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اخبار

اگر آنها دالر دارند
ما خدا را داریم

رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهوری ترکیه
در جریان سفری به شهر زادگاهش در استان
ریزه در سخنرانی خطاب به مردم این استان
گفت :ما تالشهای فراوانی انجام خواهیم
داد و سعی خواهیم کرد که اگر خدا بخواهد
تمامی  ۸۱استان کشورمان را مدرنتر کنیم.
به گزارش روزنامه حریت ،وی افزود :فقط
بدانید که ما االن بهتر از دیروز هستیم و فردا
هم بهتر از امروز خواهیم بود .بنابراین نگران
نباشید.
بعد از آنکه ارزش واحد پول ترکیه در مقابل
دالر آمریکا  ۳۰درصد کاهش یافت ،اردوغان
گفت :کمپینهای متنوعی وجود دارد .به آنها
اهمیتی ندادیم.
فراموش نکنید که اگر آنها دالرهایشان را
دارند ،ما هم مردم و خدایمان را داریم .من
خواهان صبر و غیرت شما هستم.

اخبار

« ابتکار» صحبتهای مقامات عراقی مبنی بر همراهی با تحریمهای آمریکا علیه ایران را بررسی میکند

اعالم نتایج بازشماری دستی
انتخابات عراق

نتایج بازشماری آرای انتخابات پارلمانی
عراق ،که بامداد دیروز اعالم شد ،حاکی از آن
است که مقتدی صدر ،صدرنشینی خود در
این انتخابات را حفظ کرده است.
به گزارش ایسنا ،به نقل از اسکای نیوز،
کمیته مستقل انتخابات عراق نتایج بازشماری
دستی آرای انتخابات پارلمانی را اعالم کرد.
پارلمان عراق ژوئن گذشته بعد از اینکه
ادعاهایی درباره وجود تقلب در انتخابات
منتشر شد ،دستور شمارش دستی آرا را داد.
به گفته کمیته مستقل انتخابات ،نتایج باز
شماری دستی انتخابات در  13استان با نتایج
اولیه مطابقت دارد .بعد از سه ماه از برگزاری
انتخابات پارلمانی ،احزاب پیروز همچنان
مشغول مذاکره درباره تشکیل ائتالف حاکم
هستند بدون اینکه به نتیجهای برسند.
بازشماری آرا نتایج اولیه را خیلی تغییر نداد
و مقتدی صدر ،رهبر جریان صدر با همان
 54کرسی که به دست آورده بود صدرنشین
است.
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والدین مالنیا ترامپ

تلنگر عراقی ها به دیپلماسی ایرانی

حیدر العبادی نخست وزیر عراق اواخر هفته
گذشته در واکنش به بازگشت تحریمهای آمریکا علیه
ایران با بیان اینکه ما مخالف تحریمهای بینالمللی
هستیم ،تصریح کرد که با این وجود به منظور حمایت
از ملت عراق به تحریمهای آمریکا پایبند خواهیم
بود .العبادی گفت که کشورهای بزرگتر از ما نیز به
تحریمهای آمریکا پایبند هستند و اگر ما بر خالف
آنها عمل کنیم شکست خواهیم خورد .من به عنوان
نخست وزیر عراق نمیتوانم موضعی را اتخاذ کنم که
به ضرر شهروندان عراقی تمام شود.
در همین رابطه سعد الحدیثی سخنگوی دولت
عراق هم روز گذشته در مصاحبه با خبرگزاری
اسپوتنیک عربی گفت که عراق از این پس برای
معامالت مالی و تجاری با ایران از دالر استفاده
نخواهد کرد .ما گامی برنمیداریم که به ضرر اقتصاد
عراق باشد .البته عراق در آینده ابزارهای مشخصی
برای معامله تجاری با ایران را بررسی خواهد کرد که
با تحریمهای آمریکا تعارض نداشته باشند .از سوی
دیگر همزمان با اظهارنظر حیدرالعبادی در خصوص
پایبندی به تحریمهای آمریکا علیه ایران ،نچیروان
بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق نیز تصریح
کرده بود که موضع ما در این وضعیت همانند موضع
بغداد خواهد بود.
این امر در چنین شرایط حساسی با واکنشهای
زیادی در ایران همراه بود .در میان مقامات فعال ً
محمود صادقی نماینده مجلس با انتشار پیامی
توئیتری اعالم کرد که دولت عراق مطابق ماده ۶
قطعنامه  ۱۱۰۰ ،۵۹۸میلیارد دالر بابت غرامت خسارات
مستقیم جنگ تحمیلی به ایران بدهکار است؛ دولت
ایران با لحاظ تنگناهای مردم عراق در مطالبه این
غرامت تعلل کرده است؛ اکنون نخستوزیر عراق
بهجای جبران ،با تحریمهای ظالمانه علیه مردم ایران
همراهی میکند .در خود عراق نیز برخی از مقامات
این کشور از جمله فواد معصوم ،مقتدی صدر ،عمار
حکیم ،نوری المالکی نیز با موضعگیری در مقابل این
اظهارنظرها گفتهاند مخالف تحریمهای آمریکا هستند
و حتی رئیس جمهوری این کشور تاکید کرده بود که
در شرایط فعلی عراق و طبیعت روابط پر منفعت
آن با ایران باعث می شود که پایبندی بغداد به
تحریمهای آمریکا علیه تهران سخت باشد.
رئالیسم سیاست خارجی
فارغ از واکنشهای موجود در میان مردم و مقامات
ایرانی و عراقی و اینکه ایران در شرایط سخت در کنار
دولت عراق بوده و حتی شکست سرزمینی داعش در
عراق به میزان زیادی مدیون حمایتهای ایران است،
این سوال بوجود میآید که آیا اساسا ًعرصه روابط بین
الملل و دیپلماسی ،عرصه منافع ملی است یا رفاقت؟
به طور کلی رهیافتهای کالن روابط بین الملل در
خصوص ساختار جهانی به  4بخش عمده تقسیم
بندی می شوند .رهیافت نخست ،واقع گرایی
(رئالیسم) نام دارد که بیشتر بر مبنای عمل گرایی
قرار گرفته و معتقد است که دولتها همچنان
واحدهای اصلی تشکیل دهنده روابط بین الملل
محسوب شده و محیط جهانی وضعیتی هرج و مرج
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داعش در عراق به میزان زیادی مدیون حمایتهای ایران است ،این سوال به وجود میآید که آیا اساسا ً عرصه روابط بین الملل و دیپلماسی ،عرصه
منافع ملی است یا رفاقت؟

باید دید که در
صورت عملی
شدنپایبندی
عراق به تحریمهای
آمریکاعلیه
ایران ما چگونه
بازی کردهایم که
اکنون همراهی با
تحریمهایایران
برای دولت بغداد
مزیتنسبی
بیشتری نسبت به
یهای
تداومهمکار 
مالی و بانکی دارد
گونه دارد .این دیدگاه البته به قواعد و قوانین نظام
بینالمللی اشاره می کند اما تاکیدش بر این است که
یک قانون مشخص و قدرت مرکزی در عرصه جهانی
وجود ندارد و کنشهای بینالمللی مبتنی بر کسب
بیشترین حد ممکن منافع ملی است .رهیافت دوم،
دیدگاهی آرمانگرایی (لیبرالیستی ) دارد و ترسیم و
تصویر آن از جهان کامال ً متفاوت با دیدگاه نخست
است .این رهیافت عمدتا ً بر وابستگی متقابل تاکید
دارد و معتقد است که این وابستگی متقابل ناشی
از نیازهای متقابل بوده و منافع هم در سایه همکاری
های متقابل با مرکزیت سازمان های بین المللی از
قبیل سازمان ملل متحد تحقق پیدا می کند.
رهیافت سوم ساختارگرایی است که جامعه بین
المللی را بر مبنای رقابت اقتصادی بین طبقات تقسیم
بندی می کند و رهیافت چهارم نیز به سازه انگاری
مشهور است و معتقد است که جامعه بینالملل
متشکل از واحدهای فرهنگی و هویتی است که
بازیگران آنها را دولتها و سازمانهایی بینالمللی و
منطقهای تشکیل می دهند .در این رابطه با توجه
به مبانی فهم سیاست جهانی و مصداقهای کنش
بینالمللی مشاهده میکنیم که هر چند هر کدام از
رهیافتهای ایدهآلیسم ،سازهانگاری و ساختارگرایی

مجید تختروانچی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری:

مجید تخت روانچی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری طی
گفت و گویی در خصوص شرایط آینده کشور گفت :میخواهم بگویم
اگر ما خیلی از اقدامات را انجام نمیدادیم و مشقمان را از قبل
نمینوشتیم ممکن بود وقتی تحریمهای جدید اعمال شد با مشکالت
جدیتری روبرو شویم .آمادگی ما از قبل باعث میشود که راحتتر
با این موضوع برخورد کنیم.

در دنیای نوین دارای سهم و اثر خاص خود بوده و
اکنون نقش گروههای مختلف مدنی و زیرگروههای
ملی در تعیین سازوکارهای سیاست خارجی اهمیت
دارد ،اما با توجه به ساختار دولت-ملت در نظم کنونی
جهان همچنان مفهوم رئالیسم (واقعگرایی) بر پایه
بیشینهسازی منافع ملی در درجه نخست اهمیت
قرار دارد.
نمره منفی ایران در مزیت نسبی همسایگان
بر این پایه هر چند این اقدام و صحبتهای حیدر
العبادی را میتوان از سویی به عنوان مانوری سیاسی
در جهت تقویت جایگاه متزلزل او در آینده دولت
عراق دانسته و آن را بیشتر برای همراهی بخشی از
مردم و جریانات سیاسی عراق تفسیر کرد ،اما نباید
از نظر دور داشت که عراق نیز طبیعتا ً در شرایط
دشوار سیاسی و اقتصادی راهبردهای معطوف به
منافع خود را دنبال خواهد کرد .اینکه ایران در این
شرایط دشوار تا چه میزان به عراق یاری رسانده و در
مبارزه با گروههای افراطی به این کشور یاری رسانده
است ،یا اینکه به قول محمود صادقی  1100میلیارد
دالر غرامت جنگ را با دیده اغماض مطالبه نکرده
است ،امری است که مربوط به منافع ایران از این
رهگذر بوده است که نمیتوان در چنین شرایطی

به طور دقیق انتظار پاسخ متقابل را از طرف عراقی
داشت .اصوال ً حیطه اخالق با توجه به ساحت
گسترده آن در امور مختلف ،کنشهای متفاوتی را
طلب میکند ،به طوریکه شاید یک کنش در جایی
اوج اخالق و در جایی دیگر اوج بیاخالقی به حساب
آید.
در چنین شرایطی در روابط بینالملل بحث مزیت
نسبی کشورها مطرح است و حال در صحنه رئالیسم
نظام جهانی عراقیها فارغ از عوامل مختلفی که
پشت این صحبتها اعالم میشود به دنبال
مزیت نسبی ایران هستند .در این عرصه دوستی
و اخالقمداری نیز جایگاه و کارکرد مخصوص به
خود را دارد و لذا باید دید که در صورت عملی شدن
پایبندی عراق به تحریمهای آمریکا علیه ایران ما
چگونه بازی کردهایم که اکنون همراهی با تحریمهای
ایران برای دولت بغداد مزیت نسبی بیشتری نسبت
به تداوم همکاریهای مالی و بانکی دارد؛ شاید در
این میان یکی از عوامل مهم برای ایران عدم توانایی
پیوند میان نفوذ سیاسی و امنیتی به نفوذ اقتصادی
و تجاری است؛ جایی که ترکیه میتواند با نیمی از
این نفوذ خال شرکتهای اقتصادی ایران را در سراسر
عراق به راحتی پر کند.

وکیل مهاجرتی خانواده همسر دونالد
ترامپ به رسانههای آمریکایی اعالم کرد که
ویکتور و آمابیا کناوس ،والدین مالنیا ترامپ
با طی مراحل قانونی مهاجرت روز پنجشنبه ۹
اوت (  ۱۸مرداد) سوگند شهروندی خوردند و
آمریکایی شدند.
به گزارش یورو نیوز ،والدین مالنیا ترامپ که
اهل اسلونی هستند پیش از این مجوز اقامت
در آمریکا (گرینکارد) را از طریق حمایت
(اسپانسرشیپ) دخترشان دریافت کرده بودند
و در آمریکا زندگی میکردند.
طبق قوانین مهاجرت بر اساس روابط
خانوادگی ،یک شهروند آمریکایی میتواند با
طی مراحل قانونی ،اعضای درجه یک خانواده
خود را به آمریکا ببرد.
ترامپ با انتقاد از این شیوه که آن را «مهاجرت
زنجیرهای» میخواند ،خواستار لغو آن شده
است .رئیس جمهوری آمریکا پیش از این در
توئیتر نوشته بود« :مهاجرت زنجیرهای باید
پایان یابد .بعضی افراد میآیند و کل خانواده را
نیز با خود میآورند که میتوانند افراد شیطانی
باشند .قابل قبول نیست« .وکیل مهاجرتی
خانواده همسر ترامپ در پاسخ به خبرنگاران
درباره تضاد سیاستهای ضدمهاجرتی ترامپ
با عملکرد خانواده وی گفت« :من نمیتوانم
درباره سیاستهای رئیس جمهوری اظهار
نظر کنم اما تا جایی که به موکالن من مربوط
میشود ،شخصا در برابر سیاستهای ضد
مهاجرتی رئیسجمهوری ایستادهام».

هشدار کرهشمالی درباره توقف
خلع سالح هستهای

منتظر دیدار روحانی و ترامپ در نیویورک نباشید
تختروانچی در بخش دیگری از گفت و گوی خود که با ایسنا
صورت گرفت در مورد تحریمهای آمریکا گفت :چون آمریکاییها
هدف را هدف باالیی گرفتند .سرشان به سنگ میخورد .شما زمانی
که شروط پمپئو را مطالعه میکنید هم متوجه میشوید که انگار
دارد با حکومت شاه یا با یکی از اقمارش صحبت میکند .اینقدر
اینها بیتوجه ،بیسیاست و شاید دور از واقعیتها هستند که فکر
میکنند میتوانند بگویند ایران باید این کارها را بکند و این کارها را
نکند .معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری همچنین در پاسخ به این
سوال که با توجه به شرایط کنونی نباید انتظار دیدار روسای جمهوری
ایران و آمریکا را در نیویورک داشت ،تصریح کرد :خیر .من خودم
فکر نمیکنم چنین اتفاقی رخ دهد .نباید بیهوده برای مردم انتظار
ایجاد کنیم .وقتی انتظار مردم باال برود و اتفاقی رخ ندهد ،مردم
ناراحت میشوند .به هرحال شخصا ً زمینهای برای مذاکره نمیبینم،
هر چیز نیازمند زمینهای است و االن زمینه آن فراهم نیست .چه
انتظاری میتوان از کسی داشت که از تعامل بینالمللی خارج

شده و حاال میگوید بیایید گفتوگو کنیم .فرقی نمیکند که این دو
رئیسجمهوری در نیویورک باشند یا مثل پیشنهاد اخیر آقای ترامپ
یکی از آنها در واشنگتن و دیگری در تهران باشد .من دلیلی برای
گفتوگوی میان آقای روحانی با ترامپ نمیبینم.
وی همچنین در مورد اظهارنظر نظامیان در عرصه سیاست خارجی
کشور نیز گفت :اظهار نظر نظامیان در عرصه سیاست خارجی،
خیلی موضوع غیرعادیای نیست .در کشورهای دیگر هم میبینید که
نظامیانشان در عرصههای خارجی اظهار نظر میکنند .اتفاقا بعضی
ع بهتر است که نظامیها اظهارنظر کنند .منتهی شرطش این
مواق 
است که این اظهار نظرها در چارچوب طراحی شده سیاست خارجی
باشد .آقای سردار سلیمانی نکتهای که به آقای ترامپ گفتند به این
معنا نیست که وزارت خارجه یا دولت در حوزه سیاست خارجی
کارهای نیستند .ایشان در واقع ترامپ را به چالش کشیدند که تو اگر
تهدید می کنی ،با من طرف هستی .چیزی که مهم است این است
که یک صدا از کشور بیرون برود.

کره شمالی تقاضاهای آمریکا برای اعمال
تحریمهای بین المللی علیه خود به رغم حسن
نیت پیونگ یانگ را محکوم کرده و گفت :اگر
واشنگتن بخواهد به این سناریوی منسوخ ادامه
دهد نمیتوان انتظار پیشرفت بر سر خلع سالح
هستهای داشت.
به گزارش گاردین ،در بیانیه وزارت خارجه
کرهشمالی آمده است :تا زمانی که آمریکا حتی
احترام اساسی در قبال شریک مذاکراتش
را انکار میکند و به سناریوی منسوخی که
دولتهای غربی آمریکا همگی آزموده و در آن
شکست خوردهاند ،چسبیده است ،نمیتوان
انتظار پیشرفت در اجرای بیانیه مشترک
رهبران آمریکا -جمهوری دموکراتیک خلق کره
از جمله درباره خلع سالح هستهای را داشت.

آمریکا شریک جنایت سعودیها در یمن است

واکنش ایران به اتهامات نشست جده

نتانیاهو محاکمه میشود

تحریم های جدید آمریکا اعالم جنگ اقتصادی است

برنی سندرز سناتور آمریکایی در واکنش به حمله
هوایی ائتالف به سرکردگی عربستان سعودی به
یک اتوبوس حامل کودکان در استان صعده
یمن ،آمریکا را شریک جرم این جنایت
دانست.
به گزارش ایرنا ،وی در صفحه توئیتر
خود نوشت :با حمایت از جنگافروزی
ائتالف سعودی در یمن از طریق ارائه تسلیحات،
سوخت هواپیما و اطالعات اهداف ،ایاالت متحده هم در
این جنایت سهیم است .این نامزد انتخابات گذشته ریاست جمهوری
آمریکا افزود :هیچ کس نمیتواند ادعا کند که حمایت از این جنگ،
کمکی به امنیت ما کرده است.
اظهارات سندرز در شرایطی است که دولت آمریکا حتی از محکوم
کردن اقدامات ائتالف سعودی در یمن خودداری کرده است.
گفتنی است نیروهای ائتالف به رهبری عربستان روز پنجشنبه 40
دانش آموز یمنی را به خاک و خون کشیدند .هدر نوئرت سخنگوی
وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانس خبری خود در همان روز ،بار
دیگر عربستان را یک «شریک مهم و راهبردی» دانست و گفت که حق
دفاع را برای ریاض محفوظ میداند.

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه با رد مفاد
بیانیه  11ماده ای نشست نمایندگان دائم
سازمان همکاری اسالمی در جده ،اتهامات
وارده به کشورمان را شدیدا محکوم کرد.
به گزارش مرکز دیپلماسی رسانهای وزارت
امور خارجه ،وی افزود :کشورهای متجاوز
به یمن که مسئول بحران انسانی بیش از
چند ساله و کشتار روزانه مردم بی دفاع یمنی
با پیشرفته ترین خریدهای نظامی و ویرانی زیرساخت
های این کشور هستند ،برای سرپوش گذاشتن به جنایات خود و انحراف
افکار عمومی منطقه و جهان ،دست به صدور این گونه بیانیههای بی
ارزش و سوء استفاده از نهادها و ساز و کارهای منطقه ای و بین المللی
میزنند.
قاسمی تصریح کرد :صدور این گونه بیانیهها به نام و با سوء استفاده
از اعتبار سازمان همکاری اسالمی ،عالوه بر ایجاد بی اعتمادی در میان
اعضای آن ،اتالف سرمایهها و ظرفیتهای کشورهای عضو ،ناکارآمد
کردن سازمان در موضوعات و مسائل اصلی مبتال به جهان اسالم را به
دنبال دارد و موجب تضعیف جایگاه این سازمان در سطح بین المللی
می شود.

قرار است نخستوزیر رژیم صهیونیستی مجددا
بابت اتهامهای مطرح شده در پروندههای فساد
تحت بازجویی قرار بگیرد و به زودی به دادگاه
معرفی شود.
به گزارش ایسنا ،شبکه  ۱۰اسرائیل اعالم
کرد ،بنیامین نتانیاهو ،نخستوزیر رژیم
صهیونیستی به خاطر اتهامات موجود علیه
خود بازجویی میشود .طبق اعالم این شبکه،
تحقیقات درباره پرونده  ۴۰۰۰مربوط به شرکت بزک و
پایگاه خبری واال و درباره پرونده  ۲۰۰۰مربوط به مساله مالک روزنامه
یدیعوت آحارونوت خواهد بود .نتانیاهو در پرونده  ۴۰۰۰مظنون به این
است که در ازای اعطای مزایای قابلتوجهی به شرکت مخابراتی بزک و
سایت واال ،به پوشش مطلوبی از خود و همسرش دست یافته است.
پرونده دوم فساد مالی نتانیاهو موسوم به «پرونده  »۲۰۰۰درباره سوء
استفاده از قدرت و جایگاه خود جهت تحت فشار قرار دادن «آرنون
ب امتیاز نشریه «یدیعوت آحارونوت» برای ارائه پوشش
موزس» صاح 
ت وزیری است .دادستانی رژیم صهیونیستی اخیرا
بهتر از اخبار نخس 
اعالم کرد که ممکن است به زودی نتانیاهو برای محاکمه به دادگاه
معرفی شود.

دیمیتری مدودف ،نخست وزیر روسیه ضمن
هشدار به کاخ سفید در مورد اعمال تحریمهای
جدید علیه کشورش ،چنین اقدامی را اعالم
یک «جنگ اقتصادی» توصیف کرد.
وی دیروز تصریح کرد :هر گونه اقدامی
که شامل محدودیت عملیات های بانکی
یا ممنوعیت مبادله با ارزی خاص باشد را به
عنوان اعالم جنگ اقتصادی از سوی آمریکا تلقی
می کنیم و چه از راه اقتصادی ،چه سیاسی یا اگر الزم
شد از هر راه دیگری به آن پاسخ مناسب خواهیم داد .چهارشنبه هفته
گذشته آمریکا از دور جدید تحریمها علیه روسیه خبر داد .این تحریم ها
که ظاهرا بواسطه مسجل شدن نقش روسیه در حمله با گاز اعصاب به
سرگئی اسکریپال و دخترش وضع شده از بیست و دوم ماه اوت اعمال
خواهند شد و صادرات روسیه در محصوالت الکترونیک و تجهیزات
امنیتی را در برخواهند گرفت.
به گزارش یورو نیوز ،مدودف تابستان گذشته هم در واکنش به اقدام
کنگره آمریکا در وضع تحریمهای تازه علیه روسیه ،ایران و کرهشمالی
واکنش مشابهی داشت و گفت معتقد است این اقدام به یک جنگ
تمام عیار تجاری با آمریکا منجر خواهد شد.

