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ایرانوجهان
اخبار
تحلیلگر سی ان ان ،ناکامی ترامپ
را در انتخابات پیش بینی کرد

فرید زکریا تحلیلگر شبکه خبری آمریکایی سی
ان ان پیش بینی کرد با توجه به شکاف گسترده
سیاسی در آمریکا ،دونالد ترامپ رئیس جمهوری
در انتخابات سوم نوامبر ( ۱۳آبان) به سختی از
جو بایدن رقیبش ،شکست بخورد.
به گزارش ایرنا؛ زکریا مجری برنامه جی پی اس
در این شبکه خبری آمریکا ،با توجه به سختی
تهای انتخاباتی و  ۲قطبی شدن فضای این
رقاب 
کشور و همچنین با یادآوری درستی پیش بینی
اش در باره نتیجه انتخابات  ،۲۰۱۶گفت :شرط
می بندم که ترامپ در این دوره شکست خواهد
خورد.
زکریا با اشاره به تکیه داشتن این پیش بینی
به بسیاری از دادهها مانند محبوبیت نداشتن
ترامپ و ضدیت افکار عمومی با او ،افزود :میزان
تائید همگانی برای او با توجه به زمان برگزاری
نظرسنجیها ،در پایین ترین سطح در مقایسه با
رئیسان جمهوری پیشین آمریکا ،قرار دارد.
به گفته این مجری سی ان ان؛ رقیب ترامپ
در انتخابات  ،۲۰۱۶هیالری کلینتون بود که او
نیز دومین نامزد غیرمحبوب در تاریخ انتخابات
ریاست جمهوری اخیر بود .اما با اطمینان می
گویم که این اتفاق این بار برای ترامپ تکرار
نخواهد شد.
وی تاکید کرد :آغاز حیات سیاسی ترامپ با
ایجاد تردید درباره «حق طبیعی» به دنیا آمدن
بود که به نظرم ضرری جبران ناپذیر است.
زکریا در باره در باره پیامدهای داخلی و خارجی
پیروزی احتمالی ترامپ برای دومین بار و احتمال
خطرناک شدن اوضاع آمریکا و بروز درگیریهای
داخلی گفت :یکی از تهدیدهای نگران کننده
تصمیم های ترامپ ،وجود نداشتن حد و مرز
برای اوست و اینکه دوست دارد کارهایی بکند
که تاکنون هیچکس نکرده است .بنابراین اگر او
نتیجه انتخابات را در  ۲۰ایالت به چالش بکشد و
از ارتش خواستار اقدام شود ،چه رخ خواهد داد؟

ظریف:

مسلمانان قربانیان اصلی
«فرقه نفرت» هستند
وزیر امور خارجه کشورمان از اهانت به اسالم
در پی برخی اقدامات افراط گرایانه در اروپا انتقاد
کرد.
به گزارش ایسنا ،محمدجواد ظریف وزیر
امور خارجه کشورمان در پیامی توئیتری
نوشت :مسلمانان ،قربانیان اصلی «فرقه
نفرت» [وهابیت] هستند؛ فرقهای که رژیمهای
ن قدرت بخشیدند و توسط
استعمارگر به آ 
عمالشان به همهجا صادر کردند .توهین به ۱.۹
میلیارد مسلمان  -و مقدسات آنها  -به واسطه
جنایات شنیع این افراطگرایان ،سوءاستفادهای
فرصتطلبانه از آزادی بیان است.
اینچنین اقداماتی تنها بر آتش افراطگرایی
میدمد.در مراسم ادای احترام ملی به ساموئل
پتی ،معلم فرانسوی که به دلیل نشان دادن
کاریکاتور حضرت محمد(ص) در کالسش
توسط یکی از شاگردان اسالمگرای خود به قتل
رسید ،مکرون ،رئیسجمهوری فرانسه با اشاره
به ارزشهای جمهوری ،تاکید کرد« :استاد ،ما از
آزادی که شما به خوبی آموزش میدادید دفاع
خواهیم کرد و به سکوالریسم ادامه خواهیم داد».
رئیسجمهوری فرانسه با گرامیداشت یاد این
ب عالقه زیادی داشت ،بیان کرد:
معلم که به کتا 
«حتی اگر برخی عقب بکشند ،ما از کشیدن
کاریکاتورها و نقاشیها دست نخواهیم کشید».
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اظهارات ماکرون درباره پیامبر اسالم با اعتراضات گسترده و درخواست تحریم کاالهای فرانسوی در کشورهای اسالمی مواجه شد

جهان اسالم علیه فرانسه و ماکرون

به گزارش ایسنا ،انجمنهای بازرگانی عربی متعدد
در اعتراض به اظهارات اخیر امانوئل مکرون ،رئیس
جمهوری فرانسه درباره اسالم ،بایکوت محصوالت
فرانسوی را اعالم کرده اند.
ماکرون اوایل ماه جاری وعده داد با جدایی طلبی
اسالم گرایانه که بیم آن میرود در برخی از جوامع
مسلمانان در فرانسه رشد کند ،مبارزه خواهد کرد.
وی همچنین با اظهارات اهانت آمیز در خصوص
اسالم ،اعالم کرد که دولتش در دسامبر الیحه ای را
برای تحکیم قانون  ۱۹۰۵که رسما دین و سیاست را در
فرانسه جدا کرد ،معرفی خواهد کرد.
اظهارات ماکرون عالوه بر حمایتش از انتشار
کاریکاتورهای موهن به ساحت پیامبر اسالم ،باعث به
راه افتادن کارزاری در شبکههای اجتماعی برای بایکوت
محصوالت فرانسوی در فروشگاههای کشورهای عربی
و ترکیه شد.
هشتگهایی مانند محصوالت فرانسوی را بایکوت
کنند به انگلیسی در کشورهایی نظیر کویت ،قطر،
فلسطین ،مصر ،الجزایر ،اردن ،عربستان سعودی و
ترکیه ترند شدند.
در کویت ،رئیس هیئت مدیره و اعضای هیئت
مدیره جامعه تعاونی النعیم تصمیم گرفتند همه
محصوالت فرانسوی را بایکوت کرده و از قفسه های
فروشگاه جمع آوری کنند .انجمن ضحیات التحر
هم اقدام مشابهی انجام داد و اعالم کرد در واکنش
به مواضع رئیس جمهوری فرانسه و حمایت وی از
کاریکاتورهای موهن به ساحت پیامبر اسالم ،تصمیم
گرفتیم همه محصوالت فرانسوی را از بازار و شعبه
ها تا اطالع ثانوی جمع آوری کنیم .در قطر شرکت
لبنیاتی وجباح بایکوت محصوالت فرانسوی را اعالم
کرد و وعده داد جایگزینهای دیگری عرضه کند.
شرکت کاالهای مصرفی المیرای قطر هم در توئیتر
اعالم کرد تا اطالعثانوی کاالهای فرانسوی را از قفسه
هایش جمعآوری کرده است .این شرکت اعالم کرد
به عنوان یک شرکت ملی مطابق با دیدگاهی که از
مذهب حقیقی و آداب و سنن خود داریم و به شکلی
که در خدمت کشور و ایمانمان باشد و تمایالت
مشتریانمان را برآورده کند ،عمل میکنیم .دانشگاه
قطر هم به این کارزار پیوست و مدیریتش با اشاره
به سوءاستفاده از اسالم و نمادهایش ،هفته فرهنگی
فرانسه را تا زمان نامعلومی به تعویق انداخت.
شورای همکاری خلیج فارس اظهارات ماکرون را
غیرمسئوالنه خواند و اعالم کرد این اظهارات باعث
گسترش فرهنگ نفرت در میان افراد می شود.
بر اساس گزارش پایگاه خبری شبکه الجزیره،
سازمان همکاری اسالمی روز جمعه ادامه حمالت
فرانسه علیه مسلمانان با اهانت به نمادهای مذهبی
را محکوم کرد.
پویش تحریم کاالهای فرانسوی در کشورهای
اسالمی و عربی
پس از اظهارات رئیس جمهوری فرانسه مبنی بر
دست بر نداشتن از کشیدن کاریکاتورهای پیامبر
اسالم(ص) ،درخواستها برای تحریم محصوالت
فرانسوی در چندین کشور عربی و کشور حوزه خلیج
فارس افزایش یافت.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک،
در شبکههای اجتماعی ،درخواستها برای تحریم
محصوالت فرانسوی از روز جمعه ،از طریق
هشتگهایی به زبان عربی ،چند برابر شده است.
در قطر ،دو شرکت توزیع محصوالت السوق البلدی
و المیره اعالم کردند که محصوالت فرانسوی را تا
اطالع ثانوی از فروشگاهها خارج میکنند.
یکی از خبرنگاران خبرگزاری فرانسه در یکی از
فروشگاههای المیره دیده است کارمندان مرباهای
مارک سن دالفور فرانسوی را از قفسهها خارج
میکنند .دانشگاه قطر هم جمعه اعالم کرد که هفته
فرهنگی فرانسه به دالیل اهانت به پیامبر اسالم به
زمان نامعلومی موکول شده است.
در کویت ،حدود  ۶۰شرکت تعاونی که بزرگترین
توزیع کنندگان در این کشور هستند ،تحریم
محصوالت فرانسوی را آغاز کردند .پنیرهای فرانسوی
کیبی و بابیبل ،خامه و لوازم آرایشی فرانسوی در
برخی قفسههای فروشگاه ها بیرون آورده و به

اخبار
پوتین:

خروج آمریکا از  INFاشتباه
بزرگی بود

چندین شرکت غذایی عربی در واکنش به اظهارات اسالم ستیزانه رئیس جمهوری فرانسه ،محصوالت فرانسوی را از فروشگاههایشان جمعآوری کردند.

اظهارات ماکرون
عالوه بر حمایتش
از انتشار
کاریکاتورهای
موهن به ساحت
پیامبراسالم،
باعث به راه
افتادن کارزاری
در شبکه
هایاجتماعی
برای بایکوت
محصوالت
فرانسوی در
کشورهایعربی
و ترکیه شد
مسؤول این برندها تحویل داده شدند.
حدود ۴۳۰آژانس مسافرتی در کویت نیز رزرو پرواز
به فرانسه را به حالت تعلیق درآوردهاند .وزارت امور
خارجه کویت در بیانیهای نسبت به سرانجام حمایت
از توهینها و تداوم آنها چه علیه همه ادیان توحیدی
و چه رسوالن از طریق برخی گفتمانهای رسمی
سیاسی که موجب شعله ور شدن روحیه نفرت،
خصومت ،خشونت و نیز نابودی تالشهای جامعه
جهانی برای مهار آن و گسترش فرهنگ آشتی و صلح
در بین مردم جهان میشود ،هشدار داد.
در همین راستا ،اتحادیه انجمنهای تعاونی کویت
که دهها انجمن تجاری در این کشور را شامل
میشود ،از جمع آوری کلیه محصوالت فرانسوی از
این انجمنها خبر داد.
فعاالن عربستانی پویشی را برای تحریم کاالهای
فرانسوی در مخالفت با اقدامات تحریک آمیز دولت
فرانسه علیه مسلمانان به راه انداختند و خواستار وارد
نمودن خسارتهای اقتصادی به این کشور شدند.
تصاویر منتشر شده در شبکههای اجتماعی نشان
میدهند که برخی فروشگاهها پس از اقدام انفرادی
برخی مغازهها به تحریم کاالهای فرانسوی ،این کاالها
را از بازارها جمعآوری کردهاند که این امر در میان
چشم پوشی مقامات سعودی از توهینات فرانسه
صورت گرفت .عبدالعزیز الخالدی ،رئیس مرکز
مطالعات اقتصادی خلیج فارس گفت ،سعودیها
اخیرا ً پویشهایی را علیه محصوالت ترکیه به دلیل
تنش در روابط میان دو کشور به راه انداختند.
وی تاکید کرد ،آنچه در فرانسه رخ داده مستلزم
اعالم اعتراض از سوی عربستان و توقف واردات
محصوالت فرانسوی در واکنش به توهینهای
بیسابقه از سوی مقامات فرانسه است .وزارت دارایی
عربستان اعالم کرده است ،حجم مبادالت تجاری
میان عربستان و فرانسه بالغ بر  ۲۰میلیارد دالر
است و این دو کشور در زمینههای متعددی از جمله
دفاعی ،غذایی ،نفتی ،فناوری و غیره همکاری دارند.
در همین راستا ،تعداد کمی از فعاالن اماراتی نیز
پویشهای به راه افتاده از طریق شبکههای اجتماعی
علیه توهین فرانسه به رسول اکرم را همراهی کردند.
این در حالی است که هیچ نوع واکنش رسمی و
بیانیههای محکومیت آمیزی از سوی مقامات امارات
منتشر نشده است.
طبق اعالم وزارت اقتصاد امارات ،میزان مبادالت
تجاری امارات و فرانسه حدود  ۸میلیارد دالر است و
فرانسه نوزدهمین شریک تجاری این کشور به شمار
میرود .فعاالن شبکههای اجتماعی در عمان و بحرین
نیز به فراخوانهای کشورهای حوزه خلیج فارس
برای تحریم کاالهای فرانسوی واکنش نشان دادند و

هزاران تن از آنها در پویشهای گسترده علیه اقدامات
تحریک آمیز فرانسه شرکت کردند و از تحریم کاالهای
فرانسوی خبر دادند.
بسیاری از فعاالن برجسته بحرین با انتشار تصاویر
اسامی کاالها و محصوالت فرانسوی را اعالم کردند تا
فعاالن از کاالهایی که باید تحریم شود مطلع شوند.
میزان مبادالت تجاری میان فرانسه و بحرین حدود
 ۱.۸میلیارد دالر و حجم مبادالت تجاری میان عمان و
فرانسه حدود  ۲میلیارد دالر است .در اردن نیز حزب
اپوزیسیون کار اسالمی از شهروندان خواست تولیدات
و کاالهای فرانسوی را تحریم کنند.
همچنین به نقل از شبکه المیادین ،فعاالن
شبکههای اجتماعی در تونس در پی اظهارات اخیر
امانوئل ماکرون ،رئیس جمهوری فرانسه علیه اسالم
و مسلمانان این کشور خواهان پیروی از برخی
کشورهای عربی در پیوستن به پویش تحریم کاالهای
فرانسوی جهت وارد کردن خسارتهای اقتصادی
به این کشور و به عنوان اقدامی در جهت حمایت
از حضرت محمد(ص) شدند .رسانههای اجتماعی
تونس ضمن ابراز خشم نسبت به این اقدام رئیس
جمهوری فرانسه تصاویری تمسخر آمیز از وی منتشر
کردند .آنها همچنین با انتشار ویدیوهایی خشم خود
را نسبت به اقدام ماکرون علیه مسلمانان این کشور
ابراز کردند .اخیرا نیز منطقه الزهرونی در تونس شاهد
برگزاری تجمع اعتراضآمیز بود که طی آن معترضان
پرچم فرانسه را به نشانه مخالفت با انتشار تصاویر
موهن از رسول اکرم به آتش کشیدند .همچنین
پالکاردهایی را در خیابان به نشانه حمایت از رسول
خدا نصب کردند .برخی از فرهیختگان و اصحاب
رسانه در تونس این پویش را همراهی کردند.
منیه العرفاوی ،یکی از روزنامه نگاران تونسی در
صفحه فیس بوک خود نوشت ،سکوالریسم فرانسه
مقدستر از چهرههای دینی نیست .وی گفت ،اگر
فرانسه خواهان نفرت نیست باید به ایمان و عقاید
دیگران و عواطف شهروندان مسلمان خود احترام
بگذارد.ی افزود ،فلسفه اول آزادی قبل از هر چیز
پایبندی به اقدام مسؤوالنهای است که موجب آزار
دیگران نمیشود هر کس که خواهان نفرت نیست
باید از ایجاد عوامل آن بپرهیزد.
همچنین جنبش جامعه مسالمتجو بزرگترین
حزب اسالمی الجزایر از رئیسجمهوری این کشور
خواست موضعی علیه ماکرون اتخاذ کند.
این حزب در بیانیهای از موسسات رسمی الجزایر
و در راس آن ریاستجمهوری خواست اظهارات
ماکرون را محکوم کرده و موضعی دیپلماتیک،
سیاسی و اقتصادی مناسب علیه فرانسه در تعهد به
احترام به دین اسالم و تمجید آن و در نظر گرفتن

احساسات الجزایریها لحاظ کند.
ایران ،ترکیه ،اردن و کویت اقدام بازنشر
کاریکاتورهای پیامبر اسالم را محکوم کردند .سازمان
ی اسالمی از سخنان برخی مسؤولین فرانسوی
همکار 
که میتوانند به روابط فرانسه و مسلمانان آسیب بزند،
ابراز تاسف کرد.
رخواست فرانسه از کشورهای خاورمیانه برای عدم
تحریم کاالهای این کشور
به دنبال فراخوان کشورهای عربی و اسالمی برای
تحریم کاالهای تولید فرانسه به خاطر اظهارات موهن
رئیسجمهوری این کشور و انتشار کاریکاتورهای
توهینآمیز علیه پیامبر اکرم(ص) ،پاریس از
کشورهای خاورمیانه خواست کاالهای فرانسوی را
تحریمنکنند.
به نقل از عربی ،۲۱وزارت خارجه فرانسه در
بیانیهای اعالم کرد :درخواستها برای تحریم بیهوده
است و باید فورا متوقف شود .همچنین تمام حمالتی
که کشورمان در معرض آن قرار دارد و اقلیت تندرو
پشت آن هستند ،باید متوقف شود.
در این بیانیه آمده است :درتعدادی از کشورهای
خاورمیانه طی روزهای اخیر درخواستهایی برای
تحریم کاالهای فرانسه به ویژه در زمینه کشاورزی و
غذایی صورت گرفت .همچنین برخی با عبارتهایی که
بیشتر ایجاد انزجار و نفرت میکند ،خواهان تظاهرات
شدند .این درخواستها مواضعی را که فرانسه
به خاطر آزادی بیان و آزادی مذهب و مخالفت با
نفرتپراکنی از آن دفاع میکند ،خدشهدار میکند.
دوم اکتبر امانوئل ماکرون ،رئیسجمهوری فرانسه
پیشنویس قانونی را با عنوان اسالم افراطی مطرح
کرد و بعدا نیز وعده داد که فرانسه همچنان از
انتشار کاریکاتورهای توهینآمیز به پیامبر اکرم(ص)
دفاع کند .در بیانیه وزارت خارجه فرانسه آمده است:
هدف پیشنویس این قانون و اظهارات ماکرون مبارزه
با اسالم افراطی است .ما کادر دیپلماسی فرانسه را
بسیج کردهایم تا به کشورهای دیگر مواضعمان را در
زمینه آزادیهای اصلی و مخالفت با ایجاد انزجار و
نفرت شرح دهد .همچنین از این کشورها میخواهیم
از هرگونه درخواست برای تحریم یا حمله علیه فرانسه
خودداری و از شرکتهایمان حمایت کرده و سالمتی
شهروندانمان را تضمین کنند .اظهارات وزارت خارجه
فرانسه همزمان با توئیت ماکرون ایراد شد.
وی در توئیتی گفت :هیچ چیزی نمیتواند ما را
به عقب بازگرداند .ما به تمامی تفاوتها احترام
میگذاریم و به هیچ وجه اظهارات کینهتوزانه را
نمیپذیریم بلکه از مذاکره عاقالنه دفاع میکنیم .ما
همواره از کرامت انسان و ارزشهای انسانی دفاع
میکنیم.

رئیس جمهوری روسیه میگوید ،خروج
آمریکا از پیمان نیروهای اتمی میان برد یا INF
یک اشتباه بزرگ بود که به خطر یک رقابت
جدید تسلیحات اتمی میانجامد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری
اسپوتنیک ،در اوت  ۲۰۱۹آمریکا از پیمان
نیروهای اتمی میان برد خارج شد و علت آن را
نقض ادعایی مفاد این توافق دانست.
حال ،والدیمیر پوتین ،رئیس فدراسیون
روسیه میگوید که این اقدام از سوی دولت
واشنگتن یک اشتباه بزرگ و فاحش است که
به خطر از سرگیری رقابت تسلیحات اتمی
منجر میشود.
وی افزود :ما خروج آمریکا از پیمان INF
را که در نتیجه توقف عملکرد آن است ،یک
اشتباه جدی میدانیم که خطر از سرگیری و
تجدید یک رقابت تسلیحات موشکی و تقابل
بالقوه و لغزش به سوی یک تنش بدون کنترل
را افزایش میدهد.
به گفته رئیس فدراسیون روسیه ،این پیمان
که واشنگتن در  ۲۰۱۹از آن خارج شد یک
مولفه کلیدی در ساختار امنیتی جهانی بود
و به دلیل تنش بین ناتو و روسیه ،تهدیدهای
ناشی از عدم وجود آن در اروپا آشکار است.
وی افزود :این پیمان نقش ویژهای در حفظ
پیش بینی و مهار در بخش مربوط به موشک
در سراسر اروپا داشت.
مسکو همچنین اعالم کرده که روسیه آماده
انجام اقدامات الزم برای کاهش تاثیر ناشی از
متوقف شدن این پیمان است.
در فوریه  ،۲۰۱۹واشنگتن اعالم کرد که یک
اعالمیه شش ماهه مبنی بر خروج از این پیمان
میدهد؛ این توافق در  ۱۹۸۷با هدف ممنوعیت
موثر تمامی موشکیهای میان برد و کوتاه برد
بالستیک ،موشکهای کروز و پرتابهها بین
روسیه و آمریکا امضا شد.
یکی از دالیل ذکر شده برای تصمیم ایاالت
متحده در خروج از این پیمان ،ناکامی روسیه
در بازگشت به انطباق کامل و تأیید شده از
طریق انهدام سیستم موشکی غیر منطبق
موشکی اعالم شد.
در اوت همان سال ،آمریکا به صورت یکجانبه
از این پیمان خارج شد و اعالم کرد ،مسکو به
شخصه مسئول متوقف شدن این پیمان است.

وزارت امور خارجه:

با همدستی آمریکا ،کرونا در ایران
بدتر است
وزارت امور خارجه کشورمان در پیامی
توییتری به تاثیر مخرب تحریمهای آمریکا علیه
ایران با وجود مبارزه با بیماری همهگیر کرونا
اشاره کرد.
به گزارش ایسنا ،صفحه توئیتر وزارت امور
خارجه کشورمان با انتشار پیامی نوشت :در
همه جا ثابت شده است که کرونا مرگ بار،
مخرب و بیرحم است اما به دلیل این که
همدستی بیرحم ،یعنی رژیم آمریکا را دارد در
ایران بدتر است .وزارت امور خارجه کشورمان
ادامه داد :آمریکا فشار حداکثری در زمینه
تروریسم سالمت را باال برده و مردم ایران را
در حالی که با این بیماری همه گیر مبارزه می
کنند ،مورد تحریم های غیر انسانی قرار داده
است .ما بر این وضع غلبه میکنیم اما هیچ گاه
فراموش نخواهیم کرد.

بسیاری از کشورها محتاطانه در مورد انتخابات آمریکا حرف میزنند

جو بایدن یا دونالد ترامپ؛ ترجیح جهان چیست؟

درحالی که تنها چند روز به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی
مانده ،به نظر میرسد با رویکرد یکجانبه گرایانه ترامپ طی چهار سال اخیر
در صحنه بینالملل ،بسیاری از کشورهای پیشرفت جهان خواستار پیروزی
جو بایدن هستند.
طی چهارسالی که دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا مشغول به
فعالیت است ،شکاف بین اروپا و این کشور به بیشترین حد خود رسیده ،حال
کشورهای اروپایی نگران هستند ،با انتخاب مجدد ترامپ این شکاف بیشتر
شود ،در مورد دو کشور روسیه و چین نیز آنها موضع دوگانهای را در پیش
گرفتهاند و به نظر میرسد این دو کشور نیز منتظر هستند ببینند که در نهایت
چه کسی رئیس جمهوری آمریکا خواهد شد.
حشمتالله فالحتپیشه تحلیلگر مسائل بینالملل در گفتوگو با فرارو با
اشاره به اینکه این روزها دنیا نسبت به انتخاب رئیس جمهوری آینده آمریکا
محافظه کار شده است ،گفت :در حال حاضر بیش از  ۲۰درصد از اقتصاد
جهان در احاطه کامل آمریکا قرار دارد و شرکتهای این کشور در زمینههای
صنعتی ،مالی و فن آوری حرف اول را در جهان میزنند ،از سویی در سایر
شرکتهای دیگر نیز میتوان رد آمریکاییها را مشاهده کرد که در آنها دارای
سهام هستند .وی افزود :با توجه به اینکه در دو دهه اخیر روسای جمهوری

نظیر جورج بوش پسر و ترامپ باعث تضعیف جایگاه آمریکا در جهان شدهاند
و به نوعی ابرقدرتی این کشور را زیر سوال بردهاند ،اما بازهم کماکان این کشور
در بسیاری از زمینهها در جهان پیشتاز است ،بنابراین با توجه به اینکه رقابت
بین ترامپ و بایدن بسیار نزدیک است ،کشورهای جهان سعی میکنند که
خیلی محتاط در این زمینه اظهار نظر کنند ،تا ببینند درنهایت نتیجه به نفع
چه کسی رقم خواهد خورد .فالحت پیشه اظهار کرد :حتی بنیامین نتانیاهو
نخست وزیر رژیم صهیونیستی که متحد نزدیک ترامپ است ،در تماس
تلفنی با او بابت عادی سازی روابط اسراییل با سودان ،خیلی محتاطانه با
ترامپ سخن گفت و اعالم کرد که اسراییل با وجود هرکسی میتواند به صلح
دست پیدا کند ،چنین لحنی از سوی نتانیاهو کارشناسان را متعجب کرد ،به
نظر میرسد او نیز خود را برای ریاست جمهوری بایدن آماده کرده است،
بنابراین با توجه به وضعیتی که وجود دارد ،بسیاری از رهبران سیاسی جهان
منتظر هستند تا ببینند ،نتیجه انتخابات چه خواهد شد.
این کارشناس مسائل بینالملل اضافه کرد :زمانی که ترامپ به قدرت رسید،
اعالم کرد که آمریکا دیگر از متحدین خود رایگان حمایت نخواهد کرد ،او
با استفاده از واژه مفتسواران عرصه بینالملل به کشورهای اروپایی ،کره
جنوبی ،چین ،ژاپن و ...گفت که باید باج خود را به این کشور بپردارند ،در این

رابطه کره جنوبی  ۳۵میلیارد دالر و ژاپن نیز  ۵۰میلیارد دالر به آمریکا پرداخت
کردند و چین نیز باید  ۲۰۰میلیارد دالر به ترامپ میداد که این کار را انجام
نداد ،نتیجه آن نیز این بود که آمریکا با این کشور وارد یک جنگ تجاری شد
که امروز این مسئله به اوج خود رسیده است.
جهان از یکجانبه گرایی ترامپ به ستوه آمده است
وی ادامه داد :درمورد کشورهای اروپایی نیز به طور مثال ترامپ در قبال
ناتو اعالم کرد که کشورهای اروپایی باید هزینههای بیشتری را در ناتو متقبل
شوند و در مقابل نیز پرداختی آمریکا در این پیمان را به نصف کاهش داد ،در
مورد مسائل سیاسی از جمله برجام نیز ترامپ روی به یک یکجانبهگرایی آورده
که تمام تمامی کشورهای جهان را از این اقدام ناراضی کرده است.
فالحتپیشه با اشاره به اینکه گفته میشود روسیه خواهان ادامه ریاست
جمهوری ترامپ است ،یادآور شد :در سال  ،۲۰۱۶مدام اعالم شد که روسیه
به ترامپ کمک کرده تا به قدرت برسد ،اما طی چهارسال گذشته نیز مشاهده
شد که ترامپ چه رفتاری با روسیه انجام داد و طی این مدت با تحریمهایی
که انجام شد ،عمال دوران جنگ سرد بین دو قطب شرق و غرب نیز بار دیگر
تکرار شد ،بنابراین روسیه در عمل از سوی آمریکای ترامپ متحمل هزینههای
بسیار زیادی شده است.

وی گفت :در حال حاضر بسیاری از رهبران جهان امیدوار هستند که
با انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری آمریکا دوباره همکاریهای
بینالمللی این کشور آغاز شود ،زیرا که طی چهار سال گذشته ترامپ با
اقداماتی که انجام داده ،عمال موجبات نارضایتی بسیاری از کشورهای جهان
را فراهم آورده ،ترامپ با یکجانبه گرایی که به آن متوسل شد ،بسیاری از
بنیادهایی که روسای جمهوری گذشته آمریکا بنیان نهاده بودند را نابود کرد.

