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تنشزاییبرایتنشزدایی

تحرکات روزهــای اخیر آمریکا ضد جمهوری
اسالمی ایران متعاقب سفر اخیروزیر خارجه و
مشاور امنیت ملی این کشور به منطقه ،نشان
دهنده طراحی عملیات روانی در ابعاد مختلف
ومانورنمایشقدرتایاالتمتحدهبرایحصول
به اهداف مختلف داخلی و بینالمللی است.
اقداماتی نظیر سخنرانی ضدایرانی پمپئو در
قاهره ،اعالم خبر برگزاری همایش بینالمللی
ضدایراندرلهستان،انتشارهدفمندخبردستور
ترامپ و بولتون به وزارت دفــاع بــرای بررسی
طرحهایحملهبهایران،ادعاهاینتانیاهومبنی
بر اقــدام رژیم صهیونیستی ضدمواضع محور
مقاومتوالقایضعفیاشکستهایتاکتیکی
ایران در سوریه ،اعالم تمدید نشدن استثناهای
واردات نفت ایران و درواقع افزایش فشارهای
تحریمی ضد تهران ،همه با اهدافی مشخص و
ذیل یک دستور کار معین صورت گرفته است.
دربعدداخلیدولتترامپدرحالتحتالشعاع
قراردادنناکامیهایخوددرخصوصتعطیلی
دولتونیزضعفوشکستناشیازعقبنشینی
از سوریه است .در بعد منطقهای این اقدامات
باهدفتضمینحمایتازدوستانآمریکاصورت
می گیرد .در خصوص جمهوری اسالمی نیز
آمریکابهدنبالمعتبرسازیتهدیداتشدرابعاد
مختلف و ازجمله حوزه نظامی است .آمریکا از
یک سو قصد دارد باهدف تحت تأثیر قرار دادن
افکارعمومیداخلایرانوارعابمردمبهامکان
حمله نظامی و افزایش فشار تحریمی ،آن ها را
ضد حاکمیت بسیج کند و در سطح باالتر قصد
دارد ذهنیت مسئوالن و نظام محاسباتی آنها
را تغییر دهد ،گزینههای شان را محدود و آنها
را وارد زمینبازی خود کند و درنهایت آنها را در
راستایپذیرشپیشنهادمذاکرهبهپیشببرد.به
عبارتبهتردولتترامپهمانروش«تنشزایی
برای تنش زدایی» را بار دیگر به آزمون گذارده
اســت؛ بنابراین تشدید جنگ روانــی در ابعاد
مختلفوباتوجهبهتحوالتداخلایراندردستور
کارواشنگتنقرارگرفتهاست.

آفریقا
 ۲۰۰کشته در ناآرامی های زیمبابوه
نیروهای امنیتی زیمبابوه در خیابانهای
شهر هراره پایتخت این کشور به طور گسترده
مستقر شدند و بالگردها نیز در حال پرتاب گاز
اشــکآور به سمت معترضانی هستند که در
اعتراض به افزایش بهای سوخت به خیابانها
آمدهاند.خبرگزاری رویترز با چنین توصیفی
از خیابان های زیمبابوه اعالم کرد که حدود
 ۲۰۰نفر طی این ناآرامی ها کشته شدهاند،
این ناآرامی ها پس از آن آغاز شد که به دستور
«امرسون منانگاگوا» رئیسجمهور زیمبابوه
بهایسوختبهطرزسرسامآوریافزایشیافت.
شهروندانزیمبابوهمیگویندکهرئیسجمهور
به وعدههای خود بــرای رشد اقتصادی عمل
نکرده و کاسه صبر آن ها نیز لبریز شده است.
شاهدان عینی میگویند که نیروهای امنیتی
در هراره و بوالوایو دومین شهر بزرگ این کشور
مستقرشدهاندوشهروندانازافتشدیدسرعت
اینترنت شکایت دارند .برخی گروههای مدافع
حقوق بشر نیز اعالم کردند که گزارشهایی
درباره یورش شبانه نظامیان و نیروهای پلیس
به منازل شهروندان و بازداشت افراد مظنون به
دست آن ها رسیده است.پیش از این منانگاگوا
وعده داده بود از نظام سرکوبگری دوره «رابرت
موگابه» رئیسجمهور سابق زیمبابوه که در
کودتای نوامبر  ۲۰۱۷از قدرت کنار گذاشته
شد،فاصلهبگیرد.

رئیسجمهور آمریکا به فاصله یک روز و با چرخشی
 ۱۸۰درجهایدرموضعخوددربارهنابودیاقتصاد
ترکیه ،در پی تماس تلفنی که با همتای ترکیهای
خود داشت از وجود امکان گسترده توسعه همکاری
اقتصادی میان دو کشور سخن گفت! این تغییر
موضع یک روز بعد از تهدید ترامپ علیه اقتصاد
ترکیه بود؛ تغییر موضعی که در مــوارد دیگری نیز
سابقه داشته است .ترامپ در توئیتی تهدید کرده
بود در صورت حمله ترکیه به کردهای سوریه که در
کنار آمریکا با داعش میجنگند ،اقتصاد این کشور
را نابود خواهد کرد.تهدیدی که اردوغــان حتی در
تماس دیروزش با ترامپ بدان هیچ اشاره ای نکرد و
گذشت .دیگر مقامات ترک نیز به گونه ای کوشیده
اند این تهدیدها را مدیریت و مهار کنند اما با توجه
به این که به نظر می رسد درپشت تهدیدهای جدید
ترامپ عناصر افراطی دولت وی یعنی جان بولتون

ترامپ:بااردوغاندربارهتوسعههمکاریهایاقتصادیمذاکرهکردم!

ترامپبهدلیلتعطیلیدولت،قهرمانانفوتبالیسترابههمبرگروپیتزامهمانکرد

پذیرایی«دونالد» با«مکدونالد»

گروه بین الملل -دوشنبه شب در حالی که 24
روز از تعطیلی دولت می گذشت ،دونالد ترامپ
میزبان بازیکنان تیم فوتبال ببرهای کلمسون
( ) Clemson Tigersبه همراه خانواده شان بود.
اما با توجه به تعطیلی دولــت که منجر به حضور
نیافتنآشپزهایکاخسفیدسرکارخودشد،رئیس
جمهورآمریکامجبورشدباهمبرگرهایرستوران
زنجیره ای «مک دونالد» از آن ها پذیرایی کند.
ببرهای کلمسون سال  ۲۰۱۸در دانشگاههای
آمریکامقامقهرمانیفوتبالرابهدستآوردهبودند.
ترامپدرنطقکوتاهیپیشازصرفشامخطاببه
مهمانانشگفت:نظربهاینکهدموکراتهاحاضر
به مذاکره درباره امنیت مرزها نیستند ،بسیاری
از کارمندان کاخ سفید هم به مرخصی اجباری
بدونحقوقرفتند؛ازاینرومنبا«هزینهشخصی»
خود اقدام به تامین فستفودهایی برای پذیرایی
میکنم .هم اکنون تعدادی پیتزا ۳۰۰ ،همبرگر
و بستههای زیادی سیبزمینی سرخشده و کلی
غذاهای خوشمزه داریم که همه غذاهای محبوب
آمریکایی هستند .باید ببینیم تا شب چه مقدار از
آنهاباقیخواهدماند.عالقهشدیدرئیسجمهور
آمریکا به مک دونالد از کسی پنهان نیست .او سال
 2016مراسمنامزدیدرحزبجمهوریخواهرابا
ساندویچمکدونالدونوشابهرژیمیجشنگرفت.
همچنین ،در کتاب «آتش و خشم در کاخ سفید
ترامپ» که مایکل وولف آن را نوشته ،آمده است:
ترامپ هر شب سر ساعت ۱۸:۳۰در رختخوابش

برگرهای مک دونالد می خورد .تیفانی ترامپ،
دختر کوچک ترامپ حین روبه رو شدن با ادعای
مطرح شده در این کتاب درباره مک دونالد خوری
پدرش به طعنه گفت که پدرش آرزو دارد بتواند هر
شب در رختخوابش مک دونالد بخورد .مهمانی
فست فودی دونالد ترامپ در حالی برگزار شده
است که به گزارش سی ان ان مقامات نزدیک به
رئیس جمهور گفته اند خود را برای ادامه تعطیلی
دولت تا ماه آینده (فوریه) آماده می کنند .تعطیلی
دولت فدرال آمریکا دیروز وارد بیست و پنجمین
روز خود شد و کاخ سفید خود را برای ادامه این
تعطیلی آمــاده کــرده اســت .این درحالی است
که «دونالد ترامپ» در توئیتی اعالم کرد طرحی
برای پایان دادن به طوالنی ترین تعطیلی دولت
در تاریخ آمریکا دارد اما به جزئیات آن اشاره نکرد.
همزمان وال استریت ژورنال دراین باره نوشته
اســت :کاخ سفید بر این بــاور است تا زمانی که
اکثریت آمریکایی ها «بن غذا» دریافت می کنند و
از «بخشودگی مالیاتی» برخوردار هستند ،صدای
خود را برای تعطیلی دولت بلند نخواهند کرد.
ترامپ اعالم کرده هر الیحه بودجه ای را که شامل
بودجه مورد درخواست وی برای ساخت دیواری
در مرز مکزیک نباشد ،وتو می کند .دموکرات
های کنگره آمریکا با بودجه  5.7میلیارد دالری
که ترامپ برای ساخت دیوار مرزی می خواهد،
مخالف و تنها حاضر به تامین  1.3میلیارد دالر
برای این منظور هستند.

افزایش فشارها علیه مادورو همزمان با آغاز دور دوم ریاست جمهوری

آمریکابهدنبالکودتا درونزوئالست؟

چند روز پس از آغاز دوره جدید ریاست جمهوری
نیکالس مــادورو ،تنشهای داخلی و مداخالت
خارجیدرونزوئالافزایشیافتهاست.دراینزمینه
«خوانگوآیدو»رئیسجدیدپارلمانونزوئالازطرف
نیروهای امنیتی این کشور بازداشت و یک ساعت
بعد آزاد شد.بازداشت و آزادی گوآیدو درحالی
است که وی پس از آن که نیکالس مــادورو برای
دومین بار در  11ژانویه سوگند ریاست جمهوری
یاد کرد ،به طور مستقیم مشروعیت رئیس جمهور
را به چالش کشید و اعالم کرد آماده است ریاست
جمهوری ونزوئال را با یک برنامه موقت برعهده

حمایت جبهه النصره
از مداخله ترکیه در شمال سوریه

مردیباچرخشهای180درجهای

و مایک پمپئو حضور دارند که هر دو به شدت متاثر از
مواضعومالحظاترژیمصهیونیستیهستندواین
رژیم به نیروهای گریز از مرکز در سراسر منطقه به
عنوان فرصت طالیی نگاه می کند بنابراین بعید به
نظر می رسد دولت ترامپ بخواهد یا بتواند دغدغه
هایترکیهرادرشمالشرقیسوریهبرطرفکندواز
ایندیدماهیتبازیکهبیندوطرفدرجریاناست
از نوع حاصل جمع جبری صفر یا همان برد –باخت
است.امادرخصوصاینکهترکیهچگونهمیتواندبه
تهدیدهای جدید آمریکا پاسخ دهد به چند مورد می
توان اشاره کرد :نخست این که در عرصه اقتصادی
به فعالیت هایی که در خصوص کاهش وابستگی به

بگیرد.خوان گوآیدوهمچنین خواستار تشکیل
یکدولتانتقالیپیشازبرگزاریانتخاباتجدید
شد و از مخالفان ونزوئالیی خواست تظاهرات
ها علیه دولت کاراکاس را آغاز کنند.تنش های
سیاسیمدتهاستدرونزوئالادامهدارد.مخالفان
داخلیباحمایتواشنگتنومتحدانشماههاست
به بهانه های مختلف سیاسی و اقتصادی دولت
چپگرای مادورو را به چالش کشیده اند و درصدد
سرنگونی وی هستند.در این زمینه طی چند روز
گذشته با آغاز دور دوم ریاست جمهوری مادورو،
مخالفان وی در ونزوئال و در صدر آن ها گوآیدو
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دالر و آمریکا آغاز کرده است سرعت ببخشد و آن را
بهصفرنزدیککند.دوماینکههماهنگیهایخود
را با محور آستانه شامل ایران و روسیه بیشتر و از این
فرصتبراینزدیکیبهدولتمرکزیسوریهاستفاده
کندورفعدغدغههایامنیتیخودراازدولتدمشق
بخواهد.متاسفانه برخی اقدامات ترکیه از جمله
توافق با ترامپ درباره پرکردن خأل ناشی از خروج
نیروهای آمریکایی از سوریه جنبه تکروی دارد که
اینخطرتضعیفهمبستگیمحورآستانهوافزایش
ریسک این اقدامات را به همراه دارد و در عین حال
فرصتیبهترامپوبولتونمیدهدکهازموضعقدرت
با ترکیه حرف بزنند .سوم این که ترکیه می تواند

پرونده قتل خاشقچی را دوباره به جریان بیندازد و
بررسی روند تحوالت نشان می دهد از زمانی که
ترکیهبعدازگفتوگویتلفنیباترامپدربارهعقب
نشینی نیروهای آمریکایی از شمال شرقی سوریه
پیگیری این پرونده را به حاشیه رانــده ،تحرکات
ائتالف راستگرایان آمریکایی و صهیونیستی برای
پیشبرد طرح های توسعه طلبانه خود در منطقه
افزایش یافته است که در مواردی به تدریج دامن
ترکیه را نیز می گیرد .آمریکا  ۱۹دسامبر از تصمیم
خود برای خروج از سوریه همزمان با آمادگی ارتش
ترکیه برای عملیات گسترده علیه یگانهای مدافع
خلق کرد خبر داد که آنکارا آن ها را گروه تروریستی
میداند ،در حالی که آن ها با واشنگتن در مقابله با
داعش همکاری دارند .این تضاد در منافع موجب
تنشهایی میان دو طرف شده است که با چرخش
های ترامپ می توان فهمید کامال مقطعی است.

نظرسنجی ها از شکست ترزا می در رای گیری پارلمانی حکایت می کند

دومینقربانیبرگزیت؟

دو سال و نیم پس از آن که دیوید کامرون ،جوان
ترین نخست وزیــر در دو قــرن اخیر بریتانیا،
استعفانامه اش را به دلیل شکست در همه
پرسی «برگزیت» به ملکه الیزابت تحویل داد،
حاال این سرنوشت می رود تا قربانی دیگری
بگیرد .او کسی نیست جز ترزا می؛ وزیر کشور
دولــت کامرون و نخست وزیــر کنونی بریتانیا
از حزب محافظه کار .دیشب،قراربود حوالی
ساعت  20بـهوقــت محلی (ســاعــت 23:30
به وقت تهران) جلسه رای گیری برگزیت در
پارلمان این کشور برگزار شــود .با این حال،
تاز هترین تحقیقات شبکه خبری اسکای که
پیش از رای گیری منتشر شده ،نشان میدهد
که  423نفر از نمایندگان مجلس مخالف و تنها
 198نفر موافق توافق نامه برگزیت هستند .این
یهای
محزب 
تحقیقات حاکی است  109تن از ه 
نخستوزیر و بقیه از دیگر اح ــزاب سیاسی
مخالف دولت ،عمدت ًا از حزب کارگر هستند.
در ایــن میان حــزب اتحادگرای دموکراتیک
ایرلند شمالی که در ائتالف با دولت انگلیس
قرار دارد اعالم کرده است که هر  10نماینده
آن در مجلس به توافق نامه دولت رأی مخالف
خواهند داد .روز گذشته ،ترزا می ،نخست وزیر
محافظهکار بریتانیا در آخرین نطق خود پیش
از رایگیری درباره طرح مورد توافق با اتحادیه
اروپا برای اجرایی کردن برگزیت گفت« :اگر
طرح [مــورد توافق] رد شود و ما مجبور شویم
اعالم کرده اند ریاست جمهوری مادورو را مشروع
نمی دانند وپارلمان ونزوئال نیز مشروعیت دومین
دوره مسئولیت نیکالس مــادورو به عنوان رئیس
جمهور این کشور را رد کرد.مخالفان ،مادورو را به
تضعیف دموکراسی ،برگزاری انتخابات ناعادالنه
و تقلب در آرا متهم می کنند.درمقابل مادورو با رد
این گونه ادعاها ،روز دوازدهم ژانویه گفت :به نظر
می رسد بچه های کم سن و سال ،کنترل مخالفان
را در دست دارنــد.آن ها بار دیگر برای هرج و مرج
تالشمیکنند.اینهاهمانکسانیهستندکهدر
گذشتههمتظاهراتراهدایتکردندومیخواهند
ایننمایشراتکرارکنند.افزایشتنشهایداخلی
بار دیگر بستر مناسبی را برای مداخله جویی های
خارجی فراهم آورده اســت .واشنگتن در صدر
مخالفاندولتچپگرایونزوئالاعالمکردکهمادورو

 ۲۹مارس اتحادیه اروپا را ترک کنیم ،به معنای
آن خواهد بــود که نه دوره انتقالی ،نه هیچ
تضمینی برای شهروندان مان در خارج از کشور
و نه هیچ قطعیتی درباره شرکتهای خارجی
و کارگران نخواهیم داشت ».اگر مجلس عوام
توافق برگزیت را رد کند ،نخستوزیر بریتانیا
سه روز کــاری مهلت دارد تا طرح بدیلی را به
نمایندگان ارائه دهد .چنان چه طرح دوم هم رد
شود ،آن گاه نخستوزیر بریتانیا باید مذاکرات
با اتحادیه اروپا را از سر گیرد .بریتانیا باید ۲۹
مــارس اتحادیه اروپــا را ترک کند ،مگر آن که
نمایندگان به خارج نشدن بریتانیا از اتحادیه
اروپا رأی دهند .ترزا می در چارچوب مذاکرات
برگزیت با اتحادیه اروپــا به ایــن توافق دست
یافته بود که در مرزهای ایرلند شمالی با ایرلند
جنوبی هیچ گونه کنترلی اعمال نشود .ایرلند
شمالی بخشی از بریتانیا و ایرلند جنوبی جزو
اتحادیه اروپاست .این اقــدام باعث شد حتی
موافقان خــروج هم علیه نخست وزیــر موضع
بگیرند .چراکه آن ها خواستار خروج کامل از
اتحادیه اروپا بودند .حاال ،چنان چه الیحه به
تصویب نرسد کابینه ِمی با بحران مشروعیت
عمیقی رو به رو می شود و ممکن است ،کار به
انتخابات زودرس مجدد بکشد .حزب کارگر
اعالم کرد چنان چه این طرح شکست بخورد
فرایند اعطای رأی عدم اعتماد به نخست وزیر
را آغاز می کند.
و دور دوم دولت وی را به رسمیت نمی شناسد.در
اینزمینه،دیگرمتحدانواشنگتنازجملهاعضای
گروهلیمابهویژهپاراگوئهوبرزیلازموضعواشنگتن
حمایتکردهاند.بهطوریکهدولتبرزیلدربیانیه
ای ضمن مخالفت با دور جدید ریاست جمهوری
«نیکالسمادورو»اعالمکرد:رئیسکنگرهونزوئالرا
بهعنوانرئیسجمهورقانونیونزوئالبهرسمیتمی
شناسد«.راشاتودی»نیزدرگزارشیدربارهمواضع
اخیر آمریکاییها و حمایتهای آن ها از تحرکات
اپوزیسیون ونزوئال نوشت« :اپوزیسیون ونزوئال با
حمایت آمریکا به دنبال عزل نیکالس مادورو با یک
کودتای دموکراتیک اســت» .تنش ها در ونزوئال
در حالی اوج گرفته است که چالش های جدی
اقتصادیواجتماعیهمچنانچشماندازآیندهاین
کشوررادرابهامفروبردهاست.
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دیواری که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا
قصد دارد با آن با پدیده هایی همچون ورود غیر
قانونی پناهجویان  ،قاچاقچیان مواد مخدر و
مجرمانمقابلهکند،اکنونبهیکیازشدیدترین
موضوعات جدال برانگیز در آمریکای به شدت
دو قطبی شده بدل شده است.اما این دیوار
مرزی چیست که  25روز فعالیت بخش هایی
از دولت فــدرال آمریکا را به تعطیلی کشانده
است ؟ مرز 3200کیلومتری آمریکا و مکزیک
گرچه یکی از پرترددترین مرزها در جهان
به شمار می آید  ،اما در عین حــال ،به عنوان
نابرابرترینمرزدرمیانتمامیکشورهاشناخته
می شود  .این مرز دو دنیای کامال متفاوت را از
هم جدا می کند  .در شمال  ،کشوری قرار دارد
که از آن به عنوان ثروتمندترین کشور جهان یاد
می شود یا حداقل " رویایی " از زندگی بهتر را
پیش روی دیگران قرار می دهد  .در جنوب نیز
چندینکشورفقرزده،بیثباتوجرمخیزقرار
دارند که اغلب اتباع آنان به " رویای آمریکایی "
چشمدوختهاند.اینوضعیتسببشدهاست
ساالنهدههاهزارتنبهشکلقانونیوغیرقانونی
 ،سواره یا پیاده از مرز بگذرند و در آمریکا ساکن
شوند  .دونالد ترامپ با استفاده از شم تجاری
خود به مطالبه عموم مــردم آمریکا در تامین
امنیت مــرزی  ،سروسامان دادن به سیاست
های مهاجرتی و مقابله با جرم و جنایات ناشی
ازمرزهایبازپیبردوزمانیکهدرسال2015
پا در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری
گذاشت  ،ساخت دیوار مرزی را وعده داد  .این
وعده زمانی جذاب تر شد که وی به صراحت
اعالم کرد هزینه دیوار مرزی را مسالمت آمیز
یا به زور از مکزیک خواهد گرفت  .اکنون سه
سال از آن زمان می گذرد ،نه دیواری ساخته
شده است و نه این که مکزیک با پرداخت حتی
یک سنت از هزینه آن موافقت کرده است در
حالی که سال آینده کرسی ریاست جمهوری
آمریکا بار دیگر به رای گذاشته خواهد شد و
بدون دیوار  ،امکان حفظ این کرسی از سوی
رئیسجمهورکنونیبسیار دشوار خواهد بود.
ایننکتهایاستکه همترامپوهممنتقدانش
به خوبی از آن آگاه هستند و جنگ تمام عیاری
را به راه انداخته اند  .قربانیان جنگ تمام عیار
بر سر بودن یا نبودن دیوار مرزی میان آمریکا و
مکزیک اکنون هشت وزارتخانه دولت فدرال
آمریکا هستند  .دموکرات ها که از سوم ژانویه با
کسباکثریتمجلسنمایندگانبهپیروزیدر
انتخابات نوامبر سال آینده امیدوار تر شده اند ،
پارادریککفشکردهاندکهبیشازحدودیک
میلیاردو 700میلیوندالربابتتقویتامنیت
مرزی در مرزهای جنوبی پرداخت نخواهند
کرد و حتی یک دالر از این رقم نیز برای ساخت
دیوار درخواست شده ترامپ هزینه نشود  .با
این حال  ،ظاهرا دموکرات ها حتی با دیوار یا
نرده فوالدی نیز مخالف هستند و قصد دارند
دونالدترامپرادرموضوعیبهشدت حیثیتی
 ،شکست دهند  .هم اکنون ،ترامپ با شخصی
کردن موضوع دیوار  ،بر سر یک دوراهی بزرگ
قــرار گرفته اســت  .به عبارت دیگر  ،رئیس
جمهور آمریکا یا باید ریسک افزایش نارضایتی
عمومی به دلیل ادامه تعطیلی دولت فدرال
را بپذیرد یا در برابر دموکرات ها تسلیم شود .
هر دو اتفاق  ،برای فردی که چشم به پیروزی
مجدد در انتخابات ریاست جمهوری دوخته
است  ،ناگوار خواهد بود  .برنده جدال بر سر
دیوار  ،پیروز انتخابات  2020را تا حد زیادی
مشخص می کند ؛ البته مشروط بر این که این
جدال تا جایی ادامه نیابد که هر دو طرف دعوا
مسئول ناکارآمدی و گرفتاری رای دهندگان
آمریکایی شناخته شوند .

