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اخبار

بایدن برنامهای برای تحرک نظامی
در خاورمیانه ندارد

اســتاد دانشــگاه و تحلیلگر سیاســی عراق تاکید کرد که رویکرد
رئیسجمهوری آینده آمریکا در عراق متفاوت از گذشته خواهد بود
و خروج اکثریــت نیروهای آمریکایی در این دوره غیر قابل اجتناب
است.
«حیدر البرزنجی» ،استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی عراق در تشریح
رویکرد «جو بایدن» رئیسجمهــوری آینده آمریکا در قبال منطقه
خاورمیانه به طور کل و کشــور عراق به طــور خاص در گفتوگو
با خبرنگار ایلنا گفت :به اعتقاد من سیاســت خارجی بایدن میتواند
با ســطح سیاســت خارجی «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری فعلی
آمریکا ،تفاوت اساسی داشته باشد ،زیرا تفاوت بین جمهوریخواهان
و دموکراتها در سیاســت و رویکرد آنها به سیاست خارجی کام ً
ال
واضح است .بایدن در این مورد به ویژه هنگام صحبت از رابطه خود
با جمهوری اســامی ایران مواضع خود را مطرح کرده و وعده رفع
تحریمهای اقتصادی را داده است که در عمل باید منتظر ماند و دید
که آیا این وعده عملی میشود یا خیر.
البرزنجی گفت :بایدن تاکید کرده است که سیاست خود را در قبال
منطقــه تغییر خواهد داد .این همان چیزی اســت کــه تأثیر آن بر
معادالت بینالمللی در این مقطع مشهود است .به اعتقاد من با وجود
بایدن منطقه در تا حدی از تنشهای فعلی خارج میشود.
بایدن به دلیل چالشهای داخلی ،برنامهای برای تحرک نظامی در
خاورمیانه ندارد
وی افزود :در بعد نظامی پیشبینی نمیشــود که بایدن بخواهد در
منطقه تحرک جنگی داشــته باشــد اما در جنبه اقتصادی میتوان
انتظار گشایش اقتصادی نسبی را داشت .در بُعد امنیتی هم میتوان
انتظار داشــت که منطقه به سمت ثبات پیش رود نه تشدید تنش،
به این دلیل که از یک ســو سیاست خارجی ترامپ کامال متفاوت
بود و از ســوی دیگر بایدن در داخل آمریکا دارای مشکالتی چون
اقتصادی و بهداشــتی است و این موضوع را به صراحت در برنامه
انتخاباتی خود بیان کرد.
رویکرد بایدن در قبال عراق ،مشابه شیوه اوباما خواهد بود
این تحلیلگر سیاسی درباره سیاستهای بایدن در عراق گفت که به
نظر نمیرســد پرونده عراق جزء اولویتهای اصلی رئیسجمهوری
آینده آمریکا باشــد و از این رو نیروهــای آمریکایی از عراق خارج
خواهند شــد و او به همان شــیوه «باراک اوباما» ،رئیس جمهوری
پیشین آمریکا در سال  ۲۰۱۱عمل خواهد کرد.
وی افزود :ممکن اســت در پرونده عراق برخی متغیرهای سیاسی
وجود داشته باشد؛ آنها از طریق انضمام برخی سیاستمداران به جمع
خود و تغییر معادله سیاسی در مورد محور مقاومت در عرصه داخلی
عراق تالش خواهند کرد .این کار را بایدن از طریق سیاست و نه از
طریق تنش و مقابله مستقیم که شیوه ترامپ بود ،انجام خواهد داد.
بایدن شیوه تعامل با پرونده عراق را بلد است
البرزنجی گفت :طبیعتا سیاســت ترامپ نمیتواند در عراق و منطقه
ادامــه یابد و قطعا پایــان خواهد یافت ،زیــرا واقعیتهای میدانی
وجود دارد که نشــان میدهد سیاســت ترامپ در داخل آمریکا یا
محافل سیاسی این کشــور ،بلکه حتی در محافل سیاسی خارجی
رضایتبخش نبوده و این همان چیزی است که از اظهارات و مواضع
بینالمللی بایدن کامال مشــخص است .بایدن در عراق تجربه دارد.
وی به عنوان معاون رئیسجمهوری خدمت کرده و نقشــه سیاسی
عراق را به خوبی میداند و با برخی از سیاستمداران نیز ارتباط دارد.
بنابراین او شیوه تعامل با این پرونده را بلد است.
وی افزود :البته برخی معتقد هســتند که سیاســت خارجی آمریکا
همواره ثابت است .اما این موضع به هیچ وجه واقعبینانه نیست ،زیرا
سیاســت خارجی با متغیرهای ناشی از تغییر رئیسجمهوری آمریکا
تفاوت پیدا میکند ،بنابراین سیاســت خارجــی ثابتی وجود ندارد و
پروندههایی کــه در جهان و در طول تاریخ اتفاق میافتد ،گواه این
مدعاست.
فعالیــت تنها یک پایگاه آمریکایــی در اربیل یا مرکز و غرب عراق
متصور است
این تحلیلگر سیاسی درباره احتمال عقبنشینی نیروهای آمریکایی
از عراق گفت :این موضوع امری اجتنابناپذیر و قطعی است .هنوز
بسیاری از نیروهای عراقی با ادامه حضور نیروهای آمریکا در کشور
مخالف هســتند .بله ،تصمیم پارلمان عراق قابل اجرا اســت .این
احتمال وجود دارد که فقط پایگاه آمریکایی «الحریر» در اربیل باقی
بماند یا تنها یک پایگاه آمریکایی در غرب یا مرکز عراق به فعالیت
ادامه دهد ،این موضوع به دلیل مخالفت عمومی و مقاومت سراسری
در عراق شدنی است.
وی در پایان درباره آینده عراق در زمان بایدن گفت :من فکر میکنم
متغیرهایی وجود دارد که در ارزیابی آینده عراق در سایه دولت بایدن
میتوان به آنها اشاره کرد .اولین مورد متغیر سیاسی در داخل عراق
اســت و به انتخابات آینده و زودهنگام در کشور بستگی دارد .مورد
دوم ،تفاوت کامل رویکرد بایدن از رویکرد ترامپ است .البته بایدن
صاحب نظریه تجزیه عراق است که قطعا با توجه به وجود انسجام
در داخل عراق این اتفاق هرگز رخ نخواهد داد.

چین :اقدام آمریکا نسبت به تایوان را
بیجواب نمیگذاریم

وزارت خارجه چین هشــدار داد که اگر پمپئو از مواضع خود در قبال
تایوان عقبنشینی نکند ،جواب دندان شکنی در انتظارش خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جاکارتا پست ،چین تهدید کرد
کــه اقدام آمریکا مبنی بر لغو محدودیت روابط دیپلماتیک با تایوان
را تالفی میکند.
«ژائو لیجیان» سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به این اقدام
تحریک آمیز آمریکا افزود :هرگونه اقدامی که به منافع اصلی پکن
لطمه وارد کند با مقابله به مثل از سوی چین همراه خواهد بود.
وی همچنین خطاب به «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا گفت اگر
از این تصمیم عقبنشینی نکند؛ با تنبیهی سخت مواجه خواهد شد.
به گزارش مهر ،پمپئو روز گذشــته در توجیه اقدام تنشآفرین خود
مدعی شــد :آمریکا طی دهه های گذشته محدودیت های داخلی
پیچیده ای را برای همکاری با تایوان وضع کرده بود .ایاالت متحده
این محدودیت ها را به صورت یکجانبه و در راستای خوشامد رژیم
کمونیست در پکن انجام داده بود اما دیگر نیازی به آن نیست.
وی افزود :من امــروز اعالم می کنم که تمام این محدودیت های
خود اعمال شــده را برمی دارم .دســتگاه هــای اجرایی باید تمام
دســتورالعمل های تماس مربوط به روابط بــا تایوان را که پیش از
این توسط وزارت امور خارجه صادر شده بود باطل و بال اثر بدانند.
طبق اصل چین واحد ،دیگر کشــورها حق برقراری رابطه سیاسی
مســتقل با تایوان را ندارند .اما در طول دوره چهارســاله زمامداری
ترامــپ ،آمریــکا در راســتای مهــار قدرتیابی پکــن در منطقه
ایندوپاسیفیک ،به تقویت جریانهای جداییطلبانه مناطق تابعه چین
از جمله تایوان ،هنگ کنگ و تبت روی آورد.

«حملــه حامیان دونالــد ترامپ بــه کنگره
درششــم ژانویه آخرین تالش ازجمله سلسله
تالشهای ناامیدانه وی برای حفظ قدرت در
دســتش بود .از طرف دیگر این اتفاق بیانگر
جدی بودن چالشــی اســت که بــا توجه به
قطب بندی هایی که ترامپ پس از به قدرت
رســیدنش در سال  ۲۰۱۷آنها را تقویت کرده
است ،نظام آمریکا را از درون تهدید میکند».
به گزارش ایسنا ،پایگاه خبری العهد لبنان در
یادداشتی به قلم «علی عبادی» درباره حمله
اخیر حامیان دونالــد ترامپ ،رئیس جمهوری
آمریکا به کنگره نوشــت :درســت نیست که
این همــه قطببنــدی را به یک شــخص
نســبت دهیم؛ ترامپ خامترین فردی بود که
تنشهای موجود در نظام آمریکا را علنی کرد.
پیش از او نیز و زمانی که صحبت از تقلب در
نبرد انتخاباتی میان جورج بوش پسر و آلبرت
گور در ســال  ۲۰۰۰شــده بود َجو اختالفات
تشــدید شد اما این مســئله خیلی زود حل و
فصل شد.
پس از آن ،قطــب بندیهای موجود در دوره
باراک اوباما ،رئیس جمهوری ســابق آمریکا
نژادپرستی و تندروهایی را آشکار کرد که بعداً
ترامــپ را به قدرت رســاندند و تحلیلگران و
کارشناســان معتقدند که سرکار آمدن رئیس
جمهور مو بور (ترامپ) واکنشــی به به قدرت
رسیدن نخستین سیاه پوست بود.
ترامپ از خارج از حزب جمهوری خواه آمریکا
آمده بود و از درگیریهای نژادپرستانه و تنش
در فضای سیاســی بسیار ســود برد اما با این
وجود و علیرغم تمامی اشــتباهاتش ،حزب
جمهوریخواهان آمریکا در دادگاهی که علیه
وی در مجلس ســنا در  ۵فوریه سال ۲۰۲۰
تشــکیل شــد از او دفاع کرد اما نتیجه این
بود که عملکرد ضعیف اقتصادی و بهداشــتی
ترامــپ در بحــران کرونا و تنــش مکرر در

خبر

«پایانسیاسیترامپ»

اظهارات سیاسی منجر شد که ریسمان نجات
از دستان او جدا شد.
حماقت جدید ترامپ چیست؟
وضعیت و جایگاه ترامپ پس از حادثه کنگره
به قدری آســیب دید که باعث شد وی برای
نخستین بار متعهد شود که قدرت را در تاریخ
 ۲۰ژانویه تحویل دهد و با این وجود شــک و
تردیدی نیست که آیا زیردستان وی میتوانند
دســتورات بحث برانگیزی را که ممکن است
بــرای آنها صادر کند ،اجــرا کنند یا خیر .این
مرد همچنان خطرناک است و او در نهادهای
امنیتی ،نظامــی و اجرایــی طرفدارانی دارد
که میتوانند به دســتور ترامــپ و یا با ابتکار
عمل خودشان اقداماتی را انجام دهند .ترامپ
همچنین میتواند به آشوب یا کودتا در داخل
کشور یا اقدامات تروریستی در خارج از آمریکا
متوسل شود.
در این میان رژیم صهیونیستی نیز وجود دارد
که فرصت و روزنه کوچکی را پیش روی خود
میبینــد تا معادله توازن اســتراتژیک منطقه
را قبل از عزیمت حامــی خود معکوس کند،
حامی که نه تنهــا بیش از رئیس جمهورهای
پیشــین آمریکا توجه ویژهای بــه منافع این
رژیم داشت؛ بلکه گاهی منافع آن را بر منافع
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موقعیت آمریکا را در خارج از کشــور تضعیف
کرده است.
دموکراتها در مجلــس نمایندگان آمریکا با
هــدف برکناری ترامپ ،در حال تحت فشــار
قــرار دادن مایک پنس ،معاون وی هســتند
تا طبــق اصالحیه  ۲۵قانون اساســی که بر
برکناری رئیس جمهور در صورت عدم توانایی
در انجام وظایفــش تأکید دارد ،ترامپ برکنار
شــده و پنس بــه عنوان قائم مقام ریاســت
جمهوری امور را اداره کند.
از آنجایــی که ترامپ اعالم کرد در مراســم
تحلیف بایدن در  ۲۰ژانویه شــرکت نخواهد
کرد ،این مســاله امکان انتقال آرام قدرت را
فراهم میکند .همچنین ،این موضوع شــامل
گامــی در جهت بازیابی وجهــه وحدت نظام
آمریکا با سیستم شــناخته شده دو حزبی آن
است .همچنین میتواند پنس را وسوسه کند
که به عنوان نخســتین معاون رئیس جمهور
آمریکا وارد تاریخ سیاســی این کشور شود و
در یک دوره کوتاه نقش رئیس جمهور را ایفا
کند.
اما تیمی از جمهوری خواهان با این مســئله
مخالفت خواهند کرد تا تبدیل به قانونی نشود
که به هر معاون آینــده رئیس جمهور امکان
میدهد علیه مافوقش کودتا کند.
بنابرایــن درباره اینکه ترامپ بتواند تا آخرین
روز در رأس قدرت باقی بماند ،شــک و تردید
وجود دارد اما آنچه مســلم بوده این است که
زندگی سیاسی ترامپ پایان یافته و در کنار آن
دیگــر در داخل آمریکا و خارج امیدی به تأثیر
روش و شــیوه وی در تغییــر آمریکا و جهان
وجود ندارد .دولت آمریکا در دوره ترامپ سوار
بر اسب خیال شد اما راه به جایی نبرد و بایدن
باید امتیازاتی بدهد و شرایط داخلی را مدیریت
کنــد تا بتواند برخی از مــواردی را که ترامپ
خراب کرده اصالح کند.

نگرانی کشورهای عربی از نفوذ ترکیه در لبنان

کارشناس مسائل ترکیه گفت :ترکیه به دنبال آن است تا لبنان
را در خصوص شرق مدیترانه با خود هماهنگ کند اما واقعیت
این است که در این مورد عالوه بر مصر و امارات ،فرانسه هم
رسم ًا مقابل آنکارا قرار دارد.
«علی قائممقامی» کارشناس مسائل ترکیه در تشریح دالیل
ســفر سعد الحریری به استانبول و دیدار او با رئیسجمهوری
ترکیه در گفتوگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد :ترکیه و لبنان از
سالها قبل روابط تاریخی با یکدیگر داشتهاند و آنکارا طی این
مدت تالش داشته تا تمام احزاب و گروههای لبنان را به سمت
خود متمایل کنند یا حداقل روابطش با آنها را گسترش دهد.
بر این اساس اگر نگاهی به آمارها داشته باشیم میبینیم که
ترکیه صرف ًا در بحث سیاسی تا حدودی توانسته با طیفهای
مختلف لبنان ارتباط برقرار کنــد اما روابط اقتصادی آنکارا و
بیروت بیش از این مسائل مهم قلمداد میشود .گفته شده که
دو کشور بیش از یک میلیارد دالر با هم روابط تجاری دارند .بر
اساس آماری که منتشر شده ،ترکیه در سال  ۲۰۱۶میالدی،
 ۷۳۴میلیون دالر ،در سال  ۲۰۱۷میالدی ۸۸۹ ،میلیون دالر
و در ســال  ۲۰۱۹بیش از یک میلیارد دالر به لبنان صادرات
داشته اســت .همچنین واردات از لبنان به ترکیه هم ارقامی
حــدود  ۵۴میلیون دالر تا  ۱۷۰میلیون دالر طی ســالهای
 ۲۰۱۶و  ۲۰۱۹گزارش شــده است.وی ادامه داد :توجه داشته
باشید که هر دو کشور کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی
با یکدیگر دارند که در سال  ۲۰۰۹تشکیل شد .از منظر دیگر،
شــرکتهای ترکیه به صورت کام ً
ال مشهود لبنان را سکوی
پرش خود به جهان عرب میدانند .در این میان برخی از اوقات
شاهد تنش میان دو طرف بودیم؛ به عنوان مثال میشل عون
رئیسجمهوری فعلی لبنان در سال  ۲۰۱۹اعالم کرده بود که
در دوران عثمانی ظلمهای زیادی به جوامع مختلف وارد شده

خبر

آمریکا ارجحیت مــیداد .این فرصت ممکن
است انجام اقدامات خطرناکی باشد که آمریکا
را به سمت جنگ با ایران و همپیمانانش سوق
دهد.
به همین دلیل شاهد آن هستیم که دموکراتها
در مجلس نمایندگان آمریکا تحرکی را برای
مقابله بــا هرگونه اقدام احتمالــی ترامپ به
منظــور جلوگیــری از به قدرت رســیدن جو
بایدن ،رئیس جمهوری منتخب این کشــور و
یــا پیچیده کردن مأموریت وی در قبال ایران
آغاز کردهاند.
تبعات حمله به کنگره
دموکراتها در ادامه اقدام خود در فوریه ۲۰۲۰
که توسط جمهوری خواهان ناکام ماند ،از این
اتفاق برای برکنــاری و پیگرد قانونی ترامپ
استفاده خواهند کرد و برای تحقق این هدف
از ســوابق ترامپ و اشــتباه اخیر طرفدارانش
بهره خواهند برد.
دموکراتهــا بــرای جلوگیــری از اقدامات
بیپروایانه ترامپ در آخرین روزهای قدرتش
به یک اقدام پیشــگیرانه احتیــاج دارند .آنها
معتقدند که رئیس جمهور فعلی یک شــکاف
ملــی در آمریــکا ایجاد کرده که به ســختی
میتــوان آن را ترمیم کــرد و همچنین وی

و حتی بحث سربازگیری توسط عثمانی را مطرح کرده بود که
ترکیه هم در اعتراض به آن ،ســفیر لبنان را فرا خوانده بود.
ترکیه و لبنان به خصــوص در دوران رفیق الحریری روابط
خوبی با یکدیگر داشــتند که این روابط پس از جنگ داخلی
لبنان میان دو کشور گسترش پیدا کرد .رفیق الحریری در سال
 ۲۰۰۴به ترکیه سفر کرد .پس از آن چندین سال بعد یعنی در
ش اوغلو ،وزیر خارجه ترکیه هم به
آگوست  ۲۰۱۹مولود چاوو 
لبنان سفر کرد و چندین قرارداد را به امضا رساند.
این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد :اخیراً هم وزیر خارجه
ترکیه به همراه فؤاد اوکتای ،معاون رجب طیب اردوغان پس از
انفجار بیروت به این کشور سفر کرد و عالوه بر دیدار با گروهها
و رهبران لبنانی ،به آنها اعالم کردند که مایل به بازسازی لبنان
پس از انفجار بندر بیروت هستند .این در حالی است که ترکیه
در لبنان در قالب یونیفل چندین ســرباز در خاک این کشور
دارد که این بــه نوعی میتواند اهمیت جایگاه امنیتی ترکیه
در لبنان را نشــان دهد .از منظری دیگر آنکارا طی سالهای
گذشــته به دنبال آن بود تا در شمال لبنان بتواند نفوذ خود را
از طریق تقویت سنیهای این منطقه افزایش دهد .در همین
راستا آنکارا ارتباطهای زیادی با سعد الحریری و همچنین ولید
جنبالط ،رهبر حزب سوسیالیســت ترقیخواه دارد .دلیل این
ارتباط هم مخالفت این افراد با بشــار اسد و سوریه است .بر
این اساس احتمال دارد بخشی از سفر سعد الحریری به ترکیه
مربوط به مسأله سوریه باشد.قائممقامی افزود :موضوع دیگری
که به نظر میرســد در دیدار سعد الحریری و اردوغان و طی
این ســفر مورد اشــاره قرار گرفته ،بحث منابع نفت و گاز در
مدیترانه شــرقی اســت .به نظرم ترکیه به دنبال آن است تا
لبنان را در این خصوص با خود هماهنگ کند اما واقعیت این
اســت که در مدیترانه شرقی عالوه بر مصر و امارات ،فرانسه

هم رسم ًا مقابل ترکیه قرار دارد .به همین جهت آنکارا سعی
میکند به صورت بینابینی حرکت کند و اخیراً هم شــاهد آن
بودیم که این کشــور در مناطق تحت کنترل حزباهلل لبنان،
ســرمایهگذاریهای زیادی را در بخش بهداشت و درمان در
منطقه «صیدا» انجام داده اســت و حتی اخیــراً هم آژانس
همکاری و توسعه ترکیه در آنجا مشغول به فعالیت شده است.
عــاوه بر آن ،ترکیه در منطقه طرابلــس لبنان با یک گروه
ترکتبار سنی مذهب ارتباط دارد که به نوعی باید این جریان
را بازوی عملیاتی ترکیه در لبنان دانســت .این در حالی است
که آنکارا همزمان با این اقدامها ،حزباهلل را به دلیل حمایت از
بشار اسد ،هدف انتقاد قرار داده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد :ترکمنهای لبنان که حدود ۷۰
هزار نفر جمعیت دارند ،از جمله تودههایی هســتند که آنکارا
روی آنها سرمایهگذاری کرده است .بر این اساس با نگاهی به
این مؤلفهها به خوبی میفهمیم که ترکیه هم در عرصه پنهان
و هم در حوزه آشکار به دنبال آن است تا نفوذ خود را در لبنان
افزایش دهد؛ چراکه این کشــور نه تنها از حیث منابع نفت و
گاز غنی است ،بلکه تیم اردوغان حاال به دنبال سرمایهگذاری
در بخش ساخت و سا ِز پس از انفجار بندر بیروت هستند .این
در حالی اســت که نزدیک شدن ترکیه به لبنان موجب شده
تا امارات متحده عربی ،عربســتان و حتی مصر نسبت به این
موضوع واکنش نشــان بدهند .باید توجه کرد که ابوظبی در
بحث مدیترانه شرقی با ترکیه در حال جنگ است و عربستان
هم در قضیه قطر و لیبی با ترکیه تقابلهای آشــکار دارند .از
منظری دیگر فرانســه هم در حال رویارویی با آنکارا در شرق
مدیترانه و مسائل مربوط به لیبی و همچنین پناهجویان است
و همین سه موضوع باعث میشود تا فشار بر بیروت برای عدم
تعمیق ارتباطش با آنکارا بیشتر شود.

بحران قطر برنده نداشت

روزنامــه فایننشــال تایمز نوشــت که هیــچ کدام از
کشــورهای محاصره کننده قطر از ایــن بحران پیروز
بیرون نیامد و عربســتان باید بــرای بهبود وجهه خود
تالش زیادی کند.
به گزارش ایسنا ،روزنامه فایننشــال تایمز در سرمقاله
خود آورده اســت :کشــورهای رقیب شورای همکاری
خلیج فارس بعد از ســه ســال از دعــوت به جنگ و
اختــاف در نهایت تصمیم گرفتند بــه نزاع غیرعادی
خود پایان دهند .ابتدا عربســتان و بعد بحرین ،امارات
و مصــر مرزهای زمینی ،هوایی و دریایی خود را با قطر
بازگشایی کردند.
این روزنامه نوشــت :هنوز تردیدهایی در این باره وجود
دارد که آیا توافق هفته گذشــته برای از بین بردن زخم
عمیقی کــه از قطع روابط عربســتان ،مصر ،بحرین و
امــارات با قطر برجای مانده کافی اســت یا نه احتماال
به صلح سردی منجر میشــود که رقابتها در زیر آن
مخفی میشــوند .با این حال باید از این نزدیکی روابط
اســتقبال کنیم و محمد بن سلمان ،ولیعهد عربستان را
به دلیل تالش برای حل نزاع بستاییم.
عربســتان ،بحرین ،امارات و مصر ،قطر را به حمایت از
گروههای تندرو و ارتباط با ایــران متهم کردند .دوحه
ایــن اتهامات را رد کرد و از منابع گاز طبیعی خود برای
کاهش پیامدهای تحریم بر اقتصادش اســتفاده کرد و
از بحران با اعتماد به قدرت خود برای مســتقل بودن از
همسایگانش بیرون آمد.

قطــر به جای قطــع روابطش با ایــران ،روابطش را با
تهــران و همچنین ترکیه؛ دشــمن دیگر عربســتان و
امارات مستحکم کرد .قطر برای یافتن راههای ارتباطی
جدید و تقویت ائتالفها تالش کرد.
دوحه  ۱۳خواســته کشــورهای محاصرهکننده از جمله
بســتن شــبکه الجزیره و پایگاه نظامــی ترکیه را اجرا
نکرد.
امــا با این حال هیــچ طرفی در این نزاع پیروز نشــد،
هر کدام بهای انســانی و مالی را پرداخت .شرکتهای
عربســتانی بازار صادرات و امارات تجارت و گردشگری
را از دســت دادنــد .وجهه هر دو کشــور نیز مخدوش
شد .شــورای همکاری خلیج فارس نیز که تنها تشکل
تجاری فعال در منطقه بود تضعیف شد .وحدت ،آزادی
عمل و رفت و آمد بین کشورهای عضو آن از بین رفت.
این روزنامه نوشــت ،این گشــایش غیرمنتظره به نظر
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میرســد نتیجه مســتقیم شکســت دونالد ترامپ در
انتخابات ریاستجمهوری آمریکا است .اینکه عربستان
و امــارات بعد از چند مــاه از ورود دونالد ترامپ به کاخ
ســفید قطر را محاصره کردند ،تصادفــی نبود .این دو
کشــور معتقد بودنــد که رئیسجمهوری کــه ایران را
تهدید میکند همان افــکار آنها را دارد .اوایل به نظر
میرســید از ریــاض و ابوظبی حمایــت میکند و این
درحالی اســت که قطر میزبان بزرگترین پایگاه نظامی
آمریکا در منطقه است.
اما دولت ترامپ در فشــار آوردن بر کشورهای شورای
همکاری خلیج فارس برای حــل بحران تأخیر کرد .با
وجود ترامپ ،محمد بن ســلمان میدانست که هرگونه
اقدامــات فاجعهباری انجــام دهد باز هــم از حمایت
واشــنگتن برخوردار خواهد بود امــا با وجود جو بایدن،
رئیسجمهــوری منتخب آمریکا که علنا از نقض حقوق
بشر در عربستان انتقاد میکند و وعده داده که در روابط
با ریاض بازنگری خواهد کرد ،باید دستاوردی را محقق
کند و حل بحران با قطر برای او آسانتر بود.
نکته مثبت این اســت که فشار یا بررسی دقیق اقدامات
نادرســتی که در دوره رهبری محمد بن ســلمان اتفاق
افتاده از بازداشــت ظالمانه تجار و فعاالن گرفته تا قتل
جمال خاشــقجی ،روزنامهنگار منتقد ســعودی و جنگ
یمن متوقف نشــود .اگر محمد بن ســلمان میخواهد
برای بازسازی وجهه مخدوش خود تالش کند کارهای
زیادی باید انجام دهد.

بازبینی توافق هستهای با ایران باید طی چند
هفته آینده صورت بگیرد

مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت که روند بازبینی توافق هســتهای ایران
باید طی هفتههای آینده صورت بگیرد.
بــه گزارش ایلنا به نقــل از خبرگزاری رویترز« ،رافائل گروســی» ،مدیر کل آژانس
بینالمللی انرژی اتمی امروز -دوشــنبه -گفت که روند بازبینی توافق هستهای ایران
باید طی هفتههای آینده صورت بگیرد.
وی گفت« :آشــکار اســت که فرصت چندانی پیش رو نداریم و بحث بر سر چند ماه
فرصت هست».
گروســی در ادامه با اشاره مصوبه مجلس شورای اســامی در زمینه پایان دادن به
دسترسی بازرسان آژانس گفت« :باید این موضوع را جدی بگیرم زیرا این یک قانون
است ».وی افزود که به نظر میرسد دولت ایران مصمم به اجرای این مصوبه است.
وی افزود که غنیسازی  ۲۰درصدی ایران به سرعت در حال اجراست و بنا به دادهها
و تخمینها طی مدت یک ماه میتواند  ۱۰کیلوگرم اورانیوم تولید کند.
گروسی درباره طرح کاهش دسترسی نظارتی بازرسان این سازمان در ایران نیز گفت:
«دوســت ندارم که در روز بیستویکم فویه از ایران بشنوم که حضور بازرسان من در
ایران کاهش خواهد یافت .این خبر بدی است!»

ایران و آمریکا سال گذشته در آستانه جنگ
قرار گرفتند

واشنگتن پست در تحلیلی به تنش میان ایران و آمریکا پرداخت.
به گزارش ایلنا به نقل از روزنامه واشنگتن پست ،ایاالت متحده یک سال قبل پس
از شلیک چندین موشک ایرانی به یک پایگاه نظامی آمریکا در عراق ،در آستانه یک
جنگ تمام عیار با تهران قرار گرفت.
ترامپ در توییتی بعد از حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکاییها مدعی شد:حال همه
سربازان و نظامیان خوب است.
نظامیان آمریکایی ادعای ترامپ را رد کردند و گفتند :ما و ایران در آستانه جنگ قرار
گرفتیم و در این حمله حداقل  ۲۹نظامی آمریکایی به شــدت زخمی و مجروح شده
بودنــد به طوری که نیاز به درمانهای ویژه پیدا کردند .هنوز هم نظامیان آمریکایی
با عواقب آن حمله درگیرند و هنوز با نگرانیهای ناشــی از این حمله دست و پنجه
نرم میکنند.

ابراز تمایل مشروط امارات برای عادیسازی
روابط با ترکیه

وزیر مشاور در امور خارجه امارات بر تمایل کشورش به عادیسازی روابط با ترکیه به
شرط بهبود روابط آنکارا و قاهره تاکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی ،وزیر مشاور در امور خارجه امارات با ابراز امیدواری
نســبت به بهبود روابط آنکارا و قاهره بر تمایل کشورش برای عادیسازی روابط با
ترکیه تاکید کرد.
قرقاش گفت« :ما به ترکیه میگوییم که خواهان روابط عادی در عین احترام متقابل
به حاکمیت هســتیم .ما هیچ دلیلی برای اختالف با ترکیه نمیبینیم .هیچ مشکلی
وجود ندارد و امروز شــاهد هســتیم که رفتارهای اخیر ترکیه مانند همگرایی با اروپا
تشویقکننده است».
وی در همین راســتا گفت« :ما از هر نوع نشانه مثبت از سوی ترکیه در قبال قاهره
استقبال میکنیم ،زیرا روابط عادی عربی به نفع ترکیه است».
قرقاش افزود« :از آنکارا میخواهیم که حامی اصلی گروه اخوان المسلمین نباشد ،ما از
ترکیه میخواهیم که جهت قطبنما را در روابط عربی خود بازگرداند».

تصمیم گوترش برای تصدی دومین دور
ریاست سازمان ملل

منابع آگاه از تمایل دبیر کل ســازمان ملل برای ابقا در ســمتش برای دومین دوره
پیایی خبر دادند.
به گزارش ایلنــا به نقل از بلومبرگ ،دیپلماتهای آگاه گــزارش دادند که «آنتونیو
گوترش» ،دبیر کل ســازمان ملل به پتج کشور عضو شورای امنیت اطالع داده که
مایل به ادامه فعالیت در سمت خود برای دومین دور ممتوالی است.
این دیپلماتها تاکید کردند که گوترش ۷۱ساله به زودی تصمیم خود را به «ولکان
بوزکر» ،رئیس مجمع عمومی سازمان ملل رسما ابالغ خواهد کرد.
بر اســاس این گزارش ،گوترش پیش از اتخاذ این تصمیــم منتظر نتایج انتخابات
ریاستجمهوری آمریکا بوده و با پیروزی «جو بایدن» ،نامزد دموکرات تصمیم به دور
دوم ریاست سازمان ملل گرفته است.
دفتر گوترش از اظهارنظر در اینباره خودداری کرده است.
گوترش در ژانویه  ۲۰۱۷به عنوان نهمین دبیر کل سازمان ملل برای مدت پنج سال
منصوب شد که این دوره پایان سال آینده به پایان میرسد.

انصاراهلل حق پاسخگویی به هرگونه تصمیم
آمریکا علیه این گروه را محفوظ میداند

عضو شــورای عالی سیاســی یمن خاطرنشــان کرد :آمریکا منبع تروریسم است و
سیاســت دولت دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا و اقدامات وی نیز تروریستی
است .سخنگوی جنبش انصار اهلل هم به تصمیم اخیر وزارت خارجه آمریکا مبنی بر
قرار دادن نام این جنبش در فهرست «تروریسم» واکنش نشان داد.
به گزارش ایســنا ،بــه نقل از خبرگزاری اســپوتنیک ،محمد علــی الحوثی ،عضو
شــورای عالی سیاسی یمن در صفحه کاربری خود در توییتر نوشت :اقدام آمریکا در
«تروریستی» خواندن جنبش انصار اهلل ،اقدامی محکوم شدنی است و آنچه واشنگتن
انجام میدهد بیانگر بحران تفکر است.
محمد علــی الحوثی همچنین تصریح کرد :ما حق پاســخگویی به تصمیم آمریکا
در قرار دادن نام انصاراهلل در لیســت ســازمانهای تروریستی را برای خود محفوظ
میداریم.
وی تاکید کرد :ملت یمن به این اقدام اهمیت نمیدهند؛ زیرا این دولت آمریکا شریک
قل و کشتار و گرسنه نگه داشتن آنها است.
پیشتر نیز محمد عبدالسالم ،سخنگوی جنبش انصار اهلل یمن در واکنش به تصمیم
اخیر واشنگتن مبنی بر قرار دادن نام این جنبش در فهرست گروههای «تروریستی»
اعالم کرده بود ،موضع آمریکا ،موضع جدیدی نیست.
وی تاکیــد کرد ،دولت آمریکا در تمامی پروندههای خود در منطقه شکســت خورده
اســت که این امر منجر به ایجاد خشم گســتردهای علیه آن و علیه همپیمانانش در
منطقه شد.
عبدالســام کــه رئیس هیــأت مذاکره کننده انصــاراهلل نیز اســت ،در واکنش به
گزارشهای مربوط به قرار دادن نام این جنبش در لیست سازمان تروریستی آمریکا
خاطرنشــان کرد :این موضع آمریکا چیز جدیدی در ســطح عملی نیست زیرا آنها
بدترین و شــنیعترین نوع جنایات و تحریمهای اقتصادی و انسانی ،مداخله نظامی و
حمایت و پشتیبانی فراگیر از دشمنان را در حق ملت یمن مرتکب شدهاند.
سخنگوی جنبش انصار اهلل یمن تصریح کرد :ما بر این باور هستیم که دولت دونالد
ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا در آشــفتگی و گرفتاری آشــکاری به سر میبرد و
تصمیمات کنونی آن فروش مواضعی به نفع طرفهای متعدد در وقت اضافه است.
سخنگوی جنبش انصار اهلل یمن همچنین گفت :دولت ترامپ در این مرحله در تمامی
پروندههای منطق ه شکســت خورد و خشم گســتردهای علیه آن و علیه همپیمانان
اصلیاش یعنی عربستان و «اسرائیل» ایجاد کرد.
پیشــتر ،مایک پامپئو ،وزیر خارجه آمریکا گفــت که وزارت متبوعش تصمیم تعیین
انصاراهلل به عنوان یک گروه «تروریستی» را به کنگره اطالع خواهد داد.

