ايران وجهان

روابط با ایران باید در بهترین شکل ممکن باشد
نخست وزیر لبنان اعالم کرد ،هیچ مخالفتی با مشارکت حزب اهلل در دولت ندارد و دخالت هر طرف خارجی در امور داخلی لبنان را نمیپذیرد .به گزارش ایسنا ،سعد حریری ،نخست وزیر لبنان در
گفتوگویی با روزنامه آمریکایی والاستریت ژورنال گفت :حزب اهلل عضوی در دولت لبنان محسوب میشود و این دولت جامع ،شامل تمامی احزاب سیاسی بزرگ موجود در کشور بوده و همین امر
ثبات سیاسی را در لبنان فراهم میکند ،این مساله هدف اصلی من در حفظ ثبات سیاسی برای وحدت کشور را تضمین میکند .نخست وزیر لبنان با تاکید بر لزوم تمرکز بیروت بر منافع ملی بدون
دخالت هیچ طرف خارجی گفت :نمیتوانیم بپذیریم که طرفی خارجی در سیاستهای لبنان دخالت کند ،روابط ما با ایران یا سایر کشورهای منطقه خلیجفارس باید در بهترین شکل ممکن باشد و
این روابط باید در راستای خدمت به منافع ملی لبنان باشند.

هدف آمریکا از ایجاد ناامنی برای برجام چیست و این سیاست چقدر موثر خواهد ماند؟

بازی تهدید برجام
ترامپ و
ِ
.

قبل از تصمیمگیری ترامپ در مورد برجام ،منابع آگاه از داخل
آمریکا خبر داده بودند که ترامپ این بار با شروطی برجام را تائید
میکند و تمدید مجدد آن در سه ماه آینده را منوط به برآورده
شدن شرایطی میکند که یکی از آنها بازنگری در برجام است،
میتوان خاطرنشان کرد :بازی و مانور روی برجام با دو دستاویز
جداگانه از سوی واشنگتن مطرح میشود .نخست فشار بر اروپا
برای همسانسازی روندهای اقتصاد جهانی و نظم بینالمللی و
دیگری مقابله با نقش ایران با تکیه بر استراتژی تحمیل هزینههای
خروج از برجام بر دوش تهران .فارغ از بحث تائید یا عدم تائید
برجام توسط دولت آمریکا و تکیه بر تبلیغاتی منوط به عقب نشینی
واشنگتن از تهدیدهای گذشته در مورد بحث برجام ،مقابله آمریکا
با ایران در چند مورد جای سوال و بحث دارد .نخستین مساله
بحث تغییر استراتژی دولت ترامپ از تغییر رفتار ایران در زمان
اوباما به تغییر رژیم در زمان ترامپ است .این استراتژی مبتنی
بر گویهای نقرهای و طالیی واشنگتن بر علیه ایران است .روز
گذشته شاهد بودیم که استیون منوچین وزیر خزانهداری آمریکا به
صراحت اعالم کرد که دونالد ترامپ ظرف روزهای آینده خواستار
وضع تحریمهای بیشتر علیه تهران خواهد شد .او با مقدمهسازی
برای باقیماندن بهانه و دستاویز در آینده برجام ،گفت :الزم است
بسیاری از جنبههای توافق هستهای تغییر کند ،زیرا فعالیتهای
زیادی خارج از چارچوب برجام در حال انجام است و همین امر ما
را به این نتیجه میرساند که به تحریمها ادامه دهیم.
این مساله در هفتههای قبل نیز در قالب تحریمهای جدید کاتسا
علیه سپاه پاسداران نمودار گشت ،جایی که با تحریم سپاه که از
سوی مقامات کشورمان به اعالن جنگ تعبیر شد ،عم ً
ال امکان
تحریم خود به خود تمامی نهادهای و سازمانهایی که با سپاه
همکاری میکنند خارج از سازوکار برجام وجود دارد.

اروپا همچنان از برجام محافظت میکند
با این حال آنچه تاکنون توانسته به میزان قابل توجهی از بار
فشارهای فزاینده آمریکا بر علیه ایران بکاهد ،همراهی سایر شرکای
برجام به خصوص اتحادیه اروپا با ایران است .این امر با پیوندی
دیپلماتیک در چارچوب همکاریهای مشترک سیاسی و اقتصادی
میان تهران و اتحادیه اروپا نمود یافته و از این منظر ،دیپلماسی
دستگاه سیاست خارجی کشورمان قابل توجه است .در همین
رابطه روز پنجشنبه اتحادیه اروپا و وزرای خارجه سه کشور فرانسه،
آلمان و انگلیس با دفاع محکم از برجام ،بار دیگر حساسیتهای
جهانی را نسبت به حفظ توافق هستهای به آمریکا گوشزد کردند.
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بار دیگر
در نشست پنجشنبه در بروکسل بلژیک بر تعهد این اتحادیه نسبت
به برجام به عنوان یک دستاورد منحصر به فرد دیپلماتیک تاکید
کرد و گفت که اروپا درباره لزوم اجرای توافق هستهای اتفاق نظر
دارد .بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس نیز در این نشست ضمن
تاکید مجدد بر پایبندی ایران به تعهدات برجامی اظهار داشت:
مخالفین برجام باید راه حل بهتری برای آن ارائه کنند .ما فع ً
ال
چنین راه حلی را سراغ نداریم ،در نتیجه تاکنون کسی نتوانسته
جایگزینی برای برای برجام ارائه کند و به همین دلیل ایران باید از
منافع اقتصادی حاصل از این توافق به رهمند باشد .همچنین ژان
لودریان وزیر امور خارجه فرانسه هم بر ضرورت پایبندی آمریکا به
توافق هستهای تاکید کرده و از آمریکا خواستار تعلیق تحریمهای
ایران شد .زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان نیز با اعالم اینکه آمریکا
باید برجام را از سایر موضوعات جدا کند ،تاکید داشت :حفظ توافق
هستهای برای ما بسیار ضروری است.
بازی ترامپ با برجام تا کجا ادامه دارد؟
حال با ضرباالجلی که ترامپ برای توافق هستهای مطرح و بار

دیگر بر سیاست ابهام خود پافشاری کرده است ،دو سوال اساسی
مطرح میشود .نخستین سوال سازوکار ادامه چنین سیاستی از
سوی دولت آمریکاست .هر چند توافق هستهای بر پایه مذاکرات
فشرده چندین ماه به ثمر رسید و بر مبنای مذاکره نه منازعه،
ایران امتیازی داد تا امتیازی کسب کند ،آیا در میان مقامات
کشورمان پیشبینیهایی برای چنین روزی صورت گرفته بود
یا خیر؟ در توافق هستهای ایران به طور طبیعی با واگذار کردن
امتیازاتی به دستاوردهای قابل توجهی از جمله لغو تمامی شش
قطعنامه شورای امنیت با قطعنامه  ،2231بسته شدن پرونده
 ،PMDخروج از فصل هفتم منشور ملل متحد نائل آمد ،اما اینکه
هر سه ماه دنیا باید شاهد بازی ترامپ با توافق هستهای و نگرانی
از عدم تمدید لغو تحریمهای ایران باشد ،مسالهی دیگری است.
اکنون دولت ترامپ با دولت اوباما تفاوت دارد و مشخص نیست که
آمریکا تا کی میخواهد و میتواند هر بار با بهانهای تعلیق تحریمها
را به شروط و شرایط خاصی منوط کرده و گره بزند؟
اروپا تا چه حد میتواند در مقابل آمریکا مقاومت کند؟
از سوی دیگر موضوع حمایت اتحادیه اروپا از ایران در توافق
هستهای تا کجا میتواند ادامه داشته باشد؟ هر چند در دوران پسا
برجام شاهد افزایش چشمگیر همکاریهای سیاسی و اقتصادی
میان ایران و اروپا بودیم و تحلیلگران معتقدند که دولت یازدهم
و دوازدهم با هوشمندی توانسته برجام را از طریق دیپلماسی
اقتصادی و گروه زدن به منافع مشترک تجاری از گزند مخالفان
محافظت کند ،اما در غایت ماجرا اروپا تا کجا میتواند در مقابل
کارشکنیهای آمریکا به خصوص در مورد استفاده از ابزار تحریمها
مقاومت کند؟ هر چند طبق دکترین امنیتی اروپا ،این اتحادیه
همواره خواستار حفظ استقالل و خروج از دست برتر آمریکا
بوده ،اما در تصمیمگیریهای نهایی و کالن مانند مساله عراق و
افغانستان و مناسبات بینالمللی ما شاهد نوعی چسبندگی سیاسی
میان اروپا و آمریکا هستیم.
از سوی دیگر هر چند بسیاری از مقامات و کارشناسان معتقدند
که آمریکا با خروج از برجام خود را منزوی ساخته و نمیتواند
بر خالف روند و حقوق بینالملل حرکت کند ،اما در مباحثی
مانند خروج از پیمان آب و هوایی پاریس ،سنگاندازی و اخالل
در بهرهگیری از منافع برجام برای سایر شرکا ،خروج از یونسکو
و مورد آخر یعنی به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت
اسرائیل شاهد هستیم که آمریکا به طور عام و دولت ترامپ به
صورت خاص در خصوص مناسبات حقوق بینالمللی چندان
اهمیتی قائل نیست.
نکته مهم دیگر این است که در صورت تحریمهای احتمالی
ایران خارج از سازوکار برجام و یا خروج قطعی آمریکا از توافق
هستهای ،اروپا تا چه میتواند در برابر این تحریمها مقاومت کند؟
آنچه مشخص است ،اروپاییها با حمایت خود از برجام همچنان در
متقاعد کردن شرکتهای خود برای عدم هراس از فشارهای آمریکا
ناکام بودهاند .مراودات تجاری کشورهای اروپایی در واقع با مراودات
تجاری با ایران قابل قیاس نیست .بنابراین و بر مبنای رئالیسم حاکم
بر روابط بینالملل باید دید که آمریکا تا چه حد میتواند در مورد
برجام مانور داده و اروپاییها تا چه میزان میتوانند در مقابل این
کارشکنی مقاومت کنند؟ امری که شاید تا هفتهها یا ماههای آینده
بخشی از ابعاد تاریک آن مشخص شود.

حسین موسویان:

چه کسانی از شکست برجام خوشحال خواهند شد؟
حسین موسویان دیپلمات ارشد پیشین کشورمان طی مقالهای در مجله صلح
و خلع سالح ژاپن نوشت :بعد از  20ماه مذاکرات فشرده ایران و قدرتهای
جهانی در مورد بحران هستهای ایران ،توافقی حاصل شد که متضمن باالترین
استاندارهای شفافیت و بازرسی و عدم ساخت بمب هستهای ،رفع تحریمهای
هستهای و پذیرش حقوق هستهای ایران است .جامعه جهانی یکپارچه از این
توافق حمایت کرد به جز اسراییل و عربستان.
عوامل کلیدی مهمی موجب حصول توافق مذکور بودند از جمله اراده سیاسی دو
طرف برای نقد کردن امتیازهای قابل چانهزنی ،تغییرات در سطوح مدیریتی ایران و
آمریکا ،تحوالت ژئوپلتیک در منطقه و تصمیم آمریکا برای تغییر خط قرمز ازغنیسازی
صفر به بمب هستهای صفر در ایران.
برجام در شرایطی بر روابط ایران و آمریکا ،امنیت منطقه ،سیاستهای داخلی آمریکا
تاثیرگذار شده که بحرانهای خاورمیانه ،صلح و امنیت جهانی را به خطر انداخته است.
قبل از برجام آمریکا همه راههای فشار و تحریم علیه ایران را در سطح حداکثری طی
کرد و نهایتا در تسلیم کردن ایران شکست خورد .هرچه آمریکا فشار را بیشتر کرد،
ایران هم دامنه برنامه هستهای خود را بیشتر توسعه داد تا اینکه با نقطه گریز از برنامه
صلحآمیز هستهای سه ماه بیشتر فاصله نداشت .این تجربه موجب شد آمریکا به جای
فشار و تحریم ،به میز مذاکره بیاید و نهایتا برجام حاصل شد.
بعد از اوباما ،ترامپ برجام را بدترین توافق تاریخ خواند و با تمام ظرفیت برای نابودی
آن وارد عمل شده است .با وجودی که آژانس بینالمللی انرژی اتمی مکرر انجام کامل
تعهدات ایران را مورد تایید قرارداده ،اما ترامپ مسیر نابودی برجام و مقابله با نفوذ و
نقش ایران در منطقه را گسترش داده تا جایی که با اعالم استراتژی جدید آمریکا در
مورد ایران در اکتبر  ،2017سیاست تقابل تمام عیار آمریکا با ایران در سطح خاورمیانه
را معرفی کرد.
سیاستهای ترامپ در مسیری است که ایران را وادار به خروج از برجام کرده ،آمریکا

را با متحدین سنتی اروپایی خود وارد چالش کرده و موجب تشدید بحران در منطقه
شده و خواهد شد .در واکنش به سیاستهای ترامپ ،ایران با تقویت اتحاد و انسجام
داخلی ،توان بازدارندگی خود از جمله توان موشکی را افزایش داده است .همچنین
اسرائیل ،برنده اصلی شکست برجام و سیاستهای خصمانه ترامپ علیه ایران است.
درعین حال شکست برجام به معنی شکست دیپلماسی برای حل بحرانهاست و
موجب خواهد شد ایران به توسعه برنامه هستهای ماقبل برجام برگردد .اسرائیل با دامن
زدن به این بحران ،میخواهد جهان را از موضوع اصلی خاورمیانه که اشغال فلسطین
است ،غافل کرده و ایران را تبدیل به موضوع اصلی در صحنه جهانی کند.
دومین کشوری که از شکست برجام خرسند خواهد شد ،عربستان است .ریاض در
یمن ،عراق ،سوریه ،بحرین و قطر شکست خورده ،ضمن اینکه برجام موجب شد که
ایران مجدد به عنوان رقیب نفتی سعودی ظهور کند .عالوه بر تالش برای شکست
برجام ،جبهه متحد اسرائیل ـ عربستان سعی دارد با سیاست های خصمانه ترامپ،
ایران را در سطح منطقه و جهان منزوی کند .جبهه متحد نئوکان های آمریکا ،البی
صهیونیست و اعراب تکفیری به دنبال شکست برجام هستند.
تمام اتهامات در مورد هژمونی ایران در منطقه بیاساس است و واقعیت این است که
اسرائیل تنها دارنده بمب هستهای در خاورمیانه است و متحدین آمریکا نیز بیشترین
هزینههای نظامی را دارند در حالیکه ایران بمب هستهای ندارد و کمترین هزینه نظامی
در منطقه را دارد .ترامپ با سیاستهای خصمانه خود علیه ایران ،نه تنها صلح و امنیت
منطقه را بیش از گذشته به خطر میاندارد ،بلکه شانس همکاریهای دو کشور در مورد
منافع مشترک در منطقه را به طور کلی نابود میکند .با وجود همه خصومتها ،آمریکا
و ایران از دولتهای فعلی عراق و افغانستان حمایت میکنند و در مبارزه با تروریسم
داعشی دارای مصالح و منافعی خواهند بود .در صورتی ایران ،آمریکا و قدرتهای جهانی
قادر خواهند بود در مورد صلح و امنیت منطقه و جهان همکاری کنند که برجام کامل
و بدون نقص اجراء شود.

اخبار

لغو سفر دونالد ترامپ به انگلیس که برای سومین بار از زمان طرح این
موضوع صورت میگیرد ،از تعمیق سردی روابط سیاسی میان دو کشور ،در
زمانی که لندن مترصد گسترش روابط اقتصادی خود با واشنگتن برای دوره
پسا برگزیت است ،حکایت دارد.
به گزارش ایرنا ،هرچند ناظران بر این باور بودند که اختالفات سیاسی دو کشور
مانع انجام این سفر خواهد شد ،اما ترامپ در آذرماه گذشته طی گفتوگوی تلفنی
با ترزا می از برنامه سفرش به لندن در ماه فوریه آینده خبر داد .اما کمتر از یک ماه
پس از انجام این گفتوگوی تلفنی با انتشار پیامی در توییتر خود نوشت :دلیل لغو
سفرم به لندن این است که اعتقادی به تصمیم دولت اوباما برای فروش سفارتمان
که دریکی از بهترین نقاط لندن واقعشده در ازای یک جای پرت به ارزش 1.2
میلیارد دالر ندارم .توافق بدی است .تارنمای نشریه دیلی میل نیز در گزارشی در
این رابطه نوشت :قرار بود ترامپ برای اولین بار پس از رسیدن به ریاست جمهوری
در ماه فوریه به لندن سفر کند ،اما اینک دلسرد شده است .تاریخ جدیدی برای
سفر ترامپ به انگلیس اعالمنشده اما به نظر میرسد این مساله باعث سردی روابط
دو طرف شود.

درخواست ییلدیریم از ایران و روسیه
برای جلوگیری از حمله به ادلب
نخستوزیر ترکیه با بیان اینکه حمله به ادلب موج جدیدی از مهاجرتها را
ایجاد خواهد کرد ،از ایران و روسیه خواست تا به مقامات سوریه درباره این
حمالت هشدار دهند.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز ،بنعالی ییلدیریم نخستوزیر ترکیه پس
از برگزاری نماز جمعه در جمع خبرنگاران هشدار داد :حمالت به شهر ادلب در سوریه
موج جدیدی از مهاجرتها را موجب خواهد شد و به روند برقراری صلح در این کشور
آسیب خواهد زد .وی در ادامه از ایران و روسیه خواست تا مانع از حمله دولت سوریه
به ادلب شوند .بنا بر این گزارش ،شورشیان در هفته گذشته برای مقابله با نیروهای
دولت سوریه و متحدانش در ادلب یک حمله انجام دادند.

درخواست برجامی ماکرون از ترامپ
رئیس جمهوری فرانسه طی تماسی تلفنی با همتای آمریکایی خود ،بر لزوم
پایبندی تمامی طرف ها در توافق هسته ای ایران بر تعهدات شان تاکید
کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز ،کاخ الیزه ،روز پنجشنبه اعالم کرد «امانوئل ماکرون»
رئیس جمهوری فرانسه طی تماسی تلفنی با همتای آمریکایی خود «دونالد ترامپ»،
بر لزوم پایبندی همه طرف ها در توافق هسته ای ایران (برجام) تاکید کرد .الیزه
تصریح کرد ،امانوئل ماکرون در جریان تماس تلفنی خود با دونالد ترامپ بر عزم فرانسه
برای اجرای دقیق این توافق و همچنین بر اهمیت رعایت آن توسط همه طرف های
امضاکننده این توافق ،تاکید کرد.

هشدار درباره خروج لهستان از اتحادیه اروپا
رئیس اتحادیه اروپا هشدار داد ،اگر روزی مشارکت مالی لهستان در بودجه
اتحادیه اروپا از مبلغ دریافتیاش بیشتر باشد ،این کشور رویه انگلیس را
پیش خواهد گرفت و اتحادیه اروپا را ترک میکند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری راشاتودی ،دونالد تاسک ،رییس اتحادیه اروپا،
نخست وزیر سابق لهستان و مخالف حزب حاکم قانون و عدالت ( )PiSدر این کشور
اظهار کرد :شکی ندارم که یکی از اهداف حزب قانون و عدالت ،رها کردن لهستان از
بندهای اتحادیه اروپا است .وی افزود :برای حزب قانون و عدالت ،بدون در نظر گرفتن
منافعی همچون بازار مشترک ،اجرای قانون و امنیت تضمین شده ،سود ماندن در
اتحادیه اروپا کمتر از مبلغ دریافتی از جانب این اتحادیه است .تا زمانی که ما مشارکت
درخور و مناسبی نداشته باشیم ،حضور در اتحادیه اروپا به صرفه نیست .گفتنی است،
لهستان با دریافت مبلغ  10میلیارد یورو به طور ساالنه ،بزرگترین دریافتکننده مالی
اتحادیه اروپا است اما این امر میتواند به دنبال کاهش هزینههای اتحادیه اروپا در
بودجه سالهای  2020تا  2027یا دستور کمیسیون اروپا به اعضایش برای مشارکت
بیشتر ،تغییر کند.

ترکیه سفر اتباعش به آمریکا را ممنوع کرد

به گزارش ایسنا ،این دیپلمات پیشین کشورمان خاطرنشان کرد :مذاکرات هستهای
در ده سال  2003تا  2013به این دلیل به نتیجه نرسید که آمریکا خصومت ورزی
میکرد .همچنین مذاکرات در فاصله  2013تا  2015به این دلیل به نتیجه رسید
که آمریکا مسیر تعامل با ایران را در پیش گرفت .این درسی برای ترامپ است که
از تکرار اشتباهات گذشته آمریکا در مورد ایران پرهیز کند .ترامپ باید درک کند که
سیاستهای  40ساله آمریکا در مورد فشار و تحریم و انزوای ایران شکست خورد و
برجام هم ثابت کرد که دیپلماسی و تعامل مسیر صحیح با ایران است.

پس از ماهها مذاکره مطرح شد

پس از  12ساعت سکوت اعالم شد

توافق برای تشکیل دولت ائتالفی در آلمان

عقب نشینی ترامپ برای توهین به ملت های آفریقایی

حزب محافظهکار صدراعظم آلمان و سوسیال دموکراتهای این کشور پس از
ماهها مذاکره روزجمعه بر روی دستورکاری برای تشکیل یک دولت ائتالفی توافق
کردند.
به گزارش رویترز ،منابع دو حزب محافظهکار آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان و سوسیال
دموکراتها اعالم کردند که با این توافق چشماندازی برای پایان دادن به مذاکرات بینتیجه
چندین ماهه و تشکیل دولت ائتالفی در آلمان دیده میشود .این توافق بین رهبران حزبی
و پارلمانی آلمان راه را برای مذاکرات به منظور تشکیل یک ائتالف رسمی و پایان دادن به
بنبستی که نقش آلمان را در امور بینالمللی تضعیف کرده است ،هموارتر میکند و البته
سواالتی را درباره مدت زمانی که مرکل در صدراعظمی میماند ،به وجود آورده است .پس از مذاکرات  24ساعته ،شش رهبر پارلمانی و
حزبی یک دستور کار  28صفحهای را به اعضای حزب ارائه کردند .یکی از منابع مطلع گفت :دو طرف توافق کردهاند که اگر دولت ائتالفی
تشکیل دادند مالیات را افزایش ندهند .در پیشنویس دستورکار ائتالف که هنوز احتمال تغییراتی برای آن وجود دارد آمده است :ما بر
روی بودجهای متعادل بدون بدهی جدید توافق کردیم.
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لغو سفر ترامپ به انگلیس برای سومین بار
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مهلت  90روزه کاخ سفید در خصوص تصمیمگیری راجع
به برجام در حالی شامگاه دیشب به پایان رسید که شاهد
بودیم روز قبل آن اتحادیه اروپا دوباره با پیام روشن خود،
حفظ ،تداوم و اجرای بی و کم کاست برجام را از واشنگتن
خواستار شد .روز پنجشنبه وزرای خارجه انگلیس ،آلمان،
فرانسه به همراه محمدجواد ظریف و فدریکا موگرینی دور
هم در بروکسل گرد آمدند تا بار دیگر ضمن تایید پایبندی
ایران به تعهدات برجام ،ضرورت حفظ این توافق بینالمللی
را از دولت ترامپ خواستار شوند.
پیوند عمیق نو محافظهکاران با ابهام افکنی
پس از روی کار آمدن دولت پست نو محافظه کار ترامپ در
آمریکا ،یکی از محورهای دائمی کاخ سفید مانور بر روی برجام و
تالش برای بی اثر ساختن آن بود .ترامپ همواره با حمله به برجام،
آن را بدترین توافق تاریخ آمریکا خوانده و دائماً بر لزوم پاره کردن و
خروج آمریکا از آن پافشاری کرده است .در همین راستا و در حالی
که جامعه کارشناسی و سیاستمداران میانه روی این کشور خواستار
حفظ توافق در آمریکا هستند ،دولت ایاالت متحده بار دیگر راهبرد
ابهام آمیز خود را به نمایش گذاشت.
اصوالً نومحافظه کاران که از آنها به عنوان نئوکانها نیز یاد
میشود ،تحت تاثیر اندیشههای آلن بلوم و لئو اشتراوس با تکیه
بر ابزار سخت و یکجانبهگرایی ،خواستار دخالت در امور رژیمها و
روندهای جهانی ناهمسو برای پیشبرد اهداف و راهبردهای خود
هستند .با بررسی دکترین نئوکانها که از زمان ریگان تا بوش و
پس از آن ترامپ قابل مالحظه است ،ما شاهد یک حلقه دائمی
در اجرای سیاست خارجی هستیم .این حلقه دامن زدن به یک
بی نظمی برای ساخت و برکشیدن نظمی جدید و دلخواه است.
این مورد به خصوص در خاورمیانه و در حمله به عراق در سال
 2003و حتی پیش از آن در جنگهای خلیج فارس نیز به وضوح
قابل مشاهده است.
حال دولت ترامپ عالوه بر تکیه زدن بر این مبانی نئوکانها
خصلتی دیگر نیز به آن بخشیده است؛ خصلتی که میتوان از آن
به عنوان ابهام ،تحریک ،جا خالی و ضربه نام برد .دکتر مهدی
مطهرنیان استاد روابط بینالملل و آینده پژوه سیاسی در این
مورد معتقد است :بارها گفته ام ترامپ ديوانه نيست  .او نقش
بازيگر ديوانه كسينجر را بازي مي كند .پارادايم حاكم بر رفتار
و كنشهاي او آشوب ،دكترين وي بازيگر ديوانه ،سياست كالن
حاكم بر كنشهايش ابهام و استراتژي وي تحريك ؛ جاخالي دادن
و ضربه زدن است.
مانور برجامی ترامپ با دو دستاویز
با توجه به این مطلب و در حالی که پیش از سخنرانی ترامپ،
عباس عراقچی معاون وزارت خارجه و علی اکبر صالحی رئیس
سازمان انرژی اتمی کشورمان هشدار داده بودند که جهان خود را
برای خروج آمریکا از برجام آماده کند و از سوی دیگر ،چند ساعت
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روزنامه انگلیسیگاردین نوشت :دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه
در توییتی ،استفاده از لفظکشورهای گند و کثافت» را در توصیف هائیتی،
السالوادور و چندین کشور آفریقایی  ،تکذیب کرد.
به گزارش ایرنا ،رئیس ترامپ پس از بیش از  12ساعت سکوت کاخ سفید در این باره،
در توییتی نوشت :من هرگز لفظ توهین آمیزی در مورد هاییتی به کار نبردم جز آن که
گفتم هائیتی کشور فقیری است و مشکالت عدیده ای دارد؛ امری که بر همگان مبرهن
است .هیچ گاه نگفتم آن ها را (از آمریکا) بیرون بیندازید .تمام این ها را دموکرات ها
سرهم کرده اند .احتماال الزم است جلسات آینده ضبط شوند .متاسفانه به هیچ کس

اعتمادی نیست.
پیش از این خبرگزاری رویترز خبر داده بود که ترامپ پنجشنبه طی جلسهای با اعضای سنا پذیرش مهاجر از کشورهای آفریقایی
و هائیتی را زیر سوال برد و گفته بود«:این همه آدم مهاجر از آفریقا را برای چه می خواهیم .این کشورهاگند و کثافت هستند  ...باید
مهاجر بیشتری از نروژ بیاید.

وزارت خارجه ترکیه در اقدامی تالفیجویانه ،درباره سفر اتباعش به ایاالت
متحده هشدار صادر کرده و گفت احتمال بازداشت بیدلیل آنها در آمریکا
وجود دارد.
به گزارش فارس ،در بیانیه وزارت خارجه ترکیه آمده است :شاهد افزایش تعداد
حمالت تروریستی و اقدامات خشونتبار در آمریکا هستیم .این حمالت به شکل
کوبیدن با ماشین ،حمالت با سالح گرم و سرد در مکانهای عمومی است .آنکارا
سپس از اتباعش خواست با در نظر گرفتن موارد احتیاطی ،در سفر خود به آمریکا
تجدید نظر کرده زیرا احتمال قربانی شدن در حمالت تروریستی یا بازداشت شدن
بدون هیچ دلیل موجهی وجود دارد .پیشتر وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیهای،
دستورالعمل جدیدی درباره سفر اتباعش به کشورهای خارجی منتشر کرده و نسبت
به سفر به ترکیه و فلسطین اشغالی هشدار داد .به نوشته روزنامه «حریّت» در این
دستورالعمل جدید ،کشورهای مختلف بر اساس ضریب امنیتی که دستگاههای
اطالعاتی آمریکا برای آنها در نظر میگیرند ،به  4دسته تقسیم میشوند .بر این اساس
ترکیه ،روسیه ،ونزوئال ،پاکستان ،سودان ،گواتماال و کوبا در دسته سوم قرار گرفتهاند.
در این دسته از اتباع آمریکایی خواسته میشود که در سفر خود به کشورهای مذکور،
بازنگریکنند.

تمجید پوتین از رهبر کرهشمالی
رئیس فدراسیون روسیه رهبر کره شمالی را سیاستمداری عاقل و بالغ خواند
و گفت :کیم جونگ اون رهبر کره شمالی این دور از بازی را (رویارویی هسته
ای با آمریکا) برنده شد.
به گزارش ایرنا ،والدیمیر پوتین که پنجشنبه شب در دفتر روزنامه کامسامولسکایا
به مناسبت روز مطبوعات با خبرنگاران دیدار می کرد ،افزود :او (رهبر کره شمالی)
به هدف استراتژیک خود رسید ،کره شمالی دیگر کالهک های هسته ای دارد و
موشک های این کشور بردی تا حدود  13هزار کیلومتر دارند .ئوی ادامه داد:
موشک های کره شمالی هر نقطه از خاک دشمن بالقوه ای را می تواند هدف قرار دهد.
پوتین درباره حل مساله کره شمالی خاطرنشان کرد :این مساله باید از طریق گفت
وگو و مذاکره حل و فصل شود و رهبر کره شمالی نیز عالقه مند است تا اوضاع را آرام
کرده و از تشنج خارج شود.

