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ایرانوجهان
اخبار
ترامپ در چهل سال سیاست شکست
خورده آمریکا تجدیدنظر کند

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران
با اشاره به چهل سال شکست سیاستهای
آمریکا در برابر مردم ایران گفت که زمان
بازنگری در این سیاستها فرا رسیده است.
ظریف در حساب شخصی خود در توئیتر
نوشت :چهل سال شکست در پذیرش اینکه
ایرانیهای هرگز مطیع نخواهند شد .چهل سال
شکست در تطبیق دادن سیاست آمریکا با
واقعیت .چهل سال شکست در بیثبات کردن
ایران از طریق خونریزی و پول خرج کردن.
پس از چهل سال انتخابهای اشتباه وقت
آن رسیده است که دونالد ترامپ در سیاست
شکست خورده آمریکا بازنگری کند.

ایران از روسیه اس400-
نخواسته است

مدیرکل اداره کنترل تسلیحات و منع
گسترش تسلیحات (کشتار جمعی) وزارت
امور خارجه روسیه اعالم کرد :ایران تا امروز
درخواستی برای خرید سامانههای پدافند
موشکی اس 400-به روسیه نداده است.
به گزارش ایرنا ،والدیمیر یرماکوف روز گذشته
در پاسخ به سوال خبرنگار ریانووستی دراینباره
که آیا تهران و مسکو مذاکراتی برای خرید اس-
 400داشتهاند ،افزود :برای گرفتن پاسخ این
پرسش بهتر است به وزارت دفاع مراجعه کنید
اما تا آنجا که میدانم شرکای ایرانی تاکنون
درخواستی در این رابطه ارائه نکردهاند.

ترزا می احتما ً
ال تابستان
استعفا میدهد

رسانههای محلی انگلیس روز گذشته گزارش
دادند ،اعضای کابینه دولت ترزا می معتقدند
نخستوزیر بریتانیا تابستان پیش رو استعفا
میدهد.
به گزارش ایسنا ،ترزا می ،نخستوزیر
بریتانیا ماه دسامبر به قانونگذاران محافظهکار
گفت که پیش از انتخابات آتی که برای ۲۰۲۰
برنامهریزی شده است ،استعفا خواهد داد .با
این حال او تاریخی را برای استعفای احتمالی
خودش مشخص نکرد .در همین حال منابع
مطلع به روزنامه سان گفتند :ترزا می درباره
کنارهگیری از پست نخستوزیری دستکم با
دو مقام ارشد کابینه شامل لیام فاکس ،وزیر
تجارت بینالمللی گفتوگو کرده است.
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رسانههای آمریکایی از توافق اولیه جمهوریخواهان و دموکراتها به منظور پایان مناقشه دیوار مرزی خبر دادند

بازی ترامپ با تعطیلی دولت

هرچند تا لحظه تنظیم این گزارش هنوز جزئیات
دقیقی از این توافق منتشر نشده است ،اما به گفته
برخی نمایندگان کنگره ممکن است امروز توافق کلی
بر سر بودجه دیوار مرزی منتشر شود .این در حالی
است که نمایندگان تا روز جمعه فرصت دارند برای
تصویب این موضوع به توافق برسند ،در غیر این
صورت ممکن است بار دیگر بخشهایی از دولت
فدرال آمریکا مجددا ًتعطیل شود.
چانهزنی بر سر قیمت
در چنین شرایطی خبرگزاری دویچهوله به نقل از
روزنامه واشنگتن پست گزارش داده که نمایندگان دو
حزب آمریکا ،بودجهای کمتر از  1.4میلیارد دالر برای
دیوار مرزی اختصاص دهند ،در حالی که ترامپ این
بودجه را  5.7میلیارد دالر برآورده کرده و تا به اینجای
کار صراحتا ً اعالم کرده که به هر ترتیب ممکن این
دیوار باید ساخته شود.
در جریان تعطیلی یک ماهه دولت فدرال در آمریکا
که با ثبت یک رکورد نیز همراه بود ،پرداخت حقوق
و دستمزد حداقل  800هزار کارمند آمریکایی معوق
ماند و در راستای آن طبق برآوردها بیش از  10میلیارد
دالر زیان به بخشهای مختلف اقتصاد این کشور
وارد شد ،نمایندگان دموکرات کنگره که اکنون اکثریت
مجلس نمایندگان را بر عهده دارند ،نتوانستند
رئیسجمهوری را قانع به انصراف از طرح خود کنند.
به گفته ناظران برخی مخالفان داخلی ترامپ بر این
عقیده بودند که طوالنی شدن تعطیلی دولت منجر
به افزایش نارضایتیهای عمومی علیه رئیسجمهوری
خواهد شد و شعار وی مبنی بر اینکه اگر الزم باشد
ماهها و سالها دولت را تعطیل نگه خواهد داشت،
اساسا یک بزرگنمایی است .اما رفته رفته و با طوالنی
شدن تعطیلی دولت و تبعات ناشی از آن تحلیلهای
مخالفان رفته رفته معکوس شد چراکه برگ برنده
آنها یعنی نارضایتی عمومی و افزایش فشار بر کاخ
سفید آنچنان که تصور میشد رخ نداد .این امر نشان
داد که ترامپ توانسته علیرغم افت محبوبیتش،
همچنان الیههای زیرین اجتماعی ،صاحبان صنایع
بزرگ و قشرهای زیادی از جامعه کشاورزی آمریکا
را همراه خود داشته باشد .او همچنین در گروههای
ذینفوذ وزارت خارجه و پنتاگون نیز از حمایتهای
قابل توجهی برخوردار است و این امر دست او را در
ت خارجی باتوجه به اکثریت جمهوریخواه
سیاس 
مجلس سنا باز گذاشته است.
به همین دلیل است که دونالد ترامپ در تازهترین
پیام توئیتری خود با اعتماد به نفسی مضاعفتر
مدعی شده که هیچ رئیسجمهوری مانند من سخت
تالش نکرده و بینظمیهای به جای مانده از روسای
جمهوری پیشین را برطرف نکرده است .او همچنین در

یک سخنگوی دولت انگلیس:
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و دموکراتها بر
سر دیوار مرزی
مکزیک گزارش
داد
اکثریت آنها را دموکراتها تشکیل میدهند .ترامپ
همچنین ابزار دیگری به نام اعالم وضعیت فوقالعاده
دارد که هر چند این مسئله برای او هزینهساز است،
اما به هر حال برای به کرسی نشاندن خواسته خود
میتواند آن را اعمال کند.

از سوی دیگر دموکراتها با عقبنشینی احتمالی
از مسئله دیوار مرزی ،تالش خود را بر روی
موضوع دخالت روسیه در انتخابات و نیز تخلفات
دیگر ترامپ خواهند گذاشت .امری که تاکنون بارها
بر روی آن مانور داده شده و حتی صحبتهایی
از استیضاح رئیسجمهوری نیز بارها به گوش

میرسد .در همین رابطه دو روز قبل الیزابت وارن
نماینده دموکرات ایالت ماساچوست که به تازگی
نامزدی خود را در انتخابات ریاستجمهوری سال
 2020اعالم کرده است ،صراحتا ً گفته که ممکن
است تا آن زمان نهتنها ترامپ روی کار نباشد
بلکه زندانی هم شده باشد .بنابراین به گفته همین
کارشناسان وزنکشی سیاسی در واشنگتن هرچند
با توافق احتمالی و اولیه بر سر بودجه دیوار مرزی
ممکن است به نفع ترامپ رقم بخورد ،اما همچنان
کشاکشها برای مهار یا امتیازگیری میان دو طرف
شاید با شدت بیشتری هم دنبال شود.

لندن تحریم استفادهکنندگان از سازوکار مالی را توسط آمریکا رد کرد

سخنگوی دولت انگلیس درباره تهدید آمریکا علیه
استفادهکنندگان از سازوکار حمایت از مبادالت تجاری ایران و
اروپا (اینستکس) گفت :نوع اظهاراتی که از طرف آمریکا مطرح
میشود بیشتر از این جنس است که آنها درک کردهاند ما
بهعنوان طرفهای اروپایی برجام باید به تعهداتمان در این توافق
پایبندباشیم.
این سخنگو که خواست نامش فاش نشود ،روز گذشته در
گفتوگو با ایرنا تصریح کرد که برجام برای انگلیس حائز اهمیت
و این کشور تمام انرژی خود را برای حفظ این توافق به کار بسته
است.
پس از خروج آمریکا از برجام ،وزیران امور خارجه سه کشور
اروپایی آلمان ،فرانسه و انگلیس یازدهم بهمن ماه جاری در
حاشیه نشست اتحادیه اروپا اعالم کردند کانال ویژه پرداخت
اروپا و ایران تحت عنوان «سازوکار حمایت از مبادالت تجاری
ایران و اروپا (اینستکس )INSTEX -به ثبت رسمی رسیده است.
این سازوکار در گام نخست تجارت کاالهای اساسی (مواد غذایی
و دارو) را تحت پوشش قرار میدهد ،اما پساز آن دامنهاش
گسترش خواهد یافت.
راهاندازی اینستکس اقدامی بیسابقه است
سخنگوی دولت انگلیس دراینباره گفت که برداشتن چنین
گامی از سوی این سه کشور «اقدامی بیسابقه است» .وی افزود:

طالبان تیم مذاکرهکننده جدید
خود را معرفی کرد

mrezasattari62@gmail.com

طی دو روز اخیر رسانههای آمریکا گزارشی منتشر کردهاند مبنی بر اینکه تعدادی از نمایندگان جمهوریخواه و دموکرات کنگره در مذاکراتی پشت
ت یافتهاند .هرچند پیش از این گفته میشد که در مذاکرات روز یکشنبه
درهای بسته به توافقاتی برای پایان دادن به مناقشه دیوار مرزی مکزیک دس 
دو طرف موفق به اجماع نشده و از همین رو سایه تعطیلی دولت بار دیگر بر سر واشنگتن سنگینی میکند ،اما شبکه خبری سیانان روز گذشته
گزارش داد که توافق کلی میان نمایندگان دو حزب دموکرات و جمهوریخواه برای تامین بودجه دیوار مرزی حاصل شده و حتی تمامی جزئیات آن نیز
بررسی شده است .در همین راستا سناتور شلبی نماینده جمهوریخواه کنگره به سیانان گفته است که به توافقی جامع رسیدهایم که موضوع اصلی
آن مربوط به ردیف بودجه کنترل مرزهای مکزیک است.

جریان سخنرانی خود در الپاسوی تگزاس که هممرز
با مکزیک است تاکید کرده که به هر حال دیوار را
خواهیم ساخت زیرا من هرگز الیحهای که منجر به
آزادی جنایتکاران باشد را امضاء نخواهم کرد.
ابتدای کشاکش سیاسی
به گفته کارشناسان ،جدال میان کاخ سفید و
دموکراتهای کنگره اکنون با دو ابزار دنبال میشود.
ابزار ترامپ موضوع تعطیلی دولت و فشار وارد کردن
به مخالفان کنگره است چراکه او پیش از این نیز
تصریح کرده بود که از معوق ماندن حقوق کارمندان
به دلیل تعطیلی دولت به هیچ عنوان نگران نیست زیرا

اخبار

اروپا تاکنون شرکتی را با ماهیت فعالیتهایی که قرار است در
اینستکس انجام شود ثبت نکرده است .وی با اینحال تصریح کرد
که ابعاد و عمق تعهد انگلیس برای عملیاتی کردن این سازوکار را
میتوان در حضور معاون وزیر امور خارجه انگلیس بهعنوان عضو
این شرکت ،مورد توجه قرار داد.
این مقام انگلیسی در ادامه اظهار کرد که گالیهمندی ایران
درباره تأخیر اجرای این سازوکار را درک میکند .وی توضیح داد:
این تأخیر انعکاسدهنده واقعیت پیچیدگیهایی است که درگیر
آن هستیم و همانطور که گفتم ما هرگز تجربه چنین کاری را
نداشتیم و ابعاد چالشها گسترده است.
اروپا درباره اینستکس شرطی برای ایران نگذاشته است
این سخنگو درباره آنچه شروط عملیاتی شدن اینستکس توسط
اروپا خوانده میشود هم عنوان کرد که اروپا در این رابطه شرطی
ن حال توضیح داد :ما تمایل داریم که
نگذاشته است .او در عی 
ایران متوجه باشد پذیرفتن مقررات مبارزه با پولشویی چه تأثیر
مثبتی بر روابط اقتصادی این کشور با سایر بازیگران بینالمللی
خواهد 0گذاشت .وی افزود :این استانداردی است که شرکتهای
تجاری و بانکها در تعامل با ایران انتظار خواهند داشت.
این مقام انگلیسی عنوان کرد که طرفهای اروپایی تالش
میکنند تا هرچه سریعتر این سازوکار را عملیاتی کنند اما هنوز
اقدامات زیادی باقیمانده که امیدواریم از طریق همکاری با ایران

لزاد ،با
در آستانه آغاز مذاکرات این ماه با خلی 
هدف پایان دادن به طوالنیترین جنگ آمریکا،
طالبان یک تیم  ۱۴نفری برای مذاکره معرفی کرد.
ریاست این تیم  ۱۴نفره که تشکیل آن دیروز
اعالم شد برعهده مالعباس استانکزی است.
پنج زندانی سابق طالبان در خلیج گوآنتانامو که
سال  ۲۰۱۴در ازای یک سرباز اسیر آمریکایی آزاد
شدند ،انس حقانی ،برادر کوچکتر و زندانی
رهبر شبکه حقانی که جناح قدرتمند طالبان
محسوب میشود ،اعضای این تیم را تشکیل
میدهند .به گزارش آسوشیتدپرس ،ذبیحالله
مجاهد ،سخنگوی طالبان گفت :حقانی که در
کابل زندانی است ،باید آزاد شود تا کار روی
تیم مذاکره آغاز شود .شبهنظامیان طالبان از
دیدار با دولت تحت حمایت آمریکا در کابل
امتناع میکنند .انتظار میرود رایزنیهای زلمای
لزاد ،نماینده ویژه آمریکا در امور صلح
خلی 
افغانستان به نتایج ملموسی برسد.

روسیه طرح قطع موقت اینترنت را
یکند
اجرا م 

دولت روسیه قرار است در یک طرح آزمایشی
قطع موقت اینترنت در این کشور را اجرا کند .آنطور
که رسانههای روسی گزارش میدهند ،قرار است
این طرح با هدف ارتقای توانمندی فضای اینترنت
داخلی این کشور صورت پذیرد .به گزارش یورونیوز،
این طرح قرار است در چارچوب برنامه آزمایشی
دفاع سایبری انجام شود .این پروژه تامینکنندگان
اینترنت را ملزم میکند که به هنگام قطع اینترنت
روسیه توسط کشورهای خارجی ،ارائه خدمات به
شهروندان و کاربران روسی را تضمین کنند.

 400میلیارد دالر هزینه بازسازی سوریه
درباره شرکت همتا ،بتوانیم مجموعه کارها را پیش ببریم.
وی درباره چشمانداز دسترسی ایران به درآمدهای نفتیاش
از طریق اینستکس گفت :ما در این مقطع روی اجرای فاز اول
متمرکز هستیم و اینکه بتوانیم این سازوکار را درباره اقالم موردنیاز
ایران عملیاتی کنیم .بقیه سؤاالت به آینده مربوط خواهد بود.
شرکتهای اروپایی مشتاق استفاده از اینستکس هستند
در ادامه این مصاحبه این مقام انگلیسی عنوان کرد :ما از طرف
شرکتهای زیادی تماس داشتیم که برای استفاده از اینستکس
اظهار عالقه کردند .من در این رابطه میتوانم از قول همکاران
آلمانی و فرانسویام اعالم کنم که آنها هم عالقهمندیهای
گستردهای را از سوی شرکتهای تجاری در پاریس و برلین
دریافت کردهاند.
وی توضیح داد که این شرکتها با دولتهای سه کشور
(انگلیس ،فرانسه و آلمان) تماس گرفته و درباره زمان آغاز
بهکار اینستکس پرسوجو کردهاند .او این مسئله را یک نشانه
عالی در واکنش به راهاندازی اینستکس توصیف کرد که به
گفته وی نشان میدهد بازار این واقعیت را درک کرده که ایران
بازار عظیم دستنخوردهای از خریداران بالقوه است .این مقام
انگلیسی  80میلیون جمعیت ایران را رقمی قابلتوجه توصیف
کرد که فعاالن اقتصادی در غرب تمایل دارند بتوانند با این بازار
تجارت کنند.

رئیس کارگروه اقتصاد سوریه هزینه جنگ در
سوریه را حدود  ۴۰۰میلیارد دالر برآورد کرد و
گفت :بازسازی سوریه احتماال به مبلغی کمتر
از  ۱۰۰میلیارد دالر نیاز دارد در حالی که خسارت
بخش کشاورزی سوریه از  ۱۶میلیارد دالر تجاوز
کرده است .به گزارش ایسنا ،اسامه قاضی،
رئیس کارگروه اقتصاد سوریه در گفتوگو با
الجزیره اعالم کرد :مشکل در تمام تحریمهای
اقتصادی علیه سوریه است و کشورهای
تحریمکننده همان طرفهایی هستند که
توافقنامه برجام را تایید کردند و همان کشورها
به مشروعیت نظام سوریه اعتراف میکنند و
ورود بیش از  ۷۰درصد کمکهای سازمان ملل
به نظام سوریه را تایید میکنند.

شورای راهبردی روابط خارجی گزارش داد

مولفههای اثرگذار در تحوالت ونزوئال
خوان گوایدو ،رهبر کودتاچیان در ونزوئال به این بهانه که در انتخابات ریاست
جمهوری تقلب صورت گرفته ،از  11ژانویه  2019بنای مخالفت با نیکوالس مادورو،
رئیسجمهوری این کشور را در پیش گرفت و هدایت اعتراضات را عهدهدار شد.
این مسئله موجب شد که یک سری کشورهای خارجی مانند آمریکا به حمایت
از گوایدو برخیزند و وی را به عنوان رئیسجمهوری موقت معرفی کنند .این در
حالی است که در ادامه مشخص شد که خود آمریکاییها مسبب چنین توطئهای
بودهاند .مالقاتهای جان بولتون ،مشاور امنیت ملی آمریکا با برخی از مخالفان
مادورو و همچنین بعضی از روسای کشورهای همسایه ونزوئال حکایت از آن دارد
که واشنگتن درصدد آن است که به هر شکل ممکن رئیسجمهوری قانونی این
کشور را از قدرت خلع کنند.
اگر دلیل اصلی چنین اقدامی را بخواهیم بررسی کنیم به شکست آمریکا طی
دهههای اخیر در آمریکای التین و از دست دادن جایگاهش در این منطقه
بازمیگردد .لذا این تئوری که کشورهای آمریکای التین ،حیاط خلوت آمریکا
هستند ،با روی کار آمدن دولتهای ضدآمریکایی در کشورهایی مانند کوبا،
بولیوی ،برزیل و ونزوئال در دوره هوگو چاوز شکسته شد .بنابراین واشنگتن
احساس خطر کرد و تالشهای زیادی برای جلوگیری از استمرار این روند انجام
داد و در نهایت با روی کار آمدن ژائیر بولسونارو در برزیل که به ترامپ آمریکای

التین معروف شده ،واشنگتن به خود جرئت داد تا به تدریج مشکالتی را برای
کشورهایی که از زیر سلطه آنها خارج شده ،ایجاد کند.
در این میان برخی مشکالت و نارضایتیهای اقتصادی داخل ونزوئال نیز باعث
شد تا گوایدو بتواند حامیانی از بین مردم برای خود دست و پا کند .همچنین مردم
ونزوئال سالیان سال است که از وضعیت اقتصادی بسیار بغرنج رنج میبرند و این
مسئله موجب مهاجرت آنها به کشورهای اطراف شده است .این مهاجرت نیز
منجر به آن شده که کشورهای همسایه ونزوئال از این وضعیت خشنود نباشند و
از جابهجایی قدرت در آنجا حمایت کنند.
در این مسئله که مشکالت و فساد زیادی در ونزوئال وجود دارد شکی نیست،
اما این مسائل در روابط بینالملل ،دیگر کشورها را مجاز نمیکند که برای کشور
مذکور تعیین تکلیف کنند و بگویند یک هفته فرصت دارد که انتخابات دیگری
برگزار کند و گرنه فرد دیگری که مخالف وی است را به عنوان رئیسجمهوری
موقت خواهند پذیرفت.
این حرف ،حرف بسیار ناپسندی است که به نوعی بیانگر بازگشت رویکردهای
استعماری است .حتی اگر حکومت ونزوئال ،حکومت ناشایستی باشد باید توسط
مردم کشورش و به صورت مسالمتآمیز مشکالتش حل شود .لذا کشورهایی که
به حمایت از گوایدو پرداختهاند نرم جهانی را زیر پا گذاشتهاند .مسئله عجیب

دیگر آنکه بسیاری از کشورهای دنیا نیز نسبت به این مسئله و دخالتها سکوت
اختیار کردهاند که این یک فاجعه بسیار بزرگ است .بنابراین در مقطع فعلی دو
دسته از کشورها در برابر تحوالت ونزوئال پدیدار شدهاند؛ یک دسته به رهبری
آمریکا است که کشورهای اتحادیه اروپا را شامل میشود.
بعد از آنکه گوایدو خود را رئیس جمهوری ونزوئال خواند ،آلمان ،فرانسه،
اسپانیا ،بریتانیا ،پرتغال ،هلند و بلژیک به نیکالس مادورو رئیسجمهوری ونزوئال
هشت روز فرصت داده بودند انتخابات برگزار کند و در غیر اینصورت آنها
ریاستجمهوری موقت خوان گوایدو را به رسمیت خواهند شناخت که یکشنبه
شب این مهلت به اتمام رسید و آنها گوایدو را به عنوان رئیسجمهوری موقت
ونزوئال به رسمیت شناختند .بدیهی است که به این جبهه ،کشورهای دیگری نیز
افزوده خواهند شد.
دسته دیگر از کشورها که در برابر تحوالت ونزوئال و در حمایت از دولت قانونی
این کشور موضعگیری کردهاند ،کشورهایی مانند روسیه ،چین ،کره شمالی،
ترکیه و ایران را شامل میشود .این کشورها به ویژه چین طی سالهای گذشته
سرمایهگذاریهای فراوانی در ونزوئال پایهگذاری کرده لذا به راحتی رضایت نخواهد
داد که آمریکا و دیگر کشورها برای ونزوئال مشکلساز شوند و بخواهند دولت را
در این کشور تغییر دهند .کشوری مانند جمهوری اسالمی ایران نیز از آنجایی که

چنین اقداماتی صحیح و قانونی نیست موضعگیری کرده است.
در پایان این گزارش به قلم سیدجعفر هاشمی سفیر پیشین ایران در برزیل
آمده است :در نهایت یکی از فاکتورهای تعیینکننده و مهم در تحوالت ونزوئال،
ارتش این کشور است .اگر ارتش وفاداری و حمایت از دولت قانونی را همچنان
حفظ کند ،دولت مادورو احتماال بر قدرت باقی میماند و کشورهای خارجی کاری
از پیش نمیبرند اما اگر ارتش حمایتش را از دولت مادورو متوقف کند همچنان
که یکی دو نفر از ارتشیها به سمت گوایدو متمایل شدهاند ،ممکن است تحوالت
در ونزوئال بهگونه دیگری رقم بخورد.

