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فرا خبر

تحلیل روز

مهار چین؛ اولویت اصلی بایدن

آنسویاظهاراتتحریکآمیزبنزاید
دکتر سید رضی عمادی -عبدا ...بن زاید آل
نهیان ،وزیر خارجه امارات به تازگی در اظهاراتی
تحریکآمیزگفت،صحبتدربارهگروههاییمانند
القاعده و داعــش بــرای اکثر جوامع بینالمللی
آسان است .مایه تاسف است که برخی کشورها
در درج نام جنبشهایی همچون حماس ،حزب
ا ...یا اخوانالمسلمین در لیست تروریسم تردید
به خــرج میدهند .در یک ســال اخیر ،سیاست
خارجی امارات در جهت تقویت روابط با اسرائیل
حرکت کرده است .اگرچه انتقادهای زیــادی به
این رویکرد سیاست خارجی ابوظبی انجام شد،
اما عبدا ...بن زاید ،ابراز امیدواری کرد که توافق
عادیسازی روابــط امــارات با رژیم صهیونیستی
راه را برای دیگر کشورهای عربی برای برقراری
روابطبااینرژیمهموارکند.بهعبارتدیگر،دولت
امارات حساب ویژهای بر روابط با اسرائیل باز کرده
است .موضوع دیگر این است که اظهارات عبدا...
بن زاید بیانگر افراط در سیاست خارجی امارات
است .اظهاراتی که وزیر خارجه امارات بیان کرد
حتی توسط کشورهای غربی حامی اسرائیل نیز
کمتربیانمیشود.نکتهپایانیاینکه؛وزیرخارجه
امارات این اظهارنظر خود را در کنفرانس مجازی
کمیتهیهودیانآمریکابیانکرد.جلبنظریهودیان
یکی از اهداف مهم حاکمان امارات است .پس از
ایناظهارنظرضدگروههایمقاومت،اماراتبرای
مدت دو سال به عضویت شورای امنیت سازمان
مللمتحددرآمد.بهنظرمیرسداماراتبیشازهر
زمان دیگری تحت نفوذ البی یهودی و صهیونیسم
قرارگرفتهاست.

قاب بین الملل
"واشــنــگــتــن پــســت" در مقاله
ای نوشت كه عبدا ...دوم شاه
اردن دربــــاره وضعیت قدس
و دیــگــر مــوضــوعــات مــربــوط به
فلسطینیهاتسلیمفشارهانشد
و این یکی از مهم ترین عواملی بود که مانع اجرای
رویای بلند پروازانه ترامپ برای دستیابی به صلح
بیناسرائیلیهاوفلسطینیهاوعادیسازیروابط
بینتلآویووریاضمیشد.

اتحاد غرب برای مهار اژدها

7کشورصنعتیازطرح ۴۰تریلیوندالریبرایمقابلهباقدرتروبهرشدچینرونماییکردند.پکن:دورانحکومتاقلیتیکوچکبر
سرنوشتجهانسپریشدهاست
نبی شریفی« -ایامی که تصمیمات جهانی
تــوســط گـــروه کوچکی از کــشــورهــا دیکته
میشد ،مدتهاست که سپری شده است».
سخنگوی سفارت چین در لندن این گونه به
تصمیم گیری های اخیر رهبران هفت کشور
صنعتی موسوم به « »G7که در جنوب بریتانیا
در نشستی سه روزه گرد هم آمده اند ،واکنش
نشان داد .به باور سران و رهبران کشورهای
آمریکا ،کانادا ،بریتانیا ،آلمان ،ایتالیا ،فرانسه
و ژاپن ،کشورهای صنعتی غرب باید از طریق
سرمایهگذاری در زیرساختهای اقتصادی
کشورهای دیگر اقدام به رقابت با چین کنند و
مانع از افزایش نفوذ این کشور در جهان شوند.
آمریکای تحت ریاست جو بایدن در حالی برای
مهار قدرت رو به رشد و نفوذ بین المللی چین
تالش می کند که به نظر می رسد بــرای این
اقداماتدیرشدهاست.چیندردهههایاخیر
و به خصوص در قرن  ، 21در حالی که آمریکا و
متحدانش خود را درگیر جنگ های طوالنی
مدت خاورمیانه و شمال آفریقا کــرده بودند
آجرهای ساختمان قــدرت خود را می چید.
از دوره «دنگ شیائوپینگ» تا اوایل دهه اخیر
میالدی «مخفی کــردن توانایی و به انتظار
نشستن» شاخصه بارز سیاست چینی ها در
ارتباط با دیگر کشورهای جهان بود .هنری
کیسینجر ،وزیر خارجه سابق آمریکا ،زمانی
گفته بود «دیپلماسی پکن چنان غیرمستقیم
و ماهرانه بود که ما در واشنگتن خیلی وقتها
اصــا متوجه موضوع نمیشدیم ».اکنون،

چین مدعی شده است که «ما همواره بر این
باور هستیم که کشورهای جهان ،چه بزرگ
یــا کــوچــک ،چــه قــوی یــا ضعیف ،چــه فقیر یا
ثروتمند ،با یکدیگر برابر هستند و مسائل و
امورجهانمیبایستازطریقتعاملومشورت
همه کشورهای جهان حل و فصل شود ».اما،
رهبران گروه هفت که در «کورنوال» انگلیس
شرکت کردهاند در صدد پاسخی منسجم به
نفوذ رو به رشد چین هستند .به گــزارش بی
بی سی ،جو بایدن ،رئیس جمهور آمریکا در
تالش است تا دنیای بعد از همهگیری کووید
را به عنوان کشمکش بین دموکراسیها و
حکومتهای خودکامه ترسیم کند ،اما به نظر
میرسدکههنوزتوافقیدربارهشریک یارقیب
بودن یا تهدید امنیتی چین در بین کشورهای
«گروه هفت» وجود ندارد .ظهور مجدد چین
به عنوان یک قــدرت جهانی پیشرو در کنار
سقوط اتحاد جماهیر شوروی در سال۱۹۹۱
که به جنگ سرد پایان داد ،یکی از مهم ترین
وقایع ژئوپلیتیک اخیر است .رئیس جمهور
آمریکا گفته خواستار آن است تا ابتکار عمل
زیرساختیجدیدجهانیاینکشورجایگزینی
با کیفیت باالتر برای برنامه چین باشد .کاخ
سفید میگوید ،جو بایدن ،رئیس جمهوری
آمریکا و دیگر رهبران گروه  ۷امیدوارند ،این
عمل زیرساختی ِ جدید جهانی
طرح و ابتکار ِ
که هزینهای حدود  ۴۰تریلیون دالری خواهد
داشت ،جایگزینی با کیفیت باالتر برای طرح
«راه ابریشم جدید» چین باشد .قرار است این

طــرح تا ســال  ۲۰۳۵محقق شــود امــا منابع
مالی این طرح هنوز مشخص نشده است .یک
مقام ارشــد دولــت آمریکا گفته اســت ،هدف
این طرح تنها مقابله یا رویارویی با چین نیست
بلکهموضوعمهمایناستکه«ماتاکنونطرح
جایگزین مثبتی را ارائــه نکردهایم که نشان
دهندهارزشها،استانداردهاوشیوهتجارتما
باشد» .طرح «کمربند و جاده» چین ،یک پروژه
زیرساختی عظیم است که با هدف ساخت و
احداثبنادر،خطوطانتقاللوله،خطوطریلی
و بزرگراهها از کشورهای آسیایی تا اروپایی،
برای نخستینبار در سال ۲۰۱۳از سوی شی
جینپینگ،رئیسجمهوریچین،مطرحشد.
موسسات مالی خصوصی هزینه این طرح را
حدود 3.6تریلیوندالرتخمینزدهاندوبرخی
تحلیل گران این طرح را مسیری برای توسعه
نفوذسیاسی،اقتصادیونظامیچیندرعرصه
جهانی و در رقابت با ایاالت متحده میدانند.
پیش از این ،در مهرماه سال « ،98وانگ یی»،
وزیرامورخارجهچینباانتقادازحمایتآمریکا
از یک جانبه گرایی اظهار کرده بود که «چند
جانبه گرایی» نماینده آینده و یک جانبه گرایی
ناپایداراستوممکننیستتاریخبهدورانکهن
رواج«قانونجنگل»برگردد.اودردیدار«آنتونیو
گوترش»دبیرکلسازمانمللدرحاشیههفتاد
و چهارمین مجمع عمومی سازمان ملل در
نیویورک گفته بود« :چند قطبی شدن روندی
اجتنابناپذیراستوهرکشوریدرجهانحق
پیشرفتدارد».

دولت بایدن در رویکردش درباره چین نه فقط قصد
تــداوم سیاست دولــت ترامپ را دارد بلکه در پی
افزایش تنش ها با پکن و همراه ساختن متحدان
و شرکای خود در این زمینه است.دونالد ترامپ
در زمان ریاست جمهوری خود سعی کرد با به راه
انداختن جنگ تجاری گسترده ای با چین مانع
افزایش مستمر قدرت اقتصادی آن شود.بایدن
مقابله و در عین حال رقابت با نفوذ روزافزون چین
در جهان را یکی از اولویتهای اصلی خــود در
سیاست خارجی بیان کرده است.براین مسئله در
چارچوب دیدگاه مطروحه در سند امنیتی اولیه
دولت بایدن موسوم به «راهنمای موقت راهبرد
امنیت ملی» تاکید شده اســت.در این سند که در
واقع به منزله نقشه راه امنیتی و سیاست خارجی
آمریکا در چهار سال آینده است ،توجه خاصی به
چالش های ادعایی از جانب چین علیه آمریکا شده
است .از جمله با اشاره به افزایش نفوذ چین درعرصه
جهانی ،ادعا شده که« :این کشور تنها رقیبی است
که میتواند قدرت اقتصادی ،دیپلماتیک ،نظامی و
فناوری خود را برای اعمال چالشی پایدار بر نظام
آزاد و باثبات بینالمللی تجمیع کند».به نظر می
رسد نگرانی واقعی واشنگتن جدای از این لفاظی
هــا ،ظهور چین به عنوان قــدرت اول اقتصادی
جهان تا چند سال آینده و نیز افزایش روزافــزون
قدرت نظامی آن است که معادالت امنیتی کنونی
و موقعیت سنتی آمریکا در شرق آسیا به عنوان
قدرت نظامی تاثیر گذار را به چالش کشیده است.
جان مرشایمر- John Mearsheimer-استاد
روابط بین الملل دانشگاه شیکاگو می گوید :اگر
چین به رشد اقتصادی خود در دو دهه آینده ادامه
دهد ،عم ً
ال به بزرگ ترین تهدید برای امنیت ملی
آمریکا تبدیل خواهد شد.در برهه کنونی تنشها
بین آمریکا و چین طیف گستردهای از موضوعات
شامل مسائل اقتصادی ،تجاری ،ژئوپلیتیکی و
ی های
استراتژیک را در بر میگیرد و با مداخلهجوی 
مکرر واشنگتن در امور داخلی چین به بهانه حقوق
گکنگوسینکیانگ،تشدید
بشربهویژهدربارههن 
حمایت از تایوان و مداخله در اختالفات ارضی در
دریــای چین جنوبی و دریــای شرقی چین شدت
گرفته است.بدین ترتیب انتظار می رود در دوره
زمامداری جو بایدن  ،تنش های دوجانبه آمریکا و
چین به حد بی سابقه ای تشدید شود.
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هفنهنامهتایمدرگزارشی،حمالتسایبریاخیربه
نهادهایآمریکاییرامربوطبهروسیهدانستهاست.

خبر متفاوت

رئیسجمهور برزیل به دلیل موتورسواری بدون
مــاســک  ۱۰۰دالر جریمه شد.متخصصان
بیماریهایهمهگیردربرزیلتاکیدکردهاندکه
استفادهازماسکبایدتازمانیکهاکثریتجمعیت
اینکشورواکسینهنشدهاند،ادامهیابد.

چهره روز
همزمان با سخنرانی نفتالی بنت در جلسه رای
اعتمادبهکابینهائتالفیاسرائیل،اعضاینزدیک
به نتانیاهو فریاد «کالهبردار بیشرم دروغگو»
را علیه وی سر دادنــد.رئــیــس کنست اسرائیل
شماری از اعضای حزب صهیونیسم مذهبی را به
دلیل تحریم و قطع سخنان بنت از نشست دیروز
اخــراج کرد«.بنیامین نتانیاهو» نیز در نشست
پارلمان این رژیم برای رای اعتماد به کابینه جدید
به ریاست «نفتالی بنت» تهدید
کرد:دولتچپگراراسریعتراز
آنچهبسیاریتصورمیکنند،
سرنگونخواهیمکرد.

