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به ما درباره آن هشدار دادند و از دهه 60تاکنون
دیده نشده است ،یک شرایط آب و هوایی چالش
برانگیز ،یک تغییر اوضاع همان طور که صحبت
میکنیمکشوروجهانماراویرانمیکند».بایدن
همچنین تاکید کرده است :آلودگی این رئیس
جمهور بر دموکراسی ما میتواند کشنده باشد.
«دیگرکافیوکافیوکافیاست».
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 2020و سیاستخارجی
 42روز به انتخابات ریاست جمهوری 2020
ایاالت متحده مانده است ،انتخاباتی که عالوه
بر زورآزمایی برای شکل دادن به سیاست داخلی
در این کشور میان دو جریان فکری محافظه کار
و لیبرال  ،بر حوزه سیاست خارجی و سیاست
امنیتی این کشور نیز تاثیر می گذارد .در حالی
کــه برخی از حامیان دونــالــد تــرامــپ  ،رئیس
جمهور آمریکا بر رویکرد ملی گرایانه با هدف
اولویت بخشی به منافع ملی ایــاالت متحده
تاکید دارنــد  ،طــرفــداران جو بایدن  ،معاون
رئیس جمهور پیشین آمریکا همچنان بر ادامه
رویکرد بین الملل گرایی با هدف اولویت بخشی
به منافع جهانی ایــاالت متحده پافشاری می
کنند .برنده انتخابات نوامبر  2020مشخص
خواهد کرد که آیا ایــاالت متحده مسیر تعیین
شــده از چهار ســال پیش بــرای ملی گرایی را
ادامه خواهد داد یا بعد از وقفه ای چهار ساله  ،به
دوران بین الملل گرایی بازخواهد گشت .با این
حال ،قابل انتظار خواهد بود که فارغ از نتیجه
انتخابات ریاست جمهوری  ، 2020جهت
گیری سیاست خارجی دولت بعدی آمریکا نه به
اندازه دولت دونالد ترامپ مبتنی بر ملی گرایی
تهاجمی باشد و نه به اندازه دولت های پیش از آن
 ،بین الملل گرایی مشارکت جویانه  .با توجه به
این که شرایط داخلی ایاالت متحده و محیط بین
الملل طی چهار سال ریاست جمهوری دونالد
ترامپ تغییرات قابل توجهی داشته است  ،چه
بسا در چهار سال آینده  ،ملی گرایی نوع ترامپی
و بین الملل گرایی نوع بایدنی با هم تلفیق و
رویکرد جدیدی از سیاست خارجی به نمایش
گذاشته شود که شاید بتوان آن را "ملی گرایی
مشارکت جویانه" یا "بینالمللگرایی خودبرتر
پنداری" نامید   .نگاهی به تفاوت دیدگاه دونالد
ترامپ و جو بایدن به عنوان نمایندگان دو جریان
اصلی فکری در آمریکا در قبال موضوعات مهم
جهانی ،چشم انــداز بهتری را بــرای سنجش
سیاست خارجی دولــت بعدی ایــاالت متحده
فراهم می کند .روسیه :در حالی که ترامپ تالش
کرده است روابط صمیمانه ای با والدیمیر پوتین
رئیس جمهور روسیه برقرار کند  ،مناسبات
واشنگتن و مسکو زیر سایه اتهام دخالت روسیه
در انتخابات  2016آمریکا با مشکالتی مواجه
است .ترامپ بارها برای همکاری نزدیک تر با
مسکو ،کاهش فشارهای تحریمی بر روسیه و
عقد پیمان های مهم کنترل تسلیحاتی میان
آمریکا و روسیه وعده هایی داده اما اغلب  ،این
وعده ها تحقق نیافته است .در مقابل بایدن،
تاکید دارد که روسیه با رهبری والدیمیر پوتین
در تالش است ناتو را تضعیف ،اتحادیه اروپا را
تقسیم و سیستم انتخاباتی آمریکا و بنیادهای
دموکراسی غربی را نابود کند .وی معتقد است
ایاالت متحده باید سیاست سختگیرانه تری را در
قبال روسیه در پیش گیرد .چین :ترامپ  ،چین
را به "سوءاستفاده های اقتصادی " مانند سرقت
اموال معنوی  ،دستکاری ارز  ،پرداخت یارانه
صادراتی و جاسوسی اقتصادی علیه آمریکا
متهم می کند و معتقد اســت بــرای محافظت
از کارگران آمریکایی و کاهش کسری تجاری
هنگفت با چین باید اقدامات تهاجمی علیه پکن
به راه انداخت ؛ راهبری که با توجه به خسارت
های ناشی از ویروس کرونا بر اقتصاد آمریکا  ،به
یکی از اولویت های دولت ترامپ بدل شده است
 .در مقابل بایدن از برنامه های دولت ترامپ در
مواجهه با چین انتقاد کرده و معتقد است این
سیاست ها نه فقط فشار بیشتری را بر چین وارد
نمی کند ،بلکه در نهایت موجب سوق یافتن
متحدان واشنگتن به سمت پکن می شود.غرب
آسیا:رویکرد ترامپ در قبال غرب آسیاحمایت
گسترده تر از رژیم اسرائیل ،عربستان سعودی
و مصر است و سیاست به شدت خصمانه تری
را در مقابل جمهوری اسالمی ایران دنبال می
کند .وی همچنین قول داده است که به "جنگ
های بی پایان" در منطقه غرب آسیا پایان دهد
و نیروهای آمریکایی را از منطقه خــارج کند.
اما بایدن با توجه به سوابق کاری خود در مقام
سناتوری یا معاونت ریاست جمهوری ،تقویت
حضور دیپلماتیک یا نظامی در غرب آسیا را مورد
تاکید قرار می دهد .بایدن ضمن حمایت کامل از
رژیم اسرائیل ،حامی سیاست تشکیل دو کشور
در سرزمین فلسطین است و وعده داده است
آمریکا را به توافق هسته ای  2015با ایران
برگرداند .کره شمالی :ترامپ در طول قریب
به چهار سال ریاست جمهوری  ،توجه ویژه ای
به موضوع کره شمالی داشته و دیدارهای بی
سابقه ای با کیم جونگ اون  ،رهبر این کشور
برگزار کرده است تا پیونگ یانگ را به پایان
برنامه هسته ای تشویق کند .با این حال ،سه
بار دیدار ترامپ و کیم ،نتیجه ای در برنداشت
و بایدن این رویکرد دولت ترامپ را مشروعیت
بخشی به " دیکتاتوری در کره شمالی " توصیف
و محکوم کرده است.

ترامپ:ممکناستازنامزدیبایدنجلوگیریکنم

توهین،تحقیر و حاال تهدید

خــادم -شمارش معکوس روزهــای انتخاباتی
آمریکا باعث شده دونالد ترامپ ،رئیس جمهور
این کشور با گذر از مرحله «توهین» و «تحقیر»،
پروژه«تهدید»راعلیهجوبایدن،رقیبدموکراتش
پیشبگیرد.رئیسجمهورآمریکابامداددوشنبه
تهدیدکردکهممکناستمانعنامزدیجوبایدن
در انتخابات  ۲۰۲۰شود .به گــزارش فوربس،
دونالد ترامپ در جمع هواداران انتخاباتی خود
در کارولینای شمالی دوباره به رقیب اصلی خود
حمله کرد و بایدن را عالوه بر «خواب آلود» بودن،
«الل ترین» نامزد انتخابات خواند و اعالم کرد که

ویممکناستباامضاییکفرماناجراییاجازه
ندهدکهبایدندرانتخاباتبهعنواننامزدشرکت
کند .اما نمی توان بایدن را در روزهای منتهی به
انتخابات اللترین نامزد دانست .هرچند که او
توانحرفزدناندازهترامپراندارد.بااینحال،
جوبایدننامزددموکراتانتخاباتآینده ریاست
جمهوری آمریکا گفته است« :ما در نبرد برای
حفظ روح کشور آمریکا هستیم .ما با بحرانهای
تاریخیروبهروهستیم،یکباردریکبیماریهمه
گیر ،رکود اقتصادی ویرانگر ،ظهور نژادپرستی
و موضوع برتری نژاد سفید که مدیران اف بی آی

یخواهان
▪نظرسنجیهاونگرانیجمهور 

در فــاصــلــه شــش هــفــتــه مــانــده تــا بــرگــزاری
انتخابات ریاستجمهوری آمریکا ،جو بایدن
توانسته است عالوه بر برتری در مقابل ترامپ
در نظرسنجیهایی که در سطح ملی برگزار
میشودودرنظرسنجیهایمربوطبهایالتهای
تاثیرگذار میدان نبرد نیز از رقیب خــود پیش
بیفتد.دونظرسنجیانپیآرواکونومیستکهدر
هفتهاخیربرگزارشدهازبرتری 9درصدیبایدن
حکایتدارنددرحالیکهمیانگیننظرسنجیها
در سطح ملی ،برتری او در برابر دونالد ترامپ را
 6درصد نشان میدهد .بر اساس نظرسنجی
مشترک اکونومیست -یوگاو هم اکنون جو
بایدن شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات
دارد .مــدل نظرسنجی ایــن دو موسسه نشان
میدهد که بایدن به احتمال  97درصد پیروز
آرای مردمی خواهد بود و به احتمال  86درصد

نیز خواهد توانست اکثریت آرای الکترال را از آن
خود کند .نظرسنجی مشترک ان پی آر ،پی بی
اسنیوزآوروموسسهماریستنیزحاکیازآناست
که جو بایدن ،معاون رئیسجمهور سابق آمریکا
همچنان نسبت به دونالد ترامپ ،رئیسجمهور
ایاالتمتحده در رقابتهای انتخاباتی 2020
پیشتاز اســت .براساس ایــن گــزارش ،بایدن با
کسب  52درصد حمایت افکار عمومی در برابر
 43درصد ترامپ پیشتازی 9درصدی را نسبت
به نامزد حزب جمهوریخواه ثبت کرده است.
بایدن در بین رایدهندگان مستقل 21درصد
نسبتبهترامپپیشیگرفتهاستو 57درصدآرا
رادراختیاردارداینرقمبرایترامپبه 36درصد
رسیدهاست.ترامپدرانتخابات 2016توانست
رأی مستقلها را با اختالف  4درصد نسبت به
هیالری کلینتون جلب کند .بایدن همچنین
توانسته است ،نظر مثبت  51درصد افراد باالی
 65سال را جذب کند این رقم بــرای ترامپ به
47درصــد رسیده اســت .ترامپ در انتخابات
 2016توانست 52درصد آرای افراد باالی 65
سالراکسبکندکهاینرقمبرایکلینتونبه45
درصد رسیده بود.هرچند نتیجه نهایی رقابت
های انتخاباتی  2016میان هیالری کلینتون
و دونالد ترامپ ،نشان داد که «پیشتازی» دلیلی
قطعیبر«پیروزی»نیست.
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برنیسندرز:بعدازانتخابات 2016ترامپگفت
«میلیون ها نفر غیر قانونی رای دادند».در حالی
که وی در انتخابات پیروز شده بود.او چه خواهد
گفت اگر در انتخابات  2020بازنده شود؟ما نیاز
داریم به فهمیدن و آماده شدن برای این واقعیت
که ترامپ برای حفظ قدرت هرکاری خواهد کرد.

پیشخوان بین الملل
تمرکزکمپین
تبلیغاتیترامپبر
عملکرداقتصادی
اودرمقابلهباطرح
بایدنبرایافزایش
چهارتریلیوندالری
مالیات،ازمهمترین
اخبارروزنامه
واشنگتنتایمزاست.

نمای روز

رهبرمخالفانبالروسخطاببهاتحادیهاروپا:شجاعباشید

التماس برای سرنگونی لوکاشنکو
رهبر اصلی مخالفان دولت بالروس از اتحادیه
اروپــا خواست به وضع تحریم علیه مقام های
بالروسی متهم به تقلب در انتخابات ریاست
جمهوری مــاه گذشته مــیــادی ایــن کشور
بــپــردازد؛ او عــازم بروکسل شده تا از وزیــران
خارجه اعضای این اتحادیه بخواهد که شجاعت
به خــرج دهند.اتحادیه اروپــا به رغــم تــداوم
اعتراضات علیه الکساندر لوکاشنکو ،رئیس
جمهور بالروس برای ششمین تعطیالت آخر
هفته متوالی در این کشور ،هنوز به تهدیدش
برای اعمال تحریم علیه فهرستی از حدود ۴۰
مقام بالروسی عمل نکرده است.حاال سوتالنا
تسیخانوفسکایا ،رهبر مخالفان دولت بالروس
که در پی تحوالت بعد از انتخابات ریاست
جمهوری جنجالی  ۹اوت این کشور به لیتوانی
گریخته ،بعد از نشست با وزیران خارجه اعضای
اتحادیه اروپا بیان کرد :رهبران اتحادیه اروپا
دالیلی برای اعمال نکردن تحریم دارند اما من
از آن ها میخواهم شجاع تر باشند.در انتخابات
اخیر« ،اسوتالنا تیخانوفسکایا» ،رقیب زن
«لوکاشنکو» به عنوان جسورترین زن بالروس
اعــام پیروزی کــرد .وی در حالی مبارزاتش
را ادامه میدهد که دو هم پیمان زن دیگرش
نیز قربانی خشونت «لوکاشنکو» شد هاند.
«ورونیکا ساپکالو» نیز با سرنوشتی مشابه
«تیخانوفسکایا» به لهستان تبعید شد اما «ماریا
کولنسیکوا»باپارهکردنگذرنامهاش،حاضربه
خروجازکشور نشد و در فرایندی مرموز وعجیب
ربــوده و به زنــدان فرستاده شد .این اقدامات
اما برخالف تصور «لوکاشنکو» و همراهانش،

نه تنها اعتراضات را سرکوب نکرد که موج آن
را به آن سوی مرزها نیز کشاند .به طوری که
گروهی از هنرمندان آلمانی که سابقه آشنایی
دیرینهایبا«کولنسیکوا»داشتندباراهانداختن
تظاهراتی ،به دستگیری او اعتراض کردند.از
سوی دیگر،در شرایطی که «لوکاشنکو» با وجود
موجاعتراضاتهمچنانبرمشروعیتانتخابش
اصرار دارد و در طول چند ماه اخیر با سرکوب
معترضان و دستگیری و شکنجه بسیاری از
آن ها با تحریم اتحادیه اروپا و قطعنامه حقوق
بشر سازمان ملل روبهرو شده است ،به تازگی
با تأکید بر نقش خارجیها در بروز اعتراضات
مرز لهستان و لیتوانی را بست و آمریکا و غرب را
به دلیل مداخله در امور داخلی کشورش بارها
مورد انتقاد قرار داد اما این رفتارها نتوانست
موج اعتراضات را کم کند و اپوزیسیو نهای
داخلی بــاروس با فــراخــوان یک شنبههای
اعتراض ،مــردم را دعــوت به تکرار نارضایتی
خود در خیابا نها کردند .نخستین روز این
اعتراضات دو روز پیش نیز با حضور طیفهای
مختلف بــرگــزار ش ــد.در ایــن میان«،لیناس
لینکویکیوس» ،وزیر خارجه لیتوانی با وجود
خط و نشان «لوکاشنکو» به بستن مرزها با
لهستان و لیتوانی گفت« :لوکاشنکو شکست
خورده و بیانیهاش نیز مانند خودش شکست
خورده است و مرزهای ما همچنان باز است».
به نوشته «گاردین» ،این مقام لیتوانیایی هفته
گذشتهباسفربهآمریکاخواستارواکنشیجدی
از سوی دولت ترامپ درباره سیاستهای دولت
لوکاشنکو شده است.

رهبرانصارا:...عربستانگاوشیردهواماراتبزشیردهآمریکاست
«سید عبدالملک الحوثی» رهبر انــصــارا...
یــمــن در ســخــنــانــی بــه مــنــاســبــت ششمین
سالروز انقالب  ۲۱سپتامبر  ۲۰۱۴که منجر
بــه فتح صنعا بــه دســت جنبش انــصــارا ...و
کمیتههای مرکزی یمن شد ،با انتقاد از رفتار
مداخلهجویانه آمریکا در امور یمن تأکید کرد:
«آمریکاییها یمن را به آستانه ورشکستگی
کــامــل پیش ب ــرده بــودنــد و اگــر انــقــاب ۲۱
سپتامبر نبود ،کم نمانده بود که یمن دچار
فروپاشی شود».وی در سخنان خود به سازش
کشورهای امــارات و بحرین با رژیم اسرائیل
پــرداخــت و گفت که اگــر عربستان سعودی
گاو شیرده آمریکا بود ،امــارات نیز بز شیرده

این کشور است.او با «احمق» خواندن دولت
سعودی و امــارات گفت که آمریکا میخواهد
این کشورها هزینه کامل تجاوز به یمن را به
تنهایی بر دوش بکشند اما تمامی اقداماتشان
در راستای منافع آمریکا باشد.الحوثی تأکید
کرد که تمامی اقدامات عربستان و امارات و آل
خلیفه در بحرین و نظامیان سودان در راستای
منافع آمریکا و اسرائیل است و تمامی آ نها
در دنیا و آخــرت عاقبت به شر هستند.رهبر
انصارا ...سپس گفت« :مضحک است که از
ســازش با عنوان "صلح" یاد میکنند؛ گویی
نظام ظالم آل خلیفه که در حال ظلم به مردم
بحرین است ،در عملیات حمله به پایگاه های

میشلعون:بهنظرراهحلیدرآیندهنزدیکبرایتشکیلدولتوجودندارد

ادیب انصراف میدهد؟

تشکیل کابینه لبنان همچنان در هاله ای
از ابهام قرار دارد .به رغم اتمام ضرب االجل
امــانــوئــل مــاکــرون رئــیــس جمهور فرانسه،
مصطفی ادیب نخست وزیر مامور به تشکیل
کابینه لبنان دیــدار اخیر خود با میشل عون
رئیس جمهور لبنان را بــدون ارائــه فهرست
تشکیلکابینهبهپایانرساند.حاالمیشلعون،
رئیسجمهورلبناندرنطقیتلویزیونیبابیان
این که " به نظر راه حلی در آینده نزدیک برای
تشکیل دولت وجود ندارد"،تصریح کرد :امروز
مقابل بحران تشکیل دولت هستیم که نباید
چنینمعضلیراداشتیمزیراشرایطیکهلبنان
دارد اجازه حتی از دست دادن یک دقیقه را هم
نمیدهد.بسیاری از کارشناسان معتقدند که
دولت حسان دیاب به این دلیل شکست خورد
که حتی از حمایت های جزئی و فرقه ای هم
برخوردار نبود و پیوسته هدف باج خواهی قرار
می گرفت.آن ها معتقدند که دشواری در روند
تشکیل دولت فعلی لبنان نیز ناشی از طرحی
است که دولت فرانسه ارائه کرده است؛ در این
طرح اغلب فعاالن و شرکای فرایند سیاسی
لبنان مثل نبیه بری ،رئیس پارلمان و میشل
عون و دیگران ،کنار گذاشته شده اند.به نوشته
العالم،به این ترتیب لبنانی ها شاهد بازگشت
چهره هایی چون فؤاد سنیوره ،نجیب میقاتی
و سعد حریری و دیگر سیاستمدارانی خواهند
بود که عمال از سال  2006به بعد به پایان
زندگی سیاسی شان رسیده اند .کارشناسان
خاطرنشان می کنند که با روش جدیدی که
ادیــب در پیش گرفته اســت ،موازنه سیاسی
اسرائیلی یا آزادس ــازی قدس حضور داشته
یا امــارات که تمامی فعالیتهایش علیه امت
اسالمی است ،جنگ شدیدی علیه اسرائیل
آغاز کرده بود که اکنون ترامپ واسطه شده و

در ایــن کشور به هم می خــورد و کابینه یک
رنگ و یکدست بدون حضور و مشارکت دیگر
گروه های سیاسی این کشور تشکیل خواهد
شد و همین موضوع مانعی بر سر راه تشکیل
آن خواهد بــود.از ســوی دیگر تحلیل گران
سیاسی معتقدند که نخست وزیــران سابق
و گــروه هــای سنی ،مصطفی ادیــب را برای
تشکیل کابینه انتخاب کرده اند در حالی که
اوضاع لبنان تحت تأثیر عوامل داخلی ،بین
المللی و منطقه ای است.این در حالی است
که نمایندگان پارلمان این کشور علت تأخیر
در معرفی کابینه مصطفی ادیب را کمبود وقت
وشتابنداشتندرانجامرایزنیهایپارلمانی
گسترده و فشرده دانسته اند .شاید اگر این
رایزنی ها مدتی پیش آغاز می شد ،اکنون این
همه سختی و وقفه در تشکیل کابینه را شاهد
نبودیم.آن ها معتقدند که بحران موجود در
لبنان ،پرده از ناکارآمدی بافت پیچیده نظام
حاکم برمی دارد عالوه بر این که عامل فرقه
ای و طایفه ای هم در روزهای گذشته به بهانه
ها و با عناوین کهنه بیش از گذشته مطرح شده
است.شایدبهایندلیلبودکهروزنامهالنهاردر
تیتری نوشت :حزب ا ...و امل ،سعد حریری را
درموضعدشوارقراردادهاند؛آیاادیبانصراف
می دهد؟ این اختالفات در حالی مطرح است
که وزارت خــزانـهداری آمریکا  ۱۸شهریور ،
دو وزیر پیشین لبنانی به نام های علی حسن
خلیل و یوسف فنیانوس را به اتهام رابطه با
حزب ا ...در فهرست سیاه تروریسم قرار داد
و بر پیچیدگی های روند تشکیل دولت افزود.

اوضاع را آرام کرده است».او در ادامه سؤال کرد
که آیا کسانی که در کاخ سفید توافق سازش را
امضا کردند ،از خود پرسیدند که آیا از موضع
قدرت اسرائیل را وارد «صلح» کردهاند؟

ورود مردی با پرچم سیاه به ساحل سرزمین های
اشغالی در خصوص اعتراض به تصمیم دولت
برای قرنطینه سراسری سه هفتهای و تعطیلی
ساحل به دلیل موج سوم کرونا! آسوشیتدپرس

چهره روز
پــوتــیــن بــعــد از پنج
ســـــال در مــجــمــع
عمومی سازمان ملل
سخنرانی خواهد
کــرد18 .روز دیگر
یعنی  22سپتامبر
هــفــتــاد و پنجمین
مــجــمــع عــمــومــی
ســـازمـــان مــلــل در
مقر این سازمان در
نیویورک برگزار خواهد شد و پوتین از هم اینک
متن سخنرانی خود را تهیه کرده است .مجمع
عمومی تا  29سپتامبر ادامــه خواهد داشــت و
اغلب به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

کارتون روز

پایگاه خبری اینترنتی العربی الجدید ،کاریکاتور
خود را به انتقاد از عادی سازی روابط امارات با رژیم
صهیونیستیوتصمیمبرخیکشورهایعربیبرای
تبعیتازاماراتاختصاصداد.

