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اعمال محدودیت صدور روادید ایاالت 
متحده برای اعضای حزب کمونیست چین
پکن: روابط مخدوش شده با 
آمریکا درست شدنی نیست!

دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری مستقر 
در کاخ ســفید قوانینی را برای محدودیت سفر 
اعضای حزب حاکم چیــن و خانواده های آنان 
به آمریکا اعمال کرده اســت. به گزارش رویترز، 
وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در بیانیه ای 
اعالم کرد که این سیاست حداکثر مدت اعتبار 
روادیدهای گردشگری و تجاری غیر مهاجران 
برای اعضای حزب کمونیســت چین و اعضای 
خانواده آنها را از ۱۰ ســال به یــک ماه کاهش 
می دهد. در این بیانیه آمده اســت که این اقدام 
با هدف حفظ کشــور از نفوذ بدخیم این حزب 
صورت گرفته و این حــزب در تالش برای نفوذ 
در میان آمریکایی هــا از طریق تبلیغات، تهدید 
اقتصادی و دیگر فعالیت های شــرورانه است. 
وزارت خارجه آمریکا در این بیانیه مدعی شده 
است که این حزب که بیش از ۹۰ میلیون عضو 
دارد، برای نظــارت، تهدید و گــزارش در مورد 
ملیت های چینی و گروه های آمریکایی- چینی 
مامورانی را به ایاالت متحده اعزام می کند. وزارت 
خارجه چین با محکومیت این اقدام آمریکا اعالم 
کرد: این اقدام مشخصا یک نوع سرکوب سیاسی 
توســط نیروهای ضد چینی در آمریکا است که 
بواسطه تعصب ایدئولوژیک شدید و ریشه گرفته 
از ذهنیت جنگ سرد عمل می کنند. کارشناسان 
مهاجرتی می گویند با توجه به محدودیت های 
مسافرتی کووید-۱۹ برای مســافران چینی تا 
زمان لغو این محدودیت ها در ماه ژانویه )همزمان 
با خروج ترامپ از کاخ سفید( خیلی معنایی پیدا 
نمی کند. فقط ۶۱ روادید گردشگری و تجاری 
برای ملیت های چینی در ماه اکتبر در مقایســه 
با ۶۰ هزار مورد در زمان مشابه در سال گذشته، 
صادر گردیده است. دولت آمریکا در تیر ماه امسال 
نیز در کل به دنبال ممنوع الورود کردن اعضای 
حزب کمونیست بود اما به محدودیت های صدور 

روادید برای آنها قناعت کرده است.

رسانه دولتی چین هشدار داد، برخی از روابط 
مخدوش شــده بین آمریکا و چین در بحبوحه 
موج جدیدی از اقدامات ضد چینی از سوی دولت 
ترامپ با یکسری مطالب زشت توئیتری بین یک 
سناتور آمریکایی و یک گزارشگر چینی، درست 
شدنی نیســت.  به گزارش روزنامه چاینادیلی 
مورد حمایت دولــت پکن در ســرمقاله خود 
نوشت، تصمیم دولت آمریکا در محدودسازی 
صدور ویزا برای اعضای حزب کمونیست چین و 
خانواده آنها و اعمال ممنوعیت برای واردات پنبه 
سین کیانگ نشانه هایی نگران کننده است. این 
روزنامه در ادامه نوشــت: حتی اگر دولت بعدی 
آمریــکا اقداماتی را در رفع ایــن محدودیت ها 
انجام دهــد، بازهم برخــی از اقدامات متزلزل 
کننده روابط بین آمریکا و چین درست شدنی 
نیســتند. روابط بین دو کشــور به پایین ترین 
حد خود در چند دهه گذشــته رســیده است. 
روزنامه چاینادیلی ادامــه داد: روابط دو جانبه 
نیز به مســیری خطرناک سوق یافته است. این 
اظهارات در حالی از ســوی این روزنامه دولتی 
چین مطرح شــده که هنوز مشخص نیست آیا 
دولت جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا 
به دنبال تغییری اساسی در روابط با چین است 
یا خیر. وی اخیرا به روزنامه نیویورک تایمز گفته 
بود تعرفه های گمرکی موجود بر کاالهای چینی 
را کــه در دوران دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 

وضع شده، حذف نمی کند. 
در این راســتا جان راتکلیف، مدیر اطالعات 
ملی آمریکا در ســرمقاله ای برای وبسایت وال 
استریت ژورنال نوشــت: اطالعات واضح است؛ 
پکن به دنبال تســلط بر آمریکا و مابقی جهان 
از لحاط اقتصادی، نظامی و فناوری اســت. وی 
همچنین گفت: چین امروز بزرگترین تهدید برای 
آمریکاست و بزرگترین تهدید برای دموکراسی و 
آزادی در سراسر جهان از جنگ دوم جهانی است. 
منابع موجود در بودجه ساالنه فدرال به مبلغ ۸۵ 
میلیارد دالر را که برای اطالعات تخصیص یافته 
بود، به تمرکز بر امور چین تغییر داده ام. این مقام 
ارشد اطالعاتی آمریکا همچنین گفت: رویکرد 
جاسوسی اقتصادی چین سه وجه دارد؛ سرقت، 
تکثیر و جایگزینی که به منظور سرقت مالکیت 

معنوی کمپانی های آمریکایی است.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 از زمانی که مایــک پمپئو، وزیر 
خارجه آمریکا طی هفته های گذشته 
به منطقه ســفر کــرد، اتفاق های 
نــادری در ســطوح دیپلماتیک با 
محوریت کشــورهای عربی در حال 
رخ دادن اســت. یکی از مهمترین و 
البته جنجالی تریــن اتفاق ها، علنی 
کردن دیدار نخست وزیر اسرائیل و 
ولیعهد سعودی بود که تمام منطقه 
خاورمیانه و کشــورهای حاشــیه 
خلیج فارس را در حیــرت فرو بُرد؛ 
اما هزینه و فایدة رسانه ای شدن این 
دیدار به هیچ وجه بــرای تل آویو و 

ریاض به یک اندازه نبوده است. 
در سرزمین های اشغالی بنیامین 
نتانیاهو برای تثبیت خود در قدرت 
این مساله را با عنوان »درز اطالعات 
توسط رسانه ها« علنی کرد و توانست 
تاحدودی راســتگرایان افراطی در 
کنست )پارلمان( اسرائیل را با خود 
هماهنگ کند تا اگــر انتخابات دور 
چهارم برگزار شــد بتوانــد مجدداً 
بیشترین کرســی ها را به تصاحب 
حزبش یعنی »لیکود« درآورد. اما در 
ریاض و جایی که این روزها به محور 

اخبار تمام رســانه های دنیا تبدیل 
شده اســت، اوضاع به کاِم ولیعهد و 
سران آل سعود نیست. به هم ریختگِی 
حاصل از آشکار شدن سفر نتانیاهو به 
شهر نئوم )واقع در شمال عربستان( 
به حدی برای سعودی ها گران تمام 
شده که آنها دست به دامن ویتریِن 
خود یعنی »ترکی الفیصل«، رئیس 
سابق دســتگاه اطالعات عربستان 

شدند. 
او در سخنانی در واکنش به دیدار 
محرمانه بنیامیــن نتانیاهو و محمد 
بن سلمان مدعی شده که کشورش 
برای عادی ســازی روابط بــا رژیم 
صهیونیستی آماده نمی شود. ترکی 
فیصل در جایی از اظهارات خود اعالم 
کرده است که وزیر خارجه عربستان 
)فیصل بن فرحان( این اخبار را کاماًل 
تکذیب کرد و متاســفانه رســانه ها 
خبرهایی را که توســط اســرائیل 
صادر می شــود، دنبال می کنند نه 
آنچه را که از طرف عربستان مطرح 
می شــود. اما بخش مهم ســخنان 
ترکی فیصل آنجا بــود که او با لحنی 
بســیار تند گفت: »عربستان دیدار 
مذکــور را تکذیــب می کنــد و من 
معتقدم که اعتبار ریاض باید بسیار 
 بیشــتر از اعتبار شخص دروغگویی 

مانند نتانیاهو باشد!«. 

این اظهــارات را اگر در کنار خبر 
لغو سفر یک هیئت امنیتی عالیرتبه 
اســرائیل به عربستان ســعودی به 
دلیل خشــم مقامات ریاض نسبت 
به درز خبر دیــدار اخیر ولیعهد این 
کشور با نتانیاهو قرار دهیم به خوبی 
درمی یابیــم که ریــاض در یک تلة 
اتفاقی گیر کرده اســت. سعودی ها 
شــاید فکر نمی کردند که اسرائیل 
دســت به چنین کاری بزند و خبر 
مذکور را منتشــر کند امــا حاال که 
این اتفاق رخ داده است آنها به دنبال 
تهیة یک پوشــش معقول برای این 

اقدام خود هستند. 
اینکه مقامات نســل گذشــتة 
ســعودی یک به یــک وارد میدان 
می شوند و افتضاِح ولیعهد کشورشان 
را با انواع و اقسام سناریوها به حاشیه 
می برنــد یک موضوع مهــم در این 
روزها اســت که به نفع تل آویو تمام 
شده است؛ اما مساله این است که ما 
شاهد یک مساله مهمتر در این راستا 
و مقدمه چینی برای آشــتی میان 
عربستان و قطر پس از سه سال قهر و 

تحریم هستیم.
 چراغ سبز ریاض برای 

آشتی با دوحه
چندی پس از انتشار اخبار دیدار 
نتانیاهو و بن سلمان شاهد آن بودیم 

که یکباره خبــری از مقدمه چینی 
برای سفر جارد کوشنر، داماد و مشاور 
دونالد ترامپ به عربستان و قطر در 
خروجی رســانه ها و مطبوعات دنیا 

قرار گرفت. 
در ابتــدا تحلیلگــران حــوزه 
تحوالت کشــورهای عربی این خبر 
را نوعی ابراز نگرانی ســعودی ها از 
به روی کار آمدن »جــو بایدن« در 
واشنگتن دانســتند که این تحلیل 
غلط نیست اما تمام آنچه که ما فکر 
می کنیم به حســاب نمی آید. جارد 
کوشنر عالوه بر اینکه یهودی االصل 
اســت، در طول چهار سال گذشته 
بــه صــورت مســتقیم از رئیــس 
جمهوری آمریکا دســتور داشت تا 

 پیگیر پرونــده معامله قرن باشــد.
 او از سوی کاخ ســفید در رونمایِی 
نمادین از انتقال ســفارت آمریکا به 
قدس همراه با ایوانکا ترامپ ماموریت 
داشت و کمی بعد سفرهای متعددی 
بــه منطقه بــرای عادی ســازی و 
آشکار سازی روابط اعراب و اسرائیل 
انجــام داد و حــاال هم کــه حدود 
یک ماه  و نیم تا بــه روی کار آمدن 
دموکرات ها در کاخ سفید وقت باقی 
است به دنبال سناریوی جدید، یعنی 

»آشتی ریاض و دوحه« است. 
بــر ایــن اســاس دو روز پیش 
)پنجشــنبه( روزنامــه نیویــورک 
تایمــز آمریــکا در گــزارش خود 
نوشت که دولت ترامپ از عربستان 
خواسته است تا مســیر هوایی خود 
 را بــه روی هواپیماهــای قطــری 

باز کند. 
یــن  ز ا یــی دیگــر ا در جا
گزارش با اشــاره به ایران هراســی 
جمهوریخواهان آمده اســت که از 
منظر دولت ترامــپ، ایران به خاطر 
باز کردن حریم هوایی خود به روی 
هواپیماهای قطری ســاالنه از این 
راه، ۱۰۰ میلیــون دالر درآمد دارد 
و ترامپ از یک ســو به دنبال ضربه 
زدن به تهران تا دقیقه ۹۰ است. اما 
نیویورک تایمز به نقل از یک مسئول 
دیپلماتیک اعالم کرده که، کوشنر 
روز چهارشــنبه در دیدار با رهبران 
قطری در دوحه، مسأله تغییر مسیر 
عبور خطوط هوایی قطر از آســمان 
ایران به عربســتان را بررسی کرده 
و این به منزله مخابره سیگنال های 

آشتی میان دو طرف است. 
ساعاتی بعد خبرگزاری بلومبرگ 
اعالم کرد کــه عربســتان و قطر با 
میانجی گری هــای دولت آمریکا به 
قرارداد اولیه ای بــرای پایان یافتن 
بحران میان خود که بیش از سه سال 
ادامه دارد، نزدیک شــده اند اما این 
قرارداد شامل حال سه کشور دیگر 
)مصر، امارات و بحرین( که در ژوئن 
۲۰۱۷ روابط خــود را با دوحه قطع 

کردند، نمی شود.
گمانه زنی هــا ادامه داشــت تا 
درنهایت محمد بن عبدالرحمن آل 
ثانی، وزیر خارجه قطر روز گذشــته 
)جمعه( اعالم کرد که در حال حاضر 

برای حل بحران میان کشــورهای 
عربی حــوزه خلیج فــارس با قطر 
تحرکاتی در حال شکل گیری است 
و همین اظهارات نشان می دهد که 
کوشــنر در حال نزدیک کردن دو 
رقیب اصلی به یکدیگر است. اینکه 
از لفظ »قرارداد« برای پایان دادن به 
تنش و اختالف در شورای همکاری 
خلیج فارس استفاده شده، از حیث 
حقوقی و سیاســی نشــان دهنده 
محورهای پیدا و پنهان در روابط دو 

کشور است. 
بدون تردید یکــی از محورهای 
این توافق را باید پایان دادن به جنگ 
رســانه ای میان دو طرف دانســت 
که قطر با دارا بودن غول رســانه ای 
الجزیره توانسته اســت سعودی ها 
را به چالش بکشــد و البتــه محور 
اصلی دیگر، دوری از ایران توســط 
قطر اســت. شــکی وجود ندارد که 
ســعودی ها به دنبال تقویت محور 
عربــی - عربی در منطقه هســتند 
که بخشــی از آن به توجــه بیش از 
حد دولت بایــدن به قطــر مربوط 
 اســت و این موضــوع عربســتان 

را نگران می کند. 
از سوی دیگر به نظر می رسد که 
در پشــت پرده، دولت ترامپ سعی 
دارد با نزدیک کردن دو کشــور به 
یکدیگر، دو عنصر شــاخِص محور 
عربی یعنی »عربستان و قطر« را به 
صورت علنی وارد کانال روابط آشکار 
با تل آویو کند که باز هم این موضوع 
به نفع تهران نخواهد بود. به هر حال 
زدودن اختالف دوحه و قطر تا قبل 
از بــه روی کار آمــدن دولت بایدن 
موضوعی نیســت که اسرائیلی ها از 
آن بی خبر باشــند یا منافعی از آن 

کسب نکنند. 

عربستان و قطر با واسطه گری کوشنر، دیپلماسی آشتی درپیش گرفتند 

احیای ائتالف عربی-عربی!
شکی وجود ندارد که 

سعودی ها به دنبال تقویت 
محور عربی - عربی در 

منطقه هستند که بخشی از 
آن به توجه بیش از حد دولت 

بایدن به قطر مربوط است 
و این موضوع عربستان را 

نگران می کند 

اینکه از لفظ »قرارداد« 
برای پایان دادن به تنش و 

اختالف در شورای همکاری 
خلیج فارس استفاده شده، 
از حیث حقوقی و سیاسی 

نشان دهنده محورهای 
پیدا و پنهان در روابط دو 
کشور است و یکی از این 

محورها پایان دادن به 
جنگ رسانه ای خواهد بود

یکی از مقام های نیروی دریایی بنگالدش روز گذشته )جمعه( اعالم کرد، بیش از ۱۶۰۰ تن از مسلمانان پناهجوی 
روهینجایی از بندری در واقع در جنوب این کشــور به جزیره ای دورافتاده در خلیج بنگال منتقل شدند. به گزارش 
خبرگزاری رویترز، بنگالدش می گوید، انتقال این آوارگان روهینجایی باعث کاهش جمعیت زیاد در اردوگاه های 
پناهجویان روهینجایی می شود که بیش از یک میلیون آواره روهینجایی در آنها ساکن هستند. اما گروه های حقوق 
بشــری و امور مربوط به پناهجویان می گویند، این اقدام اجبــاری بوده اگرچه 
مقام های دولت بنگالدش می گویند هیچ اجباری در این جابجایی نبوده اســت. 
یکی از مقام های نیروی دریایی بنگالدش گفته که روهینجایی ها با هفت قایق و دو 
قایق دیگر حامل تجهیزات به جزیره باسان چار منتقل شده اند. حدود ۷۵۰ هزار 
پناهنده مسلمان روهینجایی در سال ۲۰۱۷ به دلیل پاکسازی قومی در غرب این 

کشور از خانه های خود فرار کرده اند.

وزیر خارجه ترکیه گفت، این کشور به دنبال حل تمامی مشکالت با کشــورهای اروپایی از طریق گفتگو است. 
به گزارش آناتولی، مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه در ششــمین نشســت گفتگوی مدیترانه که از ســوی 
وزارت خارجه ایتالیا و موسســه مطالعات سیاســت بین الملل تشکیل شد، مســائلی درباره روابط با اروپا و آمریکا 
را مطرح کرد و به بحران در دریای مدیترانه شــرقی پرداخت. وی با اشــاره به این مســاله کــه ترکیه آماده حضور 
در گفتگو با فرانســه یا اتریش برای حل مشــکالت کنونی اســت، به انتقاد از 
اقدامات مناقشــه برانگیز از ســوی دولت های پاریس و وین در هدف قرار دادن 
جوامع مســلمان پرداخت و گفت: برخی از سیاســتمداران جــرات کرده اند و 
اسالم را بر اســاس منافع خودشــان معنا یا تفســیر کنند و این غیرقابل قبول 
 است. تعریف مجدد از اســالم وظیفه هیچ سیاستمداری نیســت. این در قرآن 

به صراحت آمده است. 

چاووش اوغلو: ترکیه آماده گفتگو با کشورهای اروپایی استبیش از ۱۶۰۰ روهینجایی به یک جزیره دورافتاده در بنگالدش منتقل شدند

احزاب اپوزیســیون ارمنســتان کاندیدای خود را برای 
سمت نخست وزیری اعالم کرده و خواستار استعفای سریع 
نخست وزیر کنونی شده اند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، 
وازگن مانوکیان، نخست وزیر سابق ارمنستان از سوی احزاب 
اپوزیسیون این کشور برای پست نخست وزیری معرفی شده 
اســت. از زمان شکست ارتش ارمنســتان در جنگ قره باغ 
به دست نیروهای مســلح جمهوری آذربایجان در نوامبر، 
درخواست ها از دولت برای اســتعفا ادامه دارد و ۱۷ حزب 
اپوزیسیون در بیانیه ای مشترک خواستار استعفای نیکول 
پاشینیان، نخست وزیر شــده اند. این گروه ها در بیانیه خود 
با اشاره به ناکامی دولت در توافق درباره بحران های فزاینده 
سیاسی و اقتصادی-اجتماعی در کشور گفته اند، تشکیل یک 
دولت جدید یک ضرورت فوری است. در این بیانیه همچنین 
آمده است، مانوکیان به رهبری یک دولت موقت و برگزاری 
یک انتخابات زودهنگام متعهد شده و گفته که خودش در 

انتخابات زودهنگام شرکت نمی کند. هر روزی که پاشینیان 
در سمت نخســت وزیری بماند، امنیت کشــور را به خطر 
می اندازد و باید به سرعت کناره گیری کند. مانوکیان از ۱۹۹۰ 
تا ۱۹۹۱ نخست وزیر و در بازه زمانی ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۳ وزیر دفاع 
ارمنستان بود. مردم ارمنستان پس از آنکه پاشینیان شکست 
در مقابل جمهوری آذربایجان در قره باغ را پذیرفت، دست به 

اعتراضات گسترده زده اند.

رئیس جمهوری عــراق تاکید کرد کــه دولت این 
کشور، واکسن کرونا را به صورت رایگان در اختیار مردم 
قرار می دهد. به گزارش روســیا الیوم، برهم صالح، در 
سخنرانی خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل 
با محوریت مقابله با کووید-۱۹، بر اهمیت همبستگی 
بین المللــی جهت رویارویی با ایــن بیماری و کاهش 
تلفات آن و لــزوم تضمین عدالت در توزیع واکســن، 
جلوگیری از خسارت های ناشی از اهداف تجاری تولید 
و ممانعت از تاثیرپذیری آن از اختالفات سیاسی تاکید 
کرد. برهم صالح عنوان داشت که عراق با وجود شرایط 
مالی و اقتصادی بسیار دشوار خود از جمله کشورهایی 
است که در آن واکســن کرونا به صورت رایگان میان 
شهروندان توزیع می شــود. رئیس جمهوری عراق با 
هشــدار نســبت به این که ادامه همه گیری کرونا در 
هر شــهر و روســتایی در جهان به این معنا است که 

تمامی جوامع بشــری در معرض تهدید این ویروس 
قرار دارد، بر اهمیت در نظر گرفتن تفاوت شــدید در 
امکانات اقتصادی و مالی کشــورها و اتخاذ تدابیر الزم 
برای تسریع در ارائه واکســن به بسیاری از کشورهای 
دارای توانایی محدود نیز تاکید کــرد. وی همچنین 
از مردم خواســت پروتکل های بهداشتی را همچنان 

رعایت کنند.

اپوزیسیون ارمنستان کاندیدای خود برای نخست وزیری را اعالم کردرئیس جمهور عراق: واکسن کرونا رایگان در اختیار مردم قرار می گیرد
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