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 تایوان؛ نقطه بروز درگیری 
در روابط آمریکا و چین

میشــل فلورنوی، 
رئیـــــس ســـابق 
سیاستگذاری پنتاگون 
گفت، زمانــی که ناو 
هواپیمابــر روزولت 
متعلق به نیروی دریایی آمریکا وارد دریای چین 
جنوبی درســت در همان روز پرواز بمب افکنها و 
جنگنده های چین در حریم هوایی تایوان شد، این 
پیام فرستاده شد که دولت بایدن چه کار سختی 
در تهیه یک سیاست جدید در قبال چین دارد.  به 
گزارش پایگاه میلیتــری دات کام، فلورنوی که تا 
پیش از این بسیاری انتظار انتصابش برای رهبری 
پنتاگون در دولت جو بایدن را داشــتند گفت، در 
پی تالشها در آخرین روزهای دولت دونالد ترامپ 
برای تقویت روابط نظامی با تایوان، »تایوان واقعا 
تبدیل به نقطه بروز درگیری« در روابط آمریکا و 

چین شده است.
فلورنوی خاطرنشان کرد، اقدامات دولت ترامپ 
در این مســاله باعث تحریک چین شده و سطح 
دیگری از تنش را به روابط از قبل دچار تنش شده 

با پکن اضافه کرد.
همچنین دیوید پترائوس، فرمانده سابق واحد 
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا هم که به فلورنوی 
در شرکت در یک نشســت مجازی شورای روابط 
خارجی در خصوص مسائل اســتراتژیک پیش 
روی آمریکا در ســال 2021 پیوست اظهار کرد، 
نتیجه این روند »صــرف تمامی تمرکز در تمامی 
زمانها بر چین« در بازبینی های سیاســی دولت 

بایدن خواهد بود.
پترائوس خاطرنشــان کرد: به وضوح از جمله 

نقاط بروز درگیری، تایوان است.
روز یکشنبه واحد فرماندهی هند-اقیانوسیه 
آمریکا اعالم کــرد که گروه رزمــی ناوهواپیمابر 
روزولت روز شنبه وارد دریای چین جنوبی شده 
است؛ همان روزی که تایوان اعالم کرد دست کم 
هشت بمب افکن و چهار جنگنده چینی وارد حریم 

هوایی ادعایی آن شده اند.
این فرماندهی اشاره ای به اتهام مطرح شده از 
سوی تایوان کرد و گفت که حضور ناو روزولت برای 
»تضمین آزادی در دریاها« و »ایجاد شراکت هایی 

که امنیت دریایی را تقویت می کنند« است.
ند پرایس، ســخنگوی وزارت امــور خارجه 
آمریکا با ایــن حال در بیانیه ای گفــت، آمریکا از 
چین میخواهد »دســت از فشــارهای نظامی، 
دیپلماتیک و اقتصادی علیه تایــوان بردارد و به 
جایش وارد گفتگوی معنادار با نمایندگان منتخب 

دموکراتیک تایوان شود.«
فلورنوی در ادامه اظهاراتش گفت، اختالفات 
در آمریکا در ماموریــت بازدارندگی در برابر چین 
در ضمن جستجوی فرصتها برای همکاری اخالل 

ایجاد کرده است.
او ادامه داد: من نگران ریســکهای محاسبات 
اشتباه در بازدارندگی در برابر چین هستم اما چیزی 
که بیشــتر از همه من را نگران می کند وضعیتی 
است که در آمریکا تجربه کرده ایم - سوءمدیریت 
همه گیــری بیماری، تاثیرات اقتصــادی به طرز 
باورنکردنی وخیم که روی ما گذاشته، و اختالفات 
سیاســی داخلی که در خشــونت و حمالت به 

دموکراسی خود ما فوران کرد.
فلورنوی اظهار کرد، این نزاع ها »روایت افول 

آمریکا را تغذیه می کنند«.
وی افزود: اگر تلویزیون چین یا روسیه را تماشا 
کنید تصاویر آشــوب در آمریــکا را بارها و بارها و 
بارها می بینید و اگر آنها واقعا شروع به باور کردن 
پروپاگاندای خودشان درباره ما کنند، این ریسک 

قبول کردن آنها را می تواند افزایش دهد.
    

میشل عون: 
لبنان آماده است تا مذاکرات 

دریایی با اسرائیل را از سر بگیرد 
ی  ر ئیس جمهو ر
لبنــان از آمادگــی 
این کشــور برای از 
ســرگیری مذاکرات 
تعیین مرزهــای دریایی با اســرائیل خبر داد.   
به گزارش ایلنا به نقل از دیلی اســتار، میشــل 
عون روز گذشته -سه شنبه- در دیدار با سفیر 
آمریکا در لبنان اعالم کرد که لبنان می خواهد 
مذاکرات تعیین مرزهای دریایی با اسرائیل را بر 
اساس مشورت در گفت وگوهای سال گذشته 

از سر بگیرد. 
در بیانیه ریاست جمهوری آمده است که عون 
همچنین به سفیر »دوروتی شی« گفته است که 
لبنان مشــتاق ادامه روابط دوستانه و همکاری 
با ایــاالت متحده پس از تحلیــف »جو بایدن«، 

رئیس جمهوری آمریکا است.

جهاننما
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جو بایدن برای نخستین بار از زمان 
ورود به کاخ ســفید در تماس تلفنی با 
همتای روسی خود، والدیمیر پوتین، 
از مشــکالت میان دو کشــور از جمله 
انتخابات و تالش مسکو برای مداخله 
در آن و همزمان حمالت ســایبری که 
به روسیه نسبت داده شده سخن گفت. 

در این گفتگو که به گزارش کاخ سفید 
موضوعات مختلفی را دربرگرفت؛ بایدن 
درباره اعتراضــات اخیر در روســیه، 
بازداشــت آلکســی ناوالنی و پیمان 
هسته ای میان مســکو و واشنگتن هم 

سخن به میان آورد. 
براســاس گزارش خبرگزاری ها، 
نخســتین گفتگوی رهبران دو قدرت 
جهانی در سایه این موضوع قرار داشت 
که جو بایــدن و دموکرات هــا همواره 
دونالد ترامپ را به آسان گیری و مسامحه 

در برابر کرملین متهم می کردند.
این اختالف نظر به ویژه آنجا شدت 
می گرفت که نهادهای اطالعاتی آمریکا 
روســیه را به تالش بــرای مداخله در 
انتخابات و همین اواخر به دست داشتن 
در هک گسترده شــبکه های دولتی 
آمریکا متهم کردند امــا ترامپ بارها 
با تشــکیک در صحــت گزارش های 
اطالعاتــی از موضع گیری جدی علیه 

همتای روس خود پرهیز می کرد. 
در متن مکالمه تلفنی بایدن و پوتین 

که کاخ سفید عصر سه شنبه، 2۶ ژانویه، 
منتشــر کرده آمده دو رئیس جمهور 
دربــاره موضــوع حمالت ســایبری 
گســترده طی چند ماه گذشته که به 
»حمالت ســوالرویند هک« شهرت 
یافته و نهادهای اطالعاتی آمریکا روسیه 
را مسبب آن خوانده اند گفتگو کرده اند 
و همچنین بایدن به گزارش ها درباره 
پرداخت پول از سوی مسکو برای کشتن 
سربازان آمریکایی در افغانستان اشاره 
کرده و مراتب نارضایتی خود را به پوتین 

اعالم کرده است. 
در گزارش کاخ سفید از این مکالمه 
آمده که جو بایدن برای رئیس جمهوری 
روسیه »روشن کرد که ایاالت متحده 
برای دفاع از منافع ملی خود و پاسخ به 
اقدامات روســیه برای آسیب رساندن 
به آمریکا و متحدانــش، قاطعانه عمل 

خواهد کرد.«
بایــدن همچنین در ایــن گفتگو 
درباره بازداشت آلکسی ناوالنی، چهره 
سرشناس مخالفان دولت روسیه با آقای 

پوتین صحبت کرده است.
جو بایدن اشــاره کرده است که از 
دونالد ترامپ، که از رویارویی با کرملین 
خودداری می کرد و مکررا اتهام دخالت 
روسیه در انتخابات 201۶ آمریکا را زیر 
سوال می برد، موضع سرسختانه تری 
علیه والدیمیر پوتین در پیش خواهد 

گرفت،  بنابه گزارش ها جــو بایدن در 
تماس تلفنی با والدیمیــر پوتین به او 
گفت که می داند روســیه سعی کرده 
بود هم در انتخابات 201۶ و هم 2020 
مداخلــه کند. او همچنیــن به پوتین 
هشدار داد که آمریکا آماده دفاع از خود 
در برابر تجسس ســایبری یا هر حمله 

دیگری است.
رئیس جمهور آمریکا  نســبت به 
حمالت ســایبری هکرهای روسی و 
تالش برای نفوذ به داده های شــرکت 
فروش نرم افزار »سوالر ویندز«  نیز ابراز 
نگرانی کرده اســت. بایدن هم چنین 
پوتین را در جریــان گزارش هایی قرار 
داده که از پرداخت پاداش روســیه به 
طالبان برای کشتن سربازان آمریکایی 

در افغانستان حکایت دارند.
در این تمــاس، طرفیــن از توافق 
برای تمدید پیمان کاهش تسلیحات 
تهاجمــی اســتراتژیک موســوم به 
»استارت – 2« اظهار خشنودی کرده اند. 
آمریکا و روسیه  طبق این پیمان، اجازه 
دارنــد حداکثر هــزار و ۵۵0 کالهک  
هسته ای در زراردخانه های خود داشته 

باشند.
 مکالمه سران دو کشور 

به روایت کرملین
کرملین در بیانیه خود در مورد این  
تماس به هیچ یــک از موارد اصطکاک 

که کاخ سفید گفت بایدن مطرح کرده 
اشاره ای نکرد.  

مقام هــای روســیه گفتنــد که 
رئیس جمهور این کشور »اشاره کرده 
است که عادی سازی روابط میان روسیه 
و ایــاالت متحده به نفع هر دو کشــور 
خواهد بود - و با توجه به مسئولیت دو 
کشور در حفظ امنیت و ثبات جهان - به 

نفع کل جامعه بین المللی خواهد بود.«
در بیانیه کرملین آمده اســت: »در 
مجموع این محاوره میان رهبران روسیه 
و ایاالت متحده به صورتی جدی و صریح 

انجام شد.«
در عین حال ســخنگوی کرملین 
اعالم کرد کــه در گفت و گوی تلفنی 
رؤسای جمهور روســیه و آمریکا نقاط 

اختالف فراوانی وجود داشته است. 
»دیمیتری پسکوف«، گفت: »این 
تماس تلفنی در روز سه شنبه عملی و 
صریح بود و موارد زیادی را مورد بررسی 
قرار داد. همچنینن طرفین برای ادامه 

گفت و گو توافق کردند.«
وی افزود: »بایــدن درباره وضعیت 
 الکسی ناوالنی  سوال کرد و پوتین وی را 

در جریان وضعیت وی قرار داد.«
پســکوف گفت که دو طرف در این 
گفت و گــو موضوع دیدار شــخصی را 
مطرح نکردند. وی تاکید کرد: »با توجه 
به اینکه شرایط هنوز مناسب نیست، 

نمی توان درباره عادی ســازی روابط 
دو جانبه اظهار نظر کرد.« 

خصومت رسانه های دولتی 
روسیه علیه بایدن

شــاید تعجبی نداشــته باشد که 
پوشــش اخبار سیاســی آمریــکا در 
رســانه های تحت کنترل  کرملین به 

شدت علیه بایدن بوده است.
تلویزیون دولتی روسیه ادعاهای بی 
پایه تقلب گسترده در انتخابات ریاست 
جمهوری نوامبر را بــدون هیچ نقد و 
پرسشی تکرار کرده اند، و ادعاهای اثبات 
نشده درباره فساد پسر بایدن، هانتر، را 

هم با نگاه موافق پوشش داده اند.
همچنین بایدن از نظر ذهنی ناسالم 
ترسیم  شــده اســت، و این براساس 
اشــتباه هایی که دیگران می گویند در 
واقع ناشی از لکنت زبان بایدن در جوانی 
او هســتند . این خط روایی بخشــی از 
نگاه گسترده تر رسانه های کرملین به 
دموکراســی آمریکا و ارزشهای لیبرال 
دموکراتیک غربی  به طور کلی است. این 
که آنها دچار نقایص و فساد و رو به زوال 
هستند. با وجود این، هدف از نشر چنین 
روایتی شــاید تالش برای جدا کردن 
مردم روســیه از جذابیت غرب باشد و 
نه لزوما منعکس کننده دقیق دیدگاه 

رهبری روسیه .
آنا آروتیونیــان در مســکو تایمز 
می نویسد که موضع کرملین در انظار 
عمومی نباید به عنــوان انعکاس نیات 

استراتژیک کرملین تعبیر  شود.
برخی ناظران  معتقدنــد در میان  
رهبران   روســیه درباره  فواید حمایت 
از ترامپ اتفاق نظر وجــود ندارد و این 
که ریاست جمهوری او شاید بیشتر به 

زیانشان  بوده باشد  که به سودشان.
به ویژه   واکنش در داخل آمریکا به 
ستایش ترامپ از پوتین و شواهد دخالت 
روســیه، در بعضی   حیطه ها حتی به 
سیاستهای سختگیرانه تر آمریکا در قبال 

روسیه انجامیده است.
عمــده  ایــن پیامدهــا در قالب 
تحریمهای حتی  بیشتر ظاهر شده اند، 
که کنگره بــا  وجود اکراه کاخ ســفید 
تصویب کرده اســت و همچنین فشار 
روی پروژه نورد استریم 2 روسیه برای 

ساخت خط لوله گاز به آلمان. 
خود پوتین هم همزمان با ستایش 
از همکاری اش با ترامپ، اذعان  کرده که 

حضورش در کاخ سفید نکات »منفی « 
هم در پی داشته و »همه« آن چیزی که 

انتظارش می رفت محقق نشده است.
 دولت جدید آمریکا 
با روسیه چه می کند؟

آدام رابینسون، کارشناس مسایل 
روسیه، در تحلیل این گفتگوی تلفنی 
می گوید: از زمان پیــروزی جو بایدن 
در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، 
ناظران در تالش بوده اند که آینده روابط 

آمریکا و روسیه را پیش بینی کنند .
وی می افزاید: بیشتر آنها معتقدند که 
شاهد بازگشت به یک سیاست سنتی 
آمریکا در قبال روسیه خواهیم بود و این 
به ضرر روسیه خواهد بود و احتماال  حتی 

به تنش بیشتر خواهد انجامید.
به گفته این تحلیلگــر،   بعضی  هم  
باور دارند که اگرچه دو کشور نخواهند 
توانست بر اختالفات بنیادین خود فائق  
آیند یا شــبیه به دولت اول باراک اوباما 
تالش   کنند طرحی نو در روابطشــان  
دراندازند، این  احتمال هست که درباره 
حیطه محدودی از مســائل به توافق 

برسند.
جای امیدواری  برای  روسیه است؟

تحلیلگر روســی تاتیانا استانووایا 
می گوید بر خالف سال 201۶، مایوس 
شــدن از دولــت ترامپ  بــه رویکرد 
»واقع بینانــه و عملگرایانه«تــری در 
مسکو منجر شده، و این امیدواری که 
آمدن بایدن، اگرچه از بسیاری  جهات 
ناخوشایند باشد، شاید دست کم باعث 
شود روسیه دیگر »گروگان« سیاست  

داخلی آمریکا  نباشد.
اســتانووایا در وبســایت   کارنگی 
می نویســد که بعد از دیــدار  ترامپ و 
پوتین در هلســینکی در سال 201۸ و 
انتقادها از آنچه که رویکرد ستایشگرانه 
ترامپ نسبت به پوتین تعبیر شد، شمار 
مقامهای عالی رتبه روسیه که امیدوار 
بودند ترامپ به مسکو یک »توافق عالی« 
بدهد و روســیه را از انزوای  بین المللی 

خارج کند کمتر شد.
یک زمینه که به اعتقاد تحلیلگران 
توافق محدود بدون نیاز به بهبود بنیادین 
روابط  امکان   دارد مساله پیمان جدید 
کاهش سالح های استراتژیک )استارت 
نو( است که ۵ فوریه منقضی می شود. 
دو کشور در مورد تمدید این پیمان به 

توافق رسیده اند.

نخستین گفت وگوی تلفنی بایدن و پوتین به طرح اختالفات گذشت؛

مداخله در انتخابات آمریکا و هکرهای روسی 

آمریکا در حال احداث پایگاه های نظامی جدید در عربستان اســت.  به گزارش رویترز، ارتش آمریکا اعالم کرده 
است که در حال بررسی احتمال استفاده از منطقه بندر دریای سرخ در عربستان سعودی و دو پایگاه هوایی دیگر در 

پادشاهی عربستان در میان تنش های شدید با ایران است.
ارتش ایاالت متحده با  توصیف ایــن کار به عنوان برنامه ریــزی برای مقابله با تهدیدهــای احتمالی گفت که 
در حال حاضر بارگیری و حمل بار را از طریق بندر عربســتان ســعودی در یانبو که یک پایانــه مهم برای خطوط 
لوله نفت در پادشاهی عربســتان است  را آزمایش کرده اســت. استفاده از یانبو 
و همچنیــن پایگاه های هوایــی در تبوک و طائــف در امتداد دریای ســرخ به 
ارتش آمریکا گزینه های بیشــتری در ایجاد  یک پایگاه حیاتــی در این منطقه 
می دهد که بارها بــا مین گذاری و عبور  قایق های بدون سرنشــین که توســط 
 شــبه نظامیان انصاراهلل که مــورد حمایت ایران هســتند،  در معــرض تهدید  

قرار گرفته است.

 نماینده دائم کویت در سازمان ملل بار دیگر خواستار اعطای ُکرسی دائم به کشورهای عربی در شورای امنیت سازمان ملل شد.  
به گزارش آناتولی، »منصور العتیبی«، نماینده دائم کویت در سازمان ملل روز گذشته -سه شنبه- اعالم کرد که کویت به نیابت 
از کشورهای عربی خواستار نمایندگی دائم عربی همراه با اختیارات کامل در شورای امنیت در صورت هر گونه توسعه این شورا در 
آینده است. وی  گفت: »عدالت در نمایندگی همچنین ایجاب می کند که کشورهای عربی در کرسی های غیر دائم سازمان ملل 
نیز عضویت داشته باشند.« العتیبی گفت: »خواسته های گروه عربی در این زمینه با استناد به معیارهای عینی است که در تراکم 
جمعیت عرب و تعداد کشورهای عربی در سازمان ملل نمود می یابد.« وی در ادامه افزود: 
»بخش عمده ای از کار شورا و مواردی که در دستور کار آن قرار دارد، مربوط به منطقه عربی 
است و این موضوع مستلزم نمایندگی عادالنه و متناسب کشورهای عربی در شورای امنیت 
است.« العتیبی تاکید کرد که  کشورهای عربی خواستار اصالحات واقعی و جامع در شورای 
امنیت هستند تا این شورا در چارچوبی شفاف تر، بی طرف تر، معتبرتر با قدرت و کارآیی 

بیشتری به فعالیت خود ادامه دهد.

رویترز گزارش داد؛

تالش آمریکا برای ایجاد پایگاه های نظامی جدید در عربستان 
نماینده دائم کویت در سازمان ملل خواستار شد؛

اعطای کرسی دائم به کشورهای عربی در شورای امنیت 

رئیس کمیتــه عالی انقــالب یمن از واشــنگتن 
 خواست تا حمایت از ائتالف عربی به رهبری عربستان 

را ممنوع کند.
به گزارش ایســنا، به نقل از المســیره، محمد علی 
الحوثی، رئیس کمیته عالی انقــالب یمن و از رهبران 
ارشد انصاراهلل در توئیتی با اشاره به اقدام دولت جدید 
آمریــکا در بازبینی درج نــام این گروه در فهرســت 
»تروریسم« نوشت: آمریکا باید ارســال تسلیحات و 
هرگونه پشــتیبانی لجستیکی از عربســتان و ائتالف 
تحت رهبری آن در جنگ با یمن را متوقف کند و این 

مناسب ترین اقدام تا 2۶ فوریه است.
دولت آمریکا روز دوشــنبه اعالم کــرد که وزارت 
خزانــه داری بــا معافیت موقــت تحریــم انصاراهلل 
موافقــت کرده اســت و هرگونــه معامــالت مالی با 

 این گروه تــا تاریخ 2۶ فوریــه به مدت یک مــاه و تا 
بررسی های دقیق مجاز است.

وی افــزود: پول هایــی کــه وزارت خزانــه داری 
 آمریکا جمــع کــرده، بهــای کشــتارهای ائتالف 
آمریکایی-سعودی و اماراتی در یمن و قتل کودکان و 

زنان و تخریب و گرسنگی یمن است.

حشد شــعبی عراق از درگیری میان نیروهای خود با 
اعضای گروه تروریستی داعش در جریان عملیات امنیتی 
در صحرای غربی اســتان االنبار واقع در غرب این کشــور 
خبر داد.  به گزارش ایســنا، به نقل از سایت شبکه خبری 
روسیا الیوم، قاســم مصلح، فرمانده عملیات حشد شعبی 
در االنبار خاطرنشان کرد، نیروهای حشد شعبی عملیاتی را 
در صحرای غربی االنبار انجام دادند و در جریان این عملیات 
با اعضای گروه تروریستی داعش وارد درگیری  شدند. وی 
همچنین تصریح کرد، نیروهای حشــد شعبی در جریان 
این عملیات، مخفیگاه های داعش را کشــف کردند، این 
درگیری ها و همچنین عملیات امنیتی برای نابودی مقرهای 

تروریست ها در صحرای غربی االنبار همچنان ادامه دارند.
۴ کشته و زخمی بر اثر انفجار بمب در نجف عراق 

 در خبری دیگر از عراق،  دیروز اداره بهداشت شهر نجف 

از انفجار یک بمب کنار جاده ای بر جای مانده از دوره جنگ 
و کشته شدن یک کودک و زخمی شدن سه تن دیگر خبر 
داد. یک منبع امنیتی در همین راستا گزارش داد که دو زن 
و یک کودک به محل دفن زباله نزدیک شــدند و یک شئ 
منفجر شد که بعدا مشخص شد بمبی بر جای مانده از دوره 

جنگ بوده است.

انصاراهلل: آمریکا حمایت نظامی از عربستان را متوقف کنددرگیری میان نیروهای حشد شعبی و اعضای داعش در غرب عراق
خبرخبر


