
 وزیر خارجه اتریش در مجمع عمومی سازمان ملل؛

خروج آمریکا از برجام اعتماد متقابل را تضعیف کرد

»کارین کنایسل« وزیر امور خارجه اتریش برجام را »نتیجه اقدامات چندجانبه« 
خواند و گفت »خروج یکی از طرف ها« از این توافقنامه »اعتماد متقابل را 

تضعیف کرده« و روند »اعتمادسازی« را مختل می کند.
در  کنایسل طی سخنانی  تودی،  راشا  از  نقل  به  ایرنا  یکشنبه  بامداد  گزارش  به 
هفتادوسومین مجمع عمومی سازمان ملل به نام آمریکا اشاره نکرد اما از خروج این 

کشور از برجام انتقاد کرد.
وزیر خارجه اتریش برجام را »نتیجه اقدامات بین المللی« و »مشمول نظام مستقل 
راست آزمایی« خواند که باید حفظ شود. وی گفت، وقتی یکی از طرف ها خارج می شود، 

»اعتماد مقابل تضعیف شده« و »اعتمادسازی« مختل می شود.
آمریکا 18 اردیبهشت از برجام خارج شد که این اقدام با مخالفت و اعتراض شدید 
طرف های دیگر برجام روبرو شد. برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام روز سه شنبه 23 
تیر 1394 در وین پایتخت اتریش بین ایران، اتحادیه اروپا و گروه 1+5 )شامل چین، 

فرانسه، روسیه، انگلیس، آمریکا و آلمان( منعقد شد.
کنایسل که حوزه تخصصی اش خاورمیانه است، در ادامه سخنرانی خود گفت که نفت 
علت اصلی مناقشه های این منطقه و سوریه تازه ترین قربانی این نزاع است. وی افزود، 
مرزهای کشورهایی که بعد از سقوط امپراتوری عثمانی ایجاد شدند، »بر اساس خطوط 

لوله« نفتی تعیین شد.
وزیر خارجه اتریش تاکید کرد که کشورش »آماده افزایش تعهدات انسان دوستانه 
خود« برای کمک به مردم یمن است. او بحران یمن را »بزرگترین تراژدی دوران ما« 

نامید.
کنایسل سخنرانی خود را با زبان عربی شروع کرد و سپس با سه زبان فرانسوی، 

اسپانیایی و انگلیسی نطق خود را ادامه داد.

آمریکا به شکست در افغانستان و تحریم چابهار اقرار کرد

آلیس ولز معاون وزیر خارجه آمریکا در آسیای مرکزی اعالم کرد: دولت دونالد 
ترامپ در برقراری صلح افغانستان، پیشرفت در تعامل با پاکستان و ادامه 

مذاکرات با مقامات هندی برای تحریم بندر چابهار ناامید شده است.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا، معاون وزیر خارجه آمریکا در یک نشست رسانه ای افزود: 
با وجود این ناامیدی ،آمریکا تأثیر تحریم های این کشور علیه تهران در خصوص بندر 
چابهار را مورد بررسی قرار خواهد داد و در باره موضوع چابهار، در فرایند بررسی روند 

اعمال تحریم  ها هستیم.
وی گفت: روند بازنگری در حال انجام است و ما نگرانی و عالقه مندی در زمینه افزایش 

صادرات به افغانستان و افزایش صادرات افغانستان به هند را بسیار جدی می  گیریم.
به گفته کارشناسان منطقه، اگر چه آمریکا در صدد تحریم کامل بندر چابهار است، اما 
از طرف دیگر با مخالفت شدید دولت های هند و افغانستان مواجه شده است و تا کنون 

در روند متقاعد کردن کشور هند برای تحریم بندر چابهار موفق نبوده است.
عالوه براین، در اوایل ماه جاری » جان بس « سفیر آمریکا در افغانستان طی مصاحبه 
ای عنوان کرده بود، اسالم آباد برای تردد کاالهای وارداتی هند به افغانستان از طریق 
کشور پاکستان موافقت کرده است که این ادعا بالفاصله توسط مقامات اسالم آباد تکذیب 

شد.
از آنجا که پاکستان برای سالیان متعدد اجازه ترانزیت کاالها از جنوب به شمال )هند 
به افغانستان( را نمی دهد و تنها به ترانزیت کاال از شمال به جنوب )افغانستان به هند( 
موافقت کرده است، رضایت پاکستان برای ادامه روند ترانزیت کاال می تواند در تحریم 

بندر چابهار ایران تاثیرگذار باشد.
همچنین هند در زمینه نگرانی از تحریم های آمریکا علیه ایران تنها نیست. در صورت 
لغو یا تاخیر این پروژه، منافع افغانستان نیز ممکن است به خطر بیافتد. بندر چابهار 
موجب دسترسی افغانستان به آبهای آزاد خواهد شد و این کشور امیدوار است بتواند از 

این طریق حجم تجارت خارجی خود را گسترش دهد.
صادرات به کشورهایی نظیر هند به افغانستان اجازه خواهد داد تا وابستگی خود به 

پاکستان را کاهش دهد.
آلیس ولز همچنین به ناامیدی دونالد ترامپ از پیشرفت در تعامل با پاکستان پرداخت 
و عنوان کرد، تحقق صلح در افغانستان تنها با همکاری پاکستان امکانپذیر است و اگر 
طالبان پای میز مذاکره حاضر شود، امنیت پایدار در افغانستان برقرار شده و پاکستان نیز 

باید نقش خود را در این زمینه ایفا کند.
معاون وزیر امور خارجه آمریکا گفت: واشنگتن حاضر است با دولت جدید پاکستان 
همکاری کند و از سخنان عمران خان در باره گسترش روابط خوب با همسایگان همچنین 
صلح در افغانستان حمایت می کنیم. وی افزود: تروریست ها در پاکستان، مخفیگاه امن 
دارند و برای برقراری صلح در افغانستان اقدام علیه این شبه نظامیان ضروری است 
همچنین آمریکا خواهان پایان جنگ های نیابتی در منطقه است و این موضوع فقط در 

صورت توافق درباره مدیریت مرز مشترک پاکستان و افغانستان امکانپذیر است.
آلیس ولز در پاسخ به پرسش مذاکرات صلح در افغانستان نیز گفت، این بسیار 
خوشایند است که دولت افغانستان و طالبان هر دو برای بدست آوردن صلح همکاری می 

کنند و ما نیز برای حضور در مذاکرات صلح با دولت افغانستان و طالبان آماده هستیم.
وی افزود، هیچ راه حل سیاسی بدون حضور نمایندگان مردم افغانستان و با حضور تنها 

اقشار خاصر در مذاکرات دست یافتنی نیست.
به گفته رسانه های آمریکایی، مقامات این کشور توانستند در تیرماه سال جاری اولین 

نشست مذاکرات صلح با نمایندگان طالبان در قطر داشته باشند.
اضافه بر این، یکی از مقام های ارشد گروه طالبان در قطر اعالم کرد: آنان تاکنون به  طور 

رسمی هیچ نامه ای را برای آغاز مذاکرات از سوی Hمریکا دریافت نکرده اند.
H این مقام گروه طالبان افزود: به  خاطر ایجاد فضای اعتماد در بخش مذاکرات صلح با

مریکا، واشنگتن باید نام رهبران این گروه را از فهرست سیاه حذف کند.
طالبان گذشته بارها گفت و گوهای صلح با دولت افغانستان را رد کرده و خواستار 

مذاکرات مستقیم با آمریکا بر سر پایان جنگ در این کشور شده بودند.

اجرای سازوکار ویژه که راهکار جدید اروپایی ها برای 
تعامل با جمهوری اسالمی ایران است عالوه بر آن که 
مالی  و  بانکی  تبادالت  و  تجارت  تداوم  و  برجام  حفظ 
تهران با جهان را امکان پذیر می کند به انزوای واشنگتن 
در قبال تصمیمات اتحادیه اروپا و طرف های برجام می 

انجامد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، خبرها حاکی از آن است که 
گروه 1+4 در پی ایجاد »سازوکار ویژه« برای حفظ برجام است؛ 
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 
در نیویورک درباره سازوکار ویژه گفت: اروپایی ها در چند ماه 
گذشته تالش وسیعی را انجام دادند و دست کم تاکنون هفت 
بانک مرکزی توافق کرده اند که راهکار ویژه مالی برای ارتباط 
با ایران ایجاد کنند و در آینده نیز این راهکار را به موسسه ای 

تبدیل کنند.
با توجه به این انتظار می رود عملیاتی شدن سازوکار ویژه 
عالوه بر بی تاثیر کردن نسبی تحریم های آمریکا علیه ایران، 
شرایط اقتصادی کنونی در کشور را تا اندازه ای بهبود بخشد، اما 
سازوکار ویژه چیست، چرا اتحادیه اروپا به همراه چین و روسیه 

در پی ایجاد سازوکار ویژه برآمده اند.
چرا ساز و کار ویژه

عدم پایبندی آمریکا به تعهدات خود و سنگ اندازی های پی 
در پی و تهدید های مکرر واشنگتن در مسیر اجرای برجام این 
گمانه را تقویت کرده بود که با خروج طرف آمریکایی، توافق 
هسته ای نابود شود، اما تالش طرف های دیگر برجام و جدیت 
آنها برای حفظ این توافق بین المللی، همه معادالت و پیش بینی 

های مخالفان برجام را بر هم زد.
ترامپ از هنگامه تبلیغات انتخاباتی و با آغاز دوره ریاست 
جمهوری، برجام را بدترین توافق تاریخ این کشور معرفی و 
تالش می کرد با تهدید، ارعاب و کارشکنی ایران را به خروج از 
این توافق وادار کند، اما موفق نشد و سرانجام با خروج از توافق 
هسته ای به عنوان یک توافق بین المللی در هجدهم اردیبهشت 
1397 )هشتم مه 2018( تهدید کرد که تحریم های سنگینی 
را علیه ایران اعمال کند؛ اقدامی که به رغم مخالفت های جهانی 
به ویژه از سوی اتحادیه اروپا، آثار آن بر اقتصاد و مروادات تجاری 

ایران با جهان انکار ناپذیر است.
با توجه به این موضوع و همچنین حمایت های جهانی از 
توافق هسته ای و اصرار و تاکید طرف های برجامی بر حفظ 
و پایبندی طرفین به تداوم، اتحادیه اروپایی به همراه چین و 
روسیه از ایجاد سازوکار ویژه ای برای بی تاثیر ساختن آثار 
تحریم های آمریکا درباره برجام خبر داده اند. سازوکاری که 
به گفته فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
برای تسهیل تجارت با ایران ایجاد شده و احتماال قبل از نوامبر 

اجرایی می شود.
سازوکار ویژه برای بی اثر کردن تحریم های آمریکا

این که سازوکار ویژه چیست و عملکرد آن به چه صورتی 
خواهد بود و چگونه تحریم های یک جانبه کاخ سفید را بی تاثیر 
می کند؛ بنابر اظهارات وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 

در باره سازوکار ویژه »این راهکار ویژه فقط برای اروپا نیست 
بلکه سایر کشورها و شرکت هایی است که با ایران تعامل مالی 
دارند تا بتوانند پول را به این حساب واریز کنند و هزینه های 
صادرات را نیز ازاین حساب برداشت کنند. این راهکار مفیدی 
است برای اینکه موسسات مالی که بیشتر با دالر کار می کنند 
و به خاطر کارکردنشان با دالر حتی در معامالت یورویی با ایران 
هم می توانند مورد تحریم آمریکا قرار گیرند، از فشار و تحریم 

آمریکا مصون بمانند.
ظریف همچنین با بیان این که »به نظرم راه کار خوبی برای 
از بین بردن یکی از ساز و کارهای تحمیلی آمریکا در حوزه 
بانکی است.« افزود: یعنی کار فقط با یورو انجام می شود و هیچ 

حضوری در بازارهای دالری و آمریکا ندارد.
در این میان مقامات آمریکایی همچون مایک پمپئو وزیر 
خارجه آمریکا ادعا می کنند که این اقدام کشورهای اروپایی 
از غیر سازنده ترین اقدامات قابل تصور برای صلح امنیت جهانی 
است؛ از سویی رییس جمهوری آمریکا هفته گذشته هشدار داده 
بود که »هر شخص یا موسسه ای که با تحریم های آمریکا علیه 
ایران همراهی نکند با پیامدهای وخیمی روبرو خواهد شد«؛ 
آمریکا ادعا کرده است که تصمیم دارد با تحریم های اقتصادی 
خود علیه ایران مانع تجارت کشرومان با کشورهای جهان شود.

با این حال گفته می شود که این سیستم بر خالف سوئیفت 
که درسطح بین المللی قابل پیگیری است تنها در اختیار اروپاست 

و مقامات آمریکایی نمی توانند معامالت آن را پیگیری کنند.
با توجه به اخبار و گزارش های منتشره از سوی رسانه ها؛ 

قرار است سازوکار ویژه در جریان اجرای تحریم های آمریکا علیه 
ایران، تجارت و تبادالت مالی و بانکی با تهران را امکان پذیر کند.

 دور زدن تحریم های ضد ایرانی آمریکا
سازوکار ویژه چنان که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
عنوان می کند به نوعی تامین کننده استقالل مالی اتحادیه 
اروپا است؛ موگرینی در حاشیه اجالس مجمع عمومی سازمان 
ملل در نیویورک و در پاسخ به این پرسش که آیا این سازوکار 
چالشی جدی برای دالر آمریکا به شمار می رود، گفت: »هنوز در 
مرحله آغازین کار )ابتکار عمل( هستیم، اما این ]فرض[ می تواند 
نتیجه چنین طرحی باشد. آنچه درباره آن مطمئن هستیم، این 
است که این سازوکار ایاالت متحده و سایر جهانیان را از میزان 

استقالل مالی ما شگفت زده خواهد کرد.«
او ضمن این که آمریکا را بزرگ ترین متحد اروپا دانست، افزود: 
»هیچ کشور دارای حاکمیت یا سازمانی نمی تواند بپذیرد که فرد 

دیگری به او بگوید مجاز است با چه کسی تجارت کند.«
این دیدگاه نیز مطرح شده که ممکن است این سازوکار ویژه 
عملی نشود، اما هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در حاشیه مجمع 
عمومی سازمان ملل به خبرنگاران گفت که »اتحادی قوی« با 
ایران برای به حداقل رساندن تاثیر تحریم های آمریکا وجود دارد.

وزیران خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان با همراهی چین و 
روسیه بر سر ایجاد سازوکار ویژه به منظور تسهیل روابط تجاری 
مجاز شرکت های اروپایی با ایران و دور زدن تحریم های آمریکا 

علیه ایران توافق کرده اند.
کشورهای اروپایی طرف برجام، اتحادیه اروپا به همراه چین و 

روسیه به دنبال ایجاد یک نهاد حقوقی-مالی جدید هستند تا به 
این وسیله امکان انجام معامالت مالی بین ایران و شرکت های 

نفتی و سایر فعالیت های تجاری را فراهم کند.
استفاده از »قانون مسدود کننده«، ابزار دیگری است که بنا به 
اعالم کمیسیون اتحادیه اروپا به منظور نجات برجام و محافظت 
از شرکت های اروپایی طرف تجارت با ایران در برابر تحریم های 

آمریکا؛ احتمال احیای دوباره آن وجود دارد.
این قانون شرکت های اروپایی را از پیروی از تحریم های یک 
جانبه آمریکا منع و این امکان را ایجاد می کند که با شکایت از 
ایاالت متحده یا افرادی که به واسطه تحریم آنها را متضرر کرده 
اند، غرامت دریافت کنند. همچنین این قانون رعایت تحریم های 
آمریکا علیه ایران را برای شرکت های اروپایی ممنوع می کند و 
شرکت هایی که این قانون را رعایت نکنند می توانند مجازات 

شوند.
تاکید و پافشار گروه 1+4 برای حفظ برجام و تالش ها و برنامه 
ریزی های آنان برای ایجاد سازوکار ویژه در راستای دور زدن 
تحریم های آمریکایی افزون بر ایجاد و تقویت و تداوم تعامالت 
تجاری ایران با جهان و حفظ نگرش مبت بین المللی به صلح 
آمیز بودن پرونده هسته ای کشور، به انزوای آمریکا در جامعه 
بین المللی می انجامد؛ انزوایی که با مخالفت اتحادیه اروپا با 
تصمیمات کاخ سفید از پیش ازخروج آمریکا از برجام آغاز شده 
و با ایجاد سازوکار و ویژه برای حفظ برجام و منافع تجاری ایران 
و همچنین تامین استقالل مالی اتحادیه اروپایی از تصمیمات 

آمریکا ادامه خواهد داشت.
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 ایران و روسیه باید تجارت با ارزهای ملی را آغاز کنند
عضو هیات رئیسه حزب حاکم روسیه واحد گفت: ایران و روسیه برای مقابله با تحریم های غربی تجارت با ارزهای ملی را به اجرا درآورند. »آلکساندر ژیلکین« که تا سه روز پیش به مدت 14 سال استاندار آستراخان بود روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا 

خاطرنشان کرد: تجارت با واحد پول ملی دو کشور باعث کاستن از فشار تحریم ها خواهد شد و من تحقق این مساله را امری مهم برای دو کشور می دانم. وی که به عنوان استاندار آستراخان به اکثر استان های ایران سفر کرده است در ادامه با اشاره به روابط 
خوب تجار ایران و آستراخان با یکدیگر اظهار داشت: تجار استراخان با استان های شمالی ایران ارتباط زیادی دارند و حجم مبادالت بازرگانی استان آستراخان با ایران در حال افزایش است و در نیم سال نخست امسال بطور قابل توجهی رشد کرده است.

اخبار گروه 1+4 در پی ایجاد »سازوکار ویژه« برای حفظ برجام است

 سازوکاری ویژه برای حفظ برجام

 آغاز دوران جدید در روابط ترکیه و آلمان پس از دو سال کشمکش

 سفر رسمی رجب طیب اردوغان به برلین و انجام دیدارهای مهم با رییس 
جمهوری و صدراعظم آلمان آغاز دوران جدیدی در روابط ترکیه و آلمان پس از 

دو سال کشمکش و تنش در مناسبات به شمار می رود.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا، اردوغان در جریان بازگشت از سفر هفتاد و سومین نشست 
مجمع عمومی سازمان ملل سه روز میهمان مقامات برلین بود تا روابط نه چندان مطلوب 
کشورش را با آلمان ترمیم کرده و همزمان با فاصله گرفتن از آمریکا، به دامان متحد دیرین 

خود در اروپا بازگردد.
روابط ترکیه و آلمان در دو سال اخیر در خصوص موضوعات مختلفی دچار چالش 
اساسی شد به طوری که طرفین اقدامات سختگیرانه ای را علیه همدیگر آغاز کرده و 

سخنان کم سابقه ای را بیان کردند.
ترکیه در دو سال گذشته به خصوص بعد از کودتای نافرجام 15 جوالی 2016)25 
تیرماه 1395( در پی پناهنده شدن تعدادی از عوامل و متهمان کودتا به برخی کشورهای 
اروپایی به رویارویی جدی با آلمان پرداخت و کشوری را که بسیاری آن را رهبر اتحادیه 

اروپا می دانند، آماج حمالت لفظی مقامات خود قرار داد.
این تنش بین ترکیه و آلمان در دو سال گذشته، تمام تالش آنکارا را برای پیوستن به 

اتحادیه اروپا ناکام گذاشت.
دولت آلمان نیز در دو سال گذشته همواره ترکیه را به نقض حقوق بشر، نادیده گرفتن 
ارزش های دموکراتیک و حاکمیت قانون متهم کرده و عمال در مقابل موضوعاتی از قبیل 
فعالیت گروه هایی مانند گولن و پ.ک.ک در خاک خود سیاست حمایتی و گاهی اوقات 

منفعالنه در پیش گرفت.
در انتخابات گذشته آلمان که سال گذشته و در اوج تنش بین برلین و آنکارا برگزار شد، 
رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه از شهروندان تُرک مقیم آلمان خواست که 

آنگال مرکل رای ندهند و با دشمن خواندن آلمان بر تیرگی روابط افزود.
ترکیه که اکنون در بدترین شرایط اقتصادی خود در 16 سال گذشته به سر می برد و 
روابط آنکارا ـ واشنگتن به عنوان دو متحد دیرین تیره شده، اردوغان در صدد است تا با 
تغییر لحن و تلطیف اظهارات ضد غربی و مخالفت با آلمان، راهکاری برای برون رفت از 

مشکالت کنونی اقتصادی کشور خود بیابد.
روابط ترکیه و آلمان در سالهای اخیر متاثر از وقایع و رویدادهای متعددی بوده و به 
همین جهت سفر اردوغان به برلین که گامی مهم برای حل این مسائل به شمار می رود، 

اهمیت مضاعفی یافته است.

اردوغان در این سفر از مقامات آلمان خواست تا با مخالفان دولت ترکیه با شدت بیشتری 
برخورد کند و با بیان این که بحران در روابط با آلمان را به فراموشی سپرد، اراده خود را برای 

عادی سازی مناسبات با آلمان نشان داد.
اردوغان که به دعوت فرانک والتر اشتاین مایر رئیس جمهوری آلمان به این کشور سفر 
کرده است، عالوه بر رییس جمهوری دو بار با آنگال مرکل صدراعظم آلمان دیدار و گفت 

و گو کرد.
کودتای نافرجام و متهمان متواری به آلمان

دولت آلمان هشت ماه پس از کودتای نافرجام 15 جوالی 2016)25 تیرماه 1395( 
ترکیه اعالم کرد که 136 دیپلمات و نظامی ترکیه و اعضای خانواده آنها پس از شکست 

کودتا از برلین درخواست پناهندگی کرده اند.
همچنین در همان ایام رسانه های آلمان اعالم کردند که نزدیک به 40 نفر از نظامیان 
ترکیه که مامور خدمت در پایگاههای ناتو در آلمان هستند، از دولت آلمان تقاضای 

پناهندگی کرده اند.
ترکیه به دنبال کودتا، شمار زیادی از وابستگان نظامی و نظامیان مامور خدمت در 
نهادهای ناتو را فراخواند و پاکسازی کرد و خواستار استرداد این نظامیان و دیپلمات ها به 
ترکیه شد ولی مقامات آلمان با استناد به ماده 16 قانون اساسی کشور خود در خصوص 
دفاع از حق پناهندگی پناهجویانی که با دالیل سیاسی تحت پیگرد هستند، از تحویل 

دیپلمات ها و نظامیان پناهنده به ترکیه خودداری کرد.
درخواست تحول و رد تقاضای ترکیه از سوی مقامات برلین همواره یک موضوع مهم در 

روابط دو کشور بوده است.
عالوه بر این ترکیه خواستار استرداد شمار دیگری از شهروندان خود را که به اتهام 
عضویت در گروه گولن و مشارکت مستقیم و غیرمستقیم در کودتای دو سال پیش این 
کشور مشارکت داشته و در آلمان حضور دارند، شده که این تقاضا نیز همواره با مخالفت 

دولت آلمان مواجه شده است.
عادل اوکسوز استاد دانشگاه از جمله مشهورترین این افراد است که گفته می شود از 
افراد نزدیک به فتح اهلل گولن متهم ردیف اول کودتای ترکیه بوده و مقامات آنکارا از آلمان 

خواسته اند که او را به دولت ترکیه مسترد کند.
ترکیه در گذشته فهرستی از افراد با نشانی دقیق و عکس آنها را که تروریست می داند، 
تحویل صدراعظم آلمان داده است ولی برخی منابع خبری این فهرست را شامل بیش از 

300 نفر و 200 انجمن، مدرسه و مؤسسه نزدیک به گروه گولن عنوان کردند
پیش از نیز رئیس سازمان اطالعات و امنیت ملی ترکیه)میت( در حاشیه کنفرانس 
امنیتی مونیخ، فهرستی از اسامی صدها نفر را که عضو گروه گولن خوانده شده و در آلمان 
ساکن هستند، به سرویس اطالعاتی آلمان تحویل داده است ولی پاسخی به درخواست 

تعقیب آنها داده نشد.
دولت ترکیه فتح اهلل گولن روحانی ساکن در پنسیلوانیای آمریکا و گروه منتسب به او را 

مسئول اصلی کودتای نافرجام 15 جوالی 2016 می داند.
عالوه بر این بازداشت جان دوندار گزارش نویس آلمانی در ترکیه به خاطر جاسوسی، 
افشای اسرار حکومتی و تبلیغ علیه دولت ترکیه و متواری شدن وی به آلمان پس از آزادی 
موقت به آلمان و درخواست دولت ترکیه برای استرداد وی از جمله عوامل تاثیرگذار در 

تیرگی روابط برلینـ  آنکارا بوده است.
دوندار به اتهام نگارش گزارشی درباره ارسال سالح از سوی نهادهای امنیتی ترکیه به 
سوریه به پنج سال و 10 ماه زندان محکوم شده و از دو سال پیش در آلمان به سر می برد.

در سفر جاری اردوغان به آلمان، دولت ترکیه از آلمان خواسته که عالوه بر دوندار، 68 
نفر دیگر از افراد تحت تعقیب نیز به ترکیه مسترد شود و روزنامه ینی آکیت ترکیه گزارش 
داده است که اردوغان سه روز پیش از دیدارش از آلمان، لیستی از نام افراد را برای مرکل 

فرستاده است.
همچنین روابط آلمان و ترکیه در دو سال گذشته افت و خیز شدیدی را تجربه کرده که 

یکی از علل آن بازداشت متعدد شهروندان آلمانی در ترکیه به دالیل سیاسی بوده است.
رسانه های آلمان اعالم کرده اند که در ایام پس از کودتا 35 شهروند آلمانی با اتهام 
سیاسی بازداشت شده اند و هنوز هم پنج نفر از اتباع آلمان در زندان های ترکیه به سر 

می برند.
پ.ک.ک جدی ترین و قدیمی ترین مشکل بین ترکیه و آلمان

دولت آنکارا حزب کارگران کردستان ترکیه )پ.ک.ک( را که از حدود 40 سال پیش 
شکل گرفته، جزو تشکیالت تروریستی می داند و در رایزنی های مستمری که با کشورهای 
اروپایی داشته، آنها را به قرار دادن این تشکیالت در فهرست گروه های تررویستی متقاعد 

کرده است.
با این حال بسیاری از اعضا و هواداران گروه پ.ک.ک به علت حضور پرشمار اتباع ترک 
در آلمان، در کشور آلمان ساکن هستند و دولت ترکیه همواره در تعقیب تعدادی از این 

افراد بوده و خواهان دستگیری و استرداد آنها به ترکیه شده است.
آمار دقیقی از همکاری دو کشور در خصوص استرداد اعضای پ.ک.ک به ترکیه منتشر 
نشده ولی شواهد نشان می دهد که در دو سال اخیر هیچ فردی به عنوان عضو پ.ک.ک 
از سوی آلمان به ترکیه مسترد نشده و همین امر خشم مقامات آنکارا را بر انگیخته است.

آنگال مرکل صدر اعظم آلمان در مصاحبه مطبوعاتی با اردوغان درباره روابط دو کشور 
گفت که این را می توانم بیان کنم که فعالیت در آلمان ممنوع شده است و مساله فعالیت 

گروه گولن را نیز بسیار جدی دنبال می کنیم.
اردوغان نیز با تاکید بر ممنوع شدن فعالیت گروه پ.ک.ک و گولن در آلمان گفت: ما 
در خصوص این دو گروه و سایر گروه های تروریستی از آلمان انتظارات بیشتری داریم و 

مواضعی که در این اواخر در این خصوص بیان شد، بسیار خوشحال کننده است.
وی با ادعای حضور هزاران عضو گروه پ.ک.ک در آلمان بیان کرد: صدها عضو گروه 
گولن نیز در آلمان هستند که با همکاری اطالعاتی دو کشور می توان برای استرداد این 

افراد تالش کرد چرا که میان ترکیه و آلمان توافقنامه استرداد مجرمین وجود دارد.

***مشکالت اقتصادی، اردوغان را مجبور به همکاری با آلمان کرد
آلمان و ترکیه شرکای مهم تجاری همدیگر محسوب می شوند به طوری که آلمان در 
ردیف مهمترین شرکای تجاری ترکیه قرار دارد و ساالنه بالغ بر 30 میلیارد دالر روابط 

تجاری بین دو کشور وجود دارد.
هم اکنون بالغ بر هفت هزار و 600 شرکت آلمانی در ترکیه فعال هستند و بخش اعظمی 

از سرمایه گذاری در ترکیه متعلق به اتباع و شرکت های آلمانی است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در سفر جاری خود در دیدار با مدیران 
شرکت ها و بانک های آلمانی تاکید کرد که سرمایه گذاری در ترکیه همواره برای صاحبان 
شرکتها سودآور بوده است. وی با تضمین سودآور بودن فعالیت سرمایه گذاری اتباع و 
شرکت های آلمانی در ترکیه گفت: راه برای همکاری دوطرفه باز است و اقتصاد ترکیه به 
رغم جوسازی ها، مسیر درستی را طی می کند. برات آلبایراک وزیر خزانه داری و دارایی 
ترکیه نیز که پیش از سفر اردوغان به آلمان سفر کرده بود، در دیدار با اوالف شولتس 
همتای آلمانی خود گفت که عصری جدیدی در روابط کشورش با آلمان و اتحادیه اروپا آغاز 
شده است و دو کشور روندی پرتنش را پشت سر گذاشته اند و باید اینک به آینده بنگرند.

پتر آلتمایر وزیر اقتصاد آلمان نیز در دیدار با وزیر ترک با بیان این که در گذشته هم دو 
طرف اوضاع سختی را تجربه کرده اند ولی با این وجود، پیوند میان دو طرف با بیش از 100 
سال دوستی و همکاری همچنان پابرجا مانده است، گفت که ترکیه بر مشکالت اقتصادی 

خود، از جمله سقوط ارزش لیر غلبه خواهد کرد.


