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عکس :وحید فخیم -جهان اقتصاد

گروه سیاسی
politics@jahaneghtesad.com

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید
کرد :تعلل درباره پیوســتن ایران به « »FATFتاکنون به
سود دشمنان و به ضرر سیستم بانکی کشور بوده است.
حشمتاهلل فالحتپیشــه در گفتوگو با خبرنگار ایلنا،
درباره اینکه چرا امروز آنهایی که در مجمع تشــخیص
مصلحت نظام زمانی موافق پیوستن ایران به «»FATF
بودند؛ حال دیدشــان سیاســی شده اســت ومخالفت
میکنند ،گفــت :معتقدم ســاختارهای تصمیمگیری در
کشور به شدت متأثر از فضای سیاسی و اجتماعی شکل
گرفته است.

جهاناقتصاد

ایــن عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی
مجلس شــورای اســامی تاکید کرد :مجمع تشخیص
مصلحت نظــام بخصوص در حوزههای مصلحتی اولین
بار است که در مورد تصمیمگیری برای یک کنوانسیون
تا این حد تحت تاثیر مسائل بیرونی قرار گرفته است.
وی ادامــه داد :تحت تاثیر بودن را در تعلل تصمیمگیری
دوســتان یا تغییر نظــرات میتوانیم مشــاهده کنیم ،در
صورتیکه اگر جایی بحثهای مصلحتی شکل میگیرد،
باید بر اساس همان مصلحت تصمیمی گرفته شود که به
صالح کشور باشد.
نماینده مردم اســامآباد غرب تأکید کرد :مزایا و معایب
پیوســتن و یا نپیوستن ایران به « »FATFبا عدد و رقم
قابل مقایســه اســت ،بنابراین نباید تصمیمی بگیریم که

تنها نظر یکســری افراد تامین شود و نظر یکسری دیگر
تامین نشود بلکه باید تصمیمیاتخاذ شود که منافع ملی
تامین شود.
وی خاطرنشان کرد :موضوع پیوستن به « »FATFیک
امر جنجالی نیست و قواعد و ضررهای همکاری و عدم
همکاری قابل ارزیابی است .امیدوارم ساز و کاری وجود
داشته باشد که هزینه پیوستن یا نپیوستن را ارزیابی کند؛
چراکه معتقدم با گذاشــتن شروط میتوانیم به این لوایح
بپیوندیم.
این نماینده مجلس شــورای اســامی با بیــان این که
« »FATFفیفای بانکها اســت ،گفت :امروز مشاهده
میکنیم مربیان خارجی طرف قرارداد با ایران نمیتوانند
حقوقشان را دریافت کنند و یک شرایطی شکل میگیرد
که هواداران اســتقالل و یا تیم ملــی را درگیر میکند،
این اتفاقات ناشــی از تبعات قطع یا نوســان ارتباط با
« »FATFاست.
وی ادامــه داد :جنبه منفی « »FATFمثل هر ســاز و
کار بینالمللی این است که دارای مجموعهای از تبعات
قدرت و ثروت در دنیای امروز اســت ،یعنی کسانی که
بیشترین ثروت و قدرت را دارند رأیشان در آنجا نافذتر
است و طبیعت ًا اگر بخواهند علیه ایران اقدام سیاسی کنند
میتوانند کارهایی را صورت دهند.
فالحتپیشــه با بیان اینکه پیوســتن بــه «»FATF
جنبههای مثبت نیز دارد ،گفت :پیوســتن به «»FATF
به منزله جلوگیری از پولشــویی بینالمللی است؛ کمتر
کشوری در دنیا داریم که مانند ما بحث خروج پول ،طال
و غیره در آن مطرح شده باشد.
وی تاکیــد کرد :اگر ما ســازوکار مثبتی را با «»FATF
ایجاد میکردیم میتوانســتیم جلوی خــروج خیلی از
پولها را بگیریم و یا امکان برگشت آن را داشته باشیم.
این عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی با

یک استاد روابط بینالملل

اشــاره به تصویب «»FATFدر پارلمان ،گفت :مجلس
کاری کــه کرد این بود که با یکســری حق شــرطها و
کنوانســیونهای مرتبط با « »FATFسعی کرد که به آن
بپیوندیم.
وی در خصــوص شــرطهای ایــران برای پیوســتن
به« ،»FATFگفت :مهمترین حق شــرطها این بود که
خودمان گروههای تروریستی و عامالن جرم سازمانیافته
را معرفی کنیم تا دغدغه دوستانی که فکر میکنند هدف
این کار ضربه زدن به منافع جمهوری اســامی ایران و
دوستانمان در منطقه است را برطرف کرده باشیم.
نماینده مردم اســامآباد غرب در مجلس شورای ادامه
داد« :پالرمو» در شــورای نگهبان رفع ایراد شــد اما در
« »FATFایرادات جدی وجود دارد.
وی تاکید کرد :آن چیزی که در حال حاضر مهم اســت،
رای مصلحتی اســت .ما باید ببینیم در شــرایط کنونی
ایجاد اختالل نظام بانکی کشــور به صالح کشور است
یا راههای دیگری وجود دارد که مصلحت کشــور تامین
شود.
ایــن عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی
مجلس شورای اسالمی گفت :همه بحثهای مصلحتی
که در کشــور مطرح اســت باید در مجمع تشــخیص
مصلحت نظام مورد بررسی قرار گیرد و در حال حاضر
هم مسئولیت بر عهده مجمع است.
وی ادامــه داد :امیدوارم کاری صــورت گیرد که هرچه
ســریعتر تکلیف مشخص شــود ،اگر فکر میکنند تعلل
بیش از یکسال به سود و منافع ملی ماست ،تاکید میکنیم
که اینطور نیست .این تعلل به حوزههای بانکی ما آسیب
زده است که بیشتر به سود دشمنان بوده است.
فالحتپیشــه در پایان گفت :اگــر زودتر تصمیمگیری
دربــاره « »FATFصورت گیرد ،سیســتم بانکی ما هم
تکلیف خودش را میداند.

متوقف کردن اجرای پروتکل الحاقی در اولویتهای تهران قرار دارد
یک اســتاد روابط بینالملل گفت :انتظاری که ما از اروپا داشتیم این بود که بتواند در
مقابل فشار تحریمهای آمریکا بایستد و امکان مبادالت اقتصادی را با ما فراهم کند و
همچنین امکان فروش نفت ایران هم کماکان وجود داشته باشد که البته در همین پروسه
کاهش تعهدات نیز متوجه شدیم انتظاراتمان با توان و پتانسیل این کشورها هماهنگی
نداشت؛ لذا انتظارات تهران فراتر از توان اروپا بود.
اردشــیر ســنایی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا ،با اشــاره به نزدیکی بــه زمان پایان
ضرباالجــل ایران برای اتخاذ گام پنجم کاهــش تعهدات برجامی و پیشبینی عبور
از خط قرمزهای غرب در این گام ،در خصوص ادعای «رویترز» مبنی بر فعال شدن
«مکانیسم حل اختالف» از سوی سه کشور اروپایی عضو برجام در سال جدید میالدی
گفت :فکر میکنم جمهوری اسالمی ایران تاکنون و در چهار گام قبلی از خط قرمزهای
اروپا عبور کرده است کما اینکه شاهد بودیم در گام چهارم و در عملیات گازرسانی به
سانتریفیوژهای جدید ،سایت هستهای فردو به فعالیت پیشین خود بازگشت؛ بنابراین
میتوانیم بگوییم ما خط قرمزهای غرب را پیش از این رد کردهایم.

چهارسویسیاست
به منظور رزمایش دریایی در اقیانوس هند صورت گرفت؛

حضور یگانهای شناور روسیه و چین در بند چابهار

یگانهای شناور روسیه و چین به منظور شرکت در رزمایش مرکب با ایران وارد بندر شهید
بهشتی چابهار شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر ،آیین استقبال از شناورهای کشورهای روسیه و چین برای شرکت
در رزمایش مرکب سهجانبه با جمهوری اسالمی ایران ،بعدازظهر امروز با حضور امیر دریادار
دوم غالمرضــا طحانی معاون عملیــات نیروی دریایی ارتش و امیــر دریادار دوم مصطفی
تاجالدینی فرمانده منطقه سوم دریایی نبوت در اسکله شهید بهشتی بندر چابهار برگزار شد.
در این مراســم ناو روسی « »Yaroslav Mudryبه همراه کشتی سوخترسان«»Yel'nya
و یدککش « »Yevgeniy Khorovو همچنین ناوشــکن چینی «شینینگ» در دریا مورد
استقبال ناو موشکانداز «نیزه» قرار گرفتند و با پهلوگیری در اسکله بندر شهید بهشتی چابهار
مراسم استقبال و تشریفات رسمی انجام شد.
رزمایش دریایی مرکب ایران ،روسیه و چین از امروز تا نهم دیماه در منطقه شمال اقیانوس هند
و دریای عمان آغاز شده است که در این رزمایش تمرینات تاکتیکی متنوعی از جمله نجات
شناور دچار حریق ،آزادسازی شناور مورد تعرض قرار گرفته و تیراندازی علیه اهداف مشخص
در دریا توسط یگانهای سه کشور انجام خواهد شد.
در اعتراض به الیحه تحریمها؛

فیلیپین  ۲سناتور آمریکایی را ممنوعالورود کرد

دولت مانیــل در اعتراض به الیحه تحریم برخی مقامات فیلیپینی ۲ ،ســناتور آمریکایی را
ممنوعالورود کرد و از احتمال افزایش محدودیت روادید برای دیگر شهروندان آمریکا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز ،دولت فیلیپین  ۲ســناتور آمریکایی را از سفر به
این کشور منع کرد حال آنکه انتظار میرود محدودیت سفر دیگر شهروندان آمریکایی را نیز
تشدید کند.
گفتنی است این اقدام واکنشی است به تهدید آمریکا مبنی بر اعمال تحریم علیه مقامات فیلیپینی
دخیل در بازداشت «لیال دو لیما» از چهرههای سرشناس اپوزیسیون فیلیپین.
الیحه تحریم علیه مقامات فیلیپینی از سوی سناتورها «ریچارد دوربین» و «پاتریک لیهی»
تدارک دیده شده است.
رودریگه دوترته رئیسجمهوری فیلیپین تهدید کرد در صورت انجام چنین اقدامی از سوی
واشنگتن ،اخذ روادید از سوی شهروندان آمریکایی را با محدودیتهایی مواجه خواهد کرد.
کنگره آمریکا در بودجه  ۲۰۲۰این کشور بندی را جهت برخورد با مقامات ونزوئالیی دخیل در
بازداشت دو لیما لحاظ کرده است .در حال حاضر شهروندان آمریکایی برای اقامت  ۳۰روزه در
فیلیپین مشمول نظام لغو روادید هستند.
راکعی در دومین نشست شورایعالی سیاستگذاری اصالحطلبان با رابطان استانی:

کف حضور زنان در مجلس باید  ۳۰درصد باشد

یک عضو شورایعالی سیاستگذاری اصالحطلبان گفت :من شخصا بنا نداشتم که در انتخابات
حضور پیدا کنم و خســته از کش و قوسهای سیاســی بودم اما احساس وظیفه کردم ،زیرا
معتقدیم این ملت مظلوم و بیپناه هیچ گزینه دیگری ندارند و برای اصالحات هیچ آلترناتیوی
وجود ندارد .باید به مردم گفته شود اگر به میدان نیایید دیگران خواهند آمد.
به گزارش خبرنگار ایلنا ،فاطمه راکعی در دومین جلسه شورای عالی سیاست گذاری اصالح
طلبان با رابطان استانی ،گفت :وقایع اخیر واقعا دلسرد کننده و تاسف بار بوده است اما یک
چیز را نباید فراموش کنیم ،آن هم این است که مسئله ما در کشور فقط نیروهای باز دارند که
غیر قانونی عمل می کنند نیست ،بلکه بی درایتی و سو مدیریت در این کشور بی داد می کند.
این عضو هیات رئیســه شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان افزود :بی درایتی و سو
مدیریت دست به دست هم داده اند و این اتفاقات را آفریدند.
وی با اشــاره به سهم حضور زنان در یازدهمین مجلس شورای گفت :کف حضور زنان در
مجلس باید  ۳۰درصد باشد ،ما باید سهم بیشتری برای زنان در نظر داشته باشیم.
راکعی گفت :ما به عنوان ائتالف «صدف» که متشــکل از  ۴حزب زنان اصالح طلب است،
بعداز این اتفاقات اخیر تصمیم گرفتیم به میدان بیایم.
وی ادامه داد :من شــخصا بنا نداشــتم که در انتخابات حضور پیدا کنم و خســته از کش و
قوس های سیاسی بودم اما احساس وظیفه کردم ،زیرا معتقدیم این ملت مظلوم و بی پناه هیچ
گزینه دیگری ندارد و برای اصالحات هیچ آلترناتیوی وجود ندارد.

وی ادامه داد :در همین چهارچوب نیز به نظر میرسد خبر خبرگزاری رویترز نیز با دو
هدف منتشر شده است؛ نخست اینکه ایران را تهدید کنند که با مکانیسم ماشه مجددا
کلیه تحریمهای ســازمان ملل و اتحادیه اروپا عملی خواهد شــد و دیگر اینکه فشار
مضاعفی به ایران وارد شود تا تهران را وادار کنند از برداشتن گام پنجم که در روزهای
آتی به وقع خواهد پیوست چشمپوشی کند.
سنایی افزود :البته شواهد حاکی از این است که اروپا تصمیم خود را گرفته و میخواهد
بعد از اتخاذ این گام ،بیش از پیش در کنار ایاالت متحده قرار بگیرد و البته میتوان گفت
که هنوز نیز تا حدی تمام تالشش این است که از یک طرف مانع برداشته شدن گامهای
بعدی ایران شــده و از طرف دیگر نیز برجام را حتی با وجود اینکه نفسهای آخر را
میکشــد ،برای خود حفظ کند .در مجموع روند تحوالت به گونهای پیش میرود که
ایران گام بعدی را برخواهد داشت و اروپا هم چارهای جز این ندارد که مکانیسم حل
اختالف را فعال کرده و در پروسه فشار بر ایران گام بردارد.
این اســتاد روابط بینالملل در پاســخ به این سوال که اگر پیش فرض ما این باشد که

کاهش تعهدات برجامی برای وادار ساختن اروپا به اجرای تعهداتش انجام گرفت ،ادامه
روند آن با توجه به تهدید اروپا تا چه میزان این خواسته را به بن بست کشانده است،
گفت :انتظاری که ما از اروپا داشتیم این بود که بتواند در مقابل فشار تحریمهای آمریکا
بایستد و امکان مبادالت اقتصادی را با ما فراهم کند و همچنین امکان فروش نفت ایران
هم کماکان وجود داشته باشد که البته در همین پروسه کاهش تعهدات نیز متوجه شدیم
انتظاراتمان با توان و پتانسیل این کشورها هماهنگی نداشت؛ لذا انتظارات تهران فراتر
از توان اروپا بود.
وی ادامه داد :البته از سوی دیگر نیز جمهوری اسالمی ایران به این فکر میکرد که اگر
کاری انجام ندهد ،طرف مقابل فکر میکند که این شرایط همیشگی است و انتظار اینکه
کاری انجام شود وجود نداشت .شاید تهران هم از ابتدا میدانست که اروپا توان برآورده
کردن چنین انتظاراتی را ندارد اما چارهای هم وجود نداشت و انتظار این بود که با یک
سری اقدامات عملی طرف مقابل را وادار به تحرک کند که اگر نمیتوانند تعهدات خود
را برآورده کنند ،به این فکر بیفتند که آمریکا را برای کاهش فشار راضی کنند.

چراغ سبز طرابلس به آنکارا و شلیک تیر نخست از سوی اردوغان
پس از چراغ ســبز دولت وفاق ملی مستقر در طرابلس به
آنکارا برای دخالت نظامی ،به نظر می رســد که لیبی طی
روزهای آتی با توجه به حضور بازیگران منطقه و فرامنطقه
ای در آن آبستن تحوالت بسیاری خواهد بود.
خبرگزاری مهر ،گروه بین الملل  -فرزاد فرهادی :در نوامبر
گذشته (ششم آذرماه) ،دولت ترکیه با دولت وفاق ملی لیبی
به رهبری «فائز السراج» دو توافقنامه جداگانه -یکی در
حوزه همکاری نظامی و امنیتی و دیگری در حوزه مرزهای
دریایی در شرق دریای مدیترانه -امضا کرد .ولی در مورد
جزئیات توافق و محل دقیق مرزهای دریایی دو کشــور
اطالعاتی نداد .این توافق در دیدار رجب طیب اردوغان،
رئیس جمهور ترکیه با فایز السراج ،رئیس دولت مستقر در
طرابلس امضا شد .دولت مورد حمایت جامعه بین المللی
در طرابلــس نیز امضا این توافق با ترکیه را تائید کرد ولی
جزئیات آن را اعالم نکرده اســت .اما دولت رقیب که در
شرق لیبی مستقر است این توافق را نامشروع دانست.
مولود چاووش اوغلو ،وزیر خارجه ترکیه گفت این توافق
در مورد تعیین حریــم دریایی و به معنای دفاع از حقوق
ترکیه بر اســاس قوانین بین المللی است .مصر ،همسایه
لیبی این توافق را «غیرقانونی» توصیف کرد و یونان گفت
چنین توافقی از نظر جغرافیایی مضحک است چون جزیره
کرت یونان را که بین سواحل ترکیه و لیبی واقع شده نادیده
گرفته است.
«نیکوس دندییــاس» ،وزیر خارجه یونــان گفت« :هر
گونه توافقی بین ترکیه و لیبی نادیده گرفتن یک سرزمین
جغرافیایی بزرگ ،یعنی جزیره کرت است که بین دو کشور
قرار دارد .در نتیجه هر گونه اقدامی برای تعیین حریمهای
دریایی به این شیوه مضحک است».
مصر که از زمان سرنگون کردن دولت اسالمگرای محمد
مرسی در سال  ۲۰۱۳مناسباتش با ترکیه تیره شده این توافق
را «غیر قانونی» توصیف کرد و اعالم کرد« :این توافق بر
منافع کشورهای ثالث تأثیری نخواهد داشت و رعایت آن
برای هیچ کشوری الزامآور نیست».
پس از ســقوط معمر قذافی در لیبی به دنبال دخالت ناتو،
یک نزاع دو طرفه بر ســر قدرت در این کشــور شمال
آفریقا در جریان است که در این میان بازیگران منطقهای و
فرامنطقه ای از جمله عربستان ،امارات ،مصر ،ترکیه ،اروپا و
آمریکا و روسیه هر کدام ظاهرا ً از یکی از طرفهای درگیر
در این بحران حمایت میکنند.
در یــک طرف این جنگ دولت وفاق ملی به رهبری فائز
الســراج قرار دارد که در پایان  ۲۰۱۵بر اساس توافقی زیر
نظر سازمان ملل تشکیل شده و طرف دیگر آن هم مقامات
شرق این کشور تحت رهبری عقیله صالح رئیس مجلس
نمایندگان لیبی مورد حمایت ارتــش ملی به فرماندهی
ژنرال خلیفه حفتر قرار دارد .دولت مستقر در طرابلس از
سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده و برخی
از کشــورهای جهان از جمله ترکیه و قطر از آن حمایت
میکنند .در مقابل ،نیروهایی به فرماندهی ژنرال خلیفه حفتر
که در شرق لیبی مستقر است بخش اعظم تأسیسات نفتی
کشور را در کنترل دارند .اما درآمد حاصل از نفت توسط
بانک مرکزی لیبی که در طرابلس است کنترل میشود.
حفتر که مورد حمایت برخی از کشورها از جمله امارات
متحده عربی ،مصر ،عربستان سعودی ،روسیه و فرانسه قرار

سرمقاله

با آمریکا چه کنیم؟
دکتر هاشم اورعی

استاد دانشگاه صنعتی شریف

چندین سال است که رابطه ایران و آمریکا همواره شاهد فراز و فرود بوده است .در حال
حاضر شرایط به گونه ای رقم خورده که سیاست فشار حداکثری آمریکا اقتصاد ایران را به
چالش جدی کشیده است .فشارهای بین المللی علیرغم برخورداری کشور از منابع فراوان،
متأسفانه به دالیل متعدد از جمله ناهماهنگی مدیریتی و بی توجهی به ظرفیت های داخل،
عرصه را به اقتصاد کشور تنگ کرده و دشواری شرایط را می توان در کسری بودجه سال
آینده کشور مشاهده کرد.
از طرف دیگر با تصویب طرح اســتیضاح رئیس جمهور در مجلس نمایندگان آمریکا،
چنانچه آنطور که پیش بینی می شود ،حزب دموکرات نتواند دو سوم آراء مجلس سنا را در
مورد استیضاح جلب نماید ،آقای ترامپ در ده ماه باقیمانده تا انتخابات ریاست جمهوری
تالش خواهد کرد با جلب نظر اکثریت مردم این کشور ،چهار سال دیگر بر مسند ریاست
جمهوری تکیه بزند .بدین ترتیب شرایط هردو کشور به گونه ای رقم خورده که دالیل
خوبی برای مذاکره و پایان دادن به این مناقشه طوالنی دارند .علیرغم دشواری های پیش
رو ،به هیچ وجه نباید اختالفات بین دو کشــور را ،هر قدر هم که عمیق باشد ،غیر قابل
حل دانست .آنچه الزم است دیپلماسی خالقانه است که با تمرکز بر نکات مشترک ،بتوان
به توافقی دست یافت.
بی مناســبت نیســت برگی از تاریخ معاصر ایران را که مربوط به  77سال پیش است با
هم مرور کنیم .در اواســط جنگ جهانی دوم ،کشورمان با وجود اعالم بی طرفی ،توسط
نیروهای متفقین اشغال شد و طبق توافق این کشورها می بایست حداکثر  6ماه پس از پایان
جنگ نیروهای خود را از ایران خارج کنند .آمریکا و انگلیس به وعده خود عمل کردند
ولی شوروی قصد خروج نیروهای خود از ایران را نداشت .در شرایطی که کشور در اوج
ضعف بوده و توسط نیروهای شــوروی اشغال شده بود ،احمد قوام به نخست وزیری
برگزیده شد .تنها  4روز پس از گرفتن رأی اعتماد از مجلس ،قوام برای مالقات با استالین
به مسکو رفت .همه ی برگ های برنده دست استالین بود و قوام السلطنه ،با دست خالی
و زیرکی تمام با وی توافق کرد که امتیاز نفت شمال ایران را به این کشور واگذار کرده و
در مقابل شوروی نیروهای نظامی خود را از ایران خارج کند .البته وی به استالین یادآور
شد که واگذاری امتیاز نفت شمال ایران از اختیارات مجلس است ولی حرفی از آن نزد که
مجلس در اواخر دوره خود بوده و عم ٌ
ال وقتی برای تصویب این طرح ندارد .قوام برای
فریب دادن استالین بالفاصله پس از بازگشت به ایران سه وزیر توده ای را وارد کابینه کرد
و برخی افراد سرشناس را که به مخالفت با شوروی معروف بودند بازداشت کرد .در ادامه
این سناریوی زیرکانه ،نمایندگان تجزیه طلب آذربایجان و کردستان را نیز برای مذاکره به
تهران دعوت کرد.
بدین ترتیب استالین تردیدی نداشت که همه چیز بر وفق مراد است و دستور عقب نشینی
نیروهای نظامی خود از ایران را صادر کرد .به محض خروج نیروهای شــوروی ،ارتش
ایران با حمایت مردم ،آذربایجان را از چنگ تجزیه طلبان آزاد کرد .البته هشدارهای آمریکا
به شــوروی در ارتباط با حمایت از تجزیه طلب ها نیز بسیار مؤثر واقع شد .قوام نیز به
محض شروع حمله ارتش ایران خود را گم و گور کرد و به الهیجان رفت .سفیر شوروی
خواستار مالقات فوری با او شد ولی گفتند به دلیل ضعف امکانات ارتباطی امکان تماس
با او نیست .در نهایت پس از آزادی آذربایجان دوباره آفتابی شد .سه وزیر توده ای را از
کابینه کنار گذاشت و مخالفان شوروی بازداشت شده را آزاد کرد .از طرف دیگر حزب
توده با کشــاندن انبوه طرفدارانش به خیابان ها به مخالفت با دولت و حمایت از تجزیه
طلبان برخاست .قوام در مالقات با سفیر شوروی ،با زیرکی تمام و تبحر دیپلماتیک او را
متقاعد کرد که برای برگزاری انتخابات مجلس آتی ،که می بایست امتیاز نفت شمال را
تصویب کند ،مانع اقدامات تخریبی حزب توده شود .پس از برگزاری انتخابات مشخص
شد که اکثر نمایندگان دوره جدید مجلس از طرفداران قوامند .وی در مصاحبه ای اعالم
کرد که همچنان به پیمان خود با روسها مبنی بر واگذاری نفت شمال پایبند است .اما این
از اختیارات نمایندگان مجلس است .این پیامی بود به مجلس برای دادن رأی مخالف و
نمایندگان با اکثریت قاطع و تنها با  2رأی موافق از سوی نمایندگان توده ای ،با واگذاری
امتیاز نفت شمال به شوروی مخالفت کردند.
بدین ترتیب استالین قدرتمند ،متکبر و مخوف از نخست وزیر کشوری ضعیف و اشغال
شده رودست خورد .این واقعه تاریخی نشانگر معجزه دیپلماسی در ضعیف ترین دوران
ایران است و به خوبی نشان می دهد که دولت ها برای احقاق حقوق ملت خود در عرصه
بین المللی صرف ًا نیازمند ابزارهای قدرت از جمله نیروی نظامی نیســتند .بلکه با داشتن
شناخت درست از فضای بین المللی و بازی حساب شده در نقاط کور آن ،درک صحیح
از نقاط قدرت و ضعف طرف مقابل و بکارگیری کیاست و زیرکی در دیپلماسی ،حتی در
دوران فترت و ضعف هم می توان از کشورهای قدرتمند و حتی ابرقدرتها امتیاز گرفت.
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شناسنامه

جهاناقتصاد

دارد ،در تالش است تا با ورود به طرابلس ،دولت سراج را
که مورد حمایت سازمان ملل متحد است ،سرنگون کند ،در
مقابل کشورهای دیگری از جمله ترکیه ،قطر و بخشی از
کشورهای اروپایی نیز تالش میکنند از هیچ گونه حمایتی
از دولت مرکزی این کشور دریغ نکنند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سخنانی اعالم
کرده بود« :در پاســخ به آنانی که میگویند ترکیه در لیبی
دخالت میکند ،می گویم اگر شــما دعوت رسمی دولت
لیبی از آنکارا برای اعطای کمک به آن دولت رسمی مورد
تأیید سازمان ملل را دخالت تلقی میکنید ،درباره حضور
 ۵هزار ســودانی و  ۲هزار مزدور وابسته به شرکت واگنر
روسیه در لیبی چه میگوئید ،حتی از آنها نمیپرسید که به
چه عنوانی وارد لیبی شــده و مأموریت آنها در این کشور
چیست؟»
این در حالی است که مصر رایزنیهای گستردهای را برای
مقابله با اعزام نیرو از سوی ترکیه به لیبی شروع کرده است.
دولت وفاق زیر حمالت سنگین نیروهای حفتر درخواست
کمک نظامی از ترکیه کرد
در شــرایطی که دولت وفاق ملی لیبی مستقر در طرابلس
در حــال مبارزه و دفع حملههای صورت گرفته از جانب
نیروهای وابسته به ژنرال «خلیفه حفتر» است ،یک مقام
این دولت تأیید کرد که درخواستی رسمی از جانب دولت
وفاق ملی برای دریافت پشــتیبانی نظامی هوایی ،زمینی،
دریایی به ترکیه ارائه شده است.
از ســوی دیگر یک منبع آگاه به الجزیره اعالم کرد :ترکیه
به لیبی مستشاران نظامی اعزام و تجهیزات و پدافند هوایی
ارسال میکند .اگر مصر و امارات به نفع حفتر وارد عمل
شوند ،نیروهای ویژه ترکیه هم برای دفع این دخالت وارد
عمل خواهند شد.
این در حالی اســت که الجزیره گزارش داد که بر اساس
اطالعــات برخی منابع؛ آنکارا عوامل اطالعاتی خود را به
دنبال امضای توافق با طرابلس به لیبی اعزام کرده است.
«سینان ســویلماز» تحلیلگر نزدیک به دولت ترکیه به
الجزیــره گفت« :با توجه به اینکه مرز زمینی میان ترکیه
و لیبی وجود ندارد و بُعد مســافتی کــه وجود دارد هر
تصمیمی درباره اعزام نیروها به لیبی با اعزام شمار زیادی
از نیروهای ارتش با تجهیزات نظامی و لجستیکی زیاد و
گشودن خط ترابری هوایی و دریایی برای کمک به این
نیروها خواهد بود .اعزام این حجم از نیرو بدون حمایت
و پشتیبانی کافی با اصول نظامی همخوانی ندارد و باید
حتم ًا پشتیبانی رخ دهد».

همزمان الجزیره گزارش داد که آنکارا به دنبال امتیاز گرفتن
از مسکو در لیبی در مقابل دادن امتیاز درباره سوریه است
یعنی به این صورت که به روسیه به حفتر فشار وارد کند تا
به طرابلس حمله نکند و در مقابل در ادلب سوریه ،ترکیه
امتیاز بدهد.
همزمان اسکای نیوز در گزارشی به راز تحرکات ترکیه در
لیبی پرداخته و علت آن را حجم بزرگ ســرمایه گذاری
ترکیــه در لیبی کــه ارزش آن بالغ بــر  ۲۸.۹میلیارد دالر
میرسد ،دانسته است.
این رسانه مینویسد« :پیمانکاران ترکیه پروژههای بزرگی
در لیبی دارند که ارزش آن بالغ بر  ۲۸.۹میلیارد دالر است
و شاید این هدف واقعی حمایت گسترده ترکیه از دولت
سراج باشد
 .ترکها پروژههای نیمه تمامی دارند که وعده داده اند که
آنها را کامل کنند .حمله حفتر به طرابلس همه طمع ورزی
های ترکیه را ناکام گذاشته است».
«عبدالباری عطوان» تحلیلگر معروف جهان عرب درباره
اعزام نیروهای ترکیه به لیبی در مطلبی در رأی الیوم آورده
اســت« :رجب طیب اردوغان رئیس جمهــور ترکیه از
آمادگی برای ورود به جنگ کنونی در لیبی و حمایت کامل
از دولت وفاق ملی علیه خلیفه حفتر خبر داده اســت که
طرابلس را محاصره کرده و نیروهایش در حال پیشــروی
ســریع با حمایت مصر ،امارات ،روسیه ،ایتالیا و فرانسه
هستند و درگیری خونینی در جریان است.
وی مینویســد :اردوغان در سفر سرزده به تونس که در
معیت آن شمار زیادی از مستشاران نظامی بودند ،تیر اول و
مهم در این دخالت نظامی را هنگامی که گفت که حمایت
همه جانبه ای از دولت طرابلس به عمل میآوریم ،شلیک
کرد .اردوغان با روسها در رویارویی نظامی مستقیم قرار
خواهــد گرفت که آنها را متهم به اعــزام  ۲۰۰۰مزدور از
طریق شرکت روسی واگنر نزدیک به کرملین کرده است.
عطوان آورده اســت :ایــن بحران روابط میــان ترکیه و
روســیه پس از شکســت هیأتی که اردوغان به مسکو
برای رایزنی درباره ســوریه و لیبی اعــزام کرده بود ،رخ
میدهد این مذاکرات که سه روز به طول انجامید و بسیار
طوالنیتــر از حد انتظار بود ،به توافقی منجر نشــد و بر
اساس گزارشهای واصله ،هیأت ترکی که شامل نظامیان
و افســران اطالعاتی عالی رتبه بود ،با خشم و ناامیدی به
آنکارا بازگشــت زیرا روسها بر موضــع خود در ادلب
ســوریه و طرابلس لیبی اصرار کردند و با دخالت نظامی
ترکیه در لیبی مخالفت کردند.

نخستین روزنامه اقتصادی ایران با روش خبری ،تحلیلی تأسیس1370 :

• صاحب امتیاز :مؤسسه رسانه گستر ساده

http://www.rgs.org.ir

ثبت شده به شماره  13899ثبت شرکتهای تهرا ن
• مدیر مسئول و سردبیر:سعیدتقیپورچنگیز
•مدیرامور اجرایی:مریم میرتیموری • مدیر بازرگانی  :محمد امین تقیپور چنگیز
•دبیر گروه امور زیربنایی و تولید :مهدی زاهدی •دبیر گروه اقتصاد و توسعه و بازار :علی شفائی
•دبیر گروه بازار سرمایه(بورس ،بانک و بیمه) :حامد هدائی
• نشانی :ایران ،تهران ،خیابان مفتح جنوبی ،پایینتر از میدان هفتمتیر ،کوچه گوهر درخشان ،شماره 7
•کد پستی• 1573746511 :تلفن• 021-87176:نمابر (فکس) تحریریه021-86070982 :
•نمابر (فکس) امور اداری و آگهیها021-88822910:
•سامانه پیامک روابط عمومی• 09353783723 :سامانه پیام کوتاه خبری021-87177000 :
http://www.jahaneghtesad.com
• پایگاه اطالع رسانی روزنامه:
info@jahaneghtesad.com
• رایانامه (ایمیل) روابط عمومی:
all.around.iran@jahaneghtesad.com
• سازمان شهرستانها :ملیحه مکرمی •تلفن داخلی301:
•چاپخانه :چاپ گلریز •نشانی چاپخانه :ایران ،تهران ،بزرگراه فتح ،بعد از میدان شیر پاستوریزه ،خیابان فتح
 ،17شماره • 2پخش سراسری :شرکت اندیشه برتر •تلفن021-6644302 :
• امور مشترکین دفتر مرکزی:ساختمان مرکزی روزنامه • تلفن داخلی 310
• جهان اقتصاد عضو تشکلهای صنفی «انجمن صنفی مدیران روزنامههای غیر دولتی»« ،انجمن مدیران
نشریات ایران» و «تعاونی مطبوعات کشور» است.
•روزنامه جهان اقتصاد توانسته است در آخرین رتبه بندی روزنامههای کشور (سال  )1396با کسب 61/34
امتیاز به رتبه  9در میان روزرنامههای خصوصی کشور و رتبه  21در میان کل روزنامههای ایران دست بیابد.
• جهان اقتصاد در میان روزنامهها ی اقتصادی خصوصی کشور،سومین روزنامه به شمار میآید
• دارای گواهینامه استاندارد ISO 9001:2015
• گواهینامه  isoتوسط شرکت بهبود صنعت مهرگان صادر شده است.
• روزنامه جهان اقتصاد را در شبکههای زیر دنبال کنید:
توییترhttps://twitter.com/jahaneghtesad:
اینستاگرامhttps://www.instagram.com/jahaneghtesadnews:
فیسبوکhttps://www.facebook.com/jahaneghtesaddaily :
گوگل پالسhttps://plus.google.com/jahaneghtesad :
آپاراتhttp://www.aparat.com/jahaneghtesad :
یوتیوبhttps://www.youtube.com/channel/ jahaneghtesad :
saeed.taghipoor@jahaneghtesad.com

شهادت نامه

منشور اخالقی جهان اقتصاد
جامعه انســانی جز براساس عدل قوام و دوام نمییابد؛ و راه گریز آن از انحطاط ،گسترش عدالت
در همه جنبهها و ابعاد زندگی اجتماعی است .رسانهها میتوانند به دلیل نفوذ در عمق ذهن افراد و
قدرت تأثیرگذاری قابلتوجه خود ،حامی عدالت یا مانع تحقق آن باشند .ما "دانستن" را حقّ مسلم
شهروندان میدانیم و براین باوریم که استفاده بجا و بخردانه از این حق میتواند راه رسیدن به هدف
مقدس "گسترش عدالت همهجانبه" را به بهترین نحو هموار سازد.
دنبال کردن هدف واالیی چون گسترش عدالت جز در سایه اتکا به اخالق حرفهای منبعث از نظام
ارزشی و فکری حقمدارانه و آزاداندیشانه مقدور نیست.
متنکاملمنشوراخالقیجهاناقتصادبراینپایهودرسهمحورحقوق،خطقرمزها،ورویههاتنظیمشده،
و در  16بند در آدرس  http://jahaneghtesad.com/?p=15385در سایت قاب ل مشاهده است.

