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چرایی ضرورت توجه به »سیاست همسایگی« 
از سوی ایران

عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجل��س نهم ب��ا بی��ان اینک��ه به کارگیری سیاس��ت 
همس��ایگی موجب غیرامنیتی کردن روابط یک کشور 
یا یک اتحادیه با محیط پیرامونش می شود، گفت: آنچه 
ایران یا هر کش��وری را به اجرای سیاس��ت همسایگی 
ترغیب می کند اینکه، هر تهدیدی علیه یک کش��ور از 

جانب همسایگانش خواهد بود.
نوذر شفیعی با اش��اره به ارتباطات دیپلماتیک و 
دوس��تانه ایران با همسایگان خود اظهار داشت: اغلب 
کشور های جهان بخصوص کش��ور هایی که در عرصه 
بین المللی فعال هستند چه در شکل انفرادی و جمعی 
)اتحادیه(، سیاستی را تحت عنوان سیاست همسایگی 
در پی��ش گرفته ان��د. وی ادام��ه داد: هدف سیاس��ت 
همس��ایگی غیرامنیتی کردن روابط یک کشور یا یک 
اتحادی��ه با محیط پیرامونش اس��ت. حال این محیط 

پیرامون می تواند یک کشور و یا یک اتحادیه باشد.
عضو کمیس��ون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجلس نهم خاطرنش��ان ک��رد: اتحادی��ه اروپا دارای 
سیاس��ت همس��ایگی اس��ت ک��ه ۱۶ کش��ور ج��زو 
همس��ایگانش ق��رار گرفته اند. اتحادی��ه اروپا در صدد 
اس��ت روابط خود با این کشور ها را به گونه ای تنظیم 
کند که خطراتی از ناحیه این کشور ها و یا سازمان های 

منطقه ای، متوجهش نشود.
شفیعی یادآور شد: آمریکایی ها نیز چنین سیاستی 
را خصوصا در ارتباط با آمریکای التین دارند. بنابراین 
ایران هم می تواند سیاست همسایگی را در دستور کار 
خود ق��رار دهد. البته زمینه روابط ای��ران با بعضی از 
همس��ایگان  به گونه ای است که شاید اجرای سیاست 
همسایگی بسیار دشوار باشد اما حداقل درباره برخی 
از این کش��ور ها این سیاست می تواند اعمال شود و به 

تدریج درباره سایر همسایگان نیز اجرایی شود.
وی اف��زود: آنچ��ه ایران یا هر کش��وری را به اجرای 
سیاست همسایگی ترغیب می کند اینکه، هر تهدیدی علیه 
یک کشور از جانب همسایگانش خواهد بود؛ یعنی حتی 
اگر قدرت های خارجی و بیرون از منطقه هم بخواهند با 
یک کشور درگیر شوند، معموال پایه اصلی این درگیری از 
طریق همسایگان خواهد بود.بنابراین برای کشور ها اهمیت 
دارد که روابط شان با همسایگان  را به گونه ای تنظیم کنند 
که احتمال سوءاستفاده سایر کشور ها از طریق همسایگان 

یک کشور از بین برود.  میزان

نظرگاه

آمریکا در چاهی که اسرائیل حفر کرده 
گرفتار است

تحلیلگر و سردبیر روزنامه البناء لبنان به وضعیت 
و مخصم��ه ای که آمریکا ب��ه دلیل حمای��ت از رژیم 

صهیونیست بدان گرفتار شده، پرداخته است.
»ناص��ر قندیل« درب��اره تحوالت می��ان ایران و 
آمریکا می نویس��د: حالت نه جنگ و نه تفاهمی که بر 
روابط ایران و آمریکا حاکم است نشانگر این است که 

واشنگتن نقشه راهی پس از خروج از برجام ندارد.
وی می نویسد: بسیاری از مراکز مطالعاتی آمریکایی 
و اروپایی راه را در برابر شروط آمریکا بسته می بینند زیرا 
ایران از خودکفایی کشاورزی و صنعتی در مواد مصرفی 
اساسی برای شهروندانش برخوردار است و نفت بیش از 

۲۰ درصد تولید داخلی ایران را تشکیل نمی دهد.
وی افزود: براس��اس گزارش های بین المللی ایران 
هزاران کیلومتر مرزی زمینی با هفت کشور و مرز آبی 
با بیش از ده کش��ور دارد و ب��ا اکثر آنها روابط تجاری 
و مبادالت تجاری دارد و نیازی به سیس��تم بانکی که 
واش��نگتن بر آن احاطه دارد، ندارد و ایران کش��وری 
دورزن محاصره اس��ت در دهه هشتاد در زمان جنگ 
با عراق هنگامی که فقط تحریم نبود و تحت محاصره 

نظامی هم بود، با نفت خود تجارت می کرد.
قندیل در ادامه آورده است: برخی گزارش های دیگر 
این سوال را به وجود آورده است که اگر واشنگتن موفق 
به خفه کردن تهران و تضعیف آن ش��ود این هم به نفع 
واشنگتن و متحدانش نخواهد بود و آنچه رخ خواهد داد 
عکس انتظارات آمریکاس��ت زیرا اوالً، تضعیف ایران در 
س��وریه و عراق علیه داعش سبب احیای زیرساخت ها و 
توسعه قلمرو داعش در سوریه و عراق می شود و حمالتش 
را در کش��ورهای غربی از س��ر می گیرد و در ثانی دامنه 
تنش میان قایق های سپاه پاسداران و ناوهای آمریکایی 
تشدید می شود و نیز دامنه تنش میان عربستان و یمن 
و مقاومت لبنان و فلسطین با اسرائیل تشدید می شود و 
تنش به حدی می رس��د که آمریکا باید میان حرکت به 

سوی جلو و جنگ و یا بازگشت یکی را برگزیند.
تحلیلگر لبنانی می نویسد: واشنگتن در نیمه چاهی 
ک��ه به آن فرو افتاده و آن هم ب��ه یک دلیل زیرا منافع 
اس��رائیل را ب��ر تضمین امنیت خود و ب��ر منافع آمریکا 
ترجی��ح داده اس��ت، گرفت��ار مانده اس��ت و تالش های 
میانجی گرایانه ای که انجام می شود اگر واشنگتن کاماًل 
مطمئن و خرس��ند بود رخ نمی داد. میانجی گران بزرگ 
پس از دیدار با مقامات ارشد آمریکایی حرکت می کنند.

از نگاه دیگران

جدیدا نشنیده ام ایرانی ها شعار مرگ بر آمریکا سر دهند
رئیس جمهور آمریکا مدعی ش��د ایرانی ها در زمان امضای توافق هس��ته ای 
برج��ام در دوران »ب��اراک اوباما« رئیس جمهور س��ابق آمریکا ش��عار »مرگ بر 
آمری��کا« س��ر می دادند، در حالی ک��ه االن این کار را انج��ام نمی دهند. جدیداً 

نشنیده ام این شعار را سر بدهند.
»دونالد ترامپ«، در پاس��خ به سوالی در خصوص سیاست دولت خود در قبال 

ایران گفت که باید منتظر ماند و دید که چه پیش می آید. مس��ئله ایران را تحت نظر 
داریم. برای ایران، بس��یار آماده هس��تیم. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به این سوال که 
پیش بینی می کند چه اتفاقی رخ خواهد داد گفت: »فقط این را می گوییم، ما خیلی آماده 
هس��تیم. اگر حواستان باش��د چه اتفاقاتی افتاده و آنها چه کارهایی انجام داده اند- البته 
منظورم فقط هفته گذش��ته نیست دارم درباره مدت بسیار طوالنی در سال های گذشته 

حرف می زنم-، آنها ملت ترور بوده اند؛ حال ببینیم چه پیش می آید.«  فارس

دور دست
ضرب االجل ۱۰ روزه ایران، اروپایی ها را به تکاپو انداخت

محمد س��اجدی کارشناس مسائل بین الملل در گفت وگو با خبرنگار حوزه 
سیاس��ت خارجی گروه سیاس��ی باش��گاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: در این 
مدت��ی که از فرص��ت ایران به اروپا می گذرد، آن ها هی��چ عکس العملی از خود 
نش��ان نداده اند، همچنین به نظر من در این فرص��ت باقی مانده هم اروپایی ها 

واکنشی از نخواهند داشت.
وی اف��زود: ب��ا اینکه اروپایی ها از خود واکنش��ی نش��ان نمی دهن��د، ولی ایران 

نمی توان��د آرام بنش��یند، در حقیقت این ضرب االج��ل ۱۰ روزه تهران به اروپا می تواند 
ت��ا حدودی ثبات آرامش و اتحاد آن ها را س��لب کرده و همین امر در گام های بعدی به 
ما  کمک خواهد کرد. س��اجدی تصریح کرد: روس��یه و چین نمی خواهند پل های پشت 
س��ر خود را خراب کنند، در حقیقت این پکن و مس��کو با تهران در موارد زیادی منافع 

مشترک دارند.

در حاشیه
وزیر امور خارجه ترکیه به ایران سفر می کند

س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه گفت: آقای مولود چ��اووش اوغلو وزیر امور 
خارجه ترکیه در چارچوب رایزنی ها و مشورت های مستمر سیاسی بین جمهوری 

اسالمی ایران و ترکیه، امروز در صدر هیاتی به کشورمان سفر می کند.
سیدعباس موس��وی با بیان اینکه ورود و اقامت وزیر امور خارجه ترکیه در 

ش��هر اصفهان خواهد بود افزود: روز جمعه مذاکرات و مشورت های وزرای خارجه 
دو کش��ور در این ش��هر برگزار و س��پس سند همکاری های سیاس��ی وزارتخانه های 

خارجه ایران و ترکیه به امضای دو وزیر خواهد رسید.
وی اضاف��ه کرد:  مهمترین موضوعات روابط دوجانبه از جمله اجرایی کردن توافقات 
قبل��ی بین دو کش��ور در زمینه های اقتصادی و نیز آخرین تح��والت منطقه و جهان از 
جمله مهمترین محورهای مذاکرات و مش��ورت های محمدجواد ظریف و مولود چاووش 

اوغلو در اصفهان خواهد بود. 

سخنگو

معاون حزب جمهوری خلق ترکیه:
یکا علیه ایران باعث تنش در خلیج فارس شده است یم های آمر تحر

در هفته گذشته در حالیکه نخست وزیر ژاپن بعد از ۴ دهه سرگرم دیدار از  تهران و رایزنی با مقامات ارشد ایرانی بود بار دیگر شاهد اقدام تحریک آمیز دي�����دگاه
مشکوک دیگری در دریای عمان بودیم که طی آن دو نفتکش هدف حمله قرار گرفتند.

بالفاصله بعد از این اقدام آمریکا و متحدین منطقه ایش طبق معمول بدون ارائه هیچ مدرکی و 
بدون انجام هیچ تحقیقی انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه رفتند. این در حالی است که بسیاری 
از کارشناسان بر این باورند که بیشترین ذی نفع اقدامات اخیر که شاهراه انرژی جهان خلیج فارس 
را بی ثبات می کند آمریکا است. درخصوص اقدام شتابزده آمریکا و متهم کردن جمهوری اسالمی 
ایران به دست داشتن در انفجار کشتی ها »آنتونی کارتولوچی« ژئوپولیست تایلندی معتقد است: 
اتهامات شتابزده آمریکا فاقد هرگونه اعتباری است زیرا حتی اگر یک جرم کوچک در داخل آمریکا 
صورت می گرفت برای حل و فصل و یافتن عوامل آن چند روز تحقیق و بررسی نیاز بود چه برسد 

به حادثه در وسعت بین المللی که ظرف چند ساعت بعد از آن آمریکایی ها حکم صادر می کنند.
همچنین دکتر زاکارا اس��تاد علوم سیاس��ی دانشگاه جرج تاون قطر درخصوص بی اعتباری 
ادعاهای شتابزده آمریکا علیه ایران بر این باور است: با گذشت یک ماه از حمالت به کشتی ها 
در بندر فجیره هنوز تحقیقات به نتیجه ای نرسیده است پس چگونه می توان ظرف چند ساعت 

بعد از حمالت به نفت کش ها در دریای عمان انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه رفت.
به اعتقاد کارشناسان آمریکا با بحران آفرینی در خلیج فارس قصد اهداف چندگانه ای را دنبال 

می کند که فشار بر ایران و کاهش نفوذ منطقه ای ایران یکی از اهداف کاخ سفید می باشد.
دکتر عثمان فاروق لوغ اوغلو عضو ارشد حزب جمهوری خلق ترکیه و سفیر سابق ترکیه در 
آمری��کا در این خصوص گفت: تحریم های آمریکا علیه ایران غیرقانونی می باش��ند و تنها موجب 
افزایش تنش در خلیج فارس می شوند و احتمال یک برخورد نظامی را باال می برند. وی با اشاره به 
اقدامات تحریک آمیز آمریکا در خلیج فارس گفت: آمریکا با این اقدامات نه تنها قصد فشار آوردن 

به ایران را دارد بلکه قصد دارد از متحدان منطقه ای خود اسرائیل و عربستان هم حمایت کند.
این سیاستمدار ترکیه ای افزود: امروز موضوع مهار چین یکی از اصول سیاست خارجی آمریکا 
ش��ده است لذا آمریکا با تنش آفرینی در خلیج فارس قصد دارد دسترسی این رقیب خود به منابع 
نفتی ایران را قطع کند. وی معتقد است تنش آفرینی های آمریکا در خلیج فارس و علیه ایران نوعی 

بازی آمریکا با آتش است که می تواند موجبات خشم احتمالی چین را نیز برانگیزد.  مهر

ريابکوف: 
یکا باید فورا به اجرای  آمر

تعهداتش در برجام بازگردد
معاون وزیر خارجه روسیه  ت يپلم���ا تأکید کرد؛ مس��کو کاماًل د
آگاه اس��ت ک��ه تصمیمات اخیر ای��ران درباره 
برجام اقدامی از روی اجبار، هدفمند و مهمتر 
از همه، برگش��ت پذیر اس��ت و ته��ران نگران 
عدم اج��رای تعه��دات مالی طرف ه��ای دیگر 

توافق هسته ای است.
روزنامه »ایزوس��تیا«، چاپ مس��کو نوشت: 
"س��رگئی ریابکوف" در بیانیه ای رس��می که در 
س��ایت وزارت خارجه این کش��ور منتشر شده، 
اعالم ک��رد اقدام اخی��ر مقامات ته��ران درباره 
برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( درباره برنامه 
هسته ای ایران، اقدامی از روی اجبار، هدفمند و 
برگشت پذیر اس��ت. البته مسکو از طرف ایرانی 
می خواهد تا خویش��تن داری بیش��تری از خود 
نش��ان دهد و از سایر شرکت کنندگان در برجام 
هم انتظار دارد به تعهدات خویش در چارچوب 

این توافقنامه پایبند باشند.
این دیپلم��ات بلندپایه در این بیانیه یادآور 
شده است: »روسیه کاماًل آگاه است که اقدامات 
اخیر ایران در قبال برجام، اقدامی از روی اجبار، 
هدفمند و مهمتر از همه، برگش��ت پذیر اس��ت. 
ما به خوب��ی نگرانی های ط��رف ایرانی در رابطه 
با عدم واکنش مناس��ب به درخواست های ایران 
درباره اج��رای تعهدات مالی طرف های دیگر در 

چارچوب برجام را درک می کنیم. واضح است که 
جمهوری اسالمی به تمامی تعهدات خویش در 
قبال توافق هس��ته ای عمل کرده و حتی امروزه 
از لحاظ فن��ی در چارچوب وظایف محوله خود 
در چارچوب برجام باقی مانده اس��ت. روس��یه 
همواره تأکی��د کرده که ض��رورت دارد تا همه 
ش��رکت کنندگان در توافق هسته ای به تعهدات 
خویش در قبال آن به طور کامل پایبند باشند«.

ریابک��وف همچنی��ن اظه��ارات مقام��ات 
بلندپایه آمریکایی در این باره را که گویا ایران 
ب��ا اقدام خ��ود در اعالم محدودس��ازی اجرای 
برخ��ی تعهدات��ش در چارچ��وب برنامه جامع 
اقدام مش��ترک )برج��ام(، در واق��ع توافقنامه 
هس��ته ای و قوانی��ن بین الملل��ی را به چال��ش 
کشیده و حتی به "تهدید هسته ای" می پردازد 
م��ورد انتق��اد ق��رار داد. وی گف��ت: »این که 
مقامات واشنگتن به ناگهان به یاد وجود قوانین 
بین المللی افتاده اند، جای خوشحالی دارد. ولی 
هنوز باید مش��خص کرد که چه کسی در واقع 
این قوانین بین الملل��ی را نقض می کند؟ برای 
ما واضح است که این دقیقاً همتایان آمریکایی 
هس��تند که ضربه ویران کنن��ده ای به یکی از 
دستاوردهای بسیار مهم جهانی وارد کرده و در 
ماه مه سال ۲۰۱8 خروج خود از برنامه جامع 
اقدام مشترک )برجام( را اعالم کردند و با این 
کار قطعنام��ه ش��ماره ۲۲3۱ ش��ورای امنیت 
سازمان ملل وهمچنین بند ۲5 منشور سازمان 
ملل را نقض کردند. ایاالت متحده بدین ترتیب 
خود حقوق بین المللی را نادیده گرفته و اکنون 

به ناگهان نگران این مسئله شده است که ایران 
به حقوق بین المللی پایبند نیست؟«.

معاون وزیر خارجه روس��یه تأکید کرد که 
براساس حقوق بین الملل، ایاالت متحده موظف 
اس��ت تا به اجرای تمام��ی تعهدات خویش در 
چارچوب توافق هس��ته ای ب��ا ایران و قطعنامه 
شماره ۲۲3۱ شورای امنیت بازگردد و تمامی 
اقدامات تحریمی اعمال ش��ده علیه ایران را لغو 
ک��رده و از ایجاد موانع برای اج��رای توافقات 

سایر کشورها با ایران هم دست بردارد.
ریابکوف افزود: »تهدی��د طرف آمریکایی 
درب��اره اعمال تحریم علیه کش��ورهایی که در 
حال اجرای تصمیم شورای امنیت هستند، دور 
از عقل س��لیم است. ما با قاطعیت به همتایان 
آمریکایی خود توصیه می کنیم که از اس��تفاده 
از عب��ارات تهدید آمیز، باج خواهی و سیاس��ت 

اعمال فشار دست بردارند«.
ای��ن دیپلم��ات بلندپایه همچنی��ن تأکید 
کرد: »روس��یه از تمامی طرفین، از جمله ایران، 
می خواهد تا از اقداماتی که باعث وخامت بیشتر 
اوضاع ش��ده خ��ودداری کنند و ای��ن امکان را 
به وجود آورند تا راه حلی برای بازگشت به اجرای 
برجام پیدا شود. ما یک بار دیگر تکرار می کنیم 
ک��ه الزم نیس��ت توافقنام��ه هس��ته ای مورد 
تجدیدنظر قرار بگیرد. جهان امن تر نخواهد شد 
اگر برجام قابلیت اجرایی خود را از دست بدهد 
و وخامت اوضاع در منطقه که اخیراً با حمله به 
تانکرهای نفتکش در دریای عمان تشدید شده، 

بیش از این تعمیق پیدا می کند«.  تسنیم

دبیر شورای عالی امنیت ملی  ن يب����و کشورمان که در روسیه حضور تر
دارد با همتای روس خود دیدار و گفت وگو کرد.

دریاب��ان علی ش��مخانی و نیکالی پاتروش��ف 
دبی��ران ش��ورای امنیت مل��ی ایران و روس��یه در 
دیداری دوجانبه پیرامون آخرین تحوالت سیاسی 
و امنیت��ی منطقه و رون��د همکاری های دوجانبه و 
چندجانبه تهران و مسکو دیدار و گفت وگو کردند.

ش��مخانی در جریان این دی��دار با قدردانی از 
همت��ای روس خود برای برگ��زاری موفق دهمین 
اجالس مقام��ات عالی امنیتی 5 قاره جهان اظهار 
داشت: افزایش روند کیفی این نشست ها و بررسی 
تهدیدات و فرصت های مش��ترک امنیتی از سوی 
نمایندگان ارش��د کش��ورهای مختلف اثرات قابل 
قبولی در شکل گیری رویکردهای مشترک در این 

خصوص داشته است.
وی با اش��اره ب��ه تجربه موف��ق همکاری های 
سیاسی، دفاعی و امنیتی ایران و روسیه در سوریه 
گفت: تداوم روند سیاس��ی آس��تانه برای س��رعت 
دادن به ایجاد ثبات پایدار براساس خواست و اراده 

مردم این کشور ضروری است.
ش��مخانی ت��داوم همکاری ه��ای نزدی��ک و 
مش��ارکت ج��دی میان ایران و روس��یه و س��ایر 
همسایگان افغانس��تان برای کمک به شکل گیری 

رون��د آش��تی ملی در این کش��ور را م��ورد تأکید 
قرار داد و افزود: برگزاری دومین نشس��ت مقامات 
عالی امنیتی همس��ایگان افغانستان که نیمه دوم 
س��ال جاری در تهران برگزار خواهد ش��د، فرصت 
مناسبی برای تسریع در روند کمک به ثبات پایدار 

در افعانستان خواهد بود.
دبی��ر ش��ورای عالی امنی��ت ملی ب��ا تبیین 
تصمیمات اتخاذ ش��ده از سوی ایران برای کاهش 
تعهدات خود در برجام که پاس��خی به بدعهدی و 
بی عملی آمریکا و کش��ورهای اروپایی است اعالم 
کرد: ایران در چارچ��وب بندهای ۲۶ و 3۶ برجام 
به ص��ورت گام به گام کاهش تعهدات خود را برای 
مقابل��ه با رفتار غیرقابل قبول طرف های مقابل که 
صرفاً تأمین کننده نفع یک جانبه است ادامه خواهد 

داد.
نیکالی پاتروش��ف دبیر ش��ورای امنیت ملی 
روس��یه نی��ز در این دیدار با قدردان��ی از حضور و 
س��خنرانی مهم و جامع دبیر شورای عالی امنیت 

ملی کش��ورمان در دهمین نشست امنیتی روسیه 
گفت: براساس دیدگاه شرکت کنندگان در نشست، 
س��خنرانی جنابعال��ی در ردی��ف تأثیرگذارتری��ن 

سخنرانی های ارائه  شده بوده است.
وی با اشاره به نشست سه جانبه مقامات عالی 
امنیت ملی روسیه، آمریکا و رژیم صهیونیستی که 
به زودی در اس��رائیل و با موضوع بررسی تحوالت 
سوریه انجام خواهد ش��د اظهار داشت: نتایج این 
نشس��ت را به جمهوری اس��المی ایران که شریک 

راهبردی ما در منطقه است ارائه خواهیم کرد.
دبیر ش��ورای امنی��ت ملی روس��یه ضرورت 
جلوگیری از مداخله غیرقانونی آمریکا در س��وریه 
و متوقف س��ازی برخی اقدامات نظامی اسراییل در 
این کش��ور را مورد تأکید ق��رار داد و اضافه کرد: 
اقدامات��ی که می تواند به بحران جاری در س��وریه 
دامن بزند به هیچ وجه مورد تأیید روسیه نیست.

پاتروش��ف با یادآوری ابتکارات جاری روسیه 
ب��رای تقوی��ت روند گفت وگ��و می��ان طرف های 

مختلف در افعانس��تان، تداوم ناامنی در این کشور 
را ب��ر امنی��ت همس��ایگان اثرگذار عن��وان کرد و 
خاطرنشان ساخت: همس��ایگان افغانستان باید با 
پیگیری مستمر نشست های مقامات عالی امنیتی، 
نقش تعیین کننده خود در نزدیک کردن طرف های 
منازعه و تسریع در شکل گیری و موفقیت روندهای 

سیاسی را با جدیت دنبال کنند.

رایزنی های امنیتی ایران و تاجیکستان
مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری تاجیکستان 
و دبی��ر ش��ورای امنیت ملی ای��ران ضمن دیدار و 
گفت و گو درخص��وص تازه ترین تحوالت منطقه ای 

تبادل نظر کردند.
در دیدار این مقام بلندپایه امنیتی با شمخانی 
که دیروز در حاشیه دومین روز از دهمین اجالس 
بین الملل��ی مقام��ات عالی امنیتی جه��ان در اوفا 
روس��یه برگزار ش��د رون��د روابط دوجانب��ه تهران 
و دوش��نبه و موضوع��ات منطق��ه ای در حوزه های 

سیاسی و امنیتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دریابان شمخانی پیش از این دیدار ضمن شرکت 
در نشست شش جانبه با حضور مقامات امنیتی روسیه، 
چین، هند، پاکستان، افغانس��تان تاکنون با مقامات 
امنیتی کش��ورهای افغانستان، روس��یه، ازبکستان و 

ارمنستان نیز دیدارها دوجانبه داشته است.

ایران همواره در کنار مردم و دولت ونزوئال 
خواهد بود

نماینده مق��ام معظم رهبری و دبیر ش��ورای 
عال��ی امنیت ملی جمهوری اس��المی ایران اعالم 
کرد: ایران با استفاده از مجموعه ظرفیت های خود 

همواره در کنار مردم و دولت ونزوئال خواهد بود.
دریابان شمخانی در دیدار با آنجیولیلو فرناندز 
پاس��کوالینو دبیرکل ش��ورای ملی دفاع ونزوئال در 
حاشیه دهمین اجالس بین المللی مقامات امنیتی 
جهان در روسیه با تقدیر از مقاومت قهرمانانه مردم 
و دولت ونزوئال در برابر زیاده خواهی ها و مداخالت 

آمریکا در این کشور این مطلب را عنوان کرد.
در جریان این دی��دار طرفین با محکوم کردن 
تالش آمریکا برای تحمیل اراده خود به کشورهای 
مستقل، بر ضرورت تشکیل جبهه سیاسی بین المللی 
برای حمایت از دولت قانونی ونزوئال به منظور مقابله 

با زیاده طلبی های واشنگتن تاکید کردند.

شمخانی:

ایرانبهکاهشتعهداتهستهایادامهمیدهد

مریم خرمائی

دونالد ترامپ رئیس جمهوری  آمری��کا از ژانوی��ه ۲۰۱۷ که درح���اشیه
زم��ام امور را به دس��ت گرفت؛ ۲ رس��انه را برای 
ارتب��اط با مخاط��ب برگزید که البت��ه یکی از آنها 
توئیتر اس��ت. تا قب��ل از وی، اگرچه توئیتر ابزاری 
برای اظهارنظر بی پرده حول مس��ائل مهم بود اما 
اینکه اظهارنظِر صرف به بیانیه رس��می یک دولت 

تبدیل شود؛ از ابداعات ترامپ بود.
ام��ا ع��الوه بر توئیتر ک��ه در مقام یک رس��انه 
اجتماعی، راهی نسبتاً بی واسطه برای تعامل با جهان 
اس��ت؛ ترامپ به یک رسانه سنتی نیز نیاز داشت تا 
تریبون اصلی وی برای به چالش کشیدن رسانه های 
منتقد داخلی باش��د و آینه ای جادوی��ی برای ارائه 

تصویری قدرتمند از وی در ذهن مخاطب خارجی.
او برای برآورده کردن این خواس��ته گزینه ای 
بهتر از »فاکس نیوز« نداشت- شبکه خبری طرفدار 
حزب محافظه کار که طی سال های گذشته، تکرار 

بلند صدای جمهوریخواهان بوده است.
البته، در ۲ س��ال گذش��ته، همواره این شائبه 
وجود داش��ته که در بس��یاری موارد نقش ترامپ 
و فاکس نیوز با یکدیگر جابه جا ش��ده اس��ت. مثاًل 
گاه��ی پیش آمده که ترامپ تح��ت تأثیر فاکس، 
توئیت های جنجالی را منتشر کرده که نمونه ای از 

آن در رابطه با ایران نیز صادق است.
به عن��وان مثال، فاکس نیوز در س��اعت ۴:۱۶ 

عص��ر به وق��ت واش��نگتن گزارش��ی ب��ا موضوع 
تنش های اخیر آمریکا - ایران پخش کرد و در آن 
مدعی ش��د که ایران در حال تهدید آمریکا اس��ت 
و ممکن اس��ت متحدان ایران در منطقه نظامیان 

آمریکایی را در عراق هدف قرار دهند.
تنها ۹ دقیقه بعد، ترامپ توئیت تهدیدآمیزی 
را منتش��ر ک��رد و مدعی ش��د: اگر ای��ران جنگ 
بخواهد، پایان رسمی خود را رقم زده. دیگر آمریکا 

را تهدید نکنید!
اما این روزها، خبرهایی منتشر می شود که حاکی 
از کمرنگ ش��دن داستان عاش��قانه ترامپ -فاکس 
است. در ماه میالدی مارس بود که فاکس نیوز »ژان 
پیرو« از مجری های باسابقه خود را به دلیل توهین 
به »الهان عمر« نماینده دموکرات مس��لمان تعلیق 
کرد - اقدامی که خشم ترامپ و دیدارهای محرمانه 
وی با مس��ؤالن این رسانه را در پی داشت تا مجدداً 

مجری اخراجی را به صحنه بازگرداند.
بعد، نوبت به تمجید کارش��ناس فاکس نیوز از 
»پیت بوتیجاج« رسید و همین باعث شد تا ترامپ 
صبح روز بعد باز دس��تی به توئیتر ببرد و از فاکس 

به دلیل میدان دادن به رقبا، انتقاد کند.
اما آنچه داس��تان اختالف این روزهای ترامپ 
و فاکس را داغ تر می کند، نظرس��نجی فاکس نیوز 

درب��اره عقب افتادن رئیس جمه��وری آمریکا از 5 
رقیب دموکرات خود در انتخابات ۲۰۲۰ است.

برای بسیاری از مخاطبان، بیش از آنکه نتیجه 
نظرس��نجی مهم باش��د؛ اینکه اصلی ترین رس��انه 
جمهوریخواه حاضر ب��ه ضعیف جلوه دادن ترامپ 

شده است؛ عجیب بود.
ترام��پ در برابر این اقدام ه��م تحمل از کف 
داد و به اس��لحه محبوب خود یعن��ی توئیتر روی 
آورد و در پاسخ نوشت: نظرسنجی های فاکس نیوز 
همیش��ه برای من بد است؛ برای هیالری کلینتون 
فاس��د نیز همی��ن طور بود. فاک��س یک طوریش 
می شود. نظرس��نجی های ما نشان می دهد که در 

۱۷ ایالت کلیدی پیشتاز هستیم.
اینه��ا ب��ه س��ادگی می تواند نش��انه ای مبنی 
ب��ر پایان ماه عس��ل ترام��پ - فاکس باش��د. اما 
پاسخگوی این پرس��ش نیست که اصوالً چرا ورق 
برگشت و آن داستان پرش��ور عاشقانه به گونه ای 

دیگر رقم خورد.
پاس��خ را باید از ۲ بُعد عاطف��ی و مالی مورد 

واکاوی قرار داد.
حقیقت این است که اگرچه برنامه های فاکس 
تأثیر زیادی بر ن��وع تصمیم گیری رئیس جمهوری 
آمریکا داشته؛ اما همزمان انگ دولتی بودن را نیز 

به این رسانه چس��بانده است. خبرها حاکی از آن 
اس��ت که خبرنگارهای فاکس از اتهام همدس��تی 
با ترامپ ناراضی هس��تند و می خواهند سهم خود 
را از مجریان پولس��ازی که نفع خود را در پیروی 

کورکورانه از وی می بینند؛ جدا کنند.

ای��ن درحالی اس��ت ک��ه اگرچ��ه فاکس نیوز 
بخش بزرگ��ی از درآمد خ��ود را مدیون اجراهای 
خیره کنن��ده اس��ت؛ همزمان به دلی��ل جانبداری 
مغرضان��ه از ترامپ، ش��مار کثی��ری از آگهی های 
بازرگانی را از دست می دهد چراکه صاحبان برخی 
کاالها عالقه ای به همنشین کردن نام برند خود با 

نام ترامپ ندارند.
بنابراین، فاکس نیوز در حال حاضر در دوراهی 
قرار گرفته که یک س��ر آن بن بست ترامپ است و 

سوی دیگر، پرتگاه سقوط اعتبار.

ظاهراً فاکس در مقایس��ه با دوره ای که در مقام 
چهارمین شبکه خبری آمریکا، نقش رسانه ای جسور 
و تأثیرگذار را ایفا می کرد؛ دچار پس روی شده و این 
طور به نظر می رس��د که مدی��ران آن به این نتیجه 
رسیده اند که در مقام یک رسانه مستقل، رسالت شان 

فراتر از جمع آوری رأی برای ترامپ است.
در ای��ن میان، برخ��ی هم بر ای��ن باورند که 
فاکس برای اعالم اس��تقالل، آنقدرها بزرگ نیست 
و بهتر اس��ت صاحبان فعلی دست از تالش بیهوده 
برداش��ته و مالکیت آن را به کسی واگذار کنند که 

تاب همراهی با ترامپ را داشته باشد.
با این حال، اگر اوضاع مطابق با رویکرد جدید 
پیش برود، فاکس تاثیرگذارترین رسانه آمریکا در 

صحنه انتخابات ۲۰۲۰ خواهد بود.
نقطه آغاز تح��ول فاکس از مقام آینه زیبانمای 
ترامپ به رسانه ای فارغ از گرایش های دولتی از ۱5 
آوریل و زمانی آغاز ش��د که سالن گردهمایی خود 
را در اختیار »برنی سندرز« از اصلی ترین نامزدهای 
دموک��رات انتخابات ۲۰۲۰ ق��رار داد و مصاحبه ای 
بی طرف را با وی رقم زد. بعد نوبت به دیگر نامزدهای 
دموکرات چون سناتورها »کلوباچر« و »جیلی براند« 

و همچنین شهردار پیت بوتیجاج رسید.
اگرچه راهبرد جدید فاکس حتی دموکرات ها 
را ه��م غافلگیر کرده اما بای��د گفت که تا پیش از 
روی کار آم��دن ترامپ، امری کمابیش متداول در 
این رسانه بود و ظاهراً با فرا رسیدن ایام انتخاباتی 
۲۰۲۰، حس ته نش��ین ش��ده ماجراجویی دوباره 

فوران کرده است.  مهر

پايان ماه عسل ترامپ - فاکس نیوز

فوران يک حس خوب!

رقابت انتخاباتی ۲۰۲۰ 
به رسانه محبوب 

رئیس جمهوری آمریکا 
فرصت داده تا در سایه 

اتخاذ رویکردی جدید؛ اَنگ 
وابستگی به دولت واشنگتن 

را از خود بردارد و ژستی 
بی طرفانه اتخاذ کند

88006969روزنامهسیاستروزتلفنیآگهیمیپذیرد


