ايران و جهان
٭ رهب��ر معظ��م انق�لاب در ديدار ش��اعران و
اس��تادان پارس��ي :بايد از فرص��ت عالقهمندي
مردم به ش��عر در جهت انتقال مفاهيم مورد نياز
جامعه به بهترين شكل استفاده كرد
٭ روحاني در ديدار رئيسجمهوري روسيه :تهران
ازسرمايهگذاريشركتهاوبخشخصوصيروسيه
استقبال ميكند
٭ سركوب تظاهرات روز قدس در غزه  4شهيد و
 620زخمي به همراه داشت
٭قاس��ميس��خنگوي وزارت خارجه:ب��اتوجه به
سابقه بدعهدي واشنگتن هيچ گفتوگويي در هيچ
زمينهاي با آمريكا متصور نيست
٭زنگن��هوزي��رنفت:توس��عه29مي��داننفتيبا
سرمايه مردم اجرا ميشود
٭ روس��يه :باقيماندههاي داعش در سوريه تحت
حمايت آمريكا هستند
٭  4+1به آمريكا در مورد تاثير معكوس تحريمها
بر فعاليتهاي اتمي ايران هشدار داد
٭ بش��ار اسد :برخالف ادعاي اسرائيل ،ايران هيچ
نيروي رزمي در سوريه ندارد
٭ اردكانيان وزير نيرو :تحريمها تاثيري بر صنعت
آب و برق ندارد
٭ محسني اژهاي سخنگوي قوه قضاييه :هنوز موفق
به استرداد كامل اموال بابك زنجاني نشدهايم
٭ ش��مخاني دبير شوراي عالي امنيت ملي :حضور
مستشاري ايران در سوريه ادامه خواهد داشت
٭ رئيس كميسيون اروپا :قدرت مقاومت در برابر
آمريكا را داريم
٭ ارت��ش يمن :از امروز پايتخت امارات ديگر امن
نيست
٭يگانهايزرهيارتشتركيهباادعايمبارزهعليه
׳׳پ.ك.ك׳׳ وارد عمق خاك عراق شدند
٭ ش��ي چين پينگ رئيسجمه��ور چين ،در پيامي
آش��كار به غرب ،مدال دوس��تي چين را بر گردن
پوتين انداخت
٭ واش��نگتن :آماده ارائه تضمينهاي امنيتي به كره
شمالي هستيم
٭ روس��يه و پاكستان براي ساخت خط لوله انتقال
گاز به توافق  10ميليارد دالري رسيدند
٭ روزنامه راي اليوم :س��ودان به زودي با ׳׳انقالب
گرسنگان׳׳ مواجه ميشود
٭ آنكارا ،واشنگتن را به تعطيلي پايگاه ׳׳اينجرليك׳׳
تركيه تهديد كرد
٭ در پي اس��تعفاي نخس��ت وزي��ر ،دولت موقت
پاكستان كار خود را آغاز كرد
٭ اوضاع اقتصادي كره ش��مالي اش��ك رهبر كره
شمالي را درآورد
٭ كي روش س��رمربي تيم مل��ي فوتبال ايران :تا
آخرين لحظه براي برد ميجنگيم
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از جهان سياست

کره جنوبی ،برنده جنگ ترامپ و اون
رضا كيان

مالقات رئيس جمهور آمريكا و رهبر كره ش��مالي در س��نگاپور به مهمترين خبر روز تبديل ش��ده است.با اين
ح��ال ترام��پ ظرفیت اذعان به ناکامی در تعامل با کره ش��مالی را ندارد .دولت وی نیز هیچ گزینه جایگزینی
ارائه نکرده است ،مگر وانمود کند که مذاکرات با ییونگ یانگ به شکل دلخواه پیش میرود .رویکرد چندماه
گذشته دونالد ترامپ در برابر شبه جزیره کره ،درامی است که در چند پرده اتفاق افتاده است.
در پرده اول ،ترامپ ناگهان و شتابزده موافقت کرد که با ׳׳کیم جونگ اون׳׳ رهبر کره شمالی دیدار کند .شاید
او خبر نداشت که دولت کره شمالی ،دهههاست که به دنبال چنین دیداری میان رهبر این کشور با یک رییس
جمهوری از آمریکا است .ترامپ وانمود کرد که وی یک امتیاز بزرگ به دست آورده است!
در پرده دوم ،ترامپ آرام آرام متوجه میش��ود که فريب خورده اس��ت .برای اینکه ثابت کند که یک برنده
اس��ت نه یک احمق ،ش��روع به تبلیغ و بزرگنمایی درباره این نشس��ت میکند و مژده میدهد که غیرهسته ای
ش��دنکرهش��مالی،دردس��ترساوست.درپردهسوم،کرهشمالیبیانیهایمنتشرمیکندوخیاالتترامپرا
برهم میزند .نه ،آنها غیرهس��ته ای نمی ش��وند و تازه این ترامپ اس��ت که باید به دنبال پیونگ یانگ حرکت
کند؛ اگر ترامپ میخواهد نشست با رهبری کره شمالی به نتيجه برسد  ،باید تمرینهای نظامی آمریکا -کره
جنوبی را لغو کند .اکنون در پرده چهارم هستیم و پرده پنجم هنوز باید نوشته شود.

رقیب اتمی در گوشه رینگ!
دولت ترامپ هفته گذش��ته در تکاپوی واکنش به
شرمس��اری پرده سوم بود و انکار میکرد که اتفاق
ناخوشایندی افتاده باشد .ترامپ در تمامی دوران
زندگی نیز ،همین گونه با شکس��تها برخورد کرده و
ت.
شکست را به عنوان پیروزی جا زده اس 
درسال ۱۹۹۵میالدی ،وی هتل پالزا را  ۷۵میلیون
کمتر از مبلغی فروخت که هش��ت س��ال پیش��تر
خری��ده بود .در آن زمان ترامپ به نقطه هدف وام

دهندگانی تبدیل شد که عملًا کنترل هر آنچه را كه
از دارای��ی هایش پس از ۱۹۹۰مانده بود در اختیار
داش��تند .هنگامی که به طور کامل ورشکسته شد،
هتل را واگ��ذار اما اعالم کرد :خریدار را گوش��ه
رینگ گذاشتم و یک معامله بزرگ انجام دادم!
احتمالًا باید انتظار داشته باشیم که معامله هتل پالزا،
ب��رای دیدار ترامپ -کیم نیز تکرار ش��ود .׳׳مایک
پمپئو׳׳ وزیرخارجه آمریکا خواستار (غیرهسته ای
شدن کامل ،راس��تی آزمایی و بازگشت ناپذیری)
کره شمالی شده است ،اما به نظر میرسد که چنین

مجارستان به دنبال اروپاي نوين

نخست وزير مجارستان ويکتور اوربان ،بار ديگر گرد و خاک به پا کرده است .چهار سال پيش او به منتقدان
خود توپيد که در حال ساخت دموکراسي غيرليبرال است و اين ماه تاکيد خود را بيشتر کرد و از رهبران اروپايي
خواست که اعتراف کنند دموکراسي ليبرال مرده است و بايد دست از تالش براي احياي آن برداشت.

اوربان در عوض آنها را ترغيب کرد تا به دموکراسي
جديد بر اس��اس اصول مسيحي روي بياورند .او در
ماه ژانويه در پارلمان مجارستان گفت :׳׳دموکراسي
ليب��رال ديگر قادر به حف��ظ کرامت مردم ،آزادي،
تضمي��ن امنيت فيزيکي يا حفظ فرهنگ مس��يحي
نيس��ت .بعضي در اروپا هنوز روي آن کار ميکنند
چ��را که معتقدند ميت��وان آن را احيا کرد ،اما آنها
نميفهمند که اين ساختار به کلي معيوب است چرا
که جهان تغيير کرده است.׳׳
واکنش اوربان ،جايگزين کردن کش��تي شکس��ته
دموکراس��ي ليبرال با دموکراسي مسيحي قرن 21
اس��ت .به داليل زيادي ،اوربان اين شايس��تگي را
دارد تا به او توجه ش��ود چرا ک��ه او بازي بزرگي را
شروع کرده اس��ت که ميتواند به کلي مسير اروپا
را تغيير دهد .او با پيروزي ديگري که در انتخابات
به دس��ت آورد جاي��گاه خود را محکمت��ر کرده و
رأيهاي بيش��تري نس��بت به مخالفانش دس��ت
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پي��دا کرد .او آنگال م��رکل صدراعظم آلمان را در
بحثهاي فلس��في مربوط به مهاجرت شکست داد.
همچنين کاري کرد که جورج س��وروس ميلياردر
چپ آمريكايي اعالم کند که س��ازمان غيردولتي
خود را در مجارستان جمع خواهد کرد.
مهمتر از همه اينها زير سوال بردن ارزشهايي است
ک��ه قاره با آن مواجه اس��ت .قاره اروپا بر اس��اس
فرهنگي مس��يحي بنا نهاده ش��ده که کم و بيش در
تمام کش��ورهاي اروپايي تعريف يکساني دارد .در
نقاشي ،موسيقي وجشنها حکمت عاميانه آنها تکرار
شده است .به عنوان مثال پرتغال و فنالند بسيار از
هم دور هس��تند ،اما يک نوع گراميداش��ت اخالق
مسيحي در دي اناي هر دوي آنها وجود دارد.
همانطور که اروپا درحال تهي ش��دن از مسيحيت
اس��ت و به سمت ارزش��هاي آزاد حرکت ميکند،
ب��ه اين ترتيب حف��ظ نهادهاي فراملي س��خت تر
ميش��ود و کدهايي از نفرت نسبت به برخي قوانين

