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 پایان ماه عسل چهار سالۀ 
کاخ سفید و کرملین؟

پس از چهار ســال رابطۀ گرم دونالد ترامپ 
با والدیمیر پوتین کــه برخی تحلیلگران آن را 
به یک معاشقه سیاسی تشبیه کرده بودند، جو 
بایدن از همان اولین روز ورود به کاخ سفید و با 
وجود توافق دو کشور بر ســر تمدید پنج سالۀ 
پیمان کنترل تسلیحات هسته ای، استفاده از 
لحن ســرد و انتقادآمیز در قبال سیاست های 
مســکو را آغاز کرد. به گزارش یورونیوز، بایدن 
در اولین هفته آغاز به کار، مســکو را مسئول 
دستگیری الکســی ناوالنی، منتقد سرسخت 
کرملین اعالم کرد و موظف به پاسخگویی در 
قبال ادعاهای هک نرم افزاز »سوالر ویندز« و 
دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
دانســت. این در حالی بود که دونالد ترامپ بر 
خالف نظر کارشناســان، چین را مسئول این 
عملیات بزرگ هک در ســازمان های دولتی 
آمریکا معرفی کرده بود. سیاست تغییر رویه در 
قبال روسیه، از ســوی دیگر اعضای تیم بایدن 
نیز دنبال می شود. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه 
جدید آمریکا در اولین کنفرانس خبری خود، 
به ستایش از الکسی ناوالنی پرداخت که پس از 
مسمومیت و سپس دستگیری هنگام بازگشت 
به روسیه، هزاران نفر را به خیابان ها فراخوانده 
بود. او گفت: »به این فکر می کنم که بازگشت 
ناوالنی تا چه اندازه برای دولت روســیه نگران 
کننده و شاید حتی ترسناک باشد.« تحلیلگران 
آمریکایِی تحوالت روســیه، بر این باورند که 
اقدامات بایدن در دو هفته آغازین، نشانگر یک 
خط مشی سختگیرانه و طوالنی مدت در قبال 
روسیه است. با این وجود آنها در این باره که تا چه 
اندازه سیاست های پوتین تحت تاثیر این خط 
مشــی جدید رقیب دیرینه تغییر خواهد کرد، 
تردید دارند. بویژه آنکه اکنون روســیه با دور 

جدیدی از اعتراضات داخلی نیز روبرو است.
ایان برمر، رئیس گروه اوراسیا معتقد است که 
روابط ایاالت متحده و روسیه احتماالً بدترین 
روابط از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 
خواهد بود. بویژه آنکه اعضای دولت بایدن در 
داشتن خط مشی سختگیرانه در قبال مسکو، 
متحدتر و در این موضوع با متحدان آمریکا نیز 
همراه تر هستند و این موضوع فشار بیشتری را 

بر پوتین وارد می کند. 

ایان برمــر به این مســاله اشــاره دارد که 
اگرچه دونالــد ترامپ با وجــود همۀ مدارکی 
که سازمان های اطالعاتی آمریکا علیه روسیه 
در موضوع دخالت مســکو در انتخابات ۲۰۱۶ 
میالدی به دســت آورده بودند همواره منکر 
چنین دخالتی بود، اما علیرغم دوستِی میلیاردر 
آمریکایی با پوتین، بسیاری از جمهوریخواهان 
کنگره آمریکا، بسیاری از رسانه های محافظه کار 
این کشور، حتی اعضای دولت ترامپ، مخالف 
چنین گرمــی در روابط دوجانبــه بودند و به 
همین دلیلترامپ نتوانســت هیــچ کاری در 
راســتای بهبود روابط دو کشــور انجام دهد. 
اما اکنون بایدن دســتیارانی را انتخاب کرده 
است که به خاطر شیطنت هایشــان در قبال 
روسیه شــناخته شــده اند؛ از جمله ویکتوریا 
نوالند، نامزد ســومین مقام در وزارت خارجه 
که پیــش از ایــن در زمان برکنــاری ویکتور 
یانوکویچ، رئیس جمهوری پیشــین اوکراین 
در سال ۲۰۱۴ میالدی، برای اعالم همبستگی 
خود با معترضان مخالف نفوذ روسیه، به صف 
انقالبیون کی یف پیوســت. ویلیــام پومرانز، 
معاون انستیتوی ِکنان و کارشناس سیاسی در 
واشنگتن به نکته ای دیگر اشاره دارد؛ اینکه به 
نظر می رسد والدیمیر پوتین نیز به دنبال یافتن 
نقاط مشترکی برای گفتگو با آمریکا نیست و به 
همین دلیل انتظار مــی رود بهبودی روابط دو 
کشور، پروسه ای طوالنی باشد. به نظر او، دولت 
بایدن »حرفه ای تر اما سختگیرتر« است که به 
نفع روسیه نیست و پایانی است بر سیاست های 
شخصی و موقت ترامپ. ویلیام پومرانز ضمن 
تایید این رویۀ جدید، بــه دولت بایدن توصیه 
می کند کــه از خطاهای دولــت ترامپ درس 
بگیرند؛ چراکه اگر روسیه را در قبال اقداماتی 
که انجام می دهد مســئول و پاسخگو ندانند، 
کرملین از تالش های خود برای نفوذ منصرف 
نمی شود و از هر فرصتی برای گسترش دامنه 

آن استفاده می کند.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 شــعارهای انتخاباتــی هــر 
رئیس جمهــور در ایــاالت متحده 
عموماً همان راهبردهایی اســت که 
او قرار است طی چهار سال در دستور 
کار قرار بدهــد و آن را اجرایی کند. 
زمانی که »بــاراک اوباما« به عنوان 
اولین رئیس جمهور سیاهپوســت 
آمریکا در ســال ۲۰۰۱9 میالدی 
وارد کاخ سفید شد، یکی از مهمترین 
شعارهای خود یعنی برقراری و حفظ 
توازن هسته ای میان آمریکا و روسیه 

را در دستور کار قرار داد. 
یکسال بعد یعنی در سال ۲۰۱۰ 
میالدی شاهد امضای پیمان استارت 
جدید میان واشنگتن و مسکو بودیم 
که به نوعی برای مهار شیطنت های 
هســته ای دو طرف به امضا رسید؛ 
چراکه هر دو طــرف چیزی حدود 
۱55۰ کالهک هسته ای در اختیار 
داشــتند که می توانســت امنیت 
بین الملــل را به خطر بینــدازد. در 
ســال ۲۰۱۶ پــس از بــه روی کار 
آمــدن دونالد ترامپ هم ما شــاهد 
تکاپوی او برای اثبات شــعار »اول 
آمریکا« بودیم. او هــم به هر ترتیب 

با اجرای انواع و اقســام ســناریوها 
ســعی داشــت بر همه چیره شود و 
مهمترین شــعارش بحــث احیای 
اقتصــاد آمریکا بود که توانســت تا 
حد زیادی آن را عملیاتی کند. حاال 
که »جو بایدن« به عنــوان چهل و 
ششمین رئیس جمهوری آمریکا از 
روز ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ وارد کاخ سفید 
شده است؛  در حال عملیاتی کردن 

شعارهای انتخاباتی خود است. 
او ۴۰ سال در ســاختار سیاسی 
ایاالت متحده مشغول به کار بوده و 
حاال با کوله باری از تجربه آمده است 
تا به قول خودش آمریکا را بار دیگر به 
عنوان رهبر جهان مطرح کند. اینکه 
نگاه دموکرات ها به دنیا و اساســاً به 
مسائل داخلی آمریکا چیست و قرار 
اســت چگونه کار کنند، موضوعی 
است که بدون تردید بارها در موردش 
شنیده اید اما آنچه در این میان مهم 
جلوه می کنــد، دیدگاه دموکرات ها 
به پرونده های جــاری و به عبارتی 
دیگر بحران های بالفعل و بالقوه دنیا 

و خصوصاً منطقه غرب آسیا است.
بایدن زمانی که شهر به شهر برای 
تبلیغــات انتخاباتی اش، سیاســت 
خارجی دولت خود را تشریح می کرد 
بارها به پرونده یمن اشاره کرد. حتی 
در مناظره هایی که با ترامپ داشت به 

صورت کاماًل مشهود، سیاست های 
تیم او را در قبال یمن و حتی منطقه 
طی چهار سال گذشته به باد انتقاد 
گرفت. بایدن ســعی کرده بود تا به 
هر ترتیب که شــده به تمــام دنیا و 
خصوصاً به طرفدارانش بفهماند که 
اقدامات عربستان و امارات در یمن 
نه تنها راهگشا نیست، بلکه به نوعی 
باعث به وجود آمدن فاجعه  انسانی 

شده است. 
ایــن مــدل از نــگاه بایــدن به 
صورت مشخص ریشــه در رویکرد 
دموکرات ها در قبال مسائل حقوق 
بشری دارد. او معتقد است که ادامه 
جنگ در یمن به حدی این کشور را 
دستخوش بحران های فزاینده کرده 
که نه تنها زیرساخت های این کشور 
را به صورت کامل با خاک یکی کرده، 
بلکه محاصره فرودگاه صنعا و بنادر 
جنوبی یمن باعث شده تا کمک های 
بشردوستانه و همچنین غذا و دارو به 
دست مردم و نهادهای حقوق بشری 
در یمن نرســد که هیم امــر نه تنها 
پاندمی کرونا را ســرعت بخشیده، 
بلکه طاعون و وبا هم به عنوان مهمان 
ناخوانــده یمنی ها مکــرراً گزارش 

می شود. 
بر این اســاس بود که بایدن در 
ســخنان انتخاباتی خــود به توقف 

ارســال و فــروش تســلیحات به 
عربســتان و امارات به عنــوان دو 
 باِل اصلی ائتــالف عربی علیه یمن 

اشاره کرد. 
 شکل گیری کارزار 

عدم فروش تسلیحات
به هر ترتیب هفته گذشــته و در 
اولیــن روزهای بــه روی کار آمدن 
بایدن، شــاهد آن بودیم که دولت 
آمریکا فروش ســالح به عربستان 
و جنگنده هــای اف-۳5 به امارات 
متحده عربی را به منظور »بررســی 
دوبــاره« تصمیمــی کــه در زمان 

ریاســت جمهوری دونالــد ترامپ 
گرفته شده بود، متوقف کرد. 

وزارت خارجه آمریکا در اینباره 
طی بیانیه ای اعالم کرد که واشنگتن 
به طور موقت ارسال و فروش برخی 
از تجهیزات دفاعــی آمریکایی را به 
عربستان و امارات متوقف می کند. 
اینکه از لفظ »به طور موقت« در این 
بیانیه استفاده شده نشان می دهد که 
مدت زمان توقف ارسال تسلیحات 
براســاس توافق هــای دولت قبل 
مشــخص نیســت ولی درمجموع 
باید این موضوع را گام بسیار مهمی 

توسط آمریکایی ها بدانیم. 
بر اساس آمار منتشر شده ایاالت 
متحده حدود دو سال پیش به رغم 
مخالفت ها در مجلــس نمایندگان 
آمریکا، قراردادی به ارزش ۸ میلیارد 
و یکصد هزار دالر برای فروش سالح 
با ریاض منعقد کرد. غیر از عربستان، 
مهمترین قرارداد فروش تسلیحات 
طی دو ســال گذشــته، بسته ۲۳ 
میلیــارد دالری فــروش5۰ فروند 
جنگنــده  اف ۳5 به امــارات عربی 
متحده بوده است. این اعداد و ارقام 
برای ترامپ که دیــدگاه اقتصادی 
کالن را دنبال می کرد بســیار مهم 
بود اما از منظر دموکرات ها ادامه این 
روند نتیجه ای جز مشــتعل شدن 

آتش جنگ یمن ندارد. 
مخالــف دیگــری کــه در این 
میان ســعی می کند خشــم خود 
را پنهــان کند، بنیامیــن نتانیاهو، 
نخست وزیر اســرائیل است. او روز 
جمعه در جمع خبرنــگاران اعالم 
کرد که فکــر نمی کنــد بازنگری 
قــرارداد جنگنده هــای اف ۳5 به 
امــارات خللی در روابــط تل آویو و 
ابوظبی ایجاد کند. این در حالیست 
که اخبار حاکــی از عصبانیِت توأم 
 با نگرانــی اماراتی هــا در مورد این 

دستور بایدن است. 
آنچه در این میان عربســتان و 
امارات را بیش از هر چیز دیگر نگران 
کرده، پیوستن ایتالیا به کارزار عدم 
فروش تســلیحات به عربســتان و 
امارات است. لوئیجی دی مایو، وزیر 
خارجه ایتالیا جمعه شب با اشاره به 
پایبندی رم به برقراری صلح در یمن 
و حمایت از حقوق بشــر، اعالم کرد 
که کشورش فروش هزاران موشک 

به عربســتان و امــارات را متوقف 
کرده است. 

او گفت ایــن اقدامی اســت که 
ما آن را ضــروری دانســتیم و پیام 
روشــنی از جانب دولت ایتالیا برای 
»تعهد بــه صلح و حقوق بشــر« به 
حســاب می آید. فارغ از اســتقبال 
انصــاراهلل از اقدام هــای آمریــکا و 
ایتالیا، اخباری به گوش می رســد 
که نشــان می دهد تصمیم آمریکا 
برای متوقف کردن فروش تسلیحات 
به عربســتان و امارات منجر به باال 
گرفتن درخواست ها از انگلیس، به 
عنوان دومیــن تامین کننده بزرگ 
تســلیحات ریاض، برای تجدیدنظر 
در سیاست هایش شده است. بدون 
تردید فرانســه و بلژیک بــه عنوان 
کشــورهایی کــه تســلیحات آنها 
در جنگ یمن از ســوی امــارات و 
عربستان مورد استفاده قرار گرفته، 
نســبت به این اقدام بایــدن نگران 

خواهند بود. 
نکته مهم این است که پیام روشن 
و واضح این اقدامات این اســت که 
آمریکایی هــا در حال نشــان دادن 
چراغ سبز به ایران برای آغاز گفت وگو 
با ریاض برســر یمن هســتند. تیم 
بایدن به دنبال آن اســت تا در بدو 
ورود پرونده یمن را به هر ترتیبی که 
شده حل وفصل کند و نکته مهم در 
این میان این اســت که دموکرات ها 
می خواهنــد از این پرونــده برای 
نزدیک کــردن ریاض و تهــران به 

یکدیگر استفاده کنند. 
بر ایــن اســاس بایــد گفت که 
کاخ سفید درصدد زمینه چینی برای 

استقرار صلح در یمن برآمده است.

ایتالیا پس از آمریکا فروش تسلیحات به عربستان و امارات را متوقف کرد

زمینه چینی برای استقرار صلح در یمن
اخبار حاکی از عصبانیِت 
توأم با نگرانی اماراتی ها 

در مورد دستور بایدن 
درخصوص توقف فروش 

تسلیحات به ابوظبی 
است اما آنچه در این میان 

عربستان و امارات را بیش از 
هر چیز دیگر نگران کرده، 

پیوستن ایتالیا به کارزار 
عدم فروش تسلیحات به 

عربستان و امارات است

آمریکا حدود دو سال 
پیش به رغم مخالفت ها 
در کنگره، قراردادی به 

ارزش ۸ میلیارد و یکصد 
هزار دالر برای فروش سالح 

با ریاض منعقد کرد و غیر 
از عربستان، مهمترین 

قرارداد فروش تسلیحات 
طی دو سال گذشته، 

بسته ۲۳ میلیارد دالری 
فروش۵۰فروند جنگنده  

اف ۳۵ به امارات عربی 
متحده بوده است

جیش الهند مسئولیت انفجار در نزدیکی سفارت اســرائیل در دهلی را در شبکه های اجتماعی به عهده گرفت. 
به گزارش ایندیا تودی، آژانس های تحقیق مرکزی هند یک گفتگوی تلگرامی را در یک کانال مشــکوک ردگیری 
کرده اند که در آن گروهی موسوم به جیش الهند مســئولیت انفجار نزدیک سفارت رژیم صهیونیستی در دهلی نو 
را بر عهده گرفته اســت. در این چت این حمله باعث افتخار توصیف شده است. از 
سوی دیگر گابی اشکنازی، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی با همتای هندی خود 
سوبرامانیام جایشنکار تلفنی گفتگو کرد . جایشنکار قول داد که محافظت کامل از 
سفارت و دیپلمات های اسرائیلی در هند به عمل آید و در یافتن عوامل این حمله از 
هیچ تالشی دریغ نخواهد شد. عالوه بر این، آجیت دووال، مشاور امنیت ملی هند 
نیز تلفنی با میر بن شابات، همتای اسراییلی خود در مورد این پرونده گفتگو کرد. 

دادگاهی در مسکو برادر و چند تن دیگر از همپیمانان آلکسی ناوالنی، رهبر مخالفان دولت روسیه را برای دو ماه در حبس 
خانگی قرار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حامیان ناوالنی برای برگزاری تجمع به منظور مطالبه آزادی وی فراخوان داده اند. 
ده ها هزار نفر چند روز پیش به منظور اعتراض به دستگیر کردن آلکسی ناوالنی در ۱۷ ژانویه و بازداشت ۳۰ روزه او تظاهرات 
کردند. پلیس مسکو اعالم کرد، تحرکات عابران پیاده امروز )یکشنبه( در مرکز شهر مسکو 
محدود خواهد شد و ایستگاه های مترو در نزدیکی محل برنامه ریزی شده اعتراضات 
بسته خواهند شد. همچنین آلکسی نمریوک، دستیار شهردار این شهر طبق گزارش 
خبرگزاری تاس اظهار کرد، رستورانها و فروشگاه های این منطقه نیز تعطیل خواهند 
بود. ناوالنی ۴۴ ساله شناخته شده ترین منتقد دولت والدیمیر پوتین هنگامی که از 

آلمان و بعد از پنج ماه معالجه برای درمان مسمویتش به روسیه بازگشت دستگیر شد.

حبس خانگی برادر و سایر متحدان ناوالنیگروه موسوم به »جیش الهند« مسئولیت انفجار دهلی را برعهده گرفت 

طبق اعالم وزارت خارجــه کوزوو، این کشــور و رژیم 
صهیونیستی روز دوشنبه، چند ماه پس از توافق به رسمیت 
شناختن متقابل که با نظارت دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
سابق آمریکا صورت گرفت، روابط دیپلماتیک را آغاز می کنند. 
به نوشته روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی، وزیر خارجه 
کوزوو اعالم کرد که دوشــنبه مراسمی رسمی به مناسبت 
آغاز روابط دیپلماتیک میان این کشور و رژیم صهیونیستی 
برگزار می شود. او گفت که برقراری روابط دیپلماتیک لحظه 
ای تاریخی در تاریخ این کشور است. وزیر خارجه کوزوو به 
رسمیت شناخته شدن کشورش از سوی رژیم صهیونیستی 
را یکی از بزرگترین دستاوردهای جمهوری کوزوو دانست 
و گفت: این فرصت را دوســت و همپیمان ابدی مان آمریکا 
فراهم کرد. ترامپ سپتامبر گذشته در حاشیه نشستی درباره 
عادی سازی اقتصادی میان صربستان و کوزوو، به رسمیت 
شناختن متقابل رژیم صهیونیستی و کوزوو و انتقال سفارت 

صربستان به قدس را اعالم کرد. یک هفته پس از آن اظهارات 
غافلگیرکننده ترامپ، برخی دیپلمات ها در صربستان اعالم 
کردند که بیانیه کاخ سفید درباره سفارت غیرالزام آور است و 
صربستان نیز تا این لحظه سفارت خود را از تل آویو به قدس 
منتقل نکرده اســت. کوزوو پس از امارات، بحرین، سودان و 
مراکش پنجمین کشوری اســت که بااسرائیل رابطه اش را 

علنی می کند.

رئیس جمهوری فرانسه با اعالم قصد خود برای سفر 
به لبنان تاکید کرد که طرح پیشنهادی این کشور برای 
لبنان هنوز روی میز اســت. به گزارش رویترز عربی، 
امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه در کنفرانس 
خبری اعالم کرد که قصد دارد برای سومین بار به لبنان 
سفر کند. ماکرون با اشــاره به اینکه طرح پیشنهادی 
فرانسه برای لبنان هنوز روی میز است، گفت که به جز 
طرح فرانســه راه حل دیگری برای بحران لبنان وجود 
نــدارد و او تمام تالش خود را برای کمک به تشــکیل 
کابینــه ای )در لبنان( انجام خواهــد داد. پیش از این 
اظهارات ماکرون، میشل عون، رئیس جمهوری لبنان 
و سعد حریری، نخست وزیر مکلف این کشور یکدیگر 
را به کارشکنی در روند تشــکیل کابینه متهم کرده و 
دفتر اطالع رسانی ریاست جمهوری لبنان حریری را به 
تک روی در تشکیل کابینه و نادیده گرفتن توصیه های 

میشل عون در این زمینه متهم کرده بود. حریری روز 
جمعه با انتقاد شدید از عون، ریاست جمهوری لبنان را 
به تالش برای سوق دادن درگیری های دولتی به سمت 
اختالفات فرقه ای متهم کرد. برخــی دیپلمات های 
فرانســوی روز گذشــته )شــنبه( فاش کردند سفر 
 ســوم ماکرون به لبنان با دو ســفر قبلــی او متفاوت 

خواهد بود.

دوشنبه؛ آغازرسمی روابط دیپلماتیک کوزوو  و  اسرائیلماکرون برای سومین بار راهی لبنان می شود
خبرخبر


