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قطرکمکایراندردورهمحاصرهرافراموشنمیکند
سخنگوی وزیر خارجه قطر گفت که دوحه قدردان پشتیبانی ایران و 
ترکیه از این کشور در سال های محاصره است. به گزارش فارس، »لولوه 
خاطر« به وب سایت المیدان گفت که روابط قطر با ایران و ترکیه عالی 
است و قدردان کسانی است که در خالل بحران و محاصره قطر در کنار 
ما ایستادند و این موضوعی است که همه از آن اطالع دارند. سخنگوی 
وزارت خارجه قطر افزود: »پس از امضای توافق صلح در پنجم ژانویه، 
رسانه های عربی و غربی می گفتند که شاید این توافق بر روابط قطر با 
ترکیه و ایران تأثیر بگذارد، اما وزارت  خارجه ترکیه و ایران اولین هایی 
بودند که از توافق استقبال کردند و آنکارا برای توسعه همکاری      ها میان 
اعضای شورای همکاری خلیج ]فارس[ اعالم آمادگی کرد.«  همچنین 
دیروز اعالم شد حمل و نقل دریایی میان مصر و قطر پس از بهبود روابط 

دیپلماتیک میان دو کشور بار دیگر از سر گرفته شده است.
-----------------------------------------------------

  هزینههاینظامیجهانرکورد1/93تریلیوندالريزد
بر اس��اس داده ه��ای ش��رکت اطالعاتی منبع باز موس��وم ب��ه گروه 
اطالع رسانی جینز، میزان هزینه های دفاعی در جهان همچنان به روند 
رشد بی وقفه خود در هفت سال گذشته ادامه داده و در سال ۲۰۲۰ به 
رقم ۱/93 تریلیون دالر رسید که باال     ترین میزان از سال ۲۰۱۰ است. 
به گزارش ایس��نا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، بر اساس داده های 
مربوط به هزینه های دفاعی شرکت جینز به عنوان یک سازمان جهانی 
معتمد از بابت اطالعات منب��ع باز دفاعی، می��زان هزینه های دفاعی 
جهانی در س��ال ۲۰۲۰، ۱/9 درصد افزایش پیدا کرده و به روند هفت 
س��ال افزایش خود ادامه داده اس��ت. این ش��رکت در بیانیه ای گفت: 
مجموع هزینه های دفاعی جهانی در سال ۲۰۲۰ به ۱/93 تریلیون دالر 
رسید که میزان ۱۸۰ میلیارد دالر بیشتر از رقم ۱/75تریلیون دالری 

سال ۲۰۱۰ است. 
-----------------------------------------------------

  30زخمیدراعتراضات3شهرلبنان
منابع از زخمی شدن بیش از 3۰ تن در درگیری میان نیروهای امنیتی 
لبنان و معترضان در شهر طرابلس خبر دادند. به گزارش اسپوتنیک، 
معترضان لبنانی در طرابلس که علیه قرنطینه و بحران اقتصادی تجمع 
کرده بودند به سمت نیروهای امنیتی و ساختمان دولتی سنگ پرتاب 
کردند. نیروهای امنیتی با گاز اشک آور و گلوله پالستیکی برای متفرق 
کردن معترضان تالش کردند. صلیب س��رخ لبنان اعالم کرد که بیش 
از 3۰ تن در اعتراضات زخمی شدند که شش تن از آنها به بیمارستان 
منتقل ش��دند. به گفته منابع، س��اکنان طرابلس به قرنطینه پایبند 
نیستند و بازار     ها باز هس��تند، برای همین نیروهای امنیتی مجبور به 
مداخله شده اند. عالوه بر طرابلس در بیروت نیز معترضان علیه قرنطینه 
و بحران اقتصادی تجمع کرده و طبقه سیاس��ی را مس��ئول فروپاشی 
اقتصاد دانستند. شهر صیدا نیز شاهد اعتراضات مشابهی بود. یکی از 
شرکت کنندگان در اعتراضات از تصمیمات مقامات و سیاست های شان 

که لبنان را به اینجا کشانده، انتقاد کرد.
-----------------------------------------------------

  درج50رهبراخواندرفهرست»تروریسم«
اداره دهم جنوب در دادگاه کیفری قاهره حکمی را مبنی بر درج نام 5۰ 
رهبر اخوان المسلمین در فهرست تروریسم به مدت پنج سال صادر کرد 
که این حکم از تاریخ صدور آن اجرایی می شود. به گزارش اخبار الیوم، 
در فهرست کسانی که این حکم شامل آنها شده است، اسامی عبدالمنعم 
ابو الفتوح، محمود عزت، حسن مالک، احمد عبدالمنعم أبو الفتوح و عمر 

الصعیدی به چشم می خورد. 

عقب نشینی اولیه امریکا
 از تحریم انصار اهلل

تحری�م علی�ه جهان�ی گس�ترده واکنشه�ای پ�ی در
جنب�شانص�اراهللیم�ن،دول�تجدی�دامری�کادراولی�ن
عقبنش�ینیسیاس�تهایخ�وددریم�نمج�وزمعام�اتو
تراکنشه�ایمالیب�اانص�اراهللراتایکم�اهدیگرص�ادرکرد.
دولت جو بایدن، رئیس جمه��ور امریکا که پیش تر مخالف��ت خود را با 
تحریم جنبش انصاراهلل اعالم کرده بود، از سیاس��ت های دولت قبلی در 
مقابل این جنبش عقب نشینی کرد. به گزارش شبکه روسیا  الیوم، دولت 
امریکا دو     شنبه شب تمامی تبادالت مالی با انصاراهلل یمن را برای یک ماه 
و تا بازنگری دقیق تحریم های اعمالی توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور 
سابق این کشور آزاد کرد. طبق این مجوز شرکت     ها و بانک های دخیل در 
معامالت با یمن تا ۲6 فوریه به خاطر تبادالت مالی با انصاراهلل تحت تحریم 
قرار نمی گیرند. پیش تر رویترز به نقل از س��خنگوی وزارت امور خارجه 
امریکا گزارش داد که واش��نگتن بازبینی در تصمیم درج » انصاراهلل « به 
عنوان یک سازمان » تروریس��تی « را آغاز کرده اس��ت. این اقدام وزارت 
خزانه داری امریکا در پی نگرانی های س��ازمان ملل و نیز درخواست های 
پیاپی نهادهای امدادرسان و گروه های حقوق بشری برای لغو این تصمیم 
صورت گرفته است. دولت دونالد ترامپ هفته گذشته در آخرین ساعات 
حضورش در کاخ س��فید جنبش انصاراهلل یمن را در فهرست گروه های 
» تروریس��تی « قرار داد و متعاقب آن، وزارت خزانه داری امریکا معافیت 
موقت تحریمی برای جنبش انصاراهلل یمن صادر کرد. عقب نشینی دولت 
جدید امریکا از سیاس��ت های خود در مقابل انص��اراهلل، پس از آن انجام 
شد که روز دو     ش��نبه میلیون     ها نفر در یمن و دیگر کشور     ها با حضور در 
خیابان     ها مخالفت خود را با این اقدام اعالم کردند. ناظران و سازمان های 
حقوق بشری بر این باورند که تحریم انصاراهلل می تواند فاجعه انسانی در 
یمن را وخیم تر از قبل کند. صد     ها سازمان حقوق بشری بار     ها از سازمان 
ملل خواسته اند موضع جدی در مقابل جنایات سعودی در کشتار مردم 

بی گناه یمن اتخاذ کند. 

بندهای  استیضاح ترامپ 
 تحویل سنا شد 

بهرغ�ممخالف�تجمهوریخواه�انبااس�تیضاحمج�دددونالد
ترام�پدرمجل�سس�نا،مجل�سنماین�دگانامری�کابندهای
اس�تیضاحرئیسجمه�ورس�ابقاینکش�ورراتحوی�لمجلس
س�نادادت�ادرای�نب�ارهتصمی�منهای�یرااتخ�اذکن�د.
دو هفته پس از رأی گیری درباره استیضاح دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
سابق امریکا در مجلس نمایندگان، مجلس نمایندگان پرونده استیضاح   
ترامپ را با اتهام »تحریک برای ش��ورش« به مجلس س��نا فرستاد تا در 
جلسات محاکمه ای که قرار است از ۲۰ بهمن ماه تشکیل شود، رسیدگی 
شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، پیش از این رسانه های امریکا گزارش 
داده اند روند محاکمه ترامپ در این مجلس به دلی��ل نقش آفرینی او در 
حمله مرگبار معترضان به ساختمان کنگره از روزهای آینده آغاز خواهد 
ش��د. نماینده های جمهوریخواه مجلس سنا خواس��تار به تأخیر افتادن 
روند رسیدگی به این پرونده شده بودند. بی بی سی پیش تر گزارش داده 
بود چنانچه دموکرات  ها تغییری در قواعد رأی گیری ایجاد نکنند این به 
معنای آن خواهد بود که محاکمه ترامپ روز سه     ش��نبه آغاز خواهد شد. 
نانسی پلوسی، رئیس  مجلس نمایندگان امریکا هفته گذشته با درخواست 
برخی قانونگذاران جمهوریخواه برای صرف نظر از پیشبرد طرح استیضاح 
دونالد ترامپ در مجلس سنا مخالفت کرد. پلوسی تصریح کرد:»واقعیت 
این است که رئیس جمهور ایاالت متحده مرتکب جرم تحریک به شورش 
شد«. پلوسی گفته بود: »فکر نمی کنم اینکه بگوییم بیایید این را فراموش 
کرده و پیش برویم، چندان وحدت آفرین باش��د. وحدت اینطوری ایجاد 
نمی شود«. نانسی پلوسی در ادامه تصریح کرد:»نباید از اقدامات ترامپ 
به خاطر اینکه اکنون از قدرت کنار رفته چشم پوش��ی کرد. «. در همین 
راستا، جو بایدن، رئیس جمهور امریکا در مصاحبه  با شبکه سی ان ان گفت 
که معتقد نیست دونالد ترامپ در جریان محاکمه برای استیضاحش در 
مجلس سنا با آرای کافی برای محکوم شدن در این محاکمه مواجه شود. 
به گفته بایدن، »اگر شش ماه تا پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ باقی 
مانده بود، نتیجه استیضاح او در سنای امریکا متفاوت بود.« رئیس جمهور 
امریکا با ابراز تردید درباره حمایت تعداد مورد نیاز برای تصویب استیضاح 
ترامپ در مجلس سنای این کشور تأکید کرد:» فکر نمی کنم ۱7 سناتور 
جمهوریخواه به اس��تیضاح رأی مثبت دهند. « در جریان محاکمه برای 
اس��تیضاح دونالد ترامپ، در صورتی که همه 5۰س��ناتور دموکرات رأی 
به محکومیت او دهند نیاز است تا ۱7 سناتور جمهوریخواه نیز به چنین 

محکومیتی به منظور قطعی شدنش رأی دهند. 

جبهه بندي  مجدد 1+5 حول  برجام
درحاليکهروسیهوچینخواستاربازگشتبدونپیششرطامریکابهتوافقهستهايهستند

موضعاروپاییاندرحالنزدیکشدنبهامریکاست
تهرانتأکیددارد   گزارش  یک
آین�دهبرج�امبه
اقدامدولتجدیدامریکابستگیدارد؛رویکردی
کهظاهراًمس�کووپکننیزب�اآنموافقند.در
حالیکهسکوتبرجامیدولتامریکاهمچنان
ادامهدارد،بهنظرمیرسدبازماندگان1+5بهدور
ازلنزدوربینها،درح�الرایزنیبرایاطاعاز
موضعگیریهایهمدیگروش�کلدهیبهآن
هستند.ازیکطرفتروئیکایاروپاودررأس
آنآلمانه�ا،س�رخوشازتغیی�ردول�تدر
واشنگتن،درجبههواشنگتنقرارگرفتهاند.در
مقابل،روس�یهوچینهس�تندکهباتأکیدبر
احیایتوافقهس�تهای،ازامریکاخواستهاند
بدونش�رطوش�روط،ب�هبرج�امبرگ�ردد.
جو بایدن، رئیس جمهور تازه کار، موضع روش��نی 
درباره نحوه برگش��تن امریکا به توافق هسته ای با 
ایران ابراز نکرده است. اسکای نیوز دو    شنبه شب به 
نقل از منابعی در پنتاگون از طرح جدید دولت بایدن 
خبر داد که ظاهراً اروپاییان در آن واسطه ارتباط با 
ایران می شوند. به نوشته اسکای نیوز»دولت بایدن 
از طریق میانجی های اروپایی در پی ابتکاری برای 
گفت وگوی مستقیم با تهران است.«  هرچند این با 
گزارش    های قبلی که می گویند تیم هسته ای دولت 
روحانی، حتی قب��ل از ورود بایدن به کاخ س��فید، 
مذاکره را ش��روع ک��رده، در ظاهر متناقض اس��ت 
ولی ش��اید چندان هم بعید نباشد، چون همانطور 
که انتظار می رفت، یک فصل مشترک رایزنی های 
مقامات غربی ب��ا دولت جدید امریکا پ��س از ورود 
بایدن به کاخ س��فید، برجام است. برلین می کوشد 
با تش��کیل جبهه ای مش��ترک با طرف امریکایی ، 
بازگشت به برجام را با مسائل منطقه ای و موشکی 
گره بزند. هایکو ماس، وزیر ام��ور خارجه آلمان که 
موضع گیری های وی در هفته هاي اخیرخبرس��از 
بوده، در پیامی توئیتری با ابراز خشنودی از تمایل 
واشنگتن برای بازگشت به عرصه جهانی نوشت: »به 
امریکا به عنوان شریکی قابل اعتماد برای صلح نیاز 
است. ما و امریکا موضوعات بس��یار زیادی از جمله 
موضوع توافق هس��ته ای با ای��ران را داریم که باید 
پیگیری کنیم.«  همچنین در بیانیه ای که دفتر آنگال 
مرکل، صدراعظم آلمان منتش��ر کرده، به موضوع 
ایران به عنوان یکی از محورهای گفت وگوهای وی با 
جو بایدن اشاره شده است. همزمان، جزئیات بیانیه 

کاخ س��فید از محتوای گفت وگوی تلفنی بایدن با 
بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس ، نشان می دهد 
طرفین درباره مسائل مرتبط با ایران، روسیه و چین 
گفت وگو کرده اند. همه اینها نشان می دهد، راهی که 
تیم بایدن برای بازگشت به توافق هسته ای با ایران در 
پیش گرفته، مسیر چندان سرراستی نیست. مارک 
پری، تحلیلگر ارشد مؤسسه کوئینسی روز سه     شنبه 
درگفت  وگو با ایرنا می گوید: »احتماالً روند ساده ای 
برای پیوس��تن دوباره به برجام در کار نیست و این 
به معنای آن اس��ت که باید به مجموعه موارد دیگر 
رسیدگی شود. همه چیز به زمان نیاز دارد و برخالف 
افراد ترامپ، دولت بایدن به ارزش فرآیند اعتقاد دارد؛ 

سنجیدن گزینه     ها و پرسیدن شرایط آنها.«
 تهرانعجلهایندارد

پیش تر محمدجواد ظری��ف، وزیر خارجه گفته بود 
که ای��ران عجله ای برای بازگش��ت امریکا به برجام 
ندارد، موضعی که حاال از زبان مجید تخت روانچی، 
نماینده دائم ایران در سازمان ملل نیز تکرار می شود. 

تخت روانچی در گفت و با ان بی سی گفته که ایران 
طرحی برای مذاکره مستقیم یا غیرمستقیم با دولت 
جدید بایدن ندارد و ادامه مي دهد: »توپ در زمین 
امریکا است . این امریکا بود که در سال ۲۰۱۸ در دوره 
دولت ترامپ میز مذاکره را ترک کرد. حاال هم این 
واشنگتن است که باید تصمیم بگیرد که آیا قصد دارد 
سیاست ورشکسته دولت قبلی خود را ادامه دهد یا 
اینکه می خواهد صفحه جدیدی باز کند. ایران بار    ها 
اعالم کرده است که به محض اینکه آنها به تعهدات 
خود عمل کنند، به تعه��دات کامل خود باز خواهد 
گش��ت.« به گفته نماینده ایران در س��ازمان ملل ، 
تهران تاکنون گفت وگویی با دولت بایدن نداش��ته 
است. این دیپلمات ایرانی تأکید کرد: »این به امریکا 
مربوط می شود که چه تصمیمی بگیرد، ما عجله ای 

در این زمینه نداریم.«
ظریف نیز روز سه     ش��نبه در بدو ورود به مس��کو در 
جمع خبرنگاران گفت: »شرایط بین المللی، بحث 
برجام و ضرورت اج��رای تعهدات هم��ه طرف ها، 

موضع مشترک ما با روسیه اس��ت و درباره آن هم 
بحث می کنیم.«

 نجاتبرجامضروریاست
دست کم تا االن، مسکو و پکن با این رویکرد تهران 
همراه هستند. س��رگئی الوروف، وزیر امور خارجه 
روس��یه دیروز در دیدار با همتای ایران��ی خود در 
مس��کو، گفت: »نجات دادن توافق هسته ای ایران 
)برجام(، در حال حاضر یکی از مسائل فوری است. 
هم ما و هم ایران به شدت عالقه مند به بازگشت کامل 
کشورهای امضاکننده )برجام( به اجرای تعهدات شان 
طبق توافق هستیم.«  چینی    ها بعد از ورود بایدن به 
کاخ سفید، موضعی درباره برجام ابراز نکرده اند ولی 
س��ه هفته قبل، هوا چون یینگ، سخنگوی وزارت 
امور خارجه چین با تأکید بر اینکه امریکا باید همه 
تحریم های قید شده در برجام را لغو کند، گفته بود: 
»ایران نیز باید با رعایت تمام مفاد توافقنامه، اجرای 
آن را احیا کند. طرف های مختلف هم نباید برای آن 
شرایط دیگری بگذارند. چین امیدوار است طرف    ها 
همراه با جامعه جهانی، برای پیشبرد بازگشت برجام 
به مسیر درست و پیشبرد روند حل و فصل سیاسی 

مسئله هسته ای ایران نقش سازنده ای ایفا کنند.«
 تلآویوهمنگراناست

کش��وری مانند ژاپن به کنار، برخ��ی از دولت های 
عربی از جمله عربستان سعودی و امارات خواستار 
این هستند که دولت امریکا درباره بازگشت به برجام 
با آنها مشورت کند. مایکل اورن، سفیر سابق رژیم 
صهیونیستی در امریکا و نماینده سابق کنست این 
رژیم نیز به شدت در برابر هرگونه اقدامی که منجر 
به بازگشت واشنگتن به توافق هسته ای شود گارد 
گرفت و گفت: »اگر دولت )بایدن( به برجام بازگردد، 
هیچ چیزی برای گفت وگو درباره آن با امریکا وجود 
ندارد. آنها می گویند که با اسرائیل رایزنی خواهند 
کرد اما ما را دور می زنند و به دنبال بازگشت به برجام 
هستند.« سفیر سابق رژیم صهیونیستی گفت: »از 
دیدگاه اسرائیل، برجام اساساً معیوب بوده و هرگونه 
بازگش��ت به آن حتی با برخی تغیی��رات ظاهری، 
مشکلی واقعی برای ما به ش��مار می آید. « روزنامه 
»تایمز اس��رائیل « در این مورد نوش��ت: »نگرانی 
اسرائیل از آن اس��ت که دولت بایدن همانند دولت 
اوباما که پشت در های بسته در سال ۲۰۱5 میالدی 
با ایران به توافق رسید، سناریوی مشابهی را تکرار 

کند. نتانیاهو از این موضوع عصبانی است.«

همزم�انباب�االگرفت�نتنشهادرش�رقدور
مش�خصاًدرتنگهتایوانوچنگودنداننشان
دادنچینیه�ادربرابرامریکاییهاکهپش�ت
ادعاه�ایجداییطلب�انچی�نتایپه)تایوان(
ایس�تادهاند،رئیسجمه�ورچی�نهش�دار
دادک�هه�رن�وعجنگ�یچ�هن�وعس�ردش
وچهن�وعداغآنبههمهآس�یبخواه�دداد.
در تازه     ترین اقدام تحریک برانگیز امریکا علیه چین، 
ناوگروه دریایی »تئودور روزولت« و س��ه کش��تی 
جنگی امریکا روز       ش��نبه با ه��دف ادعایی »ترویج 
آزادی دریاها« وارد آبراه تنگه تایوان و دریای جنوبی 
چین شدند تا واشنگتن نش��ان دهد سیاست های 
چین س��تیزانه با رفت و آمد دولت      ها قرار نیس��ت 

عوض شود.
چین در اولین واکنش خود   روز یک     ش��نبه   سعی 
کرد با تعدادی از هواپیماهای جنگی خود وارد حریم 
شناسایی پدافند هوایی تایوان شود و سه روز بعد از 
اقدام امریکایی     ها یعنی سه      شنبه اعالم کرد که طی 
هفته جاری در دریای جنوبی چین رزمایش نظامی 
اجرا می کند.  س��ازمان امنیت دریان��وردی چین با 
صدور پیام هشدار، ورود هرگونه شناور به آب های 
خلیج »تونکین « در غرب شبه جزیره »لِیژو « واقع در 
جنوبی غربی چین را از تاریخ ۲7 تا 3۰ ژانویه ممنوع 
کرد اما جزئیات بیشتری درباره مقیاس یا زمان دقیق 

برگزاری رزمایش ارائه نکرد. 
وزارت خارجه چین نیز ب��ا انتقاد از »قدرت نمایی« 
نظامی امری��کا در دریای جنوبی این کش��ور گفت 
اینگونه اقدامات فایده ای برای صلح و ثبات منطقه 
شرق آسیا ندارد.  پکن، تایوان را بخشی از سرزمین 
متعلق به چین می داند و تح��رکات امریکا و فروش 
س��الح به تایوان را نقض حاکمیت خ��ود و مغایر با 

سیاست »چین واحد« ارزیابی می کند. با این حال 
امریکا با اعزام ناو به تنگ��ه تایوان و کمک نظامی به 
تایوان عماًل در مس��یر حمایت از این جزیره است و 
پکن بار     ها به این مسئله اعتراض کرده است. این در 
حالی است که کشورهای عضو سازمان ملل متحد 
از جمله امریکا، تایوان را به عنوان کشور مستقل به 

رسمیت نمی شناسند. 
اما خود تایوانی     ها هم که فعالً آتش بیار معرکه هستند 
بیکار نبودند. به گزارش رویترز، نیروی هوایی تایوان 
روز سه      ش��نبه با هدف شبیه س��ازی یک سناریوی 
جنگی، دست به انجام یک رزمایش زد.  در جریان این 
رزمایش، جنگنده های »چینگ کو اِف-سی ِکی-۱ « 
که با حمایت تکنولوژیک امریکا ساخته شده و مسلح 
به موشک های کروز هوا به  سطح امریکایی هستند از 

پایگاهی در جنوب این کشور به پرواز درآمدند. 
 مبدأجنگسردجدیدداغمیشود

شی جین پینگ، رئیس جمهور چین طی سخنرانی 
در کنفرانس مجازی مجم��ع جهانی اقتصاد تحت 
عنوان » دس��تور کار داووس « بدون اشاره مستقیم 
به تنش های فزاینده اخیر امری��کا و چین گفت: ما 
باید به اختالفات احترام بگذاریم و آنها را رفع کنیم، 
از مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر اجتناب و 
اختالفات را از طریق مشورت و گفت وگو حل کنیم. 
تاریخ و واقعیت بار     ها روشن ساخته که رویکرد غلط 
تقابل و ستیز چه در ش��کل جنگ سرد، جنگ داغ، 
جنگ تجاری یا جنگ تکنولوژی در عمل به منفعت 
همه کش��ور     ها آس��یب خواهد زد و بهب��ود همه را 

تضعیف خواهد کرد. 

شی جین پینگ به طور خاص با ایده اعمال تحریم     ها 
یا تالش برای » منزوی س��ازی « مخالفت کرد. او در 
عین حال هشدار داد که نباید اجازه داد که همه گیری 
بیماری موجب تسریع » جداسازی « یا تغییر مسیر 

زنجیره های تأمینی شود. 
او تأکید کرد: ما باید از رقابت عادالنه از طریق رقابت با 
یکدیگر در یک زمین رقابت و نه کوبیدن یکدیگر در 

یک میدان کشتی، حمایت کنیم. 
به گزارش تلگ��راف، رئیس جمهور چین همچنین 
از بایدن خواس��ت موضع خصمان��ه دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور قبل��ی امری��کا را کنار بگ��ذارد و به 
جنگ تجاری واش��نگتن علیه پکن پای��ان دهد و 
تأکید کرد: ایج��اد محافل کوچک ی��ا آغاز کردن 
یک جنگ س��رد جدید، رد کردن، تهدید کردن یا 
مرعوب کردن دیگران تنها جهان را به تفرقه خواهند 
کش��اند.  هرچند بایدن وعده پایان دادن به رویکرد 
» انزواطلبانه « ترامپ در قبال پکن را داده اما خود او 
هم گفته که »امریکا باید  نسبت به چین سرسخت 
باش��د « و پکن را به دزدی مالکیت معنوی و دادن 
یارانه های غیرعادالنه ب��ه صادرکننده های دولتی 

متهم کرده است. 
شی جین پینگ تأکید کرد، چین نه درس یاد دادن 
به آن و نه تحریم      ها به بهانه سوابق حقوق بشری اش 

یا سیاست های تجاری را نمی پذیرد. 
او همچنین در صحبتی که دیدگاهش را نسبت به 
جایگاه جدید چین در نظم جهانی مطرح کرد، گفت: 
جهان به وضعی که در گذش��ته داش��ت برنخواهد 
گش��ت.  او در ضمن تأکی��د بر اینک��ه پکن حامی 
چندجانبه گرایی است، آن را به عنوان یک شراکت 
بین طرف های برابر در نظر گرفت تا شراکتی که در 

آن یک کشور به کشوری دیگر برتری داشته باشد. 

هیئ�تسیاس�یطالب�انب�هریاس�تم�اعبدالغنیب�رادر
بهتهرانآم�د؛س�فریکهب�ابحثهادرب�ارهبازنگ�ریتیم
بای�دندرمذاک�راتصل�حب�اطالبانهمزمانش�دهاس�ت.
مال برادر، معاون سیاس��ی طالبان دیروز در رأس یک هیئت بلندپایه 
وارد تهران شد. »س��عید خطیب زاده« سخنگوی وزارت امور خارجه 
ضمن تأیید سفر هیئت سیاسی طالبان به تهران گفت که این هیئت 
بر اس��اس هماهنگی قبلی و به دعوت وزارت امور خارجه جمهوری 
اسالمی به تهران آمده و مورد اس��تقبال مقامات وزارت امور خارجه 
قرار گرفت. به گفته خطیب زاده، هیئت سیاسی طالبان در طول مدت 
حضور در تهران دیدار   هایی را با مقامات مسئول از جمله محمدجواد 
ظریف، وزیر امور خارجه و محمدابراهیم طاهریان فرد، نماینده ویژه 
ایران در امور افغانس��تان خواهد داش��ت و در خصوص روند صلح در 
افغانس��تان و مس��ائل و موضوعات مرتبط تبادل نظر و رایزنی    هایی 

صورت خواهد پذیرفت. مالبرادر در آذر 9۸ هم به فاصله چند ماه قبل 
از توافق با دولت وقت امریکا در س��فر به تهران با محمدجواد ظریف 
دیدار و گفت وگو کرد ولی س��فر دیروز طالبان به تهران در شرایطی 
متفاوت انجام می شود. »جیک سالیوان « مشاور امنیت ملی جو بایدن 
رئیس جمهور امریکا     شنبه در گفت وگوی تلفنی با همتای افغانستانی 
خود گفت که ایالت متحده توافق منعقده با طالبان را بازنگری خواهد 
کرد؛ موضعی که طالبان از آن خرسند نیست. پیرمحمد مالزهی در 
گفت وگو با ایمنا گفته که مذاکرات صلح در دوحه با محوریت امریکا به 
بن بست رسیده است. او می گوید: » ایران نگاه متفاوتی به مسئله صلح 
در افغانستان دارد و معتقد است باید ابتکار عمل در مذاکرات در اختیار 
دولت افغانستان باشد و کشورهای همسایه این کشور ضمن تضمین 
روند برقراری صلح در این کشور از مذاکرات حمایت کنند.«  به گفته 
مالزهی، طالبان امروز به این نتیجه رسیده است که با توجه به تغییر 

دولت در امریکا، راهکار زلمی خلیل زاد، نماینده ویژه ایاالت متحده 
برای برقراری صلح افغانستان مناسب نبوده و بر این اساس با سفر به 

ایران سعی دارد راهکار صلح تهران را عملیاتی کند. 

داغ شدن » جنگ سرد «  چین و امریکا در تنگه تایوان 
تحریکاتامریکابهجایيرسیدهکهتایوانباجنگندههایشسناریويجنگراشبیهسازيکرد

بدعهدی امریکا طالبان را به تهران آورد

پیغام و پسغام های دولت بایدن
 به تشکیالت خودگردان

یکوزیرتش�کیاتخودگردانفلس�طینازپیغاموپسغامهای
دولتبایدنبهتش�کیاتخودگردانخب�رمیدهد؛پیغامهایی
کهمیگویندطرحدونالدترام�پرئیسجمهورقبلیدرخصوص
کرانهباخت�ریدردس�تورکاردولتجدی�دامریکاق�رارندارد.
دونالد ترامپ قصد داشت به عنوان بخش��ی از طرح موسوم به معامله 
قرن، 3۰ درص��د کرانه باخت��ری را به اراضی تحت اش��غال تل آویو به 
رسیمت بشناسد، طرحی که البته سرانجام اجرایی نشد. حاال »احمد 
مجدالنی« وزیر توسعه اجتماعی تش��کیالت خودگردان فلسطین و 
عضو کمیته اجرایی س��ازمان آزادیبخش فلسطین می گوید که دولت 
»جو بایدن « رئیس جمهور امریکا پیامی به تشکیالت خودگردان ارسال 
کرده مبنی بر اینکه این طرح در دس��تور کار دولت جدید امریکا قرار 
ندارد. به گزارش خبرگزاری دانشجو به نقل از پایگاه شبکه صهیونیستی 
»آی۲۴«، احمد مجدالنی گفته که دولت بای��دن خبر داده که طرح 
»دونالد ترامپ« »در دستور کار قرار ندارد« و دولت جدید امریکا با طرح 
الحاق »اسرائیل « مخالف است. این وزیر فلسطینی همچنین گفته که 
تشکیالت خودگردان نشانه     هایی از واشنگتن مبنی بر بازگشایی دفتر 
سازمان آزادیبخش فلسطین در واشنگتن، کنسولگری امریکا در قدس 
شرقی و از سرگیری کمک های امریکا به آژانس امدادرسانی و کاریابی 
آوارگان فلس��طینی در خاور نزدیک )آنروا( دریافت کرده است. احمد 
مجدالنی همچنین »از سرگیری مذاکرات یا هرگونه عملیات سیاسی 
در آینده نزدیک « را به علت مشغول بودن دولت جدید امریکا با مسائلی 
دیگر دور از ذهن خواند و در بخش     هایی از اظهارات خود نیز، به »ایجاد 
روابطی متعادل برای کس��ب حاش��یه به منظور بازگرداندن تدریجی 

وضعیت به حال سابق« با دولت امریکا اشاره کرد. 
هرچند این رویکرد به طور رس��می از طرف دولت بایدن اعالم نشده، 
ولی امیدواری    هایی در تشکیالت خودگردان ایجاد کرده که البته دیگر 
گروه هاي فلس��طینی  درباره بزرگ نمایی آن هش��دار داده اند. آنتونی 
بلینکن، وزیر خارجه پیشنهادی جو بایدن اواسط آذرماه 99 گفته بود 
که بایدن از طرفین فلسطینی و اس��رائیلی خواهد خواست از مبادرت 
به هرگونه اقدام یکجانبه ای که موجب ایجاد مانع بر س��ر راه بازگشت 
به راه حل تشکیل دو کشور شود، اجتناب ورزند. این اظهارات، در کنار 
موضع گیری های دیگر تیم بای��دن، خوش بینی    هایی به وجود آورد تا 
جایی که محمود عباس، رئیس تش��کیالت خودگردان در واکنش به 
پیروزی جو بایدن ضمن تبریک به وی ابراز امیدواری کرد همکاری دو 

طرف در این دوره ادامه داشته باشد. 
 امریکاواسرائیلمخالفائتاففتحوحماسهستند

دبیرکل کمیته مرکزی فتح اعالم کرد، طرف های اسرائیلی و امریکایی 
مخالف ائتالف فتح و حماس هس��تند. جبریل الرج��وب، به تلویزیون 
رسمی فلسطین گفت، فتح از همه استقبال می کند، پروژه اش ملی است 
و مانع هیچ نمی ش��ود، حماس در این پروژه ملی شریک است. فتح با 
تشکیل جبهه ملی برای مقابله با رژیم صهیونیستی موافق است. جنبش 
حماس هنوز به این اظهارات الرجوب واکنشی نشان نداده است. الرجوب 
گفت، جنبش فتح با یک لیس��ت متحد در انتخابات پارلمانی)شورای 
قانونگذاری( ش��رکت می کند و تالش رهبری فلسطین این است که 
شورای ملی با حضور همه فلسطینی    ها تشکیل شود. وی افزود، محمود 
عباس، رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین، چشم اندازی برای حل 
مش��کالت غزه به کمیته مرکزی فتح ارائه کرده و دستور داده قبل از 
آغاز گفت وگوی قاهره در ماه فوریه اجرایی ش��ود. قرار است انتخابات 
سراسری فلسطین طی سه مرحله در سال ۲۰۲۱ برگزار شود، به این 
ترتیب بر اساس حکم ریاست تشکیالت خودگردان فلسطین، انتخابات 
شورای قانونگذاری ۲۲ مه، ریاست تشکیالت خودگردان 3۱ ژوئیه و 

انتخابات شورای ملی 3۱ اوت برگزار خواهد شد. 

احتمال حمایت واشنگتن از کودتا 
علیه بن سلمان

ی�کوبس�ایتامریکای�یب�هعن�واننخس�تینرس�انهاین
کش�ور،ب�هموض�وعکودت�اعلی�هولیعه�دس�عودیپرداخت
ونوش�تکهکارشناس�انس�ازمانس�یا،امکانحمای�تدولت
جدیدامریکاازکودت�اعلیهمحمدبنس�لمانرابعیدنمیدانند.
پایگاه اسپای تاک که عمدتاً به موضوعات امنیتی و اطالعاتی می پردازد، 
نوشت که از تعدادی کارشناس سابق سازمان جاسوسی امریکا )سیا( 
درباره اینکه آیا دولت جو بای��دن، رئیس جمهور جدید امریکا از کودتا 
علیه محمد بن س��لمان حمایت می کند یا نه، س��ؤال شده است. افراد 
پرسش شونده گفته اند که قطعاً نمی توان گفت که چنین چیزی بعید 
است. داگالس لندن که 3۴ س��ال در غرب آسیا کار کرده در خصوص 
کودتا علیه ولیعهد س��عودی گفته اس��ت: »این کار ماست. حداقل به 
چیزی که در ذهن آنه��ا ]مخالفان دولت س��عودی[ می گذرد، گوش 
می دهیم.« بوریس ریدل، تحلیلگر سابق سازمان سیا در امور غرب آسیا 
معتقد است که جو بایدن عمدتاً با چنین طرح     هایی محتاطانه برخورد 
می کند. او گفت که چه بسا سازمان سیا با مخالفان دولت سعودی که 
قصد کودتا دارند دیدار کند، اما بعید است خود دست به اقدامی بزند. 
با این حال، ریدل نیز در این مورد گفت: »اگر اراده واقعی وجود داشته 
باشد، ما نمی توانیم کار زیادی برای کمک انجام دهیم. به جز اینکه به 
آنها می گوییم که اگر موفق به کودتا شدید، ما شما را می پذیریم. « برخی 
از مسئوالن سابق سازمان سیا می گویند که اگر هر یک از شاهزادگان 
مخالف بن سلمان بخواهد برای بحث در خصوص کودتا علیه او با امریکا 

گفت وگو کند، سازمان سیا باید به سخنانش گوش دهد. 
جیمز کالبر، ژنرال بازنشس��ته ارتش امریکا و مس��ئول اداره اطالعات 
مرکزی در دوره باراک اوباما بر این باور است که کودتا علیه بن سلمان از 
لحاظ لجستیکی، سیاسی و دیپلماتیک بسیار پیچیده است. ِگریگوری 
گاوس، کارشناس امور عربستان سعودی و رئیس بخش روابط خارجی 
دانش��کده دولتی بوش، دولت بایدن را از تشکیل جلسه با شاهزادگان 
حامی کودتا بر حذر داشت. او معتقد است که روابط امریکا و عربستان 
سعودی در دوره بایدن بسیار سرد خواهد شد اما اگر بایدن بخواهد به 
توافق هسته ای بازگردد و با ایران تعامل کند یا نفوذ خود را در خصوص 
قیمت جهانی نفت حفظ کند، ناچار است با محمد بن سلمان تعامل کند 

و دست خود را به سوی کسی که عالقه ای به او ندارد، دراز کند.

  چشم انداز
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