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در آمریکا تعطیلی دولت فدرال به صورت 
نصف و نیمه ، به بحث اول داخلی این کشور 
تبدیل شده و ظاهرا همه را هم حسابی کالفه 
کرده است.طوالنی ترین تعطیلی دولت فدرال 
آمریکا که از مرز یک ماه هم گذشته و احتماال 
بیشــتر هم به طول بینجامد، به یک مسئله 
غامض ملی تبدیل شده است. در حال حاضر 
، اختالف نظر کنگره و دولت همچنان ادامه 
دارد و دونالــد ترامپ حاضر به پذیرفتن نظر 
کنگره راجع به کاهش بودجه برای ساختن 
دیوار مرزی با مکزیک نیست. در اینجا چرایی 
اختالفات نظر عمیق موجود در آمریکا ، مورد 
بررســی قرار می گیرد و این را هم بررســی 
می کنیــم که تعطیلی دولت، چه پیامدهایی 

بر کل کشور آمریکا می گذارد. 
ترامپ که یک سر این ماجراست ، تاکید 
زیادی بر »سیستم فشل مهاجرتی« آمریکا 
دارد و بارها در طول یک ماه گذشــته تاکید 
کــرده که قصد دارد به زعم خودش وضعیت 
نابسامان مرز جنوبی آمریکا را قدری ترمیم 
کنــد. اگرچــه وی همواره ســعی کرده در 
سخنرانی های خود تاکید خاصی بر احترامش 
به مهاجرین قانونی داشــته باشد اما هیچ گاه 
نتوانسته تصویر فاشیستی خود را از نگاه جهان 
و مخصوصا خود آمریکایی ها مخفی نماید. او 
در آخریــن کنفرانس مطبوعاتی خود درباره 
تعطیلی دولت فدرال مدعی شد که جان های 
بی شماری در دو سوی مرز آمریکا مکزیک در 
خطر است و در ادامه تاکید کرد که در دوران 
رقابت های انتخاباتی ، به مردم کشورش قول 
داده که بــا موضوع مهاجرت طوری برخورد 
خواهد کرد که باعث غرور آمریکایی ها شود ، 
نه مایه شــرم آنان. ترامپ در ادامه گفت که 
رسیدن به این هدف ، خیلی سخت نیست و 
فقط نیاز به گفت و گــو و درک متقابل دارد. 
رئیس  جمهور آمریکا پیش از آغاز کنفرانس 
خبری و در اقدامی نمایشی و تبلیغی ، به پنچ 
مهاجر حق شهروندی داد و با لحنی که کمتر 
از ترامپ ســراغ داریم، ادعا کرد گفت که دو 
حزب سیاسی جمهوری خواه و دموکرات باید 
بدون جبهه گیری در واشــنگتن ، به یکدیگر 
گوش بدهند، تا ایــن وضعیت موجود پایان 
یابــد. وی در این کنفرانس خبری، بار دیگر 
پیشــنهادات خود را در قالــب اعداد و ارقام 
ارائه کرد و گفت که برای ورود غیر قانونی از 
مرز های جنوبی و همین طور ، متوقف کردن 
قاچاق مواد مخدر از مکزیک به آمریکا، احداث 
دیوار مرزی ضروری است. ادعای ترامپ مبنی 
براحترام به مهاجرین ، در حالی مطرح شد که 
او همین چندی پیش بســیاری از مهاجران 
غیر قانونــی را زندانی کرده بود و مادر ها را از 
فرزندانشان جدا ساخت ، اقدامی که موجب 
بهت جهانیان شــد و موجی از ناراحتی را در 
آمریــکا پدید آورد. آن اتفــاق ثابت کرد که 
ترامپ کمترین ارزشــی را برای پناهجویان 
قائل نیســت و حاضر است برای کنترل آنها، 
هر اقدامی را انجام دهد. در هر حال ترامپ ، در 
این کنفرانس ، برای اینکه مجلس نمایندگان 
را با خود همراه کند ، گفت که حاضر است در 

یکا  آشکار شد ن از هم گسیختگی جامعه آمر
در ماجرای جدال میان ترامپ  و کنگره

هیچ پایانی برای تعطیلی کنونی دولت متصور نیست
ارتباط با مهاجران ، امتیازاتی بدهد.

امــا ، »نانســی پلوســی« رئیس  مجلس 
نماینــدگان آمریکا خیلــی زود به این طرح 
جدید ترامپ مبنی بر ساخت دیوار مکزیک 
به ازای حمایت موقت از مهاجرین غیرقانونی ، 
مخالفت کرد. پلوسی در این باره گفت: »طرح 
ترامپ نشانگر یک تالش همراه با حسن نیت 
برای احیای اعتماد و اطمینان در مورد جان 
و زندگی مردم نیســت و عــالوه  بر این و به 
احتمال زیاد، در سنا و مجلس نمایندگان نیز 

تصویب نخواهد شد« 
این پاسخ قاطع پلوسی آب پاکی را روی 
دســتان ترامپ ریخــت و در مجموع ، این 
مسئله را نیز بر همگان آشکار ساخت که این 
داستان سر دراز دارد. اکنون همه فهمیده اند 
که پافشاری ترامپ بر درخواست خود برای 
احداث دیوار مــرزی مکزیک و مطالبه پنچ 
میلیارد و 700 میلیون دالر برای اجرای این 
طرح ، مخالفت دموکرات ها را به دنبال خواهد 
داشت و موجب ادامه دار شدن تعطیلی دولت 
آمریــکا خواهد شــد. دموکرات های مجلس 
نمایندگان آمریکا به دنبال قانونی هستند که 
امنیت مرزها را بدون صرف بودجه برای دیوار 
جنجالی مورد تقاضای رئیس  جمهور آمریکا، 

تقویت کند.
اما قبل از طرح بحــث درباره لطمه های 

اقتصادی و امنیتی و همچنین تحت فشار قرار 
دادن کارمندان دولت ، بد نیست که نگاهی به 
تاریخچه تعطیلی دولت در آمریکا بیندازیم و از 
لحاظ تعداد روز ، این تعطیلی ها را با تعطیالت 

جاری دولت مقایسه کنیم.
 تاکنــون و از بدو تاریــخ آمریکا ، دولت 
فدرال 19 بار به تعطیلی رفته اســت و درین 
موارد تعطیلی 21 روزه در سال 96 میالدی 
و در دوران ریاســت جمهوری بیل کلینتون 
یک رکورد محسوب می شده است. تعطیلی 
17 روزه و همچنین تعطیلی 12 و 11 روزه 
هم در تاریخ آمریکا قابل مشاهده است ، اما 
هیچگاه به یک ماه نرسیده است. هر چند برای 
تعطیلی کنونی نیز کارشناسان عالمتی از پایان 

سریع را به حساب نمی آورند.
در مورد اختالف نظــر حدود 4 میلیارد 
دالری میــان ترامپ و کنگره راه حلی به نظر 

نمی رســد ، چراکه ترامپ بارها هشدار داده 
که دولت تنها در صورتی کار خود را از ســر 
خواهد گرفت که بودجه پنچ میلیارد و 700 
میلیون دالری برای احداث دیوار را دریافت 
کند. کنگره هم در عوض اعالم کرده که نهایت 
مبلغی را که می توان صرف این دیوار کرد ، یک 
میلیارد و 200 میلیون دالر است. ترامپ در 
مقابل مدعی است : »چقدر جان های دیگر باید 
از بین رود تا کنگره قانع شــود که این دیوار 

را باید بسازیم! «
در این میان 800 هزار کارمند دولتی هم 
موقتا از کار بیکار شده اند. بخشی از آنها اصال 
سر کار نمی روند و بخشی دیگر هم که مشاغل 
حساس تری دارند، مانند تامین امنیت فرودگاه 
با آنکه سر کار می روند ، اما به قول خودشان 
نمی دانند که حقوقی بــه آنها تعلق خواهد 
گرفت و یا خیر. این کارمندان و کارگران بارها ، 

با برگزاری تجمعاتی اعتراض خود را بیان کرده 
و خواستار بازگشت به سر کار خود هستند. 
یک زن سیاه پوست روی پالکاردی نوشته که 
»اجاره خانه نزدیک است ، من پولی ندارم« ، 
یا شخص دیگری با شبکه »سی.ان.بی.سی« 
هم کالم شده و اعالم کرده : »این اوضاع باید 
پایان یابد ، آمریکا باید از تعطیلی خارج شود 
و ما هم باید به سر کار برویم و حقوق مان را 

دریافت کنیم. «
در حالی که تعطیلــی دولت فدرال وارد 
هفته پنجم شده، کارمندان دولت فدرال که 
به مرخصی بدون حقوق فرســتاده شده اند 
و حقوقی دریافت نکرده اند ، برای ســیر نگه 
داشــتن خانواده هایشــان به ناچار دست به 
دامــن مراکز خیریه و بانک های توزیع غذای 
رایگان شــده اند. مراکز و سازمان هایی که در 
آمریکا به صورت خیریه غذای رایگان توزیع 
می کننــد، می گویند که بــا تعطیلی دولت 
فدرال، میزان مراجعات به آنها به میزان قابل 
توجهی افزایش یافته است. به عنوان نمونه، 
مرکز خیریه »خدمات جامعه کاتولیک« که 
در یوتای شمالی فعالیت می کند، اعالم کرد 
که طی دو هفته گذشته 280 کارمند دولت 
فــدرال از این مرکز غــذای رایگان دریافت 
کرده انــد. این مرکز در حالــت عادی، ۵66 
مشترک دائم دارد، اما با تعطیلی دولت، این 
رقم ۵0 درصد افزایش یافته اســت. »دیورا 
نیلسن« هماهنگ کننده برنامه توزیع غذای 
این سازمان خیریه، می گوید: »اگر این وضع 
ادامه یابد، شاید مجبور شویم که غذای داخل 
سبد را کوچکتر کنیم، اما درهای سازمان ما 

همیشه باز خواهد بود.«
»آمبر فیلیپس« تحلیلگر واشنگتن پست 
طــی مصاحبه ای به تعطیلی اخیر می پردازد 
و راه کارهــای برون رفت از ایــن بحران را 
بر می شــمارد. او می گوید: »اختالف نظر بر 
ســر بودجه تنها به بحث مهاجرین منحصر 
نمی شــود. دو موضوع اصلی دیگر نیز وجود 
دارد که باعث بروز اختالف شده است. بودجه 
شرایط بحرانی در بالهای طبیعی مانند طوفان 
و بودجه بیمه برای سالمت کودکان. بنابراین 
دموکرات ها اصرار دارند که تنها در صورتی به 
بودجه رای می دهند که بودجه بالهای طبیعی 
در پورتوریکو و جزیره ویرجین افزایش یابد. «

وی در ادامه می افزاید: »مشکل اصلی در 
تصویب بودجه این است که همه حزب ها با 
گرایشات مختلف سیاسی باید در این باره نظر 
داده و به نوعی تفاهم برســند. بدین معنا که 

احزاب می گویند که اگر رای ما را می خواهید 
باید این لیست ازکارها را انجام دهید. «

فیلیپــس در رابطه با راه کار پایان یافتن 
ایــن تعطیلی می گوید : »معموال در این جور 
مواقع کنگره یک بودجه موقتی را برای چند 
ماه تصویب کــرده و رئیس جمهور با امضای 
آن ،دولــت را به صورت موقــت از تعطیلی 
خارج می کند. اما مشــکل اصلی این اســت 
کــه تهدید کرده که حتــی بودجه موقت را 
هم امضا نمی کند. و باید پول ســاخت دیوار 

تصویب شود. «
در این میان، درگیری های ترامپ و پلوسی 
هم جالب توجه است.کنگره که اخیرا به دست 
دموکرات ها افتاده، اکنون اولین تنش جدی را 

با دولت ترامپ تجربه می کند. 
دونالــد ترامپ با صدور دســتوری، پرواز 
هواپیمای نظامی نانسی پلوسی، رئیس  مجلس 
نمایندگان و چند نفر دیگر از اعضای کنگره 
آمریکا که در حال ترک این کشور به مقصد 
بلژیک و افغانســتان بودند ، را به بهانه ادامه 
تعطیلی دولت لغو کــرد. اگر چه در نامه ای 
که ترامپ برای پلوســی نوشته، اشاره ای به 
نامه روز قبل رئیس  مجلس نمایندگان برای 
لغو سخنرانی ساالنه ترامپ در کنگره نشده 
بود، اما تالفی جویانه بودن این اقدام ، تقریبا 

مشهود است. 

ترامپ در نامه روز پنجشنبه )17 ژانویه( 
نوشت: »مطمئنم که شما هم با تصمیم من 
برای به تاخیر انداختن این سفر موافقید و آن 
را مناسب خواهید دانست. همزمان من فکر 
می کنم بهتر است در این روزها )ادامه تعطیلی 
دولت(، شما در واشنگتن بمانید و با من بر سر 
چگونگی تامین امنیت مرز و بازگشایی دولت 
مذاکره کنید.« در ادامه این نامه ترامپ این 
را هم نوشته: »البته اگر بخواهید از هواپیمای 
مسافری معمولی برای این سفر استفاده کنید، 

کامال مختارید.«
این نامه 24 ســاعت پس از آن توســط 
ترامپ برای  پلوسی نوشته شد که درخواست 
رئیــس  مجلس نمایندگان بــرای به تعویق 
انداختن سخنرانی ساالنه ترامپ در کنگره در 
صدر اخبار آمریکا قرار گرفته بود. به گزارش 
عصر ایــران ، در آن نامــه رئیس  دموکرات 

مجلس نمایندگان نوشته بود با توجه به ادامه 
تعطیلی دولت و مشکالت بر سر تامین امنیت 
سخنرانی ساالنه رئیس جمهوری در کنگره، 
این ســخنرانی به زمان دیگری موکول شود 
و یا آقای ترامپ متن کتبی ســخنرانی خود 
را به کنگره بفرســتد و شخصا به آنجا نرود.
پلوسی حتی پیشــنهاد داده بود که ترامپ 
از داخــل اتاق کار خود در کاخ ســفید برابر 
دوربین های تلویزیونی نطق ســاالنه خود را 
ایراد کند؛ توصیه ای طنزآلود که می تواند کنایه 
خانم پلوسی به تمایل آشکار ترامپ برای قرار 
گرفتن در کانون خبرها ارزیابی شــود. البته ، 
همانطور که دیدیم ، نامه ترامپ به پلوسی هم 

پر از طنز و کنایه بود.
 در هر حال ، عالئم »وارد نشوید« و »بسته 
است« این روزها در شهرهای مختلف ازجمله 
واشنگتن بسیار دیده می شود. گردشگرانی که 
در تعطیالت سال نو به مسافرت رفته بودند تا 
از جاهای دیدنی و موزه ها دیدن کنند با درهای 
بسته موزه ها مواجه شدند و مکانیزم جمع آوری 
زباله هم فشل شده و تعطیلی دولت پیامدهای 
منفی زیادی برای آمریکا به بار آورده است. این 
تعطیلی زندگی بسیاری را تحت الشعاع قرار داد 
و کارمندان پول کافی برای ادامه زندگی ندارند. 
تهدیدهای امنیتی در حوزه فضای مجازی 
را هم نباید از حاشــیه های این تعطیلی فاکتور 
گرفت. این تعطیلی حدود 80 پایگاه اینترنتی 
دولتی آمریکا را آسیب پذیر کرده است. چراکه در 
واقع هیچ کارمندی وجود ندارد که این تارنماها 
را بــه روز کند. تارنماهای وزارت دادگســتری 
آمریــکا، دادگاه های تجدید نظر و بســیاری از 
پایگاه های اینترنتی دیگر این کشور یا به درستی 
کار نمی کنند و یا در مقابل تهدیدهای امنیتی 
آسیب پذیر شــده اند. از آنجایی که گواهی های 
امنیتی برخی از این پایگاه های اینترنتی در دوران 
تعطیلی دولت به روز نشــده اند، فعالیت آنها به 
کلی متوقف شده است. بسیاری از گواهی های 
امنیتی پس از گذشــت یک بازه زمانی، باید به 
روز شــوند و این اقدام تضمینی برای برقراری 

ارتباطات به صورت امن محسوب می شود.
ترامپ در دوران ریاست جمهوری خود ثابت 
کرده که از حرفی که زده کوتاه نمی آید و حاضر 
اســت برای به کرسی نشاندن حرف خود، هر 
اقدامی را انجام دهد. وی تهدید کرده که حتی 
اگر تعطیلی دولت برای سال ها هم طول بکشد، 
برایش مهم نیست. وی حتی پیش دستی هم 
کرده و به زمزمه ها در مورد استیضاحش پاسخ 
داده و گفته که در صورت بروز چنین اتفاقی ، 

آمریکا وارد یک جنگ داخلی خواهد شد. 
در مجموع، واقعیت این است که آمریکا در 
حوزه های اجتماعی و سیاسی، انسجام پیشین 
خود را از دست داده و البته ، حضور ترامپ در 
کاخ سفید این لجام گسیختگی را برای همگان 
آشــکار کرده اســت. به اعتقاد کارشناسان ، 
آمریــکا هرگز از این پس به روزهای اعتالی 
اقتصادی و صنعتــی دهه های پس از جنگ 
جهانی دوم باز نخواهد گشــت و دوران انزوا 
و ضعیف شدن این کشور کلید خورده است. 
منبعخبرگزاریها

نشست ضد ایرانی در ورشو
و عذر بدتر از گناه مقامات لهستانی

وزیر خارجه آمریکا 21 دی ماه از برگزاری کنفرانس »صلح 
و امنیت در خاورمیانه« طی روزهای 24 و 2۵ بهمن ماه جاری 
در لهســتان خبر داده بود. اظهاراتی که موجی از گمانه زنی ها 
را پیرامون انتخاب ورشــو به عنوان میزبان نشستی علیه ایران 
به وجود آورد و البته، پیش بینی می شــد که حرکت آمریکا به 
شکســت می انجامد. مطلبی که در پیش رو خواهید خواند، به 

بررسی این کنفرانس می پردازد:
اعالم برگزاری کنفرانســی ضد ایرانی در لهستان باعث شد 
کاردار لهســتان در تهران به وزارت  خارجه فراخوانده شــود و 
مراتب اعتراض جمهوری اسالمی ایران به قبول این میزبانی و 
همراه شدن با آمریکا، به وی اعالم گردد. در این دیدار رئیس اداره 
شرق اروپای وزارت امور خارجه گفت: »این یک حرکت خصمانه 
از سوی آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران است و انتظار می رود 
لهستان از همراهی با آمریکا در برگزاری این کنفرانس خودداری 
کند«. کاردار لهستان اما ضد ایرانی بودن این کنفرانس را تکذیب 
و موضع لهســتان در قبال ایران را متفاوت با آمریکا بیان کرد. 
در حالی که »مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا، در گفت وگو با 
»فاکس نیوز« هدف از برگزاری این کنفرانس را »کاهش نفوذ 
منطقه ای »برخی کشورها« اعالم کرده و ایران و روسیه را نیز  
مجریان شرور در منطقه خواند. وی عالوه بر آنها  »بشار اسد« 
و آینده ســوریه بعد از یک جنگ داخلی را بخشی از مذاکرات 
این کنفرانس دانست. وزیر خارجه ترامپ همچنین اعالم کرد، 
در این کنفرانس نمایندگانی از 70 کشور آسیا، آفریقا، نیمکره 
غربی، اروپــا و خاورمیانه حضور خواهند یافت. اعالم برگزاری 
این کنفرانس در کشــوری که ایران بیش از پنج قرن گذشته   
روابط دوجانبه خوب و ســازنده ای با آن داشته، برای بسیاری 

سوال برانگیز و غیرمترقبه بوده است.
واکنشهابهانتخابلهستان

انتخاب لهستان به عنوان میزبان این کنفرانس، واکنش های 
زیــادی را بیــن مقامات کشــورمان ایجاد کرد؛ »عباســعلی 
کدخدایی« سخنگوی شورای نگهبان، در توییتر نوشت: »تصمیم 
لهستان برای ایجاد پایگاه نظامی ناتو موسوم به »دژ ترامپ«،، 
انعقاد قرارداد چهار میلیارد و  700 میلیون دالری جهت خرید 
ســامانه دفاعی پاتریوت، جایگزینی واردات گاز طبیعی مایع از 
آمریکا به جای خرید گاز از روســیه در ســال 2022، از جمله 
دالیل انتخاب لهســتان به  عنوان میزبان است«. »محمدجواد 
ظریف« وزیر خارجه ایران، نیز به این تصمیم لهستان واکنش 
نشــان داد و در صفحه توییترش نوشــت: »جهت یادآوری به 
میزبان، شــرکت کنندگان همایش ضدایرانی: کســانی که در 
آخرین نمایش ضدایرانی آمریکا شــرکت کرده اند، یا مرده اند، 
یا سیاه رو شده  و یا به حاشیه رانده شده اند، اما ایران قوی تر از 
همیشه است. دولت لهستان نمی تواند این ننگ را پاک کند: در 
حالی که ایران لهستانی ها را در جنگ جهانی دوم نجات داد. این 
کشور اکنون میزبان یک سیرک درمانده ضدایرانی شده است«.  
»سیدعباس عراقچی« معاون سیاسی وزیر خارجه ایران هم در 
واکنش به برنامه دولت لهستان برای میزبانی نشست ضدایرانی 
در ورشو، با انتشار عکسی از قبرستان لهستانی ها در تهران در 
صفحه توییترش نوشت: »1892 لهستانی از 1942 تاکنون در 
قبرستان لهستانی ها در قلب تهران آرمیده اند،  بیش از 100 هزار 
لهستانی پس از آزادی از اردوگاه های کار اجباری »استالین«، از 
راه ایران )به کشور خود( بازگشته اند. قبرستان ها در ایران بعد از 

حال حاضر، نزدیک شدن به آمریکا سرلوحه سیاست خارجی 
دودا شــده و او تا جایی پیش رفته که گویی لهســتان همانند 
عربســتان، در دستان ترامپ قرار گرفته و این آمریکا است که 

اهداف استراتژیک لهستان را مشخص می کند.
در مورد علت همسویی ورشو با واشنگتن، می توان به این نکته 
اشــاره کرد که لهستان به جای خرید گاز از روسیه، به واردات 
گاز مایع از آمریکا روی آورده است. دودا همچنین، استقرار دائم 
نیروهای ناتو در لهســتان و پرداخت دو میلیارد دالر به آمریکا 

برای مقاومت در برابر نیروهای روســیه را به ترامپ پیشــنهاد 
داد. همچنین رئیس جمهور لهستان به واشنگتن اعالم کرد، در 
صورت توافق برای ساخت این پایگاه، لهستان نام آن را »قلعه 
ترامپ« خواهد گذاشــت. این در حالی است که ترامپ ناتو را 
پیمانی منســوخ نامیده بود. لهستان همچنین به خرید سامانه 

دفاع موشکی »پاتریوت« از آمریکا روی آورده است.
دومین دلیل گرایش ورشو به آمریکا، استراتژیک ترین متحد 
واشنگتن، یعنی رژیم صهیونیستی است، به این دلیل که بسیاری 
از صهیونیست های ساکن سرزمین های اشغالی، لهستانی االصل 
بوده و همیشه در رفت و آمدند. عالوه بر آن، رژیم صهیونیستی 

پایگاه خاصی در لهستان دارد.
ســومین دلیل این اقدام، آرام کردن رژیم صهیونیســتی و 

شــخص »بنیامین نتانیاهو« نخســت وزیر این رژیم در مورد 
خروج نیروهای آمریکا از ســوریه است. آمریکا با برگزاری این 
نشســت، می خواهد بگوید که به مقابله با نفوذ منطقه ای ایران 
ادامه می دهد و خروج از سوریه، به معنای خروج از گود رقابت 

با ایران نیست.
زمانبرگزاریکنفرانس

اما نکته مغفول مانده درباره شوی جدید ترامپ در لهستان، 
زمان برگزاری این کنفرانس است. رئیس جمهور تاجر مسلک 

آمریکا پیش از این، دوره دوم اعمال تحریم های اقتصادی علیه 
ایــران را 13 آبان اعالم کرده بــود و اکنون زمان برگزاری این 
کنفرانس را 24 و 2۵ بهمن ماه که تمام ملت ایران مســرور از 
برگزاری جشن چهلمین سالگرد انقالب هستند انتخاب کرده 
اســت. ترامپ با گنده گویی درباره شــرکت بیش از 70 کشور  
جهان، به زعم خود، می خواهد ته دل مردم ایران را خالی کند 

و آنها را بترساند.
واکاوینتایجکنفرانسورشو

لهســتان برای به روز کردن توان نظامی اش با هدف مقابله 
با روســیه، دست به دامان آمریکا شده است و با قبول میزبانی 
نشست ضد ایرانی، تمام تمرکز خود را روی واشنگتن گذاشته 
تا حضور ناتو در لهستان را دائمی کند. ترامپ نیز به زعم خود، 

قصــد دارد عالوه بر مقابله با آنچه که خودش »نفوذ منطقه ای 
ایران در خاورمیانه« می نامد، سیاست نگاه به شرق اروپا را هم 
در پیش بگیرد. وزارت خارجه لهستان طی بیانیه ای، در پاسخ 
به اعتراض ایران، مدعی شــد کــه »علی رغم حمایت از تالش 
اتحادیــه اروپا برای حفظ برجام، باور دارد که این توافق، ایران 
را از فعالیت های- به ادعای ورشو- بی ثبات کننده منطقه ای، باز 

نداشته است. 
برگزاری این نشست نشان از این دارد که هژمون اول جهان 
در جنگ جهانی دوم که به تنهایی توان اعمال ســلطه بر هر 
کشــوری را داشت، اکنون به این امر اذعان دارد که به تنهایی 
نمی تواند حریف نفوذ منطقه ای ایران در خاورمیانه شود و دست 
به دامن دیگر کشورها شده تا از این کنفرانس برای تمرکز بیشتر 
روی تحریم های اقتصادی ایران و فشارهای حداکثری گام بردارد. 
واشنگتن با انتخاب لهستان، نشان داد که باید بیشتر به متحدان 
خــود برای ایجاد ثبات در خاورمیانه متکی باشــد. پمپئو طی 
سخنرانی خود در دانشگاه آمریکایی قاهره، به متحدان آمریکا 
در منطقه غرب آســیا اطمینان داد و مدعی شــد که سیاست 

آمریکا در منطقه ادامه دارد.
دومینویسناریوهایآمریکا

آمریکا در سال 2003 ادعا کرد که ایران از انرژی هسته ای 
برخوردار بوده و قصد دارد به ســالح هســته ای دســت یابد. 
واشنگتن به همین بهانه، دست به تحریم های همه جانبه علیه 
ایران زد، تا اینکه کشورهای اروپایی با ایران بر سر میز مذاکره 
نشســتند و نتیجه آن،  برجام و تعلیق تحریم ها شد اما ماجرا 
به همین جا ختم نشــد؛ زیاده خواهی های آمریکا باعث شد که 
این کشور به برجام بسنده نکند و با بهانه کردن خطر موشکی 
ایران، از این توافق خارج شود. اکنون نیز پمپئو اظهار می دارد: 
امیدواریم آن ها )ایران و روسیه( را به همراه حکومت )سوریه( و 
تمامی افراد ذی نفع در آنجا)سوریه( بر سر میز مذاکره بیاوریم، 
تا درباره شکل ساختاری که سوریه پس از یک جنگ چندساله 
باید داشته باشد، گفت وگو کنند. این اظهارات ضعف آمریکا در 

منطقه و سوریه را عمال برمال می کند.
نتیجهگیری:

نشست ورشو حامل یک پیام مهم است؛ این که کشورهایی 
که دارای نگاه همسو با واشنگتن در خصوص معاهده هسته ای 
هستند می توانند در مورد حل دیگر مسائل منطقه غرب آسیا،  
شــریک آمریکا باشند. این مســئله که ترامپ به دنبال واگذار 
کردن مســئولیت حفظ ثبات در غرب آسیا، به متحدان خود 
است، درماندگی واشنگتن را نشان می دهد. البته متحدان آمریکا 
هنوز تجربه هم داستانی با آن کشور در جنگ سوریه را نباید از 
یاد برده باشند. این کشورها ابتدا توهم سرنگونی دولت سوریه 
را در سر داشتند و سفارت های خود را تعطیل کرده بودند. اما 
اکنون همگی در صف بازگشت به سوریه هستند و حتی برای 

بازسازی سوریه ابراز تمایل می کنند.
نشست ورشــو یک حلقه از زنجیر توطئه های ناکام آمریکا 
علیه ایران اســت. بی شــک دومینوی سناریوهای آمریکا علیه 
ایران تمامی ندارد و نشســت ورشو هم بی هیچ نتیجه خاصی 
پایان خواهد پذیرفت. بر همگان مبرهن است که ایران هیچ گاه 
زیر بلیط آمریکا نخواهد رفت و برای حضورش در منطقه غرب 

آسیا، از واشنگتن اجازه نخواهد گرفت.
منبع:راهبردمعاصر

30 سال قابل جایگزینی هستند، اما مردم تهران 77 سال است 
که احترام میهمانان خودرا نگاه داشته اند«.

»علی شــمخانی« دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز به این 
موضوع واکنش نشــان داد و گفت: »تبدیل »تحریم با حداکثر 
فشــار« به »ســمینار و کنگره«، به معنای باختن قافیه است. 
»حشــمت اهلل فالحت پیشه« رئیس کمیســیون امنیت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس هم، برگزاری اجالس ضد ایرانی در 
لهستان را جنگی روانی دانست که می تواند به عرصه شکست 

آمریکایی ها تبدیل شود. برگزاری اجالس ضد ایرانی در لهستان، 
اقدام انفعالی آمریکاست. فالحت پیشه با تاکید بر اینکه اجالس 
لهســتان می تواند به صحنه شکست آمریکایی ها تبدیل شود، 
اظهار داشت: »قطعا برگزاری این اجالس از سوی سیاستمداران 
اروپایی و محافل سیاســی و رسانه ای آمریکا، مورد انتقاد قرار 
خواهد گرفت، چون آمریکا بــا چنین اقداماتی، تنها بی ثباتی 
در منطقه را دامن می زنــد«. وی گفت: »آمریکا از ضعف های 
چنین کشــورهایی در عرصه بین المللی برای برگزاری چنین 
همایش هایی اســتفاده می کند. آمریکایی ها تالش می کنند با 
نشست ضدایرانی لهستان استیالی خود را بر اروپا نشان دهند 
و این اقدام، شکســتی برای اروپایی ها خواهد بود«. وی افزود: 
»امروز آمریکایی ها از روی ناتوانی در یک کشور اروپایی همایشی 
با عنوان خاورمیانه و با تمرکز بر ایران راه انداخته اند تا شــاید 
بتوانند ملت ایران را در برابر خواسته های خود تسلیم کنند، اما 
باید بدانند که تنها راه نجات آنها بازگشــت از مسیر اشتباهی 

است که تاکنون رفته اند«.
دالیلانتخابلهستان

چرایی انتخاب لهستان به عنوان میزبان این کنفرانس و نه 
کشــورهایی مانند انگلیس، فرانسه و آلمان که متحدان دیرین 
آمریکا به شــمار می روند ما را به چند عامل رهنمون می سازد. 
دلیل اول به رویکردهای سیاســت خارجی دولت ورشو و روی 
کار آمــدن حزب »قانون و عدالت« و به قدرت رســیدن آندره 
دودا رئیس جمهور ملی گرای لهستان از سال 201۵ است. دودا 
همــواره درصدد قوی تر کردن روابط خود با آمریکا اســت. در 

اعالم برگزاری کنفرانسی ضد ایرانی در لهستان 
باعث شد کاردار لهستان در تهران به وزارت  

خارجه فراخوانده شود و مراتب اعتراض جمهوری 
اسالمی ایران به قبول این میزبانی و همراه شدن 

با آمریکا، به وی اعالم گردد. در این دیدار رئیس 
اداره شرق اروپای وزارت امور خارجه گفت: 

»این یک حرکت خصمانه از سوی آمریکا علیه 
جمهوری اسالمی ایران است و انتظار می رود 
لهستان از همراهی با آمریکا در برگزاری این 

کنفرانس خودداری کند«. کاردار لهستان اما ضد 
ایرانی بودن این کنفرانس را تکذیب و موضع 

لهستان در قبال ایران را متفاوت با آمریکا
 بیان کرد! 

محمدحسننیکبین


