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 Reports  گزارشھا

  
 تيونگه ول

  ا ھانس گئورگ ھرمان، چاني:سندگانينو
  سترن نصرتین: فرستنده

  ٢٠٢٢ اکتوبر ٠٦

 سقبر  در اطرافتشنجتشديد 
 تھديد به تقويت ارتش قبرس ترک نقرها.  را لغو کرد تحريم تسليحاتی نيکوزياامريکا: درگيری بين ترکيه و يونان

  .دنشين کر

 
مبر، واشنگتن در اواسط سپت. اياالت متحده در حال دامن زدن به درگيری قديمی بين يونان و ترکيه در قبرس است

  . برقرار بود، لغو کرد١٩٨٧تحريم تسليحاتی خود بر نيکوزيا را که از سال 

ز سراسر اقيانوس  اروپا اکنون می تواند دوباره بدون محدوديت تجھيزات جنگی را اۀاين کشور کوچک عضو اتحادي

  .اطلس وارد کند

 ۀسياست يکجانب«داند، اين ھفته با عصبانيت به   تقسيم شده میۀ که خود را ضامن جمعيت ترک زبان جزيرنقرهادولت 

  .واکنش نشان داد» ھای قبرس  در ناديده گرفتن حقوق ترکامريکا ۀاياالت متحد

شنبه تھديد کرد که ارتش جمھوری ترکيه در قبرس شمالی را  ترکيه روز پنجۀمولود چاووش اوغلو وزير امور خارج

  .شود  به رسميت شناخته مینقرهاتقويت خواھد کرد، کشوری که تنھا توسط 

 اژه نيز به عنوان اقدامی در اين جھت تلقی حيرۀبدر يونان، اين تصميم با توجه به جنگ اوکراين و موقعيت روسيه در 

  .ريم را به شرط ھمکاری بيشتر قبرس با اياالت متحده مجاز کرده استًظاھرا واشنگتن لغو تح. می شود

 که نامش فاش نشده در مطبوعات نقل شده است که بر اساس آن عضو امريکا ۀمواضع يک سخنگوی وزارت خارج

گيری و  ھای جنگی روسيه به بنادر قبرس، سوخت را برای ممانعت از دسترسی کشتی» اقدامات الزم« اروپا بايد ۀاتحادي

  .نگھداری آنھا انجام دھد
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 ۀنقط« يونان، که از ۀجورجيوس دندياس، وزير امور خارج- نيکوس آناستاسيادس، رئيس جمھور قبرس، مانند نيکوالس

  .صحبت کرد و از لغو تحريم ھا استقبال کرد» عطف سياسی

تجارت .  در جزيره ھراس دارد منصوب شده است، از بحران جديدانقره که توسط از سوی ديگر، دولت قبرس شمالی

  . اژه شودحيرۀبدر سراسر  –احتماال نظامی  – اياالت متحده می تواند منجر به تشديد ۀاسلح

ھمتای او چاووش اوغلو او را به مداخله  . تحمل کندنقرها سخنان تندی را ازد نيز بايالمانآنالنا بئربوک، وزير خارجه 

  .متھم کرد» ا و معناًرات کامال بی محتواظھا«در درگيری ترکيه و يونان با 

  : ترکيه می نويسدۀبه نقل از وزير امورخارج (Efsyn)  آتنۀروزنام

و اين کاری است که ما  –ما به نظر ھمه احترام می گذاريم، اما به عنوان وزارت خارجه ترکيه، بايد پاسخگو باشيم «

. ی خاص که با کنوانسيون ھای ديپلماسی سازگار است، می دھيمبا اين حال، ما پاسخ خود را به شيوه ا. انجام می دھيم

  ». در استانبول ديدار خوبی نبودالمان ۀاز اين زاويه، آخرين ديدار با وزير خارج

 .يکجانبه دفاع می کرد» منافع يونان« اژه ترديد داشت و از حيرۀبدر» حاکميت ترکيه«بئربوک در مورد 

تصميم واشنگتن .  خشمگين شدامريکايه روز چھارشنبه از سياست تسليحاتی رجب طيب اردوغان رئيس جمھور ترک

  .است» از نظر محتوا و زمان غيرقابل درک«

 ھای شديد تشنج.  صفر قرار داردۀدر واقع، روابط بين ھمسايگان و شرکای ناتو يونان و ترکيه در حال حاضر در نقط

  .اکنون با به روز رسانی درگيری قبرس، تقويت شده است

نظرات چاووش اوغلو در روز پنجشنبه حاکی از آن است که اردوغان ھمچنين ممکن است به فکر افزايش نيروی 

  . قبرس باشدۀی جزيرئنظامی و تسليحاتی در بخش ترکيه 

  :رئيس جمھور روز پنجشنبه از طريق وزير امور خارجه خود توضيح داد

اقدامات الزم را برای دفاع از جمھوری ترک قبرس شمالی انجام ما . بسته نيست) به عنوان يک عضو ناتو(دستان ما «

 اژه انجام حيرۀبدر قبرس و ھمچنين در  –ھای قبرس  خواھيم داد، ما اقدامات الزم را برای دفاع از حقوق و امنيت ترک

 ».خواھيم داد

 

  


