بین الملل

شنبه  18بهمن 1399
 23جمادی الثانی .1442شماره 20593

تحلیل روز
امیرعلی ابوالفتح

international@khorasannews.com

سیاست خارجی بایدن  ،وعده یا عمل ؟
جو بایدن در نخستین سخنرانی خود در خصوص
سیاست خارجی آمریکا که در ساختمان وزارت
امورخارجه این کشور ایراد شد ،از بازگشت آمریکا
به دیپلماسی خبر داد.از آن جا که دو هفته از آغاز
ریاست جمهوری بایدن گذشته اســت ،ارزیابی
و قــضــاوت دربــــاره سیاست خــارجــی دول ــت وی
امکان پذیر نیست .با این حال با نگاهی به تاریخ
دیپلماسی آمریکا حداقل طی نیم قرن گذشته ،
مشخص می شود که سیاست خارجی این کشور
از یک سری اصول و چارچوب های ثابت و دایمی
پیرویمیکندکهباجابهجاییدولتها،تغییرنمی
کند؛ازجملهایناصول،حفظهژمونیبرنظامبین
الملل،تامینمنافعاقتصادیشرکتهایآمریکایی،
بسط ارزش هــای آمریکا ،حمایت از دولــت های
وابسته ،رقابت با دولت های رقیب و جنگ با دولت
هایمتخاصماست.استفادههمزمانازدیپلماسی
و جنگ نیز از دیگر اصول الیتغیر سیاست خارجی
دولــت آمریکا به شمار می آیــد .مقایسه دو دولت
باراک اوبامای دموکرات و دونالد ترامپ جمهوری
خواه نشان می دهد که هم در زمان حضور اوباما
در کاخ سفید ،ابزار جنگ کنار گذاشته نشد و هم
در زمان حضور ترامپ در کاخ سفید ،دیپلماسی به
حاشیه رانده نشد .از این جهت ،سخن بایدن مبنی
بر این که " آمریکا به دیپلماسی بازگشته است"
،به معنی کنار گذاشتن ابزار جنگ از سوی دولت
کنونی آمریکا نخواهد بود .ضمن این که تجربیات
گذشتهثابتکردهاستکهروسایجمهوریآمریکا
در روزهــای نخست آغــاز ریاست جمهوری خود،
وعده های جذابی می دهند اما با گذشت زمان ،یا
آن ها را فراموش می کنند یا این که مقاومت های
ساختاری مانع تحقق این وعده ها می شوند  .نمونه
بارز آن  ،وعده باراک اوباما در روز نخست حضور در
کاخ سفید بود که با امضای فرمانی ،قول داد زندان
بدنام گوانتانامو را طی یک سال تعطیل کند .اما
وقتی اوباما بعد از هشت سال از کاخ سفید خارج
شد،هنوزاینزندانبهکارخودادامهمیداد.ترامپ
نیز بارها قول داد به جنگ های بی پایان آمریکا
خاتمه خواهد داد و حتی فرامینی را برای خروج
نیروهای آمریکایی از سوریه و افغانستان امضا کرد .
اما این وعده ها نیز تحقق نیافت .اکنون نوبت به جو
بایدن رسیده است که وعده های خود را درعرصه
سیاست خارجی مطرح کند؛ وعده هایی همچون
تقویتهمکاریهایدیپلماتیکبامتحدان،سخت
گیری با رقبا و دشمنان و تالش برای تغییرات در
حوزههاییهمچونعربستانویمن.بااینحال،به
دلیلپیچیدگیهایفراواننظامبینالمللوکاهش
توان ملی آمریکا برای تحمیل خواسته های خود به
دیگران،دستیابیبهچنیناهدافیآنهمطیچهار
سالریاستجمهوریرئیسجمهوریکنونیآمریکا
دورازانتظارخواهدبود.

چهره روز
سرانجام دوران ریاست برنی
سندرز بر کمیته مهم بودجه
در مجلس ســنــا آغـــاز شــد.
کمیتهای که توسط آن سندرز
خواهد توانست بسیاری از
ایدههای ترقی خواهانه اش را به پیش ببرد! یکی
از اصلیترین وعده های او ،کاهش  10درصدی
بودجه دفاعی و نظامی آمریکاست!

کارتون روز

بایدن:دیپلماسیبازگشت!

جوبایدندراولیننطقسیاستخارجیخود،ازروسیهوچینانتقادواز
پایانجنگیمنوبازگشتبهتعهداتبینالمللیحمایتکرد
«جــو بــایــدن» رئیس جمهور ای ــاالت متحده در
نخستین سخنرانی خود درباره محورهای جدید
سیاست خارجی این کشور از توقف پشتیبانی
آمریکاازعملیاتهایتهاجمیائتالفسعودیدر
جنگیمنخبرداد.بایدندراینسخنرانیبااعالم
اینکه«آمریکابازگشتهاست»گفتکه«دیپلماسی
باردیگردرکانونسیاستخارجیایاالتمتحده
قرار گرفت».گفتنی است ،سیاست های اعالمی
ازسویبایدندرزمرهتغییراتمهمیاستکهوی
قصددارددرحوزهسیاستخارجیاعمالکند.در
عینحالسکوتبایدندربارهایرانوبرجاممورد

▪یمن

بایدن از توقف پشتیبانی آمریکا از عملیاتهای

▪آلمان

رئیس جمهور آمریکا همچنین از بازنگری در
وضعیت قرارگیری نیروهای نظامی آمریکا در
سطح جهان توسط وزیر دفاع دولت خود خبر
داد و گفت که «هرگونه نقل و انتقال نیروی
نظامی از خاک آلمان متوقف میشود» و این
که «وضعیت قرارگیری نیروهای ارتش آمریکا
کام ً
ال با سیاست خارجی و اولویتهای امنیت
ملی واشنگتن هم سو است».

▪مهاجران

رئیس جمهور جدید آمریکا همچنین از قصد
خود بــرای افزایش شمار مهاجران پذیرفته
شده در خاک ایاالت متحده خبر داد .این در
حالی است که در دوره دولت پیشین آمریکا
تنها  ۱۵۰۰۰مهاجر پذیرفته شــده بــود که
کمترین مــیــزان پــذیــرش مهاجران از سال
 ۱۹۸۰میالدی به شمار میرود .در مقابل،
دولت جو بایدن قصد دارد که شمار مهاجران
پذیرفته شده به داخل آمریکا را به  ۱۲۵هزار
نفر افزایش دهد.

پیشخوان بین الملل

▪روسیه

بایدن با تمجید از توافق مسکو -واشنگتن
بــرای تمدید معاهده استارت نو و همچنین
حفظ تنها توافق به جا مانده میان دو کشور
در حوزه تسلیحات هستهای ،از بازداشت و
محاکمه «الکسی ناوالنی» منتقد روس انتقاد
کرد و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط
او شد.
▪چین

رئیس جمهور دموکرات آمریکا همچنین در
سخنانی درباره سیاست خارجی واشنگتن در
قبال پکن گفت که آمریکا با «سوء استفادههای
اقتصادی پکن مقابله و اقــدام تجاوزکارانه و
قهری چین در زمینه نقض حقوق بشر ،سرقت
مالکیت معنوی و سلطه جویی بر جهان را
تالفی خواهد کرد».

جــه ـشهــای نــگــرانکــنــنــده ویــــروس کــرونــا،
مسئلهای است که بسیاری را در انگلیس نگران
کــرده و روزنامه ایندیپندنت هم در این فضا،
گــزارش یک خــود را به ایــن مسئله اختصاص
داده است .براساس گزارش این روزنامه ،انجام
آزمایشهای جدید مشخص کرده است که ورژن
انگلیسی ویروس کرونا ،جهش جدیدی داشته
و گمان میرود که مقاومت آن در برابر واکسن
بیشتر شده باشد.

توئیت روز

عـــبـــدالـــبـــاری عــــطــــوان ،ســـردبـــیـــر رای
الیوم:سرنگونی  4فروند پهپاد اسرائیلی در
جنوب لبنان و نوار غزه ،تغییری مهم در قواعد
درگیری به شمار می رود و نشان می دهد که
آسمان دیگر مانند گذشته باز نیست و عالوه بر
این دستیابی به این پهپاده ا  ،یک گنج اطالعاتی
غنی به شمار می رود.

استانبول،غرق دراعتراضات دانشجویی

اخراج حامیسرسختترامپ

اردوغاندانشجویانمعترضیکانتصابراتروریستخواند،جنبشفراگیرعلیه
رئیسجمهورترکیهشکلمیگیرد؟

استادان و دانشجویان دانشگاه بغازیچی استانبول
از حـــدود یــک م ــاه پــیــش علیه آن چــه انتصاب
غیردموکراتیک رئیس جدید این دانشگاه خوانده
میشود دست به اعتراض زدهانــد .رئیس جمهور
ترکیه اما ضمن انتقاد شدید از ادامــه اعترا ضها
هشدارداد که اجازه نمیدهد حرکتهایاعتراضی
ضد دولتی مشابه آن چه سال  ۲۰۱۳در جریان
تخریب پارک گزی رخ داد تکرار شود.رجب طیب
اردوغــان که در یک کنفرانس ویدئویی در کنگره
استانی حزب حاکم عدالت و توسعه سخن میگفت
معترضان را تروریست خواند و گفت برای جلوگیری
از این که کشور توسط تروریستها اداره شود هر
کاری الزم باشد انجام میدهد.
▪اعتراض به انتصاب معتمد اردوغان

این اعترا ضها در واکنش به انتصاب ملیح بولو،
به عنوان رئیس جدید دانشگاه بغازیچی آغاز شد.
او یکی از معتمدان و نزدیکان اردوغــان به شمار
م ـیرود که از طرف حزب حاکم نامزد انتخابات
پارلمانی سال  ۲۰۱۵بود .استادان و دانشجویان
دانشگاه بغازیچی انتصاب ملیح بولو را اقدامی
غیردموکراتیک میدانند و معتقدند این بدعتی
بیسابقه در چهار دهه گذشته است که ریاست
دانشگاه به فــردی سیاسی و از بیرون آن سپرده
شود.پلیس ادامه تظاهرات را ممنوع اعالم کرده ،با
این همه دامنه این اعتراضها که با سرکوب شدید و
بازداشتهای گسترده همراه بوده به برخی دیگر از
کالن شهرها از جمله آنکارا نیز کشیده شده است.
▪بازداشت گسترده در استانبول و آنکارا

مخالفتملتهایعربومسلمانباعادیسازی
روابطبارژیمصهیونیستی

توجه قرارگرفتوبرخیتحلیلگرانمعتقدنداین
سکوتبهمعنیمهمنبودناینمسئلهبرایبایدن
نیست بلکه او سعی دارد به برجام به صورت یک
بسته متمرکز پس از تجدید یارگیری در منطقه و
جهانبپردازد.برخیدیگرازاینتغییراتعبارتند
از:توقفنقلوانتقالنظامیانآمریکاازخاکآلمان
وهمچنینافزایشظرفیتپذیرشپناهجویانبه
داخلخاکآمریکا.

تهاجمی ائــتــاف ســعــودی در جنگ یمن و
همچنین فروش تسلیحات به این ائتالف خبر
داد و گفت که یک فرستاده ویژه برای رسیدگی
دقــیــق بــه ایــن مناقشه بلندمدت منصوب
م ـیکــنــد.وی همچنین گفت کــه مناقشه
یمن «جنگی اســت که فاجعهای انسانی و
راهبردی را رقم زده است» .با این حال وی در
اظهارنظری متناقض با صراحت تأکید کرد که
ایاالت متحده به کمک و پشتیبانی از عربستان
سعودی ادامــه خواهد داد! همزمان،ریاض
تاکید کرد که از اظهارات بایدن درخصوص
دفاع از حاکمیت عربستان در مقابل تهدیدها
استقبال میکند امــا محمد علی الحوثی،
عضو شورای عالی سیاسی یمن تاکید کرد هر
اقدامی که نتایج ملموس و عملی برای پایان
دادن به محاصره یمن و توقف تجاوزات به این
کشور نداشته باشد ،اقداماتی نمادین و صوری
به شمار می رود و خیلی به چنین اقداماتی
اهمیت نمی دهیم.
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به گــزارش رویترز در یک هفته اخیر بیش از ۲۵۰
نفر در استانبول و دس ـتکــم  ۶۹نفر در آنــکــارا
بازداشت شدهاند .کمال قلیچداراوغلو ،رهبر حزب
جمهوریخواهخلق،قدرتمندترینتشکلاپوزیسیون
ترکیه و منصور یــاواش ،شهردار آنکارا در نامههای

مجلسنمایندگان،تیلورگرین،نمایندهزنجمهوریخواهرابهعلتحمایت
ازنظریهتوطئهکیو ِانان،ازکمیتههایکنگرهاخراجکرد

سرگشادهای خواستار کنارهگیری رئیس منصوب
اردوغاندردانشگاهبغازیچیشدنداماملیحبولواین
درخواستهاراردکردهاست.حرکتهایاعتراضی
یک ماه اخیر ،بزرگ ترین جنبش دانشجویی علیه
سیاستهای حزب حاکم و رجب طیب اردوغــان از
سال  ۲۰۱۳تاکنون است .آن زمان طرح تخریب
بخشی از پارک کوچک گزی ،نزدیک میدان تقسیم
استانبول بــرای احــداث یک مجتمع با یک حرکت
اعتراضیگستردهروبهروشدکهخیلیسریعسویهای
ضداقتدارگراییبهخودگرفت.تعدادیازمعترضان
نیزمقابلدفتررئیسدانشگاهتجمعکردندوخواستار
استعفای او شدند .معترضان همچنین تابلوهایی
با عدد  ۱۵۹در دست داشتند که نمایانگر تعداد
بازداشتشدگان روز قبل و درخواست آزادی آن ها
بود.دانشگاه بغازیچی احتماال معتبرترین موسسه
علمی ترکیه است .در عین حال ،یک نگرانی کلی
نیز بابت خطراتی که آزادیهای اساسی و آکادمیک
را تهدید میکند وجود دارد .به همین دلیل همدلی
زیادیباایناعتراضاتحسمیشود.درپیکودتای
نافرجام ژوئیه  ،۲۰۱۶فرمانی صادر شد که یکی
از بندهای آن به رئیسجمهور اجــازه میدهد که
مستقیمارئیساندانشگاههاراانتخابکند.انتصاب
بولو نگرانیها بابت حکمرانی به شدت تمرکزگرای
اردوغان را بیشتر کرد و بر آتش نارضایتی مخالفان
دمید.سرکوب ایــن اعتراضات توسط پلیس نیز
جلب توجه کرد ،مخصوصا بعد از انتشار فیلمی
در شبکههای اجتماعی از افسران پلیس که به
دانشجوها میگفتند یا «سرتان را پایین بیندازید یا
دستگیرتان میکنیم» .اما اداره امنیت این خبر را
تکذیب کرد و مدعی شد ،پلیس به دانشجوها گفته
بود که از مسیر دیگری "پایین بروند".این تجمعات
در عین حــال از زمــان اعتراضات ســال ۲۰۱۳
پارک گزی در استانبول بیسابقه بوده و با افزایش
نگرانیها بابت وضــع اقتصادی و تــورم فزاینده
همزمان شده است.

مجلس نمایندگان آمریکا به اخــراج
یک قانون گــذار جمهوری خــواه از دو
کمیته مجلس رای داده اســت که به
موضع گیری های جنجالی او از جمله
درباره نظریه توطئه "کیو اِنان" مربوط
مــی شــود.مــارجــوری تیلور گرین در
گذشته تئوری های توطئه را تشویق و
از خشونت علیه دموکرات ها حمایت
کرده بود.حاال مجلس نمایندگان که در
کنترل دموکرات هاست با  ۲۳۰رای
در مقابل  ۱۹۹رای به اخــراج او از دو
کمیته رای داده اســت.او که به تازگی
از ایالت جورجیا به مجلس راه یافته
دربــاره نظرات سابق خود از جمله این
که تیراندازی ها در مدارس و حمالت
 ۱۱سپتامبر "صحنه ســـازی" بــوده
ابــراز پشیمانی کــرد ،امــا عذرخواهی
نـــکـــرد ۱۱.جــمــهــوری خـــواه در ایــن
رای گیری به دمــوکــرات ها پیوستند
تــا گرین را از کرسی هایش از جمله
در کمیته آمــوزش محروم کنند.این
نماینده حزب جمهوری خواه به دلیل
حمایت از نظریه توطئه "کیو اِنــان" -
نظریه ای که مدعی اســت که دونالد
تــرامــپ رئــیــس جمهور ســابــق آمریکا
درحال نبرد با گروهی شیطان پرست
و کودک آزار و آدم خوار بود  -معروف
است.او پیش از ورود به کنگره از جمله
پست هایی را "الیـــک" کــرده بــود که
خواستار خشونت علیه قانون گذاران
دموکرات و مدعی می شد که مسلمانان
نباید در دولــت خدمت کنند.یک روز
پیشتر کوین مککارتی ،رهبر اقلیت
جــمــهــوریخــواهــان در ایــن مجلس،
ضمن انتقاد و برائت از هم سویی گرین

ترامپدرخواستدموکراتهابرایشهادتدرمحاکمهاستیضاحراردکرد

«دونالد» دم به تله نمی دهد

مجلسنمایندگانآمریکاازدونالدترامپخواسته
تاپیشازاستیضاحبرایمحاکمهپیشرودرسنا
به قید سوگند شهادت دهد .جیمی راسکین
نماینده دمــوکــرات ایالت مریلند و سرپرست
کارگروهی به نام «مدیران استیضاح» ترامپ،
در نامهای این درخواست را برای رئیس جمهور
سابق آمریکا ارسال کرده است .راسکین در این
نامهنوشتکهاگرترامپدرجلسهمحاکمهکنگره
شهادت ندهد ،استنباط به شدت نامطلوبی از
اقدامات (و بی عملی) وی در حادثه روز  ۶ژانویه
(حملهراستگرایانافراطیبهکنگره)میشود.
مجلسنمایندگانآمریکا روز ۱۳ژانویه۲۰۲۱

نمای روز

دونالد ترامپ را استیضاح و او را به «تحریک به
خشونت علیه جمهوری که او سوگند حفاظت
از آن را خــورده اســت» متهم کــرد .با این حال،
جیسون میلر ،عضو تیم حقوقی ترامپ ،با رد این
درخواست ،آن را « اقدامی مغایر قانون اساسی»
خوانده و گفته رئیس جمهور سابق شهادت
نخواهد داد .او گفته این که نمایندگان مجلس
دموکرات،درسنابهعنوان«دادستان»عملکنند
«خنده دار» است« .مدیران استیضاح» قدرت
احضار رسمی شاهد را به محاکمه سنا ندارند.
سنا میتواند در زمینه احضار شاهد رایگیری
کند .روز پنجشنبه سناتورها (از هر دو حزب)

با نظریههای تئوری و اخبار جعلی،
گفت ،بنا ن ــدارد بــه عــنــوان تصمیمی
درون حزبی او را از کمیته آموزش کنار
بگذارد.نانسی پلوسی ،رئیس دموکرات
مجلس نمایندگان نیز گفته بود ترجیح
میدهد جمهور یخواهان و در راس
آن ها کوین مککارتی ،شخصا این
مسئله را در درون حزب جمهوری خواه
حل کنند.مککارتی تاکید کرده بود
که مواضع گرین در حمایت از نظریات
توطئه و اخبار جعلی گــروه کیو اِنــان
یا تخلف در انتخابات یا حتی جعلی
خواندن کشتار دبستان سندی هوک،
در حزب جمهوری خــواه جایی ندارد
اما سپس گفت به تعهد کالمی گرین
در این باره بسنده میکند و بنا ندارد
تصمیم توبیخی در این زمینه بگیرد .اما
دموکراتها با استناد به اظهارات قبلی
خانم گرین در "ساختگی" خواندن
تیراندازی مرگبار در دبستان سندی
هوک ایالت کانتیکت ،استدالل کردند
او که در جریان انتخابات ماه نوامبر از
ایالت جورجیا وارد مجلس نمایندگان
شــده "صالحیت عضویت در کمیته
آموزش" این مجلس را ندارد.حتی میچ
مککانل ،رهبر جمهور یخواهان در
مجلس سنا مواضع و اظهارات گرین
را برای حزب جمهوری خواه همچون
"سرطان" خوانده بود.جالب این جاست
که در ژانویه  ۲۰۱۹هنگامی که یکی از
کاربران فیسبوک پیشنهاد کرد که باید
در مغز نانسی پلوسی ،رئيس مجلس
نمایندگان "یــک گلوله خالی کــرد"
مارجوری تیلور گرین از پست یادشده با
یک "الیک" پشتیبانی کرده بود!

تمایلنداشتنخودرابهاحضارشاهددرمحاکمه
سنا نشان دادند .این یک تالش دراماتیک برای
وادار کردن این رئیس جمهور سابق آمریکا به
توضیح رفتارش درباره اغتشاشات ششم ژانویه
درکنگرهاینکشوراست.وکالیترامپدردفاع
از او مدعیاند که او هیچ نقشی در تحریک حمله
کنندگان به کنگره نداشته و «به شکل تحسین
برانگیزینقششرابهعنوانرئیسجمهورانجام
دادهوهمیشهآنچهراکهفکرمیکردهدرجهت
منافع مردم آمریکاست انجام داده است» .آن ها
میگویند که چون ترامپ اکنون یک شهروند
خصوصی است «سنای ایالت متحده صالحیت
قضایی بــرای محاکمه چهل و پنجمین رئیس
جمهوریآمریکارانداردزیرااودیگرشاغلنیست
کهبتوانازکاربرکنارشکرد».

کودتاگرانمیانمارفیسبوکوواتساپرا
مسدودکردند

قابلمه و قاشق ،جایگزین شبکه های
اجتماعی
در پی افزایش واکنش ها به کودتای میانمار
و همزمان ،افزایش فراخوا نها بــرای انجام
نافرمانیهای مدنی در اعتراض به برکناری
دولت فعلی و رهبر آن ،آنگ سان سوچی ،دولت
نظامی جدید دسترسی به فیس بوک را مسدود
کرد .این تصمیم به ویژه از آن رو اهمیت دارد که
شبکه اجتماعی فیس بوک در میانمار محبوب
اســت .تقریبا  ۲۳میلیون نفر در میانمار از
فیسبوک  ،کمی بیش از  ۴۰درصد از جمعیت
این کشور آسیای جنوب شرقی از اینستاگرام،
مسنجر و واتــساپ استفاده میکنند .همه
ایــن سایتها و شبکههای اجتماعی اکنون
مسدود شدهاند .حاال با دسترسی نداشتن به
شبکههای اجتماعی ،میانماریهایی که به جز
پنج سال اخیر ،حدود نیم قرن تحت حاکمیت
نظامیان این کشور بود هاند ،در شهر یانگون
با ظــروف فلزی و قابلمه و قاشقزنی شبانه،
اعتراض خود را به کودتاگران و اقدامات اخیر
ارتش این کشور نشان دادند ،نظامیانی که با
اعالم وضعیت اضطراری در کشور و دستگیری
«آنگ سان سوچی» رهبر حزب حاکم اتحادیه
ملی دمــوکــراســی ،اختیارات دولــت را سلب
کرده و به کنترل خود درآوردهان ــد .یانگون یا
رانگون بزرگ ترین شهر میانمار و «نایپیداو»
پایتخت این کشور است .در ادامه اعتراضات
به کودتای نظامی ،روز پنجشنبه حــدود ۷۰
نماینده پارلمان که به تازگی انتخاب شدهاند ،از
دستور دولت نظامی سرپیچی کردند و با وجود
تالش کودتاگران برای جلوگیری از فعالیت
پارلمان جدید ،دســت به تشکیل یک جلسه
نمادین زدند .از زمان کودتا تاکنون حدود ۴۰۰
نفر از نمایندگان پارلمان میانمار بازداشت
شد هاند .در پی کودتای نظامی در میانمار،
شورای امنیت سازمان ملل خواستار آزادی آنگ
سان سوچی شد .هر  ۱۵عضو شورای امنیت در
بیانیه مشترکی «نگرانی عمیق» خود را درباره
وضعیت اضطراری در این کشور ابراز داشتند.
با این حال آ نهــا نتوانستند کودتا را محکوم
کنند .چین و روسیه حاضر نشدند بخش مربوط
به محکومیت کودتا را در پیشنویس قطعنامه
تأیید کنند.

