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هشدار رئیس جمهور چین نسبت 
به شکل گیری جنگ سرد جدید

رئیس جمهــور چیــن در ســخنرانی در 
کنفرانس مجازی مجمع جهانی اقتصاد تحت 
عنوان دستور کار داووس هشدار داد یک جنگ 
سرد جدید ممکن است تبدیل به یک جنگ داع 
شود و باید از آن اجتناب کرد. به گزارش ایسنا 
آکسیوس، شی جینپینگ، رئیس جمهور چین 
اشاره مستقیمی به تنشــهای آمریکا و چین 
نکرد اما زیرمتن آن مشخص است. این اولین 
اظهارات او خطاب به مخاطبان بین المللی از 
زمان آغاز ریاست جمهوری جو بایدن بودند، 
در حالی که دولت بایدن پیشتر با تصمیم دولت 
دونالد ترامپ درخصــوص متهم کردن چین 
به ارتکاب نسل کشــی علیه مسلمانان اویغور 
موافق بوده و نســبت به تهاجم چین به تایوان 
نیز هشــدار صادر کرده است. شی جینپینگ 
اظهار کرد: ما باید به اختالفات احترام گذاشته 
و آنها را رفع کنیم، از مداخلــه در امور داخلی 
کشورهای دیگر اجتناب کنیم و اختالفات را 
از طریق مشــورت و گفتگو حل کنیم. تاریخ و 
واقعیت بارها روشن ســاخته که رویکرد غلط 
تقابل و ستیز چه در شکل جنگ سرد، جنگ 
داغ، جنگ تجاری یا جنگ تکنولوژی در عمل 
به منفعت همه کشورها آســیب خواهد زد و 

بهبود همه را تضعیف خواهد کرد.
رئیس جمهــور چین همچنیــن به طرح 
یک رویکــرد چهار مرحله ای بــرای تضمین 
خروج قدرتمندتر جهان از بحران کووید-۱۹ 
پرداخت. این شــامل یک هماهنگی سیاست 
اقتصاد کالن، اجتناب از غرور، تعصب و نفرت به 
نفع همزیستی مسالمت آمیز، کاهش نابرابری 
جهانی، و تقویت نهادهــای جهانی در زمینه 
مسائلی همچون ســالمت عمومی و تغییرات 
آب و هوایی است. شی جینپینگ در طول این 
سخنرانی مکررا به اهمیت همکاری بین المللی 
در زمینه تقریبا هر مساله بجز مسائلی همچون 
حقوق بشــر، کــه او آن را امــور داخلی تلقی 
می کند پرداخــت. رئیس جمهــور چین در 
سخنرانی اش تاکید کرد که چندجانبه گرایی 
باید شامل همه باشــد نه اینکه به حلقه های 

کوچک واگذار شود. 

این در حالی اســت که از نظــر بایدن این 
مبتنی بر ائتالفها است. شی جینپینگ به طور 
خاص با ایده اعمال تحریمها یا تالش برای انزوا 
ســازی مخالفت کرد. او در عین حال هشدار 
داد که نباید اجازه داد که همه گیری بیماری 
موجب تســریع جداســازی یا تغییر مســیر 

زنجیره های تامینی شود.
او تاکید کــرد: ما باید از رقابــت عادالنه از 
طریق رقابت با یکدیگر در یک زمین رقابت و نه 
کوبیدن یکدیگر در یک میدان کشتی، حمایت 
کنیم. به گزارش تلگراف رئیس جمهور چین 
هم چنین از بایدن خواســت به جنگ تجاری 
واشنگتن علیه پکن پایان دهد. شی جینپینگ 
در این سخنرانی تلویحا به رهبر جدید آمریکا 
پیام داد که موضع خصمانــه دونالد ترامپ را 
کنار بگذارد. او گفت: ایجاد محافل کوچک یا 
آغاز کردن یک جنگ ســرد جدید، رد کردن، 
تهدید کردن یا مرعوب کــردن دیگران تنها 
جهان را به تفرقه خواهند کشاند. هر چند که 
شی جینپینگ در سخنرانی خود نامی از بایدن 
یا ترامپ نبرد اما مشخصاً اظهارنظرهای او به 
روابط خصمانه ای که بیــن آمریکا و چین در 
زمان سالهای ریاست جمهوری ترامپ ایجاد 
شد، اشاره داشت. هر چند که بایدن وعده پایان 
دادن به رویکرد انزواطلبانه ترامپ در قبال پکن 
را داده اما خود او هم گفته که آمریکا باید نسبت 
به چین سرســخت باشــد و پکن را به دزدی 
مالکیت معنوی و دادن یارانه های غیرعادالنه 
به صادرکننده های دولتی متهم کرده اســت. 
شی جینپینگ تاکید کرد، چین نه درس یاد 
دادن به آن و نه تحریم ها به بهانه سوابق حقوق 
بشری اش یا سیاستهای تجاری را نمی پذیرد. 
او ابراز اطمینــان کرد که جهان ســرانجام از 
بحران همه گیری کوویــد ۱۹ که آن را درگیر 
بدترین رکود از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون 
ساخته خارج شود. او همچنین در صحبتی که 
دیدگاهش را نسبت به جایگاه جدید چین در 
نظم جهانی مطرح کرد، گفت: جهان به وضعی 

که در گذشته داشت برنخواهد گشت.

جهاننما

فرشاد گلزاری

 امــروز )27 ژانویــه( دقیقــاً یک 
هفته می شــود کــه »جــو بایدن«، 
رئیس جمهــوری جدیــد آمریکا کار 
خود را شــروع کــرده اســت. هفته 
گذشته همین موقع )20 ژانویه( تمام 
رسانه های دنیا آماده می شدند تا شاهد 
مراسم تحلیف مشاور سابق باراک اوباما 
در بالکن غربی ساختمان کنگره آمریکا 

باشند. 
بســیاری از مقامات سراسر دنیا به 
آمریکا دعوت شدند و طیف عظیمی از 
نیروهای گارد ملی آمریکا، خیابان های 
واشنگتن را ُقُرق کرده بودند. بسیاری 
معتقد بودند که اتفاق خاصی در خالل 
برگزاری مراســم تحلیــف بایدن رخ 
خواهد داد ولی به هــر ترتیب، رئیس 
جمهوری جدید آمریکا تنها ساعاتی 
پس از خــروج »دونالد ترامپ« از اتاق 
بیضی، وارد کاخ ســفید شد. در همان 
بدو ورود شــاهد آن بودیم که بایدن 
حدود ۱7 فرمان اجرایی صادر کرد. از 
برداشتن محدودیت سفر شهروندان 

کشورهای عمدتاً مسلمان مانند ایران تا 
بازگشت به پیمان آب و هوایی پاریس، 
در این فرامین اجرایی گنجانده شده 
بودند. بســیاری معتقدند که این کاِر 
بایدن یک نوع اقدام ســمبلیک است 
اما در مقابل عــده ای دیگر می گویند 
که او با ایــن کار به دنبال آن اســت تا 
در لحظات اول بتواند آثاِر فرمان های 
مخــرب ترامپ را کم کنــد. به عنوان 
مثال توقف ســاخت دیوار مکزیک در 
مرز میان آمریکا و مکزیک بدون تردید 
می تواند بودجه ای که برای ســاخت 
آن کنار گذاشته شده بود را به مسائل 
دیگری مانند مقابله بــا پاندمی کرونا 

اختصاص دهد. 
به هر ترتیب این اقدام ها در دقایق 
اول ورود بایدن به کاخ ســفید بسیار 
مهم و حائز اهمیت بود اما آنچه که در 
این بین بسیار مهم تر قلمداد می شود، 
دو اقدام بایدن با محوریت عربســتان 
ســعودی بود. نخســتین اقدام که به 
نوعی ترس را در دل محمد بن سلمان، 
ولیعهد عربستان ســعودی انداخت، 
دستور رئیس کمیته اطالعات مجلس 
نماینــدگان آمریکا بود. آدام شــف، 
رئیس این کمیتــه از آوریل هینس، 

مدیر اطالعات ملی آمریکا خواست تا 
گزارش مربوط به قتل جمال  خاشقجی، 
مقاله نویس روزنامه واشنگتن پســت 
را در ســال 20۱8 میــالدی از حالت 
طبقه بندی خارج کند. این اقدام بدون 
شــک اولین اقداِم امنیتی و سیاسی 
دموکرات های تازه وارد به کاخ سفید 
بود که به  سرعت به بمب خبری تبدیل 
شد؛ چراکه از زمان پیروزی بایدن در 
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا، 
تمــام تحلیلگران به صــورت مجزا و 
مســتقل اعالم کرده اند کــه با آمدن 
بایدن به کاخ سفید ولیعهد عربستان 

با چالش های جدی روبرو خواهد شد.
اما اقدام دوم، بازبینی در مورد قرار 
دادن نام انصاراهلل یمن در فهرســت 
گروه های تروریســتی از سوی ترامپ 
و تیمش بود. خبر این بازنگری حدوداً 
جمعه هفته گذشــته اعالم شد ولی 
جالب اینجاست که وزارت خزانه داری 
آمریکا دوشنبه شب مجوز معامالت و 
تراکنش های مالی با جنبش انصاراهلل 
یمن را تا تاریــخ 2۶ فوریه صادر کرد. 
بر این اســاس تمامی تبادالت مالی با 
انصاراهلل یمن برای یک ماه و تا بازنگری 
دقیق تحریم های اعمالی توسط دونالد 

ترامپ آزاد اعالم شــد. این دو اتفاق به 
خوبی نشــان می دهد که تیم بایدن و 
به صورت کلی دموکرات های ســاکن 
کاخ ســفید نیامده به دنبــال تهدید 

ولیعهد سعودی هستند. 
همه به یاد دارند کــه پس از اعالم 
خبر قتل جمال خاشقجی در استانبول 
و افشــای اطالعاتی که نشان می داد 
ولیعهد عربســتان در ایــن پرونده به 
صورت مستقیم دســتور قتل را صادر 
کرده، جو بایدن که آن هنگام صرفاً یک 
بیننده و یک فعاِل سیاسی بود، محمد 
بن سلمان را »اراذل و اوباش« خطاب 
کرد. آن زمان هیچکس فکر نمی کرد 

که ترامپ با این همه ســر و صدا قرار 
است نامش در فهرست روسای جمهور 
یک دوره ای آمریکا ثبت شود و بایدن 
جای او را بگیرد، اما حاال که این اتفاق 
رخ داده، اخباری منتشــر شــده که 
درون مایة  آن حکایت از طرح براندازی 

ولیعهد سعودی دارد! 
کودتا علیه خودکامه

روز گذشته )سه شنبه( پایگاه خبری 
ســعودی لیکس با انتشار یک سناریو 
اعالم کرد که یک تاجر لبنانی در تماس 
با افسران سازمان سیا و مالقات با آنها 
گفته است که فرســتادگان چندین 
تن از شــاهزاده های سعودی مخالِف 
محمد بن سلمان با او دیدار کرده اند و 
می خواهند بدانند که موضع  احتمالی 
دولت بایدن دربــاره توطئه ای برای 

سرنگونی ولیعهد سعودی چیست. 
به عبارتی دیگر منبــع اطالعاتی 
سازمان سیا در بیروت به افسران سیا 
پیام مخالفان ولیعهد عربستان مبنی بر 
اعالم آمادگی برای ترتیب یک کودتای 
هدفمند علیه او در عربستان و خصوصاً 
در دربار سعودی با حمایت کاخ سفید 
را ابالغ کرد. این مساله اگرچه فعاًل در 
حد یک گمانه زنی باقی مانده اســت 
اما به حــدی در افکار عمومی ســر و 
صدا کرده که حتی ولیعهد عربستان 
هم در جریان این موضوع قرار گرفته 
است. آنچه در این میان باید موردتوجه 
قرار داد این است که گستردگی منابع 
اطالعاتی سازمان ســیا در دنیا بدون 
تردید نظیر نــدارد، ولی ســیا صرفاً 
نمی تواند در چنین قضایایی که بحث 
کودتای داخلی مطرح می شــود، در 
کمترین زمــان تصمیم گیری و حتی 

اجرا کند.
 این در حالیست که جو بایدن فقط 
یک هفته اســت که وارد کاخ ســفید 
شده و با کوهی از آوار و خرابی های به 
جا مانده از ترامپ روبرو است. ازاین رو 
اینکه ما بگوییم سیا در حال طرح ریزی 
این کودتا علیه بن سلمان است، قدری 
واقعی نیســت اما نکات مهمی در این 

راستا وجود دارد. 
اولین نکته این اســت کــه تایید 
اطالعات مذکور از ســوی ســیا به ما 
می فهمانــد که شــاهزادگان زیادی 
در عربســتان منتظر چنیــن روزی 
بودنــد. آنها به دنبال آن هســتند که 

با رفتن ترامپ، علیــه ولیعهد جوان 
کشورشان که بر همه شورید و هزاران 
تن از شاهزاده ها را به زندان انداخت قیام 
کنند و حاال با آمدن بایدن این فرصت را 

غنیمت شمرده اند. 
نکته دوم این اســت کــه اقدامات 
بایدن در پرونده یمن و خاشــقجی به 
نوعی نشــان می دهد که بایدن فعاًل 
به دنبــال بازنگری در روابــط خود با 
عربستان سعودی است. توجه داشته 
باشید که دموکرات ها قویاً معتقدند که 
ولیعهد عربســتان سعودی نمی تواند 
منافع ایاالت متحــده را در منطقه و 
عربستان به صورتی که درگیری پیش 

نیاید، تامین کند.
 به عنوان نمونه استفاده کورکورانه 
محمد بن سلمان از مهمات آمریکایی 
علیه غیرنظامیان یمن موجب شــد تا 
کمپین بایدن به محدود کردن فروش 
تسلیحات به عربستان به عنوان بخشی 
از ارزیابی کلی در روابط واشــنگتن - 

ریاض متعهد شود. 
نکته ســوم این اســت که بایدن و 
اصوالً دموکرات ها به دنبال آن هستند 
تا بتوانند از روی کار آمدن طیف سنتی 
عربســتان مانند »محمد بن نایف« یا 
»احمد بن عبدالعزیز« که برادر پادشاه 
فعلی عربســتان به حســاب می آید، 
حمایت کنند. این در حالیســت که 
لحظاتی پس از اعالم خبــر کودتای 
احتمالی علیه بن سلمان توسط سیا، 
فعال توئیتری عربســتان معروف به 
»مجتهــد« تاکید کرد کــه ولیعهد 
عربســتان و دونالد ترامــپ از طریق 
یک خــط داغ )Hot Line( با هم در 
طول چهار سال اخیر در تماس بودند 
و بن ســلمان برای مانــدن در قدرت، 
میلیاردها دالر پول هزینه کرده است! 

اخبار ضد و نقیض حکایت از طرح سازمان سیا برای برکناری محمد بن سلمان دارد؛

تدارک کودتا علیه ولیعهد با محوریت شاهزادگان سعودی
دموکرات ها به دنبال آن 

هستند تا از روی کار آمدن 
طیف سنتی عربستان مانند 

»محمد بن نایف« یا »احمد 
بن عبدالعزیز« که برادر 

پادشاه فعلی عربستان به 
حساب می آید، حمایت 

کنند؛ اما این موضوع فعاًل 
جنبه عملیاتی ندارد

شاهزادگان سعودی به 
دنبال آن هستند که با 

رفتن ترامپ، علیه ولیعهد 
جوان کشورشان که بر 

همه شورید و هزاران تن 
از شاهزاده ها را به زندان 

انداخت، قیام کنند و حاال با 
آمدن بایدن این فرصت را 

غنیمت شمرده اند

ده ها هزار کشــاورز هندی روز گذشته )سه شــنبه( در اعتراض به اصالحات جنجالی کشــاورزی، کاروانی از 
تراکتورهای مزین به پرچم  هند را در حومه دهلی نو به حرکت درآوردند. به گزارش رویترز، کشــاورزان عصبانی از 
قوانینی که آنها را کمک به خریداران خصوصی و بزرگ به بهای قربانی کردن تولیدکنندگان می دانند، حدود دو ماه 
است که در حومه دهلی نو کمپ زده اند. هزاران تن دیگر سوار بر تراکتورهای مزین به پرچم های هند و اتحادیه های 
کشــاورزی از چند روز پیش از برگزاری این راهپیمایــی از ایالت های اطراف به 
نزدیکی مرز دهلی آمده بودند؛ راهپیمایی اعتراضی که طبق برنامه ریزی های انجام 
شده مصادف با جشن روز جمهوری برگزار شده است. یکی از این کشاورزان گفت: 
اگر ما زمین های کشاورزی مان را از دست دهیم، چگونه زنده بمانیم؟ زمانیکه این 
کشاورزان موانع مجتمع تاریخی رد فورت در دهلی را شکسته و وارد منطقه شدند، 

پلیس با شلیک گاز اشک آور آنها را متفرق کرد.

جلســه اول از دور پنجم مذاکرات کمیته قانون اساسی ســوریه در ژنو که بر اصول اصلی قانون اساسی متمرکز 
بود، به پایان رسید. به گزارش آناتولی، جلســه اول دور پنجم مذاکرات کمیته قانون اساسی سوریه با نظارت گی یر 
پدرسن، فرستاده ســازمان ملل به ســوریه در ژنو درحالی به پایان رســید که هیچ کدام از طرف ها بیانیه ای صادر 
نکردند. منابع آگاه اعالم کردند، نشســت های روز اول درباره اصول اصلی قانون اساســی بــود و در فضای آرامی 
برگزار شد. دوشنبه فعالیت های دور پنجم نشســت های کمیته قانون اساسی 
ســوریه در دفتر ســازمان ملل در ژنو با حضور هیئت کوچک مســئول تدوین 
قانون اساســی که شــامل ۴۵عضو از نظام ســوریه، مخالفان و شخصیت های 
مدنی و مستقل است، آغاز شد. اداره جلســات را احمد الکزبری از هیأت دمشق 
 و »هادی البحــره« از هیــأت مخالفان برعهــده دارند. دور پنجــم مذاکرات 

تا جمعه ادامه خواهد داشت.

برگزاری دور پنجم مذاکرات قانون اساسی سوریه در ژنواعتراض تراکتوری کشاورزان هند به خشونت کشیده شد

هلند شاهد ســومین شــب ناآرامی و اعتراض به 
مقررات منع رفت وآمد شــبانه به منظــور جلوگیری 
از شــیوع کرونا بود که در نتیجه آن دســتکم 70 نفر 
بازداشت شــدند. به گزارش رویترز، این اعتراض ها از 
روز شنبه در سراسر هلند آغاز شد که با تصمیم دولت 
برای اجرای منع رفت وآمد شبانه برای مقابله با کرونا 
ارتباط داشت. اما به نظر می رسد ادامه تخریب و وقایع 
دیگر در شــهرهای مختلف هلند انگیــزه ای دیگری 
به خود گرفته اســت، نظر به اینکه معترضان اکثرا در 
ســنین نوجوانی هســتند. نیروهای امنیتی در شهر 
روتردام برای متفرق کردن معترضان از ماشــین های 
آب پاش استفاده کردند و در شــهر هارلم نیز به طرف 
جمعیت معترض گاز اشک آور شلیک شد. مارک روته، 
نخست وزیر هلند اعتراض و شورش در این کشور را که 
در جریان آن معترضان به پلیس حمله کردند، محکوم 

کرد. مقررات منــع رفت وآمد برای اولیــن بار از زمان 
جنگ جهانی دوم در هلند اعمال شــده است، پس از 
آنکه انستیتو ملی ســالمت هلند در مورد موج جدید 
ابتال به کرونا به واســطه شــیوع گونه جدید و جهش 
یافته ویروس در انگلیس هشدار داد و حال آنکه موارد 
 جدید ابتال به کرونا در این کشور طی هفته های اخیر 

کاهش یافته است.

منابع از زخمی شــدن بیش از ۳0 تــن در درگیری 
میان نیروهــای امنیتی لبنــان و معترضان در شــهر 
طرابلس خبر دادند. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، 
معترضان لبنانی در طرابلس که علیه قرنطینه و بحران 
اقتصادی تجمع کرده بودند به سمت نیروهای امنیتی 
و ساختمان دولتی سنگ پرتاب کردند. نیروهای امنیتی 
با گاز اشک آور و گلوله پالســتیکی برای متفرق کردن 
معترضان تالش کردند. صلیب سرخ لبنان اعالم کرد که 
بیش از ۳0 تن در اعتراضات زخمی شدند که شش تن از 
آن ها به بیمارستان منتقل شدند. به گفته منابع ساکنان 
طرابلس به قرنطینه پایبند نیستند و بازارها باز هستند 
برای همین نیروهای امنیتی مجبور به مداخله شده اند. 
پنجشنبه دولت لبنان قرنطینه کامل را تا هشت فوریه 
برای مقابله با کرونا تمدید کرد. عالوه بر طرابلس در بیروت 
نیز معترضان علیه قرنطینه و بحران اقتصادی تجمع کرده 

و طبقه سیاسی را مسئول فروپاشــی اقتصاد دانستند. 
شهر صیدا نیز شــاهد اعتراضات مشــابهی بود. یکی از 
شــرکت کنندگان در اعتراضات از تصمیمات مقامات و 
سیاست هایشان که لبنان را به اینجا کشانده، انتقاد کرد. 
وی گفت: قرنطینه به ضرر مردم فقیر و نیازمندان است. 
مسئوالن باید به وظایف خود در قبال مردم عمل کنند و 

جایگزین هایی را قرار دهند.

سومین شب اعتراض و ناآرامی در هلنداعتراضات در 3 شهر لبنان، 30 زخمی به جا گذاشت
خبرخبر


