تالش گرجستان
براي عضويت
در ناتو

بخش ديپلماتيک" :گئورگي کوريکاشويلي" نخست وزير گرجستان اعالم
کرد ،اميدوار است عضويت اين کشور در ناتو تا سال  2021تحقق يافته باشد.
تاکنون مقامات تفليس تاريخ قابل انتظاري را براي پيوستن گرجستان به ناتو
اعالم نکرده بودند .به گفته کوريکاشويلي ،طرف گرجي اميدوار است جامعه
بين الملل ،از جمله پيمان آتالنتيک شمالي ،قدرت سياسي الزم را پيدا کند
تا در خصوص اين تصميم بسيار مهم به توافق برسد.نخست وزير گرجستان
يادآور شد عضويت در ناتو با توجه به ضرورت تقويت امنيت اين کشور ،براي
مقامات تفليس اهميت بسيار زيادي دارد .وي افزود« :گرجستان هر روز براي
عضويت در جامعه اروپايي و آتالنتيکي تالش مي کند و اميدوار است که هرچه

ديپلماتيك

سريع تر به اين هدف خود دست يابد».
"ميخائيل جانيليدزه" وزير امور خارجه گرجستان نيز به نوبه خويش اعالم
کرد که اين کشور به رايزنيهاي خود با شرکاي غربي ادامه مي دهد و در حال
اجراي اصالحات الزم براي عضويت در ناتو است.وي گفت« :هدف ما رسيدن
هر چه سريع تر به سطح استانداردهاي ناتو است و ما اميدواريم خط مشي
اصالحات و تالشهاي جدي چندين ساله ما با حمايت بين المللي بيشتري
مواجه و امکان همگرايي آتالنتيکي گرجستان را فراهم آورد».
"مايک پمپئو" وزير امور خارجه آمريکا هفته گذشته گفته بود که دولت اياالت
متحده با جديت روي مسئله پيوستن گرجستان به ناتو کار مي کند.

نگاه ديپلماتيك »

کاخ سفيد از پيروزي مادورو خشمگين است

سکته ترامپ در کاراکاس

»

»
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يک بام و دوهواي قاره سبز

ترامپ چگونه سران اروپايي را فريب داد؟
» محمد حيدري
سرانجام دونالد ترامپ رئيس جمهور اياالت متحده
آمريکا ،خروج رسمي اين کشور از توافق هسته اي
با ايران را اعالم کرد .تروئيکاي اروپايي(مقامات
آلمان ،انگليس و فرانسه) در بيانيه اي مشترک،
ضمن ابراز تاسف نسبت به تصميم رئيس جمهور
آمريکا ،از ادامه تعهد خود نسبت به برجام سخن
گفته اند.البته مقامات اروپايي فعال ترجيح ميدهند
سخني در مورد بازي مستقيم خود در زمين دولت
ترامپ به ميان نياورند! معامله اي که از ابتداي
سال  2017ميالدي ميان ترامپ و دو مقام ارشد
اروپايي ،يعني ترزا مي و ماکرون صورت گرفت ،
تا اکنون نتيجه اي براي لندن و پاريس نداشته
است و صرفا اعتبار بين المللي آنها را خدشه دار
کرده است .اين در خصوص آنگال مرکل صدر
اعظم آلمان نيز درست است ،با اين تفاوت که
وي کمي ديرتر از دو همتاي اروپايي خود بازي
در زمين ترامپ را آغاز کرد....
معامله ترامپ و اروپا چگونه شروع شد
دونالد ترامپ از ابتداي سال  2017ميالدي وارد
کاخ سفيد شد .ترزا مي نخست وزير انگليس،
نخستين مقام اروپايي بود که براي ديدار با رئيس
جمهور جديد اياالت متحده آمريکا به واشنگتن
سفر کرد .در اين سفر ،ترامپ  ،ترزا مي را در
جريان تصميم خود مبني بر "تغيير توافق هستهاي
" قرار داد .وي تاکيد کرد که اگر توافق هستهاي
مورد بازبيني و تعريف دوباره قرار نگيرد ،از برجام
خارج خواهد شد .ترزا مي در همان سفر و در ميان
سناتورهاي آمريکايي ،براي نخستين بار از سال
 ،2015برجام را توافقي بحث برانگيز خواند« .مي»
به اين شکل و به صورت غير مستقيم ،همراهي
خود با اياالت متحده آمريکا براي تغيير برجام
را اعالم کرد .پس از آن ،نوبت امانوئل ماکرون
رئيس جمهور فرانسه بود که به بازي مشترک
لندن و واشنگتن بپيوندد .ماکرون در جوالي
سال  2017ميالدي ،به ترامپ تضمين داد تا در
خصوص گنجاندن موضوع توان موشکي ايران
در برجام و محدود کردن توان منطقه اي ايران،
نهايت تالش خود را صورت دهد .وي هرگز تصور
نمي کرد که عمال به مهره بازي ترامپ در قبال
ايران تبديل شده است .در سپتامبرسال 2017
ميالدي و در جريان برگزاري نشست مجمع عمومي
سازمان ملل متحد در نيويورک ،مقامات انگليسي
و فرانسوي از سوي آمريکا مامورشدند تا نظر مثبت
آلمان را براي پيوستن به «تالش مشترک غرب
براي تغيير برجام» جلب نمايند .آنگال مرکل ،
صدراعظم آلمان  ،بسيار زودتر از آنچه تصور
مي شد در اين بازي تسليم دو همتاي غربي خود
شد! در نتيجه ،از اواسط اکتبر سال  2017ميالدي ،
مذاکرات ديپلماتهاي آمريکايي و اروپايي براي
تغيير برجام وارد فاز تازه اي شد .مذاکره اي که
در آن ،ديپلماتهاي  4کشور آمريکا ،آلمان،
فرانسه و انگليس بر روي هدفي مشترک به نام
«توافق الحاقي» يا «ثانويه» با هدف دستيابي

به خواستههاي چهارگانه ترامپ کار مي کردند.
شوکي که ترامپ به مقامات اروپايي وارد کرد
برکناري "رکس تيلرسون " از سمت وزارت امور
خارجه اياالت متحده آمريکا و جايگزيني " مايک
پمپئو" ،اين تصور درست را در ميان مقامات اروپايي
به وجود آورد که شايد ترامپ تصميم نهايي خود
را در خصوص خروج از توافق هسته اي اتخاذ کرده
است و مذاکرات آمريکا-اروپا صرفا نوعي بازي
رواني براي هدايت بازي از سوي کاخ سفيد است.
با اين حال ،پمپئو در تماسهاي تلفني با همتايان
اروپايي خود ،روي "اصالح توافق هستهاي " تاکيد
کرد .موضوعي که خيال سياستمداران ساده لوح
اروپايي را تا حدودي راحت کرد.

»

منافع ترامپ ترجيح دادند بندهاي موسوم به
غروب آفتاب را نيز در برجام ناديده بگيرند .و در
توافق ثانويه خيالي خود ،سخني از آن به ميان
نياورند! در هر حال ،رسانه هاي غربي با شتاب و
اشتياق فراواني از توافق ديپلماتهاي آمريکايي
و اروپايي بر سر تغيير برجام خبر ميدادند .به
عنوان مثال ،روزنامه زوديچه سايتونگ آلمان از
توافق آمريکا و تروئيکاي اروپايي درباره شرايطي
خبر داد که طبق آن واشنگتن همچنان به برنامه
جامع اقدام مشترک پايبند خواهد ماند.بر اساس
اين گزارش،طبق اين توافق جديد ،اروپا و آمريکا
تصميم گرفتند که به جاي تغيير برجام  ،ايران
را بر سر فعاليتهاي موشکي و منطقه اي خود

درست در فاصله  4ساعت مانده تا اعالم تصميم نهايي ت رامپ ،مايک پمپئو ،وزير خارجه
آم ريکا ،به همتايان اروپايي اش اطالع داد دونالد ت رامپ ،رئيس جمهور آم ريکا ،با تفاه مهاي
اخير درباره توافق هستهاي اي ران مخالفت کرده است ،اين در حال ياست که ت رامپ اساسا
اسناد و متون م ربوط به مذاک رات را مالحظه نکرده بود

وقتي ديپلماتهاي آمريکايي و اروپايي به توافق
رسيدند!
از ماه مارس سال  2018ميالدي ،اخباري در
رسانه هاي آمريکايي و اروپايي مبني بر دستيابي
به يک توافق ديپلماتيک بر سر تغيير برجام منتشر
شد .بر اين اساس ،سه کشور اروپايي با شروط
چهارگانه ترامپ موافقت کردند .آنان حتي بر سر
تنها نقطه اختالف خود ( ادامه محدوديتهاي
هسته اي ايران پس از سال  2025ميالدي) به
توافق رسيدند .تروئيکاي اروپايي در راستاي تامين

هدف تحريم هاي جديد قرار دهند .حتي برخي
رسانههاي غربي مانند آسوشيتد پرس،از آماده شدن
چهار سند مربوط به توافق جديد ميان واشنگتن
و تروئيکاي اروپايي بر سر توافق هستهاي با ايران
خبر دادهاند .اسنادي که قرار است به عنوان
«توافق مکمل» يا «ثانويه» به امضاي مشترک
سران آمريکايي و اروپايي برسد.
مهمانان ناخوانده ترامپ !
پس از مدتي کوتاه  ،منابع خبري موثق در
کاخ سفيد اعالم کردند که ترامپ اساسا مفاد

توافق کارشناسان آمريکايي و اروپايي در خصوص
برجام را مطالعه نکرده است! آري ،وي تصميم
خود را در قبال برجام ،فارغ از اينکه کارشناسان
آمريکايي و اروپايي به چه نتيجه اي در قبال برجام
ميرسند اتخاذ کرده بود .پس از آن ،سران سه
کشور آلمان ،انگليس و فرانسه سفرهاي هدفمندي
را به اياالت متحده براي ديدار با ترامپ و تالش
براي انصراف وي از تصميم جنجالي اش صورت
دادند .اما آنها بسيار دير متوجه "فريب ترامپ"
شده بودند .نکته جالب توجه اينکه امانوئل ماکرون
و آنگال مرکل در سفر به واشنگتن ،به ترامپ
تعهد دادند که تمامي تالش خود را براي انعقاد
توافقي ثانويه و تامين همه خواسته هاي رئيس
جمهور آمريکا در برجام صورت دهند! اما اين
اقدام نيز مانع از «تکميل پروسه فريب اروپاييان
توسط ترامپ» نشد.
درست در فاصله  4ساعت مانده تا اعالم تصميم
نهايي ترامپ ،مايک پمپئو ،وزير خارجه آمريکا،
به همتايان اروپايي اش اطالع داد دونالد ترامپ،
رئيس جمهور آمريکا ،با تفاهمهاي اخير درباره
توافق هستهاي ايران مخالفت کرده است ،اين در
حالياست که ترامپ اساسا اسناد و متون مربوط
به مذاکرات را مالحظه نکرده بود.
در نهايت اينکه «اروپاي فريب خورده» امروز قصد
حفظ توافق هسته اي با ايران را دارد .اروپايي که
به داليلي از جمله حفظ حيثيت سياسي خود ،فعال
قصد ندارد نسبت به فريبي که از دولت ترامپ
خورده است اقرار کند  ،اما در آينده اي نزديک
ناچار به اين کار خواهد بود....

تبلور بحرانهاي سياسي و اقتصادي در ايتاليا

مانور پوپوليستها در رم
حنيف غفاري
«رم» به نقطه تالقي بحران هاي
اقتصادي و سياسي در اتحاديه اروپا و
منطقه يورو تبديل شده است .سومين
اقتصاد اروپا هم اکنون از يک سو با
بحران ناشي از عدم تشکيل دولتي
باثبات و قوي دست و پنجه نرم
مي کند و از سوي ديگر ،ميزان بدهيهاي
خارجي در اين کشور به شدت افزايش
يافته است.
هشدار مراکز اعتباري و اقتصادي ايتاليا
نسبت به بحراني که اين کشور را
فرا گرفته است ،نشان دهنده غير
طبيعي بودن اوضاع در رم مي باشد.
بر اساس اعالم رسمي بانک مرکزي
ايتاليا ،بدهيهاي دولتي اين کشور
در ماه مارس گذشته با  15/9ميليارد
يورو افزايش نسبت به ماه فوريه ،به
بيش از دو تريليون و  302ميليارد
يورو رسيده است .رکوردي معکوس که
استمرار آن مي تواند ايتاليا را پس از
يونان به دومين کانون بحران اقتصادي

»

و اعتباري در اروپا تبديل کند.
رد پاي دولت مرکزي ايتاليا در وقوع
اين بحران به صورتي کامل به چشم
مي خورد .نيازهاي دولت مرکزي ايتاليا
بيش از  20ميليارد يورو افزايش پيدا
کرده است که البته بخشي از آن
با کاهش نقدينگي در خزانه دولت،
جبران شد.با اين حال ،بخشي از اين
نياز همچنان جبران نشده است .آنچه
مسلم است اينکه بحرانهاي اقتصادي
در آينده اي نزديک ،به پاشنه آشيل
دولت مرکزي ايتاليا تبديل مي شود.
الزم به ذکر است که بحران بدهي هاي
خارجي ،سالهاست در اقتصاد ايتاليا
به قوت خود باقياست.
با اين حال همان گونه که اشاره شد،
نگراني هاي موجود در خصوص شرايط
خاص ايتاليا ،به اين نقطه ختم نمي شود!
بحرانهاي سياسي در اين کشور  ،نه
تنها احزاب و گروههاي ايتاليايي ،بلکه
ذهن سران ارشد اروپايي را مغشوش
ساخته است .هم اکنون يکي از اصليترين

نگراني هاي موجود در قبال ايتاليا( از
سوي سران اروپايي) ،سر کار آمدن
احزاب پوپوليست و اقبال مردمي نسبت
به آنهاست .احزابي که "تقابل با منطقه
يورو" و حتي اتحاديه اروپا به عنوان
يکي از رئوس سياستهاي حزبي و
جمعي آنها تعريف شده است .اساسا يکي
از اصلي ترين داليل اقبال شهروندان
ايتاليايي به جنبش  5ستاره ،ايستادگي
وي در برابر پايه ها و اصول جمعي و
فراملي تعريف شده در اتحاديه اروپا
و منطقه يورو مي باشد.
چرخش ايتاليا به سوي ملي گرايي،
بدون ترديد بر سرنوشت اتحاديه اروپانيز
تاثيرگذار خواهد بود .از اين رو افرادي
مانند آنگال مرکل و امانوئل ماکرون
با ترديد و نگراني مزمني تحوالت
جاري درايتاليا را رصد مي کنند.
هماکنون،گزينهدوحزبراستگرايايتاليا
(جنبش  5ستاره و ليگ) که رابطه
خوبي هم با ايفاي نقش کشورشان
در قالب اروپاي واحد ندارند ،به

عنوان نخستوزير معرفي شده و
مأموريت تشکيل دولت را بر عهده
گرفته است .موفقيت يا عدم موفقيت
وي در تشکيل دولت در رم ،هر دو
مي تواند براي مقامات اروپايي بحران
ساز باشد! در صورت عدم تشکيل
دولت ائتالفي در ايتاليا ،شاهد استمرار

بحران ناشي از عدم حضور دولت در
اين کشور و تاثيرگذاري آن بر اقتصاد
اروپا خواهيم بود .در صورت تشکيل
دولت ائتالفي نيز ،مسلما اين دولت
قرابتي با ارزشها و اصول تعريف
شده در ذيل اروپاي واحد نخواهد
داشت .در چنين شرايطي "مهار

سعيد سبحاني
"تقابلباچپگرايانآمريکايالتين" ازجملهاهداف راهبردي
مشترک دموکراتها و جمهوريخواهان اياالت متحده آمريکا
محسوب مي شود .در اين معادله ،اساسا تفاوتي ميان "دونالد
ترامپ" و " باراک اوباما " وجود ندارد .اوباما در طول هشت سال
دوران رياست جمهوري خود ،از هيچ گونه اقدامي در راستاي
مقابله با دولتهاي مردمي در آمريکاي التين فروگذار نکرد .
اين روند در دوران رياست جمهوري ترامپ نيز ادامه داشته
است .ترامپ انتخابات سراسري ونزوئال را نخستين آوردگاه
سياسي مهمي مي دانست که در صدد بود پس از پيروزي در
آن ،معادالت جاري در آمريکاي مرکزي و جنوبي را در جهت
خالف "عقربه هاي ساعت" و در جهت منافع راهبردي اياالت
متحده هدايت نمايد.
ترامپ زير بار پيروزي مادورو نمي رود
پيروزي مادورو در انتخابات رياست جمهوري اخير ونزوئال ،به
معناي شکست نخستين آزمون سياسي دولت ترامپ در آمريکاي
التين محسوب مي شود .کاخ سفيد از ابتداي سال 2017
( زمان حضورترامپ در کاخ سفيد )  ،به صورت ويژه تالش زيادي
براي دگرگوني معادالت سياسي و اجرايي کاراکاس صورت داد.
واشنگتن در صدد بود نتيجه اين اقدامات را در جريان انتخابات
سراسري اخير درونزوئال مشاهده کند .با اين حال نتيجه انتخابات
به گونه اي رقم خورده است که قدرت کمترين مانوري را براي
ترامپ و همراهانش باقي نگذاشته است .شوراي انتخاباتي ونزوئال
اعالم کرد که «نيکالس مادورو» ،پيروز انتخابات رياستجمهوري
ونزوئال شده است.شبکه «فرانس  »24در اين خصوص گزارش
کرد ،با اينحال« ،هنري فالکون» نامزد مخالفان و رقيب اصلي
مادورو در اين انتخابات خواستار تجديد انتخابات شده است و
مدعي است که انتخابات برگزار شده رياستجمهوري فاقد هرگونه
«مشروعيت» است .بر طبق اولين آمار و ارقام رسمي ،مادورو که
رئيسجمهور فعلي ونزوئال است موفق شد بار ديگر در انتخابات
رياستجمهوري کشورش پيروز شود.آمار و ارقام نشان ميدهد
که ميزان مشارکت در انتخابات رياستجمهوري ونزوئال46/01،
درصد بوده است.ونزوئال اخيرا انتخابات رياستجمهوري برگزار
کرد و چهار نامزد براي احراز سمت رياستجمهوري اين کشور
با يکديگر به رقابت پرداختند.
فالکون اعالم کرد که نتايج انتخابات رياستجمهوري ونزوئال
را به واسطه نقضهاي زيادي که در آن صورت گرفته ،به
رسميت نميشناسد.بنا به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس،
مقامات انتخاباتي ونزوئال ميگويند که نيکالس مادورو رهبر
سوسياليست اين کشور براي دومين بار بهعنوان رئيسجمهور
کشورش برگزيده شد و قرار است به مدت  6سال ديگر در اين
حوزه فعاليت کند.شوراي انتخابات ملي ونزوئال اعالم کرد که
با شمارش تقريباً  93درصد آراء انتخاباتي ،مادورو موفق شد
68درصد از آراء انتخابات را به خود اختصاص دهد و رقيب خود
يعني فالکون را تقريباً با اختالف  40درصد شکست دهد.
فرمول راهبردي ترامپ در تقابل با مادورو
هم اکنون دونالد ترامپ در صدد هدايت و مديريت دوباره
تحوالت ونزوئال و کشاندن اين کشور مهم آمريکاي التين به
سوي آشوب و بحران داخلي است .در اين مسير ،ترامپ قصد
دارد تحريمهايي را عليه کاراکاس وضع کند .فرمول رفتاري و
تاکتيکي اياالت متحده آمريکا در قبال ونزوئال کامال مشخص
و ملموس است:اين فرمول ،همان "تزريق بحرانهاي مزمن
اقتصادي و سياسي"در کاراکاس و ديگر شهرهاي ونزوئال است.
اين فشارها ،سالهاست بر کاراکاس وجود دارد .همان گونه که
اشاره شد ،يکي از وجوه اشتراک دموکراتها و جمهوريخواهان
کاخ سفيد ،تالش مشترک آنها براي حذف مادورو از قدرت بوده
است .اين رويکرد سلبي بازدارنده در دوران رياست جمهوري
باراک اوباما نيز ادامه داشت .مخالفان دولت ونزوئال توانستند در
انتخابات پارلماني سال  ۲۰۱۵با بهره گيري از فضاي نارضايتي
عمومي ناشي از بحران عميق اقتصادي در اين کشور اکثريت
آن خود سازند.مخالفان دولت ونزوئال
کرسيهاي پارلمان را از ِ
در سال  ۲۰۱۶ماهها تالش کردند تا تصميم گيري در مورد
ادامه رياست جمهوري نيکالس مادورو به همه پرسي عمومي
گذاشته شود ،اما اين تالشها در نهايت با واکنش مسئوالن
انتخابات-کهبهزعممخالفان،ازحاميانحزبحاکمسوسياليست
هستند -به شکست انجاميد.
رئيس جمهور اياالت متحده آمريکا نمي تواند خشم خود را
از شکست در انتخابات رياست جمهوي ونزوئال کتمان کند.
مشاوران ترامپ به وي اطمينان داده بودند که مي توان در سايه
تشديد تحريمهاي اقتصادي عليه ونزوئال ،دولت مادورو را وادار
به کنارهگيري از قدرت نمود .فراتر از آن ،مشاوران ترامپ معتقد
بودند که در صورت عدم کناره گيري مادورو از قدرت ،انتخابات
رياست جمهوري سال ،2018آوردگاه و محلي براي اعالم شکست
رسمي وي پاي صندوق راي خواهد بود .مروري بر مواضع و
اظهارات سران آمريکاي التين در ماههاي مبتني به برگزاري
انتخابات سراسري ونزوئال ،مويد همين مسئله است.
"اوو مورالس" رئيس جمهور بوليوي که اتفاقا خود نيز از اصليترين
مخالفان اياالت متحده آمريکا در آمريکاي جنوبي محسوب
ميشود ،حدود 4ماه قبل در خصوص توطئه هاي اياالت متحده
آمريکا د آمريکاي التين به نکات مهمي اشاره کرد .وي در اين
خصوص عنوان کرد  " :دولت آمريکا بدترين تهديد براي جهان و
بشريت است .هدف اصلي دولت آمريکا از لغو قراردادهاي دولت
اوباما با کوبا فشار آوردن بر مردم کوبا و تحريم عليه ونزوئال هم
ادامه ايجاد تفرقه و جلوگيري از به نتيجه رسيدن گفتگوهاي
صلح مخالفين و دولت ونزوئالست".
در آن زمان ،اظهارات مورالس از سوي کارشناسان و تحليلگران
مسائل آمريکاي التين مورد توجه قرار گرفت .جندي قبل ،پس از
چند دور گفتگوهاي صلح بين دولت و مخالفين ونزوئال ،رهبران
مخالفان تحت تاثير اياالت متحده آمريکا ابتدا در تاريخ توافق
شده به ميز مذاکرات برنگشتند و پس از آن هم با اکراه تاريخ
جديدي براي برگزاري جلسه گفتگو با دولت تعيين کردند.
ترامپ نيز باي هدايت فضاي منفي عليه مادورو .،براي دومينبار
دولت ونزوئال را تحريم کرد و از لغو توافقهاي رسمي دولت
اوباما با کوبا خبر داد.اکثر کارشناسان و مردم کشورهاي منطقه
آمريکاي التين هم معتقدند در حقيقت ترامپ در امور داخلي
ساير کشورها دخالت کرده و تحريم و تهديد دولت آمريکا فقط
شامل کشورهاي غير همسو با کاخ سفيد ميشود.در هر حال،
ترامپ هم اکنون بازي سختي را در آمريکاي التين و کاراکاس
واگذار کرده است .بدون شک از اين پس شاهد تقابل بيشتر
واشنگتن و کاراکاس با يکديگر خواهيم بود .تقابلي که بدون
شک ،نتيجه اي به سود دولت ترامپ و اياالت متحده آمريکا در
بر نخواهد داشت و رئيس جمهور جديد آمريکا را به سرنوشتي
مشابه "جرج بوش" و " اوباما " مبتال خواهد کرد.

رم" به دغدغه اي پررنگ در ميان
سران اروپايي تبديل خواهد شد .در
چنين شرايطي ،شاهد ايجاد يک بن
بست سياسي و اقتصادي در ايتاليا
خواهيم بود .بن بستي که خروج از
آن براي سران اروپايي چندان آسان
نخواهد بود!

