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 سیاست ترامپ در سوریه، طی سه سال اخیر، کامال ایستا بوده و او هیچ راه 
خروجی مقابل خود نمی دیده است؛ حمایت از شبه نظامیان کرد، دزدی نفت 
از چاه های دو اســتان شرقی »حسکه« و »دیرالزور« و رفت و آمد از سوریه 
به عراق و عراق به سوریه، سیاست تکراری سال های اخیر ترامپ بوده است.

چیزی که در منطقه غرب آسیا، کامال عیان است و به چشم همه می آید، 
موقعیت متزلزل آمریکا در منطقه اســت. در این میان، رســانه های 
آمریکایی به همراه سیاستمداران حزب دموکرات، همه تالش خود را 

به کار گرفته اند تا شخص ترامپ را عامل این مشکالت معرفی بکنند.

بایدن در کشــورهای عراق، سوریه و افغانستان، هیچ گزینه ای جز 
رفتن ندارد. او نه پول کافی برای تطمیع سیاستمداران و جریان های 
همسوی خود در این کشورها دارد، نه می تواند بجنگد و نه راه خروج 

آبرومندانه ای را پیش روی خود می بیند.

»دونالد ترامپ« کاخ ســفید را در حالی 
ترک کرده است که هنوز رویکردهای خبری، 
تحلیل های  و  موضع گیری هــای سیاســی 
کارشناســان به نوعی متاثر از دیپلماسی و 
به عبارت دیگر، هر چند ترامپ رفته اســت، 
ولی سایه اش همچنان بر همه چیز سنگینی 
می کند. این رویکردها و تفسیرها به گونه ای 
شرایط را دو قطبی کرده که انگار ترامپ مظهر 
همه شیطنت ها و پلیدی ها بوده است و طرف 
مقابل او هم به همین اندازه، انسانی نجیب و 
خوب اســت و اگر در آمریکا به قدرت برسد، 

تحلیلگران و رســانه های آمریکایی 
ریاست جمهوری »جو بایدن« را دوره ای 
منحصربه فرد می دانند، زیرا به زعم آنها، 
او مجبور است از همان روزهای نخست 
با چالش های خطرناکی که سیاست های 
چهارســاله »دونالد ترامپ« ایجاد کرده 

است، دست و پنجه نرم کند.
چیــزی که در منطقه غرب آســیا، کامال 
عیان اســت و به چشم همه می آید، موقعیت 
متزلزل آمریکا در منطقه است. در این میان، 
به همراه سیاستمداران  رسانه های آمریکایی 
حــزب دموکرات، همه تالش خــود را به کار 
گرفته اند تا شخص ترامپ را عامل این مشکالت 

معرفی بکنند.
اتفاقی که در روز ششــم ژانویه از ســوی 
طرفداران ترامپ و با تحریک او صورت گرفت 
نه تنهــا باعث بی اعتباری آمریکا شــد، بلکه 
شکنندگی ساختار ایاالت متحده را به همگان 
نشان داد. اکنون بایدن با حضور خود در کاخ 
سفید، با مجموعه گسترده ای از چالش ها روبه رو 
است که به زعم دموکرات ها، سیاست های چهار 
ساله ترامپ این وضعیت را ایجاد کرده است.

در عرصه داخلی آمریکا، ترامپ مشکالتی 
همچون ناتوانی در کنترل بیماری کووید ۱۹، 
بیکاری گســترده و رکود اقتصادی، شــکاف 

در پی افزایش تنش ها در آمریکا و حمله اخیر طرفداران »دونالد ترامپ« 
به کنگره این کشور، رسانه آمریکایی »بلومبرگ« ، زوال »قدرت نرم« آمریکا 

در جهان را اعالم کرد.
این خبرگزاری طی یادداشــتی به قلم »ُرزالیند متیسون« یکی از سردبیران ارشد 

خود، به بررسی تاثیرات حمله اخیر طرفداران ترامپ به کنگره پرداخت.
متیسون در تحلیل خود، که با عنوان »بایدن با فروپاشی قدرت نرم آمریکا مواجه 
اســت«، آغاز شــده اســت، نوشــت: » ترامپ چند روز بعد از اینکه طرفدارانش را به 
»جنگیدن« برای نگهداشتن او در مقام ریاست جمهوری آمریکا تشویق کرده بود، رسما 

به شکست خود به جو بایدن اذعان و حمله خشونت آمیز به کنگره را محکوم کرد«.
این روزنامه نگار ارشــد آمریکایی ادامه داد،  پیامدهای دوره پس از انتخابات، برای 

آمریکا گزاف خواهد بود  
و این کشور برای بازسازی وجهه واشنگتن در جهان، کار سختی پیش رو دارد.

 به گمان متیســون، پیامدهای ناشی از تحوالت بعد از انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا و عدم پذیرش نتیجه آن توســط ترامپ، ســنگین بوده و چالش هایی را برای 

آمریکا ایجاد خواهد کرد.
او مدعی شــد:»یکی از بزرگ ترین عناصر جذب کننده در رابطه با رهبری جهانی 
آمریکا، موفقیتش به عنوان یک نظام دموکراتیک بوده است و این باعث تحقق موضوعی 
شده که به »استثناگرایی آمریکایی« شهرت دارد و به این کشور اجازه داده با صدای بلند 
علیه نقض حقوق بشر در دیگر کشورها و وضعیت سیاست داخلی آنها اظهارنظر کند«.
ســردبیر ارشد بلومبرگ ادامه داد: »استثناگرایی )آمریکا( البته قبل از ترامپ هم 
رو به زوال بود، اما همان طور که »مارک چمپیون« )خبرنگار ارشد بلومبرگ در امور 
روابط بین الملل( در یادداشــت خود نوشته است، خشونت در کنگره و حمالت لفظی 
مداوم ترامپ به فرایندهای انتخاباتی و نهادهای مرتبط، باعث تعجیل در مرگش شده 
اســت و برای آمریکا ســخت تر خواهد شد که بخواهد در برابر چین، روسیه، ترکیه و 

دیگر کشورها از موضع باال اظهارنظر کند«.
وی نوشت: »حتی با وجود اینکه بایدن بر عزم خود برای همکاری با متحدان )آمریکا( 
در امور مربوط به امنیت، تغییرات اقلیمی و مراودات تجاری تاکید کرده است، اما امکان 

این نیست که کارها را به مسیرهایی که از نظر برخی ها، »نرمال« است، بازگرداند«.
خبرنگار ارشــد بلومبرگ افــزود: »برای نمونه، به معاهده جدید ســرمایه گذاری 
اتحادیــه اروپــا و پکن نگاه کنید؛ این توافق، یک پیام دارد و آن این اســت که اروپا 
بــه طور خودکار در موضوعات جهانی، عرصــه را به آمریکا واگذار نخواهد کرد و این 
 موضوع شامل مسائل مرتبط با چین، که بزرگ ترین چالش بالقوه برای آمریکا است، 

هم خواهد شد«.
منبع: خبرگزاری فارس

ترک منطـقه غـرب آسـیا
تنـها گزینـۀ روی میز جو بایـدن

شـی  پا و فـر
یکا آمـر نـرم  قـدرت 

بایدن و میراث ترامپ
از نـگاه رسـانه های آمـریکایی

سبحان محقق 

مشکالت آمریکا و منطقه غرب آسیا را یکجا 
حل می کند. 

این فضاسازی کاذب، چه عمدی باشد و 
چــه غیرعمدی، پیامدهای خاص خودش را 
دارد و در چنین شرایطی، رسالت کارشناسان 
و رســانه ها این اســت که فضای موجود را 
بشــکنند و واقعیت ها را برمال کنند. چیزی 
که واقعیت دارد، این است که نه »جو بایدن« 
انســان خوبی اســت و نه آمریکا قرار است 
پس از رفتن ترامپ، اولویت های سیاســت 
خارجی خود را تلطیف کند. بایدن و ترامپ 
در اجرای همه آن سیاســت هایی که مورد 

اعتراض کشــورهای اســالمی و غرب آسیا 
اســت، کامال یکی هســتند؛ بایدن به اندازه 
ترامپ، یک سیاســتمدار صهیونیست بوده 
و از شهرک سازی اســرائیل و تجاوزات این 
رژیم، حمایت می کند. رئیس جمهور جدید 
هم مانند قبلی عاشق نفت است و می خواهد 
نظــم آمریکایی را بر منطقــه حاکم کند و 
عالوه بر آن، در حمایت از تروریسم و مداخله 
در امور داخلی کشــورهای منطقه، ســابقه 
ســیاهی دارد. ترامپ سرداران مقاومت را به 

شهادت رسانده است، و بایدن هم کسی است 
که اعالم کرد در آمریکا کسی از کشته شدن 
این سرداران، متاســف نشده است. خالصه 
کالم اینکــه راهبردهای سیاســت خارجی 
دموکرات ها و جمهوری خواهان، یکی است و 
فقط، تاکتیک های این دو ممکن است با هم 
فرق کنند. با توجه به این مقدمات، می خواهیم 
بدانیم که بایدن در قبال برخی کشــورهای 
منطقه، چه گزینه هایی را روی میز خود دارد.

عراق
جایگاه آمریکا در عراق بسیار متزلزل است؛ 

مردم با راهپیمایی های خود، نشان داده اند که 
از حضور نظامیان آمریکایی در کشورشــان، 
بسیار ناخرسند هســتند و برای خروج آنها، 
لحظه شماری می کنند. حال با توجه به این 
جو سنگین ضدآمریکایی، بایدن چه می تواند 
بکند، جز اینکه هرچه سریع تر نیروهای این 
کشــور را از خاک عراق عقب بکشد. اما، آیا 
رئیس جمهور جدید این سیاست را عملیاتی 
می کند؟ بســیار بعید به نظر می رسد که او 
دســت به چنین کاری بزند. زیرا سیاســت 

راهبردی آمریکا، حضور در عراق است و این 
قضیه را از اندازه ســفارت واشنگتن در بغداد 
نیز می توان فهمیــد. آمریکا تنها در صورتی 
رضایــت می دهد از عراق برود که ســاختار 
سیاســی، نظامی و اقتصادی این کشور را به 
شدت وابسته کند و یک نظام سیاسی مطیع 
و حرف شنو را روی کار بیاورد. مسلما چنین 
دولتی نظم آمریکایــی در منطقه را خواهد 
پذیرفت، با رژیم صهیونیســتی روابط برقرار 
می کند و مقابل جبهه مقاومت می ایستد. اما، 
از آنجا که چنین دولتی هرگز شکل نخواهد 
گرفت، بعید نیست که در دوره سیاسی جدید، 
حمالت علیه آمریکایی ها در عراق افزایش یابد.

در یک جمع بندی، بایدن در عراق گزینه 
زیادی ندارد؛ او باید این کشور را ترک کند، 

و یا افزایش حمالت را بپذیرد.
سوریه

 سیاست ترامپ در سوریه، طی سه سال 
اخیر، کامال ایستا بوده و او هیچ راه خروجی 
مقابــل خود نمی دیــده اســت؛ حمایت از 
شبه نظامیان کرد، دزدی نفت از چاه های دو 
استان شرقی »حسکه« و »دیرالزور« و رفت 

و آمد از ســوریه به عراق و عراق به ســوریه، 
سیاست تکراری سال های اخیر ترامپ بوده 
اســت. بایدن با توجه به شخصیت متزلزل و 
ضعیفی که از او سراغ داریم، جز تداوم همین 
سیاســت، چاره دیگری ندارد؛ رئیس جمهور 
جدیــد آمریکا نمی تواند در خاک ســوریه، 
متحدان ســابق را به هم نزدیــک بکند، از 
تروریســت های تکفیری و غیرتکفیری مثل 
قبــل حمایت نماید، و مناطق جدیدی را در 
سوریه فتح کند. در صورتی که بایدن بخواهد 
سیاست های ترامپ را ادامه دهد، باید بداند 
که حمــالت به نیروهای آمریکایی در عراق، 
شــدیدا روی تفنگداران آمریکایی در سوریه 
تاثیر خواهد گذاشت و لذا، تداوم شرایط جاری 
طوالنی نخواهد بود. اما، به نظر می رسد که در 
دوره بایدن، مناسبات میان آمریکا و کردها، 
چه در اربیل و چه در ســوریه، تقویت شود و 
دولت جدید واشنگتن احتماال از این طریق، 
تالش خواهد کرد حضورش را در شمال عراق 

و سوریه حفظ کند.
افغانستان

آخرین خبرها از افغانســتان حاکی است 

که سفارت آمریکا در این کشور از شهروندان 
آمریکایی خواسته است، کشور افغانستان را 
ترک کنند. پیش از این و طی ماه های گذشته 
هم، آمریکا عالوه بر اینکــه نیروهایش را در 
افغانستان کاهش داده، بسیاری از پایگاه های 
خود را نیز تخریب کرده است. نتیجه طبیعی 
چنین تحرکاتی، خروج فوری و کامل نیروهای 
آمریکایی از افغانستان است. اما، آیا بایدن این 

سیاست را عملی می کند؟
افغانستان، رئیس جمهور جدید  قبال  در 
آمریکا مقابل عمل انجــام گرفته قرار دارد؛ 
دی سال گذشته، توافق آمریکا و طالبان در 
دوحه امضاء شــده است. از آن زمان به بعد، 
افغانی ها برای نخستین بار مذاکرات میان خود 
را تجربــه کرده اند. همزمان با این مذاکرات، 
جنگ میان افغانی ها شــدت بیشتری گرفته 
است و صدها شهروند افغان جان باخته اند. اما 
در این گیر و دار، نکته جالب توجه، این است 
که حمالت طالبان علیه نیروهای آمریکایی 

کامال متوقف شده است.
 بایدن در افغانســتان با چنین شرایطی 
مواجه است و نمی تواند این اوضاع را نادیده 

بگیرد و یک دیپلماســی نو بنیــادی را در 
قبال افغانستان اجرایی کند. او در افغانستان 
نمی تواند به جنگ ادامه دهد و از این کشور 
نیز نمی تواند خارج بشــود، چون این اقدام، 
منافع نامشروع آمریکا را به خطر می اندازد. 

در عرصه میدانی افغانســتان، نه طالبان 
می تواند بر دولت کابل غلبه کند و نه ارتش 
افغانستان می تواند بر همه مناطق این کشور 
مسلط شود. شرایط این کشور در مقایسه با 
عراق و سوریه، مبهم تر به نظر می رسد، زیرا 
چه آمریکا در افغانستان بماند و برود، مردم 

نمی توانند به صلح و آرامش برسند. ولی اگر 
نیروهای آمریکایی از عراق و ســوریه خارج 
شــوند، یک پیروزی بزرگ بــرای مردم این 
کشــورها رقم خواهد خــورد و از هم اکنون 
می توان دوره ای از آرامش و ثبات نســبی را 
در عراق و سوریه پیش بینی کرد. افغانستان 
در مجمــوع، هر چند جنگ فرسایشــی 42 
ســاله را تاکنــون، تجربه کرده اســت، ولی 
 نمی توان یک صلح پایدار را برای این کشــور 

پیش بینی نمود.

نتیجه گیری
بایــدن در کشــورهای عراق، ســوریه و 
افغانســتان، هیچ گزینه ای جز رفتن ندارد. 
او نه پول کافی برای تطمیع سیاســتمداران 
و جریان های همسوی خود در این کشورها 
دارد، نــه می توانــد بجنگد و نــه راه خروج 

آبرومندانه ای را پیش روی خود می بیند.
روش دموکرات های آمریکا، اســتفاده از 
قدرت نرم به جای قدرت ســخت است. اما، 
این کشــور منابع قدرت نرم خــود را نیز از 
دست داده اســت. استفاده از قدرت سخت، 

به این معنی است که آمریکا با بهره گیری از 
نیروی نظامی، از دروازه وارد کشوری بشود، 
و این کار را تاکنون بارها انجام داده اســت. 
اما، اســتفاده از قدرت نرم به معنای ورود از 
راه پنجره اســت. این شیوه کم هزینه را نیز 
واشنگتن بارها تجربه کرده است. همان طور 
که  اشاره شد، آمریکا اکنون توان بهره گیری از 
قدرت سخت و نرم را ندارد. با این حال، چیزی 
که از االن قابل پیش بینی است، اقبال مجدد 
آمریکا به ســمت قدرت نرم است. به عبارت 
دیگــر، بایدن چاره ای جز تکیه بر قدرت نرم 
و بهره گیــری از آن را ندارد، هر چند در این 

سیاســی و کشــوری دوقطبی و در آســتانه 
ورشکستگی برجای گذاشته است. در عرصه 
بین المللی و جهانی هم، خروج از پیمان های 
مهم بین المللی، خروج از نهادهای زیر مجموعه 
ســازمان ملل و کاهش اعتبار آمریکا در این 
ســازمان، بی اعتمادی فزاینده به کاخ سفید 
در جهان، عقب ماندگی از سرعت رشد چین، 
تنش با ایران و کره شــمالی و بسیاری موارد 
دیگر، دیپلماسی شکست خورده آمریکا را کامال 

علنی کرده است.
بحران های بزرگ

از  رســانه های غربی طیف گســترده ای 
مهم ترین چالش های بایدن در ابتدای ورود به 
کاخ سفید را فهرست کرده اند. تارنمای شبکه 

خبری سی.ان.ان آورده است: اگرچه ترامپ پس 
از روز تحلیف، به سرعت به یک شهروند عادی 
تبدیل می شود، اما تصمیمات چهارساله وی، 
دموکراسی آمریکایی را لکه دار و تخریب کرده و 
جانشین او بیشتر از هریک از روسای جمهوری 
آمریکا از ســال ۱۹۳۰ تاکنون، دچار دردسر 
می شود. انبوهی از بحران ها به فرمانده جدید 
کاخ سفید به ارث می رسد که بسیاری از آنها 

می توانند تهدیدی بزرگ برای آمریکا باشند.
وخامت اوضاع حزبی و سردرگمی آمریکا 
ناشی از این اســت که بایدن مسیری باریک 
برای پاســخگویی و رفع این مشکالت بزرگ 
در اختیار دارد. بناکردن یک ریاست جمهوری 
کارآمد به واســطه چنین آغاز ناامیدکننده ای 
ســخت است و به مهارت سیاسی فوق العاده و 
 اشــتباهات سیاسی دشمنان و خوش شانسی 

بایدن نیازمند است.
سی.ان.ان موضوع همه گیری کرونا، شرایط 
اقتصادی ناگوار، مشــروعیت سیاسی، ترکیب 
سیاسی بحث برانگیز، یک دادگاه عالی مخالف، 
ناآرامی دموکرات ها و انتظــارات جهانی را از 
مهم ترین چالش های بایدن در نخستین سال 

ریاست جمهوری ارزیابی کرد. 
خبرگزاری »آسوشیتدپرس« هم در گزارش 
خود آورده است، با فاصله اندکی از کاخ سفید 

چندصد کارمنــدی که بایدن برای انجام امور 
انتقال قدرت به کار گمارده است، تقریبا بیکار 
هستند. بخشی از این بیکاری به خاطر شیوع 
کرونا اســت بنابراین، مهم ترین اولویت بایدن 

مقابله با این همه گیری است.
این خبرگزاری مهم ترین مشــکل بایدن را 
نبود تجربه کافی مدیریت کالن کشور آن هم در 
فضای دورکاری و کار در فضای مجازی می داند. 
عالوه بر این شــیوع بیماری در کاخ سفید هم 

چالشی مهم برای دولت منتخب خواهد بود.
تحلیلگر روزنامه »نیویورک تایمز« اعتقاد 
دارد بایدن بر این باور اســت که ملت در یک 
بحران ویرانگر قرار دارد و او موظف است ایاالت 
متحده را از میانه یک بیماری همه گیر نجات 

دهد و قدرت گذشته آن را باز یابد. بایدن باید 
هنجارهای دموکراتیکی را که ترامپ تضعیف 
کرد بار دیگر احیا کرده و آن را برای سراســر 

جهان به نمایش بگذارد.
با صراحت اعالم  رئیس جمهوری منتخب 
کرد که پس از چهار ســال پرســرو صدایی 
که ترامــپ ایجاد کرده بــود، وی قصد دارد 
شکاف های به وجود آمده در فرهنگ سیاسی 

آمریکا را ترمیم کند.
طبق این گزارش، مشکل دیگر وی با بخش 
قانونگذاری آمریکا اســت. بایدن با یک کنگره 
کامال تقسیم شده روبرو خواهد بود بنابر این، 
مجبور است اقدامات متعادل تری را در دستور 
کار خود قرار دهد. از سوی دیگر، در هفته های 
نخست ریاست جمهوری بحث داغ سنای آمریکا 
طرح دعواهای گوناگون در مورد رفتار ترامپ و 

محکوم سازی وی خواهد بود.
سیاست زمین سوخته

برخی تحلیلگران و رســانه های آمریکایی 
اقدامات ترامپ در آمریکا به ویژه در یک سال 
پایانــی را کامال نامطلــوب و حتی بی منطق 
می دانند. همین سیاست ها نه تنها بستر الزم 

برای شکســت وی در انتخابات سوم نوامبر را 
آماده ســاخت، بلکه منافع آمریکا را به شدت 
تضعیف کرده اســت. اینگونه به نظر می رسد 
که وی سعی کرد برای فرد منتخب بعدی در 
کاخ سفید یک زمین سوخته برجای بگذارد. در 
بسیاری از حوزه های سیاسی و اقتصادی ترامپ 
تله یا مین هایی را کارگذاشته است که  اشتباه 
در مورد هر یک از آنها می تواند برای بایدن و 

آمریکا بسیار گران تمام شود.
به عنــوان نمونه، اقدامات ترامپ در حوزه 
آب و هوایی در تضاد با سیاست های احتمالی 
بایدن در زمینه صنعت و اقتصاد آمریکا است. 
در حوزه سیاست خارجی تنش میان آمریکا و 
متحدانش به اندازه ای عمیق و پیچیده اســت 
که باز کردن گره کور آنها سخت می نماید. در 
مــورد ایران هم دونالد ترامپ در ماه های آخر 
ریاســت جمهوری که برای وی تسلیم نشدن 
ایران و شکست در انتخابات تقریبا مسجل شد، 
 قوانینی را به اجرا در آورد که رفع آنها سخت و 

دردسرساز است.
 اگرچه تحلیلگران مسائل بین المللی اعتقاد 
دارند اصالح بسیاری از خط مشی های ترامپ 
در میان مدت قابل تحقق است اما همین تغییر 
رویه ضربه ای بزرگ به حیثیت و اعتبار جهانی 

کاخ سفید وارد می کند.
شبکه خبری »ان.پی.آر« در گزارش خود 
چالش های دیپلماتیک را هم بحث مهمی برای 
ریاســت جمهوری بایدن دانست و موضوعاتی 
همچون ایران، چین، تعامالت تجاری بین المللی 

حوزه نیز منابع بسیار اندکی دارد.
روزگاری »کاندو لیزا رایس« وزیر خارجه 
اسبق آمریکا، گفته بود که منطقه خاورمیانه 
اکنــون درد زایمان دارد و مولود این زایمان، 
یــک خاورمیانه بزرگ و یا جدید خواهد بود. 
اکنون جمله رایس را می توان این گونه اصالح 
کرد که منطقه غرب آسیا درد زایمان دارد، و 
مولود این زایمان، هر چه باشد، نظم آمریکایی 
نخواهد بود و در این میان، از دست بایدن هم 

کاری ساخته نیست.

و یــک جانبه گرایــی یا وضعیــت آمریکا در 
خاورمیانــه و نوع دیدگاه متحدان نســبت به 
واشــنگتن را از مهم ترین چالش ها ذکر کرد. 
»نیکالس برنز« دیپلمات با سابقه آمریکایی، 
در گفت وگو با این رسانه اظهار داشت، اتفاقات 
ســاختمان کنگره هدیه ای بود برای چین و 
روسیه تا تعهد آمریکا به دموکراسی را زیر سؤال 
ببرند. مهم ترین نکته ای که کاخ سفید باید در 

چند ماه آینده به جهان نشــان دهد آن است 
که از اقتدارگرایی و یکجانبه گرایی به ســمت 

حکومت قانون حرکت می کند.
در این گزارش تاکید شده است استثناگرایی 
آمریکا، که از گذشــته بسیاری از رویکردهای 
سیاست خارجی این کشور را تعیین می کرد، 

ناکارآمدی خود را نشان داده است.
ایــن دیپلمات تعامل ترامــپ با رهبر کره 
شــمالی را نکته مثبت سیاست خارجی وی 
دانســت، ولی در عین حال خاطرنشــان کرد 
اهرم های فشــار آمریکا در خارج از این کشور 
تضعیف شده است و به همین دلیل نفوذ آمریکا 

در دوره بایدن باید ترمیم شود.
برنز معتقد اســت ترامپ صدمات بسیاری 
را بــر نهادهای آمریکایی همچون ســی.آی.
ای، وزارت دادگستری و سرویس های خارجی 
آمریــکا تحمیل کرد. در این میان وزارت امور 
خارجه آمریکا نیازمند دگرگونی های وسیعی 
اســت تا بتواند واشــنگتن را به جایگاه برتر 

قدرت بازگرداند.
منبع: خبرگزاری جمهوری اسالمی


