دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

ترامپدرفکرتشکیلیکحزبجدید

یک روزنامه آمریکایی به نقل از منابع آگاه گزارش داد رئیسجمهور
در حال خروج از قدرت آمریکا در گفتوگو با دستیاران و متحدان
نزدیکش درباره امکان ایجاد یک حزب جدید در این کشور سخن
گفته است.
بــه گزارش فارس ،به نوشــته روزنامه آمریکایی «والاســتریت
ژورنال» ،رئیسجمهور در حال خروج آمریکا هفته گذشــته در
گفتوگو با دستیاران و متحدان نزدیک خود درباره تشکیل یک
حزب جدید گفته که دوســت دارد آن را «حزب میهنپرست»

( )Patriotمنطبق با شعار «اول آمریکا» بنامد.
صحبتهای ترامپ بعد از آن مطرح شــده که چند
شخصیت سیاســی از حزب جمهوریخواه از نقش
ترامــپ در تحریک هوادارانش برای حمله به کنگره
که در نتیجه آن پنج تن کشته شدند ،انتقاد کردند.
بنابر این گزارش ،با توجه به نظام سیاسی آمریکا که تحت سلطه
دو حزب دموکرات و جمهوریخواه قرار دارد ،تشکیل یک جناح
سیاسی بزرگ دیگر کاری دشوار برای ترامپ خواهد بود آن هم

aftab.yz@gmail.com

سیاسی

با توجه به این موضوع که وی هر روز بیشتر منزوی
میشود .سیاست آمریکا در گذشته هم شاهد حضور
حزب ســومی بوده اما حزب ســوم در جذب حامی
که از طریق آنها بتواند نقشی مهم ایفا کند ،موفق
عمل نکرد ه است .از طرف دیگر ،تصمیم ترامپ برای
تشکیل حزب جدید ،پایگاه رایدهندگان حزب جمهو ریخواه را
کاهش خواهد داد که با مخالفت شدید سیاستمداران این حزب
مواجه خواهد شد.

قاسم محبعلی در گفتگو با آفتاب یزد

اشتباه است اگر فکر کنیم روسیه با ایران
روابط راهبردی برقرار میکند!

آفتاب یزد ـ رضا بردســتانی :مدیرکل پیشین خاورمیانه وزارت
امور خارجه در گفت و شــنودی تحلیلی با آفتــاب یزد در واکنش
به برخی اظهار نظرات مقامات سیاســی روســیه در مواجهه با ایران
و تصمیمات مســکو در سوریه میگوید« :سیاســت روسیه از زمان
شــوروی ســابق این بود که امنیــت و موجودیت اســرائیل را جزء
سیاست خارجه روســیه تعریف کرده است زیرا اعضای شورای دائم
امنیت سازمان ملل علیرغم اختالفاتی که داشتند سر دو موضوع به
تفاهم رسیده بودند؛ یکی اینکه کسی به غیر از آنها سالح هستهای
نداشته باشــد و دیگر اینکه چون اسرائیل تنها کشوری است که در
مجمع عمومی شناســاییاش رای نیاورد(یعنی برعکس شد شورای
امنیت ابتدا اســرائیل را به رسمیت شناخت و بعد مجمع را مجبور
کرد که موجودیت اسرائیل را بپذیرد) بنابراین اسرائیل فرزند شورای
امنیت اســت و روســیه در کنار آمریکا ،انگلیس ،فرانســه و چین
پنج قدرتی هســتند که نسبت به موجودیت اسرائیل متعهد هستند
البته با نسبتهای متفاوت».
قاسم محبعلی در ادامه خاطرنشان میکند« :روسها یکی از جوامع
بزرگ مهاجــر یهودیها هســتند بنابراین روســیه روابط جدی و
راهبردی و اســتراتژیک با اســرائیل دارد و رابطهاش با اسرائیل قابل
مقایسه با رابطهاش با ترکیه ،ایران و حتی سوریه نیست و این اشتباه
است اگر فکر کنیم روسیه با ایران روابط راهبردی برقرار میکند».
وی تأکید میکند« :روسها در ســوریه هم از همان ابتدا چشم شان
را به روی حمالت اســرائیل علیه ایران و حزب اهلل میبستند حتی
با وجود اینکه سیســتم دفاع از آسمان سوریه را کنترل میکردند و
سیستم ضد هوایی دارند اما در مواقعی که اسرائیل علیه ایران عمل
میکرد هیچ گاه ارتش هوایی روسیه که از سال  2015در آنجا است
مانع حمالت اسرائیل علیه ایران نشدند .روسیه در آنجا به دنبال حفظ
منافع خود بود نه منافع ایران ،سوریه یا هر کشور دیگری».
> روسیه با خودش چند  -چند است؟!

منهای رقابت گازی که یک ســوی آن ایران اســت و دوسوی دیگر
آن قطر و روســیه ،در مســائل منطقهای و بینالمللی نیز گاه شاهد
رقابتهایی پیدا و پنهان بین مقامات روسیه از یک سو و کشورهای
منطقه در مواجهه با ایران از سویی دیگر هستیم.
البــه الی خبرها اگر میبینیم «الوروف پذیرای هیئت فلســطینی
است» از خاطر نبریم که تعهداتی نیز به اسرائیل دارد .اخیرا وزیر امور
خارجه روسیه نه در لفافه که صراحتاً گفته است «:سوریه نباید میدان
نبرد ایران و اسرائیل باشد» و این در حالی است که«روسیه» خواستار
آغاز اعتمادسازی بین ایران و کشورهای عربی خلیج فارس نیز شده
است! واضح و آشکار این که« :روسیه نمیخواهد از خاک سوریه علیه
امنیت اسرائیل استفاده شود ».و این یعنی وقتی میگوییم روسیه با
ایران روابط راهبردی و استراتژیک ندارد و صرفا بر اساس یک سری
منافع باب مذاکره و رفت و آمد را باز گذاشــته ،پر بیراه نمیگوییم و
اما یک عالمت سؤال بزرگ که باالخره روسیه با ما در چه مرحلهای از
روابط سیاسی است و تا کجا با منافع و دیدگاههای جمهوری اسالمی
ایران همراهی خواهد کرد؟
> بایــدن و دموکراتهــا بــرای ســوریه و دیگــر مناطــق خاورمیانه
برنامههای گستردهای دارند

تحلیلگران مســائل خاورمیانه به جد معتقد هســتند که روســیه
نمیخواهد و شــاید نمیتوانــد در منطقه با آمریکا رو در رو شــود
پــس بهترین کار نزدیکتر کردن مواضع اســت .یکی از زمینهایی
که میتواند عرصه ی دیپلماســی کرملین ـ کاخ سفید باشد طبیعتاً

میرفت .همه میدانند که ارتش ســوریه هم سالح روسی دارد هم
آموزش آنها تحت نظارت روسها است ،اص ً
ال تنها ارتش باقی مانده
در جهان عرب یا خاورمیانه که همچنان از ســاح روسی و تعلیمات
آنها استفاده میکند سوریها هستند .مصر ،الجزایر ،لیبی ،عراق و
یمن از بین رفت تنها سوریه باقی مانده است».
محبعلی میافزاید« :روسیه میخواهد ارتش سوریه را و پایگاهش را
در آنجا حفظ کند و این نیازمند این بود که رژیم اســد به یک باره
سقوط نکند اگر هم قرار بود سقوط کند باید با توافق سقوط میکرد.
تا سال  2015گمان روسها این بود که ایران این توانایی را دارد که
اسد را حفظ کند».

سوریه است کشوری که دموکراتها برای آن و دیگر مناطق خاورمیانه
برنامههای گســتردهای دارند پس تا اینجای ماجــرا بخشهایی از
اظهار نظرات مقامات سیاســی و دیپلماتیک روسیه رمزگشایی شده
اســت ،نقطه ی تاریک امــا توافقات با جمهوری اســامی ایران در
بیرون راندن تروریســتها از سوریه و شــمال عراق است مسئلهای
که بر اســاس اظهــارات الوروف حاال با یک عالمت ســؤال بزرگ
رو در رو است و آن این که روسیه از ابتدا نیز خواهان برقراری روابط
راهبردی با جمهوری اســامی ایران نبوده و حاال نیز بر همان روال
در حرکت است.
> هیچ قدرت بزرگی با هیچ قدرت کوچکی رابطه راهبردی برقرار نمیکند

این تحلیلگر مسائل سیاسی جهان عرب ادامه میدهد« :قدرتهای
بزرگ با هیچ کشــور متوســط و کوچکی روابط راهبردی ندارند اما
تا وقتی قدرت کوچکتر در خدمت منافع آنها اســت از او اســتفاده
میکنند و وقتی احســاس کنند منافع آنها را تامین نمیکند حتی
زمین بازی را واگذار میکنند مثل اتفاقی که در ســومالی افتاد .این
کشور متحد شوروی سابق بود وقتی آنها کشور بزرگتری مثل اتیوپی
را به دســت آوردند ســومالی را رها کردند و سومالی سرنوشت بدی
پیدا کرد بنابراین هرکشور دیگری تا زمانی که اشتباهات راهبردی در
تعدیل سیاست خارجه خود را اصالح نکند دچار همین گونه مسائل
خواهد شد و گریزی از آن وجود ندارد».
> ایران حمایت نکرده بود اسد سقوط میکرد!

محبعلی میگوید« :این که میگویند اگر ایران حمایت نکرده بود اسد
و رژیم متبوع وی سقوط کرده بود .سخن درستی است .این حقیقت
آشکار را قبل از فرماندهان نظامی ایران ،سید حسن نصراهلل در سال
 2011زده بود .آقای «سید حسن نصراهلل» در سال  2011گفته بود
اگر ما به ســوریه نرفته بودیم و اگر ایران حمایت نکرده بود ظرف دو
هفته رژیم اسد سقوط کرده بود».
> بازی از  2015عوض شد

مدیــرکل پیشــین خاورمیانه وزارت امــور خارجه معتقد اســت:
«تا سال 2015که روسها فکر میکردند ایران و حزب اهلل میتوانند
بدون اینکه مســتقیم مداخله کنند اسد را حفظ کنند و آنها میوه
سیاسیاش را به دست آورند داستان به گونهای دیگر بود اما از زمانی
که دمشق محاصره شد و اگر روسیه مداخله نمیکرد دمشق سقوط
میکرد و رژیم اسد از بین میرفت ،روسها ناچار به مداخله شدند اما
بازهم نه به خاطر ایران یا حزب اهلل یا حتی اســد که به خاطر منافع
خودشان در سوریه چون آنها تنها پایگاه فراسرزمینی شان در سوریه
اســت و موقعیت شــان در خاورمیانه به عنوان یک ابرقدرت از بین

یونان برای گفتوگو با ترکیه درباره شرق مدیترانه
شرط گذاشت

در حالی که ترکیه خواســتار گفتوگوی بدون
پیششرط با یونان درخصوص اختالفات بر سر
فعالیتهای دریایی در شرق مدیترانه شده اما آتن
برای این گفتوگوها به نوعی شرط گذاشت .به
گزارش فارس ،به نوشــته خبرگزاری «رویترز»،
میتسوتاکیس گفت یونان در مذاکرات هفته آینده
با ترکیه شرکت میکند اما هیچ گفتوگویی در
زمینه مسائلی که حقوق حاکمیتی خود میداند،
انجام نخواهد داد .وی ایــن اظهارات را پیش از
جلسه پارلمان یونان برای تصویب الیحه افزایش
محدوده آبهای ســرزمینی یونــان از  ۶مایل
دریایی کنونی به ۱۲مایل دریایی به زبان آورد.
نخستوزیر یونان ضمن اشاره به تاریخ ۲۵ژانویه
که قرار اســت گفتوگوها با ترکیه بعد از توقف
چهار ساله مجددا آغاز شود ،اظهار داشت« :ما با
خوشبینی و اعتماد به نفس [در این مذاکرات]
شــرکت میکنیم اما آتــن درباره صحبتهایی
که غیر رســمی و غیر الزامآور بودند هیچگونه
سادهلوحی نخواهد کرد».
میتسوتاکیس با بیان اینکه گفتوگوها با ترکیه از
جایی که در سال  ۲۰۱۶قطع شده بود ،ادامه پیدا
میکند ،افزود« :هیچ مباحثهای درباره حاکمیت
ملی انجام نخواهد شد».

به نوشــته رویترز ،دولتهای ترکیــه و یونان از
سالهای  ۲۰۰۲تا  ۲۰۱۶حدود  ۶۰دور گفتوگو
درباره اختالفات بر سر حوزه حاکمیتی در آبهای
شرق مدیترانه برگزار کردند و قرار بود سال قبل
این گفتوگوها از سر گرفته شود که در پی اعزام
کشتی حفاری ترکیه به آبهای مورد مناقشه ،این
اتفاق نیافتاد .چند روز پیش« ،مولود چاووشاوغلو»
وزیر خارجه ترکیه که کشور طی هفتههای اخیر
تهدیدهای زیادی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا
برای تحریم شدن به دلیل تنش با یونان دریافت
کــرده ،گفت ترکیه به صورت رســمی از یونان
میخواهــد که گفتوگوها دربــاره فعالیتهای
حفاری از سر گرفته شود و اولین جلسه آن نیز در
ماه جاری میالدی (ژانویه) برگزار شود.
در ماههای گذشــته اقدامات اکتشافی ترکیه در
شــرق دریایی مدیترانه به تشدید تنشها میان
این کشور و کشورهای اروپایی منجر شده است.
یونان و قبرس به همراه برخی کشورهای اروپایی
میگویند که اقدامات ترکیه غیرقانونی و تنشآمیز
است و به آنکارا درباره تبعات این اقدامات هشدار
دادهاند .ترکیه اما اعالم کرده که این کشور تنها
در حال تامین حقوق خود در این دریا و دریاهای
سیاه و اژه است.

> روسها آماده ی بازی بزرگ هستند

محبعلی با تأکید بر این مســئله که« :روسها به دنبال بازی بزرگ
هســتند و میخواهند با آمریکا به توافق برســند چون آنها مسائل
بزرگتری با هم دارند که یکی از مسائلشان ایران است» اظهار میدارد:
«در این میان یکی از مســائل هم سوریه اســت .روسیه بدون البی
اسرائیل نمیتواند با آمریکا به توافق برسد».
> بایدن به دنبال سقوط بشار اسد است

این تحلیلگر مســائل سیاسی خاورمیانه در پاسخ به این پرسش که:
«آیا بایدن وارد بازی سوریه خواهد شد یا نه؟» تأکید میکند« :حتما.
زیرا در برنامههای حزب دموکرات این مسئله به صراحت ذکر شده که
آمریکا حضور خود را در سوریه تقویت و از کردها حمایت خواهد کرد
و تالش خواهد نمود در سوریه تغییر سیاسی حاصل شود و حکومت
جدید سر کار آید».
> سوریه میز مذاکره روسیه و آمریکا خواهد شد

نکتــه ی پایانی این که جان کری بعد از برجام به آقای ظریف گفته
بود« :بیایید درباره مســائل ســوریه و یمن با هم صحبت کنیم» اما
سیاست ایران این اجازه را نداد و حاال باید بایستیم و مشاهده کنیم که
روسیه و آمریکا در زمینی به نام سوریه و بدون حضور ایران مذاکرات
منطقهای خود را آغاز خواهند کرد!

در جلسه ترامپ ،ایوانکا و کوشنر با وکال
چه گذشت؟

دونالد ترامپ در آخرین شــنبه شب اقامتش
در کاخ سفید ،هشداری مشوشکننده دریافت
کــرد .به گزارش ایســنا به نقل از ســیانان،
مشــاوران حقوقی رئیس جمهوری آمریکا به
او گفتند که اگر آن طــور که زمانی گفته بود
بخواهد خودش و خانوادهاش را عفو کند ،از نظر
قانونی در وضعیت خطرناکی قرار میگیرد ،زیرا
این گونه القا میشود که جرمی در کار است.
همچنین به ترامپ هشــدار داده شــد که اگر
بخواهد اعضایی از کنگره را که به دلیل دست
داشــتن در یورش به کنگره در ششــم ژانویه
دست داشتند عفو کند ،بقیه سناتورها علیه او
در جریان استیضاحش موضع خواهند گرفت.
بنابــر این گزارش ،در این جلســه که عالوه بر
ترامپ دخترش ایوانکا ،و دامادش جارد کوشنر
هم حضور داشتند ،پت سیپولون و وکیل دیگری
که نمایندگی ترامپ را در اولین استیضاحش به
عهده داشــتند ،به او گفتند که نباید خودش،
خانوادهاش یا هر عضو جمهوریخواه کنگره را
پیشاپیش عفو کند مگر آن که به جرم خاصی
اشاره کند.
به گزارش ســیانان ،ویلیام بار ،دادستان کل
ســابق آمریکا هم پیشــتر همین هشدار را به

انتقاد شدید ترزا میاز بوریس جانسون
ترزا می ،نخســت وزیر ســابق انگلیس در صریحترین حملهای که
تاکنون به بوریس جانسون داشته ،این نخست وزیر جانشین خود
را به تسلیم کردن "رهبری اخالقی جهانی" انگلیس متهم کرد.
به گزارش ایســنا ،بــه نقل از روزنامــه دیلی تلگــراف ،ترزا می،
نخســتوزیر ســابق انگلیس همچنین گفت که بوریس جانسون
با تهدید به شکســتن قوانین بینالمللــی در مذاکرات بریگزیت و

> همه ی واقعیتها گفته نمیشود!

محبعلی خاطرنشان میکند« :این واقعیت قضیه است منتها در ایران
به نحو دیگری پوشش داده شده اما نباید از خاطر ببریم که روسها
هیچ گاه تمایل نداشتند که ایران در سوریه بماند! آنها تا زمانی که به
ایران نیاز داشتند همراهی کردند آن هم به این دلیل که نمیخواستند
نیروی زمینی از روسیه بفرستند و از نیروهای تحت امر ایران به عنوان
نیروی زمینی استفاده کردند یعنی آنها بمباران میکردند و نیروهای
تحت امر ایران به اصطالح به عنوان نیروی در صحنه بودهاند.
این کارشــناس مسائل سیاســی با تایید این مسئله که در سوریه
برخی سیاســتها و عملکردها قابل دفاع نیست ادامه میدهد« :نه
من خیلیها گفتهاند که مداخله در سوریه به طور تام و تمام به نفع
منافع ملی نیست .ما در زمین روسیه و بزرگترها بازی کردیم حاال
نیــاز آنها به بازیگر خردتر از بین رفته بــه خصوص االن که بایدن
ســرکار میآید و احتمال اینکه تغییراتــی در منطقه به وجود آید
وجود دارد و ممکن اســت که روسها در حال تعدیل سیاستهای
خود باشند همان طور که کشورهای عربی چنین روشی را در پیش
گرفتند .ما هم باید سیاســت مان را عوض یا تعدیل کنیم منتها ما
مشکلمان این است که در سیاســت خارجه به گونهای که جهان
میاندیشد نمیاندیشیم!»

معلق ساختن تعهدات مربوط به هزینههای کمکهای خارجی در
پایبندی به "ارزشهای ما" شکست خورده است .پیشتر نیز ترزا می
از دولت جانســون در جریان مناظرات در مجلس عوام انتقاد کرده
بود اما او در مقالهای به مناسبت مراسم تحلیف جو بایدن به عنوان
رئیس جمهور جدید آمریکا دست به حملهای بسیار شخصیتر زد.
ترزا می در این مطلبــش در روزنامه دیلی میل ،گفت تصمیمات

ترامپ داده بود.بر اســاس این گزارش ،ترامپ
چنــد روز پس از این هشــدار باز هم فکر عفو
خــودش و خانوادهاش را مطــرح میکرد ،ولی
ظاهرا دیگر آن را دنبال نمیکند.
روز ســه شــنبه ،میچ مککانل ،رهبر کنونی
اکثریــت مجلــس ســنا ،در آخریــن روز
ریاستجمهوری دونالد ترامپ به این همحزبی
خود حمله کرد .او گفت یــورش روز  ۶ژانویه
به ســاختمان کنگــره آمریکا بــه «تحریک»
ترامپ انجام شــده اســت .مککانل در حالی
این مسئولیت را به گردن ترامپ میگذارد که
مجلس ســنا به زودی باید محاکمه استیضاح
ترامپ را آغاز کند.
مجلــس نماینــدگان در آخریــن روزهــای
ریاســتجمهوری ترامپ بــرای دومین بار او
را اســتیضاح کرد و حاال ســنا باید با محاکمه
ترامپ به ایــن رای دهد که آیا اتهام «تحریک
به شــورش» علیه او موجه است یا نه .از جمله
مجازاتی که میتواند در نتیجه این اتهام متوجه
ترامپ شود این اســت که دیگر هرگز قادر به
انتخاب شدن برای هیچ سمتی نخواهد بود .این
در حالی است که خیلیها از احتمال بازگشت
ترامپ در سال  ۲۰۲۴خبر میدهند.

بوریس جانسون "اعتبار ما را در چشم جهان باال نبرد" .این مقاله
احتماال به عنوان یک تســویه حساب از سوی ترزا می که در زمان
نخست وزیری خود روابطی بد با جانسون داشت ،نگریسته میشود.
جانسون نقشی کلیدی در سقوط ترزا می زمانی که در ژوئیه 2018
از ســمت وزیر خارجه بعد از اعالم ناتوانــیاش در عدم حمایت از
توافق بریگزیت پیشنهادی از سوی این نخست وزیر سابق ،استعفا
کرد داشــت .ترزا می تا یک سال بعد از آن نخست وزیر بود اما در
ژوئیه  2019بعد از شکســتهای مکرر در رای گیریهای پارلمانی
مربوط به بریگزیت کنارهگیری کرد.
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بازداشت سه عنصر برجسته داعش در عراق

سرویس اطالعات وابسته به وزارت کشور عراق از بازداشت سه عنصر برجسته گروه تروریستی
داعش خبر داد.به گزارش فارس ،این سرویس با انتشار بیانیهای خبر داد که سه تروریست مهم داعش
بر اساس ماده چهار مربوط به قوانین تروریسم ،در استانهای کرکوک و دیالی بازداشت شدند.پایگاه
خبری «شفق نیوز» ضمن نقل این بیانیه گزارش داد ،تروریست نخست ملقب به «طارق» یکی از
عناصر اطالعاتی و همچنین یکی از مهرههای نهاد موسوم به «دیوان الحسبه» داعش بوده است.

امروز؛ همان فردای دیروز است

ُ
«برگزین»روزنامههایایران
در این ستون ـ بیهیچ دخل و تصرفی ـ گزیدهای از مطالب روزنامههای سراسری کشور را،
فردای انتشار میتوانید مطالعه کنید.
کیهان :تحریم یا چراغ سبز به بایدن؟!(نکته)

دیروز ســخنگوی محترم
وزارت خارجه کشــورمان
اعالم کرد« :مقامات ارشد
آمریکا شامل دونالد ترامپ رئیسجمهور ،مایک
پمپئو وزیر امور خارجه ،مارک اســپر وزیر دفاع
سابق ،کریستوفر میلر سرپرســت وزارت دفاع،
استیون منوچین وزیر خزانهداری ،جینا هسپل
رئیسآژانس مرکزی اطالعات (سیا) ،جان بولتون
مشــاور ســابق امنیت ملی ،برایان هوک رئیس
سابق گروه اقدام علیه ایران و نماینده سابق ویژه
وزارت امور خارجه آمریــکا در امور ایران ،الیوت
آبرامز نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در
امــور ایران و آندریا گاکی مســئول اداره کنترل
داراییهای خارجی آمریکا (اوفــک) از امروز در
فهرست تحریمهای ایران قرار میگیرند»!
این اقدام وزارت امور خارجه کشورمان در حالی
اســت که ترامپ ،پمپئو و ســایر مقامات ارشد
آمریکایی که به گفته ســخنگوی محترم وزارت
خارجه «از امروز در فهرســت تحریمهای ایران
قرار گرفتهانــد»! دقیقاً از همین امــروز ،دوران
مسئولیتشان تمام شــده است! و دیگر در دولت
آمریکا ،جایگاه و مسئولیتی ندارند!
وزارت محترم امور خارجه این پرسش را بیپاسخ
گذاشته است که اگر قرار بر تحریم آنها بود ،چرا
حاال که از مســئولیت برکنار شــدهاند؟! در این
خصوص اشــاره به چهار نکته ضــروری به نظر
میرسد:
 -۱ممکن است گفته شود تحریم آنها ربطی به
جایگاه و مسئولیتشان ندارد که بعد از برکناری
آنان از مسئولیت ،توجیهی نداشته باشد! که باید
گفت دشــمنیها و جنایات این عده علیه ایران
اسالمی و مردم این مرز و بوم در دوران مسئولیت
آنها و با بهرهگیری از مسئولیتهایی که داشتهاند
صورت گرفته است بنابراین چرا و با کدام توجیه
سیاســی ،عقلی و منطقی ،تحریم آنها به دوران
بعداز مسئولیتشان موکول شده است؟! باید توجه
داشت که تحریم ترامپ و پمپئو و سایر مقامات
ارشــد آمریکایی یک اقدام ضروری بوده است و
سخن آن اســت که چرا از مدتها قبل صورت
نپذیرفته و تا پایان مسئولیت آنها به تاخیر افتاده
است.
 -۲بــا نگاهی گذرا به نمونههایــی از وادادگی و
انفعال دولت کنونی در سیاست خارجی و گرهزدن
آشکار و بارها اعالم شده امور کشور به تحوالت و
بایدها و نبایدهای آمریکا ،از یکسو و از سوی دیگر
با توجه به امیــدی که دولت محترم به روی کار
آمدن دولت بایدن بسته و به صراحت اعالم کرده
بود ،این احتمال قوت میگیرد که هدف از تحریم
ترامپ و پمپئو و ســایر مقامات ارشد آمریکایی،
چراغ ســبز دولت به بایدن بوده و با هدف جلب
نظر و توجه او صورت گرفته باشد!
 -۳اگرچه بیان این نکته تلخ و ناگوار اســت ولی
از آنجــا که تاکنون در مواضع و عملکرد دولت و
وزارت خارجه کشورمان شاهد برخی از نمونههای
ناهمخوان با مبانی انقالب و منافع ملی کشورمان
بودهایم بعید نیست که تصمیم به تحریم مقامات
آمریکایی آنهم بعد از برکناری از مسئولیتهایی
که داشتهاند ،از ســوی جریان خزندهای صورت
گرفته و یا به مسئوالن دولت و وزارت خارجه القاء
شده باشد که برای حرمت و آبروی نظام اهمیتی
قائل نبودهاند!
 -۴در بیانیه وزارت خارجه کشورمان به جنایات
ترامپ و پمپئو و سایر مقامات ارشد آمریکایی در
به شهادت رساندن سرداران بزرگوار مقاومت ،حاج
قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس اشاره شده
است که اقدامی درخور تقدیر است و البته انتظار
میرفت در بیانیه یاد شــده روی تصمیم قطعی
جمهوری اســامی ایران بر انتقــام خون پاک و
مطهر شهدای بزرگوار مقاومت ،شهید سلیمانی و
شــهید ابومهدی و اینکه عامالن ترور آن عزیزان
بعد از برکناری نیز از قصاص در امان نخواهند بود
هم تاکید ویژهای میشد.
دنیای اقتصاد :فرمول قطر برای منطقه

اعالم آمادگــی قطر برای
میانجیگری میــان ایران
و شــورای همکاری و تســهیل گفتوگوها بین
تهران و واشنگتن در شرایطی است که نگاه بلوک
عربی به رهبری عربســتان متفاوت از نگاه ایران
و قطر به مذاکرات ایرانی-عربی است .عربستان،
امارات و بحرین همواره و در شــرایط کنونی نیز
ایــران را تهدیدی برای ثبــات و امنیت منطقه
میبینند و در این چارچوب بهصورت تمامقد از
راهبرد فشار حداکثری ترامپ علیه ایران حمایت
بهعمل آوردند .عربســتان همچنین از مخالفان
توافق هســتهای یا همان برجام است که خروج
یکجانبه آمریکا از آن تحریمهای ایران را دوباره
برقرار کرد.در این میان و با وجود درخواستهای
مکرر ایران برای گفتوگو با عربستان و آمادگی
تهران برای امضای معاهــده عدمتعارض ،ریاض
رغبتی به مذاکره نشــان نداده است و حتی در
مقطعی ولیعهدعربستان هرگونه گفتوگو با تهران
را بیفایده دانسته بود .تنش ایران و عربستان در
سالهای اخیر روندی فزاینده داشته و دو کشور

در درگیریهای نظامی با واســطه که به جنگ
نیابتی معروف است ،روبهروی هم قرار گرفتهاند.
عربستان ،اماراتمتحدهعربی و بحرین امیدوارند
که دولت جدید آمریکا بــه رهبری دموکراتها
اشتباهات اوباما را اصالح کند و با گنجاندن مسائل
موشکی و منطقهای ،زمینه را برای اجماعجهانی
علیه ایران فراهم کند .این سه کشور در یک ماه
اخیر که جو بایدن رئیسجمهوری منتخب آمریکا
از بازگشــت به برجام خبــر داده ،اعالم کردهاند
که شــورای همکاری خلیجفارس باید بخشی از
مذاکرات منطقهای با ایران باشد .از همین زاویه
اســت که مدل مدنظر این ســه بازیگر با مدل
مطلوب قطر و همچنیــن نگاه ایران به مذاکرات
منطقهای متفاوت اســت و از این زاویه میتواند
اعــام آمادگی قطر را با شکســت مواجه کند.
در واقع عربستانسعودی بر این اعتقاد است که
برد موشــکهای ایران و مداخالت این کشور در
خاورمیانه و در چهار پایتخت عربی یعنی بغداد،
دمشــق ،صنعا و بیروت باید بهعنوان بخشی از
مذاکرات جامع بین شــورای امنیت سازمانملل
و شــورای همکاری خلیجفارس قرار داده شود و
به یک توافــق بلندمدت ،باثبات و محدودکننده
رفتار تهران منجر شود .بهعبارت دیگر ریاض برای
هرگونه گفتوگو با تهران پیششرط قائل است و
این مسئله باعثشده تا عمال هیچ پیشرفتی در
روابط ایران و عربستان حاصل نشود .این درحالی
اســت که قطر در کنار کویت و عمان اگرچه در
نهایت نسبت به حل مسئله هستهای و موضوعات
موشکی ایران با سه عضو دیگر شورای همکاری
همنظر هســتند ،اما در شروط و کم و کیف این
مذاکرات با عربســتان ،امــارات و بحرین دارای
اختالفنظر هستند .این اختالفنظر ابتدا بهساکن
به این مسئله برمیگردد که از دید قطر ایران یک
قدرت و بازیگر مهم منطقهای اســت و ضروری
است تا ضمن احترام به مالحظات و دغدغههای
این بازیگر ،بدون پیششــرط با آن وارد دیالوگ
منطقهای شــد و در این چارچوب نسبت به حل
اختالفات اقدام کرد.
مسئله دوم این اســت که قطر ایران را تهدیدی
برای خود و سراســر منطقه نمیبیند ،برخالف
عربســتان که ایران را مسئول تمامی بحرانها و
بیثباتیهایخاورمیانهمیداند.
آرمانملی:دلواپساندستپاچه!

تکاپویی کــه در اردوگاه
اصولگرایــان شــاهدیم،
نشــان از گل کردن دوباره دلواپسیها است؛ آن
هم در شــرایطی که بــا روی کار آمدن بایدن،
امیدواریهایی برای برداشته شدن تحریمها ایجاد
شده و بازار هم واکنشهای خوبی تا این لحظه
نشــان داده است .دالری که در آستانه انتخابات
آمریکا به حوالی 30هزار تومان هم رسیده بود ،با
ورود ب ه کانال 20هزار تومان سیر نزولی دارد .اما با
اینکه بازار به روی کار آمدن بایدن ،برداشته شدن
تحریمها و احیای برجام سیگنال مثبت نشان داده
برخی عنوان میکنند نیازی به بازگشت آمریکا به
برجام ندارند و واقعا هم نیازی ندارند .واقعیت این
است که منافع برخی اصولگرایان طوری تعریف
شــده که در انطباق دقیقی با منافع ملی ندارد.
بههرحال برخی در اینکه آمریکا به برجام برنگردد،
منافع سیاســی و برخی منافع اقتصادی دارند.
کاسبان تحریمها به دو دسته کاسبان اقتصادی
و کاسبان سیاسی تحریمها قابل تقسیماند .طیف
تند و افراطی جریان راســت که جزو کاســبان
سیاســی تحریمها هستند ،اکنون که ترامپ در
حال رفتن اســت ،سعی در پر کردن جای خالی
ترامپ دارد و با اتخاذ بعضی سیاستها ،خواهان
ادامه تحریمها هستند .اما طیف تندرو نشان داده
هنگامی که پای منافع خودش در میان است ،به
شعارهایی که مطرح میکند هم چندان پایبند
نیســت .جریان تند افراطی احساس میکند با
برداشتن تحریمها ،شرایط اقتصادی کشور بهتر
و با بهتر شدن شرایط اقتصادی ،مشارکت مردم
در انتخابات  1400بیشتر میشود و در انتخاباتی
که با مشارکت مردم همراه باشد آنها دیگر شانسی
برای پیــروزی و موفقیت در انتخابات ندارند .به
همین دلیل این روزها به طرز عجیبی دستپاچه
شــدهاند .چون از نگاه آنها برداشتن تحریمها و
بازگشت آمریکا به برجام نوعی بحران است و در
شرایطی که انتظار میرود به سمت نوعی آرامش
حرکت کنیم ،بار دیگر شاهد دلواپسی تندروها
هستیم که در زمان به نتیجه رسیدن برجام هم
بحث دلواپســی را صراحتا مطرح کردند و االن
هم دلواپســی آنها دوباره احیا شــده و به نوعی
سنگاندازی و تالش میکنند تا حداقل موفقیتی
کــه در دولت روحانی با به ثمر رســیدن برجام
ایجاد شــده ،دوباره تکرار نشود .ب ه نظر میرسد
اولویتهای سیاست خارجی دولت بایدن ،مسائل
آمریکا و چین ،اتحادیه اروپا و متحدانش است و
فعال مسئله ایران جزو اولویتهای اصلی سیاست
خارجی آمریکا نیســت و اینکه آیا بایدن آن را
زودتر در دستورکار قرار دهد یا ندهد تا حدودی
بســتگی به نوع رفتارها دارد و سوءمحاســبه و
برخی برخوردهای خاص شاید او را از این مسیر
منحرف کند.

