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نامحبوب؛مثل بایدن!
«جــو بایدن» رئیس جمهور دمــوکــرات آمریکا
یک ســال قبل در  20ژانــویــه  2021با وعده
های بسیار و به ویــژه معکوس کــردن اقدامات
«دونالد ترامپ» رئیس جمهور جمهوری خواه
پیشین این کشور کارخود را آغاز کرد اما اکنون با
گذشت یک سال از ریاست جمهوری جو بایدن،
میزان رضایت مــردم آمریکا از عملکرد وی به
پایینترین سطح رسیده است و حتی بسیاری
ازدموکراتها که هنوز از حامیان جدی بایدن
به حساب می آیند ،امیدی به پیروزی وی در
انتخابات ریاست جمهوری  2024ندارند.
چند دلیل را میشود برای این اتفاق برشمرد.
وضعیت اقتصادی آمریکا هنوز بهبود نیافته
است ،هرچند در مقایسه با پارسال در همین
زمان شرایط اقتصادی ناشی از بحران کرونا رو
به بهبود است اما نه آن طور که جامعه انتظارش را
میکشید .مثال کسب و کارها هنوز به طور کامل
بازگشایی نشده اند و دوباره کرونا شدت گرفته و
سویه جدید آن باز محدودیت هایی ایجاد کرده
است .مردم این ها را از چشم دولت مستقر می
بینند .بایدن این وعده را داده بود که می تواند
اقتصاد را سروسامان بدهد و کسب و کارها را باز
کند و با گسترش واکسیناسیون کرونا را مهار کند
که این اتفاقات نیز نیفتاده بنابراین انتقادات از
او افزایش پیدا کرده است .نکته بعدی این است
که تورم آمریکا افزایش یافته ،این تورم 7درصدی
باالترین میزان در  ۴۰ســال اخیر اســت .این
موضوع نیز که از چشم دولت مستقر دیده شد،
وضعیت معیشتی مردم را تحت تاثیر قرار داد و
آن ها در تنگنا قرار گرفته اند .در سیاست خارجی
هم ماجرای خروج آمریکا از افغانستان انتقادات
را به سمت بایدن برده است ،روابط آمریکا با دو
قدرت بین المللی رقیب نیز یعنی چین و روسیه
در یک سال اخیر روند نزولی و افزایش تنش ها
را طی کرده است .دولت بایدن اتهامات زیادی
را متوجه پکن کرده و بر سیاست مهار همه جانبه
چین تاکید می کند .همه این ها باعث شده که
کارنامه «جو بایدن» یک سال پس از ورود او به
کاخ سفید مطلوب نباشد.

قاب بین الملل

دیپلماسی؛آخرینسددربرابرجنگاروپایی
باادامهاتهامزنیهایغربیهاعلیهروسیهدربارهحملهاحتمالی
بهاوکراین،تقابلبینمسکووغربابعادجدیدییافتهاست.
همزمان،وزیرخارجهآمریکاباهمتایروسیخوددرژنودیدارکرد

امیدهابراییافتنراهحلیدیپلماتیک
به منظور عبور از بحران اوکراین هرروز
کمتر و کمتر میشود؛ مقامهای غربی
بهشدت با درخواست روسیه از ناتو
بــرای توسعه نیافتن ایــن ائتالف به
سوی شرق مخالفت و روسها با اشاره
به «بنبست» در گفتوگوها با ناتو و
ایــاالت متحده ،احتمال اعــزام نیرو
به ونزوئال و کوبا را مطرح میکنند.
ایاالت متحده نیز حضور بیش از 127
هزار نیروی نظامی روس در نزدیکی
مــرزهــای اوکــرایــن و همکاریهای
نظامی گسترده مسکو و بــاروس را
نشانهای از احتمال حمله نظامی
روسیه به اوکراین میداند و در مقابل
کاخ کرملین نیز به واشنگتن هشدار
میدهد نباید ارتــش اوکــرایــن را به
سالحهای پیشرفته مجهز کند .البته

این خواسته با مخالفت ناتو ،آمریکا و
اتحادیه اروپا مواجه شده است .مسکو
بارها مخالفت خود را با گسترش ناتو
به سوی شرق و عضویت کشورهای
خارجی نزدیک به ویــژه اوکراین در
ناتو اعالم کرده و مقامهای ارشد این
کشور درباره پیامدهای چنین اقدامی
به سران غربی و آمریکا هشدار داده
انــد.در واقــع افزایش حضورنظامی
نیروها و تجهیزات نظامی روسیه در
مرزهایشبااوکراینواکنشیبهتالش
مضاعف کی یف برای عضویت در ناتو
و نیز استقرار نظامیان و تجهیزات
نظامی ناتو در جوار مرزهای روسیه
است .بدین ترتیب شاید مقصر اوضاع
وخیم کنونی ،ناتو به رهبری آمریکا
باشد که آشکارا از هر گونه مصالحه
با روسیه خــودداری و کامال برخالف

خواسته مسکو ،بر عضویت اوکراین
در ناتو و نیز استقرار تاسیسات نظامی
خود در جوار مرزهای روسیه تاکید
مــی کــنــد .ایــن مــوضــوع حتی مــورد
اذعان اندیشمندان غربی قرار گرفته
اســت« .استفان والــت» نظریهپرداز
مشهور روابط بینالملل در یادداشت
مبسوطی در نشریه «فارین پالیسی»
با عنوان «خیاالت باطل لیبرالها
منجر به بحران اوکراین شد» با انتقاد
از ایـــده گسترش نــاتــو تصریح می
کند« :سیاست توسعه دموکراسی و
تضمینهای امنیتی آمریکا در حوزه

مهرمردودی برکارنامهیک سالگی

جوبایدن،یکسالبعدازریاستجمهوریکهباوعدههایفراوانشروعشد
همچنانباتاختوتازکرونا،افزایششدیدتورمومانعتراشیها
برایتصویبلوایحمدنظردرکنگرهروبهروست
جوبایدندرشرایطیواردکاخسفیدشدکهآمریکا
با چالش های فراوانی روبه رو بود؛ ملتی که بعد
از چهارسال ریاست جمهوری دونالد ترامپ به
شدت دوقطبی شده و همچنین همهگیری کرونا
در اوج و وضعیت اقتصادی همچنان نابسامان
بود .بایدن وعدههای فراوانی به آمریکایی ها داد؛
التیام دموکراسی آمریکا ،مهار همهگیری کرونا،
پرداختن به مشکالت نژادی و اقتصادی عمیق
این کشور و بازگرداندن جایگاه آمریکا در جهان.
اما عملکرد وی یک سال بعد از رسیدن به ریاست
جمهوریچطوربودهاست؟طبقیکنظرسنجی
کهتوسط«مورنینگکانسالت»صورتگرفته56
درصدآمریکاییهامیگویندباعملکردجوبایدن
در حالی که او وارد دومین سال ریاست جمهوری
خود می شود ،مخالف اند .نتایج این نظرسنجی

خبر متفاوت

همچنین بیانگر آن است که رئیس جمهور فعلی
آمریکا محبوبیت کمتری نسبت به سلف خود
یعنی دونالد ترامپ در چهار سال پیش پیدا کرده
وفقط 40درصدازآمریکاییهاعملکردبایدندر
یک سال گذشته را تایید می کنند .در حالی
که وقتی او در 20ژانویه سال گذشته وارد
کــاخ سفید شــد ،میزان محبوبیت اش
در نظرسنجی «مورنینگ کانسالت»
 50درصــد بــود .بــایــدن ،دومین سال
زمامداری خود را در حالی آغاز می کند
که نرخ تورم در آمریکا در  43سال گذشته
بیسابقهبودهوبهبیشاز 6.8درصدرسیده
اســـت .جــمــهــوری خــواهــان
میگویند تورم زیاد این
روزها در آمریکا ناشی

نفوذ سنتی روسیه نتیجه خوبی در
بــر نداشته اســت .مخالفان توسعه
ناتو ،فورا هشدار دادند که روسیه به
طور اجتناب ناپذیری توسعه ناتو را
تهدید تلقی خواهد کرد و ادامــه آن
روابط با روسیه را مسموم میکند».
در این وضعیت که تنش میان مسکو
و واشنگتن به صورت روزافزون بیشتر
مـیشــود ،وزیـــران خارجه دو کشور
یکدیگر را دیـــروز در ژنــو سوئیس
مالقات کردند تا بررسی کنند آیا هنوز
راهحلی سیاسی برای فروکاستن از
سطح تنشها وجود دارد یا نه .الوروف

از برنامهها و سیاستهای هزینه بر بایدن است.
بایدن با ارائــه چند طرح برای ارائــه کمک های
مالیبهخانوارهایآمریکاییونیزافزایشمشاغل
و بازسازی زیر ساخت ها که بیش از شش تریلیون
دالر هزینه در بــردارد ،درصــدد احیای اقتصاد
این کشور که در اثر همه گیری ویروس کرونا به
شدت آسیب دیــده ،برآمده اســت؛ البته دولت
بایدن به موفقیت هایی در زمینه کاهش بیکاری
دســت یافته اســت .در عرصه سیاست داخلی
تالش بایدن متمرکز بر اصالح قوانین
رای گیری بوده که البته به دلیل
مخالفت جمهوری خواهان در
سنا موفق نبوده و تحلیل گران
آنراشکستیدیگربرایرئیس
جمهورکنونیآمریکامیدانند.
ازسویدیگردولتبایدنبهرغم
واکسیناسیون گسترده در یک
سال اخیر ،در زمینه مهار همه
گیریکرونابهویژهسویه
امیکرون راه حل و
عملکرد رضایت

در این نشست که حول ابتکار عمل
روسیه مبنی بر ارائــه ضمانتهای
امنیتی بــه مسکوست ،خــطــاب به
بلینکن گــفــت :مــا از ای ــن نشست
انتظار پیشرفتی نداریم امــا انتظار
داریم به پیشنهادها پاسخ داده شود،
پیشنهادهای ما بسیار واضــح است
و ما از شما نیز انتظار پاسخ روشنی
را داریــم .بلینکن نیز اظهار کرد این
نشست در چارچوب «تالش مستمر
با هدف کاهش تنش ها و جلوگیری از
تداوم تجاوز روسیه به اوکراین» انجام
میشودوایاالتمتحدهومتحدانشبه
دیپلماسی و گفت و گو به عنوان راهی
برایرسیدنبههدفمتعهدهستندتا
اختالفات موجود را حل و فصل کنند.
وی البته خطاب به الوروف گفت :اگر
روسیه تصمیم به حمله به اوکراین
بگیرد،باواکنشیسریع،متحدوقاطع
روبه رو خواهد شد .به نظر می رسد،
روند بحران اوکراین رو به وخامت هر
چه بیشتر رفته و احتمال تقابل نظامی
ناتووروسیهدرشرقاروپاهرروزبیشتر
از روز قبل می شود.

بخشی از خود نشان نداده است .اکنون آمریکا با
وضعیت وخیمی در زمینه مقابله با ویروس کرونا
مواجه است و باالترین درصد مبتالیان و مرگ و
میرناشیازآنرادرجهاندارد.درزمینهسیاست
مهاجرتی نیز بایدن به رغم این که قول داده بود
سیاستهایترامپدراینبارهراتغییرخواهدداد
اما در عمل ،محدودیت ها باقی مانده و رفتارهای
غیر انسانی با مهاجران غیر قانونی تداوم یافته و
قصدادامهساختدیوارمرزیرادارد.روندافزایش
تنش ها با روسیه به دلیل بحران اوکراین نیز سیر
صعودی را طی کــرده و همین موضوع منجر به
افزایش حضور نظامی آمریکا در اروپا شده است.
امافاجعهسیاستخارجیبایدنخروجمفتضحانه
نظامی آمریکا از افغانستان در آگوست2021
بود که به نماد ضعف و افول قدرت آمریکا تبدیل
شد ضمن این که دولت بایدن در برخورد با ایران
و توافق هسته ای برجام به رغم وعده های قبلی
عمالهمانمسیردولتترامپراادامهدادهاست.
واشنگتن درباره کره شمالی و متقاعد کردن آن
بــرای از سرگیری گفت و گوها نیز دستاوردی
نداشتهاست.

جنونافعی7سرسعودی
براثربمباران جنگندههایسعودیبهمناطق
مختلفیمندر 24ساعتگذشتهبیشاز
 140نفرکشتهوزخمیشدند

برجخلیفهدُبیهدفبعدیانصارا...؟
رسانه هــای وابسته به انــصــارا ...یمن با انتشار
پوستری با عنوان «اتفاق بزرگ در راه اســت» ،با
صراحت تهدید به حمله به برج خلیفه دبی کردند.
برجخلیفه،بلندترینسازهساختبشراستکهدر
بندر دبی قرار دارد و نماد اصلی این شهر دانسته
می شود .دبی با سیاست های تساهل برای جذب
سرمایهکهتوسطشیخمحمدبنراشداجراشد،در
سهدههگذشتهپذیرایهزارانمیلیارددالرسرمایه
خارجیبودهواگرنماداصلیآنهدفاصابتقرار
گیرد و امنیت آن خدشه دار شود ،بدون تردید روند
خروج سرمایه و تجار بین المللی از آن آغاز خواهد
شد و خانواده آل مکتوم و به طور کلی امــارات به
شدتدچارخسرانمیشوند/.کانالتفسیرگر

نمای روز

بیش از  10نفر از عناصر داعش بامداد جمعه
در حملهای ناگهانی به یک پایگاه ارتش عراق
در استان دیالی هجوم بردند .در این حمله 11
نظامی ارتش از جمله یک افسر با درجه ستوان
کشته شدند .منطقه العظیم در  60کیلومتری
شمال «بعقوبه» مرکز استان دیالی عراق به دلیل
شکاف امنیتی بین مناطق دو استان دیالی و
صالح الدین در معرض حمالت داعــش قرار
دارد/الفرات نیوز

آخر هفته گذشته هلند با اجازه بازگشایی
بــاشــگــاههــا ،آرایــشــگــاههــا و مــغــازههــا
محدودیتهای قرنطینه یک ماهه در
این کشور را کاهش داد اما تصمیم بر
ایــن شــد کــه امــاکــن فرهنگی همچون
ســال ـنهــای سینما ،مــوز ههــا ،تئاتر و
سالنهای کنسرت همچنان به روی
عموم بسته بماند .مکانهای فرهنگی از
جمله موزههای معروف ،سالن کنسرت
تاریخی آمستردام ،سالنهای سینما و
تئاتر در اعتراض به ادامه محدودیتها
درهای خود را باز و جلسات یوگا ،کوتاه
کردن مو و مانیکور برگزار کردند.

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

مقاومت یمن ،مراکز راهبردی سعودی و امارات
در حوزه های نظامی و اقتصادی را نقطه زنی و
منهدم می کند اما اشغالگران درمانده ،مرتکب
کشتار شهروندان و کودکان مظلوم یمنی می
شوند .این وضعیت ،اعالم پیشاپیش شکست
سعودی و امارات است .جنگندههای نیروهای
متجاوز عربستان و امارات در ادامه جنایات در
یمن ،دیروز بیش از  ۷۰بار استانهای مختلف
این کشور را بمباران کردند .تنها در حمالت به

3
پیشخوان بین الملل
هــــفــــتــــه نــــامــــه
اکــونــومــیــســت در
پرونده ای به ظهور
شــکــل جــدیــدی از
دخالت های دولت
در کــار شــرکــت ها
و تـــجـــارت هـــا در
در دوران کنونی
سراسر جهان می
پردازد .این نشریه در گزارش خود با تیتر «مراقب
دولت رئیسمآب باشید» شکل افزایش دخالت
گــری دولــت ها را در سیستم هــای اقتصادی
کشورها زیر ذره بین برده است .اکونومیست
همچنینمقالههایمختلفیدربارهقزاقستانو
حواشی مهمانی بوریس جانسون منتشر کرده و
در مقاله ای دیگر می خواهد به این سوال پاسخ
دهد که آیا دادن انعام واقعا در دریافت بهتر
خدمات تاثیر دارد؟

توئیت روز

اتوبوسخوابیدرکانادا
آندره بوزاری ،مدیر اجرایی سالمت و سیاست
اجتماعی دانشگاه تورنتو با انتشار این عکس
در توییتر نوشت« :هوا امشب  -۳۰درجه است
و این عکسی است که شب گذشته از اتوبوس
های تورنتوگرفته شده .نگا هتون رو ندزدید!
این ناکامی کانادا در تامین مسکن به عنوان یک
حق بدیهی از حقوق بشر است .دولت باید فورا
مشکل بیخانمانی را حل کند».
زندان مرکزی «صعده» بیش از  ۶۰تن کشته و
بیشاز ۱۲۰تنزخمیشدند.بهگفتهاینمنابع،
تیم نجات ساعاتی طوالنی را مشغول بیرون
آوردن اجساد قربانیان از زیر آوار بودند .در زندان
مرکزی «صعده» بیش از  ۲۰۰۰زندانی یمنی و
زندانیهاییباتابعیتهایدیگرحضورداشتند.
این زندان مرکز پناهندگی آفریقاییهایی بود
کهازیمنبهمناطقدیگرمیروند.بهگفتهمنابع
ائتالف سعودی بیش از  ۷۰بار طی آخر هفته
گذشتهبهاستانهایمختلفحملهشدهاست.به
گزارششبکه«المسیره»بخشیازاینحمالتبه
استانهایالحدیدهوصنعابودهاست.حمالتی
که در آن  ۴نفر از جمله  ۳کودک شهید و  ۱۷نفر
دیگرزخمیشدند.

