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  بین الملل  

ترامپ میراث اوباما را بر باد می دهد
»باراک اوبام��ا« امیدوار بود با حمایت از »هیالری کلینتون« بتواند میراث 
خود در حوزه سیاست خارجی را به وی واگذار کند اما با شکست کلینتون در 
مقابل »دونالد ترامپ« به نظر می رسد که این میراث به زودی بر باد خواهد 
رفت. به گزارش خبرگزاری »رویترز« در گزارشی که به دنبال روی کار آمدن 
»دونالد ترامپ« نماینده حزب جمهوری خواه به عنوان رئیس جمهور منتخب 
آمریکا تأکید کرد: »ترامپ به راحتی میراث سیاست خارجی باراک اوباما را 
از بین خواهد برد«؛ بنابراین گزارش، »میراث سیاست خارجی باراک اوباما 
رئیس جمهور کنونی آمریکا تا حدودی بر اساس اقدامات یکجانب های است 
که »دونالد ترامپ« به عنوان جانشین وی می تواند با یک حرکت قلم آن ها را 
از بین ببرد«. رویترز نوشت، ترامپ که قرار است 20 ژانویه مسئولیت را در کاخ 
سفید عهده دار شود، بارها در رقابت های انتخاباتی تأکید کرده بود که توافق 
هسته ای اوباما با ایران را نابود خواهد کرد و تحریم های کوبا را که اوباما لغو 
کرده بود مجدداً وضع خواهد کرد. ترامپ همچنین با تصمیمات سیاس��ت 
خارجی که شامل مسیر اوباما در مستقر کردن نیروهای نظامی آمریکا در خارج 
از این کشور به منظور مقابله با نیروهای تروریستی به ویژه در خاورمیانه می شد 
مخالفت کرده است. بر اساس گزارش رویترز، اوباما به عنوان یکی از مهم ترین 
دستاوردهای سیاست خارجی دوران ریاست جمهوری خود، از اختیار صدور 
احکام اجرایی به منظور هموار کردن مس��یر س��د شده توسط کنگره تحت 
کنترل جمهوری خواهان درروند اجرای برنامه های وی، استفاده کرده است.

راه اندازی کمپین دعوت از میشل اوباما 
برای ریاست جمهوری 2020

پیروزی دونالد ترامپ به حدی مخالفان وی را دچار تشویش ساخته که از 
همین حاال گروهی برای پیدا کردن رئیس جمهور بعدی به تکاپو افتاده اند 
و کمپینی در ش��بکه های اجتماعی به منظور دعوت از »میش��ل اوباما«، 
همس��ر باراک اوباما برای کاندیداتوری در انتخابات ریاس��ت جمهوری 
سال 2020 به راه افتاده است. به گزارش پایگاه هیل، چند ساعت بیشتر 
از پیروزی دونالد ترامپ، کاندیدای مناقشه برانگیز حزب جمهوری خواه 
آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری نگذشته بود که صدها هزار نفر در 
ش��بکه های اجتماعی به کمپین دعوت از میشل اوباما، بانوی اول فعلی 
آمریکا برای انتخابات چهار سال بعد پیوستند. یکی از حامیان این کمپین 
نوشته است: »همه چیز برای پیروزی میشل اوباما در 2020 مهیا است.« 
یکی دیگر هم صرفًا اصرارش را این گونه با تکرار نشان داده است: »لطفًا 
میش��ل اوباما 2020 بیاد، لطفًا میشل اوباما 2020 بیاد، لطفًا میشل اوباما 
2020 بیاد.« میشل اوباما، همسر باراک اوباما طی ماه های اخیر تبدیل به 
یکی از محبوب ترین چهره های سیاست در آمریکا شده است. طبق یک 
نظرسنجی اخیر شرکت گالوپ، محبوبیتش به مراتب از هیالری کلینتون 
و دونالد ترامپ و حتی همسرش، باراک اوباما، بیشتر بوده است. هواداران 
میشل اوباما البته چندی پیش با یک مشکل بزرگ روبرو شدند زیرا خود 
میشل اوباما، ماه مارس سال جاری میالدی گفته بود، هیچ عالقه ای به 
رئیس جمهور شدن ندارد؛ اما حامیان کمپین دعوت از میشل اوباما برای 
کاندیداتوری ریاست جمهوری درسال 2020 چشم امید دارند به این که 

او با مشاهده تحوالت اخیر نظرش را در این مورد تغییر دهد.

اولویت های سه گانه ترامپ
دونال��د ترامپ، رییس جمه��ور منتخب آمریکا پ��س از دیدار ب��ا رهبران 
جمهوری خواه کنگره آمریکا اولویت های خود برای ریاس��ت جمهوری را 
اعالم کرد. به گزارش شبکه ان بی س��ی نیوز، دونالد ترامپ در گفت وگو با 
خبرنگاران بعد از دیدار ب��ا »میچ مک کانل«، رهبر جمهوری خواه اکثریت 
سنای آمریکا در دفتر او در محل کنگره گفت: »ما به دنبال آن هستیم که به 
بررسی قدرتمند مسئله مهاجرت بپردازیم. ما می خواهیم به مرزها بپردازیم 
و همچنین قصد داریم به شکلی جامع و قدرتمند مسئله بهداشت و درمان را 
بررسی کنیم و همچنین به مسئله ایجاد اشتغال و اشتغال زایی فراگیر خواهیم 
پرداخت.« به این ترتیب به نظر می رس��د او مسائل داخلی یعنی مهاجرت، 
بهداش��ت و درمان و اشتغال زایی را اولویت خود قرار داده است. باوجودآنکه 
ترامپ مسئله مهاجرت و مرزها را به عنوان اولویت خود اعالم کرد اما اشاره 
مستقیمی به وعده مناقشه برانگیزش برای ساخت دیوار در مرز با مکزیک 
نکرد. وی خاطرنش��ان کرد: »ما اولویت های فراوانی خواهیم داشت و قرار 
است برنامه های واقعاً بزرگی را مدنظر قرار دهیم. اطمینان می دهم که مردم 
آمریکا بسیار راضی و خوشحال خواهند شد.« ترامپ از پاسخ به این سؤال که 
آیا از کنگره خواهد خواست تا ورود مسلمانان به آمریکا را ممنوع کند، طفره 
رفته و تنها جواب داد از همه ش��ما متشکرم. دیدار ترامپ با مک کانل یک 
ساعت به طول انجامید و بعدازآن او در مراسم شامی با حضور مایک پنس، 
معاون خود و »مالنیا ترامپ«، بانوی اول آمریکا به همراه «پل رایان«، رییس 
مجلس نمایندگان آمریکا حضور پیدا کرد. این درحالی که ترامپ را در کنار 
خود داشت، به او تبریک گفته و پیروزی او را یکی از تأثیرگذارترین پیروزهایی 
که تاکنون آمریکا ش��اهد بوده، دانست. وی اظهار کرد: »ما قصد داریم این 
پیروزی را تبدیل به پیش��رفت برای آمریکا کنیم و قصد داریم درباره اینکه 
چطور آمریکا را دوباره بزرگ کرده و کشور را متحول سازیم صحبت کنیم.«

عضو ارشد مرکز بین المللی نخبگان »وودرو ویلسون« آمریکا اظهار داشت 
که رئیس جمهور جدید این کشور به احتمال فراوان طالبان، داعش و القاعده 
را در یک ردیف قرار خواهد داد. »دونالد ترامپ« رئیس جمهور جدید آمریکا، 
در حالی کرسی ریاست را در کاخ سفید را بدست آورد که طوالنی ترین جنگ 
تاریخ آمریکا را به ارث برده است و بزرگترین چالش ترامپ در افغانستان نیز 
یافتن راهی برای پایان دادن به این جنگ اس��ت. »انور الحق احدی« وزیر 
اقتصاد سابق افغانستان، براین باور است که اتخاذ سیاست در قبال افغانستان 
و پاکستان از س��وی ترامپ زمان خواهد برد اما مسئله قطعی در این برهه 
زمانی این اس��ت که آمریکا نیروهای خود در افغانستان را تا زمان برقراری 
ثبات نسبی در این کشور از افغانستان خارج نخواهد کرد. وی افزود: »با این 
وجود باید منتظر ماند و دید که ترامپ چه سیاستی در خصوص افغانستان و 
منطقه اتخاذ خواهد کرد.« »میش��ل کوگلمن« عضو ارشد بخش جنوب و 
جنوب شرقی آسیای مرکز بین المللی نخبگان وودرو ویلسون در واشنگتن، 
نیز گف��ت: ترامپ به احتمال زیاد به طالبان مانن��د القاعده و داعش خواهد 
نگریست اما مسئله طالبان بسیار پیچیده است و باید براساس چشم انداز واقعی 
با آن برخورد کرد. وی افزود: »ترامپ آدم صبوری نیس��ت و صلح با طالبان 
نیز چشم انداز دوری به نظر می رسد اما بدین معنا نیست که وی برای هدف 
قرار دادن رهبران طالبان و القاعده حمله پهپادی آغاز کند. با توجه به دخالت 
پاکستان در جنگ افغانستان و حمایت از تعدادی از گروه های شبه نظامی در 
این کشور برای مقابله با نفوذ هند، کارشناسان می گویند که رئیس جمهور 
جدید آمریکا به احتم��ال فراوان به دنبال گزینه ای برای مصالحه با طالبان 
بدون دخالت پاکستان است.« »سیگفرید ولف« کارشناس جنوب آسیا در 
دانشگاه هایدلبرگ، در گفت وگو با رس��انه آلمانی دویچه وله اظهار داشت 
که انتظار می رود که تالش آمریکا برای صلح در افغانستان بدون پاکستان 
افزایش یابد. ترامپ نیز چند سال قبل در مصاحبه ای در خصوص گروه های 
شبه نظامی در افغانستان و پاکستان گفته بود که نمیدانم آیا افغانستان مشکلی 
به اندازه پاکستان هست یا خیر زیرا همه به من می  گویند که تمام گروه های 

شبه نظامی در پاکستان هستند نه در افغانستان.

بازتاب

رئیس جمهور منتخب آمریکا چه برنامه هایی برای ایاالت متحده وجهان دارد؟

جهانبینیآقایرییسجمهور!
 مسئله ای که باعث نگرانی بسیاری از سران کشورهای دنیا بعد از اعالم نتایج 

ثمانه اکوان
 گروه بین الملل 

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شده است، این است که ترامپ را نمی توان 
پیش بینی کرد. او شخصیت و مواضع ثابت و تعریف شده ای نداشته و به صورت 
عمیق ت�ر می ت�وان بی�ان ک�رد ک�ه فلس�فه سیاس�ی ای نی�ز پش�ت س�ر او و 
سیاست هایش نیست. به همین دلیل نمی توان به هیچ وجه اقدامات او بعد از به دست گرفتن سکان هدایت آمریکا 

را پیش بینی کرد. 
بااین ح�ال اگ�ر فرض را بر این بگذاریم که ترامپ قرار اس�ت بر تعدادی از ش�عارهای تبلیغاتی و صحبت هایش 
در مناظره ها و گفت وگوهای مطبوعاتی پایبند بماند، می توان گفت در س�رفصل های مختلفی می توان جهان بینی و 
چشم انداز اقدامات آینده او را مشاهده کرد. در زیر به نمونه ای از این اقدامات و برنامه ها که پیش بینی می شود از 

طرف ترامپ به زودی اجرایی شود پرداخته شده است:

   داعش و سوریه
زمانی که ترامپ از منطقه خاورمیانه و جنگ سوریه صحبت می کرد، موضع گیری های خود 
را با سرزنش اوباما آغاز می کرد و او را سرزنش می کرد که در یکسره کردن حمله نظامی به 
سوریه سستی کرده است. او به جایی رسید که آمادگی خود برای حمله نظامی فراگیر به سوریه 
شبیه حمله بوش به عراق را نیز اعالم کرد. سپس او توجه خود را بر روی 2 نکته متمرکز کرد. 

اول برپایی منطقه امن در سوریه و دیگری جنگ علیه داعش با تفاهم و همکاری با روسیه.
س��ند افشاشده وزارت خارجه رژیم صهیونیستی نیز که به تازگی منتشرشده است با اشاره به 
اظهار دوستی رئیس جمهوری منتخب آمریکا به »والدیمیر پوتین« رئیس جمهوری روسیه، 
بیان می کند که »ترامپ روسیه را یک شریک بالقوه برای گفت وگو به ویژه درباره جنگ سوریه 
می بیند.« بااین حال تحلیلگران بر این عقیده اند که ترامپ حتی به ایجاد منطقه پروازممنوع در 
سوریه فکر هم نمی کند و معتقد است که مبارزه با داعش و بشار اسد به صورت توأمان کاری 
احمقانه اس��ت. دونالد ترامپ پیش ازاین در مصاحبه با شبکه »ام اس ان بی سی« گفت که در 
صورت ورود به کاخ سفید علیه بشار اسد اقدام نظامی نمی کند و ابتدا به سراغ داعش می رود. 
وی با اشاره به اینکه علیه سوریه از اقدام نظامی استفاده نخواهد کرد، تأکید کرد که آمریکا 
را درگیر عراق و یا لیبی نخواهد کرد. البته هنوز مش��خص نیست که رئیس جمهور منتخب 
آمریکا چه برنامه ای برای مبارزه با داعش در سوریه و عراق دارد. از او بارها سؤال شد که چه 
برنامه ای در این خصوص دارد و او نیز بارها اعالم کرد که برنامه مفصلی در این زمینه دارد و 
بعد از پیروزی آن را نشان خواهد داد. این صحبت های مبهم ترامپ باعث شده که هنوز نیز 
مشخص نباشد برنامه اصلی او در این زمینه چیست. برخی از نزدیکان او بااین حال معتقدند 
که ترامپ به خاورمیانه به عنوان محل سرمایه گذاری و فعالیت نگاه نمی کند و به همین دلیل 

خود را کمتر در مسائل این منطقه دخالت خواهد داد.

  عربستان و کشورهای عرب منطقه
ترام��پ به ش��دت در جهان بین��ی خود و نگاهش به مس��ائل روابط بین المل��ل مانند تجار و 
س��رمایه داران بزرگ عمل می کند. او معتقد اس��ت اگر کشوری برای آمریکا منفعت نداشته 
باش��د، آمریکا نیز نباید منفعتی برای آن ها داشته باش��د. این بدین معنی است که بسیاری از 
رویه های پیش��ین آمریکا در قبال کشورهای منطقه و به خصوص اعراب حاشیه خلیج فارس 
تغییر خواهد کرد. در دوران انتخابات ریاست جمهوری ترامپ بیان کرده بود که در صورتی با 
اعراب همکاری می کند که آن ها نیز در راستای منافع آمریکا قدم بردارند. این بدین معنی است 
که دیگر نمی توان شاهد حمایت بی رویه و بی دلیل آمریکا از اعراب بود و این مسئله با نگرانی 
این کشورها مواجه شده است. مسئله دیگری که با نگرانی اعراب منطقه همراه شده است، 
مس��ئله گرفتن غرامت از دولت عربستان به دلیل حادثه 11 سپتامبر است. به نظر نمی رسد 
ترامپ به دلیل رویکردهای اقتصادی و سرمایه داری خود، مخالفتی با این مسئله داشته باشد 
و این جریان س��بب شده که مسئوالن عربستان س��عودی با نگرانی به ادامه روند انتخابات 
و پیروزی ترامپ نگاه کنند. در همین راس��تا ترکی فیصل رئیس اس��بق سازمان استخبارات 
عربستان ابراز امیدواری کرده که ترامپ راه رؤسای جمهور گذشته آمریکا در دوستی با اعراب 
حاشیه جنوبی خلیج فارس را ادامه دهد و هشدار داده که عربستان در خاک آمریکا، از دولت 

این کشور پولدارتر است!

  بهترین گزینه برای رژیم صهیونیستی
با توجه به مواضعی که تاکنون ترامپ گرفته اس��ت، می توان او را از دوس��تان نزدیک رژیم 
صهیونیس��تی و بهترین گزینه برای نتانیاهو و حزب لیکود دانست. ترامپ در دوران کمپین 
انتخاباتی خود بیان کرده بود که دخالتی در ماجرای گفت وگوهای س��ازش بین فلس��طین و 
اس��راییل نمی کند. این مسئله اما بدین معنی نیس��ت که واقعاً آمریکا دخالتی در این مسئله 
نخواهد داشت. دخالت نکردن آمریکا در این مسئله درواقع خودش به نوعی دخالت کردن در 
این مسئله است چراکه اگر دولت ترامپ نخواهد مانند دولت اوباما دخالتی در این مسئله داشته 
باشد، این مسئله به نفع رژیم صهیونیستی خواهد بود. برخی از منابع رژیم صهیونیستی در دو 
روز گذشته اعالم کرده اند که این مسئله بدان معنی است که راه حل دو دولتی دیگر دوران خود 
را ازدست داده و می توان به ارائه کرانه باختری به رژیم صهیونیستی در دوران ریاست جمهوری 
ترامپ نیز امیدوار بود. از سوی دیگر منابع نزدیک به ترامپ معتقدند که او مانند اوباما نیست 
و در مورد مسئله شهرک های صهیونیستی دیگر فشاری بر نتانیاهو وارد نخواهد کرد. این به 
معنی گسترش بیشتر این شهرک ها و از دست رفتن زمین های بیشتری در حوزه حاکمیتی 
فلسطین خواهد بود. در همین راستا یکی از مشاوران ارشد دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب 
امریکا، گفته اس��ت رییس جمهور منتخب معتقد است شهرک سازی رژیم صهیونیستی در 

سرزمین های اشغالی فلسطین »مانعی برای صلح« نیست.
جیس��ون گرینبلت، معاون اجرایی در س��ازمان ترامپ که از سوی وی به عنوان مشاور عالی 
رئیس جمهوری در امور اس��رائیل انتخاب شده اس��ت، روز پنج شنبه گفت ترامپ معتقد است 
شهرک سازی رژیم اس��رائیل در سرزمین های اشغالی نباید محکوم شود. اظهارات گرینبلت 
در حالی مطرح ش��د که واش��نگتن از مدت ها پیش تأکید داش��ته که شهرک س��ازی رژیم 
صهیونیس��تی در سرزمین های اشغالی فلس��طینی، روند صلح میان اسرائیل و فلسطینیان را 
بسیار دشوار کرده اس��ت. پس از اظهارات گرینبلت، یکی از وزرای کابینه رژیم صهیونیستی 
خواس��تار ازسرگیری شهرک سازی در سرزمین های اشغالی فلسطینی شد. »اوفیر اکونیس«، 
وزیر علوم رژیم صهیونیس��تی، گفت اکنون که ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا به 
پیروزی رس��یده، زمان احداث ش��هرک های بیشتری اس��ت. یکی دیگر از مسائلی که اوباما 

تاکنون به رسمیت نشناخته بود اما گمان می رود ترامپ این رویه را تغییر دهد، شناختن قدس 
اش��غالی به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی است. آن طور که منابع عبری زبان با خوشحالی 
بیان کرده اند، به نظر می رسد ترامپ مانعی برای به رسمیت شناختن قدس اشغالی به عنوان 

پایتخت رژیم صهیونیستی نداشته باشد.

  ترامپ و سرنوشت برجام
اولین مرتبه ای که از ترامپ سؤال شد با برجام چه می کند، او صراحتاً اعالم کرد که این توافق 
را پاره می کند. اما این موضع مانند بسیاری از دیگر مواضع او به سرعت تغییر داده شد و او بعدها 
عنوان کرد که برجام را پاره نخواهد کرد اما بندهایی از آن را تغییر داده و دوباره با ایران در مورد 
اثرات و چگونگی اجرای آن و اعمال برخی تغییرات مذاکره خواهد کرد. این در شرایطی است 
که مسئوالن اتحادیه اروپایی بیان کرده اند که برجام حاصل توافق بین المللی است و آمریکا 

به صورت یک جانبه نمی تواند این توافق را بی اثر کرده و آن را اجرایی نسازد.
بااین حال گمان می رود ترامپ با کمک دیگر جمهوری خواهان در کنگره که بازهم اکثریت را 
در دست دارند و با پیروزی نامزد جمهوری خواهان جان تازه ای نیز گرفته اند، اقدامات متعددی 
برای بی اثر کردن برجام و اعمال دوباره تحریم ها انجام دهند. از هم اینک تالش ها برای این 
مسئله آغازشده است و نمایندگان کنگره طرح های متعددی برای منحل کردن قرارداد فروش 
هواپیما به ایران و همچنین ایجاد مانع برای توافق در جهت آزادسازی اتباع آمریکایی در ایران 
انجام داده اند. این طرح ها را باید در کنار طرح هایی گذاش��ت که بر اساس آن ها تحریم های 
دیگری علیه ایران وضع خواهد ش��د و یا نظام تحریم ها دوباره به مرحله اجرا درخواهد آمد. 
گرچه به نظر نمی رس��د ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایاالت متحده جلوی اجرای طرح های 
تصویب شده کنگره برای تحریم های ایران را بگیرد اما درعین حال او سعی می کند تا جایی که 

برای منافع اقتصادی آمریکا میسر باشد، از اجرای این توافق دفاع کند.

  ادامه تحریم های روسیه در ابهام
بسیاری بیان کردند که مهم ترین پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بعد از ترامپ، دوست 
دیرینه او والدیمیر پوتین بوده است. پوتین از همان ابتدا تمایل خود به ریاست جمهوری ترامپ 
را مخفی نکرد و با فاش ش��دن ایمیل های کلینتون که بسیاری آن را حاصل حمله سایبری 
روسیه به سرورهای شخصی کلینتون می دانستند، این گمانه که روسیه در انتخابات آمریکا 
دخالت می کند، بیش��تر شد. این مسئله درهرصورت به نفع پوتین تمام شد چراکه ترامپ نیز 
بارها اعالم کرده بود رویه اوباما در قبال روس��یه و پوتین را قبول ندارد و چون مرد معامله و 
تجارت اس��ت می تواند رابطه بهتری با روس��یه ایجاد کند. در طول دو روز گذشته بسیاری از 
مقامات اروپایی درباره ادامه تحریم های اروپایی و آمریکایی علیه روسیه سخن گفته اند و به 
نظر می رسد بنا دارند این تحریم ها را گسترش دهند. بااین حال آن ها نگران این مسئله هستند 
که ترامپ تحریم های تصویب ش��ده در پارلمان اروپا را نپذیرفته و اجرایی نکند. این مس��ئله 
چندان هم دور از فکر نیست. برخی از مشاوران ترامپ در دوران انتخابات ریاست جمهوری 
اعالم کرده بودند که ممکن است نامزد جمهوری خواهان بعد از اعالم شدن پیروزی اش حتی 
الحاق کریمه به روس��یه را نیز که خط قرمز اتحادیه اروپا است بپذیرد و این به معنای پایان 
دوران همراهی آمریکا با اتحادیه اروپا در این مسئله است. روز گذشته نیز سخنگوی کرملین 
در گفت وگ��و با خبرگزاری ها گفت که رویکرد پوتین و ترامپ در سیاس��ت خارجی »به طور 
شگفت انگیزی به یکدیگر نزدیک« است و با توجه به این موضوع، شاید بتوان خوش بین بود 

که آن ها دست کم بتوانند گفت وگویی را برای بهبود روابط دوجانبه آغاز کنند.

  پایان دوران معاهدات تجاری بین المللی
ترامپ بارها اعالم کرده اس��ت که مخالف اجرایی ش��دن معامالت اقتصادی است که برای 
مش��اغل موج��ود در آمریکا خطر ایجاد کند. یکی از مهم ترین دالی��ل رأی مردمی که به او 
اقبال نشان داده اند نیز همین مسئله است. به همین دلیل گمان می رود برنامه ها و معامله های 
اقتصادی مانند تجارت آزاد بین آمریکا و اروپا و یا TTIP نتوانند اجرایی شوند. این معامله و 
یا تجارت آزاد که باعث از میان تعرفه ها و تسهیل صادرات بین اتحادیه اروپا و آمریکا می شود 
تاکنون با مخالفت تعدادی از کشورهای اروپایی روبه رو بود که گمان می کردند با اجرایی شدن 
این معامله بس��یاری از مشاغل موجود در کشورش��ان از بین می رود. بااین وجود دولت اوباما 
به صورت جدی در حال پیگیری اجرایی ش��دن این معامله بود. ازاین پس به نظر می رس��د با 
توجه به مخالفت صریح ترامپ با این نوع قراردادها، نتوان به اجرایی شدن امیدوار بود. این در 
حالیست که کانادا و اتحادیه اروپا در هفته گذشته به تفاهم برای اجرایی کردن این قرارداد با 
نام CETA رسیدند. این مسئله سبب می شود همسایه شمالی آمریکا اقتصاد بهتری نسبت 
به این کشور پیدا کند و تعامل های تجاری این کشور با اتحادیه اروپا احتمااًل تأثیری منفی بر 

اقتصاد آمریکا خواهد داشت.

  افسانه دیوار حائل
یکی از جالب توجه ترین و مهم ترین وعده های ترامپ در دوران انتخابات ریاست جمهوری اش، 
کش��یدن دیوار حائل در مرز امریکا و مکزیک بود؛ وعده ای که از همان ابتدا مخالفان زیادی 
داش��ت و باعث ایجاد س��روصدای زیادی در دو کشور همسایه ش��د. این برنامه که به گفته 
ترامپ قرار اس��ت هزینه آن را دولت مکزیک بپردازد، باعث ش��د که ارز مکزیک در دوران 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با نوسانات زیادی همراه باشد. در روزهایی که نظرسنجی ها 
از پیروزی کلینتون حکایت داشت، ارزش پزوی مکزیک باال می رفت و در روزهای دیگر که 
ترامپ در نظرسنجی ها از کلینتون پیشی می گرفت، ارزش پول ملی این کشور به شدت پایین 
می رفت. در روز اعالم نتایج انتخابات نیز ارزش پول ملی مکزیک به پایین ترین میزان خود 
رس��ید و این مسئله به جایی ختم شد که رسانه ها مکزیک را بزرگ ترین بازنده این انتخابات 
دانستند. مکزیک در شرایطی انتخابات را به تندروهای جمهوری خواه باخت، که ترامپ قبل 
از برگزاری انتخابات، سفری به مکزیک داشت و هر دو طرف این سفر را بسیار خوب ارزیابی 
کردند. بااین حال رئیس جمهور منتخب ایاالت متحده بعد از بازگش��ت از این سفر اعالم کرد 
که مکزیک خود باید هزینه ایجاد دیوار حائل را بپردازد که این مسئله به خشم رئیس جمهور 
مکزیک و مردم این کش��ور منتهی ش��د و دولت مکزیک اعالم کرد که به هیچ وجه چنین 
هزینه ای را قبول نمی کند. اما چرا ترامپ معتقد است که باید در مرز مکزیک و آمریکا دیوار 
حائل نصب ش��ود؟ او در سخنرانی های تبلیغاتی خود بارها به این موضوع اشاره کرده بود که 
حاصل نزدیکی و همسایگی مکزیک با آمریکا چیزی جز ورود مواد مخدر، خشونت و درگیری 
و درعین حال مهاجرت های غیرقانونی نیست. او مهاجران مکزیکی و التین تبار را متجاوز به 
عنف، دالل مواد مخدر و آدم کش خواند که با مهاجرت غیرقانونی به آمریکا شغل های موجود 

را از دست آمریکایی ها می گیرند و اقتصاد این کشور را با بحران مواجه می سازند.
اما آیا برنامه ساخت دیوار حائل بعد از ریاست جمهوری ترامپ نیز پیگیری خواهد شد؟ این 
مس��ئله ایست که بس��یاری از کارشناسان معتقدند اصاًل به وقوع نخواهد پیوست چراکه هم 
دولت مکزیک اعالم کرده هزینه این کار را نمی پردازد و هم جمهوری خواهان در کنگره نیز 
با آن مخالفت دارند و به دلیل هزینه باالی آن و همچنین آسیب دیدن وجهه آمریکا به نظر 

می رسد اجازه ندهند ترامپ آن را انجام دهد.
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گمانه زنی ها درباره کابینه ترامپ
پس از پیروزی شگفت انگیز 

منصور براتی
 گروه بین الملل 

دونال�د »دونال�د ترامپ«، در 
انتخابات ریاس�ت جمهوری 
آمریکا، رسانه های جهان که 
مدتی حی�رت زده باقی مان�ده بودند، گمانه زنی درب�اره ترکیب 
احتمالی کابینه وی را آغاز کرده اند؛ پست هایی نظیر مشاور امنیت 
ملی، دادس�تانی کل، وزارت خارجه، وزارت خزانه داری، وزارت 
دفاع و وزارت انرژی بیش�تر موردبررسی رس�انه ها قرارگرفته  
اس�ت. اکن�ون رس�انه ها در ح�ال گمانه زن�ی درب�اره ش�دت 

محافظه کاری اعضای این کابینه هستند.

  وزارت خارجه
تقریباً مهم ترین پس��ت در کابینه آمریکا پس از ریاست جمهوری و معاون 
رئیس جمهور، وزیر امور خارجه است؛ از یکسو نشان دهنده اهداف دیپلماتیک 
کشور و از سوی دیگر روش هایی است که برای دستیابی به آن اهداف درپیش 
گرفته خواهد شد؛ پایگاه تحلیلی پولیتیکو در پیش بینی خود سه نفر را دارای 
بیشترین شانس برای تصدی این مقام در کابینه دونالد ترامپ معرفی کرده 
است که ویژگی مشترک آن ها نومحافظه کاری شدید است: نیوت گینگریچ، 
رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا و یکی از نخستین حامیان ترامپ در 
میان جمهوری خواهان بود؛ گینگریچ که به جنگ طلبی معروف است، مغز 
متفکر جمهوری خواهان در پیروزی بر دموکرات ها در انتخابات و در دست 
گرفتن کنترل مجلس نمایندگان در سال 1994 به شمار می آید. گینگریچ 73 
سال دارد و پیش تر به عنوان نماینده ایالت جرجیا توانسته بود ریاست مجلس 
نمایندگان را بر عهده بگیرد؛ اما به دلیل مسائل اخالقی مجبور به کناره گیری 
از سمت خود شد. او در سال 2011 نامزد حزب جمهوری خواه برای تصدی 
ریاست جمهوری آمریکا بود که درنهایت در انتخابات درون حزبی شکست 
خورد. گینگریچ از مخالفان سرس��خت توافق هس��ته ای با ایران است و با 
گروهک تروریستی مجاهدین خلق روابط نزدیکی دارد. البته گفته می شود 
که گینگریچ اعالم کرده به سمت بازرس کلی آمریکا عالقه دارد. همچنین 
رسانه های آمریکایی اعالم کردند که گینگریچ به ترامپ گفت که می خواهد 
به عنوان مشاور ارشد و با اختیار ویژه برای بررسی بوروکراسی فدرال فعالیت 

کرده و برای مثال نمونه های اس��راف، کاله برداری و سوءاستفاده را کشف 
کند. از سناتور »باب کورکر« جمهوری خواه ایالت تنسی که در حال حاضر 
ریاست کمیته روابط خارجی س��نا نیز به عنوان دیگر گزینه احتمالی برای 
تصدی وزارت خارجه در دولت ترامپ یاد می ش��ود؛ کورکر پیش تر اعالم 
کرده بود که پیشنهاد تصدی وزارت خارجه را با جدیت بررسی خواهد کرد. 
وب سایت هیل نیز از کورکر به عنوان برجسته ترین کاندیدای این پست نام 
می برد. ترامپ همچنین به »جان بولتون«، سفیر سابق آمریکا در سازمان 
ملل، نیز گوشه چشمی دارد. بولتون نیز که به جنگ طلبی شهره است روابط 
بس��یار خوبی با البی آیپک و عربستان سعودی دارد؛ در این میان اما بیشتر 
رسانه ها شانس گینگریچ را برای احراز پست وزارت خارجه بیشتر دانسته اند.

  دادستانی کل:  پست دادستانی کل در آمریکا که در کشورهای دیگر با 
وزارت دادگستری متناظر است، ازاین جهت اهمیت دارد که رئیس این سازمان 
از یکسو به عنوان وکیل ارشد کابینه ایفای نقش می کند و از سوی دیگر ارتباط 

قوه مجریه و دستگاه قضایی را تنظیم می کند؛ »رودی جولیانی«، یکی از 
گزینه های موردعالقه ترامپ اس��ت که می توان از او برای تصدی پست 
دادستان کل نام برد. او در زمان حمالت یازده سپتامبر به برج های تجارت 
جهانی شهردار نیویورک بود. وی پیش تر دادستان نیویورک و نامزد ریاست 
جمهوری آمریکا در سال 2008 بود که در رقابت های مقدماتی )درون حزبی( 

پس از »جان مک کین« و »میت رامنی« سوم شد.

  وزارت دفاع:  »جف سشنز«، سناتور ایالت آالباما به عنوان ریاست جدید 
پنتاگون مطرح می ش��ود. این سناتور 69 ساله یکی از حامیان حمله آمریکا 
به عراق در س��ال 2003 بود، همان جنگی که ترامپ آن را »وحش��تناک و 
احمقانه« خوانده بود. سشنز در »کمیته خدمات نیروهای مسلح«، »کمیته 

قضایی« و »کمیته بودجه« سنا عضویت دارد.

  وزارت بازرگانی:  »کریس کریس��تی« که 74 س��اله دارد، فرماندار 

نیوجرسی و نامزد حزب جمهوری خواهان برای تصدی ریاست جمهوری 
آمریکا در این دوره بود. او پس از انحالل کمپین انتخاباتیش به صف حامیان 
ترامپ پیوست و نامش برای سمت های متعددی ازجمله وزارت بازرگانی در 

دولت ترامپ مطرح است.

  مشاور امنیت ملی:  »مایکل فلین«، سپهبد بازنشسته نیروی زمینی 
ارتش آمریکا است. او به ترامپ که از رفتن به سربازی شانه خالی کرده بود 
کمک کرد با سربازان کهنه کار آمریکایی ارتباط برقرار کند. او مدعی است در 
سال های 2012 تا 2014 به دلیل دیدگاه های ضدافراط گرایانه خود مجبور 
به کناره گیری از سمت ریاست آژانس اطالعات دفاعی شد. او در طول کارزار 
انتخاباتی ترامپ به دولت اوباما برای نگرشش درباره داعش حمله کرده بود. از 
وی به عنوان جدی ترین کاندیدای پست مشاور امنیت ملی نام برده می شود.

  وزارت انرژی:  »س��ارا پیلین«، فرماندار س��ابق ایالت آالسکا که در 
سال 2008 نامزد معاونت ریاس��ت جمهوری بود نیز از حامیان سرسخت 
دونالد ترامپ در انتخابات بش��مار می رفت. پیش بینی ها حاکی از آن است 
که او نیز در کابینه رئیس جمهور جدید ایاالت متحده آمریکا جایگاهی ویژه 
به خصوص در امور مربوط به انرژی داشته باشد. پیش تر دونالد ترامپ از او 
به عنوان »محافظه کاری قابل اعتماد« یاد کرده بود که »کارنامه ای درخشان 
در زمینه اداره دولت با مخارج کم دارد و به شدت مخالف سقط جنین و معتقد 
به کوچک بودن دولت اس��ت«. برخی رس��انه معتقدند پلین به عنوان وزیر 

انرژی معرفی خواهد شد.

  وزارت خزانه داری:  ترامپ ش��خصاً از »استیون موچین«، بانکدار و 
مدیر امور مالی 54 س��اله کارزار خود برای تصدی پست وزارت خزانه داری 
نام برده اس��ت. بااین وجود، مشخص نیس��ت حامیان عوام گرای ترامپ از 
ایده س��پردن اهرم سیاس��ت های مالیاتی ملی به فردی چون موچین که 
به وال استریت سرس��پردگی دارد، استقبال کنند. همچنین رسانه ها از »لو 
ایزنبرگ« برای وزارت بازرگانی نام می برند و گفته می شود »کلیان کانوی«، 
مدیر ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ نیز به عنوان مشاور کاخ سفید در دولت دونالد 

ترامپ برگزیده خواهد شد.


