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تحلیل روز

کلیه مسیرهای منتهی به اماکن حساس کنگره و کاخ سفید مسدودو با رنگ قرمز مشخص شدند

دکتر ابوذر گوهری مقدم

میراثپمپئوبرایبقا!
اقدامات روزهای اخیر وزارت خارجه دولت ترامپ
در حوزههای مختلف همه باهدف دشوارسازی
مسیروافزایشهزینهاقداماتآیندهدولتبایدندر
حالانجاماست.پمپئوبهعنوانمجریوطراحاین
اقدامات ،تالش میکند دولت آینده آمریکا نتواند
بهسادگیمسیرطیشدهراتغییروعم ً
الایندولت
را در مقابل عمل انجامشده قراردهد .از مهمترین
اقدامات روزهــای اخیر وی ،بازگرداندن کوبا به
فهرستکشورهایحامیتروریسماستکهباهدف
مسدودسازی مسیری که اوباما بــرای نزدیکی
به هاوانا انجام داد ،صــورت گرفته اســت .اقدام
دیگر شناسایی حوثیهای یمن بهعنوان سازمان
تروریستی است که این اقدام نیز باهدف کمک به
سعودیها و دشوار سازی کمک به مردم مظلوم
یمن انجامشده اســت .همچنین ایــراد اتهاماتی
نظیر ارتباط القاعده و ایران نیز باهدف افزایش
هزینه نزدیکی احتمالی دولت بایدن با تهران در
حال انجام است .اقدام دیگر وزارت خارجه آمریکا
تسهیلارتباطاتدیپلماتهایآمریکاییومقامات
تایوان است تا از این طریق سیاست دولت بایدن
دربــاره چین دچار ابهام و دردســر شود .همه این
اقدامات و احتما ًال اقدامات چند روز آینده پمپئو،
بهمنظورایجادمیراثیماندگاروایجادفضاییبرای
بازگشت به عرصه سیاست در آینده با توجه به بدنه
رأیترامپوالبتهاقداماتیایذاییوخوشخدمتی
بهکارفرمایانوالبیهایصهیونیستیوعربیقابل
تحلیلاست.

چهره روز

جو بایدن رئيسجمهور منتخب آمریکا ،وندی
شرمن دیپلمات کهنهکار این کشور را برای
تصدی معاونت وزیر خارجه آمریکا برگزید.

آمادهباشدرتمام ۵۰ایالتآمریکادرآستانهمراسمتحلیفبایدن

قلعهنظامیواشنگتندیسی
دیلیمیل:حضورنیروهایگاردملیدرواشنگتن
اینمنطقهراشبیه«منطقهسبز»بغدادکردهاست

نبی شریفی-تا چند ماه قبل ،چه کسی تصور
می کرد که دور تا دور کاخ سفید و کنگره آمریکا،
حصارامنیتیبکشندتامانعهجوممردمشوند؟در
پایتختآمریکاازترسمردم،چیزیشبیهحکومت
نظامی بــرپــاشــود؟ ۲۵هــزار نیروی نظامی در
واشنگتن مستقر شود و تعداد نظامیان حاضر در
مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید به پنج برابر
نیروهای آمریکا در عراق و افغانستان برسد؟چه
کسیفکرمیکردسرخطخبریرسانههایغربی
اینعناوینباشد:سیانان:گاردملینهبهخاطر
بنالدن،بلکهبرایمقابلهبارئیسجمهوربهکنگره
آمدهاست!دیلیمیل:حضورنیروهایگاردملیدر
واشنگتن،اینمنطقهراشبیه«منطقهسبز»بغداد

الحره:پایتختآمریکا،
کردهاست.شبکهآمریکایی ّ
تبدیلبهاردوگاهینظامیمانندمنطقهسبزشده
است.اوضاعامنیتیدرواشنگتندیسیآنقدر
وخیم است که در آستانه برگزاری مراسم تحلیف
جو بایدن ،ارتش آمریکا تایید کرد که  ۲۵هزار
نیروینظامیگاردملیدرپایتختمستقرخواهند
شــد .ایــن رقــم  ،بــرای تعداد نظامیان آمریکایی
مستقردرکشورهایجنگزدهافغانستانوعراق
است .سه روز پیش بود که کریستوفر میلر ،معاون
وزیر دفاع آمریکا با انتشار اطالعیهای اعالم کرد،
شمار نیروهای آمریکایی در هر یک از دو کشور
عراق و افغانستان به  2500نظامی کاهش یافته
اســت .حضور پر تعداد نظامیان در خیابان ها،

سلطاندرپیتشکیل« ارتشتوران»!
بلندپروازیهایرئیسجمهورترکیهگویاتمامی
ندارد!سانایدین ،کارشناس راهبردی ترکیه
مدعی شد که اردوغــان در صدد تشکیل ارتش
مشترک با کشورهای ترکزبان است و در اکتبر
سال ۲۰۲۱تشکیل ارتش توران را اعالم خواهد
کــرد .بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند در
شرایطی که رژیــم صهیونیستی به جمهوری
آذربایجان سالح می دهد و از این کشور حمایت
میکند ،مشارکت ترکیه با جمهوری آذربایجان

در نجات منطقه کوهستانی قرهباغ هم تحولی
باهدف تشکیل ارتــش تــوران بــوده است.حاال
قاآن سانایدین ،کارشناس مسائل اقتصادی و
استراتژیک در گفتوگو با فردا ییلدیریم ،مجری
برنامه"ازهرسو"درشبکهتلویزیونیبیاضتیوی
با اشاره به این که دولت ترکیه در صدد تشکیل
ارتــش مشترک با کشورهای ترکزبان است،
افزود :ارتش توران در آینده ای نزدیک تشکیل
میشودواینمسئله،دیگریکآرزووخیالنیست

پوشاندن شیشه فروشگاه های نزدیک کنگره با
تخته های چوبی ،محصور کردن کنگره با نرده
های فلزی بلند و بستن خیابان های منتهی به
کنگره و کاخ سفید از جمله اقداماتی است که
طی روزهــای اخیر انجام شده است .اقداماتی
برای جلوگیری از شورشی مجدد؛ شورشی که
رئیس جمهور شکست خــورده آن را زیرپوستی
هدایت میکند .مری ترامپ ،دختر «فرد» برادر
فوت شده رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه ای با
شبکه «سیریس ایکس ام» دربــاره حــوادث اخیر
گفته است« :او (ترامپ) از هر ثانیه حمله به کنگره
لذت برد .او از لحاظ فیزیکی ترسوست اما وقتی
دیگران از طــرف او دســت به خشونت میزنند
کام ً
ال خوشحال میشود .او واقع ًا فکر کرد این
(حمله) روشی برای تغییر نتایج انتخابات است.
اگر او (ترامپ) از پیش در طراحی و حمایت از آن
(حمله)مشارکتمستقیمنداشتهباشد،منشوکه
میشوم ».یک مقام دولت در گفت وگو با «سی
بی اس» نیز تایید کرد که وزارت امنیت داخلی در
گزارشی تصریح کرده است که شورشیان داخلی
«بزرگترینتهدید»برایمراسمتحلیفجوبایدن
درروزچهارشنبه(یکمبهمن)هستند.همچنین،
تمامی  ۵۰ایالت آمریکا در آستانه مراسم تحلیف
جوبایدن،رئیسجمهورمنتخب،بهدلیلاحتمال
بروز اعتراضات خشونت آمیز به حال آماده باش
درآمدهاست.فرماندارانمریلند،نیومکزیکوویوتا
قبل از وقوع هر گونه اعتراض احتمالی ،وضعیت
اضطراری اعالم کردهاند .کالیفرنیا ،پنسیلوانیا،
میشیگان ،ویرجینیا ،واشنگتن و ویسکانسین از
جملهایالتهاییهستندکهگاردملیخودرافعال
کردهاندوتگزاسمرزهایاینایالتراازروزشنبه
تاپنجشنبهآیندهبستهاست.

امــا جــو بــایــدن ،رئیس جمهور منتخب آمریکا
برنامه دارد در همان روز تحلیف ،با صدور چندین
دستورالعملاجرایی،برخیازفرمانهاواقداماتی
راکهدونالدترامپدرچهارسالاخیرصادرکرده،
لغو کند .این فرامین جدید به موضوعات مربوط
به محدودیتهای مهاجرتی ،تغییرات اقلیمی
و همچنین اقدامات اولیه برای مقابله با بحران
ویروس کرونا اختصاص خواهد داشت .به گزارش
یورونیوز ،از جمله اقداماتی که رئیس جمهوری
آمریکا بعد از ادای سوگند در روز چهارشنبه انجام
خواهد داد ،لغو فرمان محدودیت مهاجرتی
جنجالی ترامپ خواهد بــود .رئیس جمهوری
آمریکا،ژانویه ۲۰۱۷درفرمانمعروفبهMuslim
 banدر نخستین روزهای حضورش در کاخ سفید
دستور داد ورود شهروندان کشورهای عمدتا
مسلمان نشین ایران ،سوریه ،یمن ،لیبی ،سودان
و سومالی برای دوره های  90روزه قابل تمدید
معلق شود .ترامپ بعدها نام شهروندان چاد و کره
شمالی را هم به این فهرست اضافه کرد .از دیگر
اقدامات آینده بایدن میتوان به پیوستن دوباره
به پیمان تغییرات اقلیمی پاریس ،تمدید توقف
دریافت اقساط وامهای دانشجویی ،توقف اخراج
و توقیف اموال مستاجرانی که نتوانستهاند اجاره
خودراپرداختکنندوالبتهالزامیکردناستفاده
ازماسکدرسفرهایبینایالتیوهمچنیناماکن
دولتی اشــاره کرد .با توجه به این که بیشتر این
اقدامات با فرامین اجرایی رئیس جمهوری آمریکا
صادر شده ،بایدن هم میتواند با صدور یک فرمان
دیگرآنهارالغووبیاثرکندوبرایاجراییشدنآن
هانیازیبهتاییدکنگرهندارد.

و حاال دیگر زمان اعالم آن فرا رسیده است.وی با
بیان این که من بهطور یقین در این باره
امیدوارم و نمیخواهم این سورپرایز را
خراب کنم ،اظهارکرد :حاال دیگر هر
لحظه امکان اعالم اتحادیه ترکی
وجود دارد و زمان بسیار کمی تا
زمان اعالم این خبر مانده است.
قاآن سانایدین که چندی پیش نیز
اظهارات مشابهی را مطرح
کـــرده بـــود ،در آن
اظ ــه ــارات هم
به تاریخ ۱۹
اکـــتـــبـــر

 ۲۰۲۱اشــــــاره کـــــرده بـــــود .بـــا ایــن
حال،جزئیات بیشتری از استعداد
و کیفیت این نیروها منتشر نشده
و مشخص نیست محل استقرار
مرکز فرماندهی این نیروها در
کــدام یــک از کــشــورهــای عضو
خواهد بــود ،اما ناظران اجرای
ایــن طــرح را در صــورت موفقیت
بخشی از بلندپرواز یهای دولت
ترکیه در ایــفــای نقش موثرتر
منطقهای واحیای دوران
عثمانی ارزیابی
میکنند.

▪برنامهبایدنبرایروزنخستریاستش
چیست؟
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طرح روى جلد مجله واشنگتن اگزماينر ؛ ويژه
انتقال قدرت در آمريكا

کارتون روز

تیتر روزنــامــه :بدترین رئیس جمهور تاریخ/
مشاور ترامپ « :از کجا معلوم  ،شاید در آینده یک
رئیس جمهور سه بار استیضاح بشه» !

توئیت روز

سخنگوی جنبش مقاومت اسالمی فلسطین:
وزارت دفــاع آمریکا ،رژی ــم صهیونیستی را به
فرماندهی مرکزی(سنتکام) که شامل کشورهای
عربی می شــود ،ملحق کرد تا همکاری نظامی
و امنیتی را میان همه کشورها تقویت کند .این
تصمیم یکی از ثمره های توافقات اخیر عادی
ســازی رواب ــط و شــاهــدی دیگر بــر ایــن اســت که
ایــن توافق ها بــرای کمک به پ ــروژه منطقه ای
صهیونیست ها طراحی شده است.

