بینالملل

چهارشنبه  3بهمن 16. 1397جمادی االول .1440شماره 20020

درحالیکهتقریبا 22ماهبهانتخاباتریاستجمهوریآمریکازمانباقیاست«کاماالهریس»سناتوردموکراتایالتکالیفرنیادرپیامیتوئیتری،بهطوررسمیاعالمکردکهوارد
عرصهرقابتهامیشود.ویازمدتهاقبل،بهعنوان یکیازپیشتازانبراینامزدیدموکراتهادرانتخابات 2020درنظرگرفتهشدهاست.هریسکهاولینباردرسال2016
میالدیبهسناراهیافت،قبالدادستانکلایالتکالیفرنیابود.ویپیشتردرماهجاریگفتکهمعتقداستآمریکابرایریاستجمهورییکزنرنگینپوستکامالآمادهاست.

تحلیلروز
گراهام؛«پلیسخوب»درترکیه
صابرگل عنبری -لیندسی گراهام سناتور
جمهوریخواه پرنفوذ چندی پیش وپــس از
نقشآفرینی جدی در تعدیل نظر دونالد ترامپ
دربارهخروجنیروهایآمریکاییباسفربهترکیه
بارئیسجمهور،وزیرانخارجهودفاعاینکشور
دیدار وگفت وگو کرد.پس از سفر ناکام و ناتمام
جان بولتون به آنکارا ،تهدیدات وی از قدس
اشغالی و تهدید ترامپ به جنگ اقتصادی ،به
نظر میرسد گراهام به ترکیه سفر کرده است تا
ببیندآیاآنپیامهایتهدیدآمیزبهمقصدرسیده
است؟ و آیا وی میتواند در نقش پلیس خوب
راهحلی میانه میان نیروهای ُکردی در شمال
سوریهوترکیهپیداکندیاخیر؟لیندسیگراهام
درکنفرانسخبریخوددرترکیهمشکالترابه
گردنباراکاوباماانداختواورامتهمکردکهبا
تسلیحی.پ.گبرایترکیهکابوسایجادکرده
استوحلاینمشکلرامسئولیتدولتآمریکا
دانست.اما راه حلی که گراهام ارائه میدهد
در واقع همان احداث منطقه امن است که گویا
اساسا پیشنهاد ژوزف دانــفــورد رئیس ستاد
مشترکارتشآمریکاست.بهگفتهاینسناتور،
دانفوردطرحیتکمیلیداردکههدفازآن"دور
کردننیروهایی.پ.گازمرزهایترکیهاست
تا این کشور احساس کند تهدیدی متوجه آن
نیست".ازسویدیگر،اینسناتورجمهوریخواه
تاکیدکردکهخروجنیروهایآمریکاییازسوریه
باید با تحقق سه هدف همراه باشد1 :ـ شکست
داعش 2ـ جلوگیری از پیروزی ایران 3ـ حمایت
ترکیهوحلمشکلی.پ.گوپ.ک.ک.درباره
هدف نخست ،عملیات اخیر داعش در منبج و
کشته شدن چهار نیروی آمریکایی نشان داد،
هنوز محقق نشده اســت و دربــاره هــدف دوم
هم مشخص نکرد که چطور با خروج نظامیان
آمریکایی میخواهند مانع این پیروزی شوند و
دربارههدفسومنیزبایددیدآیابااحداثمنطقه
امناینموضوعتحققمییابد؟اختالفیبرسر
کلیت طرح منطقه امن میان آنکارا ،واشنگتن و
نیروهای کردی مخالف ترکیه در شمال سوریه
نیست ،اما از اظهارات مقامات آنکارا و نیروهای
قــســد ،مــســد ،پ.ی.د و ی.پ.گ مشخص
است که درباره جزئیات آن تفسیرات به شدت
متناقض است .اکنون باید آمریکا که احداث
این منطقه را به عنوان یک راهحل میانه مطرح
کرده است ،به دنبال راهحل میانه دیگری هم
باشد.حال که واشنگتن با طرح احداث منطقه
امن به نوعی مانع حمله ترکیه به شرق فرات
شده یا آن را به تعویق انداخته ،به نظر میرسد
دربــاره ماهیت خود این منطقه بیشتر نظرات
ترکیهرامراعاتخواهدکردتانقضغرضنشود.

اندیشکدهروز
تهدیداتامنیتینامتقارنتلآویو
وبسایت«گلوبالفایرپاور»کهبهرتبهبندیتوان
ارتش ها اقدام میکند ،جدیدترین ردهبندی
خود را منتشر کــرده اســت .در این رتبهبندی
تنها توانمندیهای متعارف نظامی و ۵۵
مالک دیگر اعم از ُبــرد سالحهای موجود در
زرادخانهها ،شمار نیروی انسانی در دسترس،
توانمندیهای صنایع دفاعی  ،منابع طبیعی،
وسعت جغرافیایی و قــدرت اقتصادی لحاظ
شدهاند .رژیم صهیونیستی در این ردهبندی،
حائز رتبه  16شده است .در خصوص این رتبه،
نکاتیقابلتوجهاست*:روزنامهجروزالمپست
نوشته:اینسومینسالمتوالیاستکهجایگاه
ارتشاسرائیلدررتبهبندیاینوبسایتنزول
پیدامیکند.رژیمصهیونیستیسالگذشتهدر
جایگاه  15و سال  ۲۰۱۱در جایگاه  11قرار
داشت*به نظر میرسد توجه این رژیم بیشتر
از قبل به تهدیدات امنیتی متمرکز شده است.
اسرائیل با دو جبهه قدیمی (شمال با لبنان و
جنوب با نوار غزه) ،یک جبهه در درون (مناطق
اشغالی  1948و کرانه باختری) و یک جبهه
جدید (جــوالن) روبه روســت .اگرچه در جبهه
جوالن ،عمدتا مالحظات نظامی مدنظر است
اما در سه جبهه دیگر ،روند بهگونهای است که
اسرائیل ناچار است با مسائل نامتقارنی چون
راهپیمایی بازگشت ،بادبادکهای آتشین،
عملیاتهایاستشهادی،تدابیرامنیتیجنگ
شهریدرالجلیل(بهدلیلتهدیدحزبا)...و...
روبهروشودوطبیعیاستکههم هاینهاباتوجه
به اولویتهای متفاوتی که دارد ،نیازمند صرف
هزین ه است .بنابراین اگرچه بعید است اولویت
تقویتنظامیدرنظرمقاماتتلآویوکاهشیافته
باشد ،اما تغییرات محیطی باعث شده مسائل
امنیتینامتقارنهمبرایآنهاازاهمیتباالیی
برخوردارباشد.

مجمع جهانی اقتصاد داووس بدون حضور سران آمریکا،انگلیس،چین،فرانسه
و هند آغاز به کار کرد

غایبانسرشناسدهکده برفی

چهل و نهمین مجمع جهانی داووس واقــع بیشتر برای معرفی خود بهرهبرداری کرده بود
در آلــپ سوئیس ،درحالی آغــاز به کــار کــرد که و امسال با غیبت او محتوای این مجمع اولویت
نکته مهم آن غیبت ســران کشورهای غربی و پیدا میکند.ترزا می ،نخست وزیر انگلیس به
دلیلآشفتگیهایبرگزیتوخروج
همچنین سیاستمدارانی است
بنیانگذار
کشورش از اتحادیه اروپا و امانوئل
که در نشست سال  2018حضور
داشتند.دونالدترامپرئیسجمهور داووس:جهان وارد ماکرون نیز به دلیل اعتراض جلیقه
آمریکا بهخاطر اختالف با کنگره بر دورهایازبیثباتی زردهــا به داووس نخواهند آمد.
سر بودجه ساخت دیــوار مــرزی که هایعمیقشدهاست روسای جمهور چین ،هند و ایران
نیز ترجیح داده اند در کشورهای
به تعطیلی بخشی از دولت ایاالت
متحدهانجامیده،درایننشستشرکتنمیکند .خود بمانند.غیبت این چهره ها ،سرمای این شهر
اما این موضوع را شاید بتوان به فال نیک گرفت میلیاردرپذیر را بر این مجمع جهانی مستولی
چرا که ترامپ در سال  ۲۰۱۸از این اجالس کرده است.افزون بر این،در سراسر اروپا قدرت

«کاماال هریس» دموکرات
رسما نامزد انتخابات  ۲۰۲۰شد
جریانهای سیاسی ملیگرا درحــال افزایش
است .به گزارش «بانکجهانی» اقتصاد جهانی
نیز حال خوشی ندارد و زیر سایه ابرهای تیره قرار
گرفته است .به عالوه مجموعهای از نگرانیها،
رعشه به انــدام بــازارهــای مالی انداخته است:
میانگین شاخص صنعتی داوجونز از سوم اکتبر
سقوط  ۹درصدی را تجربه کرده است .در این
باره دیوید دالر ،محقق ارشد موسسه «بروکینگز»
میگوید« :بازارهای زیر فشار خمشده ،بیانگر
نگرانیهای گسترده نخبگان کسبوکارهایی
است که در داووس گردهم میآیند ».قرار است
نشست ساالنه « ۲۰۱۹مجمع جهانی اقتصاد»
 ۲۲تا  ۲۵ژانویه در داووس سوئیس برگزار شود.
در این نشست بیش از سه هزار رهبر کسبوکار،
دولـــت ،جــوامــع مــدنــی ،دانشگاهیان ،بخش
هنر و فرهنگ و رسانهها در کنار برجستهترین
متخصصان از سراسر جهان حضور خواهند
داشت.نشستامسالباموضوع«جهانیشدن»۴
یا شکلدهی معماری جهان در عصر انقالب
صنعتی چــهــارم ،بــرگــزار خواهد شــد .هــدف از
نشست امسال شناسایی مدلهای جدید برای
صلح،فراگیریوثباتاستکهمتناسبباجهانی
است که در آن یکپارچگی بیشتر اجتنابناپذیر
است ،جهانی که حکمرانی فعلی آن در تالش
برای تقویت اقدامات متمرکز میان قدرتهای
جهانی اســت .کــاوس شـــوآب ،بنیانگذار و
رئیس فعلی «مجمع جهانی اقتصاد» در این باره
میگوید« :این موج چهارم جهانیشدن نیاز به
تمرکز بشر ،فراگیری و ثبات دارد .ما درحال

ورود به دورهای از بیثباتیهای عمیق جهانی
هستیم که به واسطه اختالالت تکنولوژیک ناشی
از انقالب صنعتی چهارم و همچنین تغییرات
نیروهای ژئواقتصادی و ژئوپولیتیک رخ داده
است .برای مواجهه و رسیدگی به این وضعیت ما
نیازمند اصولی از جانب تمام گروههای ذینفع
حاضر در داووس هستیم ».براساس بیانیهای
که در وبگاه «مجمع جهانی اقتصاد» منتشر شده
اســت ،برجستهترین افــراد مشارکتکننده در
این نشست عبارت اند از :شینزو آبه نخستوزیر
ژاپن ،ژائر بولسونارو رئیسجمهور برزیل ،آنگال
مرکل صدراعظم آلمان ،وانــگ قیشان معاون
رئیسجمهور چین ،گیوسپه کونته نخستوزیر
ایتالیا و پدرو سانچز رئیسجمهور اسپانیا.
▪کلوب میلیونرها

البته شرکتهایی چون آلیانس ،گلدمن ساکس،
فیس بوک ،مایکروسافت ،نستله و فولکس واگن
در مجمع داووس مهمان همیشگی هستند.
منتقدان مجمع جهانی اقتصاد را بــه کلوب
میلیونرها هم تشبیه میکنند .هم اکنون بیش از
هزار شرکت نامآور جهان با پرداخت حق عضویت
که حداقل آن  ۴۲هزار و  ۵۰۰فرانک سوئیس
در سال است ،هزینههای این مجمع را تامین
میکنند.حتی خبرگزاری اقتصادی «بلومبرگ»
هم پنهان نمی کند که شرکت کنندگان در
اجالس اقتصادی داووس روز به روز ثروتمندتر
میشوند و فقط در یک سال  ۱۷۵میلیارد دالر به
ثروت خود افزودهاند.

دور جدید مذاکرات طالبان و آمریکا در قطر برگزار شد

فراز و فرودهاییک مذاکره

گــروه بین الملل -ترامپ همه تــاش خــود را
می کند تا بتواند به وسیله رسیدن به توافق صلح
با طالبان به عنوان بزرگترین گروه ستیزه جو در
افغانستان ،پرونده حضور  18ساله آمریکا را در
افغانستان ببندد .در مقابل گروه طالبان نیز در
پیانجامبهترینمعاملهوکسببیشترینامتیازاز
نویسندهکتاب«هنرمعامله»است.دراینمیاناما
اختالفاتباعثفرازوفرودهاییدربطنمذاکرات
شــده اســت .طالبان خواهان خــروج نیروهای
آمریکایی از افغانستان است و آمریکا خواهان
حضور نمایندگان کابل در مذاکرات .اختالفاتی
که به وقفه ای چند هفته ای در روند مذاکرات
پس از گفت و گوهای پنج جانبه در ابوظبی منجر
شد .حاال این دو برای چهارمین بار ،روز دوشنبه
در دوحه قطر دور جدید مذاکره را آغاز کردند .در
این میان ،علت وقفه های به وجود آمده ،آن طور
که طالبان مدعی شده عقب نشینی و بد عهدی
آمریکا از توافق اولیه بوده است .پیشتر طالبان
تهدیدکردکهاگرآمریکاپایبندبهسخنانشنباشد،
میز مذاکرات را با آمریکا ترک می کند .طرف
آمریکایینیزپیامدادکهگزینه«جنگ»رارهانمی
کند.حاال،حملهشبهنظامیانبهقرارگاهنیروهای
خیزش مردمی در استان «میدان وردک» که ۴۳
کشتهو 54زخمیبهجاگذاشت،حملهبهکاروان
محمد انور اسحاقزی ،والی والیت لوگر و پیش از
آندوحملهسنگیندرکابل،نشاندادکهسخنان
طالبانبهعملنزدیکتراست.مذاکراتدوجانبه
در حالی دیروز نیز ادامه یافت که براساس اعالم
طالباندرایننشستهشتتنازنمایندگاناین
گروه به رهبری «شیرمحمد عباس استانکزی»

اعتراض جلیقه زردهای فرانسوی به افزایش بهای
سوختدراینکشورموجبشدبحثمربوطبهگران
بودن سوخت در ایتالیا نیز باال بگیرد .بهای سوخت
در ایتالیا بیش از فرانسه است و این کشور یکی از
گرانترینقیمتهارابرایبنزینوگازوئیلدرمیان
کشورهایاروپادارد.درکنارمالیاتبرارزشافزوده
که سهمی ٢٢درصدی در بهای بنزین و گازوئیل در
ایتالیا دارد ،فهرستی بلند از  ١٧نوع مالیات دیگر
نیز وجود دارد که باعث می شود بهای سوخت برای
مصرف کننده بسیار گران تمام شود .شاید باورش
چندانسادهنباشد،اماایتالیاییهاهربارکهبهپمپ
بنزینمیروندمبلغیرانیزبرایمالیاتوهزینههای
جنگاتیوپیپرداختمیکنند،جنگیکه ٨٤سال
پیش به وقوع پیوست ،اما هنوزهزینه هایی را که این
جنگبراقتصادایتالیاگذاشت،مردماینکشورمی
پردازند .به نوشته یورونیوز،در پاییز ١٩٣٥میالدی

شرکتدارندوازطرفآمریکانیزهیئت ۱۱نفری
بهرهبریخلیلزاددرگفتوگوشرکتدارند.این
مذاکرات در حالی برگزار می شود که خلیل زاد،
نمایندهویژهآمریکابرایصلحدرپیآوردنکابلبه
میزمذاکراتاست،اماطالباناینخواستهرانمی
پذیرد.افرادنزدیکبهطالبانمیگوینداینگروه
بهطورمشخصازخلیلزادخواستهاندکهآمریکا
مراحلخروجنیروهایشازافغانستانرامشخص
کند ،رهبران طالبان را از فهرست سیاه سازمان
ملل و آمریکا خارج کند ،زندانیان طالبان را رها
سازدودفترطالباندرقطررابهرسمیتبشناسد.
بهگفتهاینمنابع،خلیلزاددربارهخروجنیروهای
آمریکاییازافغانستانگفتهکهآمریکاباافغانستان
موافقتنامه امنیتی استراتژیک امضا کــرده و
حکومتافغانستانبایددربارهلغواینموافقتنامه
یاادامهآنتصمیمبگیرد،دربارهفهرستسیاهنیز
باید مقامات رسمی افغانستان درخواست حذف
رهبران طالبان را بدهند و رهایی زندانیان گروه
طالبان و به رسمیت شناختن دفتر قطر نیز منوط
به تصمیم آنان است .با این همه ،کسی ضمانت
نمیکندکهاگرطالبانبرسرخروجازافغانستانبه
توافقرسیدوصلحیبرقرارشد،بهمعنایآنباشد
کهجنگبرایهمیشهتمامشودزیرابهجزطالبان
بهگفتهمقاماتدولتافغانستانبیشاز 29گروه
تروریستی دیگر مانند داعش در افغانستان فعال
هستند .طالبان مدعی است که صلح با این گروه
بهمعنایصلحکاملاستچراکهاینگروهبرهمه
گروههای دیگر تسلط دارد و قادر به مدیریت همه
آنهاستامابههرحالبایدمنتظرنتایجملموس
گفتوگوهایطالبانوآمریکاماند.

حزب کارگر برای اولین بار خواستار
برگزاری همه پرسی دوم برگزیت شد

همهپرسی برگزیت
ازسرخط؟

حاال که توافق نامه  600صفحه ای برگزیت در
مجلس عوام با اختالف 203رای شکست خورده،
رهبر حزب کارگر به دنبال آن است که ابتکار عمل
در مسئله برگزیت را از دستان دولت «می» خارج
کند و به پارلمان بریتانیا بسپارد .جرمی کوربین،
رهبرحزباپوزیسیونانگلیسخواهانبرخورداری
پارلمان از حق تصمیم گیری درباره برگزاری همه
پرسی مجدد برگزیت شد .این نخستین باری است
که حزب کارگر به طور رسمی ،چنین موضعی را
اتخاذ میکند .به پیشنهاد کوربین ،دولت ترزا می
نخستوزیراینکشوربایددوگزینهرابهرایبگذارد
که یکی از آن ها «پلن »Bبرگزیت و دیگری واگذاری
حق انتخاب به مردم است .اگر اکثریت پارلمان
برگزاری همه پرسی مجدد را تایید کنند ،ترزا می
هم وادار به پذیرش این مسئله خواهد شد .گفتنی
است پارلمان بریتانیا اکنون در خصوص برگزیت
دچــار چند دستگی شده اســت .فراکسیون های
پارلمان هر کدام از یک گزینه حمایت می کنند،
برخی طرفدار خروج از اتحادیه اروپا بدون توافق
هستند ،تعدادی ایده همهپرسی دوم را مطرح می
کنندوبرخینیزدرپیتوافقبرسریکاتحادگمرکی
بااروپاهستند.امادراینمیان،ترزامی،نخستوزیر
بریتانیا،امکانبرگزاریهمهپرسیمجددراردکرده
است.او«پلن»Bبرگزیتراارائهکردهکهخبرگزاری
آسوشیتدپرس می گوید طرح جدید با طرح قبلی،
که در پارلمان رای نیاورد ،تفاوت چندانی ندارد.
به نظر میرسد نقشه دوم ترزا می برای برگزیت،
عمالنقشهدومینیست.اینمسئلهاحتمالخروج

ایتالیاییهابعداز ۸۴سالهنوزمالیات جنگ
اتیوپیرا میدهند
ارتش ایتالیا به رهبری بنتو موسولینی با حدود نیم
میلیون سرباز به کشور آفریقایی اتیوپی حمله کرد.
ایتالیاقصدداشتهمچوندیگرکشورهایاروپایی
مستعمراتیبرایخودداشتهباشدوهمچنینرویای
احیای امپراتوری روم را در سر می پروراند .به فاصله
کوتاهی و در جریان جنگ جهانی دوم ،بریتانیایی
ها با افزایش کمک به اتیوپی ،سربازان ایتالیایی را
ازشرقآفریقابیرونراندند.دراینفهرست ١٨گانه
مالیات ها ،موارد جالب دیگری نیز وجود دارد مثل
بحران سوئز که  ٦٣سال پیش و میان دولت های
بریتانیا،فرانسهواسرائیلازیکسوومصربهرهبری
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جمالعبدالناصرازسویدیگررخداد.ایندوقدرت
اروپاییباهمراهیاسرائیلمیخواستندکانالسوئز
راکهعبدالناصرملیاعالمکردهبود،دوبارهدرکنترل
خود بگیرند و ناصر را از رهبری مصر کنار بگذارند؛
خواسته ای که ناکام ماند .گرچه ایتالیا در این جنگ
نقش مستقیم نداشت امــا ایــن بحران بر اقتصاد
ایتالیا در سال ١٩٦٥تاثیر گذاشت .بازسازی شهر
فلورانس پس از سیل مخرب سال  ١٩٦٦میالدی،
زلزله  ١٩٧٦در شهر شمالی فریولی و حتی جنگ
 ١٩٨٣اسرائیلبالبناننیزدرفهرستمالیاتهایی
است که بر سوخت بسته شده است .به عنوان مثال

بیتوافق بریتانیا از اتحادیه اروپــا را بیش از پیش
قوت میبخشد .این در حالی است که بر اساس
نظرسنجی که توسط شرکت مستقل و بین المللی
«یوگاو» ( ) YouGovانجام شد نظر مردم درباره
برگزیت «منفی» اســت .در این نظرسنجی ،نظر
 ۱۰۷۰نفرازمردمبریتانیادربارهموافقتیامخالفت
با جدایی از اتحادیه اروپا پرسیده شده است که طی
آن ۴۸درصدبهبرگزیت«نه»گفتهانددرمقابل۳۸
درصد هنوز خواهان خروج از اتحادیه اروپا هستند.
دراینمیان ۶درصدگفتهانددررایگیریشرکت
نخواهندکردو ۷درصداعالمکردهاندکهنمیدانند
چگونه رای خواهند داد .همچنین اسکای نیوز در
تازهترین نظرسنجی خود اعالم کرده است که 51
درصدمردمانگلیساینکاصلبرگزاریهمهپرسی
سال  2016را که در جریان آن به خروج از اتحادیه
اروپــا رأی دادنــد ،اشتباه میدانند .این در حالی
استکهدرهمهپرسیآنسال 51.8،درصدمردم
به خروج و  48.1درصد دیگر به ماندن در اتحادیه
اروپا رأی دادند .حاال ،دولت بریتانیا برای اجرایی
شدن برگزیت و روشن شدن وضعیت آن دسته از
شهرونداناتحادیهاروپاکهساکناینکشورهستند،
برنامهای را از طریق گوشیهای هوشمند به اجرا
گذاشتهکهبهاینگروهازشهروندانکمکمیکند
اطالعاتمربوطبهوضعیتاقامتخوددربریتانیارا
به ثبت برسانند و در صورت تمایل به ادامۀ سکونت
دراینکشور،متقاضیدریافتمدارکاقامتجدید
باشند .بر اساس برآورد لندن حدود  3.5میلیون
شهرونداتحادیهاروپاساکنبریتانیاهستند.
همین موضوع آخر یعنی جنگ اسرائیل با لبنان که
در پی آن نیروهای چندملیتی از جمله ایتالیایی ها
در قالب نیروهای حافظ صلح بینالمللی در لبنان
پیاده شدند ،بیش از  ١٠سنت بر قیمت هر لیتر
بنزین افزود .متئو سالوینی رهبر حزب راستگرای
لگاکهاکنونوزیرکشورایتالیاستوحزبشهمراهبا
جنبشپنجستارهقدرترابهطورمشترکدراختیار
دارند سال گذشته و در جریان مبارزات انتخاباتی
خودبارهااعالمکردهبودکهمواردکهنهوقدیمیرااز
روی مالیات سوخت حذف خواهد کرد .سالوینی به
تازگی گفته است که اگر دولت تنها در دست من بود
می توانستم این کار را بکنم ولی اکنون ما یک دولت
ائتالفی همراه با جنبش پنج ستاره داریم .از سال
گذشته که سالوینی وعده داد مالیات های بنزین را
کاهش دهد تا به امروز ،بهای بنزین حدود  ٨درصد
افزایشیافتهاست.

اظهار نظر روز
توماس رایت:

یکپارچگی در سیاست خارجی ترامپ
دو سال اول ریاستجمهوری دونالد ترامپ را
میتوان جنگ رئیسجمهور با تیمش توصیف
کرد.دراینزمینههنوزهممیتوانشکافهایی
بین دو طــرف پیدا کــرد امــا مــوانــع بــه شکل
قابلتوجهی کم شده است .برای نخستینبار
ناظران میگویند که شاهد یکپارچگی در
سیاست خارجی هستند .اگرچه هنوز این
یکپارچگی کامل نیست اما وفاق بیشتری در
دولت بهویژه بر سر دستورهای ترامپ وجود
دارد .سیاست یکپارچه ترامپ بر این منوال
است که دوست و دشمن دایمی وجود ندارد.
سیاست خارجی ترامپ رویکرد معاملهگرانه
با همه دولتها دارد و روابــط تاریخی ارزش
خود را در این دیدگاه از دست داده و خواستار
منفعت و ســودآوری فوری از تجارت است ،نه
این که بهدنبال حمایت دیپلماتیک باشد .با
این رویه ،کشورهای اقتدارگرا تمایل بیشتری
برای همکاری با آمریکا پیدا کردهاند .آمریکا
نیز بستن قرارداد با آن ها را آسانتر از متحدان
دموکرات واشنگتن یافته است .در این زمینه
میتوان به رفتار ترامپ با عربستان سعودی
و ژاپن توجه کرد .عربستان سعودی توانست
قیمت نفت را کاهش دهــد تا دونالد ترامپ
نیز تبعات قتل خاشقچی را نادیده بگیرد .در
مقابل،بهرغم تــاشهــای چاپلوسانه اولیه
نخستوزیر ژاپن برای ترامپ ،رئیسجمهور
آمریکا ،آبه را نادیده گرفته و بهعکس تمایالت
توکیوبااوندیدارمیکندوتعرفههایسنگینی
نیز روی کاالهای ژاپنی میبندد.دولت ترامپ
هماینک درباره استفاده از تعرفههای مدنظر
وی دربــاره کشورهای دوست و متحد دارای
دیدگاهی یکپارچه است و این موضوع را در
برنامه اقتصادیاش گنجانده اســت .آن ها
تنظرهاییداشته
شایددربارهتاکتیکهاتفاو 
باشند اما دیگر مانند اوایل سال  ۲۰۱۷شاهد
اختالفات اساسی در این خصوص نخواهیم
بود .دولت بهطور منظم بهدنبال استفاده از
اهرمهایمختلفبرایکسبمنفعتاقتصادی
از دیگر کشورهاست .بهعنوان مثال در نظر
بگیرید چگونه ترامپ پیشنهاد خود را برای
ساخت پایگاه در لهستان به این کشور تحمیل
کردیااینکهبریتانیارابراییکبرگزیتسخت
تحت فشار قرار داده تا بتواند گفتوگوهای
دوجانبهتجاریاشراپیشببرد.دولتایدههای
ناسیونالیستیرادرآغوشگرفتهوخودراازشر
فلسفهچندجانبهگراییرهاییبخشیدهاستو
اینفلسفهدرگفتارپمپئووبولتونهممشاهده
میشود .دولــت به حقوقبشر و دموکراسی
کمترین بها را میدهد و فقط در ایــن زمینه
ایــران ،کوبا و ونزوئال را مستثنا کــرده است.
این جهانبینی فعلی ایاالتمتحده در تضاد
با مانیفست اتحادیه اروپاست ،جایی که آن ها
از هنجارهای بینالمللی سخن میگویند،
آمریکا از رهبران اقتدارگرا حمایت میکند و
ازقراردادهایچندجانبهنیزخارجمیشود.

رژیم صهیونیستی
یعلون:نتانیاهوازپذیرشمسئولیت
حمالتبهسوریه،اهدافانتخاباتیدارد
«بــنــیــامــیــن نــتــانــیــاهــو» نــخــس ـتوزیــر رژیــم
صهیونیستیبهدلیلپذیرشمسئولیتحمالت
هوایی به سوریه ،آن هم در آستانه انتخابات
پارلمانی این رژیم ،در میان مقامهای سیاسی
و نظامی سابق تلآویو با انتقاد روبــه رو شده
است«.موشه یعلون» وزیــر جنگ سابق رژیم
صهیونیستیکهخودزمانیعضوکابینهنتانیاهو
بود،یکیازاینافراداستومیگویدنخستوزیر
رژیمصهیونیستیکهبهدلیلتحقیقاتقضایی
و اتحاد احزاب چپ و میانه جایگاه خود را در
انتخابات پیش رو در معرض خطر میبیند،
تالش میکند تصویری مقتدر از خود ترسیم
کند.یعلون که با رادیو ارتش اسرائیل صحبت
میکرد ،گفت« :متأسفانه ...همهچیز به بقای
سیاسی او مربوط است .اعالم [نقش تلآویو
در حمالت] چه چیزی عاید ما میکند؟ آیا
کسی میتواند به من بگوید این کار جز مسائل
سیاسی ،چه ســودی بــرای ما دارد؟»بــه گفته
این مقام سابق رژیم صهیونیستی ،پس از آن
که نتانیاهو دو هفته پیش رسما مسئولیت
یکی از این حمالت را بر عهده
گرفت ،اکنون ارتــش این
رژیمچارهاینداردجزاین
کهمسئولیت
بقیه حمالت
رانیزبرعهده
بگیرد.

