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سه مشکل بن سلمان در آستانه 
روی کار آمدن بایدن

جنگ یمن، محاصره قطر و فعاالن اجتماعی 
زن زندانی ؛ ســه پرونده پیش روی »محمد بن 
سلمان«، ولیعهد ســعودی است که تالش دارد 
هر طور شــده آنرا به فرجام برساند؛ چراکه »جو 
بایدن« به نظر می رسد تسامح کمتری با ریاض 
در این خصوص داشته باشد. »فرانک جاردنر«، 
تحلیلگر امور امنیتی بی.بی.سی در یادداشتی 
نوشــته اســت: اکنون دولت جدید آمریکا به 
رهبری جو بایدن، در حال آماده  شــدن برای به 
دست  گرفتن قدرت در کاخ  سفید است و رئیس 
جمهوری منتخب این کشور، گفته که در مقایسه 
با سلف خود موضع ســختگیرانه تری در مورد 
برخی مواضع عربستان ســعودی اتخاذ خواهد 

کرد. اما کدام موضوعات مطرح هستند؟
جنگ یمن

این جنگ تقریبا برای همه افراد درگیر یک 
فاجعه بوده است اما بیشــتر از همه برای مردم 
فقیر و گرسنه یمن. در مارس ۲۰۱۵، محمد بن 
ســلمان به عنوان وزیر دفاع سعودی، مخفیانه 
ائتالفی از کشورهای عربی تشکیل داد و سپس 
با قدرت هوایی گسترده وارد جنگی نابرابر علیه 
یمن شد و انتظار داشــت حوثی ها را ظرف چند 
ماه مجبور به تســلیم کند. تقریباً شــش سال 
بعد، با هزاران کشــته و آواره و جنایات جنگی، 
ائتالف تحت رهبری سعودی نتوانسته حوثی ها 
را از صنعــا و بســیاری از مناطــق پرجمعیت 
غرب یمن خــارج کند. حوثی ها، موشــک ها و 
هواپیماهای بدون سرنشین انفجاری را با دقت 
فزاینده ای به عربستان ســعودی می فرستند 
و تأسیســات نفتی تا  جنگ یمــن در حالی که 
باعث کشــته شدن یمنی های بســیاری شده، 
انتقادات فزاینده ای در خارج از این کشور هم به 
دنبال داشته است. سعودی ها دوست دارند راه 
آبرومندانه ای برای خروج از این جنگ پیدا کنند 
اما اکنون بایدن دست کم نشــان داده که فشار 
برای پایان دادن به ایــن جنگ به هر ترتیبی که 
 باشد در جریان خواهد بود و حمایت تسلیحاتی 

در ظاهر ملغی است.

زنان زندانی
ماجرای این زنان یک فاجعــه برای رهبری 
ســعودی از لحاظ وجهه بین المللی بوده است. 
۱3زن فعال صلح طلب ســعودی به جرم آن که 
خواستار حق رانندگی و پایان دادن به سیستم 
کامال ناعادالنه مردســاالری شده بودند، حبس 
و در مواردی مورد آزار و اذیت های هولناک قرار 
گرفته اند. بسیاری از آنها از جمله لجین الهذلول، 
مشهورترین زندانی در سال ۲۰۱۸، درست قبل 
از رفع ممنوعیت رانندگی زنان دستگیر شدند. 
خانواده او گزارش دادند که وی هنگام بازداشت 
مورد ضرب و شــتم قرار گرفته، برق به او وصل و 
تهدید به تجاوز جنسی شده بود و آخرین باری 
که او را دیدند، به طور غیر قابل کنترلی می لرزیده. 
درست مانند جنگ یمن، این حفره ای است که 
رهبری ســعودی خود را در آن فرو برده و اکنون 
در جستجوی راهی آبرومندانه برای بیرون آمدن 

از آن است.
تحریم قطر

از نظر ظاهری، این مسئله آماده است که پس 
از میانجیگری کامل و پشت صحنه کویت حل 
شود. اما ریشه این مشکل عمیق تر است. در سال 
۲۰۱۷، طی چند روز بعد از ســفر دونالد ترامپ 
به ریاض، عربستان ســعودی به امارات متحده 
عربی، بحرین و مصر پیوست تا تحریم های فلج 
کننده ای را بر همســایه خود قطر تحمیل کند. 
آنها گفتند دلیل این امر حمایت غیرقابل قبول 
قطر از گروههای اســالم گرا و تروریســم است. 
امارات متحــده عربی پرونده تروریســت های 
ادعایی را که در قطر زندگی می کردند، تهیه کرد، 
اما قطر حمایت از تروریسم را رد کرد و از پذیرفتن 
خواسته های این چهار کشور، که شامل کنترل 
شبکه تلویزیونی الجزیره قطر هم بود، خودداری 
کرد. توجه کنید که ســه پادشاهی محافظه کار 
عرب سنی شورای همکاری شــامل عربستان 
سعودی، امارات و بحرین، به همراه متحد خود، 
مصر در یــک طرف قرار دارنــد و در طرف دیگر 
قطر، ترکیه و جنبش های مختلف اسالم گرای 
سیاسی هستند. لذا سال ها طول می کشد تا قطر 
همسایگان خود را ببخشد و سالها طول می کشد 

تا آنها دوباره به قطر اعتماد کنند.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 امــروز ۱4 دســامبر برابر با ۲4 
آذرماه  اســت. دقیقاً یک ماه و ۱۱ 
روز از برگزاری انتخابات ریاســت 
جمهوری سوم نوامبر گذشته است 
و همچنان ما شاهد وقوع اتفاق های 
جدید اما »خطرنــاک« در آمریکا 
هستیم. شــاید به  زعم  بسیاری از 
مخاطبان این سطور، »جو بایدن« 
رئیس جمهور ایاالت متحده شده و 
همه چیز تمام اســت؛ اما سوال این 
است که آیا واقعاً همه چیز به خوبی و 
خوشی پیش خواهد رفت؟ واقعیت 
این اســت که رخدادهــای مربوط 
به آمریکا در حال رســیدن به نقاط 
حساســی اســت. اولین نمونه آن، 
درگیری خشونت بار میان طرفداران 
و مخالفان دونالد ترامپ، در بی. ال. ام 
پالزا در واشــنگتن دی.سی بود که 
عصر شــنبه اتفاق افتاد. براســاس 
گزارش ها، معترضان نارنجک های 
دست ســاز دودزا و اجســام سخت 
به ســمت یکدیگر پرتاب کردند. بر 

اساس ســنت های گذشته، حضور 
پرتعداد پلیــس در صحنه درگیری 
به چشــم می خورد اما نکته جالب 
این بود که افسران در میانه جمعیت 
خشــمگین معترضان گیــر افتاده 
بودند. تصاویری که در رســانه های 
اجتماعی منتشر شده نشان می دهد 
این تظاهــرات با عنــوان »آمریکا 
را دوباره با عظمت کنیــد« برگزار 
شــده و همین موضوع باعث شــد 
پلیس از ورود خبرنگاران به محوطه 
مقابل کاخ ســفید جلوگیری کند. 
این دومین اعتراضــات طرفداران 
ترامپ از زمان برگــزاری انتخابات 
ســوم نوامبر اســت، که با شــعار 
»دزدی را متوقــف کنیــد« برگزار 
شــده و معترضاِن طرفدار او تاکید 
داشــتند که پیروزی وی به دست 
دموکرات ها از طریق تقلب و تخلف 
گســترده »دزدیده« شده است. در 
این میان دونالــد ترامپ در واکنش 
به این اعتراضات در پیامی توییتری 
نوشت: »هزاران تن به خیابان های 
واشنگتن دی.ســی آمدند تا برای 
توقف دزدی تالش کننــد. درباره 
این اطالعی نداشــتم اما آنها را نگاه 

خواهم کــرد!« او اندکــی پیش از 
آن هم در پیام دیگری نوشــت: »ما 
نبرد را تازه آغــاز کرده ایم!«. فارغ از 
هوچی گری ترامپ در توئیتر که طی 
چهار سال گذشته بارها و بارها چنین 
اقدام هایی را از سوی وی دیده ایم، 
باید به این نکته توجه کنیم که این 
اعتراضات یک روز پس از آن برگزار 
شــد که دیوان عالی آمریکا شکایت 
انتخاباتی تگزاس برای تغییر پیروزی 
»جو بایدن« در چهار ایالت جورجیا، 
میشیگان، پنسیلوانیا و ویسکانسین 
را رد کرد. این شکایت در حالی مورد 
حمایت ترامپ قرار داشت که او بیش 
از یک ماه اســت، نتایج انتخابات را 
در چندین ایالت سرنوشت ســاز به 
چالش کشیده است. نکته ای که در 
مورد این تظاهرات باید ذکر شود این 
است که تصمیم دیوان عالی برای رِد 
شــکایت تگزاس، به کالج الکترال 
آمریکا اجازه برگزاری نشســتی در 
روز دوشنبه )فردا( را می دهد و همه 
منتظر خواهند بود که ببینند مجمع 
گزینندگان )الکتورها( کدام فرد را 
پیروز نهایی خطاب می کند: ترامپ 

یا بایدن؟

کت وشلوارپوش های کنگره 
عصبانی اند! 

اگر به کف خیابان های واشنگتن 
رجوع کنیم می بینیم که طرفداران 
ترامــپ و بایدن هر کدام بر اســاس 
خط فکری خود به دنبال ابراز وجود 
هستند. ترامپیســت ها معتقدند که 
با ورود دموکرات ها به کاخ ســفید، 
دین و دنیای آمریکایی شــان از بین 
مــی رود و حتی بایــدن و تمیش را 
»کمونیســت « هایی می داننــد که 
قرار اســت ارزش های نمادین آنها 
ماننــد مک دونالد را از بیــن ببرند. 

آنها معتقدند که شکســت شخصی 
مانند ترامپ که به زعــم آنها، آمده 
بود تا با فساد و پلیدی ها مقابله کند، 
به معنای بایکــوت رویای آمریکایی 
اســت. در مقابل طرفــداران بایدن 
بــا پوزخندهای خود به رقبایشــان 
می گویند که ما آمده ایم تا بایدن وارد 
کاخ سفید شــود و درنهایت از ظهور 
مجدد فاشیسم )ترامپ( جلوگیری 
کنیم. توجه داشــته باشید که هر دو 
طرف خود را قدیس می دانند و نامزد 
مورد عالقه شان را الهة خوبی در نظر 
می گیرند اما واقعیت این است که این 
جماعت عروســک خیمه شب بازی 
سناتورها شده اند! همین روز گذشته 
)یکشــنبه( بود کــه دویچه وله در 
گزارش خود اعالم کرد ۱۲۶ نماینده 
جمهوری خواه شکایتی را امضا کرده 
و خواستار بازگرداندن نتایج انتخابات 
سوم نوامبر ریاست جمهوری آمریکا 
شده اند. گویا خواسته آنها از دادگاه 
عالی آمریکا این بــود که فقط آرای 
دونالد ترامــپ معتبــر، و مابقی آرا 
باطل شناخته شــوند. سوالی که در 
این گزارش مطرح شده این است که 
چگونه ســناتورها و سیاستمدارانی 
با تحصیالت عالیه و ســابقه سیاسی 
زیاد، معتقدند که ترامپ برنده میدان 
است؟ پاســخی که به آن داده شده 
درخور توجه اســت. دویچه وله  در 
ادامه نوشــته اســت که میلیون ها 
طرفدار ترامپ اکنــون برای حزب 
جمهوری خواه و نمایندگان منتخب 
آن به کابوسی تبدیل شده اند؛ چراکه 
اگر این نمایندگان سقوط ترامپ را 
بپذیرند، باید انتظار داشــته باشند 
که توسط هواداران ترامپ مجازات 
شــوند و جایگاه خــود را در حزب از 
دست بدهند. بنابراین اکثریت قریب 
به اتفاق آنها گزینه ای را برگزیده اند 
تا از مجازات مدافعان ترامپ در بدنه 
حزب در امان باشند و آن ترامپیسم 
اســت. این تحلیل به خوبی نشــان 
می دهد کــه در داخل قــوه مقننه 
آمریکا به خصوص مجلس سنای این 
کشــور، مخالفانی مانند »تد کروز« 
وجود دارند که بدون شک در مقابل 
دموکرات ها همانند کوهی از موانع 
خواهند ایســتاد. توجه باشــید که 
جامعه آمریکا طی دهه های گذشته 

بارها و بارها چند قطبی شده است اما 
قطبی شدِن مجلس سنای آمریکا و 
وقوع یک به هم ریختگی سیاســی تا 
به این حد امری نادر اســت. نکته ای 
که اوضاع را خطرنــاک خواهد کرد 
ایــن اســت کــه دور دوم انتخابات 
ســنا در ایالت جورجیا قرار است ۱۶ 
دی ماه برگزار شــود تــا تکلیف دو 
کرسی باقی مانده در سنا را مشخص 
کند. هــم اکنــون جمهوریخواهان 
۵۰ کرسی و دموکرات ها 4۸ کرسی 
سنا را در دست دارند. در صورتی که 
دموکرات هــا بتواننــد در انتخابات 
مذکور هر دو کرسی سنا را به دست 
آورند، با احتساب کرسی اختصاصی 
معــاون بایــدن )کامــاال هریس( 
می تواننــد با کســب ۵۱ کرســی، 
اکثریت سنای آتی را تا دو سال آینده 
و برگــزاری انتخابــات میاندور ه ای 
کنگره قبضه کنند. بدیهی است که 
این امر می تواند تا حد زیادی کمک 
حال رئیس جمهوری آتــی آمریکا 
باشــد اما اگر این اتفــاق رخ ندهد و 
جمهوریخواهان فقط یک کرســی 
از دو کرســی را به دســت بیاورند، 
نتیجه ۵۱ به 49 خواهد شــد. آنگاه 
ما شــاهد تقابل های عجیب و غریب 
از ســوی محافظه کاران با بایدن بر 
ســر پرونده هایی مانند برجام، طرح 
اقتصادی کرونا، بازگشــت به پیمان 
پاریس، بیمه هــای همگانی و حتی 
اعمال تحریم علیه عربستان خواهیم 
بود. بنابراین وضعیــت فعلی کنگره 
برای دموکرات ها بسیار مهم و البته 
مبهم است و احتمال دارد بایدن در 

محاصره ترامپیست ها قرار بگیرد. 

نگاهی به شکل گیری تقابل جمهوریخواهان و دموکرات های سنا

بایدنومحاصرهاحتمالیترامپیستها
اگر دموکرات ها بتوانند 
در انتخابات 16 دی، هر 

دو کرسی سنا را به دست 
آورند، با احتساب کرسی 
اختصاصی معاون بایدن 

می توانند با کسب ۵1 
کرسی، اکثریت سنای آتی 

را تا دو سال آینده قبضه 
کنند؛ اما اگر این اتفاق رخ 
ندهد، بایدن با مشکالت 

زیادی روبرو خواهد بود

ترامپیست ها معتقدند 
که با ورود دموکرات ها به 
کاخ سفید، دین و دنیای 

آمریکایی شان از بین 
می رود و حتی بایدن و 

تمیش را »کمونیست « هایی 
می دانند که قرار است 
ارزش های نمادین آنها 

 مانند مک دونالد را از
 بین ببرند

چهارصد دانش آموز نیجریه ای در پی حمله افراد مسلح موتورســوار به مدرسه ای در این کشور مفقود شده اند. 
بنا بر اعالم پلیس، افراد مسلح که تفنگ های تهاجمی به همراه داشتند، روز جمعه به یک دبیرستان دولتی در ایالت 
»کاتسینا« در شــمال غربی نیرجریه حمله کردند. به گفته دو نفر از مردم محلی، صدها دانش آموز در حال حاضر 
مفقود هستند. به گزارش دیلی میل، »گامبو ایسا« سخنگوی پلیس در بیانیه ای 
اعالم کرد: راهزنان حوالی ســاعت 9 و 4۰ دقیقه جمعه شب )به وقت محلی( به 
منطقه »کانکارا« هجوم بردند و بعد از آن تبادل آتش بین آن ها و نیروهای پلیس 
رخ داد. پلیس اعالم کرد در حال همکاری با ارتش و نیروی هوایی برای تعیین تعداد 
دقیق دانش آموزان ربوده شده و یافتن آنهاست. بنا بر اعالم پلیس، یک افسر پلیس 

هم در درگیری و تبادل آتش مورد اصابت گلوله قرار گرفت و زخمی شده است.

انفجار بمب و تیراندازی به صورت جداگانه روز گذشته )یکشنبه( در کابل، پایتخت افغانستان دست کم سه کشته 
برجای گذاشت. به گزارش آسوشیتدپرس، فردوس فرامرز، ســخنگوی رئیس پلیس کابل گفت، یک بمب آهنربایی 
چسبیده به خودرویی زرهی در شمال کابل باعث کشته شدن دو تن و زخمی شدن دست کم دو تن دیگر شد. هنوز جزئیاتی 
از این انفجار در دسترس نیست. وی همچنین ادامه داد، یک دادستان دولتی نیز در 
شرق کابل به ضرب گلوله کشته شد. این دادستانی در مسیرش به سمت دفتر کار 
بود که در منطقه کارته نو مورد اصابت گلوله واقع شد. این حمالت یک روز پس از آن 
رخ داده که در کابل موشک هایی شلیک شد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمالت را 
برعهده نگرفته است. خشونت در افغانستان در ماه های اخیر در حالی شدت گرفته که 

طالبان و دولت کابل در قطر برای دستیابی به توافق در حال گفتگو هستند.

انفجار بمب و تیراندازی در کابل ۳ کشته برجای گذاشتناپدید شدن 400 دانش آموز نیجریه ای بعد از حمله مسلحانه

نخست وزیر رژیم صهیونیستی خبر برقراری روابط 
دیپلماتیک بــا بوتان را تأیید کرد. پیش تر اورشــلیم 
پســت اعالم کرده بود بوتان که در شــمال شرق هند 
واقع شــده با رژیم صهیونیســتی روابط دیپلماتیک 
برقرار کرده اند. به گزارش رویتــرز، بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در بیانیه ای که توسط 
دفترش منتشــر شــد، گفت: من از برقــراری روابط 
دیپلماتیک بین اســرائیل و بوتان کــه ثمره دیگری 
 از توافــق نامه های صلح اســت، اســتقبال می کنم. 
ما با کشــورهای دیگری که می خواهند بــا ما روابط 
دیپلماتیک برقرار کنند در تماس هســتیم. روزنامه 
تایمز آو اســرائیل گــزارش داد که مراســم امضای 
توافق ایجاد روابط روز شــنبه در محل اقامت ســفیر 
اسرائیل در هند، با حضور ســفیر بوتان در این کشور 
برگزار شــد. در همین راستا، گابی اشــکنازی، وزیر 
امور خارجه رژیم صهیونیســتی اعالم کرد که ایجاد 

روابط با پادشــاهی بوتان نقطه عطفــی جدید در راه 
تحکیم روابط بین اسرائیل و آســیا است. عدم وجود 
روابط دیپلماتیک بین اسرائیل و بوتان هیچ ارتباطی 
با مسئله فلســطین نداشــت. بر این اســاس بوتان 
هفتمین کشوری خواهد بود که با رژیم صهیونیستی 
روابطش را علنی می کند. چنــد روز پیش هم دونالد 
 ترامــپ، عادی ســازی روابط اســرائیل بــا مراکش

 رونمایی کرد. 

پلیس پاریس حــدود ۱۵۰ تــن را در اعتراضات 
خشونت آمیز شامگاه شنبه نســبت به قوانین امنیتی 
پیشنهادی بازداشــت کرد. در این اعتراضات افسران 
پلیس در بیــن جمعیت چند هزار نفــری معترضان 
راه می رفتند تا افراد دردسرســاز را پیدا و بازداشــت 
کنند. به گزارش آسوشــیتدپرس، پلیس معترضانی 
را هدف می گرفت کــه ممکن بود بــا یکدیگر متحد 
شده و گروه های خشونت طلب همچون آنهایی که در 
اعتراضات قبلی مغازه ها و خودروها را به آتش کشیدند 
و به افسران پلیس حمله کردند را تشکیل دهند. وزیر 
کشور فرانســه اعالم کرد، پلیس ۱4۲ تن را بازداشت 
کرده اســت. صف های بلند نیروهای ضد شــورش و 
خوردوهای پلیس راهپیمایی در خیابان های پاریس 
را اسکورت کردند. آنها معترضان را احاطه می کردند 
تا از باال گرفتن خشــونت ها همانند اعتراضات قبلی 
که رخ داده بود، جلوگیری کنند. با فرا رســیدن شب، 

پلیس برای متفرق کردن معترضــان و پایان دادن به 
این اعتراض متوســل به اســتفاده از آب پرفشار شد. 
معترضان علیه یک قانون امنیتی پیشــنهاد شده که 
باعث راه افتادن اعتراضات آخر هفته شده و همچنین 
علیه الیحه ای با هدف مبارزه با افراط گرایی اســالمی 
اعتراض می کردند. جنجالی ترین مساله در این الیحه 
امنیتی این اســت که فیلم گرفتن از افسران پلیس را 

دشوار می سازد. 

نتانیاهو برقراری روابط با »بوتان« را تایید کرد!بازداشت 1۵0 تن در اعتراضات پاریس 
خبرخبر


