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۱۱ زن در فهرست معاونان احتمالی جو بایدن؛ 
کاندولیزا  رایس در صدر!

با نزدیک تر شــدن بــه زمــان برگزاری 
انتخابات ریاســت جمهــوری ۲۰۲۰ آمریکا، 
گمانه زنی هــا درباره انتخاب معاون ریاســت 
جمهوری این کشــور نیز آغاز شــده و نشریه 
آمریکایی هیل، نام خانم کاندولیزا رایس وزیر 
امور خارجه وقت در زمان ریاســت جمهوری 
جــورج بوش را در صدر فهرســتی متشــکل 
از یازده سیاســتمدار زن بــرای معاونت جو 
بایدن )در صورت پیــروزی در انتخابات( قرار 
 داده اســت. تارنمای خبــری آمریکایی هیل 
)The Hill( در تحلیلــی به قلــم »الرنس 
کاتلیکوف« استاد اقتصاد دانشگاه »بوستون« 
نوشت برخی رســانه های آمریکایی ازجمله 
واشنگتن پست اکنون ۱۱ فرد را برای معاونت 
جو بایدن مــورد گمانه زنی قــرار داده اند که 
بیشــتر این افــراد، زن و از جنــاح دموکرات 
هستند و همه این ۱۱ نفر صالحیتی به مراتب 
باالتر از حتــی دونالد ترامپ دارنــد. بنابراین 
گزارش از ۱۱ فرد معرفی شــده، پنــج نفر از 
آنها زنان سیاســتمدار سیاهپوست آمریکایی 
از جمله »کاماال هریس« ســناتور دموکرات 
ایالت کالیفرنیا، ســوزان رایس مشــاور سابق 
امنیت ملی در دولت باراک اوباما هستند. استاد 
اقتصاد دانشگاه بوستون در تحلیل خود نوشت: 
با وجود قابلیــت های کامــاال هریس، وی در 
کارزار انتخاباتی از حزب دموکرات ناکام ماند 
و به نظر نمی رســد که وی قادر باشد تا پاسخ 
هایی تازه به مشــکالت عمیق کشــور فراهم 
آورد. تحلیلگر هیل در ادامه نوشــت: از منظر 
کارشناسان مســقتل که برای حل مشکالت 
کشــور،  به افرادی بیش از تمایــالت چپ و یا 
راست نیاز است، عالوه بر این همگان دریافته 
اند که معاون بایدن باید فردی باشد که با توجه 
به سن و سال باالی وی، قادر باشد  بالدرنگ جا 
پای وی بگذارد. کاتلیکوف نوشــت: بنابراین 
واضح اســت کــه بهترین گزینه، درشــرایط 
بحرانی کنونی آمریــکا، »کاندولیزا رایس«،  
یک سیاستمدار زن سیاهپوست است که می 
تواند در رفع مشــکالت حاضر توانا عمل کند، 
این نیاز نه بر اساس و مقتضیات زمان،  بلکه بنا 
بر شرایط سیاسی کنونی در آمریکا است. وی 
درادامه نوشت: کاندولیزا رایس ۶۵ ساله، وزیر 
امورخارجه پیشــین آمریکا در دوران ریاست 
جمهوری  جرج دبلیو بوش و دیپلمات تراز اولی 
است که از زمان ریاســت جمهوری »جیمی 
کارتر« تا جرج بوش در هیــات حاکمه دولت 
فدرال آمریکا حضور داشته است. تحلیلگر این 
مقاله آمریکایی نوشت: کاندولیزا رایس هرچند 

جمهوریخواه است اما یک نظریه پرداز نیست.

پراکنده شدن آرای ترامپ 
این استاد اقتصاددانشــگاه بوستون افزود: 
انتخاب وی بعنوان معاون جو بایدن می تواند 
یک برگ برنده ای در اتحاد کشور باشد و منجر 
به پراکندن آرا حامیان ترامــپ و جذب رای 
دهندگان به ســمت بایدن نه تنها در قشــر 
متوســط جامعه بلکه میلیون ها رای دهنده 
راستگرا شود. کاتلیکوف  در ادامه تحلیل خود 
نوشــت: آنچه که همگان در همان وهله اول 
متوجه خواهند شد این است که رایس می تواند 
در صورت لزوم، بالفاصله امور کشور را در دست 
گیرد، این نه تنها به خاطر دانش وی در زمینه 
سیاست خارجی آمریکا بلکه، تجربه عمیق وی 
درامور امنیت ملی کشور و روابط نزدیک وی با 
رهبران سابق و کنونی تراز اول جهان و تجربه 

خارج از حیطه دولتی است.
نگرانی از فوت بایدن به علت کهولت سن

هیل در پایان این تحلیل نوشت: کاندولیزا 
رایس با توجه به سن باالی بایدن، کفایت الزم 
برای قرار گرفتــن در جایگاه رئیس جمهوری  
بویژه در برهه کنونی کشور را دارد. جو بایدن، 
۷۸ ساله ، یکی از مسن ترین نامزدهای ریاست 
جمهوری است که توانســت با کسب دو هزار 
و ۱۱  آرای هئیــت نماینــدگان از حد نصاب 
یکهزار و ۹۹۱ آرا،  نامزد واجد شرایط از حزب 
دموکــرات در انتخابات ریاســت جمهوری 
۲۰۲۰ آمریکا شــود. بایدن از سال ۲۰۰۹ تا 
۲۰۱۷ بعنوان چهل و هفتمین معاون رئیس 
جمهوری آمریکا در دوره ریاســت جمهوری 

باراک اوباما بود.

جهاننما

فرشاد گلزاری

زمانی که مذاکرات میان کره شمالی 
و آمریــکا شــروع شــد، گمانه زنی  و 
تحلیل ها بــه دو قطب مجزا تقســیم 
شــد. عده ای معتقد بودنــد که دیدار 
ترامپ و کیم جونگ اون می تواند تمام 
اختالف های موجود میان پیونگ یانگ 
و واشنگتن را از بین ببرد و در سطح دوم 
امیدها برای بازسازی روابط میان کره 
شمالی با کره  جنوبی و ژاپن به باالترین 
سطح رسید؛ تا جایی که بحث فروکش 
کردن تنش در شبه جزیره کره هم به 
میان آمد که تا حد زیادی خوشبینانه 
بــود. در مقابل، طیف دوم براســاس 
سوابِق رفتارِی کره شمالی و نگاه رهبر 
این کشور به تحوالت و مذاکره با آمریکا 
معتقد بودند که هیــچ اتفاقی در این 
مسیر رخ نخواهد داد و در نهایت شاهد 
چند دیدار و امضای چندین یادداشت 
تفاهم خواهیم بود. واقعیت این است 
که پــس از دیــدار رهبــران آمریکا و 
کره شــمالی در مرز دو کره )مدار 3۸ 
درجه( تاکنون هیچ اتفاق ملموسی جز 

ارسال و دریافت چند نامة احوالپرسی 
میان ترامــپ و اون رخ نداده اســت. 
اگر به وقایع و رخدادهــای پس از این 
دیدار نگاه کنیم به خوبی می بینیم که 
کره شمالی نه تنها مواضع خود در قبال 
آمریکا و شرکای منطقه ای اش را تعدیل 
نکرده بلکه دست به چندین آزمایش 
موشکی زده است و عالوه بر آن ساخت 
کالهک های موشــکی با کاربری های 
متفاوت را ادامه می دهد. بر این اساس 
باید به تحلیل طیف دوم که معتقد به 
شکلی بودن مذاکره بودند اعتماد کرد؛ 
چراکه بحران در شبه جزیره کره نه تنها 
فروکش نکرده بلکه شاهِد وقایع جدید 
در این منطقه هستیم. باید به این درک 
برسیم که کره شــمالی اساساً مستقل 
نبوده و راهبرد مستقل ندارد، بلکه اتاق 
فرمان این کشور در پکن قرار دارد. پکن 
پس از آنکه برای تبدیل شدن به قطب 
اقتصادی اول جهان خیز بلند برداشت، 
خواه ناخواه وارد یــک درگیری چند 
ضلعی با ایاالت متحده شد. بخشی از 
این درگیری در دریــای چین صورت 
گرفت که در بطن آن رقابت های نظامی 
و امنیتی قرار دارد. قســمت دیگر این 
تقابل در عرصه اقتصــادی رخ داد که 

جنگ تعرفه ای میان پکن و واشنگتن 
را در باالترین سطح شاهد بودیم و تا به 
امروز هیچ داده ای مبنی بر اینکه جنگ 
تجاری میان دو طرف به پایان خواهد 
رســید وجود ندارد. در عرصه سیاسی 
هم همین مدل از تقابل را شاهد هستیم 
که بخشــی از آن به تنش میان پکن و 
واشنگتن بر سر هنگ کنگ ربط دارد 
و قسمت دیگر آن به تایوان و همچنین 
مساله بایکوت قومیت اویغورها از سوی 
چین مربوط است. بخش دیگری از این 
تقابل ها توسط کره شمالی عملیاتی و 
اجرایی می شــود؛ به گونه ای که چین 
با ابــزار پیونگ یانگ به صــورت غیر 
مستقیم منافع ایاالت متحده در شبه 
جزیره کره را مورد تهدید قرار می دهد 
و یک بحران دائمی با ضریب پایین تر از 
گذشته را به دو شریک اصلی واشنگتن 
)کره جنوبی و ژاپــن( تزریق می کند. 
برای اثبــات این موضــوع باید به یک 
منحنی کاماًل مشخص توجه کرد که در 
رأس آن درگیری های لفظی و میدانی 
چین با آمریکا اســت. زمانی که پکن و 
واشنگتن برسر یک موضوع با یکدیگر 
درگیر می شوند، چند روز بعد مشاهده 
می کنیم کــه یک واقعه مهــم و البته 

عجیب و غریب با محوریت کره شمالی 
به وقوع می پیوندد که هدفش به حاشیه 

راندن تقابل چین و آمریکا است.
قهر با همسایة جنوبی! 

برخــی از مقامــات تحلیلگــران 
معتقدنــد که ماهیت کره شــمالی به 
دلیل پیروی این کشــور از ایدئولوژی 
کمونیســم، یک تقابل آشکار با ایاالت 
متحده را نمایان می کند اما ظاهرا این 
موضوع فقط روبنای آنچیزی است که 
عوام در مورد کره شــمالی می بینند و 
می شنوند. کره شــمالی در درون خود 
به دلیل وضع قوانین ســختگیرانه که 

برآمده از اطاعت پذیــری با درون مایه 
ُکمونیستی است، به زعم خود توانسته 
یک انضباِط ســازمان یافته را ترتیب 
بدهد که همانند یک دژ نفوذ ناپذیر عمل 
می کند. این تعبیر شاید برای بسیاری از 
خوانندگان باورپذیر نباشد، اما واقعیت 
این اســت که پیونگ یانگ و رهبرش 
درصدد اســت تا به همه دنیا بگوید که 
اوضاع در سرزمینش خوب است و هیچ 
اتفاق بدی رخ نــداده و نخواهد داد. در 
این میان کره شمالی سعی می کند به 
هر نحوی که شده مانع از درز اطالعات 
خود به بیرون از این کشور شود و در این 
راه نه تنها سانســور بلکه پروتکل های 
نظارتی شــدید را به کار بسته که یکی 
از آنها ممنوعیت اســتفاده از اینترنت 
است. حتی اگر اینترنت در این کشور 
باشــد، کســانی که اطالعات را فاش 
می کنند مجازات سختی را باید تحمل 
کنند. همین موضوع در چین که کنگره 
حزب کمونیست بر آن حکومت دارد 
هم دنبال می شــود؛ به گونه ای که در 
چین فیس بوک و اینســتاگرام چینی 
راه اندازی شده که صفر تا صد آن توسط 
متخصصان چینــی طراحی و به مردم 

ارائه شده است. 
در این میــان باید توجه داشــته 
باشــیم که تدابیر سختگیرانه نظارتی 
کره شــمالی طی ســال های اخیر با 
مشــکل روبرو شــده و چندین نفر از 
افسران اطالعاتی و نظامی این کشور 
یا به کــره جنوبی پناهنده شــده اند 
یا اینکــه با طی مســیرهای طوالنی، 
درخواســت پناهندگی خود را تقدیم 
کشــورهای اروپایی و آمریکا کرده اند. 
در این میان شــهروندان کره شمالی 
هم فرصت پیدا کرده اند که از کشــور 
خود فرار کنند و بســیاری از حقایق را 
بازگو کنند. در کشور خودمان هم اگر 
سری به کتابفروشی های مطرح بزنید 
یا در موتور گوگل جســت وجو کنید، 
به خوبــی می بینید که طی دو ســال 
گذشته کتب بسیار زیادی از خاطرات 
افسران یا شــهروندان کره شمالی که 
از کشورشــان فرار کرده انــد، ترجمه 
شــده که نشــان از ایجاد یک شکاف 
میان دولت و مردم کره شــمالی دارد. 
اما نمونــه دیگری از ایــن اقدامات که 
باعث شــد رهبر کره شــمالی دستور 
قطع ارتباط با همسایه جنوبی خود را 
بدهد، پخش شبنامه در مرز مشترک 

دو کره اســت. بعدازظهر سه شنبه بود 
که رسانه رســمی کره شمالی نسبت 
به پخش شــبنامه های تبلیغی علیه 
پیونگ یانگ توســط گروهــی به نام 
»مبارزان کره شــمالی آزاد« واکنش 
نشان داد و اعالم کرد که از چهارشنبه 
تمام خطوط ارتباطی خود با سئول را 
قطع می کند. پس از انتشــار این خبر، 
تمام تماس های نظامــی میان دو کره 
به صورت یکطرفه از سوی پیونگ یانگ 
قطع شد وحتی تماس های روزانه که 
برای هماهنگی بین دو کشور در دفتری 
در شهر کایسانگ در کره شمالی انجام 
می شد، مسدود شد. در این میان وزارت 
اتحاد مجدد دو کره در سئول که پس 
از مذاکرات سال ۲۰۱۸ میان دو طرف 
تشکیل شد صریحاً اعالم کرد که این 
اقدام کره شــمالی برای ســئول قابل 
پذیرش نیســت امــا مرتکبان پخش 
شبنامه که توسط بالون  انجام می شود 
را تحت تعقیب قرار خواهــد داد. این 
مساله باعث شد که ایاالت متحده هم 
به قطع تماس ها از ســوی کره شمالی 
واکنش نشــان دهد اما بیانیه وزارت 
خارجه آمریکا تنها در حد ابراز تاسف 
بود! فارغ از بحث شب نامه ها، باید توجه 
کرد که کره شــمالی از برآورده نشدن 
خواسته هایش در بحث رفع تحریم ها 
و رســیدن موارد غذایــی و تجهیزات 
پزشــکی به داخل مرزهایش به شدت 
عصبانی است و حتی تداوم این موضوع 
می تواند قحطی را بــه وجود بیاورد که 
البته توسط رسانه ها و دولت این کشور 
به شــدت بایکوت شده اســت. بدین 
ترتیب این اقدام را باید شروع فاز جدید 
تنش میان دو کــره و همچنین ایجاد 
یک مانع دیگر در توافق پیونگ یانگ و 

واشنگتن دانست.

گزارش »توسعه ایرانی« از پشت پرده قطع تماس پیونگ یانگ با سئول

شب نامه؛ پارانویای جدیِد  اون
 فارغ از بحث شب نامه ها، 

کره شمالی از برآورده نشدن 
خواسته هایش در بحث رفع 

تحریم ها و رسیدن موارد 
غذایی و تجهیزات پزشکی 
به داخل مرزهایش به شدت 
عصبانی است و حتی تداوم 

این موضوع می تواند در 
این کشور قحطی به وجود 

بیاورد

زمانی که پکن و واشنگتن 
برسر یک موضوع با یکدیگر 

درگیر می شوند، چند 
روز بعد مشاهده می کنیم 
که یک واقعه مهم و البته 

عجیب و غریب با محوریت 
کره شمالی به وقوع 

می پیوندد که هدفش به 
حاشیه راندن تقابل چین و 

آمریکا است

رهبران شش کشور اروپایی خواستار تقویت انبارهای داروها و تجهیزات مهم و حیاتی و دیگر اقدامات برای باال بردن مقاومت 
بلند مدت این بلوک در برابر بحران های بهداشت عمومی شدند. به گزارش رویترز، ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا و انگلیس حدود 
۱.۴ میلیون مورد ابتال به ویروس کرونا را گزارش داده اند که حدود یک پنجم کل شمار مبتالیان به ویروس کرونا در سراسر جهان 
است. در اوج این بحران، بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به اقدامات حمایت گرایانه 
از مصنوعات داخلی متوســل شــدند و برای جلوگیری از صادرات تجهیزات پزشکی به 
همسایگانشان موانع تجاری را افزایش دادند. رهبران دانمارک، اسپانیا، آلمان، فرانسه، بلژیک 
و لهستان در نامه ای مشترک به اورزوال فون درالین، رئیس کمیسیون اروپا از پیشنهادات 
برای تشریک تحقیقات و تولید واکسن و درمان حمایت کردند. بر اساس این نامه، نتایج 

تحقیقات در یک پلتفورم آماری کووید ۱۹ اروپا به اشتراک گذاشته می شود.

پارلمان تونس به پیش نویس الیحه درخواست از فرانسه برای عذرخواهی رسمی از ملت این کشور بابت جنایت هایی که در 
طول اشغال گری مستقیم و غیرمستقیم تونس مرتکب شده، رأی نداد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در جلسه پارلمان تونس 
الیحه مذکور که از سوی فراکسیون ائتالف الکرامه ارائه شده بود با موافقت ها و مخالفت هایی روبرو شد و درنهایت با مشارکت ۱۲۸ 
نماینده از مجموع ۲۱۷ تن، با کسب ۷۷ رأی موافق، ۴۶ رأی ممتنع و پنج رأی موافق رد شد، 
چراکه طبق بند ۱۴۱ قانون داخلی پارلمان تصویب الیحه مستلزم کسب اکثریت مطلق 
آرا یعنی ۱۰۹ رای است. سیف الدین مخلوف، رئیس فراکسیون ائتالف الکرامه در جریان 
ارائه پیش نویس این الیحه گفت، هدف از آن درخواست از پارلمان برای صدور موضع خود 
پیرامون مطالبه عذرخواهی رسمی و علنی فرانسه از ملت تونس بابت جنایت های خود در 

طول دوره اشغال گری بین سال های ۱۸۸۱ - ۱۹۵۶ و پس از آن است.

پارلمان تونس به الیحه عذرخواهی فرانسه از ملت این کشور رأی نداددرخواست ۶ رهبر اتحادیه اروپا برای همکاری  بیشتر علیه پاندمی های آتی

به گزارش ایسنا، به نقل از شــبکه خبری الجزیره، نام 
بدر العساکر، مدیر دفتر ولیعهد سعودی و رئیس جمعیت 
خیریه مســک متعلق به محمد بن ســلمان در پرونده 
جاسوسی از فعاالن سعودی و جمع آوری اطالعات از طریق 
هک صفحات توییتری آنها دیده می شود و او همچنین به 
استفاده از کارمندان توییتر در عملیات جاسوسی متهم 
است. کاربران سوال هایی درباره ناپدید شدن او و احتمال 
بازداشــتش را مطرح می کنند. آنچه اخیرا در شبکه های 
مجازی عربســتان جنجال برانگیختــه توییت عمر بن 
عبدالعزیز، فعال ســعودی مقیم کاناداســت که در آن از 
غیبت العساکر در شبکه های مجازی پرسیده بود. آخرین 
حضور توییتری العســاکر به چند ماه پیش از توییت بن 
عبدالعزیز یعنی ششم مه برمی گردد اما پس از کمتر از یک 
روز از مطرح شدن ســؤاالت درباره ناپدید شدن العساکر 
ناگهان صفحه توییتری وی مجددا فعال شــد و تنها یک 

پیام توییتری منتشر شد. کلیپی هم از مصطفی محمود، 
نویسنده فقید مصری ضمیمه آن بود. کاربران توییتری 
پیش بینی می کنند که دالیل ناپدید شدن بدر العساکر و 
سپس فعال شدن مجدد صفحه توییتری وی محرومیت او 
از دائره نزدیک به ولیعهد عربستان است. این در حالیست 
که طی هفته های اخیر تعدادی از شاهزادگان سعودی به 

هتل ریتز کارلتون منتقل شده اند.

مردم لبنان در اعتراض به نابســامانی اوضاع اقتصادی و 
افزایش قیمت دالر در مناطق مختلف این کشــور دست به 
تظاهرات زدند. به گزارش شبکه خبری الجزیره، معترضان به 
سیاست بانکداری و افزایش نرخ دالر در میدان ریاض الصلح 
در مرکز بیروت، مقابل ساختمان بانک مرکزی و نیز ورودی 
پارلمان تجمع کردند. معترضان پرچم های لبنان را در دست 
داشته و شــعارهایی برای درخواست حمایت از شهروندان 
مقابل تبعات بحران اقتصادی و مجازات عامالن فروپاشی 
نرخ واحد پولی لبنان ســر داده و بر ادامه اعتراضات خود تا 
زمان تحقق مطالبات خود تأکید کردند. در همین راســتا، 
ده ها معترض برای مخالفت با نابسامانی اوضاع معیشتی با 
آتش زدن الستیک خودروها تردد خودروها در جاده نزدیکی 
شهرستان عالیه را مختل کرده و خواستار بهبود سریع بحران 
اقتصادی شــدند. در طرابلس هم صدها معترض در مقابل 
ساختمان بانک مرکزی لبنان در اعتراض به افزایش قیمت 

دالر مقابل لیر و نابســامانی اوضاع معیشتی تجمع کردند. 
در شــهر صیدا ده ها تظاهرکننده گرانــی و افزایش قیمت 
دالر را محکوم کرده و پالکاردهایی در راستای محکومیت 
سیاست های مالی دولت در دست داشتند. همچنین جنبش 
مدنی لحّقــی در بیانیه ای از لبنانی ها خواســت به منظور 
براندازی رژیم حاکم و دولت و تالش برای تشــکیل دولت 

مستقل انتقالی تظاهرات کنند.

مدیر دفتر ولیعهد عربستان ناپدید شد! تظاهرات سراسری در لبنان علیه مشکالت معیشتی

خبرخبر


