خاورمیانه
اختالف خانوادگی در خاندان بشار اسد؛
آیا پای روسیه در میان است؟

روسیه آتش زیر خاکستر

ایرنا :مرز دو کره در اســتان «گانگ ون» کرهجنوبی دیروز صبح صحنه تبادل آتش میان طرفین بود .تنها یک روز بعد از آنکه
کیمجونگاون رهبر کره شمالی بعد از حدود ســه هفته غیبت ،در انظار عمومی ظاهر شــد؛ مرز این کشور با همسایه جنوبی
دستخوش تنش شد .بیانیه ستاد مشترک ارتش کرهجنوبی حاکی از آن است که در ساعت  ۷:۴۱بامداد به وقت محلی ،شمالیها
به روی پُست نگهبانی طرف مقابل واقع در استان «گانگ ون» آتش گشودند .کرهجنوبی نیز در پاسخ به شکسته شدن امنیت
مرزی خود ،دو بار به سمت کرهشمالی شلیک کرد حال آنکه ظاهرا ً این حادثه مجروحی در پی نداشته است .ستاد مشترک ارتش
کرهجنوبی میگوید در جستوجوی جزئیات و در راستای ممانعت از تکرار واقعه ،قضیه را از طریق خطوط ارتباطی بین دو کره
دنبال میکند .دولت سئول همچنین از لزوم حفظ آمادگی برای مواجهه با اقدامات مشابه خبر داد.

ایسنا  :نخستوزیر انگلیس که به تازگی از بند کرونا رهایی یافته ،در مصاحبهای عنوان داشت که با توجه به وخامت حال وی دولت
بریتانیا خود را برای مرگ او آماده کرده بود .بوریس جانسون نخستوزیر انگلیس ،در مصاحبه با روزنامه «سان» با اشاره به وخامت
حالش در پی ابتال به کرونا و بستری شدن در بیمارستان گفت :به دلیل وخامت حالم ،دولت خود را برای مرگ من آماده کرده و
برنامههایی نیز در این رابطه پیشبینی کرده بود .نخستوزیر انگلیس در این مصاحبه عنوان داشته که دولت ،سناریویی ویژه برای
مرگ وی آماده کرده بود .جانسون در ادامه تاکید کرده پزشکان برای اینکه وی زنده بماند به صورت مرتب دستگاه اکسیژن را در
اختیار او قرار میدادند .وی همچنین فاش کرد که پزشکان «انواع و اقسام تمهیدات» را برای «شرایط اضطراری» اندیشیده بودند
که در صورت بهبود نیافتن و مرگ او از کرونا آن را اجرا کنند.
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در جریان نشســت علنی دیــروز مجلس
و بررســی طرح دو فوریتی اصــاح قانون
انتخابــات وقتی نوبت به اصــاح ماده ۲۸
قانون انتخابات رســید نمایندگان نظرات
مختلفی را مطرح کردند .بر اساس این ماده،
«التزام عملی به نظام جمهوری اســامی
ایــران ،والیت مطلقــه فقیه» از شــروط
نامزدی انتخابات بود ،اما در طرح اصالحیه
نمایندگان مجلس دهم ،این شرط ،تغییر
یافته بود .این امر موجب شد تعداد زیادی
از نمایندگان اصولگرای مجلس پیشنهادات
متعددی برای حذف این مــاده ارائه کنند.
احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس
شورای اسالمی خواســتار حذف این مواد
شد ،اما نمایندگان با آن مخالفت کردند .در
این میان علی ادیانی نماینده قائمشهر در
اخطاری موضوع حذف «مطلقه» از «والیت
فقیه» را در این بند مطرح کــرد و با انتقاد
از این حذف گفت :در بند دو ابراز وفاداری
به قانون اساســی و اصل والیت فقیه ،با چه
منطقی کلمه مطلقه فقیه را حذف کردید؟
این حذف را از موضع روشن سخن بگویید.
نص صریح قانون اساسی در اصل  ۵۷است.
ادیانی :این تذهبون؟ شــما
طرفدار کدام جمهوری اسالمی
هستید؟
او با بیان اینکه «اَین تذهبون» گفت :برادران
و خواهران من ما اســام وقعی را به قرائت
پیامبر و اهل بیت ترجمه میکنیم و مبانی
نظام جمهوری اســامی را به قرائت قانون
اساســی و از جمله اصل  ۵۷و گفتمان امام
و رهبری تبیین میکنیم .در بند دو شــما
حذف کردید و من کلمــه مطلقه را اضافه
میکنم .ادیانی با اشاره به بند سوم این ماده
گفت :برادران و خواهــران اینجا جای خط
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بررسی طرح دو فوریتی اصالح قانون انتخابات به جنجال انجامید

آخرینصفآراییدرصفوفقدیم!
ادیانی :أین تذهبون؟ طرفدار کدام جمهوری اسالمی هستید
رحیمی :مجلس را متهم به ضدوالیت کردید
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این روزها هر چه کرونا پیش میرود اختالفات
بین خاندان رئیسجمهور ســوریه علنی شده
است .این اختالفات ،در ظاهر ،جنبه اقتصادی
دارند ،اما برخی منابع رسانهای ادعا میکنند
این اختالفات ،عالوه بر مسائل اقتصادی ،دالیل
سیاسی نیز دارند.
رامــی مخلــوف ،پســر دایی بشــار اســد،
رئیسجمهور سوریه ،اخیرا ًدر اقدامی کمسابقه،
ویدئویی منتشر کرد و از پسر عمهاش خواست
که برای حل و فصل اختالفات مالی شــرکت
تلفن همراه «سیریتل» با دولت سوریه مداخله
کند ،اما درخواســت مخلوف با واکنش قاطع
دولت سوریه مواجه شد.
مخلوف ،یکی از ثروتمندترین بازرگانان سوریه
اســت که شــرکتهای متعددی در سوریه و
خارج از آن دارد .او از سال  ،۲۰۰۸وارد لیست
سیاه آمریکا شــد .مخلوف همچنین صاحب
اکثر سهام شرکت «ســیریتل» است که حاال
در کانون مناقشــات وی با دولت سوریه قرار
دارد .این شرکت در سال  ۲۰۰۱تأسیس شد
و دولت ســوریه هماکنون صاحب  ۲۰درصد
سهام آن است.
سازمان ارتباطات سوریه ،روز چهارشنبه ،از دو
شرکت تلفن همراه «سیریتل» و «ام تی ان»
خواست که تا سهشنبه آینده بدهیهای خود
به دولت سوریه را پرداخت کنند .مجموع این
بدهیها ،حدود  ۳۳۴میلیون دالر است.
مخلوف در اقدامــی نادر اخیــرا ً ویدئویی در
فیسبوک منتشر کرد و هرگونه بدهی شرکت
«سیریتل» به دولت را تکذیب کرد .وی گفت:
«سیریتل فرار مالیاتی نداشت و در رابطهاش با
دولت ،فریبکاری نمیکند و هر سال حدود ۱۰
میلیارد لیر سوریه پرداخت میکند .پارسال،
مالیاتی به ارزش  ۱۲میلیارد لیر سوریه پرداخت
کرد ».مخلوف در ادامه از بشــار اسد خواست
روی روند مالیاتگیری از «سیریتل» نظارت
کند یا حداقل مبالغ درخواستی را قسطبندی
کند.
یک روز بعد از ویدئوی مخلوف ،وزارت ارتباطات
سوریه به ادعاهای مخلوف واکنش نشان داد و
بر لزوم پرداخت به موقع بدهیهای شرکت وی
تاکید کرد .وزارت ارتباطات در انتقادی تلویحی
از ویدئوی مخلوف گفته «تشویش» وی مانع از
تالش دولت برای استرداد اموال عمومی نخواهد
شد .بدین ترتیب ،تظلم مخلوف نزد بشار اسد
به جایی نرسید.
پشت پرده اختالفات چیست؟
مخلوف بــا وزارت ارتباطات و به طور
کلی با دولت سوریه دچار اختالف شده و برای
حل و فصل این اختالف از بشــار اســد کمک
خواسته است .او با انتقاد از عملکرد دولت گفت:
«از کادر موجود که همیشه من را متهم میکند
و من را بد و خطاکار میداند ،خسته شدهام».
با این حال ،برخی گزارشهای رسانهای از تنش
میان مخلوف و بشار اسد خبر میدهند .روزنامه
العربی الجدید به نقل از «منابع بلندپایه و ویژه
از دمشق» مدعی شد که ریشه اختالفات میان
مخلوف و اسد ،مالی نیســت .هر چند که دو
طرف سعی میکنند آن را مالی نشان دهند.
این منابع ادعا کردهاند که «راز افزایش تنش»
میان مخلوف و اســد ،به نقش روسیه مربوط
میشود .مخلوف ،گفتوگوهای ویژه سیاسی را
افشا کرده و دیدگاه پدرش «محمد» و برادرش
«حافظ» را منتقل کرده است .پدر و برادر رامی،
هر دو در مسکو مقیم هستند.
برخی گزارشهــا حاکی از این اســت که در
روزهای اخیر ،دولت سوریه رسانهها و مؤسسات
خیریه وابسته به مخلوف را تعطیل و اموال او
را توقیف کرده است .العربی الجدید به نقل از
منابعی در ســوریه ادعا میکند این اختالفات
چند ماه پیش آغاز شــد؛ زمانی که روســیه
محتوای گفتوگوهایش بــا محمد مخلوف،
پدر رامی را به بشار اســد منتقل کرد .روسیه
همچنین ،از «مقاصد مخلوف برای دوران بعد
از اسد» پردهبرداری کرد .از آن زمان ،مشکالت
میان مخلوف و اسد آغاز شد .طبق ادعای منابع
العربی الجدید ،رامی مخلوف به خاطر مواضع
سیاسی خانوادهاش درباره آینده اسد تحت فشار
قرار گرفته است .خانواده مخلوف ،مواضعشان
درباره دوران بعد از اســد را به اطالع روســیه
رساندهاند.
العربی الجدید در ادامه از قول یک مقام دولتی
سوریه مدعی شد که روســیه تالش میکند
اموالش را از سوریه بگیرد و اخیرا ًاز سوریه حدود
سه میلیارد دالر ارز خارجی درخواست کرده
اســت که این دلیل دیگری برای تشدید فشار
مالی دولت بر مخلوف است.
به هر حال ،هنوز هیچ گزارش رسمی در سوریه
درباره ماجرای مخلوف منتشــر نشده است.
گزارشها دربــاره اختالفات سیاســی میان
خاندان مخلوف و اسد تأیید یا تکذیب نشدهاند.
این احتمال وجود دارد که دولت سوریه صرفاً
با هدف افزایش انضباط مالی و مقابله با فساد،
رویکرد جدیدی در مقابل بازرگانان متنفذ در
پیش گرفته اســت .با این حال ،رابطه مخلوف
و اســد عادی به نظر نمیرســد .ســادهترین
نشانه این امر ،قطع دسترسی مخلوف به اسد
است .اگر مخلوف به اســد دسترسی داشت،
احتماالً مجبور نمیشد که از طریق شبکههای
اجتماعی نزد اسد تظلمخواهی کند.

خط مرزی  ۲کره گلوله باران شد

دولت انگلیس خود را برای مرگ من آماده کرده بود

بازی و جناح بازی نیســت و مردم ســؤال
میکنند چه شــد که واژه مطلقه فقیه که
یادگار امام است در مجلس شورای اسالمی
حذف میشود .من فکر میکنم اینجا خفیف
کردن نظام جمهوری اسالمی است بگویید
چرا نظام مقدس جمهوری اسالمی حذف
شده اســت شــما برای کدام نظام دارید
قانونگذاری میکنیــد؟ ما چند جمهوری
اســامی داریم از جمله جمهوری اسالمی
افغانستان و پاکستان شــما طرفدار کدام

جمهوری اســامی هســتید .لذا دوستان
بگویند چرا نظام جمهوری اسالمی حذف
شــد؟ او درباره اثبات التزام عملی با اقرار و
عدم آن با حکم دادگاه بــه تخلفات مالی و
اخالقی نیز گفت :مگر محرمات فقط فساد
مالی و اخالقی است؟ تارک و کاهل صالت
باید کجا تشخیص داده شود؟
رحیمی :مجلــس را متهم به
ضدوالیت فقیه میکنید؟
علیرضا رحیمی نماینده مــردم تهران در

صدراعظم آلمان اعالم کرد:

واکنش به اخطار ادیانی گفت :من از آقای
ادیانــی تعجب میکنم چطــور مجلس را
به ضدوالیت فقیه متهــم میکنند آن هم
مجلسی که برای تصویب بودجه از رهبری
حکم حکومتی میگیرد یا مجلسی که در
قضیه بنزین کام ً
ال در میان میدان بود و هم
جناح راســت و هم چپ طرح سه فوریتی
آماده کرده بود ،اما به احترام و تمکین از نظر
رهبری از نگاه خود گذشت.
او ادامــه داد :اگر نگاهتان بــه نظام قانون

خانه ملت

سیاست

Policy

اساسی است همه چیز در آنجا آمده است.
اینکه میگویید منظورتان نظام جمهوری
اسالمی افغانستان اســت یا پاکستان این
توهین به مجلس و توهین به کسانی است
که به دنبال احقاق حق و اســتیفای حقوق
مردم است .واضح اســت که در اینجا نگاه
قانون اساســی و نظام جمهوری اســامی
است .رحیمی خطاب به ادیانی گفت :شما
علناً دارید مجلس را به ضدیت با والیت فقیه
محکوم میکنید .انقالبیترین مجلسی که
در گفتار و عمل محور بودن والیت فقیه را
اثبات کرده است و حتی از نگاه خود در مقابل
رهبری گذشــت .حال ممکن است برخی
آن را به بیعرضگی مجلــس تعبیر کنند.
او ادامه داد :کســانی که مخالف این طرح
هستید ،آقای ادیانی شما در جلسه گذشته
تعابیری داشتید که من آنها را اینجا پاسخ
نمیدهم ،اما مجددا ً جواب میدهم که مردم
با تفکر و نگاه شما آشنا شوند و مشخص شود
آیا این طرح هیبــت هیئتهای نظارتی را
میشکند؟!!
نصراله پژمانفر نماینده عضو جبهه پایداری
مشهد در پاســخ به علیرضا رحیمی گفت:
قانون باید صریح باشد من تعجب میکنم
از صحبتهایی که گفته میشود مانند اینکه
«ما در قانون اساسی همه چیز را داریم» ما
داریم قانون مینویسیم که همه چیز روشن
باشد .او همچنین گفت :دوستان نه افراط
کنیم نه تفریط بگذاریــم قضاوت مجلس
دهم با مردم است و مردم باید قضاوت کنند.
ما باید رفع ابهام کنیــم .در پایان اظهارات
موافقان و مخالفان ،بندهای یک الی شش
ماده  ۲۸قانون انتخابــات مجلس اصالح و
شــماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب
تغییر مییابد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس

واکسن ساخت اتحادیه اروپا برای کرونا قابل دسترس در سراسر جهان

مطهری :نظارت استصوابی را قبول ندارم

صدراعظم آلمان اعالم کرد ،واکسنی که اتحادیه اروپا قصد دارد برای کروناویروس تولید کند ،در تمام جهان در
دسترس مردم قرار خواهد گرفت .آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان و مقامات دیگر اتحادیه اروپا پیش از این درخواست
کرده بودند که مبلغ  ۷.۵میلیارد یورو برای تحقیقات و تولید واکسن و داروهای کووید ۱۹-جمعآوری شود.
دولت آلمان کمی قبل اعالم کرده بود که مرکل روز دوشــنبه به دعوت کمیسیون اروپا در کنفرانس کشورهای
اهداکننده برای مبارزه علیه شیوع ویروس کرونا شرکت خواهد کرد .مرکل در بیانیهای اظهار کرد :درباره چگونگی
تولید واکسن ،داروها و روشهای مناسب آزمایش برای تمام مردم جهان گفتوگو خواهد شد و آلمان مسئولیت این
کار را قبول کرده است .به گفته مرکل ،مبلغی در حدود هشت میلیارد یورو برای توسعه ساخت واکسن کروناویروس
کافی نیست و آلمان قصد دارد تا کمک مالی مهمی را به این تحقیقات اختصاص دهد .صدراعظم آلمان از این که
نهتنها دستگاههای دولتی در این فعالیت شرکت میکنند بلکه مؤسسات خصوصی ،تولیدکنندگان واکسن و دارو
نیز در آن حضور دارند ،استقبال کرد .مرکل همچنین تأکید کرد که آلمان قصد دارد تا همکاریهای نزدیکی با
سازمان جهانی بهداشت درباره ویروس کرونا داشته باشد.

نظارت استصوابی امر بدون مرزی نیست ،بلکه در چارچوب همین قانون باید اجرایی شود .عضو کمیسیون فرهنگی
مجلس گفت :نظارت استصوابی ،فرآیند بدون مرزی نیست .علی مطهری در جریان بررسی طرح اصالح برخی
قوانین در مورد انتخابات ریاست جمهوری ،مجلس شورای اسالمی و شوراهای اسالمی کشور در مخالفت با پیشنهاد
سیدعلی ادیانی مبنی بر حذف عبارت «طبق این قانون» از ماده دو طرح مذکور گفت :اگر ماده دو قابل حذف بود،
ما آن را در گزارش کمیسیون حذف میکردیم .براساس تفسیر شورای نگهبان از اصل  99قانون اساسی ،نظارت
شورای نگهبان بر انتخابات مختلف استصوابی بوده و شامل تمام مراحل اجرایی از جمله تأیید و ردصالحیتها
میشود ،بنابراین ما نمیتوانستیم این ماده را حذف کنیم .نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر و پردیس
در مجلس شورای اسالمی افزود :خواست بنده و بســیاری از نمایندگان حذف کلمه استصوابی در این ماده بود،
اما این تفسیر به امضای مرحوم آیتاله محمدی گیالنی در سال  78رسیده است .وی با بیان اینکه بنده نظارت
استصوابی را قبول ندارم ،اظهار کرد :نظارت استصوابی یعنی آنچه صواب و درست بوده و براساس اسناد و مدارک
است ،اما آنچه امروزه انجام میگیرد ،نظارت سلیقهای و گزاف است و به کشور آسیب می زند.

یکا
آمر

در اتهامی جدید ترامپ به مخالفانش تاخت

چین گاو شیرده دموکراتها!

راق
ع

نوری المالکی نسبت به طرحهای داعش در عراق هشدار داد

هوشیار باشید ،دشمن پشت دروازه است

رئیسجمهور آمریکا در ادامه کارزار گره زدن سیاست خارجی به داخلی آن هم با هدف پیروزی درانتخابات
 ،۲۰۲۰دموکراتها را به نفع بردن از همدستی با چین متهم کرد.
دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا که این روزها برای خالصی از قضاوت افکار عمومی به دلیل ناکامی در مهار
کرونا به دنبال مقصر جلوه دادن چین است ،بار دیگر در پیامی توئیتری به این کشور حمله کرد ،اما او که همزمان
به دنبال گرم کردن تنور انتخاباتی  ۲۰۲۰نیز هست؛ نه تنها چین را عامل شیوع کرونا جلوه میدهد بلکه مدعی
است این کشور از هیچ تالشــی برای ممانعت از پیروزی او فروگذار نمیکند .نکته جالبتر آنکه ذهن خالق
رئیسجمهور آمریکا از این هم پیشتر رفته و با آمیزش دو مقوله سیاست خارجی و داخلی ،سعی به باجخواهی
از رقبای دموکرات و همدست جلوه دادن آنها با چین در این اتهام فرضی دارد.
با دنبال کردن چنین نقشهای ،وی در توئیت جدید خود نوشت :دموکراتها مثل همیشه فقط دنبال دردسر
هستند .آنها حتی در مواقع بحرانی هیچ کار سازندهای نمیکنند .آنها نمیخواهند گاو شیردهشان -چین -را
برای این طاعون (کرونا) سرزنش کنند ،اما دکتر فائوچی قرار اســت خیلی زود در برابر مجلس سنا شهادت
دهد! این دموکراتهای بیکاره .گفتنی است؛ اشاره ترامپ به دکتر «آنتونی فائوچی» رئیس موسسه آلرژی و
بیماریهای عفونی آمریکاست به طور ضمنی پای او را از کنگره برید و مانع از حضور وی در جلسه استماعی شد
که قرار است این هفته از سوی یکی از کمیتههای مجلس نمایندگان آمریکا برگزار شود.

نوری المالکی رهبر فراکسیون «دولت قانون» در پارلمان عراق در توئیتی در صفحه شخصی خود،
نسبت به طرحهای گروه تروریستی «داعش» در شرایط حساس کنونی کشورش هشدار داد.
وی در این توئیت ،بر ضرورت ضعف و سستی نشان ندادن و هوشیار بودن نسبت به این طرحهای تروریستها
هشدار داده است .المالکی همچنین کشته شدن تعدادی از نیروهای عراقی در حمالت اخیر گروه تروریستی
داعش را تسلیت گفته و برای مجروحان این حادثه شفای عاجل خواســتار شده است .عناصر پراکنده گروه
تروریستی داعش در طول دو روز گذشته در مناطق مختلفی از عراق دست به تحرکات تروریستی تازه زدند که
مهمترین این تحرکات در استان «صالحالدین» در جمعه شب گذشته اتفاق افتاد و منجر به کشته شدن ۱۱
نیروی «الحشدالشعبی» و زخمی شدن  ۲۰تن دیگر شد .این گروه تروریستی در همین مدت در استان «دیاله»
نیز دست به حمله تروریستی زد که حاصل آن کشته شدن پنج تن از نیروهای امنیتی و زخمی شدن  ۱۰تن
دیگر شد .همچنین داعش قصد داشت تا از طریق بیابانهای استان «االنبار» به کربال حمله کند که با واکنش
به موقع نیروهای امنیتی با تحمل خساراتی در صفوف نیروهایش ناچار به فرار شد .تعدادی از رهبران سیاسی
عراق در واکنش به تحرکات اخیر داعش ،خواهان بازنگری در طرحهای امنیتی مقابله با این گروه تروریستی و
تقویت فعالیتهای اطالعاتی و کنترل مرزها و سرکوب هستههای خفته داعش شدهاند.

علی الریجانی رئیس مجلس که چند هفته پیش به ویروس کرونا مبتال شده بود ،بعد از طی دوران
قرنطینه و بهبودی در صحن مجلس حضور یافت .او پیش از حضور در صحن علنی ،برای ادای احترام
و قرائت فاتحه ،در آرامگاه شهدای گمنام حضور یافت.

سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران با حضور سرزده در
دانشگاه افسری امام علی(ع) ضمن تبریک روز معلم به استادان و فرماندهان ،از مراحل و روند آموزش
دانشجویان در شرایط بهداشتی فعلی و اماکن مختلف این دانشگاه بازدید کرد.

بین الملل

فشارها به آنکارا در حال افزایش است

مصائب اردوغان فرصتی
برای پوتین

دیپلماسی ایرانی :رجب طیب اردوغان،
رئیسجمهوری ترکیه که خود را به نوعی به
مثابه سلطانهای قدیمی کشورش میداند،
به بانک مرکزی دستور داده ارزش لیر ترکیه
را در برابر دالر ایاالت متحده حفظ کند و مانع
از کاهش بیشتر آن شود .همچنین به بانک
مرکزی گفته شده که اجازه افزایش نرخ بهره
را ندارد .اقتصاد باید به رشد خود ادامه دهد!
بدین ترتیب ،بانک مرکزی ترکیه تنها یک
گزینه پیش رو دارد .مجبور است همه ذخایر
ارز خارجی خود را برای خرید لیر موجود در
بازار آزاد صرف کند و اینگونه مانع کاهش
بیشتر ارزش آن شود ،اما متاسفانه این ذخایر
محدود هستند.
ِ
دست کمک ترکیه به همه دراز
است
سرعت از بین رفتن منابع ارز خارجی بانک
مرکزی ترکیه در واکنــش به کاهش ارزش
لیر این کشــور ،باال رفته است .کارشناسان
اقتصادی در بانک ســرمایهگذاری و تأمین
کننده خدمــات مالی کانادایــی «تیدی
ســکیوریتیز» بــرآورد کردهاند کــه بانک
مرکزی جمهوری ترکیــه این هفته بخش
اعظم منابع بینالمللی خالــص (داراییها
در تراز پرداختهــا یا همــان داراییهای
خارجی که تحت کنترل مقامات پولی کشور
هستند) را خرج کرده« :با توجه به روند فعلی،
برآورد ما این اســت که کل ذخایر خارجی
کشور حداکثر تا سومین هفته ماه سپتامبر
دوام آورد؛ اما این احتمال هــم وجود دارد
که هفته ســوم ماه ژوئیه دیگر چیزی از این
ذخایر باقی نمانده باشد .فکر میکنیم بانک
مرکزی جمهوری ترکیه نرخهــا را پیش از
آنکه همــه حائلها از بین برونــد ،به میزان
قابل توجهی افزایش خواهــد داد و احتماالً
تدابیر سختگیرانه کنترل سرمایه را به اجرا
خواهد گذاشت.
در صورت تحقق این سناریو ،همچنین این
احتمال وجود دارد که ترکیه درصدد کسب
حمایت چندجانبه برآید».
اقتصــاد پر رونــق و مقروض
آقای اردوغان
اقتصاد ترکیه در دوران ریاســت جمهوری
اردوغان بدهی زیادی باال آورده که بیشــتر
آن به دالر آمریکا اســت و باید با ارز خارجی
بازپرداخت شود .کاهش ارزش لیر ترکیه به
معنای دشوارتر شــدن بازپرداخت وامهای
خارجی اســت .نرخ بهره باالتر نیز بدهی را
برای مصرف کنندگان داخلی گرانتر میکند
و به کاهش تقاضای داخلی میانجامد .رونق
اقتصادی که اردوغان در چند سال گذشته
از طریق وام و بدهی مهندســی کرده است،
اکنون سقوط و بحران را در پی خواهد داشت.
این شــرایط احتماالً تمایــل اردوغان را به
ماجراجوییهای بیشتر در ســوریه و لیبی
کاهش خواهد داد .قطر که شــریک اصلی
اردوغان در این جرائم به شمار میرود ،اخیرا ً
مشکالت خاص خود را به دلیل کاهش قابل
توجه قیمت نفت در بازارهای جهانی داشته
است.
آخرین مرتبــه که لیر ترکیه تــا این اندازه
تحت فشــار بود ،اردوغان از قطر وام گرفت،
اما اکنون قطر خود برای حفظ شرایط موجود
اقتصادی مجبور اســت میلیاردها دالر وام
بگیرد.
این بدان معناست که صندوق بینالمللی پول
تنها جایی است که اردوغان میتواند از آن وام
بگیرد؛ اما وامهای صندوق بینالمللی پول با
شرایط دشواری اعطا میشوند و عمدتاً این
ایاالت متحده اســت که حرف آخر را درباره
آنها میزند .هیچ شــکی نیست که دولت
دونالد ترامپ شرایطی را برای اردوغان تعیین
خواهد کرد که اص ً
ال مطلوب او نخواهد بود.
سفره ترکیه برای روسیه پهن
شده است
همه ایــن اتفاقات به معنــای فرصتی برای
روسیه هســتند .این احتمال وجود دارد که
والدیمیر پوتین ،رئیسجمهوری روســیه،
دست یاری خود را به ســوی اردوغان دراز
کند و برای تحت کنترل درآوردن ســلطان
ترک ،چندین میلیارد دالر از ذخایر گسترده
خارجی روسیه به ترکیه وام دهد.
همه اینها تحوالتی جالب توجه در آینده نه
چندان دور را رقم خواهند زد!
منبع :راشا اینسایدر
مترجم :طال تسلیمی

