
ســياســت هــاي 
دكتر سيدرضا ميرطاهر

      دورنما
ــه   ن يا ا يت گر حما
اقتصادي دونالـــد 
ــديد  ــور امريكا كه بر افزايش ش ترامــپ رئيس جمه
تعرفه هاي تجاري مبتني است، باعث بروز جنگ تجاري 
بزرگي بين امريكا و چين از ژوئن 2018 شد. صندوق 
بين المللي پول در گزاري در سال 2019 اعالم كرد به 
ــه 10 تا 2۵ درصدي  دليل جنگ تجاري و اعمال تعرف
ــد  ــط امريكا و چين بر واردات كاال از يكديگر، رش توس
اقتصادي امريكا بين 0/3 تا 0/6 درصد و رشد اقتصادي 
چين بين 0/6 تا 1/۵ درصد كاهش يافته است. با توجه 
ــئله، واشنگتن و پكن  به خسارات قابل توجه اين مس
مذاكرات چند مرحله اي و بسيار دشواري را در ماه هاي 
اخير صورت دادند و درنهايت به توافقي براي پايان دادن 

به جنگ تجاري دست پيدا كردند. 
   توافق مرحله اول

ــكا و »ليو هي«  ــد ترامپ« رئيس جمهور امري »دونال
ــت وزير چين روز چهارشنبه 2۵دي  معاون اول نخس
ــاري ميان  ــت توافق تج ــه( مرحله نخس )1۵ ژانوي
واشنگتن و پكن را در كاخ سفيد امضا كردند. براساس 
اين توافق، چين طي يك دوره دو ساله 200 ميليارد 
ــا 201٧ از اياالت  ــه ب دالر كاالهاي اضافي در مقايس
ــم عالوه بر  ــرد. اين رق ــداري خواهد ك متحده خري
186ميليارد دالر كاالي امريكايي است كه چين در 
سال 201٧ متعهد به خريد آنها شده است در عوض، 
دولت امريكا از اعمال تعرفه هاي جديد روي كاالها و 
خدمات چيني چشمپوشي مي كند و همچنين نيمي 
ــپتامبر 2019 روي  ــده در اول س ــه اعمال ش از تعرف
120 ميليارد دالر كاالهاي وارداتي چيني را كاهش 
مي دهد. دونالد ترامپ از اين توافق اوليه به عنوان يك 
»دگرگوني« بنيادي در تجارت جهاني ياد كرد و گفت  
تهديد براي اعمال تعرفه 2۵درصدي بر 2۵0ميليارد 
ــاي مرحله دوم  ــوالت چيني تا زمان امض دالر محص
اين توافق پا برجا خواهد ماند. ترامپ گفت ما تهديد 
به افزايش تعرفه ها را همچنان پابرجا نگه مي داريم؛ 
چراكه در غير اين صورت كارتي براي اعمال نفوذ در 

مذاكره با طرف چيني نخواهيم داشت.
ــم در اين  ــت وزير چين ه  ليو هي، معاون اول نخس
ــي جينگ پينگ، رئيس جمهور چين  مراسم نامه ش
را قرائت كرد. رئيس جمهور چين از امضاي اين توافق 
به عنوان سرآغازي براي حل و فصل اختالف تجاري 
از طريق مذاكره ياد كرده است. توافقنامه  تجاري كه 
بين دونالد ترامپ و ليو هي معاون نخست وزير چين 
امضا شد، نتيجه جنگ تجاري و شايد به نوعي فرار رو 
ــور براي جلوگيري از بدتر شدن  به جلوي اين دو كش

اوضاع باشد. 
   جزئيات توافق

ــده است به برخي دغدغه هاي  در اين توافق  تالش ش
طرف امريكايي از جمله واردات كاالهاي كشاورزي و 
باز كردن بازار خدمات مالي چين پاسخ داده شود. طبق 
اين توافق، چين  طي يك دوره دو ساله، 200ميليارد 
دالر كاالي بيشتر نسبت به سال 201٧ ميالدي وارد 
ــش 100ميليارد  ــه اين به معناي كاه خواهد كرد ك
ــري تراز تجاري در هر سال خواهد بود. از  دالري كس
طرف ديگر امريكا نام چين را از فهرست كشورهايي 
كه نرخ ارز خود را دستكاري مي كنند حذف و اعمال 
ــرد. از اين  ــز تعليق خواهد ك ــاي قبلي را ني تعرفه ه
ــارد دالر آن به  200ميليارد دالر نزديك به 80ميلي
ــي امريكايي اختصاص خواهد  خريد كاالهاي صنعت
يافت. از هم اكنون شركت  هاي امريكايي مانند شركت 
ــاي قراردادهاي  ــازي بوئينگ خود را مهي هواپيماس
ــامل  جديد كرده اند. عالوه بر اين محصوالت فوق ش
ــكي، خودرو و تجهيزات صنعتي نيز  تجهيزات پزش
خواهد شد. در كنار اين، چين ۵0ميليارد دالر انرژي 
ــتري از امريكا خواهد خريد. اين خريدها شامل  بيش
ــن واردات دوباره  ــبك و همچني آغاز واردات نفت س
گاز مايع امريكا خواهد بود. اين امر موجب اميدواري 
ــتخراج نفت و  ــركت هاي انرژي فعال در حوزه اس ش
ــيل در اياالت هايي همچون تگزاس به عنوان  گاز ش

مناطق تحت نفوذ جمهوريخواهان خواهد شد. عالوه 
بر اين چيني ها در اين دو سال 32ميليارد دالر كاالي 
ــتر از امريكا خواهند خريد. با توجه به  كشاورزي بيش
ــال 201٧ نزديك به 28 ميليارد  اينكه امريكا در س
دالر كاالي كشاورزي به چين صادر كرده است، ميزان 
صادرات كاالهاي كشاورزي امريكا به اين كشور بين 
ــيد. چين به شدت  ۴0 تا ۵0 ميليارد دالر خواهد رس
ــت.  ــتي از امريكاس نيازمند واردات محصوالت گوش
ــت كه در چين  ــويا نيز از محصوالتي اس دانه هاي س
خواهان زيادي دارد و كشاورزان امريكايي اميدوارند 
ــال 2019 در بازار  ــد خود را در س بتوانند مازاد تولي
چين به فروش برسانند. به اين ترتيب توليدكنندگان 
ــنگين و محصوالت  ــوخت هاي فسيلي، صنايع س س
ــن توافق  تجاري  ــاورزي بزرگ ترين برندگان اي كش
ــتند. ترامپ اين توافق را به مثابه برگ برنده اي  هس
ــتيضاح وي را كليد  در مقابل دموكرات ها كه روند اس
زده اند ارائه كرده و اميدوار است تا بدين ترتيب آراي 
ــت جمهوري نوامبر در  بيشتري را درانتخابات رياس
مقابل رقيب دموكرات خود در 2020 به دست آورد. 

   آينده پر ابهام
اين توافق در حالي پس از جنگ تجاري 18ماهه بين 
ــد كه هنوز برخي اختالفات بين دو  دو كشور امضا ش
ــده است.  قدرت اصلي اقتصاد جهان حل و فصل نش
دو طرف تأكيد كرده اند پس از ماه ها مذاكره، امضاي 
مرحله اول اين توافق گامي به جلو است. توافق مذكور 
ــت آغازگر مرحله اي جديد در مذاكرات  تنها قرار اس
ــائل مهمي مانند  تجاري و اقتصادي باشد. هنوز مس
تكليف مسئله مالكيت معنوي شركت هاي امريكايي 

در چين باقي مانده است. چين همچنان در مقابل دادن 
آزادي به شركت هاي امريكايي براي شكايت از شركاي 
ــي رايت مقاومت  ــاره عدم رعايت كپ چيني خود درب
ــي سايبري شامل  مي كند. مسئله امنيت و جاسوس
جاسوسي صنعتي نيز از مشكالت پيچيده در روابط دو 
كشور است. پكن حفظ امنيت سايبري و حق حاكميت 
خود را خط قرمز چين در مذاكرات دوجانبه مي داند و 
امريكايي ها نيز به دنبال اين هستند تا تضمين جدي 
ــدن موارد متعدد جاسوسي صنعتي  در باره تكرار نش
از طريق حمالت سايبري به بخش تجاري و صنعتي 
امريكا داشته باشند. عالوه بر اين يارانه هاي گسترده 
ــور نيز به شدت مورد اعتراض  چين بر صنايع اين كش
ــم به نتيجه  ــرار دارد. به طور حت ــي ق طرف امريكاي
رساندن مرحله دوم مذاكرات چالش برانگيزتر از مرحله 
اول آن است و اختالفات و تنش هاي سياسي، امنيتي و 
ژئوپلتيكي مانند تقابل نظامي دو كشور در درياي چين 
جنوبي و تالش پكن براي تبديل شدن به يك ابرقدرت 
دريايي از طريق ايجاد شش ناو گروه هواپيمابر ضربتي 

بر آن تأثير خواهد نهاد. 
   واقعيت اقتصاد امريكا

دولت ترامپ مدعي است شكاف بزرگي در تراز تجاري 
دو كشور وجود دارد كه غيرقابل قبول است و چين بايد 
وارداتش از امريكا را افزايش دهد. جنگ تجاري بين 
امريكا و چين موجب خسارت صدها ميليارد دالري 
بر زنجيره توليد كاال، آشفتگي بازارهاي مالي، اختالل 
ــد اقتصادي  ــاي عرضه و كند كردن رش در زنجيره ه
ــت. ترامپ در عين حال در توئيت ها و  جهان شده اس
سخنراني هاي خود مدعي خسارت هاي عظيم چين در 
جنگ تجاري با امريكا و در واقع پيروزي واشنگتن در 
اين تقابل تجاري دوجانبه شده بود. وي عامدانه تالش 
كرد تا ضمن پنهان كردن خسارات قابل توجه امريكا 
در اين جنگ تجاري به ويژه براي بخش كشاورزي اين 
ــور، اينگونه وانمود كند اين چيني ها هستند كه  كش
بازنده نهايي اين نبرد بزرگ تجاري بوده اند. با اين حال 
ــان مي دهد كه كسري تراز تجاري  نگاهي به آمار نش
ــال هاي زمامداري ترامپ نيز رو به  امريكا حتي در س
افزايش بوده است. كسري تجاري امريكا در 9 ماه اول 
ــال 2019 همچنان افزايش يافته است و به رقمي  س
نزديك به ۵00ميليارد دالر رسيده كه نشان مي دهد 
ــي ترامپ را  ــكا اثر مطلوب ادعاي جنگ تجاري امري
نداشته است. دليل اين مسئله تا حد زيادي به رفتار 
مصرف كنندگان امريكايي برمي گردد كه ولع مصرف 
دارند و به همين دليل لقب پر مصرف ترين مردم دنيا 

ــا و محصوالت ارزان  را حمل مي كنند. طبيعتاً كااله
قيمت چيني كه با كيفيت مدنظر امريكايي ها به اين 
ــود جاذبه فراواني براي آنها دارد.  كشور صادر مي ش
ــكا نتوانند اين رفتار  ــي كه مردم امري در واقع تا زمان
ــواره ميزان واردات  اقتصادي خود را تغيير دهند هم
امريكا نه فقط از چين بلكه از ديگر كشورها بيشتر از 
صادرات بوده و معضل كسري تراز تجاري اين كشور 

حل نخواهد شد. 
مسئله ديگري كه در پي اين توافق جلب توجه مي كند 
تداوم رفتار خصمانه واشنگتن در قبال پكن است كه 
ــر تهديدآميزي از چين  همواره تالش مي كند تصوي
ــا بدين ترتيب به  ــيم كند ت در عرصه بين المللي ترس
ــزرگ اقتصادي  ــال اين قدرت ب اقدامات خود در قب
ــد. در اين زمينه تنها ساعاتي بعد از  مشروعيت بخش
امضاي مرحله اول توافق تجاري ميان واشنگتن و پكن، 
گروهي از سناتورهاي امريكايي از دو حزب دموكرات 
و جمهوريخواه پيش نويس قطعنامه اي را به سنا ارائه 
كردند كه بر اساس آن تحريم هايي عليه مقامات چيني 
ــي چيني االصل از چين  كه مانع خروج چند امريكاي
ــت. اين مسئله نشان  ــوند، پيش بيني شده اس مي ش
ــنگتن در قبال ديگر كشورها فقط زبان  مي دهد واش

تهديد و اعمال زور و تحريم را به كار مي برد. 
  جمع بندي 

ــي،  اختالفات بين امريكا و چين ابعاد مختلف سياس
ــتراتژيك  ــادي، نظامي و امنيتي و اس تجاري و اقتص
ــه عنوان يك  ــنگتن از چين ب ــرد. واش را دربرمي گي
ــب ياد و بر مقابله  رقيب اصلي و قدرت تجديدنظرطل
ــت. در  ــات آن تأكيد كرده اس ــت ها و اقدام با سياس
ــيه از مخالفان اصلي رويكرد  مقابل چين همراه روس
ــائل جهاني بوده  يكجانبه گرايانه ترامپ در قبال مس
ــاري رئيس جمهور  ــن رويكرد تج و در عين حال پك
امريكا را كه مبتني بر حمايت گرايي اقتصادي است، 
به شدت مورد انتقاد قرار داده است. مهم ترين اختالف 
واشنگتن و پكن اكنون بر توسعه نظامي چين و تالش 
پكن بر افزايش هژموني خود در درياي چين جنوبي 
ــت. اكنون  ــده اس ــرقي چين متمركز ش و درياي ش
امريكا با سوءاستفاده از ناآرامي ها در هنگ كنگ و نيز 
مسئله اتباع امريكايي چيني االصل كه در چين به سر 
مي برند، قصد دارد از اين مسائل نه فقط براي مداخله 
در امور داخلي چين استفاده كند، بلكه از آن به مثابه 
ــاري عليه پكن براي وادار كردن آن به قبول  ابزار فش
خواسته هاي زياده طلبانه واشنگتن به ويژه در مسائل 

تجاري، امنيتي و نظامي بهره برداري نمايد. 
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كنفرانس و نشست 
سيدنعمت اهلل عبدالرحيم زاده

      رویکرد
براي پايان دادن به 
خشونت ها در ليبي 
در اين سال هاي متمادي بعد از سرنگوني معمر قذافي ادامه 
داشته است اما هر كنفرانس و نشستي به جاي اينكه نقطه 
ــروعي براي دور  ــد، خود نقطه ش پاياني بر خشونت ها باش
ــه برلين،  ــت. حاال نوبت ب ــونت ها بوده اس جديدي از خش
پايتخت آلمان رسيد تا با تشكيل كنفرانس ديگري و دعوت 
از 12 كشور و چندين سازمان بين المللي فرصتي براي پايان 
دادن به بحران ليبي فراهم كند. سؤال اينجاست كه ابتكار 
آلماني مي تواند آبي بر آتش تقريباً 9ساله ليبي بريزد؟ تجربه 
قبل، ريشه هاي بحران و حتي بيانيه  پاياني اين كنفرانس از 
جمله مواردي هستند كه با توجه به آنها نمي توان اميدي به 
ــراً هر دو طرف  ــت و با وجود اينكه ظاه اين كنفرانس داش
ــه پاياني حمايت  ــي آنها از بياني درگيري و حاميان  خارج
كرده اند اما بعيد به نظر مي رسد تغيير قابل توجهي در بحران 

ليبي به وجود آيد تا چه رسد كه اين بحران پايان گيرد. 
  طنز تلخ

انقالب ليبي در 2011 در اوج بهار عربي شكل گرفت اما روند 
آن بر خالف انقالب هايي بود كه همان سال در كشورهاي دو 
سوي ليبي يعني تونس و مصر اتفاق افتاده بودند. انقالبيون 
ــونت باري را تجربه  ليبي بر خالف تونس و مصر انقالب خش
كردند و بعد معلوم شد كه تنها نقطه مشترك آنها سرنگوني 
ــن در هر چيزي با يكديگر اختالف نظر  قذافي بود و غير از اي
ــال انواع  ــد ليبي در اين 9 س دارند. اختالف نظرها باعث ش
ــوازي با يكديگر را تجربه  دولت ها، پارلمان ها و ارتش هاي م
كند تا اينكه فردي از جنس خود قذافي به نام خليفه بلقاسم 
حفتر ظهور كرد. او توانست نظاميان سابق ليبي را دور خود 
جمع كند و با حمايت مثلث عربي متشكل از مصر، عربستان 
ــي را از 201۴ به اين  ــعودي و امارات متحده عربي، جنگ س
ــو عليه دولت وفاق ملي در طرابلس، پايتخت ليبي به راه  س
بيندازد. شايد اين طنز تلخ تاريخ باشد كه سرنوشت ليبي به 
دست همان كسي رقم بخورد كه زماني افراطي تر از سرهنگ 
ــت او و قدرت گرفتنش به  قذافي بود و همه مي دانند بازگش
ــت همان قدرت مطلقه اي است كه زماني در  معناي بازگش
دست قذافي بود. شايد خيلي از انقالبيون 2011 زماني كه در 
طرابلس وارد كاخ قذافي مي شدند هيچ گاه تصور نمي كردند 
ــردي همانند قذافي  انقالب آنها در نهايت جاده صاف كن ف

باشد و راه را براي به قدرت رسيدن او باز كند. 
   اختالفات ريشه دار

ــته زماني كه نيروهاي  روزنامه عربي راي اليوم آوريل گذش
ــر مقاله خود  ــيده بودند، در س حفتر به دروازه طرابلس رس
ــت فايز السراج  جنگ بين حفتر و دولت وفاق ملي به رياس
را جنگي بين شبكه الجزيره به عنوان نماينده محور ائتالفي 
قطر- تركيه با شبكه العربيه به عنوان نماينده ائتالف سه گانه 
عربستان، مصر و امارات دانست. اين تعبير راي اليوم از بحران 
ــو و وجوه  ليبي گوياي دو وجه داخلي و خارجي آن از يكس
نرم افزاري و سخت افزاري آن از سوي ديگر است. به عبارت 
ديگر، راي اليوم در اين توصيف از جنگ ليبي نشان داد كه آن 
تنها يك بحران داخلي و بين دو جناح رقيب نيست، بلكه اين 
دو جناح نماينده دو جريان در منطقه هستند كه به نيابت از 
اين دو جريان با يكديگر مي جنگند به اين اميد كه با شكست 
طرف مقابل، ليبي را در طرف جريان حامي خود قرار دهند. 
همچنان كه شبكه الجزيره به عنوان بلندگوي محور ائتالف 
ــت و تبليغات خود را متمركز بر دولت وفاق ملي  دوگانه اس
كرده است در مقابل، العربيه و رسانه هاي همسو با آن متمركز 
بر جناح حفتر هستند. اين دسته بندي وقتي شكل حادي به 
خود گرفت كه تركيه فعال تر از گذشته وارد ماجراي ليبي شد 
و پارلمان اين كشور در 2 ژانويه مجوز اعزام نيروي نظامي به 
ــور داد. گفته مي شود تركيه قبل از  ليبي را به دولت اين كش
اين مجوز هم تعدادي از نيروهاي سوري تحت حمايت خود 
ــتاده بود تا در كنار نيروهاي دولت وفاق ملي  را به ليبي فرس
با نيروهاي حفتر بجنگند اما مجوز پارلمان ابعاد وسيع تري 
ــكي  را براي مداخله تركيه در ليبي ايجاد كرده بود. هيچ ش
نيست كه ورود ارتش تركيه به ليبي مي توانست موازنه قدرت 
ــدت به نفع دولت وفاق ملي تغيير دهد و چه بسا اين  را به ش
دولت مي توانست با كمك ارتش تركيه، نيروهاي ارتش ملي 
ــش غربي ليبي عقب  ــت كم از بخ به فرماندهي حفتر را دس
براند و حتي شايد حوزه هاي نفتي استراتژيك در شرق را هم 
به كنترل خود درآورد. از سوي ديگر، ورود مستقيم تركيه به 
بحران ليبي زنگ خطر را هم براي مصر و دو متحد ديگرش 
ــا كه به اندازه كافي با  به صدا درآورد و هم براي اتحاديه اروپ

تركيه مشكالتي دارد. اتحاديه اروپا به تازگي تركيه را به خاطر 
اقدامات اكتشافي و بهره برداري از منابع گازي قبرس جنوبي 
تحريم كرده است و بر اساس آن ٧۵درصد از كمك هاي مالي 
خود را به تركيه كاهش داده و معلوم است كه ديگر نمي تواند 
حضور نظامي تركيه در ليبي و سلطه احتمالي آن بر حوزه هاي 
ــت كه  ــور را تحمل كند. به اين جهت اس نفت و گاز اين كش
ــد تا با ابتكار عمل خود زمينه اي براي  برلين دست به كار ش
ــوي ديگر، مانع  پايان دادن به بحران ليبي فراهم كند و از س

حضور نظامي تركيه در ليبي شود. 
   ابتكار كاغذي

ــاق قابل توجه  ــت يك اتف ــن در وهله نخس كنفرانس برلي
ــراج به عنوان دو رهبر اصلي  داشت. در حالي كه حفتر و س
ــا در اين كنفرانس  ــه برلين رفته بودند ام در بحران ليبي ب
ــتند؛ چراكه به گفته آنگال مركل، صدراعظم  شركت نداش
آلمان اختالفات بين اين دو بيشتر از آن است كه بتوانند زير 
يك سقف بنشينند. با اين حال، خانم مركل به خود افتخار 
مي كرد كه توانسته است براي نخستين بار تمامي طرف هاي 
درگير در بحران ليبي را در كنفرانس خود جمع كند و حضور 
رجب طيب اردوغان و عبدالفتاح السيسي، رؤساي جمهور 
ــود. نتيجه اين موفقيت  ــان بارزي بر اين ب تركيه و مصر نش
ــامل  ــت كه ش ــدور بيانيه  پاياني كنفرانس با ۵۵ بند اس ص
موضوعات متنوعي از جمله فروش نفت ليبي، توقف دخالت 
ــه ليبي، آتش بس و  ــلحه ب خارجي، ممنوعيت صادرات اس
تشكيل كميته نظامي مشترك با عضويت دو گروه پنج نفري 
ــوي دو طرف درگيري، انحالل گروه هاي شبه نظامي و  از س
ادغام آنها در نهادهاي مدني، امنيتي و نظامي و از سرگيري 
روند صلح و رسيدگي به وضعيت مهاجران مي شود. حال بايد 
ديد اين بيانيه و بندهاي مفصل آن مي تواند نقشه راهي براي 
حل پايدار بحران ليبي نشان دهد يا اينكه در حد همين چند 

كاغذ محدود خواهد شد؟! 
تيم اتون از انديشكده چتم هاوس به شبكه خبري الجزيره 
قطر گفت نمي توان نظري قاطع در مورد اين بيانيه داد، زيرا 
ــود دارد يا نه. او  ــدي براي اجراي آن وج نمي دانيم اراده ج
انتظار دارد امريكا و ديگر بازيگران اصلي در بحران ليبي از 
مفاد اين بيانيه و به خصوص توقف ارسال تسليحات به ليبي 
حمايت كنند تا اينكه امكان پايان دادن به بحران ليبي فراهم 
شود. حرف اتون به طور كلي معقول است اما حفتر تنها چند 
ساعت بعد از اتمام كنفرانس ليبي پاسخ محكمي به او و ديگر 
تحليلگران نظير او داد. نيروهاي حفتر تنها چند ساعت بعد 
از اتمام كنفرانس برلين به مواضع نيروهاي دولت وفاق ملي 
در منطقه صالح الدين واقع در جنوب طرابلس حمله كردند 
تا اولين مورد از نقض آتش بس مورد نظر در بيانيه برلين را 
ــان داد  تا چه حد پايه هاي  ثبت كرده باشند. اين حمله نش
بيانيه برلين سست است و بر خالف انتظار اتون نه امريكا و 
نه ديگر طرف هاي درگير در جنگ ليبي اراده اي براي پايان 
دادن به آن ندارند. به نظر نمي رسد كه خود حفتر و سراج هم 
چندان اراده اي به اين كار داشته باشند، زيرا حفتر خود را در 
يك قدمي فتح طرابلس مي بيند و سراج هم دلگرم به حمايت 
نظامي تركيه است به اين اميد كه بتواند ليبي از دست رفته 

را دوباره بازپس گيرد. 
در اين ميان، به نظر مي رسد كنفرانس ليبي و بيانيه  پاياني 
آن تنها به مذاق يك نفر خوش نيامده است. بنابر گزارش ها 
اردوغان در مراسم ضيافت شام بعد از كنفرانس شركت نكرد 
و مستقيماً به فرودگاه رفت تا برلين را به مقصد آنكارا ترك 
ــانه اي از اعتراض او به  كند. اين اقدام اردوغان مي تواند نش
سخنان امانوئل مكرون، رئيس جمهور فرانسه در كنفرانس 
باشد كه حضور نيروهاي شورشي سوريه در ليبي را شديداً به 
باد انتقاد گرفت. اعزام اين نيروها تحت نظارت تركيه است 
و طبيعي است كه اردوغان خود را هدف اين انتقاد بداند اما 
با توجه به بندهاي بيانيه پاياني و به خصوص بند مربوط به 
ممنوعيت ارسال تسليحات، مي توان گفت اردوغان چندان 
از اين بيانيه راضي نبوده است. هر چند اين بند شامل تمامي 
طرف هاي درگير مي شود اما بيشترين فشار را بر تركيه وارد 
ــتان، كمك  ــه تركيه بر خالف مصر يا عربس مي كند؛ چراك
تسليحاتي خود به دولت وفاق ملي ليبي را به صورت علني 
ــاي بيانيه از جمله  ــت. نگاهي به ديگر بنده انجام داده اس
ــان مي دهد اروپايي ها بيشتر  گروه هاي شبه نظامي هم نش
ــراي تركيه و ممانعت از حضور  به دنبال ايجاد محدوديت ب
نظامي آن در ليبي بوده اند تا اينكه واقعاً بخواهند بحران ليبي 
را پايان دهند. از اين رو، كنفرانس برلين كنفرانسي كاغذي 
ــدام عملي براي جلوگيري از  بود براي ليبي و جنگ آن و اق

ورود مستقيم تركيه به جنگ ليبي. 

آتش بس موقت در جنگ طوالني
توافق تجاري امريكا و چين، اختالفات بنيادين را حل و فصل نمي كند

مهم تري�ن اختالف واش�نگتن و پكن 
اكنون بر توس�عه نظامي چين و تالش 
پك�ن ب�ر افزاي�ش هژموني خ�ود در 
درياي چي�ن جنوبي و درياي ش�رقي 
چي�ن متمرك�ز ش�ده اس�ت. اكنون 
امريكا با سوءاس�تفاده از ناآرامي ها در 
هنگ كنگ و نيز مسئله اتباع امريكايي 
چيني االصل كه در چين به سر مي برند، 
قصد دارد از اين مسائل براي مداخله در 

امور داخلي چين استفاده كند

پيش بيني تداوم چالش به رغم كنفرانس برلين 

اين آب هم آتش ليبي را خاموش نمي كند

ــورخ 1398/1/17  ــالیانه م ــادى س ــى ع ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس ب
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: - اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل بــراى مــدت 
دو ســال انتخــاب گردیدنــد: 1. پوریــا هوائــى بــا کدملى3830150970بــه ســمت 
رئیــس هیــات مدیــره 2. دنیــا مختارپوریانــى ســنندج بــا کدملــى 3732925889 
ــى  ــا کدمل ــالودگى ب ــل ش ــره 3. جمی ــات مدی ــس هی ــب رئی ــمت نائ ــه س ب
3732382923 بــه ســمت عضــو هیــات مدیــره 4. فردیــن دهقانــى بــا کدملــى 
3801796256 بــه ســمت عضــو هیــات مدیــره و مدیرعامــل - شــهین بابایــى با 
کدملــى 3800032511 بــه ســمت بــازرس اصلــى و شــیرین طالبــى بــا کدملــى 
3720381781 بــه ســمت بــازرس علــى البــدل بــراى مــدت یــک ســال مالــى 
ــادار و تعهــدآور شــرکت  ــادى و اوراق به ــه اســناد اوراق ع انتخــاب شــدند. -کلی
از قبیــل چــک، ســفته، بــروات، قراردادهــا و عقوداســالمى بــا امضــاى مدیرعامــل 

همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــى باشــد. 

اصــل ســند مالکیــت (بــرگ ســبز) کشــاورزى تراکتــور اى تى 
ــران  ــدل 1390 شــماره شــهربانى ای ــگ م ــز رن ام 399 قرم
15-125 ك 15 و شــماره موتــور YAW0042Y و شــماره 

شاســى L12788 مفقــود گردیــده و اعتبــار نــدارد. 
دزفول - ارسباران

کارت هوشــمند بــه شــماره 2775791 خــودرو ســواري وانــت 
ــماره  ــه ش ــی ب ــی روغن ــگ آب ــه رن ــدل 1384 ب ــان م نیس
انتظامــی ایــران 35- 768 هـــ 91 متعلــق به آقــاي محمد نامی 
ســیدلر فرزنــد عــزت مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبارســاقط 

ــز ــد. تبری می باش

کارت هوشــمند راننــده بــه شــماره 3287404 مــورخ 1398/5/22 و گواهی 
نامــه پایــه یکــم بــه شــماره 71354661285 مــورخ 1397/10/2 و کارت 
ملــی 2480069281 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 81051351856 
مــورخ 1396/12/22 متعلــق بــه آقــاي اکبــر عابــدي فرزند فربخــش متولد 
1368/11/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد. شــیراز

کارت هوشــمند بــه شــماره 3087615 خــودرو ســواري 
وانــت زامیــاد مــدل 1390 بــه رنــگ آبــی روغنــی بــه شــماره 
ــاي حســین  ــه آق ــق ب ــران 35- 676 م 18متعل ــی ای انتظام
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــزت مفق ــد ع ــیدلر فرزن ــی س نام

ــز ــد. تبری ــاقط می باش اعتبارس

 1. مبلغ اشتراك را براساس جدول راهنماي مندرج به حساب سیبا 0105952304007 بانک ملی شعبه میدان فردوسی به نام 
شرکت پیام آوران نشر روز واریز نمائید.

 2. فرم پر شده اشتراك را به همراه اصل فیش بانکی به وسیله پست سفارشی به دفتر امور مشترکین روزنامه ارسال نمائید.
 3. ارسال نشریه پس از رسیدن فیش و فرم اشتراك از اول و شانزدهم هر ماه آغاز می شود.

 4. لطفا کپی رسید بانکی را تا پایان مدت اشتراك نزد خود نگه دارید.
 5. در صورت تغییر نشانی در اسرع وقت امور مشترکین را مطلع فرمائید.

 
 توضیح:  ایثارگران (خانواده معظم شهدا، جانبازان عزیز و آزادگان سرافراز) از تخفیف ویژه 20% بهره مند می شوند.


