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نامزد خاشقجی:
آماده دیدار با ترامپ هستم

مریم عالمه زاده

خدیجه چنگیــز، نامزد جمال  خاشــقجی، 
روزنامه نگار مقتول، به کاخ ســفید گفته که آماده 
دیدار با دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور است.

ترامپ کمی پس از قتل خاشقجی وی را به کاخ 
سفید دعوت کرد، اما در آن زمان چنگیز دعوت وی 
را رد کرد و به تلویزیون ترکیه گفت که او باور ندارد 
رئیس جمهور ایاالت متحده تمایلــی برای درک 
حقیقت ماجرا داشته باشد. چنگیز روز پنجشنبه 
)26 اردیبهشت ماه( به کریستین امانپور، خبرنگار 
ســی ان ان گفت: پیامی مبنی بــر پذیرش دعوت 
رئیس جمهور به کاخ سفید ارسال کرده ام. چنگیز 
هم اکنون برای شهادت در یک کمیته فرعی مجلس 
آمریکا در واشنگتن به سر می برد. وی گفت: پیش از 
آنکه بروم و با رئیس جمهور ترامپ دیدار کنم، او باید 
دوباره دعوت خود را ارائه کند. دوست دارم او را ببینم. 
می خواهم به او بگویم که رابطه ام با جمال در آن زمان 
چگونه بود. خاشقجی که برای روزنامه آمریکایی 
واشنگتن پست کار می کرد در اکتبر 2018 )مهر 97( 
در کنسولگری سعودی در ترکیه به قتل رسید. ریاض 
همواره بر اینکه شاهزاده محمد بن سلمان در ماجرای 
قتل مشارکت نداشته، تأکید کرده است. مقامات 
آمریکایی البته گفته اند که چنیــن عملیاتی که 
شامل 15 فرستاده از ریاض بوده است، نمی توانست 
بدون دستور بن سلمان انجام شده باشد. ترامپ از 
سوی کنگره تحت فشار بود که عربستان سعودی 
را برای این موضوع پاسخگو کند، اما متحد و دوست 
صمیمی رهبر 33 ساله سعودی تاکنون تمایلی به 
انجام تحقیقات در رابطه با این اتهامات نشان نداده 

است و گفت که شاید او بوده باشد؛ شاید هم نه.

فیلیپین با تهدید به تیرگی روابط 
دیپلماتیک خواستار شد 

بازگشت کشتی های زباله  کانادا 
به مبدأ

سینا سبزیان

سخنگوی ریاست جمهوری فیلیپین گفت که این 
کشور سفیر خود در کانادا را پس از باالگرفتن تنش ها 
با اوتاوا بر سر اتمام ضرب االجل بازپس گیری کشتی 
زباله های ارسالی به مانیل، پایتخت فیلیپین، مربوط 
به شش ســال قبل، فراخوانده است. آژانس خبری 
فیلیپین گزارش کرد که بیش از 100 کانتینر مملو 
از زباله های خانگی که تصور می شــد قابل بازیافت 
باشند، بین سال های 2013 تا 2014 به بندر مانیل 
رســیدند؛ اما در واقع این زباله ها پالســتیک های 
غیرقابل بازیافت بودند. بر اساس اعالم مرکز حقوقی 
غیرانتفاعی قوانین و دعاوی زیست محیطی پاسیفیک 
)CELL(، شــرکت بخش خصوصــی کانادایی 
کرونیک و شرکت های همکار واقع در فیلیپین، در 
مجموع 103 کانتینر زباله از کانادا به فیلیپین انتقال 
داده اند. Cell در ماه آوریل )فروردین-  اردیبهشت( 
در بیانیــه ای عنوان کرد که کانادا معاهده باســل، 
معاهده ای که برای کاهش انتقال زباله های خطرناک 
بین ملت ها در همان سال ها منعقد شده بود، را نقض 
کرده است. در بیانیه آمده اســت: به دروغ ادعا شده 
بود که این کانتینر ها حاوی مواد پالستیکی همگن 
هستند اما در واقع حاوی زباله های پالستیکی ناهمگن 
شامل زباله های خانگی می شدند. صاحب شرکت 
کرونیک در سال 2014 در مصاحبه با رسانه  کانادایی 
ضمن رد این ادعا گفته بود که هیچ زباله ای انتقال 
داده نشده اســت. وی گفته بود که کشتی محتوی 
95 درصد پالســتیک بود و باقی آن هم موادی بود 
که به  طور طبیعی در هر زباله خانگی یافت می شود. 
جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا از پاریس گفت که 
دولت وی در حال تعامل نزدیک با مقامات فیلیپین 
بر سر این مسئله بوده است و ما بسیار امیدواریم که 
خیلی زود به راه حل دست پیدا کنیم. بر اساس اعالم 
خبرگزاری دولتی فیلیپین، سالوادور پانلو، سخنگوی 
ریاست جمهوری فیلیپین قرار بود با مقامات کانادایی 
برای بحث در مورد مسئله دیدار داشته باشد؛ اما به 
گفته وی آن ها به دیــدار نیامدند. وی گفت: هرچه 
آن ها بیشتر تأخیر کنند، پرسنل بیشتری از کانادا باز  
می گردند. امتناع از بازپس گرفتن زباله ها، برای روابط 
دیپلماتیک ما مخرب است.  تدی لوکزین، وزیر امور 
خارجه فیلیپین در توئیتر خود نوشت تا زمانی که 
کانادایی ها زباله های خود را پس نگیرند، این کشور 

حضور دیپلماتیک کمرنگی در کانادا خواهد داشت.

جهاننما

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

تنش های لفظــی آمریکا و ایران 
شــاید در ظاهر رو به فزونی به نظر 
بیاید، اما اخباری که از کاخ ســفید 
می رسد، بیانگر چیز دیگری است. 
اختالفات درون دولت ترامپ بیش 
از پیش عیان شــده و حاال ترامپ با 
این واقعیت که بایــد جلو بولتون و 
پمپئو بایســتد، روبرو شده است. با 
در نظر گرفتن این جوانب می توان 
پیش بینــی کرد کــه در هفته آتی 
شــاهد کاهش لفاظی های مقامات 
آمریکایی و مواضــع آن ها در مورد 
ایران باشیم. ســی ان ان در مقاله ای 
به تشــریح تنش های بین مقامات 
کاخ ســفید، به ویژه دونالد ترامپ و 
جان بولتون، مشاور امنیت ملی وی 

پرداخته است.
افراد آگاه به روابط در کاخ سفید 
عنوان می کنند کــه دونالد ترامپ، 
رئیس جمهــور ایاالت متحــده، از 
تشدید گمانه زنی ها در مورد اینکه 
مشــاوران امنیت  ملــی وی او را به 
سمت جنگ با ایران سوق می دهند 
و این خــالف مواضــع انزواجویی 

ترامپ بوده، آزرده شده است.
بر همین اســاس ترامپ در حال 
القای تمایــل خود، مبنــی بر آغاز 
مذاکره با ایرانیان همزمان با افزایش 
تنش ها در خلیج فارس است و گروه 
امنیت ملــی وی گام هایی با امید به 
گشــایش روابط دیپلماتیک جدید 

برداشته اند.
به گفتــه افــراد آگاه از موضوع، 
اگرچــه احتمال گشــایش چنین 
دروازه ای به روی روابط دیپلماتیک 
بسیار ضعیف است؛ اما ترامپ نگران 
اســت که لفاظی های رو به فزونی، 
منجر به تقابل نظامی گســترده ای 
بــا ایران شــود که می توانــد برای 
جایگاه سیاســی وی مخرب باشد. 
رئیس جمهــور بــه اعضــای گروه 
خود گفته اســت که شــروع یک 
تقابل جدید می تواند به شکســت 
وعده های انتخاباتــی وی مبنی بر 
کاهش گرفتاری های خارجی شود 
و بر همین اساس او از پیشنهادهای 
دســتیاران خود که از ســوی جان 
بولتون، مشــاور امنیــت ملی وی 
هدایت می شــوند و به نوعی او را به 
سمت جنگ سوق می دهند، به تنگ 

آمده است.
به گفتــه مقامــات آگاه، ترامپ 
هفته گذشته از مشــاوران بیرونی 
خواســته که از بولتون انتقاد کنند. 
ترامپ از اینکه بولتــون اجازه داده 
موضوع ایران به نقطه ای برســد که 
احتمال یــک تقابــل نظامی جان 
بگیرد، خشــمگین است؛ اما خشم 
وی از مشاور امنیت ملی خود شاید 
کمی قبل تر، اوایل بهــار، در مورد 

ونزوئال بــروز کرده بــود؛ جایی که 
حرکات مشــابه )بولتــون و دیگر 
دستیاران آشــکارا از گزینه نظامی 
سخن می گفتند( منجر به این شد 
که ترامپ به گروهش صریحا بگوید 

دست از لفاظی بردارند.
هفتــه گذشــته همچنــان که 
تنش ها با ایــران باال گرفتــه بود، 
مقامات شورای امنیت ملی نزدیک 
به بولتــون در ابتدا بــه گزینه نیاز 
کاهش تنش ها با ایران پشت کردند 
و این کار را با جلسه هفته گذشته با 
مقامات دولت و پنتاگون )برای طرح 
حمله به ایران( آشــکارا به نمایش 
گذاشــتند؛ اما به گفتــه یک مقام 
دولتی، جلسه روز چهارشنبه )25 
اردیبهشت ماه( با حضور همان اعضا، 
حاکی از ساز متفاوت اعضای شورای 
امنیت ملی بود. آن ها در جلسه دوم 
از پنتاگون گزینه هــای بازدارنده و 
کاهش دهنده تنش ها را برای ارائه 

به رئیس جمهور خواستار شدند.
شــخص ترامپ نیز همان روز، 
هرگونــه مشــی جنگ طلبانه در 
خاورمیانــه را رد و بــر تمایل خود 
به منظــور آغاز مذاکــرات با ایران 
پافشاری کرد، آرزویی که در جلسات 
هفته گذشته چندین بار بر آن تأکید 

کرد.
او در توئیتــر خــود نوشــت: 
گزینه های مختلفی بیان شــده اند 
و مــن تصمیــم قاطــع و نهایی را 
اتخاذ می کنم؛ این فرآیند بســیار 
ساده اســت. همه زوایا، دیدگاه ها و 
سیاســت ها مدنظر قرار می گیرند؛ 
مطمئنم که ایران به زودی خواهان 

مذاکره می شود.
 ترامپ تصمیم گیرنده 

نهایی است
سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید، 
روز پنج شنبه هرگونه اختالف درون 
دولت بر سر مسئله ایران را رد کرد، 
اما تصریح کرد کــه دیدگاه ترامپ، 

ختم کالم است.
سارا سندرز، به خبرنگاران گفت: 
رئیس جمهور تصمیم گیرنده نهایی 
است و او تمامی داده ها و اطالعاتی 
که برایش ارائه می شود را بررسی و 
تصمیمی که فکر می کند درســت 
اســت، اتخاذ می کند. تنها یک نفر 
انتخاب شده که چنین تصمیماتی 

را بگیرد و آن شخص رئیس جمهور 
است. 

هرچند که ترامپ نشان می دهد 
به کاهش تنش  با ایران تمایل دارد، 
اما تمایل او بود که از توافق هسته ای 
با ایران خارج شود و تحریم ها علیه 
این کشــور را خالف نظر مشاوران 
امنیت ملی پیشــین، تشدید کند و 
همین مسائل ترامپ را بر لبه پرتگاه 

جنگ با ایران آورد.
ترامپ در ماه های اخیــر با این 
باور کــه می تواند رهبــران ایران را 
برای مذاکره به منظــور یک توافق 
هســته ای بهتر )به نفع خود( تحت 
فشار بگذارد، به دستیارانش دستور 
داد تا عرصه را بر اقتصاد ایران تنگ 
کنند؛ اما با اینکه اســتراتژی فشار 
خساراتی به اقتصاد ایران زد، موجب 
شد این کشور بیشتر در انزوا برود و 
به جای کشــاندن ایران به پای میز 
مذاکره، بســتر ایجاد شــده را نیز 

تخریب کرد.
گام های فعاالنه برای گشودن 

کانال های مذاکره
حــاال امــا ترامــپ گام هــای 
فعاالنه تری برای بازکردن کانال های 
مذاکره برمی دارد. بــه گفته فردی 
آگاه از مباحث درون کاخ سفید، روز 
پنج شــنبه، ترامپ با رئیس جمهور 
دولت ســوئیس برای ایجاد کانال 
مذاکره با مقامات ایــران همزمان 
با افزایــش تنش ها بیــن تهران و 

واشنگتن، دیدار کرد.
کاخ ســفید در بیانیــه ای گفته 
بود که ترامپ بــا اولی ماورر، رئیس  
دولــت ســوئیس در کاخ ســفید 
دیدار خواهد داشــت تا مسائلی از 
جمله روابــط دولت ها و موضوعاتی 
همچون نقش ســوئیس در تسهیل 
روابط دیپلماتیک و دیگر مســائل 

بین المللی را به بحث بگذارند.
ایاالت متحــده و ایــران روابط 
دیپلماتیک رســمی ندارنــد، اما 
ســوئیس به عنوان حافــظ منافع 
آمریکا در ایــران عمــل می کند؛ 
این بدان معنا اســت که ســوئیس 
نماینده منافــع آمریــکا در ایران 

است و خدماتی را برای شهروندان 
آمریکایی در ایران از جمله مســائل 
مربوط بــه ویزا ارائــه می کند. این 
کشــور همچنین به عنوان کانالی 
برای دیپلماسی بین دو کشور اقدام 
می کند، اگرچه مکانیسم های دیگر 

برای ارتباط دو کشور وجود دارد.
هفته گذشــته ترامپ به صورت 
عمومی اعالم کرد کــه می خواهد 
تهران با وجود تنش های روبه فزونی 
دو کشــور، با وی تماس بگیرد؛ کاخ 
ســفید با ســوئیس تماس گرفت و 
شــماره تلفنی را بــرای ارتباط با 
رئیس جمهــور آمریــکا در اختیار 

سفارت گذاشت.
به گفتــه منابع آگاه، ســوئیس 
قصد ندارد این شماره را به ایرانیان 
بدهد مگر آنکــه آن ها به طور خاص 
خواستار این اقدام باشند که احتمال 
چنین اتفاقی بعید به نظر می رسد. 
مقامات کاخ ســفید عنوان کرده اند 

که تقاضای ترامپ صادقانه است.
مایک پمپئو، وزیــر امور خارجه 
آمریکا، بــا وجــود جنگ طلبیش 
علیه ایران، بــرای ایجاد کانال های 
دیپلماتیک با ایران فشــار می آورد. 
ارشــدترین مقــام مذاکره کننده 
ترامپ اوایل ســال جاری میالدی 
نامــه ای به ایــران فرســتاد که در 
صورت آزادی باقر نمازی 82 ســاله 
)شــهروند آمریکایــی محبوس به 
جرم جاسوسی(، با ایران برای تبادل 
زندانیان مذاکره می کند. ایران نیز با 
بیان اینکه با پیش شرط وارد مذاکره 
نمی شود، این تقاضا را رد کرد. از آن 
زمان رویکرد های جنگ طلبانه ای 

از ســوی پمپئو اتخاذ شد. ایرانی ها 
نیز به صــورت عمومی برای مذاکره 
با ترامــپ تمایلی بــروز نداده اند و 
آیــت اهلل خامنه ای هفته گذشــته 
عنوان کرد که مذاکره با آمریکایی ها 
ســم اســت. بــا وجــود افزایش 
لفاظی های گروه امنیت ملی ترامپ 
در مورد ایران و تکیه بر گزینه های 
نظامی، ترامپ همواره به شــدت از 
نوعی از تماس دیپلماتیک پشــت 

صحنه حمایت کرده است.
آخرین رویدادها

هفته گذشــته پنتاگــون گروه 
تهاجمــی نــاو هواپیمابــر خود و 
بمب افکن های بی-52 را به منطقه 
فرســتاد و کاخ ســفید طرح های 
جنگی خود را به منظور ارسال بیش 
از 100 هزار سرباز به خاورمیانه -در 
صــورت تهاجم ایران بــه نیروهای 
آمریکایــی در منطقه یا تســریع 
توســعه تســلیحات هســته ای-، 

به روز رسانی کرد.
روز چهارشنبه )25 اردیبهشت 
عــالم  یاالت متحــده ا ( ا ه مــا
کرد کــه دســتور تخلیــه برخی 
نیروهای ســفارت خود در بغداد و 
کنسولگری اش در اربیل عراق را به 
واســطه تهدیدات جدید در منطقه 

صادر کرده است.
برخی متحدان آمریکا خواستار 
واکنش به اطالعات جدید شــده، 
امــا هنــوز فرمانی مشــابه آمریکا 
برای خروج نیروهــای دیپلماتیک 
خود صادر نکرده اند. حتی به گفته 
مقامــات، درون دولــت آمریکا نیز 
ســطح نگرانی در ماه های اخیر در 
بین کارکنان حرفه ای از سو گیری 
سیاست دولت ترامپ در مقابل ایران 

افزایش یافته است.
یک مقام دولتی آمریــکا آگاه به 
مباحث گفت: بولتون و دارو دســته  
جنگ طلبــش در شــورای امنیت 
ملی برای اقدام در مقابل اقدام فشــار 
می آورند. نگرانی از این است که تمایل 
آن ها به فشــار علیه ایــران منجر به 
تنش هایی شــود که مرز مشخصی 
نداشته باشد. بولتون پیش از پیوستن 
به دولت به عنوان مشاور امنیت ملی، 
به صراحــت از تغییر رژیــم در ایران 

حمایت کرده بود.
حاال نگرانی هــای جدی تری در 
مورد بولتــون در دایره مشــاوران 
بیرونی ترامپ وجود دارد، بولتونی 
کــه به راحتــی بــه رئیس جمهور 
دسترسی دارد و هر روز ساعت های 

زیادی را با وی می گذراند.
یکی از مشاوران ترامپ در مورد 
مشــاور امنیت ملی گفــت: ما باید 
مراقب قضاوت های او باشــیم. یکی 
دیگر از مشــاوران گفت که ترامپ 
به هیچ وجه نفعــی در مقابله نظامی 

با ایران ندارد.
ترامــپ در ســال های 2015 و 
2016 کارزار سنگین تبلیغاتی علیه 
مشارکت در جنگ های خارجی به راه 
انداخت و دولت جــورج بوش را به 
دلیل تصمیم برای مداخله نظامی به 
عراق، که بعدها مشخص شد به دلیل 
اشتباه اطالعاتی در مورد تسلیحات 

کشتار جمعی گرفته شده بود، به باد 
انتقاد گرفــت. در آن زمان بولتون 
به عنوان معاون کنترل تســلیحات 
و امنیت بین المللــی وزیر فعالیت 

می کرد.
بــه گفتــه منابــع آگاه، تمایل 
شدید بولتون برای تشدید تنش ها 
بارها منجر به عصبانیت ســایرین 
در دیگــر بخش های دولت شــده 
است. این کارشــناس سابق شبکه 
خبری فاکس نیوز از سیاست ارتباط 
آزادانه با رئیس جمهور سوء استفاده 
می کند و بیشترین زمان را نسبت به 
ســایر اعضای امنیت ملی با ترامپ 

می گذراند.
ترامــپ در ابتــدا از گذاشــتن 
بولتون در قلمــرو امنیت ملی خود 
تردید داشت؛ برهمین اساس آقای 
ســیبیل خاص عمدتاً در حال عبور 
و مرور در ســالن های کاخ ســفید 
برای حضــور در جلســات عادی با 
رئیس جمهور مشــاهده می شــد. 
زمانی کــه درنهایت ترامــپ او را 
انتخاب کــرد، به دســتیاران خود 
دســتور داد که به مــردم بگویند 
بولتون به وی قول داده است که هیچ 
جنگ جدیدی را آغاز نکند. ترامپ 
همواره به شوخی به رهبران جهان 
و سفرا و مقامات نظامی می گوید که 
بولتون می خواهد به کشورها تجاوز 

کند و جنگ راه بیندازد.
ایــن تمایــالت جنگ طلبانه و 
دسترسی آزاد به ترامپ گاهی برخی 
از افراد دایره سیاست  خارجه ترامپ 
را به تقال می اندازد. ســال گذشته 
بولتون خواستار گزینه نظامی علیه 
ایران شد که نگرانی برخی مقامات 
را در پنتاگون به همراه داشــت؛ اما 
این تحرکات بولتون تــا زمانی که 
برخی پســت های دولت در دست 
افراد باثبات از جمله جیمز ماتیس، 
وزیر دفاع پیشین و رکس تیلرسون، 
وزیر خارجه پیشین بود راه به جایی 
نمی برد. اما به محض رفتن این افراد، 
بولتون دســت بازتری دارد و برخی 
مقامات وزارت خارجه و پنتاگون نیز 
گام های محتاطانه تری در مقابله با 

بولتون بر می دارند.
برخی افراد آگاه عنوان می کنند 
که پمپئو و بولتون بــا وجود اتحاد 
گســترده در سیاســت ها، روابطی 
پرتنش دارند. هــر دو جنگ طلب 
هســتند، امــا پمپئــو بــاور دارد 
کــه در رویکردهایــش ماهرتــر و 
دیپلماتیک تر اســت. هــر زمان از 
وزیر امور خارجه در مــورد بولتون 
سوال می شــود، او چشــمانش را 

می چرخاند.
ترامپ در همین حــال همواره 
از اینکــه گفته شــود تصمیمات یا 
اقداماتش دســتکاری و یا از سوی 
شــخص دیگری اداره می شــوند، 
تنفر دارد. زمانی که هفته گذشــته 
در رابطــه بــا نقــش بولتــون در 
آشــفتگی های اخیــر ونزوئال، کره 
شــمالی و ایران-کــه در هر ســه 
مورد ایاالت متحــده رویکردهای 
سرسختانه و بدون پیشرفتی اتخاذ 
کرده اســت، از ترامپ ســوال شد، 
وی گفــت: مشــاور امنیــت ملی 
دیدگاه های سرسختانه ای دارد، اما 

من واقعا جان را دوست دارم.

ترامپ از پیشنهادهای جنگ افروزانه دستیاران خود به تنگ آمده است 

باالگرفتناختالفنظردرکاخسفید
ترامپ هفته گذشته از 

مشاوران خود در خارج از 
کاخ سفید خواست که از 
بولتون انتقاد کنند. او از 
اینکه بولتون اجازه داده 
موضوع ایران به نقطه ای 

برسد که احتمال یک 
تقابل نظامی جان بگیرد، 

خشمگین است

ترامپ روز چهارشنبه، 
هرگونه مشی جنگ طلبانه 

در خاورمیانه را رد و بر 
تمایل خود به منظور آغاز 

مذاکرات با ایران پافشاری 
کرد؛ آرزویی که در جلسات 
هفته گذشته چندین بار بر 

آن تأکید شد

برخی افراد آگاه عنوان 
می کنند که پمپئو و بولتون 
با وجود اتحاد گسترده در 

سیاست ها، روابطی پرتنش 
دارند. هردو جنگ طلب 

هستند، اما پمپئو باور دارد 
که در رویکردهایش ماهرتر 

و دیپلماتیک تر است
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