرد :موضوعاتی
مانند مذاکرات گام بــه گام و تعهدات جدید هیچ
جایگاهــی در گفت و گــوی ما نــدارد .وی گفت:
دولت با عزم جدی با یک هیئــت کامال آماده وارد
مذاکرات وین شــده تا اطمینان پیدا کند آنچه در
وین اتفــاق میافتد رفع تحریمهاســت .البته اگر
طرفهای مقابل هم به جای وقتکشی ،تطویل و
بهانهگیریهای بچگانه با نیتی درســت برای رفع
تحریمها وارد وین شــده باشند ،میتوانیم بگوییم
مذاکرات در مسیر درست قرار دارد.
تاکید تهران بر عدم پذیرش مذاکرات
فرابرجامی و ورود با حسن نیت به دور هفتم
مذاکرات
همزمان با آغاز دور جدیــد مذاکرات ،بار دیگر
وزارت امور خارجــه جمهوری اســامی ایران بر
مواضع ساق خود مبنی بر عدم پذیرش مذاکرات فرا
برجامی تاکید کرد .در همین زمینه شاهد هستیم
که وزیر امور خارجه در یادداشتی درباره مذاکرات
وین با بیان اینکه توافق ممکن و در دسترس است،
تصریح کرد :درخواستهای فرابرجامی را نخواهیم
پذیرفت و دربــاره موضوعات فراتــر از برجام وارد
مذاکره نمیشویم .پس از شش دور مذاکره فشرده
در وین که به دلیل زیاده خواهــی و مواضع زیاده
خواهانه آمریکا به موفقیت نرسید ،اکنون در آستانه
شــروع دور جدیدی از مذاکرات هســتیم .هدف
اصلی این مذاکرات احقاق حقوق ملت ایران و رفع
همه تحریم هاست .تحریم هایی که به صورت یک
جانبه و فراسرزمینی از سوی آمریکای خارج شده
از برجام اعمال گردیده است.
وزیر امور خارجه کشورمان در بخشی دیگر از
یادداشــت خود تاکید کرد :علیرغم بدعهدی های
غرب و بی اعتمادی به رویکرد و سیاست های غیر
سازنده کاخ سفید ،جمهوری اسالمی ایران با «اراده
واقعی» و «حسن نیت» در دور جدید مذاکرات وین
تالش خواهد کرد به «توافق خوب» ،پایدار و قابل

راســتی آزمایی موثر در حوزه لغو تحریم ها دست
یابد .تیم مذاکره کننده هسته ای جمهوری اسالمی
ایران با برخورداری از حسن نیت و جدیت و منطق
مذاکراتی تامین کننده منافع و حقوق ملت ایران
در وین و در میز مذاکــرات فعاالنه حضور دارد .من
وهمکارانم نیز به پشــتیبانی کامل از تیم مذاکره
کننده و مذاکره کننده ارشد آقای دکتر باقری که
دارای تجربه باالی مذاکراتی در این موضوع است،
مشغولیم و در صورت لزوم با همتایان خود رایزنی
بیشتری خواهم داشت.
تاکید قطعی واشنگتن بر روی مسیر
دیپلماسی
بعد از آغــاز دور هفتم مذاکــرات وین ،مواضع
دولت آمریکا به عنوان بازیگر ناقض برجام بیش ار
سایر بازیگران مورد توجه رسانهها و ناظران سیاسی
قرار گرفته است .واشنگتن به عنوان یک از اعضای
برجام در هشتم ماه مه  ۲۰۱۸به صورت یک جانبه
از برجام خارج شد؛ اقدامی که در سطح بین المللی
به عنوان عملــی غیرقانونی شناســایی و محکوم
گردید .اجماعی بین المللی وجود دارد که این گونه
رفتارهای ضد قانونی ایاالت متحده ،نادیده گرفتن
کامل قوانین بین المللی و منشور ملل متحد و در
راستای تخریب چندجانبه گرایی و تهدید بزرگی
برای صلح و امنیت بین المللی اســت اما اکنون به
نظر میرســد دولت بایدن مســیر احیای توافق
هســتهای را در پیش گرفته و بر دیپلماسی تمرکز
داشته باشد.
در همین زمینه شاهد هستیم که جن ساکی،
سخنگوی کاخ ســفید در یک کنفرانس خبری در
پاسخ به ســوالی درباره دور هفتم مذاکرات احیای
توافق هستهای در وین مبنی بر این که با توجه به
بدبینیهایی که نسبت به دیپلماسی در این زمینه
وجود دارد ،دولت بایدن چقدر حاضر است پیش از
روی آوردن به گزینههای دیگر به دولت ایران زمان
بدهد ،گفت :رویکرد ما در این زمینه ،بیچون و چرا،
دیپلماســی اســت .بنابراین ،نمیخواهم یک بازه
زمانی ارائه دهم که پایان آن چه زمانی خواهد بود.
این چیزی است که قصد داریم آن را پیش ببریم.
ســاکی در ادامه درباره مذاکرات گفت :درباره
شــایعات یا گزارشها پیرامون چیزهایی که قرار
است دربارهشان مذاکره کنیم ،مشخصا قرار نیست
من از اینجا مذاکره کنم .اما هدف ما تغییری نکرده
است .هدف ما هنوز بازگشتی دوجانبه به پایبندی
کامل به برجام اســت .این در دسترسترین گزینه
برای محدودســازی برنامه هســتهای ایران است
و بســتری فراهم میکند تا بتوانیم در آن به رفتار
ثباتزدای ایران بپردازیم.
عالوه بر ساکی ،جالینا پورتر سخنگوی وزارت
امور خارجه این کشــور در یک کنفرانس خبری
تاکید کــرد :وارد جزئیات مذاکراتــی که در حال
حاضر جریان دارند ،نمی شــویم اما فقط می توانم
تاکید کنم مذاکرات غیر مســتقیم خواهد بود که
به درخواست ایران اســت و آمریکا در هیچ یک از
این نشست ها به طور مســتقیم با ایران مشارکت
نداشته است .دولت بایدن ثابت قدم بوده است و ما
هم در دنبال کردن مسیر دیپلماسی هدفمند برای
رسیدن به بازگشتی دوجانبه به برجام و پرداختن به
طیف کاملی از نگرانی هایی که درباره ایران وجود
دارد ،صادق و ثابت قدم بوده ایم.

دیدهبان حقوق بشر گزارش داد:

کشته و ناپدید شدن نیروهای امنیتی سابق افغانستان در حکومت طالبان
بر اســاس تحقیقاتی که ســازمان دیدهبان حقوق بشر انجام داده
است ،بیش از  ۱۰۰تن از نیروهای ســابق ارتش و پلیس افغانستان از
زمان به قدرت رسیدن طالبان از سوی عوامل این گروه کشته یا ناپدید
شدهاند .به گزارش ایســنا ،به نقل از نیویورک تایمز ،بر اساس گزارش
جدید سازمان دیده بان حقوق بشــر ،بیش از  ۱۰۰تن از اعضای سابق
نیروهای امنیتی افغانستان در چهار والیت در مدت دو ماه و نیمی که
از زمان به قدرت رسیدن طالبان گذشــت ،توسط این نیروها کشته یا
ناپدید شده اند.
این قتل ها بخشی از یک رشته ترورها و اعدام های خودسرانه ای
که عمدتاً به عنوان "قتل های انتقام جویانه" در نظر گرفته می شوند
و از زمان ســقوط دولت اشــرف غنی در ماه اوت در سراسر افغانستان
اتفاق افتاده اند ،در نظر گرفته می شــوند .این حمالت خطرات پیش
روی منتقدان طالبان و فعاالن و اعضای نیروهای امنیتی دولت سابق
افغانستان به رغم عفو عمومی که طالبان به هنگام کسب قدرت در قبال
کارمندان دولت و مقامات نظامی سابق اعالم کرد ،برجسته می سازند.
دیده بان حقوق بشــر در گزارشی که روز ســه شنبه منتشر شد،
جزئیات کشته و ناپدید شدن اجباری  ۴۷تن از نیروهای امنیتی دولت
ســابق افغانســتان را که در بازه زمانی  ۱۵تا  ۳۱اکتبر در چهار والیت
غزنی ،هلمند ،قندهار و قندوز این کشور به دست طالبان در حالی که یا
تسلیم آنها شده و یا توسط آنها بازداشت شده بودند ،تشریح کرد.

تحقیقات این گروه نشــان می دهد که طالبان مســئول کشته یا
ناپدید شــدن حداقل  ۵۳تن دیگر از نیروهای امنیتی سابق در همان
والیات هستند .پاتریشیا گاسمن ،مدیر بخش آسیای دیده بان حقوق
بشر ،گفت :عفو وعده داده شده توســط رهبران طالبان ،جلوی اینکه
فرماندهان محلی اعضای سابق نیروهای امنیتی افغان را اعدام کرده و
یا ناپدید سازند نگرفته است .بار مسئولیت جلوگیری از قتل های بیشتر،
پاسخگو کردن مســئولین این قتل ها ،و غرامت دادن به خانوادههای
قربانیان بر دوش طالبان است.
گاسمن تاکید کرد که این کشــتنها به سطح یک تالش عمدی

برای سرکوب مخالفان و کسانی که ممکن است تهدیدی برای دولت
جدید باشند رسیده است و رهبران طالبان از این جنایات چشمپوشی
میکنند .طالبان سابقه ای طوالنی در هدف قرار دادن نیروهای امنیتی
و مقامات دولت ســابق افغانســتان و نیز فعاالن ،خبرنگاران و ریش
ســفیدان دارند .به ویژه در  ۱۸ماه منتهی به تصاحب قدرت توســط
طالبان در افغانســتان ،این گروه یک کمپین ترور را علیه خبرنگاران،
کارکنان دولتی و نظامی و رهبران جامعه مدنی به راه انداخت ،هر چند
به ندرت مسئولیت این حمالت را پذیرفت.
اما موج اعدام های خودسرانه و ترورهای اخیر نگرانی های جدیدی
را ایجاد کرده است ،زیرا آنها حتی با وجود این که رهبران ارشد طالبان
از بابت عدم تالفی جویی دولت جدید افغانستان علیه اعضای ارتش و
دولت سابق قول داده اند ،رخ می دهند .تسویه حساب و دشمنی های
خونین ،در درگیری های چهار دهه اخیر در افغانستان پررنگ بوده اند و
اغلب در سطح محلی و خانوادگی رخ می دهند.
یک ســخنگوی طالبان به نیویورک تایمز گفت که ممکن است
برخی از نیروها به جهت انجام برخی تســویه حسابهای قدیمی قانون
را به دست گرفته باشند ،اما این کشــتنها و ناپدید شدن ها سیاست
طالبان نبوده است .انعاماهلل سمنگانی ،سخنگوی طالبان تصریح کرد
که دولت در حال تحقیقــات جدی در مورد چنین حوادثی اســت تا
عامالن آنها را شناسایی و به دست عدالت بسپارد.

تحلیل روز

»

بحران ارزی و تاثیر آن بر
سیاستداخلیوخارجیترکیه

ترکیه در روزهای اخیر شاهد روزهای پرتنش در اقتصاد و
صحنه سیاست داخلی بود؛ تنش هایی که ابعاد آن هنوز بطور
کامل روشن نیســت ولی جامعه ترکیه را بطور جدی به خود
مشغول کرده است .احزاب مخالف متعاقب کاهش بسیار جدی
ارزش لیر خواستار برپایی هر چه سریعتر انتخابات عمومی در
ترکیه شدند و حزب حاکم عدالت و توسعه و شریک غیررسمی
آن حــزب حرکت ملی ضمــن مخالفت با این درخواســت ،
خواســت مخالفان را به عنوان کودتای عمیق و خزنده ارزیابی
کردند.
هفته گذشــته در پی انتقاد رجب طیــب اردوغان رییس
جمهور ترکیه از افزایش نرخ بهره در ترکیه و بیان اینکه "البی
نرخ بهره در تالش برای باال نگه داشــتن نرخ بهره است"،نرخ
دالر رکوردشکنی کرد و قیمت هر واحد آن به  ۱۳.۵لیر رسید.
این باالترین میزان کاهش ارزش لیــر ترک در تاریخ خود
می باشد ولی این مسئله مســبوق به سابقه است .رجب طیب
اردوغان رئیس جمهور ترکیه در ســخنرانیهای رسمی خود
همیشه بر لزوم کاهش نرخ بهره تاکید کرده است .در سالهای
گذشــته نیز در چندین نوبت متعاقب تغییر شــبانه روسای
بانک مرکزی ،جامعه ترکیه این تغییرات را بدلیل مخالفتهای
روسای وقت بانک مرکزی با این سیاست مالی اردوغان ارزیابی
کرد و نکته قابل تامل اینکه بعد از هر تغییرات و یا هر سخنرانی
اردوغان که در آن از لزوم کاهش نرخ بهره ســخن به میان می
آورد ،ارزش لیــر ترک در مقابل دالر و دیگــر ارزهای خارجی
کاهشیافتهاست.
بعد از آخرین کاهش ارزش دالر کــه با تظاهرات عمومی
در شهرهای مختلف و درخواست اســتعفای اردوغان مواجه
شد ،رئیس جمهور ترکیه به شورای نظارت دولتی دستور داد
تا دالیل افزایش نرخ ارز را بررســی کند .بدنبال این دســتور،
شورای نظارت دولتی احتمال دستکاری در نرخ ارز را بررسی
و در صورت وجود این احتمال ،عوامل دستکاری را شناسایی
خواهد کرد .در این بررســی ها موسسات و سازمان هایی که با
خریدهای کالن باعث افزایش قیمت دالر و یورو می شــوند،
شناساییخواهندشد.
در پی کاهش ارزش لیر  ،شهاب کاوجی اوغلو رئیس بانک
مرکزی ترکیه با روسا و مســئوالن رده اول بانکهای مختلف
در استانبول دیدار کرد .وی در پی این نشست ضمن اشاره به
اینکه این یک جلسه معمولی بود ،گفت :در این نشست آخرین
وضعیت بازارهای مالی و بخش بانکــداری را ارزیابی کردیم.
جلسه خوبی بود .اطالع رسانی مفیدی انجام شد .بخش بانکی
ما بسیار قوی است .اطالعاتی درباره کاهش نرخ بهره داده شد.
بخش بانکداری ،بانک مرکزی و ســازمان تنظیم و نظارت بر
بانکداری با یکدیگر هماهنگ و در ارتباط بوده و بخش بانکداری
به عنوان موفق ترین بخش در جهان ایــن کار را مدیریت می
کند .ما درخواست های خود و خواســته ها را ارزیابی خواهیم
کرد و در این روند به اجرا خواهیم گذاشت .این جلسات از پیش
برنامه ریزی شده است و جلسات فوق العاده نیست .جلسه امروز
نیز یکی از جلساتی است که بعدا ًنیز برگزار خواهیم کرد.
گفته می شود ،در این نشست بانکداران اعالم کرده اند که
نرخ ســود واقعی منفی وقتی با تورم در جهان همراه شود ،می
تواند دردســرهای زیادی ایجاد کند .به موازات کاهش ارزش
لیر در مقابل ارزهای خارجی ادعاهایی مبنی بر اینکه موجودی
خزانه داری ترکیه منفی هفت میلیارد دالر اســت و ترکیه در
کوتاه مدت می باید  ۱۵۰میلیارد دالر از دیون خود را پرداخت
کند و میزان دیون خارجی این کشــور بــه  ۴۵۰میلیارد دالر
رسیده است ،منتشر شد .ادعاهایی که صحت آن حتی اگر قابل
تردید باشد نمایانگر وضعیت نه چندان خوشایند مالی کشور
است.
به موازات تنش در روند اقتصــادی ترکیه ،دولت آنکارا نیز
از ماهها قبل تالشــهایی برای بهبود این وضعیت دســتکم با
بهبود روابط این کشور با مصر ،اسرائیل ،امارات متحده عربی و
عربستان به عمل آورد .مکالمات تلفنی ترکیه با رهبران اسرائیل
و عربستان ،سفر ولیعهد امارات به ترکیه و گفتگوهای مصر و
ترکیه که در ســطوح عالی جریان دارد نیز شاهدی بر این ادعا
است.
یوســف کاپالن از روزنامه نگاران ترکیه که در روزنامه ینی
شفق با مواضع بسیار نزدیک به حزب عدالت و توسعه فعالیت
دارد در مقاله ای با تیتر «کودتای پنهانــی ،کودتای عمیق»
نوشت :البی بهره در طول  ۲۵سال گذشته منطقه را به حمام
خون تبدیل کرده و نقشــه ها را دوباره ترسیم کردند و گام به
گام پروژه خاورمیانه بــزرگ را محقق می کنند .جهان عرب را
تکه پاره کردند و می خواهند جهان اســام را خفه کنند .آنها
کلیه نقاط تعیین شــده در پروژه خاورمیانه بزرگ را اشــغال
کرده ،رهبران مورد نظر را ســرنگون نموده و همه کشورها را
فروریختند.
وی با عنوان اینکه هدف اصلی ترکیه است ،ادعا کرد  :بیش
از هزار سال است که سرنوشت جهان اسالم را ترک ها رقم می
زنند .تنها راه متوقف کردن جهان اسالم و جلوگیری از احیای
مجدد و یا حداقل دشوار کردن احیای مجدد ترکیه در اطراف
یک مدار اسالمی است.

