انزوای عربستان به دلیل اشتباهات منطقهای محمد بن سلمان
چند روز پیش عربســتان ســعودی توانســت
موشکهای گروه انصاراهلل یمن را که به سمت کاخ
الیمامه ،سکونتگاه رسمیسلمان بن عبدالعزیز،
پادشاه عربســتان در ریاض شــلیک شده بود را
رهگیری کند اما این حمله پاســخی به ویدئوی
سعودیها بود که در رسانههای اجتماعی منتشر
شد .این کلیپ ،حمله ساختگی عربستان و تغییر
حکومت در تهران را نمایش میداد .سیاستهای
خارجــی و منطقهای ضعیف و حســاب نشــده
عربستان جایگاه این کشور را تنزل داده و عربستان
ســعودی را به کشــوری فاقد احترام و به لحاظ
منطقهای منزوی تبدیل شود.
رویکرد تند عربستان سعودی در قبال کشورهایی

مانند قطر باعث شده که در میان سایر کشورهای
عضو سازمان همکاری اسالمیهراسی از عربستان
بهوجود بیاید و اکنون متحدان عربستان به دنبال
حامیان قدرتمند دیگــری در منطقه میگردند.
بهعنوان نمونه ،کویت که بهدنبال ایجاد و احیای
روابط و همکاریهای نظامیبا ترکیه است.
امیر کویــت که در کنفرانس ســازمان همکاری
اســامیدرباره قدس حضور داشت ،قطعا نگران
سیاســت خارجی عربستان است و همین توجیه
روابط نزدیکتر آن با ترکیه است .عمان یکی دیگر
از کشورهای سازمان همکاری اسالمیاست که
روابطش با ایران بهتر از ســایرین است .احتماال
آنها لزوم حرکت فوری به ســمت ترکیه را حس

نمیکنند اما همانطور که یک دیپلمات عمانی به
میدل ایست آی گفت ،ممکن است بهدنبال ارتقای
امنیت خود مقابل عربستان باشند.
ماجرای سعد حریری ،یکی از مهمترین اشتباهات
عربستان ســعودی بود .مقامات ریاض او را بهرغم
میــل باطنیاش در ریاض نگاه داشــتند و او را به
اســتعفا وادار کردند ،این اقدام عربستان به اتحاد
نخبگان سیاســی و جامعه لبنان علیه عربستان
منجر شد؛ بهگونهای که در تاریخ مناسبات میان
این دو کشــور بیســابقه بود .ریــاض همچنین
صبیح المصری ،میلیاردر اردنی را بهبهانه تحقیقات
فساد بازداشت کرد تا امان را برای پذیرش تصمیم
ترامپ درباره قدس تحت فشار قرار دهد.

دوشنبه  11دی 1396

اردن قطعا در نظر دارد از حلقه نزدیکان عربستان
خارج شــود و بــه ترکیه و حتی به ایران بســیار
نزدیکتر از قبل شود .بهصورت کلی ،قطر ،کویت،
عمان ،لبنان و اردن جزو کشــورهایی هستند که
درحال گذر از مدار عربســتان یا دور شدن از آن
هستند.
عربســتان با اقدامات اخیر خــود وجهه خودش
را در جهــان عرب و در میــان افکار عمومیعرب
بهشــدت تضعیف کرده اســت .جدا از مشارکت
عربستان در شــرایط انســانی فاجعهبار کنونی
در یمــن ،تحقــق بیاحترامیدر قبــال رهبری
عربستان در سراســر این منطقه حس میشود،
در اعتراضاتــی در غزه علیه تصمیم ترامپ درباره

جهــان
فـردا

قدس بهوقوع پیوست ،معترضان فلسطینی تصاویر
ترامپ و ملک ســلمان و ولیعهد عربســتان را به
آتش کشیدند.
عربستان اکنون با یک بحران داخلی روبهرو ست
و باید با مشــکل دیگری که رشــد حس ناامنی
اســت مقابله کند چرا که این موشــکها ممکن
است بار دیگر هم ریاض را هدف بگیرند و همگان
صدای آن را بشــنوند .سیاســتهای منطقهای
عربستان یک شکســت کامل بوده است و عمدتا
منجر به انزوای آن شده اســت .اگر عربستان در
همین مســیر بماند ،مسلما بیش از پیش منزوی
خواهد شد».
منبع :میدل ایستآی

cp@Jameefarda.com
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آینده عربستان در دستان محمد بنسلمان

ترکیه از اروپا دورتر میشود

آیااصالحاتساختاریشاهزاده
نتیجهایبرایعربستانداشتهاست؟

محمود فاضلی
تحلیلگر مسائل اروپا

کرستین کوتس آلریچسن
برگردان :عاطفه یعقوبی

چندماهپیشمحمدبنسلمانبهعنوانیکبازیگردر
صحنه قدرت ،بهطور آشکارا بسیاری از شاهزادگان
و مقامات رسمی و ارشد سعودی را فاسد اعالم کرد؛
بهگونهای کــه اکنون تمام اختیارات در دســتان
شاهزادههای جوان سعودی منسجم شده است.
امااینموضوعبههمینسادگینیست:درواقعدر21
ژوئن ،2017روزی که محمدبنسلمان به ولیعهدی
منصوب شد ،کسی نتوانست از بهقدرت رسیدن او
جلوگیری کند .تصرف قدرت محمدبنســلمان با
مرگ وزیر دفاع ،وزیر کشور و وزیر امور خارجه و نیز
خود عبداهلل بنعبدالعزیز که برای مدت طوالنی در
عربستان بر سر کار بودند ،ممکن شد.
زمانی که سلمان بن عبدالعزیز آلسعود در ژانویه
ســال  2015به قدرت رسید ،با چراغ سبزی نشان
داد که سلطنت او آخرین سلطنت پسران عبدالعزیز
خواهد بود و جانشینان او از نوههای موسسان این
سلطنت خواهند بود.
محمدبنسلمان با حمایتهای پدرش توانست با
تشــکیل کمیت ه امور اقتصاد و توسعه و همچنین
ســاختاربندی مجدد حاکمیت شرکت ملی نفت
ســعودی آرامکو؛ سیاســتهای نفتی ،اقتصادی
و دفاعــی را کنترل کنــد .اما این تمرکــ ِز اختیار
محمدبنسلمان ،بســیاری از پیروان رسوم خاص
عربستان سعودی را نگران کرده است .این شاهزاده
سعودی تالش میکند ،با اعالم خود بهعنوان فردی
معتدل در قرن  ،21درباره عربســتان سعودی که
پدربزرگش ایجاد کرده است تذکر دهد .او ممکن
است روزی این تعادل را سرمشق دیگران قرار دهد.
تغییرات ســازمانی در دولت عربستان در آوریل و
ژوئن  2017باعث شــد تا بسیاری از فرزندان نسل
سوم و چهارم از جمله نوهها و نتیجههای عبدالعزیز
خاندان سعودی بر سرکار بیایند .این موضوع قطعا
باعث شده تا مسیر پادشاهی در عربستان سعودی از
پیر ساالری تغییر پیدا کند.
اما ســوال اصلی برای ریاض این خواهد بود که آیا
شــاهزادگان جوان مانند پدران و پدر بزرگان خود
عمــل میکنند یا خیر .در ســال  2015زمانی که
محمدبنسلمان در  29ســالی بهعنوان وزیر دفاع

عکس :لوکا لوکاتلی
 /تایم

منصوب شد ،موجی از مخالفت بهپا شد .اما عموی
او زمانی که در سال  1963در همین پست بود فقط
 32سال داشــت و تا  48سالگی و زمان مرگش در
سال  2011در این پست باقی ماند.
محمدبنسلمان بهعنوان کســی که به تغییرات
دنیا پی برده است ،از حمایتهای گسترده جوانان
سعودی برخوردار بوده و از این مسئله بسیار راضی
است .پروژه بلندپروازانه «چشمانداز  »2030او که
در آن قرار است اقتصاد عربســتان از وابستگی به
نفت خارج شــود ،در بین افرادی که امید به ایجاد
شغلهایی مطابق با مختصههای حاصل از برنامهها
و پروژههــای دانشپژوهی که بــا بودجه دولت در
خارج از کشور انجام میشود ،بسیار محبوب شده

است .اما ســاختاربندی مجدد عربستان سعودی
با آنچه در این مقاله گفته شــده متفاوت بوده و در
عمل آنگونه که باید و شاید اجرا نشده است که یکی
از دالیل آن مخالفت با استخدام بیشتر سعودیها
در بخش خصوصی یا کاهش یارانه در بخش انرژی
است .بهرغم عقبه سیاسی و اقتصادی سعودیها؛
اگر کمپین ضد فساد منجر به بهبود چشماندازهای
کاری در عربســتان شود ،ممکن است یک حرکت
عامهپسند باشد.
سختگیریزیادمحمدبنسلمانبرسرفسادکهبرای
عموم سعودیها پیغام محبوبی محسوب میشود،
ممکن است در بین سرمایهگذاران بینالمللی که
ریسکهای تجارت در رژیم ســلطنتی را ارزیابی

میکنند ،آنچنان محبوب نباشد .تاکنون «برنامه
تغییر ملی» عربستان تا سال 2020بهعنوان طرحی
فوری برای تحقق سند چشمانداز  2030بازبینی و
اصالح شده است تا اهداف آن هر چه بیشتر شدنی
باشد .با اینکه در سند چشــمانداز  2030و «طرح
ســرمایهگذاریهای اولیه» تصویر برجستهای از
عربستان سعودی «جدید» پیشبینی شده است
اما درباره تغییــرات قانونی و نظاممند ،فرآیندهای
بودجه و مقدمات سیاسی که برای انجام تغییرات
ضروری هستند؛ جزئیات کمتری ارائه شده است.
بنابراین سرمایهگذاران بینالمللی که در چند ماه
گذشته بهدنبال «ســرمایهگذاریهای اولیه» در
ریاض هستند ،چشمان خود را به کمپین ضد فساد

و توقیف اموال مفسدین اقتصادی خواهند بست.
محمدبنسلمانبادادنپیغامهاییمبنیبرتمایلش
به حکمرانی بر آینده عربستان و تنظیم قوانین این
کشور ،در تالش است که فساد را در باالترین سطح
خود ریشــهکن کند .از آنجا که محمدبنســلمان
مدعی قدرت اســت ،جهان باید نظارهگر باشد که
آیا اصالحات او بهدرســتی انجام میپذیرد یا صرفا
مسئلهای سطحی و بیمایه است .حداقل این است
که تاکنون درگیریهای عربســتان در یمن و قطر
جوان بلند پرواز و سنگدلی
که حاصل تفکرات مرد
ِ
مانند محمدبنسلمان است ،منافع بسیار کمی را
در پی داشته است.
منبع:آتالنتیک
نگاه

پس از اعمال تحریمهای شدید سازمان ملل متحد

برنامه ترامپ برای کرهشمالی چیست؟
شهرزاد محمدی

دولت دونالد ترامپ درحال انجام قمار سختی در مقابل کرهشمالی
است .با وجود شناخت روسیه و چین بهعنوان قدرتهای رقیب
مشــخص نیســت که دونالد ترامپ چگونه میخواهد بحران
کرهشمالی را حل کند.
مسکو مدتهاست از واشــنگتن و پيونگيانگ خواسته است با
هدف کاهش تنشها و جلوگیری از جنگ بر سر برنامه موشکی و
هستهای کرهشمالي ،وارد مذاکره شوند .سرگئی الوروف وزير امور
خارجه روسيه بهتازگی اعالم کرد مسکو آماده تسهيل برگزاری
چنين مذاکراتی است.
وزیر امور خارجه روسیه همچنین به مسئله کرهشمالی و تقابل
احتمالی میان این کشــور و آمریکا اشــاره کرد و گفت :روسیه
هرگز تمایــل پیونگیانگ را برای تبدیل شــدن به یک قدرت
اتمی نمیپذیرد و میداند که اعمال فشار و محاصره کرهشمالی
خطری مشابه دارد .روســیه بهجای خط و نشان کشیدن برای
پیونگ یانگ و تالش برای مجازات کرهشمالی ،بهدنبال خلع سالح
اتمی شبهجزیره کره است .برخی از کشورهای حامی محاصره
کرهشــمالی باید بدانند که اجرای چنین اقدامی تنها باعث بروز
یک بحران بشری میشود.
اما ایاالت متحده و کرهشمالی روابط دیپلماتیک رسمی ندارند
و در ماههای اخیر تنش میان این کشــورها افزایش یافته است،
زیرا دولت کرهشمالی که بههیچیک از قوانین بینالمللی پایبند
نیستباوجوداعتراضهایبینالمللی،آزمایشهایموشکیخود
را ادامه میدهد .مسکو با وجود آنکه از کرهشمالی حمایت مستقم
نمیکند اما اعمال فشار بر پیونگ یانگ را نیز عاقالنه نمیداند.
دولت چین نیز درصدد کاهش تنشها میان آمریکا و کرهشمالی
است ،بعد از آنکه کرهشمالی واکنشی تند به آخرین تحریمهای
سازمان ملل نشان داد ،چین از همه کشورها خواست تالشهایی
ســازنده برای کاهش تنش در شــبهجزیره کره بهکار گیرند.
هوآ چونینــگ ،ســخنگوی وزارت خارجه چیــن گفت ،این

قطعنامه ســازمان ملل تحریمها علیه کرهشمالی را تقویت کرد
اما برای تاثیرگذاری بر مردم عادی ،مبادالت اقتصادی معمولی
و کمکهای انساندوســتانه نبود .او خواســتار استفاده از ابزار
صلحآمیز برای حل مسئله شــد و گفت همه طرفین باید برای
کاهش تنش اقدام کنند .وزارت خارجه چین از همه کشورهای
خواست در شرایط کنونی خویشتنداری کنند.
اما دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا کــه در رویکرد و رفتار او
تعادل چندانی بهچشم نمیخورد معتقد است آمریکا تا به امروز
تمامی گزینههای دیپلماتیک ،مالی و تحریم را علیه پیونگیانگ
بهکار گرفته ،تنها راه باقیمانده ،بهکارگرفتن تدابیر تند و شدید
است تا کرهشمالی به پای میز گفتوگو بیاید .این تدابیر میتواند
شــامل حمالت نظامی محــدود یا یک محاصــره فراگیر علیه
کرهشمالی باشد.
چندی پیش روزنامه دیلی تلگراف در گزارشی نوشت که آمریکا
درحال برنامهریزی برای حمله نظامی خونین به کرهشمالی است.
بن ریلی اسمیت ،نویسنده این گزارش مدعی شد که این روزنامه
به اطالعاتی دســت یافته است که نشان میدهد آمریکا درحال
برنامهریزی برای حمله به کرهشــمالی بــا هدف متوقف کردن
برنامههای تسلیحات هستهای و موشکی پیونگیانگ است.
منابــع آگاه به ایــن روزنامه گفتنــد ،کاخ ســفید در ماههای
اخیر با ناامیدی و ترس از اینکه دیپلماســی برای حل مســئله
کرهشمالی کارســاز نیســت ،آمادگیها را برای راهحل نظامی
«بهطور چشمگیر» تشدید کرده اســت .یکی از گزینهها ،نابود
کردن سایت آزمایش موشکی کرهشمالی قبل از استفاده پیونگ
یانگ از آن برای انجام آزمایشهای جدید است .انبارهای سالح
نیز ممکن است هدف قرار گیرد.
این امکان وجود دارد که نیروهای نظامی آمریکا به کیم جونگ
اون (رهبر کرهشــمالی) نشــان دهند که آمریکا در مورد توقف
پیشرفت بیشتر هستهای و ازسرگیری مذاکرات «جدی» است.
سه منبع -شامل دو مقام سابق آمریکایی آگاه از این مسئله و یک
مقام دولتی کاخ سفید -این موضوع را تأیید کردهاند که گزینههای
نظامی مطرح است.

منابــع آگاه همچنیــن گفتنــد« :پنتاگون تــاش میکند تا
گزینههایی را پیدا کند که بتواند علیه کرهشــمالی اقدام کند،
توجه آنها را جلب کند و به آنها نشان دهد که ما جدی هستیم».
بولتون :زودتر به کرهشمالی حمله کنید

جان بولتون ،نماینده اسبق آمریکا در سازمان ملل در یک نشست
در کارولینای شــمالی از دونالد ترامــپ ،رئیسجمهور آمریکا
خواست برای مقابله با تهدید کرهشمالی خیلی زود به این کشور
حمله نظامی کند .جان بولتون با اشاره به مذاکرات سالها قبل
با پیونگیانگ ،گفت :انجــام مذاکرات باعث توقف فعالیتهای
هستهای کرهشمالی نشده است و چین هم اقدامات الزم را برای
بازداشتن این کشــور از ادامه فعالیتهای تهدیدآمیزش انجام
نداده است .هیچکس نمیخواهد از اقدام نظامی علیه کرهشمالی
استفاده کند؛ زیرا این اقدام برای کرهجنوبی خطراتی را بهدنبال
دارد .هیچکس نمیخواهد وقوع چنین اتفاقی را شاهد باشد؛ اما
تهدیدی که کرهشــمالی برای آمریکا دارد ،از این نگرانیها هم
بیشتر است.
نماینده اسبق آمریکا ،در ســازمان ملل خاطرنشان کرد :یا باید
در انتظار حمله کرهشــمالی به خاک آمریکا باشیم و یا اقدامات
پیشگیرانه را برای بازداشتن این کشور از دستیابی به سالحهای
هستهای که میتواند خاک آمریکا را هدف قرار دهد ،بهکار گیریم.
من این را میگویم که مهمتریــن وظیفه رئیسجمهور آمریکا
حفاظت از مردم آمریکاست.
دیپلماسی یا جنگ؟

با این وجود وزیــر دفاع آمریکا رویکردی عاقالنهتر اتخاذ کرده و
گفته است که دیپلماتها در تالش برای حل بنبست هستهای
کرهشمالی هستند« .جیمز ماتیس» ،وزیر دفاع آمریکا خطاب به
نظامیان این کشور بدون پیشبینی جنگ علیه کرهشمالی ،گفت
دیپلماسی بهترین گزینه برای جلوگیری از جنگ است مشروط
بر اینکه پشتوانه این سخنان آمریکا نیروهای مسلح قدرتمند و
آماده باشند.

یادداشت

ماتیس همچنین در پاسخ به ســوالی درباره گزارشهای اخیر
در خصوص احتمال تخلیه خانوادههای پرســنل آمریکایی در
کرهجنوبی ،با بیان اینکه تخلیه شهروندان آمریکایی به اقتصاد
کرهجنوبی لطمه خواهد زد ،تاکید کرد درحالحاضر برنامهای
برای تخلیه این خانواهها وجود ندارد.
کرهشمالی:جنگ با آمریکا اجتنابناپذیر است

اما در آنســو نیز هیچ خبری از عقالنیت نیست ؛ کرهشمالی که
مدتهاست با آزمایشهای موشکی و هستهای خود همسایگانش
و جهان را تهدید میکند به اســتقبال جنگ با آمریکا رفته است
رسانههایکرهشمالیچندیپیشاعالمکردندکهوقوعیکجنگ
درشبهجزیرهکرهاکنونبیشتریکمسئله«چهوقت»استتاآنکه
موضوع «آیا» باشــد .وزارت خارجه کرهشمالی مانورهای نظامی
مشترک کرهجنوبی و ایاالت متحد آمریکا را تقبیح کرده و به شدت
از آن انتقاد کرده و گفته است که جنگ یک امر «ناگزیر» است.
این اظهارات به یک سخنگوی وزارت خارجه کرهشمالی ارجاع
شده است که از او نام برده نشده است .او گفته است که «اظهارات
جنگ طلبانه» مقامات ارشد ایاالت متحد آمریکا ،از جمله مایک
پمپئو ،رئیس ســازمان اطالعات مرکزی ایاالت متحد آمریکا
(سیایای) نشاندهنده تصمیم واشنگتن برای جنگ است.
پمپئو گفته است که کیمجونگ اون رهبر کرهشمالی آگاه نیست
که وضعیت او ،هم در داخل و هم در سطح بینالمللی چقدر ضعیف
است .سخنگوی کرهشمالی پمپئو را متهم به تحریک مستقیم
آن کشــور به دلیل «انتقاد گستاخانه از رهبری عالی ما که قلب
مردم است» نمود.
این مقام کرهشمالی گفته است که «مســئلهای که اکنون باقی
میماند این است که کی این جنگ به وقوع میپیوندد ».او افزوده
است« :ما آرزوی جنگ نداریم ،اما نباید خود را در برابر آن پنهان
کنیم ایاالت متحد آمریکا در مورد میزان تحمل ما ارزیابی درستی
ندارد و درحال روشن کردن آتش یک جنگ هستهای است .ایاالت
متحده مطمئنا با نیروی هستهای قدرتمند ما که پیوسته تقویت
میشود ،بهای گزافی خواهد پرداخت».

دولت دونالد
ترامپ درحال
انجام قمار
سختی در مقابل
کرهشمالی
است .با وجود
شناخت روسیه
و چین بهعنوان
قدرتهای
رقیب مشخص
نیست که دونالد
ترامپ چگونه
میخواهد
بحران
کرهشمالی را
حل کند

روزهای اخیر باردیگر از سوی اروپا عالئم منفی
برای عضویــت ترکیه در اتحادیــه اروپا اعالم
شده اســت .روابط آنکارا با کشورهای اتحادیه
اروپا بهدلیل دســتگیریهای پس از کودتای
 15جوالی  2016ترکیه و حمایت کشورهای
اروپایی از گروههای ترویســتی دوره پر تنشی
را ســپری میکنــد و شــاهد دور جدیدی از
بیاعتمادیهاست .سخنان اخیر وزیر خارجه
آلمان مبنی بر اینکه ترکیه هنــوز آماده ورود
به اتحادیه اروپا نیســت ،باردیگر نشان داد که
اختالف میان طرفین برای پیوستن آنکارا به این
اتحادیه همچنان ادامه دارد .این مقام آلمانی در
جدیدترین موضعگیری خود خواستار برقراری
شکلجدیدیازهمکاریباترکیهواوکراینشده
است .به اعتقاد او اگر ما بتوانیم قرارداد عاقالنهای
بابریتانیامنعقدکنیمکهروابطاینکشوربااروپا
را پس از برکسیت روشن کند ،این امر میتواند
الگویی برای ســایر کشورها از جمله اوکراین و
ترکیه باشد .به اعتقاد او یک امکان این است که
با آنکارا برای شکل جدیدی از اتحادیه گمرکی
تالش شــود ،اما این کار تاز زمانی که وضعیت
ترکیه تغییر نکند ،امکانپذیر نخواهد بود .طی
سالهای آینده نه میتواند عضویت ترکیه را در
اتحادیه اروپایی تصور کند و نه عضویت اوکراین
را .از اینرو ما باید بــه فکر گزینههای دیگری
برای همکاری نزدیکتر باشــیم .ترکیه مایل
است رابطه بهتری با اروپا داشته باشد و ما هم
خواستارچنینچیزیهستیم.بنابرایناتحادیه
اروپا باید بهدنبال راههای جایگزین برای تقویت
ارتباط با این کشورها باشد .آنکارا بهتازگی نشان
دادهاستکهعالقهمندبهبهبودروابطبابروکسل
است .درصورتیکه وضعیت ترکیه تغییر نکند
این مسئله غیرممکن است .ما خواهان اشکال
جایگزین برای همکاری قویتر با آنها هستیم.
چنینرویکردیازسویبروکسلمیتواندباعث
ایجادهمکاریهایجدیدوشکلگیریاتحادیه
مصرفکنندگان با آنکارا شــود .درحالحاضر
وضعیت در ترکیه باعث شــده اســت که این
کشور هنوز از عضویت در اتحادیه اروپا دور بماند.
صدراعظم اتریشنیزبا متهمکردن دولت آنکارا
به نقض حقوق بشــرمدعی است ترکیه هیچ
جایگاهی در اتحادیه اروپا ندارد و بهعلت رویه
سیاسیکهآنکارادرپیشگرفتهاست،نمیتواند
بهعضویتاتحادیهاروپادرآید.مادرترکیهشاهد
نقضجدیحقوقبشرونقضآشکارآزادیهای
اساسی هســتیم .بنابراین نمیپذیرم که اروپا
دست روی دست بگذارد و وانمود کند که گویی
هیچ اتفاقی نیفتاده است .ترکیه بهویژه با توجه
به سیاستهای سالیان اخیر ،هیچ جایگاهی در
اتحادیه اروپا نخواهد داشت و به عضویت این
اتحادیه در نخواهد آمد .بنابراین بهتر است روند
مذاکرات با آنکارا برای عضویت در اتحادیه اروپا
متوقف شــود .به اعتقاد او دولت ترکیه تالش
میکند تا با اعمال نفوذ بر جوامع ترکتبار در
کشــورهای اتریش و آلمان و دیگر کشورهای
اروپایی ،مانع از ادغام و همسانســازی آنها در
جوامع اروپایی شود .بهرغم مواضع منفی این
دو کشور علیه عضویت ترکیه ،اما مقامات آنکارا
از جمله وزیر امور اتحادیه اروپا این کشــور در
سخنان خود در پارلمان این کشور مدعی شد
ترکیه قصد نــدارد از روند عضویت در اتحادیه
اروپا صرف نظر کند و تاکنون تالش زیادی در
روند عضویت در اتحادیه اروپا انجام داده است
و ما به منافع ملی خود توجه میکنیم .اتحادیه
اروپــا در اوضاع کنونی بــا ثباتترین منطقه
نزدیک ترکیه اســت و ما مصمم هستیم که از
دستاوردهای دموکراتیک و اقتصادی اتحادیه
بهرهمند شویم .روند عضویت در اتحادیه اروپا
سیاستترکیهوهدفراهبردیاینکشوراست.
به اعتقاد آنکارا رویکردهای دولت جدید اتریش
در مخالفت با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا
تبعیضآمیز ،نژادپرستانه ،بیپایه و کوتهنظرانه
است و درصورت تحقق خواستههای اتریش،
وین دوستی آنکارا را از دســت داده و با اقدام
متقابل ترکیه مواجه خواهد شد .آنکارا اعتقاد
دارد مشکل اصلی میان ترکیه و اتحادیه اروپا
فقدان اعتماد میان دو طرف است و وقفههای
اخیر در مذاکرات میان ترکیه و اتحادیه اروپا به
طرفین ضربه میزند .از نگاه ترکها مشکالت
میان آنکارا و بروکسل به سه دسته کلی «موانع
موجود بر ســر راه عضویت ترکیه در اتحادیه
اروپا ،توافقنامههــای گمرکی میان دو طرف
و برداشــته شــدن روادید اتحادیه اروپا برای
شهروندان ترکیه» تقســیم میشود .ترکیه
تنها کشــور اروپایی خارج از مرزهای اتحادیه
اروپاست که موظف به رعایت قوانین گمرگی
در تعامالت تجاری خود با این اتحادیه است و
خواستار بازبینی در نظام گمرکی اتحادیه اروپا
در برابر ترکیه است.

