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جهاننما

خطونشانکرهشمالی برای بایدن

کرهشمالیدیروز(یکشنبه)باصدورچندبیانیه
از ایاالت متحده و متحدانش در کرهجنوبی انتقاد
و تاکید کرد صحبتهای اخیر از سمت واشنگتن
اثباتیبرسیاستخصمانهآنهاونیازمندیکواکنش
مقتضیازسویپیونگیانگاست.بهگزارشرویترز،
این بیانیهها که در خبرگزاری دولتی کرهشــمالی
موسوم به کیسیانای منتشر شد ،پس از آن بود
که روز جمعه کاخ سفید گفت مقامهای آمریکایی
بعد از چند ماه بررســی در سیاســت خودشان در
قبال کرهشمالی را به پایان رساندهاند و در ادامه به
چالشهای پیش روی جو بایدن ،رئیس جمهوری
آمریکا اشاره داشــت که به دنبال فاصله گرفتن از
شکستهایدونالدترامپاست.دریکیازبیانیهها
یکسخنگویوزارتخارجهکرهشمالی،واشنگتن
را به اهانت به شان رهبر کرهشمالی از طریق انتقاد
از وضعیت حقوق بشــری این کشــور متهم کرد.
این سخنگو که نامی از او نیامده است ،گفت انتقاد
حقوق بشری دســتاویزی است که نشان میدهد
ایاالت متحده خود را برای رویارویی همهجانبه با
کرهشمالی آماده میکند و بنابراین پاسخی درخور
دریافتخواهدکرد.
در بیانیه دیگری کــوآن جونگ گان ،مدیرکل
دپارتمان روابــط بــا آمریــکا در وزارت خارجه
کرهشمالی،بهاولینسخنرانیبایدندرکنگرهاشاره
کردکهاینرئیسجمهوریجدیدگفتبرنامههای
هستهایکرهشمالیوایرانتهدیدهستندوازطریق
دیپلماسی و بازدارندگی شــدید به آنها پاسخ داده
خواهدشد.کوآنجونگگانگفت،اینغیرمنطقی
استوتعدیبهحقدفاعازخودکرهشمالیبهشمار
میرود که ایاالت متحده بازدارندگی دفاعی آن را
یک تهدید قلمداد میکند .او گفت :اظهارات او به
وضوح بازتاب نیت او برای حفظ سیاست خصمانه
در قبال ماســت و آمریکا بیش از نیم قرن است که
این کار را میکند .او افزود :صحبت از دیپلماسی در
آمریکاباهدفالپوشانیاقداماتخصمانهآنهاست
وبازدارندگیآنتنهاابزاریبرایاعمالتهدیدهای
هستهایعلیهکرهشمالیاست.اکنونکهسیاست
بایدنروشنشدهاست،کرهشمالیمجبوربهاتخاذ
تدابیرواکنشیمیشودودرآنزمانآمریکاخودش
را در شرایط بغرنجی خواهد یافت .آمریکا در آینده
نزدیک با بدترین و بدتری بحران غیر قابل کنترل
مواجه خواهد شد و این در صورتی است که با تفکر
منسوخ جنگ سرد به ســمت روابط کرهشمالی-
آمریکا برود .در ســومین بیانیه روز یکشنبه ،کیم
یو جونگ ،خواهر رهبر کرهشــمالی به سختی از
کرهجنوبیبابتاینکهنتوانستهجلوییکفراریرا
بگیرد که اطالعیههای ضد شمالیها منتشر نکند،
انتقادکرد.

نتانیاهو برای تشکیل دولت
سه روز فرصت دارد

نخســتوزیر رژیم صهیونیســتی که از سوی
رئیس این رژیم مامور تشکیل کابینه جدید شده
است،تنهاسهروزدیگرفرصتداردکهاینماموریت
را به سرانجام برساند .به گزارش مرکز اطالع رسانی
فلســطین ،پایگاه خبری عبری زبــان وای نت در
گزارشی آورده است که مهمترین سوال در شرایط
کنونیایناستکهآیااگربنیامیننتانیاهو،نخست
وزیر رژیم صهیونیستی مهلت بیشتری بخواهد،
روون ریولیــن ،رئیس این رژیم طبــق قانون ،دو
هفته دیگر به او برای تشکیل کابینه جدید فرصت
خواهددادیاخیر؟اینیکیازسناریوییهاییاست
که اکنون مطرح است ،اما این احتمال تنها به این
بستگی دارد که آیا در لحظات پایانی ممکن است
تغییرمثبتیاتفاقبیفتدکهبهدادنمهلتبیشتربه
نتانیاهوبرایتشکیلکابینهمنجرشود؟سناریوی
دوم این است که یائیر الپید ،رهبر حزب یش عتید
به تشکیل کابینه جدید مکلف شود ،به ویژه اینکه
اعضایکنستپسازنتانیاهو،بیشترینرایرابرای
تشــکیل کابینه به او دادهاند .در این صورت ،بازی
سیاسی در دست جناح مخالف نتانیاهو خواهد بود
وآنهامیتوانندشانسخودرابرایتشکیلکابینه
جدیدامتحانکنند.منابعاسرائیلیتاکیدکردندکه
سهروزباقیماندهبسیارپیچیدهخواهدبود.

جهان 5

وزارت خارجه آمریکا از سفر هیأت امنیتی  -سیاسی به  4کشور عربی خبر داد؛

نشانهگذاریهایجدید درخاورمیانه

فرشاد گلزاری

اوضاع و احوال این روزهای منطقه
خاورمیانه و به خصوص حاشیه خلیج
فارس بیشتر شــبیه یک معماست.
معمایی کــه برخــی جنبههای آن
معلوم و آشکار اســت و بخشی دیگر
از آن همچنان در هالهای از ابهام قرار
دارد .واقعیت امر این است که منطقه
غرب آسیا و همچنین حاشیه خلیج
فارس درگیر یکســری از تحوالتی
اســت که بخشــی از آن امیدبخش
است اما بخش دیگر آن به ما میگوید
که همچنان قرار است سایه تهدید و
ناامنی بر سر این جغرافیا باقی بماند.
شکی وجود ندارد که تیم امنیتی و
سیاسی جو بایدن آنگونه که ما انتظار
داریم پیش نخواهد رفت و این دقیقاً
همان خاصیت روابــط بینالملل و
همچنین سیاســت خارجی ایاالت
متحده اســت .به عنوان مثال بایدن
در آســتانه صدمین روز شروع کار
خود در سخنانی در جلسه مشترک
کنگره آمریــکا صریحا اعالم کرد که
در تماس تلفنی با شی جین پینگ،
رئیسجمهوری چیــن اطالع دادم

که آمریکا حضــور نظامی قوی خود
را در اقیانوسهــای هند و آرام نظیر
آنچه با ناتو در اروپا دارد ،حفظ خواهد
کرد .شاید برای بسیاری از مخاطبان
ســوال پیش بیاید که چه ارتباطی
میان این ســخنان بایدن با تحوالت
ال
منطقه وجــود دارد؟ پاســخ کام ً
مشخص است.
بایدن در همان ســخنرانی خود
صریحا اعــام میکند کــه آمریکا
حضور نظامی قوی در شــرق و غرب
خواهد داشت و حاال زمانی که بحث
نظامیگری پیــش میآید ،فورا ً فکر
همه به ســوی منطقــه خاورمیانه
و حاشــیه خلیــج فــارس منحرف
میشود؛ چراکه بیشترین تولیدات
کارخانجات تسلیحاتســازی اروپا
و آمریکا به همین کشــورهایی که
عضو شورای همکاری خلیج فارس
هستند فروخته شده است و ما حاال
باید بگوییم که همین اقدام منطقه
را به انبــار مهمات و بــاروت تبدیل
کرده اســت .دقیقاً منظور در ابتدای
این سطور از «ســایه تهدید» همین
موضوع بــود .منظور دقیقاً مســاله
میلیتاریسم است که با گذشت بیش
از ســه مــاه از روی کار آمدن بایدن
و دموکراتهــا ،حس میشــود که

قرار است اقداماتی در این خصوص
همراه با دیپلماســیهای اقتصادی،
امنیتی و حتی فرهنگی انجام شود.
عالوه بــر این موضوع ،مــا در محور
سیاسی هم در حال مشاهده تحوالت
عجیب و غریبی در منطقه هستیم .به
عنوان مثال چند روز پیش محمد بن
سلمان ،ولیعهد عربستان سعودی در
مصاحبهای ابــراز امیدواری کرد که
ریاض روابط خوب و مثبتی با ایران
ایجاد کند و این امــر را به نفع همه
طرفها دانست.
روز گذشته (یکشــنبه) روزنامه
نیویورک تایمز در این مورد نوشت:
«در حالیکه هنوز نشانههای ملموسی
از درک و تفاهم جدید میان عربستان
و ایران پدیدار نشــده و ممکن است
مدت زمان زیادی بــرای تحقق این
مسئله طول بکشد ،اما اگر در نهایت
و در هر صورتی محقق شــود ،حتی
نشــانههای کاهش تنــش میان دو
طرف میتواند بر اوضاع کشورهایی
همچون لبنان ،سوریه ،عراق و یمن
دیده شود» .این تحلیل به نوعی اشاره
به سخنان ولیعهد سعودی در مورد
ایران و همچنین آمادگی ریاض برای
پایان دادن به بحران یمن دارد.
از منظــری دیگــر در امــان هم

منظورآمریکاییهااز
«پیشبرد انرژی پاک» در
سفربهابوظبیهمانبرنامه
هستهای امارات است و حاال
بهنظرمیرسدکهآمریکا
به دنبال اعطای مجوز
گسترش آنبه ابوظبی
است تا بتواند رقابت
تسلیحاتیدرمنطقهرابه
رقابتهستهایتبدیلکند
اتفاقاتی رخ داد که بسیاری را متعجب
کرد و در مصر هم شــاهد یکسری از
تغییرات هستیم که همه این موارد با
آمدن دموکراتها به کاخسفید اتفاق
افتاده است.
ابالغ دستورالعمل جدید
اگــر بپذیریم کــه ایــن مقدار
از تغییــرات در منطقــه و حتی در
فرامنطقــه (مانند تنــش آمریکا با
چین یا روســیه) حاصــل تعویض
قدرت در ایاالت متحده است ،آنوقت
میتوانیم بگوییم کــه تیم بایدن در
حال تغییر نظم نوین جهانی اســت
و در این راستا تیم امنیتی  -سیاسی

او در حال ابالغ دســتورالعملهای
جدید به متحــدان منطقهای خود
اســت .بر این اســاس روز گذشته
(یکشــنبه) در خبری اعالم شد که
وزارت امور خارجه آمریکا روز شنبه
در بیانیهای اعالم کــرده که هیأتی
متشکل از مســئوالن دیپلماتیک و
امنیتی این کشور تور خارجی خود
را که شــامل امــارات ،اردن ،مصر و
عربستان میشــود آغاز کرده و این
ســفرها تا هفتم ماه مه (یعنی چهار
روز دیگر) ادامه دارد .بر اساس اعالم
وزارت خارجه آمریکا قرار است هیات
مذکــور در دیدارهایشــان از چهار
کشــور عربی درباره پارهای مسائل
مشترک و رخدادهای منطقه بحث
و گفتگو کنند.
بــر اســاس دادههــای موجود،
ایــن هیــات شــامل درک چولت،
مشــاور وزارت خارجه آمریکا و برت
مکگورک ،هماهنگکننده شورای
امنیت ملــی در امــور خاورمیانه و
شــمال آفریقا به همراه جویی هود،
دســتیار موقت وزیر خارجه در امور
خاورنزدیک و دانا اســترول ،معاون
دستیار وزیر دفاع در امور خاورمیانه
میشود .آرایش این تیم به خصوص
حضور «برت مکگورگ» که سابقه
امنیتی بلندباالیی در عراق و سوریه
دارد و از سوی دیگر او را یکی از افسران
مشغول به کار سازمان سیا میدانند و
همچنین حضور شخصی مانند «دانا
استرول» در این تیم به خوبی نشان
میدهد که ایاالت متحــده در حال
«نشــانهگذاریهای جدید امنیتی و
سیاسی» در منطقه است.
گفته شده که مقامهای آمریکایی
قرار اســت با هدف تقویت شراکت
اســتراتژیک خود با امــارات به این
کشور سفر کنند و به بررسی مسائل
منطقــهای و همچنیــن اقدامــات
مشــترک درباره مقابله با تغییرات
آب و هوایی و پیشــبرد انرژی پاک
بپردازنــد .در این میــان منظور از
«پیشبرد انرژی پاک» همان برنامه
هستهای امارات متحده عربی است
که سال گذشته از یک راکتور آن که
توسط مهندسان کرهجنوبی ساخته
شده بود رونمایی کردند و حاال به نظر
میرســد که آمریکا به دنبال اعطای
مجوز گسترش آن به ابوظبی است تا

مقامهای آمریکاییقرار
است با هدف تقویت شراکت
استراتژیک خود با امارات به
اینکشورسفرکنند.مقصد
بعدی این هیأت ،اردن است
و در ا َمان مسائلی مانند
کودتای اخیربحث خواهد
شد .پس از آن با هدف
بررسی روابط دو جانبه به
مصر میروند و درنهایت
ریاضمقصداصلیهیأت
آمریکاییخواهدبود

بتواند رقابت تسلیحاتی در منطقه را
به رقابت هستهای تبدیل کند.
مقصد بعدی این هیــأت ،اردن
است و بدون شک در ا َمان بر مسائلی
مانند کودتــای اخیــر و همچنین
دســتور کار اصالحــات اقتصادی و
سیاسی بحث خواهد شد.
هیــأت آمریکایی پــس از آن به
مصر میرود و طی دیدار با عبدالفتاح
السیسی ،رئیس جمهوری این کشور
به بررســی روابط دو جانبه ،امنیت
منطقه ،همکاری اقتصادی و حقوق
بشــر خواهند پرداخت و درنهایت
ریاض مقصد اصلی هیأت آمریکایی
خواهد بود .اینکــه آمریکاییها در
مصر چه میخواهنــد ،بدون تردید
مباحث نظامی در شــمال آفریقا در
این میــان مطرح خواهد بــود و در
عربســتان هم مجددا ً آنها پیشنهاد
خرید تسلیحات جدید برای مقابله
با انصــاراهلل را خواهنــد داد؛ چراکه
سربازان آمریکایی چند هفته پیش
به همراه سربازان انگلیسی وارد یمن
شدهاند و تاکنون حدود  3تا  4هزار نفر
تلفات دادهاند که بدون شک فاکتور
این تلفات بــه پای ریاض نوشــته
خواهد شد.
بر این اســاس که میگوییم تیم
آمریکایی در حال نشانهگذاریهای
جدید در خاورمیانه اســت؛ چراکه
امارات ،عربستان ،اردن و مصر نه تنها
متحدان اسرائیل به شمار میآیند و
در آیندهای نزدیک نقش جدیدی را
به جای ایاالت متحده در منطقه ایفا
خواهند کرد ،بلکــه روابط این چهار
کشور با عراق هم در حال بهبود است!

خبر

خبر

دیاب :درگیریهای سیاسی مانعتشکیل دولتلبنان میشود

عبداهلل :دو راه بیشترنیست،یامذاکره با طالبانیاجنگهای بدتر

نخستوزیر دولت پیشــبرد امور لبنان در سخنانی
گفت که درگیری سیاسی مانع از تشکیل دولت جدید
در این کشور شده است .به گزارش پایگاه خبری العهد،
حسان دیاب ،نخستوزیر دولت پیشبرد امور لبنان در
مصاحبه با بیبیسی عربی گفت :درگیریهای سیاسی
وجود دارد که مانع تشــکیل دولت جدید میشود .وی
افزود :اوضاع اجتماعی ،اقتصادی و مالی لبنان از همان
ابتدا به دلیل انباشت مشکالت از چند دهه قبل بود .دیاب
در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به ممنوعیت ورود
میوه و صیفی جات کشــورش به عربستان اظهار کرد:
لبنان نخواهد پذیرفت که گذرگاهی برای قاچاق مواد
مخدر به کشــورهای مختلف و ازجمله عربستان باشد
و ما از نیروهای امنیتی خواســتیم که در این زمینه با
عربستان سعودی همکاری کنند .وی ادامه داد :محمد
فهمی ،وزیر کشور لبنان را مکلف به پیگیری این مسئله

با طرف ســعودی کردم و من ممنوعیت ورود تولیدات
لبنان به عربستان را تصمیم سیاسی نمیدانم .حسان
دیاب همچنین درباره انفجار بندر بیروت نیز تأکید کرد:
پرونده انفجار بندر بیروت به دستگاه قضایی سپرده شده
است و من در کار دستگاه قضا مداخله نمیکنم اما باید
تمام تحقیقات و کارشناسیها به سمع و نظر مردم برسد
و از جناحبندی به دور باشد.

بورل:تحریمهای روسیه ،مانع تنبیه ناقضانحقوقبشرنخواهدشد

رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا اعالم کرد ،تحریمهای روسیه علیه هشت مقام اروپایی ،مانع اتحادیه اروپا از اجرای
عدالتدررابطهباناقضانحقوقبشرنخواهدشد.بهگزارشاسپوتنیک،جوزپبورلدربیانیهایتاکیدکرد:اقداماتروسیه
مانع اتحادیه اروپا از ادامه دادن به حمایت از حقوق بشر ،دموکراسی و قوانین بینالمللی و همچنین پیگرد قانونی ناقضان
حقوقبشرنخواهدشد.ویهمچنینازطرفاتحادیهاروپااینتحریمهارامحکومکرده
و با افرادی که در این لیست تحریمها قرار گرفتهاند ،ابراز همبستگی کامل کرد .مسکو
روز جمعه در اقدامی تالفیجویانه نسبت به تحریمهای شورای اروپا علیه شش مقام
روس به خاطر به زندان انداختن الکسی ناوالنی ،رهبر اپوزیسیون روسیه به اتهامات
فساد مالی ،هشت مقام اتحادیه اروپا را از ورود به خاک روسیه منع کرد .اتحادیه اروپا
تاکید کرد که حق انجام اقدامات مناسب را برای خود محفوظ دارد.

عبداهلل عبداهلل ،رئیس شــورای عالی مصالحه ملی
افغانستان ،به رهبران سیاسی این کشور هشدار داده
اســت که یا در حمایت از روند صلح متحد شــوند یا با
عقبنشــینی نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان،
منتظر جنگهای تلختر و بیشــتر باشند .او میگوید
وقت آن است که رهبران سیاســی افغان در حمایت
از مذاکرات صلح با هم اتحاد داشته باشند .عبداهلل در
گفتوگو با خبرگزاری آسوشیتیدپرس در کابل گفت
که اگر وحدت و یکپارچگی رهبران سیاسی در حمایت
از روند صلح شــکل نگیرد ،تاریــخ و میلیونها افغان
که از ضعف دولت و فســاد اداری خســتهاند و آرامش
میخواهند ،درباره آنها قضاوت خواهند کرد .در دهه
 ۱۹۹۰میالدی ،اختالفات میان رهبران سیاسی افغان
بر سر قدرت ،به جنگی داخلی منجر شد که نتیجه آن،
ظهور طالبان بود .گروه طالبان در سال  ۱۹۹۶در کابل

قدرت را به دست گرفت .رئیس شورای عالی مصالحه
ملی این کشور گفته اســت که خروج دو هزار و  ۵۰۰تا
سه هزار و  ۵۰۰نیروی باقیمانده آمریکایی و هفت هزار
نظامی ناتو از کشورش ،افغانســتان را با «چالشهای
بزرگی» مواجه خواهد کــرد .او گفت :خروج نیروهای
آمریکایی برای مردم ما پایان دنیا نیســت اما چالشزا
خواهد بود.

دستگیری معترضان به افزایش اختیاراتپلیسدرلندن

پلیس ۹،شرکتکنندهدراعتراضاتاخیرلندنراکهخواستارلغوقانونبرنامهریزیشدهدولتبرایافزایشاختیارات
پلیسبودند،دستگیرکرد.بهگزارشرویترز،بیشازهزارنفردرمرکزلندنبهراهپیماییپرداختهوبیرونساختمانهای
دولتیشعاردادند:بیلرابکش؛درحالیکهباموسیقیکهازیکاتوبوسپخشمیشد،میرقصیدند.بیانیهپلیسحاکی
از آن است که ۹نفر دستگیر شدهاند و مأموران با معترضانی که پس از راهپیمایی در
پارکی در جنوب لندن جمع شده بودند ،درگیر شدند .اعتراضات مشابه در شهرهای
دیگرانگلستانوولزازجملهبریستولهمبرگزارشد؛جاییکهشاهدروزهادرگیری
بینمعترضانوپلیسدرماهمارسبود.تحتقانونجدید،دولتبریتانیامیخواهد
اختیارات پلیس را افزایش دهد تا جلوی اعتراضات غیرخشونتآمیزی را بگیرد که
دارای اثر مخرب قابل توجه بر عموم یا پارلمان هستند.

