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  گزارش  2

اولین گام بايدن 
براي تغییر سیاست در يمن

دولت جدید امریکا تنها دو روز بعد از ورود جو بایدن، رئیس جمهور جدید 
این کشور به کاخ سفید نخستین گام خاورمیانه ای خود را در مورد یمن 
برداشت. وزارت خارجه دولت جدید در روز جمعه اعالم کرد که فرایند 
بازنگری در تصمیم دولت ترامپ برای قرار دادن نام گروه حوثی های یمن 
)انصاراهلل( در فهرست سازمان های تروریستی خارجی را آغاز کرده است. 
کمتر از دو هفته قبل بود که وزیر خارجه پیشین امریکا مایک پمپئو اعالم 
کرده بود انصاراهلل یک گروه تروریستی است و نام این گروه را در فهرست 
سازمان های تروریستی قرار داده بود تا به قول خودش فشار بر این گروه 
را افزایش داده باشد. حاال بازنگری در این اقدام و خروج نام انصاراهلل از این 
فهرست می تواند نخستین گام و اقدام عملی دولت بایدن در خاورمیانه 
برای جبران اقدامات سوء دولت ترامپ باشد اما مسئله این است که گام 
بعدی چه خواهد بود و آیا دولت بایدن می تواند به وعده خود برای پایان 

بخشیدن به جنگ شش ساله یمن عمل کند. 
اقدام پمپئو ب��رای قرار دادن نام انصاراهلل در فهرس��ت س��ازمان های 
تروریس��تی با هدف پیچیده کردن کار دولت بایدن در پرونده جنگ 
یمن انجام ش��د. در واقع، تصمیم حزب دموک��رات برای یک بازنگری 
کلی در جنگ یمن از مدت    ها قبل مطرح شده بود و حتی در این زمینه 
نمایندگان این حزب در کنگره دو بار هم تصمیم گرفته بودند با تصمیم 
قانونی، حمایت نظامی- اطالعاتی امریکا از آل سعود در جنگ یمن را 
متوقف کنند اما در نهایت با در بسته ترامپ روبه رو شدند و وتوی او مانع 
کار آنها شده بود. با پیروزی جو بایدن در انتخابات 6 نوامبر معلوم شد 
که این مانع هم برطرف شده و دولت ترامپ به خصوص شخص پمپئو 
در دقیقه نود و برای ایجاد اختالل در برنامه دموکرات  ها نام انصاراهلل را 
در فهرست سازمان های تروریستی قرار داد تا قطع حمایت از آل سعود 
به معنای حمایت و کمک به یک سازمان تروریستی باشد. هرچند که 
هدف پمپئو کارشکنی در برنامه دولت بایدن بود اما باید توجه داشت که 
این اقدام او برنامه کمک رسانی سازمان ملل و گروه های حقوق بشری 
به یمن را مختل کرده بود زیرا به س��ختی می توانستند روال رساندن 
کمک های س��ابق را به مناطقی انجام دهند که تحت تسلط نیروهای 
انصاراهلل و متحدینش است. به این جهت بود که دبیرکل سازمان ملل 
آنتونیو گوترش نسبت به این اقدام پمپئو هشدار داد و حتی 24 عضو 
کنگره از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه با فرس��تادن نامه ای به 
پمپئو نسبت به اقدام او اعتراض کردند و خواستار ارائه اطالعات الزم در 
این مورد شدند و نکته جالب توجه اینجا است که حتی وزیر خزانه داری 

دولت ترامپ استیون منوچین هم به صف معترضان پیوسته بود. 
اقدام وزارت خارج��ه جدید امریکا با توجه به ای��ن اعتراض    ها چندان 
غیرمنتظره نبود و حتی آنتونی بلینکن در جلس��ه سه    ش��نبه ش��ب 
مجلس س��نا وعده انجام بازنگری قرار گرفتن نام انصاراهلل در فهرست 
س��ازمان های تروریس��تی را داد و به نظر می رس��د که این کار بدون 
معطلی و از روز جمعه شروع ش��ده اس��ت. دولت بایدن با این کار در 
مس��یری متفاوت از دولت ترامپ قرار می گیرد و به نظر می رس��د که 
حکام آل سعود هم متوجه این امر شده اند و مصاحبه جمعه شب فیصل 
بن  فرحان، وزیر خارجه سعودی و ادعای او در مورد توقف نهایی جنگ 
یمن، آتش بس فراگیر و شروع فرایند سیاسی واکنشی به مسیر دولت 
بایدن است. سعودی    ها متوجه شده اند که دیگر آن حمایت همه جانبه 
امریکا را در جنگ یمن ندارند و بدون این حمایت نه تنها قادر به ادامه 
جنگ نیستند بلکه اگر به جنگ طلبی و لجاجت خونین خود در یمن 
ادامه بدهند، امکان شکست آنها بعید نخواهد بود. ادعای فرحان برای 
آتش بس فراگیر و شروع فرایند سیاسی برای فرار از این نتیجه در جنگ 
یمن است تا اینکه بتواند با نش��ان دادن موضعی مالیم به دولت بایدن 
شرایط همکاری با این دولت و امکان کسب نتایج حداقلی از جنگ یمن 
را داشته باشد. حاال باید دید گام های بعدی دولت بایدن چه خواهد بود. 
قطع فروش تسلیحات، پایان دادن به همکاری اطالعاتی و لجستیکی 
امریکا از عربس��تان در جنگ یمن و پایان دادن ب��ه این جنگ برنامه 
دموکرات  ها بود که در دولت ترامپ مطرح می کردند. این برنامه    ها در 
ش��عار   ها و وعدهای انتخاباتی بایدن نیز مطرح شده بود و دولت بایدن 
تنها با اجرای این برنامه    ها اس��ت که می تواند حکام آل سعود را مجبور 
کند دس��ت از لجاجت و خون ریزی در یمن بردارن��د و به یک راه حل 

سیاسی واقعی در این کشور تن دهند. 
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 تظاهرات 17 کشور در حمایت از یمنی      ها 
همزمان با تظاهرات امروز )دوشنبه( در یمن برای نشان دادن پایداری 
و ایستادگی مقابل تجاوز و تصمیم اخیر امریکا مبنی بر قرار دادن نام 
جنبش انصاراهلل یمن در فهرس��ت تحریم ها، سازمان       ها و تشکل های 
متعدد در سراس��ر جهان به این فراخوان پاس��خ می دهند و قرار است 
برای نشان دادن همبس��تگی با مردم یمن، تظاهرات های مشابهی در 
۱۷ کشور جهان برگزار شود. به نوشته پایگاه خبری »26 سپتامبر«، 
فراخوان های برگزاری این تظاهرات روز دوش��نبه با ش��عار »جنگ را 
متوقف کنید«، منتشر شده است تا به »جو بایدن « رئیس جمهور امریکا 
یادآوری شود که باید به وعده های انتخاباتی خود مبنی بر توقف حمایت 

امریکا از عربستان سعودی و امارات در جنگ یمن عمل کند. 
-----------------------------------------------------

  پدرسن: آرامش در سوریه » شکننده « است
گی یر پدرسن، فرس��تاده س��ازمان ملل به س��وریه قبل از دور پنجم 
مذاکرات کمیته قانون اساسی سوریه که امروز )دوشنبه( در ژنو برگزار 
می شود، گفت:»به رغم اینکه ۱۰ ماه گذشته طی یک دهه از نزاع سوریه 
اوضاع آرام تر بود و تقریباً تغییراتی در جبهه های مقدم جنگ صورت 
گرفت اما هر لحظه احتمال فروپاش��ی اوضاع وجود دارد. این آرامش 
» شکننده « است. کمیته قانون اساسی نمی تواند به دور از عوامل دیگر 
فعالیت کند. « به گزارش شبکه روسیا الیوم، پدرسن گفت: به همکاری 
بین المللی و مذاکرات واقعی نیاز داریم تا طرف های مختلف پای میز 
مذاکره بنشینند و درباره چگونگی پیشبرد این روند تبادل نظر کنند. 
اگر این اراده سیاسی نباشد دشوار است روند را به جلو ببریم. پدرسن 
ابراز امیدواری کرد که رؤس��ای ش��رکت کننده ب��ا طرح       هایی دارای 

دستورکارهای واضح برای پیشرفت در این روند موافقت کنند. 
-----------------------------------------------------

  زمزمه فروپاشی بریتانیا بلند شد 
حزب ملی اسکاتلند روز        شنبه » نقشه  راهی برای همه پرسی « منتشر 
کرد و برنامه       هایی برای رأی گیری دوباره استقالل اسکاتلند ارائه داد. 
به گزارش خبرگزاری رویترز، بوریس جانس��ون، نخست وزیر انگلیس 
که باید با همه پرسی جدید موافقت کند، این طور استدالل می کند که 
بعد از رد استقالل توس��ط رأی دهندگان اسکاتلندی در 2۰۱4، دیگر 
نیازی به رأی گیری تازه نیست. اما حزب ملی اسکاتلند گفته است اگر 
در انتخاباتی ک��ه برای 6 می  برنامه ریزی ش��ده اکثریت پارلمانی را به 
دست بیاورد، الیحه خود را تصویب می کند تا پس از پایان همه گیری 
کووید ۱۹، همه پرسی برگزار شود. نظرسنجی       ها حاکی از آن است که 
ملی گرایان اسکاتلند در صدد کسب اکثریت بی سابقه ای در انتخابات 
پارلمان اسکاتلند هستند. همچنین در نظرس��نجی که روز        شنبه در 
وب سایت The Times منتشر شد، تهدید بالقوه دیگری را برای آینده 
بریتانیا نشان داد؛ آن هم اینکه ۵۱ درصد رأی دهندگان ایرلند شمالی 
گفته اند خواهان یک همه پرسی در مورد آینده خود در پنج سال آتی 

هستند، در حالی که 44 درصد با این همه پرسی مخالف بودند. 

واکنش به حمله تروریستی      شنبه شب به حشدالشعبی 

عراق: حمله به رياض شروع کار بود
 دبی منتظر باشد

مقاومت عراق خود را آماده کرده   دربرابر نقشه    ها برای به هم ریختن 
بغداد و ج�ان گرفتن دوباره داعش�ی    ها یک مدافع منفعل نباش�د و 
ریاض مستقیمًا بهای به هم ریختن عراق را بپردازد. همزمان با ادامه 
اقدامات تروریستی داعشی    ها و شهادت گروهی از رزمندگان نیروی 
بس�یج مردمی عراق، یک گروه عراقی مس�ئولیت حمله موشکی به 
ریاض را پذیرفت و تأکید کرد که عملیات انتقام ادامه خواهد داشت. 
به گزارش پایگاه خبری النجبای عراق، گروه »الِویه الوعد الحق « ]تیپ های 
وعده حق[ بامداد یک    شنبه در بیانیه ای اعالم کرد که حمله      شنبه به پایتخت 
عربستان سعودی کار آنها و »در انتقام خون شهدای انفجارهای تروریستی 
بغداد « بوده است. این گروه در بیانیه خود تهدید کرده که کاخ » الیمامه « 
و اهداف حیاتی دیگر در ریاض در انتقام عملیات تروریستی روز پنج  شنبه 
بغداد هدف خواهد گرفت. انفجارهای انتحاری روز پنج  شنبه در بغداد بیش 
از ۱۰۰ کشته و زخمی بر جای گذاشت و گروه های مختلف عراقی از جمله 
النجبا و حزب اهلل عراق امریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی را مقصر حمله 
بغداد خواندند و هشدار دادند بن س��لمان بهای خون بی گناهان عراقی را 
خواهد داد. محمد محیی، سخنگوی »کتائب حزب اهلل « عراق در این ارتباط 
و هدف از این انفجار    ها گفته بود:  »ما در برابر مرحله  ای جدید از تقابل قرار 
گرفته ایم که باید در برابر آن ایستادگی کرد. این نبرد به خانه همان کسی 
کشانده خواهد شد که آن را شعله ور ساخته است.« این در حالی است که 
آل سعود امیدوار بود حمله موش��کی به ریاض را به اقدامی ناکام از سوی 
انصاراهلل یمن جلوه دهد که روز      شنبه این جنبش اعالم کرد هیچ حمله ای از 

خاک یمن به ریاض انجام نشده است. 
ائتالف متجاوز به یمن به رهبری عربستان سعودی ظهر روز      شنبه مدعی 
شده بود که »یک هدف متخاصم« را در آسمان ش��هر ریاض رهگیری و 
منهدم کرده است. این ائتالف به نوع حمله )پهپادی یا موشکی( اشاره ای 
نکرد ولی انصاراهلل یمن را متهم به انجام این حمله کرد. سخنگوی نیروهای 
مسلح یمن در واکنش به این ادعا، آن را مطلقاً رد کرد و گفت: »نیروهای 
مسلح یمن طی 24 گذش��ته هیچ گونه عملیات هجومی علیه متجاوزان 
نداشته اند«گروه الویه الوعد الحق )تیپ های وعده حق( در کانال تلگرامی 
خود با انتشار بیانیه ای با بیان اینکه عملیات پهپادی علیه عربستان سعودی 
آغازی است برای کشاندن معادله بازدارنده به داخل »شیخکده « عربستان 
سعودی نوشت: »پس از زیاده  خواهی و اصرار اعراب خلیج ]فارس[ بر جنایت 
در حق ملت های منطقه و ادامه حمایت های آنها از باندهای تبهکار داعش 
و گروهک های تکفیری که دستان ش��ان به خون بی گناهان آغشته شده، 
ما فرزندان ش��به جزیره عرب به وعده خود عمل کرده و پهپادهای رعب و 
وحشت را به پادشاهی آل سعود فرستادیم و دژهای آنها را در کاخ الَیمامه و 

اهداف دیگر در ریاض هدف قرار دادیم.«
این گروه تأکید کرد که این عملیات تالفی جویانه و در انتقام خون شهدای 
انفجارهای اخی��ر عراق بوده اس��ت و در صورت تکرار ای��ن گونه حمالت 
تروریستی از سوی بن س��لمان و بن زاید، ولیعهدهای سعودی و ابوظبی، 

حمالت بعدی به »النه های شر« در دبی کشانده خواهد شد. 
  تداوم حمالت با حمایت امریکا

فرماندهی عملیات مشترک عراق اعالم کرد در درگیری های خشونت  آمیز 
میان نیروهای حشدالشعبی و » داعش « در استان صالح الدین در شمال 
عراق ۱۱ نیروی حشدالشعبی از جمله ابوعلیاء الحسیناوی از رهبران حشد 
به شهادت رسیدند. »یحیی رسول« سخنگوی مصطفی کاظمی، فرمانده 
کل نیروهای مسلح عراق روز یک شنبه با اشاره به مقابله حشدالشعبی در 
برابر عناصر گروهک تروریستی داعش در استان صالح الدین و ناکام ماندن 
تروریست    ها در دستیابی به هدف شان گفت: ابوعلیا الحسیناوی، فرمانده ای 
قهرمان در تیپ 22 حشدالش��عبی و گروهی از همراهانش را در حالی از 
دست دادیم که مش��غول پیگرد عناصر تروریستی داعش در شرق استان 
صالح الدین بودند. سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق تأکید کرد: 
عناصر گروهک های تروریستی داعش بدانند که حتماً قصاص می شوند و 
روزی می آید که پش��یمانی برای آنان هیچ س��ودی ن��دارد. خبرگزاری 
»العهدنیوز« عراق به نقل از یک منبع امنیتی که خواست نامش فاش نشود، 
نوشت: حمله به نیروهای تیپ 22 حشدالشعبی در شمال استان صالح الدین 
با حمایت، پشتیبانی و برنامه ریزی مستقیم نیروهای امریکایی انجام شد. 

این منبع گفت: دوربین های حرارتی حشدالش��عبی چند روز پیش فرود 
بالگردهای اش��غالگران امریکایی در منطقه کوهس��تان حمرین را رصد 
کردند و به نظر می رس��د که این بالگرد    ها حامل کمک، سالح و تجهیزات 
برای پشتیبانی از گروهک های تروریستی بود. از سوی دیگر، پس از کسب 
اطالعاتی مبنی بر احتمال انجام حمالت جدید در پایتخت عراق، نیروهای 
امنیتی از صبح روز یک شنبه تدابیر ش��دیدی را در ایست های بازرسی در 

مسیرهای منتهی به فرودگاه بغداد اتخاذ کرده اند. 

خنثی سازی استیضاح با استیضاح 
 در پ�ی ت�الش دموکرات  ها ب�رای اس�تیضاح دونال�د ترامپ در 
کنگ�ره، برخ�ی جمهوریخواهان نی�ز ب�رای مقابله با ای�ن اقدام 
مس�یر مش�ابهی را در پیش گرفته اند تا اقدام�ات دموکرات  ها را 
خنثی کنند. س�ناتور ارش�د جمهوریخواه به دموکرات  ها هشدار 
داد اگر اس�تیضاح رئیس جمه�ور س�ابق امریکا را پی�ش ببرند، 
در ص�ورت اکثریت ش�دن جمهوریخواهان در دوره بعدی س�نا، 
رؤس�ای جمهور س�ابق دموک�رات نیز اس�تیضاح خواهند ش�د. 
هرچند جمهوریخواهان مخالفت خود را با اقدامات خش��ونت طلبانه 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور س��ابق امریکا در حمله ب��ه کنگره، ابراز 
کرده اند اما  تمایلی برای اس��تیضاح مجدد او در سنا ندارند و درصدد 
هستند جلوی تحرکات دموکرات  ها علیه ترامپ را بگیرند. جان کورنین، 
سناتور ارشد جمهوریخواه در سخنانی درباره تالش دموکرات  ها برای 
استیضاح دونالد ترامپ هشدار داد. به نوش��ته خبرگزاری »رویترز«، 
کورنین روز یک       ش��نبه گفت که پیش��برد دومین اس��تیضاح ترامپ 
می تواند منجر به استیضاح رؤسای جمهور س��ابق دموکرات در دوره 
بعدی مجلس سنا شود. وی در صفحه توئیتر خود، اینگونه دموکرات  ها 
و سناتور »چاک شومر« رهبر آنها را تهدید کرد و نوشت: »اگر استیضاح 
و مجازات رؤس��ای جمهور سابق فکر خوبی اس��ت، پس چطور است 
زمانی که جمهوریخواهان در سال 2۰22 به اکثریت رسیدند، رؤسای 
جمهور پیشین دموکرات نیز استیضاح شوند؟ درباره این فکر کنید و 
کاری که برای کشور بهترین اس��ت انجام دهید«.پیش از این، شومر 
خبر داده بود که دادگاه استیضاح ترامپ، در تاریخ ۸ فوریه آغاز خواهد 
شد. مخالفان استیضاح ترامپ پیش تر گفته بودند که این اقدام باعث 
تفرقه و تجزیه بیشتر در کشور می شود. تصویب نهایی استیضاح ترامپ 
در مجلس سنا نیاز به کسب آرای دو سوم سناتور       ها یعنی 6۷ سناتور 
دارد ولی با توجه ب��ه مخالفت تعداد زی��ادی از جمهوریخواهان بعید 
به نظر می رسد که محاکمه ترامپ در مجلس س��نا به تصویب نهایی 
برسد. درحالی که جمهوریخواهان سعی دارند روند استیضاح ترامپ 
را متوقف کنند، امریکایی       ها بر این باورند که او باید محاکمه شود و در 
مقابل اقدامات خود علیه دموکراسی امریکا پاسخگو باشد. جورج کانوی، 
وکیل امریکایی معتقد است اگر رئیس جمهور سابق این کشور با عواقب 
اقداماتش روبه رو نشود، رؤسای جمهور بی قانون دیگر مانند ترامپ در 
آینده امریکا را قربانی خواهند کرد. این وکیل امریکایی یک بررس��ی 
طوالنی را در مقاله ای در روزنامه »واشنگتن پست « درباره سوء رفتار       ها 
و حتی رفتارهای مجرمانه احتمالی ترامپ در زمان حضور در کاخ سفید 

و حتی قبل از ریاست جمهوری وی ارائه کرده است.

خط و نشان  امريکا- چین در روز پنجم بايدن
پکن جنگنده های خود را به آسمان تایوان فرستاد و واشنگتن ناوگروه به خارج نزدیک چین اعزام کرد

سيدرحيمنعمتی

 پکن و واشنگتن در 

علی قنادی
همین اول کار وارد   گزارش  یک

تن�ش ش�دند ت�ا 
مشخص ش�ود که احتماالً دولت جدید امریکا 
هم در برخورد با چین، مسیر چندان متفاوتی از 
دونالد ترامپ ندارد. چند جنگنده  و بمب افکن  
چینی روز     شنبه با ورود به گوشه جنوب غربی 
آسمان تایوان، منطقه شناسایی پدافند هوایی 
آن را به هیچ گرفتند  و دیروز هم برای دومین 
روز متوالی، همین س�ناریو با تعداد بیشتری 
بمب افک�ن دارای قابلیت حم�ل کالهک های 
هسته ای تکرار شد. دولت امریکا اقدام چین را 
با اعزام یک ناوگروه ب�ه خط مقدم رویارویی با 
چین، فرستاد؛ جایی که ناو هواپیمابر »یواس اس 

تئودور روزولت« قرار دارد. 

ظاه��راً چینی   ها قص��د دارند گرب��ه را دم حجله 
بکشند و محاس��بات دولت تازه کار جو بایدن را 
همین اول کار تغییر دهند. روز     شنبه در چهارمین 
روز ورود بایدن به کاخ س��فید، هشت بمب افکن 
و پنج جنگنده چینی وارد بخ��ش جنوب غربی 
منطقه دف��اع هوایی تایوان مع��روف به »منطقه 
شناس��ایی پدافند هوایی«  ش��دند. وزارت دفاع 
تایوان نقشه ای منتش��ر کرده که نشان می دهد 
جنگنده های چینی در بین بخش جنوبی تایوان 
و جزایر براتاس که تحت تسلط تایوان در دریای 
چین جنوبی هس��تند، پرواز کرده ان��د. هرچند 
این منطقه، از تایوان خیلی دور اس��ت ولی جزو 
حریم هوایی آن است. این سناریو دیروز با تعداد 
بیشتری جنگنده چینی تکرار شد. به گفته دولت 
تایوان در پ��رواز روز یک   ش��نبه بمب افکن های 
چینی »اچ-6کی « که قابلیت حمل کالهک های 
هس��ته ای هم دارند همراه جت های »جی ۱6« 

وارد حریم هوایی تایوان شدند. وزارت دفاع تایوان 
گفته که روز یک   شنبه در مجموع ۱۵ هواپیمای 
چینی شامل ۱2 جت جنگنده وارد حریم هوایی 
تایوان ش��ده اند؛ رویدادی که بر اس��اس گزارش 
رویت��رز، تاکنون ب��ا حضور این تع��داد جنگنده 
چینی اتفاق نیفتاده اس��ت. چین گفته که برای 
»حفظ حاکمیت ملی«  خ��ود که تایوان را جزئی 
از آن محسوب می کند »در  حال انجام رزمایش« 
اس��ت ولی چنین تحولی، در نخستین روزهای 
ورود بایدن به کاخ س��فید، تصادفی نیست. »ند 
پرایس« س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه امریکا 
در واکنش به اقدام پکن، اعالم کرد که »از الگوی 
تالش های جمهوری خلق چین در مرعوب کردن 
همس��ایگانش از جمله تایوان، نگران اس��ت« و 
فرماندهی اقیانوس هن��د-آرام امریکا هم دیروز 
با صدور بیانیه اي گفته که ی��ک ناوگروه ضربتی 
روز شنبه) 2۳ ژانویه( برای تأکید بر » آزادی تردد 
دریایی « وارد این منطقه شده است. ارتش امریکا 
گفته که این ناوگروه ش��امل ناو تئودور روزولت 
است و آن را رزمناو »یواس اس بانکرهیل « کالس 
»تیکان��دروگا« حامل موش��ک هدایت ش��ونده 
و ناوش��کن »یواس اس راس��ل« حامل موش��ک 
هدایت ش��ونده کالس »آرلی برک « و ناوش��کن 
»جان فین « همراهی می کنند. فرمانده این گروه 
گفته که با توجه به اینکه دو سوم تجارت جهانی از 
طریق این منطقه بسیار مهم انجام می شود، مهم 
است که ما حضور خود را حفظ کنیم و به ترویج 

نظم مبتنی بر قوانین ادامه دهیم. 
 تداوم ترامپ با بایدن؟!

وزارت خارجه امریکا در بیانیه خود از پکن خواسته 
که دس��ت از » فش��ارهای نظام��ی، دیپلماتیک 
و اقتصادی علی��ه تایوان « ب��ردارد و به جای آن 
وارد مذاکره ش��ود. هرچند پکن تایوان را بخشی 

از قلمرو خ��ود می داند، چهار   ش��نبه هفته قبل 
همزمان با ورود بایدن به کاخ س��فید، خانم هوا 
چیونیانگ، س��خنگوی وزارت خارجه چین ابراز 
امیدواری کرد که مناسبات دو طرف بعد از دوره 
ترامپ  »به مس��یر درس��ت برگردد.«  اینکه چرا 
دولت چین در اولین روزهای ورود بایدن به کاخ 
سفید، به نمایش قدرت مقابل تایوان روی آورده، 
مشخص نیست ولی احتماالً چینی   ها بعد از چهار 
سال مناسبات پرتنش با دولت ترامپ ، قصد دارند 
از مسیر دیپلماس��ی قدرت، دولت امریکا را وادار 
کنند پش��ت میز مذاکره بنش��یند، به خصوص 
که دول��ت بایدن در برخ��ورد با مس��ئله تایوان، 
موضعی تهاجمی ت��ر از دولت ترام��پ در پیش 
گرفته و برای اولین بار از س��ال ۱۹۷۹، نماینده 
دولت تایوان در امریکا به مراسم تحلیف ریاست 
جمهوری امریکا دعوت ش��د. آنتون��ی بلینکن، 
وزیر خارجه جو بایدن هم هفته پیش در جلسه 
پرسش و پاسخ کمیته امور خارجی سنا گفت که 
در مقایسه با تمام کش��ورهای دیگری که امریکا 
با آنها رودررو اس��ت ، روابط ب��ا چین بزرگ ترین 
چالش جدی امریکا است. پمپئو رفتار چینی   ها 
با مسلمانان سین کیانگ را مصداق »نسل  کشی « 
توصیف کرده بود و بلینکن هم وقتی مقابل این 
پرسش قرار گرفت که آیا از چنین موضعی تبعیت 
می کند، پاسخ داد: »قضاوت من نیز همین است.« 
همزمان با تش��دید تنش   ها با چی��ن در تایوان، 
»لوید آس��تین« وزیر دفاع دولت بایدن دیروز با 
»نوبیو کیشی« همتای ژاپنی خود تماس گرفت 
و از موضع ژاپن در مور جزایر معروف س��نکاکو، 
مورد اختالف با چین حمایت کرد. »جان کربی« 
س��خنگوی پنتاگون گفته که وزی��ر دفاع امریکا 
در رایزنی تلفنی با همت��ای چینی خود، بر تعهد 
واشنگتن به »ائتالف ایاالت متحده-ژاپن« تصریح 

و بر اهمی��ت این ائتالف برای صل��ح و امنیت در 
ایندوپاسیفیک تأکید کرده است. به گفته کربی، 
وزیر دفاع امریکا در گفت وگو با همتای ژاپنی خود 
گفته که جزایر سنکاکو تحت پوشش بند پنجم 
معاهده امنیتی ایاالت متحده-ژاپن است و ایاالت 
متحده همچنان با هرگون��ه تالش های یکجانبه 
برای تغییر وضعیت موجود در دریای چین شرقی 

مخالف است. 
 پکن دنبال »تلفن قرمز«

وال اس��تریت ژورنال روز     ش��نبه از قول منابع 
آگاه گزارش کرده بود که پک��ن در حال تالش 
برای برگزاری دیدار بین دیپلمات ارش��د خود 
با دستیاران ارش��د بایدن برای بررسی نشستی 
میان رؤس��ای جمهور دو کش��ور اس��ت. منابع 
آگاه گفته اند چین گفت وگو   هایی انجام داده تا 
یانگ جیه چی، یک��ی از اعضای کمیته مرکزی 
حزب حاکم با واشنگتن گفت وگو داشته باشد 
و کویی تیانکای، س��فیر چین در امریکا نیز این 
ایده را در نامه    هایی ب��ه مقام های امریکایی و از 
طریق گفت وگو با واسطه    ها مطرح کرده است. 
هرچند دیروز س��فارت چین در امریکا گزارش 
وال استریت ژورنال را را رد کرد، ولی هیچ بعید 
نیست که پکن با شروع دولت بایدن، برای وارد 
کردن امریکا به پای میز مذاکره، رویکرد تهاجمی 
را همزمان با دیپلماس��ی به کار گرفته باش��د. 
مناسبات چین با امریکا در دوره ترامپ درگیر 
تنشی کم سابقه طی سال های بعد از جنگ سرد 
شد. این تنش ریشه در اس��تراتژی امنیت ملی 
2۰۱۷ امریکا داش��ت که ارزیابی می کند چین 
و روسیه از طریق فرس��ایش امنیت و پیشرفت 
امریکا قصد دارند، قدرت، نف��وذ و منافع آن را 
به چالش بکش��ند. این گزارش تصریح می کرد 
که چند دهه سیاس��ت امریکا برای حمایت از 
صعود چین و ادغام آن در ترتیبات بعد از جنگ 
سرد، نادرست بوده است و چین قدرت خود را به 
قیمت حاکمیت دیگران گسترش داده است. این 
استراتژی مقابل طرز تلقی دولت دموکرات اوباما 
به چین طراحی شده بود. حاال دولت دموکرات 
بایدن در حالی وارد کاخ س��فید شده که امید 
چینی   ها به تنش زدایی با امریکا تقویت شده، ولی 
ظاهراً قصد دارند آن را از مسیری متفاوت از قبل 
دنبال کنند. ژائو هومانیکسن و چن یینگوکوین 
روز     شنبه در روزنامه اس��تار از قول کارشناسان 
پیش بینی کردند که مناسبات دو طرف بهبود 
خواهد یافت. شی لیپینگ، محقق مؤسسه ملی 
استراتزی بین المللی در آکادمی علوم اجتماعی 
چین گفته که ترامپ مناسبات چین و امریکا را 
به وضعیت باخت- باخت سوق داد ولی »بایدن 

احتماالً این سیاست   ها را اصالح کند.« 
 مینه چان هم در گزارشی که برای ساوت چاینا 
مورنینگ نوشت، آورد که ارتباطات نظامی بین 
چین و امریکا نیازمند بهبود اس��ت و بایستی 
ارتباطات نظامیان با نظامیان با توجه به اینکه 
هیچ کدام خواس��تار »جنگ گرگ « نیستند، 
افزایش یابد. پیش��نهاد گس��ترش تماس های 
نظامی برای جلوگی��ری از رودررویی تصادفی 
ارتش های دو ط��رف، چیزی ش��بیه به تلفن 
قرمزی است که در اوج جنگ سرد میان امریکا 

و شوروی ایجاد شد.

مش�اور امنیت مل�ي  امریکا ب�رای هماهنگ 
ک�ردن برنامه های خود ب�ا تل آویو ک�ه ایران 
و ب�ه ویژه برجام یک�ی از محوره�ای مهم آن 
اس�ت، تعلل نکرد. رس�انه های صهیونیستی 
همچنین از برنامه نخست وزیر این رژیم برای 
راهی کردن رئیس موساد به امریکا به منظور 
گفت وگوه�ای برجام�ی پ�رده برداش�ته اند. 

مهره    هایی که جو بایدن، رئیس جمهور امریکا در 
دولت خود به کار گرفته خوش بیني هایي افراطي 
درباره رویکرد بایدن در قب��ال ایران ایجاد کرده 
ولي او  از گفت وگو با دولت های خارجی اجتناب 
کرده بود، اکنون در راستای صدا   هایی که پیش تر 
از واشنگتن درباره لزوم هماهنگی با هم پیمانان 
خود و در رأس آنها رژیم صهیونیس��تی به گوش 

می رسید، عمل می کند. 
جیک سالیوان، مش��اور امنیت ملی دولت بایدن 
روزهای گذش��ته را به گفت وگو با همتایان خود 
درآلمان، فرانس��ه، انگلی��س، کره جنوبی و ژاپن 
سپری کرد. وی در آخرین مورد با مئیر بن شبات، 
مش��اور امنیت داخلی صهیونیست    ها نیز تلفنی 
گفت وگو کرد. آنچه طرف صهیونیستی  در سایه 
سکوت کاخ سفید درباره این گفت وگو اعالم کرد، 
حاکی از این اس��ت که موضوع ایران نیز یکی از 

محور صحبت های سالیوان و شبات بوده است. 
 اطالع�ات هس�ته ای ای�ران در اختی�ار 

امریکا
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
پیش تر با ابراز نگرانی از هدف بایدن در تالش برای 
پیوستن مجدد به توافق هسته ای با ایران، آن را 
زمینه ساز تنش بین واش��نگتن- تل آویو ارزیابی 
کرده بود. کانال ۱2 رژیم صهیونیستی در راستای 

همین نگرانی نتانیاه��و، از برنامه وی برای اعزام 
یوسی کوهن، رئیس موساد به واشنگتن خبر داد 
تا به این ترتیب خواسته های رژیم صهیونیستی از 
جو بایدن برای پیوستن مجدد به توافق هسته ای 
به ایران را مطرح کند. پیش بینی می شود کوهن 
ماه فوریه ب��ه امریکا برود تا در قامت نخس��تین 
مقام ای��ن رژیم با جو بایدن دی��دار کند. مالقات 
با مدیر س��یا  هم احتماالً در برنامه س��فر کوهن 
قرار دارد. این گزارش با اش��اره به رد و بدل شدن 
پیام   هایی میان برخی مقام��ات در دولت بایدن 
و رژیم صهیونیس��تی به این نکته اشاره کرد که 
کوهن و تیمش همه اطالعات جمع آوری ش��ده 
درباره برنامه هسته ایران را در اختیار دولت بایدن 

خواهند گذاشت. 
صهیونیس��ت    ها در قال��ب این س��فر، همچنین 

بسته ای از شروط را در ارتباط با پیوستن مجدد 
امریکا به توافق هسته ای برای امریکایی   ها خواهند 
برد. توق��ف غنی س��ازی اورانیوم، پای��ان تولید 
سانتریفیوژهای پیشرفته، خودداری از حمایت 
از گروه    هایی مثل حزب اهلل لبنان و پایان دادن به 
اقدام علیه اهداف صهیونیست    ها در خارج از جمله 

خواسته های تل آویو از دولت بایدن است.  
مجموعه این اقدامات با توجه به سخنان آنتونی 
بلینکن، نامزد تصدی وزارت امور خارجه امریکا 
در جلسه تأییدیه اش که گفته بود، راهی طوالنی 
تا از س��رگیری توافق با ایران وجود دارد، چندان 
دور از ذه��ن نیس��ت. بلینکن همچنی��ن تأکید 
کرد که امری��کا برای از س��رگیری توافق با ایران 
با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس نیز رایزنی 
می کند. لوید آستین، وزیر دفاع امریکا در جلسه 

رأی اعتماد سنا از ایران به عنوان تهدیدی برای 
متحدان امریکا در منطقه غرب آسیا و نیروهای 
مستقر این کشور در منطقه یاد کرده بود. ایملی 
هورن، سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا نیز 
در گفت وگو با ش��بکه خبری الجزیره گفت: »با 
دوستان و شرکا برای مقابله با نفوذ مخرب ایران 
همکاری خواهیم کرد. تهدید   هایی که از س��وی 
ایران ایجاد شده را را رد کرده و اقدامات تهران را 

شدیدا محکوم می کنیم.«
 عراقچی: به امریکا و اروپا اعتماد نداریم

 سیدعباس عراقچی، معاون سیاس��ی وزیر امور 
خارجه در گفت وگو با روزنامه ایتالیایی الرپوبلیکا 
بار دیگر بر مواضع تهران درباره برجام تأکید کرد 
و گفت: »درخواس��ت ایران واقع گرایانه و عبارت 
است از اینکه امریکا تحریم    ها را بردارد و به توافق 
هسته ای بازگردد. من آلترناتیو دیگری نمی بینم. 
ما با حس��ن نیت مذاکره کردیم و با حس��ن نیت 
به برجام عمل کردیم. دیگر نوب��ت دولت جدید 
امریکاست که اشتباهات دولت پیشین را جبران 
کند. امریکا بود که برجام را ر   ها کرد و خودش باید 
برگردد. برای بازگشت به توافق هسته ای، باید تمام 
تحریم    ها را لغوکند. ما آماده انجام تمام تعهدات 
ذیل برجام هستیم به ش��رطی که امریکایی    ها به 

تعهدات خود عمل کنند و تحریم    ها را بردارند.«
عراقچی ضمن رد هرگونه تماسی با دولت جدید 
امریکا و اینکه قصدی هم ب��رای این اقدام وجود 
ندارد، گفت ک��ه ایران کاماًل اعتم��اد به امریکا و 
کشورهای اروپایی را از دس��ت داده است: »ما با 
حس��ن نیت مذاکره و عمل کردیم، ولی امریکا و 
اروپایی    ها به تعهدات خود عمل نکردند. اروپایی    ها 
یا نتوانستند یا نخواس��تند به تعهدات خود عمل 

کنند که البته در عمل نتیجه اش یکی است.«

مشاور امنیت ملي بایدن با همتاي صهیونیست تماس گرفت، رئیس موساد به واشنگتن خواهد رفت

ساعت های برجامی واشنگتن- تل آویو هماهنگ شد


