ﺟﻬﺎن

ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷﻤﺎره 3059

ﺷﻨﺒﻪ  23دى 1396

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ 5

اثرات روانی افزایش قیمت
خودروهای وارداتی

حاشیه بر افزایش ۹برابری تعرفه
خودروهای هیبریدی
خودروهــای مختلف ،با توجه بــه حجم موتور،
تعرفههــای متفاوتــی دارند که هــدف از آن ایجاد
تبعیــض مثبت و تشــویق بــازار به اســتفاده از یک
الگوی مشــخص محصــول اســت .تعرفــه پایین
خودروی هیبریدی نیز برای تشــویق واردکنندگان به
واردات و مصرفکنندگان به مصرف آن است که در
نهایت برنامهریزی شده بود نفع آن به بهبود محیط
زیست شهرها برســد .به عبارتی ،تعرفه مختلف در
محصوالت متفــاوت ربطی به رانــت ادعایی آقای
نوبخت ندارد .رانت ،یــا محصول وجود چند تعرفه
متفاوت بر یک کاالی مشــابه است ،یا نتیجه رقابتی
غیرعادالنــه در برخورداری از آن تعرفه؛ اولی ربطی
به مسئله بیانشده در متن ندارد ،دومی هم چارهاش
در تغییر تعرفه نیســت .دولــت وظیفه دارد فضایی
رقابتی برای اســتفاده عادالنه از تعرفهها ایجاد کند،
وگرنــه هر محصولی با هر ســطح تعرفهای رانتزا
خواهد بود.
*کارشناس بخش تحقیق و توسعه خودروسازی ولوو

اشتباه لپی آقای سخنگو
در واقع براي کاهــش آالیندگي یك قدم به جلو
محسوب ميشود اما در همین زمینه هم بستگي به
نوع موتورها دارد .او ميافزاید :اگر تعرفه خودروهاي
هیبریــدي را قدري پایینتــر از خودروهاي دیگر نگه
داریم ،کار درســتي انجام دادهایم ،اما میزان آن باید
کارشناســي شــود .رقم بین تعرفههاي خودروهاي
برقــي و خودروهاي بنزیني ،رقمــي معقول به نظر
ميرسد؛ بنابراین به عقیده من ،باید تعرفه خودروهاي
هیبریــدي تعدیل و از آنچه اکنون نرخگذاري شــده
کمتر شــود .به عقیده مــن پس از کار کارشناســي
ميتوان یــك بازنگري کرد .بســیار رخ ميدهد یك
قانون یا مصوبه دقیق نبوده و اصالح شــده اســت.
اشکالي در این زمینه وجود ندارد و از شأن مسئوالن
کم نميشــود که این اصالحیه براي بهبود را انجام
دهند .عضو هیئتمدیره انجمن همگن قطعهسازان
در این زمینه ميگوید :حکــم قاطع نميتوان صادر
کرد .خودروهاي هیبریدي در مجموع از خودروهاي
بنزینســوز محض ،بیشــتر دوســتدار محیطزیست
هســتند؛ بالتردید بهتر هســتند اما اینکــه فکر کنیم
کامــال ویژگيهاي خودروهاي برقي را دارند ،اینگونه
نیســت .در دنیا همه ميدانند خودروهاي هیبریدي
حدفاصلي هستند بین خودروهاي کامال الکترونیك و
خودروهایي که از سوخت فسیلي استفاده ميکنند.
خودروهــاي هیبریــدي بــراي دوران گذار هســتند
تا خودروها با ســوخت فســیلي کمکم به ســمت
خودروهاي کامال الکترونیك حرکت کنند .به گفته او،
کشور ســوئد چنین برنامهاي را در نظر گرفته تا سال
 ۲۰۲۵همه خودروهاي برقي ایجاد کند اما در مرحله
گذار پنج ســاله یا ۱۰ســاله ،از خودروهاي هیبریدي
اســتفاده میکنیم تا از آلودگيهاي ناشي از سوخت
فســیلي بکاهیم .قرباني در پایــان ،درباره حمایت از
تولید داخل نیز گفت :به اعتقاد من ،اگر تولید داخل
قابل دفاع باشد و حرکتي به سمت بهبود و افزایش
کیفیت و ایمني بیشتر باشد ،باید از تولید داخل دفاع
کنیم .همه کشــورهاي دنیا بهویژه کشورهایي که در
حال گذار هســتند ،حمایت از تولید داخل را مدنظر
قــرار دادند .البتــه باید گفت دوره گــذار ایران کمي
طوالني شده و صبر استفادهکنندگان خودرو کم شده
باشد که منطقي است .بنابراین باید تعرفهها طوري
تنظیم شــود که هم رقابت نســبي بین محصوالت
تولیــد داخل و وارداتيها در بازار ایجاد شــود و هم
کفه ســنگین ترازو همواره به نفع تولید ملي باشد.
با توجه به اینکه اکثریت قاطبه مردم کشــور ،قدرت
خریــد باالیي ندارند و نميتواننــد خودروي وارداتي
بخرند ،در نتیجه باید تمرکــز را روي تولید خودروي
داخلي بگذاریــم .عضو هیئت مدیره انجمن همگن
قطعهســازان با اشــاره بــه تعیین اســتراتژي براي
صنعت خــودرو ،ميافزاید :تنهــا راه بهبود صنعت
خودروي داخلي ،مشارکتهاي بینالمللي است.

ﺧﺒﺮ
زمســتان محمل رویدادهاي سیاسي بسیاري در
تونس بوده اســت .در ژانویه  ،۱۹۸۴شــورشهاي
نان این کشــور را به لــرزه درآورد و به ســرنگوني
دولت الحبیب بورقیبه منجر شد .در دسامبر ،۲۰۱۱
خودســوزي محمد بوعزیزي ،دســتفروش جوان
تونســي آغازگر انقالبي در تونس شــد کــه نهتنها
در ژانویــه همان ســال به ســرنگوني زینالعابدین
بن علــي منجر شــد ،بلکه الهامبخــش قیامهاي
مردمــي در بســیاري از کشــورهاي عربــي بــود؛
قیامهایــي در زمســتان که به بهــار عربي معروف
شــدند .حــاال و در ژانویه  ۲۰۱۸تظاهــرات مردمي
چندروزي است در سراسر تونس به راه افتاده است.
تظاهراتهایــي در اعتراض به وضعیت نابســامان
اقتصادي که گرچه عمدتا مسالمتآمیز بودهاند اما
با مقابله نیروهاي امنیتي و ســرکوب معترضان به
خشونت کشیده شــدند .آنطور که خلیفه شیباني،
ســخنگوي وزارت کشــور تونس روز گذشته اعالم
کــرد در تظاهراتهاي اخیر )از روز دوشــنبه هفته
گذشــته تاکنون(  ۷۷۸نفر بازداشت شدهاند و یک
نفر هم کشــته شــده اســت .فعاالن حقوق بشر و
مبارزان سیاســي تونســي ،مقامات این کشور را به
سرکوب خشن معترضان متهم کردهاند و ميگویند
دولتمردان به بهانه خشــونت ،فعاالن سیاســي را
در خانههایشان بازداشــت کردهاند .یوسف شاهد،
نخســتوزیر تونس ،با محکومکردن آسیبزنندگان
به امــوال عمومي گفته معترضــان قصد تضعیف
دولت این کشــور را دارند .اما فعاالن حقوقبشــر
ميگویند دولت کســاني را هدف قــرار داده که در
خشونتها هیچ نقشي نداشتهاند.
مطالبه اولیه
معترضــان علیه افزایش قیمتهــاي ناگهاني،
نرخ باالي بيکاري و سیاســتهاي ریاضتي دولت
به خیابانها آمدهاند .از یکم ژانویه و پس از اجراي
برنامه ریاضت اقتصادي ،سقوط ارزش دینار تونس
و گرانشــدن ســوخت ،خــودرو ،خدمــات تلفني،
اینترنت و افزایش مالیات تظاهراتها آغاز شــد و تا

ﻋﮑﺲEPA :

اثرات روانی این فرایند در سه سطح قابل سنجش
اســت .ابتدا باید دانســت که هرگونه فشار افزایش
قیمتی خودرو به دهکهای باالی جامعه ،در همان
محــدوده باقی نخواهد ماند و از ســوی همین عده
به دهکهای پایین منتقل میشــود .از ســوی دیگر
باالرفتن قیمت خودروهــای خارجی بهطور ضمنی
و از نظر روانــی مجوز افزایش قیمــت خودروهای
داخلی را هم صــادر میکنــد .بهعنوانمثال :وقتی
که قیمــت تویوتا راوفــور ۲۲۰میلیون تومــان بود،
خودروهای داخلی هم  Aتومان بوده است ،حاال که
قیمت تویوتا راوفور ۳۱۰میلیون تومان شــده ،قیمت
خودروهای داخلی چقدر باید باشد؟ ناگفته پیداست
که چنین معادلهای حتی اگــر روی کاغذ هم انجام
نشــود ،بهلحاظ ذهنی میتواند مجوزی باشد برای
افزایش قیمت خودروهای داخلی.
یادمان باشــد جملــه معروفی را کــه میگفت
»تورم ،فقیــر را فقیرتــر و غنی را غنیتــر میکند«.
گویی تورم در قیمت خودروهــای وارداتی از همین
قاعــده تبعیت میکنــد .بههرحال از هــر طرف که
نگاه کنیم ،به نظر میرســد افزایــش تعرفه واردات
خودرو ،کار مفیدی برای صنعت خودروسازی نبوده
و آسیبهای بلندمدت آن بیشتر از منافع کوتاهمدت
آن خواهد بود.
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اعتراضات علیه سیاستهاي اقتصادي در تونس همچنان ادامه دارد

علیه ریاضت
روز گذشــته ادامه داشت .مطالبه اولیه و مشخص
این معترضان بازنگري در قانوني مالي جدید است
که فشــار اقتصادي ســنگینتري را بر گرده طبقات
فرودست و متوســط این کشور تحمیل کرده است.
این قانون اوج سیاستهاي اقتصادي ریاضتي است
که دوره پســاانقالب تونس را شــکل داده اســت.
دولت تونس به درخواست صندوق بینالمللي پول
که یکي از وامدهندگان به این کشور است ،به دنبال
اجراکردن سیاســتهاي ریاضتي در عرصه اقتصاد
است تا از این راه هزینههاي دولتي را کاهش دهد.
کاهــش ارزش دینار تونس هم قوز باال قوز بوده
و هزینههاي زندگي و تورم را بیش از پیش افزایش
داده اســت .در این میان ،دولت بیــن اتحادیههاي
قدرتمنــد خارجي و وامدهنــدگان بینالمللي قرار
دارد و ازهمیــنرو گرچــه دســتمزد بخش دولتي
را افزایــش داده اما اســتخدام را تا حــدود زیادي
متوقف کرده اســت .با کاهش شــمار گردشــگران
و ســرمایهگذاري خارجي ،دولــت تونس ميگوید

چــاره دیگري جــز افزایش قیمتها بــراي جبران
کســري بودجه و نیازهاي شرکاي مالي تونس و در
رأس آنها صنــدوق بینالمللي پول ندارد .صندوق
بینالمللــي پول ســال گذشــته دومیلیــاردو ۸۰۰
میلیــون دالر اعتبار در اختیــار تونس قرار داد تا در
مقابل ،این کشور دست به اصالحات اقتصادي بزند.
از سال  ۲۰۱۱به این سو قیمت اقالم خوراکي در
تونس ســاالنه حدود هشت درصد افزایش داشته،
امــا تورم کاهــش یافتــه و درآمد اکثــر مردم هم
اندکي بیشتر شده است .یوسف شاهد ،نخستوزیر
تونــس که رهبــري ائتالفــي از احزاب ســکوالر و
اســالمي را برعهده دارد ،ميگوید سال  ۲۰۱۸سال
دشواري براي تونسيها خواهد بود اما با اثرگذاري
سیاستهاي اقتصادي ،اقتصاد این کشور به سرعت
شاهد بهبود خواهد بود.
با این همه مردمي که روزبهروز فقیرتر ميشوند،
به این وعدهها توجهــي نميکنند و آنها را توخالي
ميدانند .حمه همامي ،ســخنگوي جبهه مردمي،

ائتالفي از گروههاي چپ اپوزیســیون ،هفته گذشته
از نشســت این جبهه بــا احزاب اپوزیســیون براي
هماهنگي جنبش خبــر داد و گفت» :ما در خیابان
باقــي خواهیم مانــد و تــا زماني که ایــن بودجه
ناعادالنه کنار گذاشــته شود ،پرقدرتتر نیز اعتراض
خواهیم کرد« .جبهه مردمي ائتالفي است متشکل
از پنج حــزب چپگرا کــه نیروهاي اصلــي آن را
حزب کارگران تونس بهرهبري حمه همامي؛ حزب
متحد وطنپرســتان دموکرات بهرهبري زیاد لخضر
و لیگ چپ کارگران بهرهبري نزار عمامي ،تشــکیل
ميدهند.
آینده اعتراضات
ســؤالي که در روزهاي اخیر ذهن بسیاري را به
خود مشــغول کرده ،این اســت که این اعتراضات
در نهایــت به کجــا ميانجامــد؟ به بــاور برخي
تحلیلگران و بر اســاس شواهد و قرائن اعتراضات
اخیــر احتماال تشــدید ميشــود .واکنــش فوري
دولــت تونس به این تظاهراتها تــا حدود زیادي
دســتکمگرفتن آن ،برجســتهکردن خشونتها از
ســوي معترضان و تشــویق نیروهاي امنیتي براي
توقف آن به هــر قیمتي بوده اســت .در این میان
تغییري بنیادین در سیاســتهاي اقتصادي دولت
هم بعید بهنظر ميرســد؛ مگر اینکه وامدهندگان
بینالمللي چنین امکاني را به دولت بدهند .بحران
کنوني ،چشمانداز سیاســي تونس را هم تضعیف
کرده اســت .سیاســتهاي ائتالف بزرگ حاکم که
از ســوي ناظران بینالمللــي رضایتبخش بوده،
موجب شــکاف ایدئولوژیک در داخل کشــور شده
است.
مقامات تونســي حاال باید بیــن دو گزینه یکي را
انتخــاب کنند :افزایش قیمتهــا که خطر افزایش
اعتراضها و کاهــش آراي این ائتالف در انتخابات
شــهرداريهاي ســال جاري را به دنبــال خواهد
داشت و دادن امتیازهایي به مردم که گرچه بحران
را فرومينشاند اما ثبات مالي دولت را در درازمدت
تضعیف و جیب دولت را خالي ميکند.

توافق احزاب میانهرو برای تشکیل دولت ائتالفی در آلمان

ﻣﺮﮐﻞ ﮐﻮﺗﺎه آﻣﺪ
آنــگال مرکل ،صدراعظــم آلمان ،بدون تردید خوشــحالترین فرد
در این کشــور اســت .بعد از نزدیک به سه ماه آشــفتگی سیاسی در
آلمان ،روز گذشته مرکل توانست با سوسیالدموکراتها بر سر طرحی
به منظــور ایجاد یک دولت ائتالفی به توافق برســد .بــه نظر با این
توافق ،موانع اصلی از ســر راه تشــکیل دولت ائتالفی برداشته شده
باشــد .این در حالی است که شــائبهها درخصوص دولت آتی آلمان
و طوالنیشــدن روند مذاکرات ،باعث تضعیف نقش رهبری آلمان در
اروپا و جهان و همچنین آینده سیاسی خود مرکل شده بود.
ایــن توافق در حالی صورت گرفت که مارتین شــولتز ،رهبر حزب
سوسیالدموکرات آلمان بعد از افول پایگاه رأی این حزب در انتخابات
سراســری ســال گذشــته ،اعالم کرد که با عدم مشــارکت در دولت
آتــی بهعنوان یک حزب اپوزیســیون عمل خواهد کرد .اما شکســت
مذاکــرات حزب دموکرات مســیحی آنگال مرکل با دو حزب ســبزها
و دموکراتهای آزاد برای تشــکیل یک دولت باعث شــد صدراعظم
آلمان برای جلوگیری از تشــکیل یک دولت اقلیت و عدم گســترش
بیثباتی در کشــور ،بار دیگر دست یاری به ســوی متحد پیشین خود
دراز کنــد .البته طبق اعالم برخی روزنامههای آلمانی ،این توافق بعد
از کوتاهآمدن مرکل در برابر برخی خواســتههای شــولتز حاصل شده
است.
احیای اروپا
به نظر در رونــد مذاکرات دو طرف برای تشــکیل دولت ائتالفی،
پیشنویس طرحــی بهعنوان برنامه دولت آتی در سیاســت داخلی
و خارجی نیز تهیه شــده اســت .براســاس آن پیشنویس ،در حوزه
سیاســت خارجی قرار اســت همکاریهای نزدیکی میــان آلمان و
فرانسه شــکل بگیرد .از دیگر ســو ،مرکل نیز بعد از حصول توافق با
سوســیالدموکراتها در جمع خبرنگاران از تالش برای ســاخت یک
اروپای جدید خبر داد .همچنین براســاس ســندی که به رسانههای
آلمانی درز کرده ،کمک آلمان به بودجه اتحادیه اروپا افزایش خواهد
یافت .شاید به همین خاطر باشد که ژان کلود یونکر ،رئیس کمیسیون

اروپایی ،این توافق را برای اروپا بســیار مفید و ســازنده توصیف کرده
است .اهمیت آلمان بهعنوان بزرگترین اقتصاد اروپایی برای اتحادیه
اروپا به اندازهای است که بسیاری از کشورهای عضو این اتحادیه برای
تداوم روند مذاکرات با بریتانیا درخصوص خروج این کشور از اتحادیه
اروپا ،چشــم به روند مذاکرات برای تعییــن دولت آتی آلمان دوخته
بودند .عالوه بر این براســاس این طرح توافقی ،آلمان قرار اســت از
عربستان سعودی بهعنوان یکی از خریداران اصلی تجهیزات نظامی
آلمان بخواهد که از صدور ســالح به کشورهای درگیر در جنگ یمن
خودداری کند.
انسجام اجتماعی
همانطور که گفته شــد این طرح قرار اســت نقشه راه دولت آتی
آلمان در حوزه سیاست داخلی را نیز تعیین کند .یکی از نکات اصلی
این طرح ۲۴صفحهای ،مســئله مهاجرت است که براساس آن توافق
شده میزان پذیرش پناهجویان توســط آلمان در هر سال به  ۲۰۰هزار
نفر محدود شــود .رویکرد احزاب میانهرو به مقوله مهاجرت یکی از
دالیل کاهش پایگاه رأی این احزاب در انتخابات سراسری سال گذشته
آلمان بود .مرکل و شــولتز در جریان کنفرانس مشــترک خبری خود،

دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻟﻨﺪن ﻟﻐﻮ ﮐﺮد
دونالد ترامــپ ،رئیسجمهوری آمریکا ،ميگوید
کــه ماه بعد برای افتتاح ســفارت جدیــد آمریکا به
لندن ســفر نخواهد کرد؛ این در حالي اســت که او
قرار بود در ماه فوریه به بریتانیا سفر کند .به گزارش
بيبيســي ،دفتر نخســتوزیری بریتانیا هنوز درباره
لغو این سفر اظهارنظر نکرده است اما صادق خان،
شــهردار لندن گفته آقای ترامپ این پیام را دریافته
است که از او در لندن بهخاطر دیدگاههایش استقبال
نخواهد شــد .اما دونالد ترامپ در توییتي نوشــت:
دلیل لغو سفرم به لندن این است که حامی اقدامات
دولت باراک اوباما) ،رئیسجمهوری ســابق آمریکا(
در فروش سفارتخانه ایاالت متحده در لندن نیستم.
این مکان شــاید در بهترین جای لندن قرار داشت و
بهترین ســفارتخانه این شهر بود اما به قیمت بسیار
اندک و فقط برای ســاخت یک سفارتخانه جدید در
مکان بدی در این شــهر ،به قیمــت  ۱٫۲میلیارد دالر
فروخته شــد .آنها میخواهند من روبــان را قیچی
کنم ،نه! این در حالی اســت که تأیید انتقال سفارت
آمریــکا در زمــان ریاســتجمهوری جــورج بوش
صورت گرفت .این بیانیه پس از آن منتشــر شــد که
روزنامه ایندیپندنت گزارش داد ،ترامپ قصد داشت
در ماه فوریه  ۲۰۱۸به لندن ســفر کند اما این سفر را

بهخاطر نارضایتی از اینکه نمیتواند با ملکه بریتانیا
دیدار کنــد ،لغو کرد .احتماال رکس تیلرســون ،وزیر
خارجه آمریکا ،برای افتتاح ســفارت به لندن ســفر
خواهد کرد.
توهین به برخی از کشورها
از سوي دیگر ،سخنان توهینآمیز رئیسجمهوری
آمریکا درباره مهاجران برخی کشورها که وارد آمریکا
میشــوند ،انتقادهای زیادی در پی داشــته اســت.
رئیسجمهوری آمریکا در نشســتی در کاخ ســفید
کــه با حضور نمایندگان دو حــزب جمهوریخواه و
دموکرات برگزار شــد ،با اشــاره به مهاجرانی که از
هائیتی ،الســالوادور و بعضی از کشورهای آفریقایی
به آمریــکا مهاجرت کردهاند ،گفت :چرا این مردم را
از کشــورهایی که چاه مستراح هســتند ،به اینجا راه
میدهیم؟ او گفته است ،ترجیح میدهد مهاجرانی
از کشــورهایی مانند نروژ به آمریکا بروند.نمایندگان
دموکــرات در کنگره آمریکا گفتهانــد این اظهارنظر
ترامپ آشــکارا نشــان میدهد او نژادپرست است.
اما کاخ ســفید بدون تکذیب این سخنان در بیانیهای
اعالم کرد :بعضی از سیاســتمداران در واشــنگتن
مدافع منافع کشورهای خارجی هستند ولی ترامپ
همیشه برای مردم آمریکا میجنگد.

همچنین از شــروعی تازه برای آلمان ســخن گفته و بر نیاز به تقویت
»انســجام اجتماعی« در کشــور تأکید کردند .راهیابــی احزاب تندرو
دستراســتی ازجمله »آلترناتیو برای آلمان« به پارلمان آلمان برای
نخســتینبار بعد از جنگ جهانی نشــان از مخاطراتی دارد که ممکن
اســت در سالهای پیشرو گریبانگیر این کشــور شود .بهعنوان یکی
دیگــر از نکات مهــم در روند مذاکــرات ،باید به توافق مــرکل با این
خواسته شولتز اشاره کرد که براساس آن کارگر و کارفرما باید سهمی
مســاوی برای بیمه درمانی پرداخت کنند .از ســال  ۲۰۰۵میالدی به
بعد و در نتیجــه انجام اصالحاتی در نظام بیمه درمانی این کشــور،
بیمهشدگان باید سهم بیشتری پرداخت میکردند .همچنین این طرح
با معافیت مالیاتی ۱۰میلیاردیورویی برای شــهروندان آلمانی تا سال
 ۲۰۲۱میالدی همراه خواهد بود.
توافق با چاشنی اعتراض
البته توافق برای تشــکیل دولت ائتالفی باید توسط اعضاي حزب
سوســیالدموکرات در کنگرهای که در روز  ۲۱ژانویه برگزار میشــود،
تأیید شــود .برخی از اعضاي این حزب بیــم دارند که تداوم همکاری
بــا مرکل میتواند بیــش از پیش به وجهه این حــزب لطمه بزند .از
نظر آنهــا همین حضور در دولت ائتالفی با مرکل بوده اســت که در
انتخابات سراسری سال گذشــته ،بدترین نتیجه را از زمان شکلگیری
آلمان فــدرال جدید در ســال  ۱۹۴۹برای این حزب رقــم زد .جالب
اینکــه آخریــن دور مذاکــرات در مرکز حزب سوســیالدموکرات و با
حضــور رهبران بلوک دموکرات مســیحی در میان اعتراضات فعاالن
محیط زیســت و همچنین کارگران این منطقــه صنعتی آلمان برگزار
شــد .الزم به توضیح است که در صورت عدم موافقت اعضاي حزب
سوســیالدموکرات با تشــکیل دولــت ائتالفی و شکســت مذاکرات،
مرکل دو گزینه در پیش دارد :یا تشــکیل دولت اقلیت یا برگزاری یک
انتخابات جدید که هر دو گزینه با کاهش ثبات سیاسی در آلمان ،افول
جایگاه منطقهای و جهانی این کشــور و همچنین بهخطرافتادن آینده
سیاسی مرکل همراه خواهد بود.

حمایت ضمنی پوتین از ترکیه
 رئیسجمهور روســیه اعــالم کرد که کشــورش
عامــالن حملــه پهپادی بــه دو پایگاه این کشــور در
ســوریه را میشناســد و تأکید کرد ترکیــه ارتباطی به
این حمله ندارد .به گزارش ایســنا ،به نقل از شــبکه
خبری روســیا الیــوم ،والدیمیر پوتیــن ،رئیسجمهور
روسیه ،در جمع سردبیران روزنامههای مطرح روسی
درباره حمله اخیر بــه دو پایگاه حمیمیم و طرطوس
در ســوریه گفــت :در گفتوگوی تلفنــی که با رجب
طیب اردوغان ،رئیسجمهور ترکیه ،دراینباره داشتم،
اطمینان یافتم که مســئوالن نظامی ،رهبری و دولت
ترکیه هیچ ارتباطــی به این حمله ندارنــد .پوتین در
ادامه طراحان این حمله را که از اســتان ادلب سوریه
)منطقه تحت نظــارت ترکیه در قالب توافقنامههای
ایجــاد مناطق کاهش تنش در ســوریه( انجام شــد،
»عامالنی تحریککننــده« توصیف کرد و گفت :قطعا
آنها نیروهــای نظامی ترکیه نبودهانــد و ما میدانیم
آنها چه کسانی بوده و برای چه کسی دست به چنین
اقدامی زدهانــد .رئیسجمهور روســیه افزود :هدف
از چنین عملیاتهــای تحریکآمیــزی ضربهزدن به
توافقنامههای بهدستآمده بوده و هدف دوم نابودی
روابط روسیه با همپیمانانش یعنی ترکیه و ایران است.

تعلیق برخی همکاریهای
پاکستان با آمریکا
 پاکستان همکاریهای نظامی و اطالعاتی با آمریکا
را به حالت تعلیق درآورده است .این تصمیم پاکستان
به دنبال قطع کمکهای نظامی آمریکا به این کشــور
صورت میگیرد .به گزارش بیبیســی ،خرم دستگیر،
وزیر دفاع پاکستان ،گفت کشورش به تعهدات خود در
قبال جنگ با تروریسم عمل کرده و به تالشهایش در
این زمینه ادامه خواهد داد .تهدیدهای آمریکا در قبال
پاکستان در گذشته نیز وجود داشته است؛ اما شاید این
اولینبار باشــد که از ســال  ۲۰۰۱تاکنون بهاینصورت
شدید بوده اســت و شــاید پس از کشتهشدن اسامه
بنالدن ،رهبر سابق شبکه القاعده ،اولین موردی باشد
که باعث شده اســت روابط دو کشور تا این حد رو به
تیرگی برود .دولت آمریکا اعالم کرده همه کمکهای
نظامی خود به پاکستان را تا زمانی که دولت پاکستان
دســت به اقدام عملی علیه گروههای پیکارجو مانند
گروه طالبان و شــبکه حقانی نزند ،قطع خواهد کرد.
پاکستان اتهامهای آمریکا را رد کرده و میگوید دههها
فداکاری مردم پاکستان نادیده گرفته میشود.

خطونشان ترکیه برای آمریکا
 رجــب طیب اردوغــان ،رئیسجمهــور ترکیه ،روز
پنجشنبه گفت که اگر آمریکا فتحاﷲ گولن را که از سوی
آنــکارا به طراحی و رهبری کودتای ســال  ۲۰۱۶متهم
شده ،به ترکیه تحویل ندهد ،توافق استرداد مجرمان با
آمریکا لغو خواهد شد .به گزارش رویترز ،دولت ترکیه
که فتحاﷲ گولن ،روحانی ترکیهایتبار ســاکن آمریکا را
به رهبری کودتای نافرجام سال  ۲۰۱۶متهم کرده ،بارها
از آمریکا خواسته است او را تحویل ترکیه دهد .فتحاﷲ
گولن این اتهام را رد کرده و مقامهای آمریکایی گفتهاند
اســترداد آقای گولن مستلزم ارائه شــواهد مستند به
مراجع قضائی آن کشــور است .اردوغان روز پنجشنبه
در سخنرانی خود خطاب به گروهی از مقامهای دولتی
در کاخ ریاســتجمهوری ترکیه گفــت» :ما تاکنون ۱۲
تروریست را به آمریکا تحویل دادهایم؛ ولی آنها فردی
را که ما میخواهیم ،به ما تحویل ندادهاند و بهانههای
واهی میآورند« .او افزود» :اگر شما او )فتحاﷲ گولن(
را به ما ندهید ،باید ببخشــید؛ ولی ازاینپس هرگاه که
شــما یک تروریست دیگر را طلب کنید تا زمانی که من
رئیسجمهور هســتم ،آن را به شما تحویل نخواهیم
داد« .مناســبات دو کشــور در دوره اخیــر بــه دالیــل
مختلف ازجملــه حمایت و همکاری نظامی آمریکا با
پیکارجویان ُکرد ســوریه و اعالم جــرم علیه یک مقام
ارشــد بانکهای ترکیه به اتهــام دورزدن تحریمهای
ایران که در آن پرونده عدهای از مقامهای ارشــد ترکیه
به فساد مالی متهم شدهاند ،تیره شده است.

