
آمریکا مانع دسترسی قربانیان 
حمالت شیمیایی به دارو می شود

وزارت ام��ور خارجه کش��ورمان اعالم ک��رد آمریکا با 
تحریم های غیرانسانی مانع دسترسی ایران به داروهای 

مورد نیاز برای قربانیان حمالت شیمیایی می شود.
وزارت امور خارجه کش��ورمان در صحفه توئیتری 
خ��ود نوش��ت: ای��االت متح��ده ام��روز از طری��ق 
تحریم های غیرانس��انی مانع صادرات داروی مورد 
نیاز برای قربانیان جنگ افزار ش��یمیایی، داروهای 
مورد نیاز س��ایر قربانیان و همچنین داروهای مورد 

نیاز برای سایر بیماران می شود.
وزارت امور خارجه پیش��تر در توئیتی به مناس��بت 
س��الگرد بمباران ش��یمیایی ش��هر مرزی سردشت 
نوشته بود: 33 سال از حمله شیمیایی به سردشت 
می گذرد. ما هرگز حمایت و همراهی آمریکا و اروپا 
از صدام را در این حمله وحشتناک فراموش نکرده 
و نخواهیم کرد. ما هرگز سکوت شورای امنیت را در 
این جنایت فجیع از یاد نبرده و نخواهیم برد. ما هر 

چه را که آن ها ویران کرده اند، دوباره می سازیم.
بمباران شیمیایی شهر مرزی سردشت فجیع ترین 
و وحش��تناک ترین تهاجم شیمیایی ای بود که آثار 
و پیامده��ای منفی زیادی به ب��ار آورد. جمهوری 
اس��المی ایران ای��ن تهاج��م را غیرانس��انی اعالم 
کرد و ش��هر سردش��ت را نخس��تین ش��هر قربانی 
جنگ افزارهای ش��یمیایی در جهان بعد از بمباران 

هسته ای هیروشیما نامید.
حمله ش��یمیایی هواپیماهای متج��اوز رژیم بعث 
عراق به ش��هر سردش��ت، به ش��هادت 110 نفر و 
مج��روح ش��دن 5000 ت��ن انجامی��د و هنوز هم 
تعدادی از مردم سردش��ت با آثار و پیامدهای این 

بمباران دست به گریبان هستند. فارس 

ارسال چهارمین محموله پزشکی 
امارات به ایران

ام��ارات متح��ده عربی یک محمول��ه جدید حاوی 
تجهیزات پزش��کی برای مقابله با ویروس کرونا به 

ایران ارسال کرد.
پایگاه خب��ری البیان گ��زارش داد، امارات متحده 
عرب��ی ی��ک هواپیمای حام��ل 16 ت��ن تجهیزات 
پزشکی ضروری برای مقابله با شیوع ویروس کرونا 
به ایران فرس��تاد که این محموله تقریبا به 16هزار 
متخصص در زمینه پزشکی در مقابله با این بیماری 

کمک خواهد کرد .
ای��ن چهارمین محموله ارس��الی ام��ارات از مارس 
گذش��ته تاکنون ب��ه ایران ب��رای مقابله ب��ا کرونا 
اس��ت. در 16 مارس گذش��ته، ام��ارات دو هواپیما 
حامل بیش از 33 تن تجهیزات پزش��کی و در سوم 
آوریل هم 7.5 تن با همکاری س��ازمان بهداش��ت 
جهانی به ایران ارس��ال کرد. س��یف الزعابی سفیر 
امارات در جمهوری اسالمی ایران اظهار داشت که 
تالش ه��ای امارات متحده عربی تعدادی هواپیمای 
محموله فوریت های پزش��کی برای کمک به بخش 
پزشکی ایران ارسال کرده و سیاست امارات همواره 
 در ش��رایط دش��وار پش��تیبان ملت ها بوده اس��ت.

 باشگاه خبرنگاران 

اخبار گزارش

مصطف��ی الکاظمی حدود دو ماه پس از انتخاب به نخس��ت 
وزیری عراق، برای انجام نخس��تین س��فرهای خارجی خود 
آماده می شود و بر اساس آنچه منابع رسانه ای منتشر کرده 
اند قرار اس��ت سفر به تهران، ریاض و واشنگتن را در اولویت 
قرار دهد. بر همین اساس، محافل رسانه ای و سیاسی از هم 
اکنون بر گمانه زنی و تحلیل در ارتباط با محتوای مذاکرات 

این سفرها ، بویژه در تهران متمرکز شده اند.
اگرچه هنوز مقام های رس��می و دولتی عراق در باره س��فر 
الکاظمی به تهران و ریاض اظهار نظر نکرده اند اما در مقابل 
مطابق آنچه دستگاه دیپلماسی بغداد اعالم کرده سفر نخست 
وزیر جدید این کش��ور به واشنگتن  قطعی شده است. وزیر 
امور خارجه عراق در دیدار س��ه ش��نبه گذش��ته با »جنین 
هنیس پالس��خارت« نماینده دبیرکل سازمان ملل در بغداد، 
اهداف س��فر الکاظمی را به واشنگتن روشن کرد و گفت که 
ب��ا هدف تکمیل گفت وگوهای راهبردی بین آمریکا و عراق 
صورت می گیرد. فواد حس��ین  پیش بینی کرده است سفر 
نخس��ت وزیر عراق به واشنگتن ماه آینده میالدی )جوالی( 
انجام شود، بدون اینکه تاریخ دقیقی برای آن مشخص کند، با 
این وجود برخی خبرها حاکی است که این سفر اواخر جوالی 
انجام خواهد ش��د در عین حال زمان دقیق سفر الکاظمی به 
تهران و ریاض هنوز مش��خص نش��ده اما به ب��اور برخی این 
انتظار می رود که سفر آتی وزیر امور خارجه عراق به تهران، 
با هدف مقدمه چینی برای دیدار نخست وزیر به ایران انجام 

شود.
وزی��ر خارجه عراق هفته گذش��ته در دیدار ب��ا نماینده ویژه 
دبیرکل سازمان ملل در عراق گفته بود که به زودی از تهران 

و ریاض دیدار خواهد کرد.
همزمان سفیر جمهوری اسالمی ایران در بغداد در طول هفته 
های اخیر برای تقویت بیشتر روابط و همکاری های دو کشور 

همس��ایه و دوست با وزیران مختلف عراقی دیدار و دعوتنامه 
های سفر رس��می به تهران تقدیم برخی از آنها کرده است. 
ایرج مس��جدی در مدت کوتاه عمر تشکیل دولت الکاظمی، 
عالوه بر نخست وزیر با وزیران کشور، دفاع، حمل و نقل، کار 
و ام��ور اجتماعی، دارایی، آموزش عال��ی، نفت، امور خارجه، 
بهداشت و محیط زیست و صنایع و معادن دیدار کرده است. 
تارنمای نشریه »العربی الجدید« وابسته به قطر شنبه گذشته 
31 خرداد ۹۹ خبر داده بود که مصطفی الکاظمی نخست وزیر 

عراق به زودی به ایران، آمریکا و عربستان سفر می کند.
این رس��انه به نقل از منابع عراقی که نامش��ان را ذکر نکرده، 
سفر الکاظمی به کشورهای ایران آمریکا و عربستان را با هدف 
رایزنی درباره موضوع های مختلف و بیشتر با اهداف سیاسی، 

اقتصادی، مالی و امنیتی عنوان کرده بود.
در همین حال یک منبع آگاه گفت: انتظار می رود الکاظمی 
با توجه به س��ه چالش مالی، کرونا و موضوع خروج نیروهای 
آمریکایی بعد از س��فر به واشنگتن برای انجام دور دوم گفت 
و گوهای راهبردی عراق – آمریکا، به کش��ورهای منطقه از 

جمله جمهوری اسالمی ایران سفر کند.
وی تاکید کرد: سفر نخست وزیر عراق به کشورهای منطقه 
زودتر از 100 روز آینده انجام نخواهد ش��د و دیدارهای وی 
به بعد از این زمان موکول می ش��ود. بررسی کارنامه نخست 
وزیران سابق عراق در طول 17 سال گذشته  نشان می دهد 
که همه آنها به مناس��بات با جمهوری اسالمی ایران اهتمام 
ویژه نشان داده و ایران همواره در اولویت نخستین سفرهای 
خارجی آنها قرار داش��ته اس��ت. غیر از دوره کوتاه 10 ماهه 
نخس��ت وزیری »ایاد ع��الوی« )۲۸ ژوئ��ن ۲00۴ تا آوریل 
۲005( که امکان س��فر او به تهران مهیا نش��د، بقیه نخست 
وزیران عراق همگی در ماه های نخست انتخاب خود به عنوان 

رییس قوه مجریه، راهی ایران شده اند.

نوری المالکی در دو دوره نخست وزیریش )۲006 تا ۲010 
/ ۲010 ت��ا ۲01۴(، »حیدر العب��ادی« )۲01۴ تا ۲01۸( و 
»ع��ادل عبدالمهدی )دوم اکتبر ۲01۸ تا 30 نوامبر ۲01۹( 
به ایران سفر کرده و برخی در دوره نخست وزیری خود چند 
ب��ار با مقام های بلندپایه جمهوری اس��المی ایران در تهران 
دیدار و گفت وگو کرده اند.  ابراهیم جعفری در دوره یکساله 
نخست وزیری اش )۲005 تا ۲006( نخستین مقام بلندپایه 
عراق بود که بعد از ۴5 س��ال در ج��والی ۲005 وارد تهران 
شد و با مقامات بلندپایه ایران دیدار و اولین یادداشت تفاهم 

همکاری در زمینه های مختلف را با ایران امضا کرد.
بعد از آن، نوری المالکی در نخستین دوره انتخاب به عنوان 
نخس��ت وزیر در س��پتامبر ۲006 )بعد از پنج ماه از تصدی 
پس��ت نخست وزیری( در اولین سفر خارجی، به تهران آمد. 
المالکی در دوره هشت ساله نخست وزیرش چند بار به ایران 
س��فر کرد و عالوه بر نقش��ی که در توس��عه روابط دو جانبه 
داش��ت، متولی طرح هایی برای تنش زدایی در روابط ایران 
و آمریکا ش��د که حاصل آن گفت وگوی س��ه جانبه ایران – 

آمریکا – عراق در ۲007 )13۸6( است.
در ای��ن میان نباید نقش کلیدی مرح��وم »جالل طالبانی« 
ریی��س جمهوری فقید عراق را در برگزاری نخس��تین گفت 
وگوی مس��تقیم بین ایران و آمریکا در س��طح س��فیران دو 
کش��ور نادیده گرفت. دوره حیدر العب��ادی که توام با حمله 
گروه تروریستی داعش بود، مناسبات دو کشور از سطح روابط 
اقتصادی و تجاری به سطوح دیگری مانند امنیتی و نظامی و 
همکاری در مبارزه با تروریسم گسترس یافت. العبادی گرچه 
در این دوره تالش هایی برای تنش زدایی در روابط عربستان 
و ایران داش��ت اما به نتیجه مطلوب بغداد نرسید اما دستکم 
برای نخستین بار سعودی ها پس از ۲7 سال، روابط خود را 
با اعزام سفیر به بغداد، با عراق از سرگرفتند و کمیسیون عالی 
هماهنگی روابط بین دو کش��ور ایجاد شد. یکی از مهمترین 
دستاوردهای دوره نخست وزیری العبادی که چند بار به ایران 
سفر کرد، ایجاد اتاق چهارجانبه ایران، عراق، روسیه و سوریه 
در مبارزه با تروریسم بود که نقش مهمی در سرکوب و مهار 
تروریسم در منطقه داش��ته و همچنان این اتاق چهارجانبه 
به نشس��ت ه��ای دوره ای و منظم خ��ود در بغداد ادامه می 
دهد. دوره ع��ادل عبدالمهدی گرچه کوتاه بود اما نخس��ت 
وزیر منتخب عراق چند س��فر به تهران داش��ت و تالش ها 
در این دوره برای تنش زدایی بین تهران و ریاض بیشتر شد. 
برهم صالح رییس جمهوری عراق و محمد الحلبوسی رییس 
پارلمان این رویکرد دولت را به شدت حمایت و برای آن تالش 
کردند اما س��عودی ها چندان رغبتی به وساطت های بغداد 
نشان ندادند. براساس گزارش های رسانه ای،  بعد از حمله به 
تاسیس��ات آرامکو در 1۴ سپتامبر ۲01۹ )۲3 شهریور ۹۸(، 
عربستان سعودی چرخش واضحی در سیاست های خصمانه 
خود نس��بت به ایران نش��ان داد و از بغداد خواس��ت تا برای 

نزدیکی و تنش زدایی بین ریاض و تهران پادرمیانی کند.
واشنگتن که از این نزدیکی و تنش زدایی در روابط تهران – 
ریاض ناخرسند به نظر می رسید، با دستور مستقیم »دونالد 
ترامپ« رییس جمهوری آمریکا، سرداران شهید حاج قاسم 
س��لیمانی و ابومهدی المهندس را در دی ماه ۹۸، در حمله 
پهپادی در نزدیکی فرودگاه بغداد ترور کرد تا مانع این وساطت 

ش��ود. عبدالمهدی متعاقب این عمل تروریستی که منجر به 
ش��هادت دو فرمانده مقاومت ش��د، در سخنرانی تاریخی در 
پنج��م ژانویه ۲0۲0 )15 دی 13۹۸( در پارلمان عراق گفت 
که سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی حامل پیامی از رهبران 

ایران در پاسخ پیام قبلی مقام های سعودی بود.
با اینح��ال، اعتراض های اجتماعی ک��ه متعاقبا علیه دولت 
عبدالمهدی در اول اکتبر ۲01۹ )نهم مهر ۹۸( آغاز شد و تا 
فوریه ۲01۹ ادامه یافت و منجر به استعفای دولت عبدالمهدی 
شد، این وساطت عراق را با شکست مواجه کرد. بی شک یکی 
از مهمترین میانجی گری های دوره عبدالمهدی، وس��اطتی 
بود که او بعد از توقیف کش��تی انگلیس��ی توس��ط ایران در 
آب های خلیج فارس در پاس��خ به توقیف کش��تی ایران در 
»جبل طارق« توسط انگلیسی ها در ۲01۹ انجام داد. عادل 
عبدالمهدی به درخواست لندن، در 31 تیر ۹۸ )۲۲ جوالی 
۲01۹( در س��فری چند ساعته به تهران در باره حل مساله 
نفتک��ش ها بین ایران و انگلی��س پادرمیانی کرد که پس از 

مدتی این قضیه بین دو کشور حل و فصل شد.
اعتقاد کارشناسان بر این است که سفر مصطفی الکاظمی به 
تهران عالوه بر مناسبات دو جانبه که بخش مهمی از سفر را 
تش��کیل می دهد، در برگیرنده پرونده های مختلفی خواهد 
بود. در برخی محافل در عراق، این برداش��ت وجود دارد که 
ت��الش برای تنش زدایی در روابط ریاض – تهران با توجه به 
عالقه مندی که سعودی ها به دولت الکاظمی نشان داده اند، 
یکی از اهداف مهم س��فر باش��د. اطمینان دادن به تهران در 
ب��اره گفت وگوهای راهبردی جاری بین بغداد – واش��نگتن 
هم بخش دیگری از اهداف این س��فر خوانده می شود. یکی 
از کارشناسان سیاسی عراق در این باره به خبرنگار ایرنا گفته 
اس��ت که بغداد به خوبی می داند که بهترین دوس��ت عراق، 
جمهوری اس��المی ایران است و به همین دلیل به هیچ وجه 
نمی تواند از روابط با ایران چشم پوشی کند. محمود الهاشمی 
با ارزیابی روابط عراق با س��عودی ها و آمریکایی ها گفت که 
ب��ا وجود تالش های بغداد در طول 17 س��ال برای نزدیکی 
با س��عودی ها تاکنون عراق هیچ سودی از مناسبات خود با 
ریاض نبرده اس��ت. به گفته وی، روابط بغداد - واشنگتن نیز 
همواره بر مبنای روابط باالدست – پایین دست بوده و همین 
امر س��بب ش��ده اس��ت که آمریکا از نگاه باال دستی با عراق 
تعامل کن��د. وی با یادآوری توافقنامه راهبردی که از ۲00۸ 
با واش��نگتن امضا ش��ده تاکید کرد که عراق تاکنون از این 
توافقنامه هیچ س��ودی نبرده جز اینکه مبنایی برای دخالت 

آمریکا در امور داخلی عراق شده است.
این تحلیلگر عراقی در عین حال افزود که در مقابل، مناسبات 
با ایران از ۲003 تاکنون روند رو به رش��د داشته و در حوزه 
ه��ای مختلف تج��اری، اقتصادی، ان��رژی، امنیتی و نظامی 
گسترش یافته و از مهمترین شواهد آن مشارکت و همکاری 
دو کشور در جنگ با داعش بوده است. دعوتنامه های رسمی 
که در زمان حاضر سفیر جمهوری اسالمی ایران در بغداد به 
وزیران عراقی تحویل می دهد و س��فر اخیر برخی مقام های 
ایرانی از جمله وزیر نیرو و رییس کل بانک مرکزی به بغداد، 
گویای آن است که هیات همراه الکاظمی یک هیاتی بلندپایه 
خواهد بود که دنبال حوزه های گسترده تر و جدید در روابط 

با جمهوری اسالمی ایران است. ایرنا
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العربی جدید گزارش داد

کرونا عاملی برای تقویت روابط 
تهران – ابوظبی

یک رسانه عربی با اشاره به کمک های پزشکی امارات به جمهوری اسالمی 
ایران نوش��ت که ویروس کرونا عاملی برای تقویت روابط تهران و ابوظبی 
ب��وده اس��ت. پایگاه خبری العرب��ی الجدید که مقر آن در لندن اس��ت در 
گزارشی نوشت: در پی تاکیدات جمهوری اسالمی ایران در ماه های گذشته 
مبنی بر تحوالت مثبت در روابط این کشور با امارات، ابوظبی مساله انتشار 
ویروس کرونا را وسیله ای برای تقویت روابط خود با تهران به کار می گیرد 
و کمک های پزش��کی به ایران ارس��ال می کند. در این گزارش آمده است: 
ارس��ال کمک های بشردوستانه از ابوظبی به تهران درحالی است که ایران 
تاکید می کند در تولید  تجهیزات پزش��کی برای مقابله با ویروس کرونا به 
خود کفایی رسیده است و علیرغم افزایش انتشار ویروس کرونا در دو هفته 
گذش��ته ایران با کمبود تجهیزات پزشکی مواجه نشده است، همانگونه که 

در ماه مارس و در اوایل شیوع ویروس کرونا با این مشکالت مواجه نبود.
در ادامه این گزارش آمده است: خبرگزاری رسمی امارات)وام( روز شنبه 
اعالم کرد که این کش��ور هواپیمایی حامل 16 تن کمک های پزش��کی به 
ایران ارس��ال کرده اس��ت و این چهارمین هواپیمای اماراتی اس��ت که از 
مارس گذشته تا به امروز به ایران کمک های پزشکی می فرستد. ابوظبی 
پیش از این در 16 مارس دو هواپیمای حامل 33 تن کمک های پزشکی 
به ایران ارسال کرده بود و قبل از آن نیز در 3 مارس با همکاری سازمان 
بهداش��ت جهانی یک هواپیما حامل 7.5 تن کمک های پزشکی به تهران 

ارسال کرد.
این پایگاه عربی فرامنطقه ای در ادامه نوشت: مساله قابل توجه این است که 
خبرگزاری رسمی امارات اظهارات سیف الزعابی در رابطه با این کمک ها را 
به عنوان سفیر امارات در جمهوری اسالمی ایران نقل کرده است این درحالی 
اس��ت که ابوظبی در ژانویه ۲016 و بعد از تعرض به س��فارت و کنسولگری 
سعودی در تهران و مشهد به منظور حمایت از ریاض، سفیر خود را از تهران 
فراخواند و این مساله پرسش های زیادی را مطرح می کند که آیا امارات طی 
ماه های گذش��ته و بعد از بهبود روابطش با تهران سطح حضور دیپلماتیک 

خود را از کاردار به سفیر افزایش داده است؟ باشگاه خبرنگاران 

گمانه زنی ها درباره اهداف سفر 
احتمالی الکاظمی به ایران

بر مرزهای زمینی و حمل و نقل ریلی متمرکز شویم
معاون دیپلماس��ی اقتص��ادی وزارت امور خارجه عنوان ک��رد: با توجه به 
مشکالتی که آمریکایی ها در حمل و نقل دریایی ایجاد می کنند، باید توجه 
بیش��تری به مرزهای زمینی و حمل و نقل ریلی داش��ته باشیم. غالمرضا 
انصاری اضافه کرد: حاضران در جمع امروز تاکید داش��تند که با توجه به 

مشکالتی که آمریکایی ها در زمینه حمل و نقل دریایی ایجاد می کنند، باید 
توجه بیشتری به مرزهای زمینی و حمل و نقل ریلی داشته باشیم. معاون وزیر 

خارجه همچنین بیان کرد: درخواس��ت جمع از دولت این بود که تمرکز بیش��تری 
در این خصوص داش��ته باش��د و از سوی دیگر گمرکات بیشتر تجهیز شود چرا که 
گمرکات ما نیاز دارد تجهیزات بیش��تری را دریافت کن��د. وی بر تمرکز قوی تر در 
مدیریت گمرکات کشور تاکید و ابراز امیدواری کرد پیشنهاد ها در این زمینه مورد 

توجه وزارتخانه های راه و همچنین امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد. فارس 

تاریخ خوانش جعبه  سیاه هواپیمای اوکراینی نهایی شد
معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه اعالم کرد: اگر اتفاق 
غیرمترقبه ای رخ ندهد جعبه های س��یاه هواپیمای اوکراینی توسط تیم 
هواپیمایی ایران به فرانس��ه منتقل و کار اس��تخراج و خوانش اطالعات 
30 تیر ۹۹ آغاز خواهد شد. محسن بهاروند افزود: چنانچه همه چیز به 

همین نحو پیش رود و اتفاق غیرمترقبه ای رخ ندهد جعبه س��یاه توسط 
تیم هواپیمایی کشورمان به فرانسه منتقل و کار استخراج و خوانش اطالعات 

جعبه س��یاه 30 تیر ۹۹ )۲0 جوالی ۲0۲0( شروع خواهد شد.  وی عنوان کرد: 
تیم کارشناس��ان و متخصصان جمهوری اس��المی ایران  رهب��ری تحقیقات را به 
عهده خواهد داشت و خوانش اطالعات با هدایت و نظارت تیم ایرانی انجام خواهد 
ش��د، البته کشورهای دیگر که بنحوی مرتبط با این واقعه تاسف بار هستند می 

توانند نماینده ای بعنوان ناظر به فرانسه اعزام کنند. صداوسیما 

تحریم تسلیحاتی ایران باید تمدید شود
نماین��ده ویژه دولت آمریکا در امور ایران طی اظهارات جدیدی باز هم 
مواضع ضد ایرانی و اتهام زنی های بی س��ند واش��نگتن را تکرار کرد و 
خواس��تار تمدید تحریم تسلیحاتی ایران شد. برایان هوک بدون اشاره 
به حمایت های تسلیحاتی این کشور از رژیم های ارتجاعی منطقه خلیج 

فارس ادعا کرد، با برداش��ته شدن تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه 
ایران، این کش��ور به دالل اس��لحه برای رژیم های س��رکش و سازمان های 

تروریس��تی در سراسر جهان تبدیل خواهد ش��د. وی در بخشی از این مصاحبه، 
کاه��ش درآمدهای نفتی و دیگر درآمدهای ایران را »فرصت خوبی برای منطقه« 
خواند و مدعی ش��د، استراتژی فشار حداکثری آمریکا این کشور را در دوراهی و 
معمای انتخاب یک گزینه از بین دو گزینه زیر قرار داده است: حمایت از متحدان 

خود در سوریه و منطقه یا توجه به وضعیت داخلی اقتصادی ایران. تسنیم 

   سیاه و خاکستری 
سیاست خارجی ترامپ در 

قبال ایران 
یک کارشناس مسایل بین الملل گفت: انتخاب غلط مشاوران 
سیاه کاری چون جان بولتون، مایک پمپئو و امثالهم برای 
ترامپ، زمینه باال بردن ارتفاع دیوار بی اعتمادی فی مابین 
ایران و آمریکا و در نتیجه تحمیل خسارات مادی و معنوی 
ناشی از تروریس��م اقتصادی و تشدید تحریم های بی دلیل 
علیه ایرانی��ان علی الخص��وص در دوران پاندمی کرونا که 

جهانیان برای شکس��ت دادن ویروس ب��ه دنبال وحدت و 
همکاری هستند را شدت بخشیده است.

سعید محمدی، کارش��ناس روابط بین الملل در یادداشتی 
با عنوان "س��یاه و خاکس��تری سیاست خارجی ترامپ  در 
قبال ایران و جامعه جهانی" نوش��ت: دونالدترامپ به دلیل 
ساده انگاری، خیال بافی، دروغگویی، جاه طلبی و تحمیل 
اراده توام با تکبر و خودبرتربینی؛ خطاهای استراتژیک، پر 
هزینه و ش��گفت آوری را بر جهانیان و حتی مردم ایاالت 

متحده آمریکا  تحمیل نموده است.  
رئیس جمهور آمریکا در دوران زمامداری اش بر کاخ سفید، 
از اندیشه سیاسی با ثبات، قابل تحلیل و دارای متدولوژی و 
الگوی مشخص علمی تبعیت ننموده است. او یک آنارشیست 
در حوزه اداره امور سیاس��ت خارجی ایاالت متحده آمریکا 

است. ترامپ، ترامپ است و مشابهی در تاریخ معاصر ایاالت 
متح��ده آمریکا ن��دارد . او برای حل و فصل مس��ایل از هر 
ابزاری به ویژه مش��اوران تند خو، جنگ ساالر و سبک مغز 
استفاده نمود تا به اهدافش نائل آید: از تهدیدات پرریسک، 
تبلیغات خش��ن، فضا سازی و جنگ روانی گرفته تا صحنه 
آرای��ی برای انجام جنگی فانتزی همانند آنچه در چارچوب 

مبارزات کشتی کج انجام می پذیرد.
ترام��پ در این مس��یر فقط به کمر بن��د قهرمانی فکر می 
کند و برای تسلیم کردن حریف و رسیدن به مقصود مورد 
نظ��رش، حاضر به انجام مصالحه و س��ازش پنهان هم می 
باش��د. ترامپ در واق��ع یک  کاس��ب کار ماجراجو و دالل 
واقعی اس��ت. به همین دلیل  س��یاه و خاکستری سیاست 
خارج��ی ترامپ در قبال ایران و جامعه جهانی هم بس��یار 

آشفته و دارای معماهای فراوانی است.
ترامپ ب��ه دلیل تزل��زل پیاپی در مس��یر تصمیم گیری و 
تصمیم س��ازی، بی تجربگی و عدم تس��لط کاف��ی درحوزه 
ژئوپلیتی��ک و ژئواس��تراتژیک و التق��اط روش های ناپخته 
بازاری برای اتخاذ مواضع سیاسی، به دستاورد مشخصی نائل 
نگردیده اس��ت. در مورد این قبیل رفتارهای بی ثبات کننده 
ریاست جمهوری آمریکا در حوزه سیاست خارجی می توان 

به فهرست های بلندی باالیی اشاره نمود.
این فهرس��ت ه��ا حاوی م��وارد متع��ددی ازاقدامات غیر 
قانونی، پیمان ش��کنی، تحریم و تهدید می باشد. اقدامات 
نژادپرس��تانه و تبعی��ض آمیزی ک��ه در برخ��ورد با نظام 
بین المللی و  اقوام، ملل و ادیان جهان  حتی دلیل روش��ن 
و منطقی برای شکل گیری آن یافت نمی شود.  ایسنا 


