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 ترکیه این روزها بیــش از آنکه به 
نقل محافل سیاسی و امنیتی تبدیل 
شود، به مثالی برای ظهور یک ابر بحران 
اقتصادی بدل شــده اســت. از تهران 
گرفته تا پایتخت هــای اروپایی، همه 
و همه در حال نظــاره  کردن وضعیت 
وخیم اقتصادی ترکیه هستند. برای 
ایرانی هایی که قصد ســرمایه گذاری 
در ترکیه را دارنــد یا آنهایی که همین 
حــاال در ترکیه امالک و مســتغالت 
خریده اند، اخبار اقتصادی ترکیه بدون 
تردید جایگاه خاصی را دارد اما در مورد 
اروپایی ها این موضوع تــا حد زیادی 
تفاوت دارد. آنهــا به این موضوع با دید 
امنیتی و سیاسی نگاه می کنند؛ چراکه 
ترکیه از حدود 5 ســال پیش تاکنون 
میلیون ها سوری که از خانه و کاشانه 
خود آواره شده اند را در خود جای داده 
است و در تمامی این سال ها هرازگاهی 
برای آنکه آنکارا بتواند اروپایی ها را تحت 
فشــار قرار دهد، تهدید به گسیل این 
جمعیت به سوی کشورهای اروپایی 

می کرد. ترکیه با این اقــدام به نوعی 
سعی کرده تا در این ســال ها بتواند از 
اروپایی هــا بودجه های کالن دریافت 
کند که البته در چنــد نوبت این اقدام 
انجام شــده اما به نظر می رسد که این 
حربه اردوغــان و هم قطارانش دیگر 
بی اثر شده است؛ چراکه اتحادیه اروپا 
تحریم  های خود را علیه ترکیه افزایش 
داده و همین باعث شــده تــا آنکارا یا 
انقباض مشهود و علنی را تجربه کند. 
بر این اســاس اروپایی ها به خوبی در 
حال رصد وضعیت اقتصاد فعلی ترکیه 
هستند تا مبادا اردوغان باز هم دست به 
چنین کاری بزند و از کارت پناهجویان 
استفاده کند. با این تفاسیر نمی توان از 
مولفه آمریکا و همچنین ماجراجویی 
اردوغان در منطقه غافل ماند. واقعیت 
این است که بخشی از وضعیت فعلی 
اقتصاد ترکیــه به ســناریوهایی که 
حزب عدالت و توســعه طی کمتر از 
یک دهه گذشته آن را پیگیری می کرد 
ربــط دارد. بلندپروازی های اردوغان 
در خاورمیانه، شــمال آفریقا و حتی 
قفقاز و اخیرا افغانستان باعث شده تا 
اقتصاد کشورش به شدت آسیب ببیند. 
او فقط در خاورمیانــه میلیون ها دالر 

بابت لشگرکشــی و آماده باش ارتش 
کشــورش هزینه کرد و در لیبی هم 
حمایت تسلیحاتی از جناح غربی این 
کشور که ریشــه اخوانی داشتند را در 
دستور کار قرار داد. اردوغان در قفقاز و 
به خصوص در جمهوری آذربایجان با 
حمایت تمام قد از دولت الهام علی اف، 
باعث شد تا ارمنستان به حاشیه برود 
و در ایــن میان حاال بحــث حضور در 
افغانستان و همکاری در فرودگاه کابل 
در کنار طالبان مطرح شــده اســت. 
اینها دقیقاً همان هزینه هایی است که 
اردوغان در چارچوب سیاست خارجی 
به ترکیه تحمیل کرد. اما در سوی مقابل 
باید توجه داشت که ایاالت متحده هم به 
نوعی در این روند دخیل و مقصر است. 
واشنگتن در زمان ترامپ دست ترکیه 
را برای اعالم حضــور در پرونده های 
مذکور باز گذاشت و در این میان ترکیه با 
فرمان دونالد ترامپ در بسیاری از نقاط 
ورود کرد و حاال تاوان همان مواضع را 
می دهد. حاال که ترامپ در کاخ سفید 
نیســت و دموکرات ها به رهبری جو 
بایدن در کاخ سفید سکنی گزیده اند، 
به نظر می آید که ترکیه از ناحیه حقوق 
بشر و مســائل مدنی زیر ذره بین قرار 

دارد. تمامی این علل نه تنها باعث شده 
تا اقتصاد ترکیه با بحران جدی روبرو 
شود، بلکه حاال کسانی که این بحران 
را پیش بینی کرده اند، از سوی دستگاه 
اطالعاتی و امنیتی ترکیه تحت تعقیب 
قرار گرفته اند. حال ســوال این است: 
پرده بعدی نمایش اردوغان در وضعیت 

وخیم اقتصادی فعلی چیست؟
درخواست از ابوظبی

اینکه اردوغان قرار اســت در این 
وضعیت چــه اقدامی انجــام دهد، 

موضوعی است که چندان پیچیده به 
نظر نمی رسد. شاید مخاطبان به یاد 
داشته باشند که حدود سه سال پیش 
و پس از آنکه کشورهای عربی دست به 
محاصره دیپلماتیک قطر زدند، ترکیه 
اولین کشوری بود که به کمک دوحه 
آمد و خط پروازی روزانه برای رساندن 
کاالی استراتژیک به قطر اختصاص 
داد. کمی بعد هم امیر قطر به دعوت 
اردوغان به ترکیه سفر کرد و حدود 15 
میلیارد دالر در ترکیه سرمایه گذاری 
خارجی کرد. در آن هنگام هم ترکیه با 
بحران اقتصادی روبرو شــده بود ولی 
به وخامت وضعیت کنونی نبود. حاال 
هم به نظر می رسد که اردوغان برای 
فرار از »کوران اقتصادی« به ابوظبی 
پناه برده است. در شــرایط ویژه این 
روزهای اقتصادی ترکیه، آنکارا سعی 
کرده اختالف های 1۰ ســاله خود با 
ابوظبی را حل کند. از این رو سلیمان 
سویلو، وزیر کشــور ترکیه پنجشنبه 
گذشــته میزبان ســیف بن زاید آل 
نهیان، معــاون نخســت وزیر و وزیر 
کشور امارات در آنکارا بود؛ دیداری که 
در آن روابط دو جانبه و تحوالت منطقه 
مورد بررســی قرار گرفت و خروجی 
آن ســفر امروز )چهارشنبه( ولیعهد 
امارات به آنکارا اســت. روز گذشــته 
)سه شنبه( خبرگزاری رسمی امارات 
)وام( اعالم کرد که محمدبن زاید آل 
نهیان، ولیعهــد ابوظبی بنا به دعوت 
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری 
ترکیه به این کشور سفر می کند. وی 
قرار اســت روابط دوجانبه و راه های 
توســعه همــکاری را در زمینه های 
مختلف با اردوغان بررسی کند. آخرین 
تحوالت منطقه ای و بین المللی مورد 
توجه دو کشور هم از دیگر محورهای 
این دیدار خواهد بود. به گواه اسناد و 
مدارک موجود، آخرین سفر رسمی 
محمد بــن زاید به ترکیــه در فوریه 
۲۰1۲ انجام شد و از آن تاریخ تاکنون 
روابط دو طرف رو به انجماد سیاسی 
رفــت؛ امــا در نهایت 31 آگوســت 
رئیس جمهوری ترکیه و ولیعهد امارات 
در تماســی تلفنی روابط دوجانبه و 
مسائل منطقه ای را بررسی کردند که 

این دقیقاً اولین سیگنال ترمیم روابط 
میان دو طرف بود. نکته بسیار مهمی 
که در این میان بایــد مورد توجه قرار 
بگیرد این است که اماراتی ها در میان 
کشورهای حاشیه خلیج فارس دقیقاً 
در بزنگاه ها وارد یک پرونده می شوند. 
اینکه ولیعهد امارات در میانه بحران 
اقتصادی ترکیــه وارد آنکارا خواهد 
شد، نشــان از آن دارد که ابوظبی در 
پشت پرده با ترکیه توافق های سیاسی 
زیادی را انجام داده اند که این می تواند 
بر اوضاع و احوال منطقه هم تاثیرگذار 
باشد. از سوی دیگر توجه داشته باشید 
کــه اماراتی ها پس از عادی ســازی 
روابطشــان با رژیم صهیونیستی به 
پیمانکار و عامل اسرائیلی ها در منطقه 
و کشورهای اسالمی تبدیل شده اند. 
به همین دلیل اگــر تماس های اخیر 
اردوغان با نفتالی بنت، نخســت وزیر 
اسرائیل در مورد پرونده زوج یهودی 
که مظنون به جاسوسی در استانبول 
بودند را در کنار سفر بن زاید به ترکیه 
قرار دهیــم، به ایــن نتیجه ضمنی 
می رسیم که احتماالً قرار است ترکیه 
هم در آینده ای نه چندان دور تل آویو 
را به رسمیت بشناسد و روابطش را با 
اسرائیل عادی کند. دلیل این امر فقط 
ســفر ولیعهد ابوظبی به آنکارا پس از 
1۰ سال نیســت، بلکه اردوغان بعد 
از 8 سال با نخســت وزیر اسرائیل که 
حاال بنــت بر صندلــی آن تکیه زده، 

گفت وگو کرد! 

ولیعهد امارات پس از 10 سال عازم ترکیه شد؛ 

تالش آنکارا برای گریز از کوران اقتصاد
اگر تماس های اخیر 

اردوغان با نفتالی بنت، در 
مورد پرونده زوج یهودی 

که مظنون به جاسوسی در 
استانبول بودند را در کنار 
سفر بن زاید به ترکیه قرار 

دهیم، به این نتیجه ضمنی 
می رسیم که احتماالً قرار 

است ترکیه هم در آینده ای 
نه چندان دور تل آویو را به 

رسمیت بشناسد

اردوغان فقط در خاورمیانه 
میلیون ها دالر بابت 

لشگرکشی و آماده باش 
ارتش کشورش هزینه 

کرد و در لیبی هم حمایت 
تسلیحاتی از جناح غربی 

این کشور که ریشه اخوانی 
داشتند را در دستور کار 

قرار داد و حاال کسری 
بودجه باعث متزلزل شدن 

اقتصاد این کشور شده 
است

در پی تشدید درگیری در اتیوپی و پیشروی نیروهای تیگرای به سمت آدیس آبابا، نخست وزیر اتیوپی اعالم کرد، 
از دیروز )سه شنبه( ۲3 نوامبر به خط مقدم درگیری با نیروهای تیگرای خواهد پیوست. به گزارش الجزیره، آبی احمد، 
نخست وزیر اتیوپی با بیان اینکه خودش نیز به صف مبارزه با نیروهای تیگرای خواهد پیوست، از همه مردم اتیوپی 
خواست در مقابل حمالت نیروهای تیگرای در دفاع از کشور شرکت کنند. کمیته اجرایی حزب شکوفایی به ریاست 
احمد اعالم کرد، رهبری حزب شــکوفایی با تهدیدات اخیــری که علیه اتیوپی 
صورت گرفته مقابله خواهد کرد. پیش از این نیروهای تیگرای بر شهر شواروبیت 
در اقلیم امهره واقع در ۲۲5 کیلومتری آدیس آبابا کنترل یافتند. تنش ها در اتیوپی 
پس از آن شدت گرفت که مقامات اتیوپی صدها تن از ساکنان اقلیم تیگرای از جمله 
برخی از کارمندان سازمان ملل و اتحادیه آفریقا را در پی اعالم وضعیت فوق العاده 

بازداشت کردند.

گروهی معترض خشمگین دیروز )سه شــنبه( دفتر اتحادیه میهنی کردستان عراق در استان سلیمانیه را آتش 
زدند. به گزارش شفق نیوز عراق، ویدیوها و عکس های منتشر شده حاکی از این هستند که گروهی از تظاهرکنندگان 
خشمگین دفتر اتحادیه میهنی کردستان واقع در خیابان سالم در استان سلیمانیه را آتش زدند. صدها دانشجوی 
معترض در استان سلیمانیه با باال گرفتن اعتراضاتشان که وارد روز سوم خود شده، مسیرهای اصلی در استان از جمله 
جاده فرودگاه و چند دانشگاه را مسدود کردند. نیروهای امنیت داخلی کرد نیز از 
گاز اشک آور و باتوم برای متفرق کردن دانشجویان و باز کردن مسیرهای بسته 
شده در سلیمانیه اســتفاده کردند. یک منبع آگاه به ســومریه نیوز عراق گفت: 
صدها معترض بیشتر خیابان های مرکز شهر سلیمانیه را مسدود کردند، پلیس 
راهنمایی و رانندگی این استان نیز از رانندگان خواست مسیرهایی غیر از آنهایی 

که معترضان در آنها تظاهرات کرده اند را انتخاب کنند.

معترضاندفتراتحادیهمیهنیکردستاندرسلیمانیهراآتشزدندنخستوزیراتیوپیشخصابهخطمقدمنبردمیپیوندد

شبکه سی.ان.ان به نقل از منابع آگاه گزارش داد، 
آمریکا، در پی تقویت نظامی ادعا شده روسیه در مرز 
با اوکراین، ارسال تسلیحات و مشاوران نظامی بیشتر 
به کی یف را در دست بررسی دارد. به گزارش تاس، 
این کمک ها شامل خمپاره و موشک های ضدتانک 
و ضدزره جدید جاولین می شوند. سامانه های دفاع 
هوایی، مانند موشــک های اســتینگر نیز در دست 
بررسی هستند و وزارت دفاع آمریکا در حال اعمال 
فشار برای اعزام سالح هایی مانند بالگردهای میل-
1۷ است که پیش تر قرار بود به افغانستان فرستاده 
شوند. میل-1۷، هلیکوپتری ساخت روسیه است که 
آمریکا برای ارسال به افغانستان خریداری کرده بود و 
حال، با خروج آمریکا از این کشور، واشنگتن در حال 
بررسی است که با آنها چه کند.  به نقل از منابع آگاه 
اما، بعضی از مقامات دولت آمریکا، نگران هستند که 
ممکن است ارسال موشک های استینگر و بالگردهای 

مذکور، از سوی روســیه به عنوان یک تشدید بزرگ 
برداشت شــود؛ همچنین، گرچه آمریکا آماده اعزام 
چند مشاور نظامی به منطقه است، اما اینکه آیا این 
مشاوران مشخصاً به اوکراین اعزام شوند، هنوز تعیین 
نشده است. پیش تر، بلومبرگ گزارش داد که مقامات 
دولت جو بایدن با شرکای اروپایی خود دیدار کرده 

و را مطرح کردند.

منابع لبنانی جزئیات دیدار روز دوشنبه روسای سه 
گانه لبنان در سالروز استقالل این کشور را فاش کردند. 
روزنامه الدیار لبنان نوشت، روسای سه گانه لبنان در 
این دیدار درمورد بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت 
و روابط لبنان با شــورای همکاری خلیــج فارس به 
توافقاتی رسیدند. طبق نوشته الدیار، در دیدار روسای 
سه گانه لبنان، میشــل عون، رئیس جمهوری لبنان، 
نبیه بری، رئیس پارلمان و نجیب میقاتی، نخســت 
وزیر این کشور در خصوص موضوع قاضی طارق بیطار، 
بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت توافق شــد که از 
طریق دستگاه قضایی یا به دست پارلمان حل شود و 
طی روزهای باقیمانده از ماه نوامبر یک راه حل مناسب 
اتخاذ خواهد شد. پیش از این دادگاه تجدیدنظر بیروت 
تصمیم گرفت در پاســخ به شــکایت یک وزیر سابق 
لبنان، کار قاضی طارق بیطار بــرای ادامه تحقیقات 
مربوط به انفجار بندر بیــروت را متوقف کند. روزنامه 

الدیار به نقل از منابع نزدیــک به کاخ بعبدا همچنین 
نوشت، روسای سه گانه لبنان توافق کردند که روابط با 
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس باید به 
وضعیت عادی خود برگردد اما به دلیل عدم آمادگی 
عربستان برای باز کردن کانال های گفتگو، هیچ کدام 
 از روسا دیدگاه واضحی درمورد نحوه حل این پرونده

 ندارند.
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خبرخبر

فرشاد گلزاری

سخنگوی دفتر سیاسی طالبان: 
غرببهبحراناقتصادی
افغانستاندامنمیزند

سخنگوی دفتر طالبان در قطر گفت: قبول 
دارم که مشــکالتی داریم، اما این مشــکالت 
مشــکلی نیســت که بقای ما را تهدید کند. 
۲۰ ســال پیش ما مقاومت در برابر اشغالگری 
ایاالت متحده و 54 کشــور دیگــر را از صفر 
آغاز کردیم، غرب عمدا به بحــران اقتصادی 
در افغانســتان دامن می زند. سهیل شاهین، 
ســخنگوی دفتر طالبان در قطر در گفت وگو 
با خبرنگار آناتولی با بیــان اینکه هدف اولیه 
طالبان غلبه بر مشــکالت اقتصادی اســت، 
گفت: متأسفانه قبل از روی کار آمدن ما خزانه 
و بانک های دولت خالی شــده بــود، مدیران 
رژیم قبل هنگام خروج، پول هــا را از بانک ها 
بردند، اما این پول مال مردم مــا بود. با وجود 
این، ما همچنان از منابع خود مانند درآمدهای 
گمرکی و مالیاتی حقوق کارمندان و برخی از 
وزارتخانه ها را پرداخت کردیم. وی در پاسخ به 
سوال اینکه برخی کشورها وعده کمک مالی 
به افغانســتان دادند؛ آیا این کمک ها رسیده 
اســت یا چقدر رسیده اســت؟ آیا کشورهای 
غربی قصد تحت فشار قرار دادن شما را دارند؟ 
اذعان داشــت: بله، آنها می خواهنــد ما را در 
تنگنای اقتصادی قرار دهند. در افغانستان یک 
بحران انسانی وجود دارد. زمستان سختی در 
پیش رو داریم. کمک ها باید فوراً برســد، زیرا 
مردم افغانســتان در وضعیت بسیار دشواری 
قرار دارند. شاهین در پاسخ به سوال ناکفایتی 
طالبــان در برابر داعش در افغانســتان گفت: 
مسئله داعش مشکلی نیست که طالبان نتواند 
بر آن غلبه کند. به نظر ما داعش گروهی نیست 
که زیاد مهم باشد. طالبان این قدرت را دارد که 
با آنها مبارزه کند و همه بازی و نقشه های آنها 
را شکست دهد. تبلیغات علیه مردم افغانستان 
و طالبان به نفع داعش بوده، اگر این تبلیغات 
پایان یابد، می بینید که مشــکل داعش زودتر 
حل خواهد شــد. کاری که داعش می خواهد 
با شورش و حمله به یک دولت اسالمی انجام 
دهد، قابل درک نیست. به ادعای داعش آنها هم 
خواهان حکومت اسالمی هستند. نظام اسالمی 
موجود اســت. در زمان اشغال کشــور، آنها 
چنین حمالتی را علیه متجاوزان سازماندهی 

نمی کردند.
شــاهین در مورد تحصیــل دانش آموزان 
دختر بعد از کالس ششم در افغانستان اظهار 
داشت: دانش آموزان دختر حق تحصیل و کار 
مطابق با شئون اسالمی را دارند، این مسئله را 
عملی کردیم، در برخی از والیات در حال اجرا 
است. وی خاطرنشان کرد: برنامه طالبان پیش 
از ورود به کابل در 15 آگوست، انتقال مسالمت 
آمیز حاکمیت بود، اما فرصتــی برای این کار 
وجود نداشــت. این اتفاق به این دلیل رخ داد 
که ما ناگهان وارد کابل شــدیم و رژیم کابل به 
یکباره همه چیز را ترک کرد. ما مجبور شدیم 
سازوکاری را از صفر برای دختران دبیرستانی 
راه اندازی کنیم. با سازوکارهایی که در برخی 
والیات ایجاد شــد، دختران تحصیالت خود 
را در مقطع دبیرســتان آغاز کردند. شاهین با 
بیان اینکه بسیاری از کشــورها به گونه ای با 
طالبان رابطه دارند که گویی آن را به رسمیت 
شــناخته اند، گفت: ما با ســفیران 15 کشور 
اروپایی دیــدار کردیم، آنها بــه طور جمعی 
گفتند ما با شــما همکاری خواهیم کرد. وزیر 
امور خارجه چین با امیرخان متقی، سرپرست 
وزارت خارجه  دولت موقت طالبان نیز دیدار و 
گفت وگو کرد. در این دیدار وزیر چینی اعالم 
کرد که اراده همکاری بــا طالبان را دارند. وی 
افزود: همچنین با توماس وست، نماینده ویژه 
آمریکا در امور افغانســتان نیز همکاری و در 
آینده ای نزدیک دیــدار خواهیم کرد. در واقع 
همه کشــورها به گونه ای با طالبان همکاری 
می کنند که گویی آنها را رســماً به رســمیت 
شناخته اند، اما ظاهراً به طور رسمی به رسمیت 
نمی شناسند. اگر به عمل نگاه کنید، وضعیتی 
را خواهید دید که آنها به طور رســمی رهبری 

طالبان را به رسمیت می شناسند. 

جهاننما


