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بغداد از بازنگری روابط امنیتی با واشنگتن 
خبر داد 

خروج نظامیان شامل کردستان 
هم می شود!  

ســخنگوی عادل عبدالمهدی، فرمانده کل 
نیروهای مســلح عراق از وجود مذاکرات بین 
بغداد و واشنگتن جهت بازنگری در روابط امنیتی 
بین دو کشــور خبر داد. به گزارش روسیا الیوم، 
ســرتیپ عبدالکریم خلف، سخنگوی فرمانده 
کل نیروهای مسلح عراق اعالم کرد: دولت عراق 
درباره روابط امنیتی در حال مذاکره با آمریکاست 
و عراق مالحظات و طرح هایی در این زمینه دارد. 
وی خاطرنشــان کرد: عراق تالش خواهد کرد 
همه چیز متناسب با حاکمیت این کشور باشد 
و مذاکرات هنوز پایان نیافته است. پیشتر یک 
منبع دولتی عراقی به آر تی گفته بود، دو دولت 
عراق و آمریکا درباره آینده نیروهای آمریکایی 
در این کشور تماس هایی برقرار کرده اند و تمایل 
مشترک دو طرف به این است که مذاکرات شروع 
شوند برای ماه ها یا یک سال ادامه یابند. این منبع 
افزوده بود، یکی از طرح های موجود این اســت 
که ائتالف ناتو در عراق حضور داشــته و حضور 
نیروهای آمریکایی در قالب این ائتالف باشــد. 
عبدالکریم خلف همچنین گفت: عقب نشینی 
آمریکا از عراق شــامل کل خاک کشور از جمله 
اقلیم کردستان است. اظهارات بارزانی تند بود، 
او گفت که تصمیمی که پارلمان گرفته تصمیم 
خوبی نیست و کردها و ســنی ها در آن شرکت 
ندارند. عالوه بر این سابقه بدی است و از سوی 
شیعیان بدون مشورت با کردها و سنی ها اتخاذ 
شده است. این اقدام بسیار مهمی بود که بدون 
توافق اتخاذ شد و در نتیجه نقض قانون اساسی 
است. سخنگوی رســمی فرمانده کل نیروهای 
مســلح عراق گفت: حضور نیروهای آمریکایی 
بنا به یادداشتی اســت که به ســازمان ملل و 
شورای امنیت ارجاع داده شد و در آن درخواست 
تشکیل ائتالفی برای کمک به نیروهای عراقی 
در مقابله با داعش داده شــده و با این مســاله 
موافقت شده اســت. بعد از پیروزی بر داعش، 
عراق درخواست هایی را برای خروج این نیروها 
ارائه کرد. ابراهیم الجعفری، وزیر خارجه سابق 
عراق در یادداشتی خواهان پایان فعالیت ائتالف 
شد و تأکید کرد که عراق هیچ گونه تعهد مالی و 

سیاسی نداده است.

خلف گفت: تصمیم اخراج نیروهای خارجی 
یک تصمیم حاکمیتی اســت و شــامل تمامی 
خاک عراق از جمله اقلیم کردســتان می شود 
چراکه بخشــی از عراق است همانطور که اقلیم 
کردستان هیچ مشــکلی در این باره ندارد. در 
این راستا هشام الهاشــمی، کارشناس امنیتی 
و استراتژیک عراق گفت: عراق برای آمریکا یک 
منطقه مناســب برای منافعش در خاورمیانه 
اســت. عراق در صدر کشــورهای عربی است 
که کمک هــای آمریکایی دریافــت می کنند. 
به ۵.۲۸ میلیارد دســت یافته که ۸۹ درصد آن 
برای فعالیت های نظامی اســت. آمریکا منبع 
اصلی مسلح کردن ارتش عراق و دستگاه مبارزه 
با تروریسم و نیروهای پلیس فدرال و تجهیزات 
نظارت و جاسوســی بــرای ادارات اطالعات و 
امنیت ملی اســت. از ســوی دیگر، رعد هاشم، 
پژوهشگر سیاسی گفت: درخواست های اخراج 
نیروهــای آمریکایی فقط برای امروز نیســت 
بلکه هر روز با توجه به تحــوالت اوضاع امنیتی 
شــدت می گیرد. بعد از رخدادهای اخیر عراق 
و تالش ها بــرای سوءاســتفاده از آن به عنوان 
بخشی از نزاع آمریکا و ایران طرف های سیاسی 
و پارلمانی مجــددا خواهان اخــراج نیروهای 
آمریکایی شــده اند. وی گفت: کردها با توجه به 
خطر داعش موضع نهایی شان را اعالم کرده اند و 
مخالف خروج آمریکا هستند. نیچروان بارزانی، 
رئیس اقلیم کردستان عراق اخیرا گفت: سؤال 
اولی که باید به بررسی آن بپردازیم این است که 
چرا نیروهای آمریکایی اینجا هستند؟ آن ها بنا 
به درخواســت دولت عراق و با مشورت شورای 
امنیت اینجا هستند. ســؤال دوم این است که 
آیا اوضاع کنونی در عراق عقب نشینی نیروهای 
آمریکایی و نیروهای ائتالف را توجیه می کند؟ 
ما نگران هســتیم چراکه جواب این سؤاالت نه 
است. تمامی اطالعات نشان می دهند که داعش 
نیروهای خود را گردهــم آورده و حمالتی را به 

اهداف عراقی انجام می دهد.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 امضــای فاز نخســت قــرارداد 
تجاری میان ایــاالت متحده و چین 
با تمــام پســتی و بلندی های خود 
عملیاتی شــد و حاال همــه منتظر 
نتایج مثبت و مخرب آن هســتند. 
به رغم نظر بســیاری از اقتصاددانان 
و تحلیلگران حوزه اقتصاد سیاسی، 
باالخــره دو غول اقتصــادی پکن و 
واشنگتن روز چهارشنبه ۲۵ دی ماه 
مرحله اول توافق برای کاهش برخی 
از تعرفه های تجاری بین دو کشور را 
امضا کردنــد و همانگونه که ترامپ 
گفت، ایــن توافق اولیــه، به عنوان 
یک »دگرگونی« بنیادی در تجارت 
جهانی به حســاب می آید؛ چراکه 
جایگاه و پرستیژ دو کشور در اقتصاد 
جهانی به حدی مهــم، تاثیرگذار و 
حیاتی است که جنگ تجاری اخیر 
میان آنها باعث شد ارقام نجومی در 
دنیای اقتصاد و تجارت جابه جا شود 
و از سوی دیگر ضررهای ناشی از آن 
به حدی بود کــه پس لرزه های این 
منازعه تمام دنیــا را تحت تاثیر قرار 
داد؛ تا جایی که بســیاری از ناظران 
بین المللــی معتقدند جنگ تجاری 
میان دو کشــور، یک اشتباه بزرگ 

بود امــا این ترامپ بود کــه با پیش 
زمینه فکرِی اقتصادی به جنگ چین 
رفت. البته دونالد ترامپ، در مراسم 
امضای این توافق گفته است که ما با 
همکاری چین، به دنبال آن هستیم 
تا اشتباهات گذشته را اصالح کنیم و 
آینده عدالت اقتصادی و امنیت برای 
کارگران، کشاورزان و خانواده های 
آمریکایــی را رقم خواهیــم زد. اما 
آنچه کــه باعث می شــود عده ای از 
تحلیلگران و کارشناســان اقتصاد 
بین الملل به فــاز اول امضای توافق 
تجاری چین و آمریکا خوشــبینانه 
نگاه نکنند ادامــه تعرفه های آمریکا 
است. رئیس جمهوری آمریکا دقیقاً 
در همــان مراســم  و در گفت وگو با 
خبرنــگاران تاکید کــرد که تهدید 
برای اعمال تعرفــه ۲۵ درصدی بر 
۲۵۰ میلیارد دالر محصوالت چین 
تا زمان امضای مرحله دوم این توافق 
پابرجا خواهد ماند. ایــن اظهارات 
ترامپ دقیقاً باعث شــده تا همه به 
این فکر بیافتند کــه چه زمانی قرار 
است مجدداً شاهد درگیری تجاری 
میان دو غول اقتصادی جهان باشیم. 
واقعیت این است که ترامپ به دنبال 
آن است تا تهدید به افزایش تعرفه ها 
را به قوت خود )تا دقایق نهایی( زنده 
نگه دارد؛ چراکه در غیر این صورت 
کارتی برای اعمــال نفوذ در مذاکره 

با طــرف چینی نخواهد داشــت. او 
اساساً یک تاجر اســت که حاال وارد 
عرصه سیاست شده و علیرغم فقدان 
تجربه اش در مورد عالم سیاســت، 
طی چهار سال گذشته کاماًل متوجه 
پستی و بلندی های کشورداری شده 
اســت. به این جهت می بینیم که با 
وجود امضای توافق تجاری میان او 
و پکن، همچنان به دنبال آن اســت 
تا سایه جنگ تجاری را بر سر چین 

نگه دارد. 
تعهدات پکن در قبال 

واشنگتن
بدون شــک امضای یــک توافق 
)همانگونه که از نامش پیداســت( 
دو طرف یا بیشــتر را دربرمی گیرد. 
طرف دوم این توافــق اگرچه پکن 
)به عنوان قطب دوم اقتصاد جهانی( 
است اما به نظر می آید تعهداتی که 
آنها به آمریکایی ها داده اند به خوبی 
نشان می د هد که راهی جز پذیرش 
شــروط کاخ سفید نداشــته اند. در 
این میــان »لیو هی«، معــاون اول 
نخست وزیر چین در مراسم امضای 
توافق نامه تجاری، نامه »شی جین 
پینگ«، رئیس جمهــوری چین را 
قرائت کرد. در متن نامه آمده است 
که رئیس جمهوری چین از امضای 
این توافق به عنوان سرآغازی برای 
حل و فصل اختالف تجاری از طریق 

مذاکره یاد کرده اســت، اما اعداد و 
ارقام و برخی از مســائل پشت پرده 
پیام های دیگری را مخابره می کنند 
که حداقل از حیث شــکلی نشــان 
می دهد که آمریکا توانســته رقیب 
شرقی خود را آنطور که می خواهد )به 
صورت نسبی( در ریل معادالت خود 
راهبری کند. در بخــش اصلی این 
توافق، چین متعهد شــده است که 
بیش از ۲۰۰ میلیارد دالر محصوالت 
کشاورزی و دیگر کاالهای آمریکایی 
را تا سال ۲۰۲۱ خریداری کند. این 
رقم عالوه بــر ۱۸۶ میلیــارد دالر 
کاالی آمریکایی اســت که چین در 
ســال ۲۰۱۷ متعهد بــه خرید آنها 

شده است! 
نکته جالب این است که جزئیات 
این توافق تا حدود زیادی تغییر کرد 
و یکی از دالیل اعمال این تغییرات 

تحوالت عراق بود و همچنین حمله 
موشــکی ایران به پایگاه عین االسد 
آمریکا بود که در پاسخ به ترور سردار 
سلیمانی عملیاتی شــد. قبل از این 
تنش، پیتر ناوارو، مشاور تجاری کاخ 
ســفید در اوایل دی ماه سال جاری 
اعالم کــرده بود که توافــق با چین 
طی دو روز آینده به امضا می رســد 
اما تحوالت عراق باعث شد تا امضای 
این توافق حــدود دو هفته به تاخیر 
بیفتد. در این مــدت تیم اقتصادی 
ترامپ به دلیل ورود چین به اقتصاد 
عراق )خصوصاً حوزه انرژی و نفت( به 
گونه ای محیط عراق را امنیتی و ناامن 
کردنــد که پکن از ســرمایه گذاری 
در بغــداد منصــرف شــد و همین 
موضوع باعث شــد تــا آمریکایی ها 
نه تنهــا عقب نشــینی نکنند بلکه 
متــن توافــق و جزئیــات تعهدات 
چین را نیز تغییر دهند. بر اســاس 
آخرین تغییرات  و ســند منتشــر 
شده توســط کاخ ســفید تعهدات 
چین شامل خرید ۵۴ میلیارد دالر 
انرژی، ۷۸ میلیارد دالر محصوالت 
تولیدی، ۳۲ میلیــارد محصوالت 
کشاورزی و ۳۸ میلیارد دالر خدمات 
خواهــد بود. منظــور از محصوالت 
صنعتی؛ تجهیزات صنعتی، هواپیما، 
اتومبیل، تجهیــزات الکترونیکی، 
محصــوالت صنعت داروســازی و  
دستگاه های اپتیک و پزشکی است. 
برای محصــوالت کشــاورزی این 
رقم در ســال ۲۰۲۰ بایــد حداقل  
۱۲.۵ میلیارد دالر و در سال ۲۰۲۱ 
حداقل ۱۹.۵ میلیارد دالر باشــد. 
لیست محصوالت کشاورزی شامل 
غالت، گوشــت، غذاهــای دریایی 
ودانه های روغنی اســت. همچنین 
پیش بینــی می شــود چیــن در 
سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به ترتیب 
۱۸.۵ میلیــارد دالر و ۳۳.۹ میلیارد 
دالر منابع انــرژی در ایاالت متحده 
خریداری کند که شــامل گاز مایع، 
نفت خام، زغال سنگ و محصوالت 

نفتی هستند.
از ســوی دیگر لیو هی در مراسم 
امضای فاز نخســت توافــق چین و 
آمریکا اعالم کرد که شــرکت های 
چینی بر اســاس »شــرایط بازار« 
ساالنه ۴۰ میلیارد دالر محصوالت 
کشاورزی از ایاالت متحده خریداری 
می کنند؛ چراکه بر اســاس الگوی 

مصرِف چینی ها و جمعیت این کشور 
آنها با بحــران دائمی مــواد غذایی 
روبرو هستند و اگر سیلوها و ذخایر 
استراتژیک شــان خالی باشد یا به 
دلیل شرایط اقلیمی و جوی با مشکل 
تامین مواد غذایی روبرو شوند، بدون 
شک اوضاع پرجمعیت ترین کشور 
جهان در یک چشــم به هم زدن به 
بحران عمیق تبدیل می شــود. این 
درحالیســت که چین به دنبال آغاز 
جنــگ تعرفه ها با آمریــکا، قرارداد 
خرید سویا از برزیل را به امضا رسانده 
که آینده آن همچنان نامشــخص 

است. 
 ابهام در آینده 

رقابت دو غول اقتصادی 
این توافق در حالی پس از جنگ 
تجاری ۱۸ ماهه بین دو کشور امضا 
شد که هنوز برخی از اختالفات بین 
دو قدرت اصلی اقتصاد جهان حل و 
فصل نشده است. اگرچه واشنگتن و 
پکن معتقدند، پس از ماه ها مذاکره 
امضــای »مرحله اول« ایــن توافق 
گامی رو به جلو است اما باید متوجه 
بود که آمریکایی ها معتقدند، شکاف 
بزرگی در تراز تجاری دو کشور وجود 
دارد که غیرقابل قبول است و چین 
باید وارداتش از آمریــکا را افزایش 
دهد. این بدان معناســت که ترامپ 
با توســل به مدل خــود تاحدودی 
توانســت چین را با خواسته هایش 
هماهنگ کنــد و همیــن موضوع 
می توانــد در آســتانه انتخابــات 
ریاســت جمهوری ۲۰۲۰ ایــاالت 
متحده برای او یــک مولفه مثبت به 
حســاب بیاید؛ چراکه کاخ ســفید 
خواهــان اجرای فوری ایــن توافق 
اســت تا تاثیرات آن بر کشاورزان و 
صنعتگران ملموس شــود و بتواند 

آرای آنها را به صندوق خود بریزد. 

نگاهی به ابعاد فاز اول توافق تجاری چین و آمریکا 

آتش بِس موقت؟!
تحوالت عراق باعث شد 

امضای توافق حدود دو هفته 
به تاخیر بیافتد و در این 

مدت تیم اقتصادی ترامپ 
به دلیل ورود چین به اقتصاد 

عراق  به گونه ای محیط این 
کشور را ناامن کردند که 

پکن از سرمایه گذاری در 
بغداد منصرف شد

جایگاه و پرستیژ دو کشور 
چین و آمریکا در اقتصاد 

جهانی به حدی مهم، 
تاثیرگذار و حیاتی است که 

جنگ تجاری اخیر میان آنها 
باعث ایجاد ضررهایی شد 

که پس لرزه های آن تمام 
دنیا را تحت تاثیر قرار داد 

رهبر ائتالف آبی سفید رژیم صهیونیستی، بنیامین نتانیاهو را به باد انتقاد گرفت و اعالم کرد که وی صالحیت نخست وزیری 
را ندارد.  به گزارش النشره، بنی گانتس، رهبر ائتالف آبی و سفید رژیم صهیونیستی در صفحه کاربری خود در فیسبوک نوشت: 
بنیامین نتانیاهو، نخست ورزیر اسرائیل و رهبر حزب لیکود، شخص مناسبی برای تصدی پست نخست وزیری نیست. بنی گانتس 
همچنین تصریح کرد: هر شخصی که به دنبال سوء استفاده از امنیت اسرائیل برای آوردن 
کاهانیست ها )پیروان اندیشه ای افراطی در یهودی که معتقدند تمام عرب ها باید از اسرائیل 
بیرون رانده شوند( به کنست )پارلمان اسرائیل( است، برای تصدی پست نخست وزیری 
مناسب نیست. رهبر ائتالف آبی و سفید اسرائیل همچنین خاطرنشان کرد: هر شخصی 
که به دنبال تجارت با امنیت اسرائیل است و از پست و مقام خود برای پیشبرد فرصت های 

شخصی استفاده می کند، نمی تواند پست نخست وزیری را برعهده بگیرد.

خبر بازگشت سفیران کره شمالی در چین و سازمان ملل به کشورشــان در حالی روز گذشته )شنبه( مخابره شد که 
گمانه زنی ها درباره احتمال بازبینی اســتراتژی مذاکره اتمی پیونگ یانگ با ایاالت متحده شدت گرفته است. به گزارش 
خبرگزاری یونهاپ، جی جائه ریونگ، ســفیر پیونگ یانگ در چین و کیم سونگ، سفیر کره شمالی در سازمان ملل، پکن 
را امروز به مقصد پایتخت کره شمالی ترک گفتند. همچنین سفرای کره شمالی در 
آنگوال و سنگاپور در فرودگاه بین المللی پکن دیده شدند که نشان از نشست احتمالی 
هیئت های دیپلماتیک خارجی در پیونگ یانگ است. حدود ۱۰ دیپلمات دیگر کره 
شمالی نیز در کنار این سفرا در این پرواز حضور داشتند. هدف اصلی از سفر این افراد 
هنوز مشخص نیست اما این احتمال وجود دارد که کره شمالی می خواهد استراتژی 

مذاکره با آمریکا را در جریان دیدار با این سفیران مطرح کند.

بازگشت دسته جمعی سفیران کره شمالی به پیونگ یانگ بنی گانتس: نتانیاهو صالحیت نخست وزیری را ندارد

عربســتان به صورت مخفیانه به شهروندانش کمک 
کرده تا از پیگــرد قانونی بابت ارتــکاب جرایم جدی در 
آمریکا فرار کنند. به نوشــته روزنامه دیلــی میل، اداره 
تحقیقات فدرال آمریکا ) اف.بی.آی( در بولتنی جدیدی 
اعالم کرد که این تالش ها و کمکهای محرمانه برای نجات 
عربستان از شرمساری انجام شده است. اف.بی.آی نسبت 
به این اقدامات که ســالهای زیادی است انجام می شود، 
هشدار داده است. این افشاگری از سوی اف.بی.آی پس 
از آن انجام شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
قانونی را که از سوی رون ویدن، عضو کنگره ارائه شد،  امضا 
کرده است که بر اســاس آن، اف.بی. آی به صورت علنی 
آنچه را که درباره نقش احتمالی دولت عربستان در کمک 
به شهروندانش برای فرار از پیگرد در آمریکا وجود دارد، 
افشا می کند. در میان این افراد عبدالرحمن سمیر نورا، ۲۱ 

ساله است که چند هفته پیش از دادگاهش در ۲۰۱۷ بابت 
زیر گرفتن یک عابر پیاده به نام فالون اسمارت ناپدید شد. 
دولت عربستان تایید کرد که این شهروند سعودی هفت 
روز پس از ناپدید شدن به عربســتان برگشته است. این 
نخستین بار است که اف.بی.آی به این اقدامات مخفیانه از 

سوی یک کشور ثروتمند چون عربستان اذعان می کند.

رئیس جمهوری ترکیــه از اروپا خواســته برای پایان 
دادن به درگیری ها در لیبی از اقدامات آنکارا در این کشور 
حمایت کند.  رجب طیب اردوغان، رئیس جموری ترکیه 
در مطلبی برای مجله پولتیکو روز گذشته )شنبه( و پیش از 
نشست امروز در برلین که با هدف حل بحران لیبی برگزار 
می شود، نوشت: به یاد داشته باشید که اروپا کمترین تمایل 
برای حمایت نظامی از لیبی را داشت. راه رسیدن به صلح 
در لیبی از ترکیه می گذرد. در نشست امروز )یکشنبه( در 
برلین، آلمان و سازمان ملل قرار است طرف های درگیر در 
لیبی را به سمت توافق آتش بس و مکانیسم نظارت به عنوان 
گام نخست صلح در این کشور سوق دهند. ترکیه از دولت 
فایز الســراج در طرابلس حمایت می کند و خلیفه حفتر، 
فرمانده ارتش ملی لیبی در شــرق را کودتاچی می داند. 
رئیس جمهوری ترکیه در ادامه مطلب خود آورده اســت: 

ما نیروهای امنیتی لیبی را آموزش خواهیم داد و به آنها در 
مقابله با تروریسم،  قاچاق انسان و سایر تهدیدهای جدی 
علیه امنیت بین الملل کمک می کنیم. اردوغان ادامه داد، 
اگر دولت مشروع لیبی موفق شده تا گروه های شبه نظامی 
چون داعش و القاعده را براندازد، حتما می تواند راه مناسبی 

برای بازگشت ثبات بیابد. 

تالش عربستان برای فرار مجرمانش از چنگ اف.بی.آی اردوغان: راه صلح لیبی از ترکیه می گذرد

خبرخبر


