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اولین سفر برون مرزی وزرای دفاع 
و خارجه آمریکا به آسیا 

وزیر دفــاع آمریکا اظهار کــرد، به منظور 
تقویت همکاری نظامی با همپیمانان آمریکا 
و همچنین بازدارندگــی معتبر در برابر چین، 
به آسیا سفر می کند و وزیر خارجه آمریکا هم 
قرار است به وی بپیوندد. به گزارش خبرگزاری 
فرانسه، لوید آســتین، وزیر دفاع آمریکا این 
ســفر خود را از مبدا هاوایی، محل قرارگیری 
فرماندهی منطقــه هند-اقیانوســیه ارتش 
آمریکا شــروع کرده و این اولین ســفرهای 
خارجی او در مقام رئیس پنتاگون اســت. او 
خطاب به خبرنگاران همراه با خودش در این 
سفر که قرار است شامل نشستهایی با مقامهای 
همپیمانــان کلیدی نظیر توکیــو، دهلی نو و 
سئول شود، گفت: کل مســاله درباره ائتالفها 
و شراکتها اســت. او با یادآوری اینکه آمریکا 
متمرکز بر مقابله بــا افراطگران در خاورمیانه 
است بر مســاله مدرنیزه ســازی ارتش چین 
با ســرعتی باال نیز تاکید و عنوان کرد: مساله 
همچنان درباره تقویت توانمندی ها اســت. او 
بیان داشــت: برتری رقابتی که ما داشته ایم 

تحلیل رفته است. 
ما همچنان آن برتــری را حفظ می کنیم، 
ما قرار است در ضمن حرکتمان به سمت جلو 
آن برتری را افزایش دهیم. وی افزود: هدف ما 
اطمینان پیدا کردن از این است که ما قابلیتها 
و برنامه های عملیاتی مربــوط به توانایی ارائه 
یک بازدارندگی معتبر نســبت به چین یا هر 
کسی که خواســتار رویارویی با آمریکا است 
را داریم. همچنین قرار است آنتونی بلینکن، 
وزیر امور خارجه آمریکا نیز در توکیو و سئول 
به لوید آســتین ملحق شــود. او بیان داشت: 
یکی از چیزهایی که من و وزیر خارجه آمریکا 
خواستار انجامش هستیم شروع کردن تقویت 
آن ائتالفها است. برای این منظور بیشتر مساله 
مربوط به شنیدن و یاد گرفتن و فهمیدن نقطه 
نظر آنها است. این سفر سران ارشد دیپلماسی 
و دفاع آمریکا به آســیا در پی یک نشست بی 
سابقه ائتالف غیر رسمی موسوم به »کوآد« که 
در دهه 2000 به منظور تقابل با چین در حال 
ظهور ایجاد شد، رخ می دهد. بلینکن در عین 
حال قرار است در 18 مارس به جیک سالیوان، 
مشــاور امنیت ملی جو بایدن، رئیس جمهور 
آمریکا در شــهر انکوریج همراه با وانگ یی و 
یانگ جیچی، همتایان چینی آنها ملحق شود.

ایــن مذاکــرات در منطقه آالســکا برای 
نخســتین بار از زمان مالقــات یانگ با مایک 
پامپئو، وزیر خارجه جنگ طلب قبل از بلینکن، 
در ماه ژوئــن در هاوایی برگزار می شــود. در 
همین حال وزرای خارجه و دفــاع آمریکا در 
سفر به آســیا قرار اســت عالوه بر تالش های 
بیشتر در راستای تقویت نفوذ آمریکا و کاستن 
از نگرانی ها درباره نقش این کشور در آسیا، به 
بررسی تهدیدهای چین و کره شمالی بپردازند. 
به گزارش خبرگزاری آسوشــیتدپرس، یکی 
از مقام های ارشــد دولت آمریــکا گفت، لوید 
آستین و آنتونی بلینکن، وزرای دفاع و خارجه 
آمریکا تالش کرده اند از طریق چندین کانال 
با کره شمالی ارتباط داشته باشــند اما هنوز 
پاســخی از این کشــور دریافــت نکرده اند و 
رایزنی ها با ژاپن، کره جنوبی و چین نیز در این 

باره بسیار حساس است. 
سفر این دو مقام ارشــد دولت جو بایدن، 
رئیس جمهوری آمریکا به ژاپن و کره جنوبی 
و برای چهار روز از امروز )دوشنبه( و در حالی 
آغاز می شود که واشــنگتن به دنبال تقسیم 
همکاری و شــراکت بــا ایــن دو متحد مهم 
منطقه ای است. این نخستین سفر برون مرزی 
آنها با هدف بازگرداندن آرامش و نزدیک شدن 
روابط با توکیو و سئول پس از چهار سال روابط 
متشنج در دوران ریاســت جمهوری دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری ســابق آمریکا است. 
بلینکن و آســتین عالوه بر مذاکرات رسمی 
قرار اســت دیدارهای مجازی با خبرنگاران، 
اعضای جامعه مدنی و ســایرین نیز داشــته 
باشــند. این دو پس از تاکید به تامین امنیت 
ژاپن و کره جنوبی قرار اســت درباره همکاری 
به منظور مقابله با افزایش نظامی گری چین، 
 چالــش اتمی کــره شــمالی و کروناویروس 

نیز گفتگو کنند.
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فرشاد گلزاری

پس از تعویض قدرت در کاخ سفید 
که منجر به کنار رفتن دونالد ترامپ و 
روی کار آمدن جو بایدن شد، بسیاری 
از رفتار های سیاســی دموکرات های 
آمریکا نشــان می دهد کــه برخالف 
تمــام گمانه زنی هــا و تحلیل های 
موجود، تیم سیاسی - امنیتی بایدن 
نگاه چندان ویژه ای بــه خاورمیانه و 
حاشــیه خلیج فارس نــدارد. برآیند 
رفتارهــا و اظهــارات دموکرات های 
واشــنگتن اگرچه باعث بهم ریختن 
روحیه کشــورهایی مانند عربستان 
سعودی، ترکیه و حتی روسیه و چین 
یا اسرائیل شــده، اما به هر ترتیب در 
ورطه عملیاتی تنها اقدامی که از سوی 
آمریکایی ها در این چند ماه دیده شد، 
حمله هوایی به مرز مشــترک عراق و 
سوریه بود. حتی شــاهد هستیم که 
اولین مقصد مقامات آمریکایی ، شرق 
آسیا عنوان شــده که وزرای خارجه 
و دفاع این کشــور قرار است به زودی 

به این منطقه عزیمــت کنند. بر این 
اساس ما شاهد تغییر استراتژی آمریکا 
در حــوزه خلیج فــارس و همچنین 
خاورمیانه هستیم. آمریکایی ها به هر 
ترتیب به دنبال کوِچ آرام از این منطقه 
به شرق آسیا هســتند که مهمترین 
دلیل این چرخش و تغییر سیاست را 
باید مهار و تقابل نیمه ســخت و بعضاً 
نَرم با چین دانســت و از ســوی دیگر 
واشــنگتن به دنبال آن است تا با این 
اقدام شرکای خود در شبه جزیره مانند 
کره جنوبی، ژاپن، تایوان و حتی تبت 
را علیه پکن تقویت و بسیج کند. به هر 
ترتیب این یک استراتژی بسیار مهم 
در ادبیات سیاسی، نظامی و اقتصادی 
ایاالت متحده به حســاب می آید که 
اتفاقاً از دوران باراک اوباما بر آن تاکید 
شــده بود و در زمان دونالد ترامپ هم 
ما شاهد پیگیری این دکترین امنیت 

ملی آمریکا بودیم. 
حاال کــه چنین اتفاقــی در نظام 
بین الملل رخ داده، بدون تردید قطب 
مخالف واشــنگتن، یعنی فدراسیون 
روســیه هم از این اقدامات و سکوِت 
آمریکا به نفع خود اســتفاده می کند. 

توجه داشته باشید که در دولت ترامپ 
ما شاهد بودیم او به گونه ای رفتار کرد 
که اوالً اعراب حاشــیه خلیج فارس 
به حال خودشــان رها شدند و در این 
میان ترکیه و ایران هم هــر کدام در 
حال تقویت خود بودند. اتحادیه اروپا 
در دوران ترامپ با شــکاف روبرو شد 
و رئیس جمهور محافظــه کار آمریکا 
مدت هــا به ناتــو )ســازمان پیمان 
آتالنتیک شمالی( تاخت تا بتواند آن 
را به یک نهاِد اضافــی در میان افکار 
عمومی بدل کند. اشاره به این مسائل 
بدان جهت اهمیت دارد که بدانید تنها 
برنده این وضعیت روســیه و شخص 

پوتین بود. 
روســیه با این اقدامات ترامپ، به 
شــکل کاماًل خردگرایانه در حاشیه 
نشســت و با تعقل طی چهار ســال 
گذشته صرفاً پی ریزی استراتژی های 
خود را دنبال کرد؛ چون هیچ احدی از 
سوی غرب و به خصوص آمریکا، مسکو 
را تهدید نمی کرد. حاال که دموکرات ها 
آمده اند و در حــال طرح ریزی برای 
شرق آسیا هستند، این روسیه است که 
به سمت اعراب رفته و در حال چیدن 

میوه از پی ریزی چراغ خاموش خود 
طی چهار سال گذشته است. واقعیت 
امر این است که نگاه آمریکایی ها در 
منطقه فعاًل بر تحرکات ایران، ترکیه و 
اسرائیل به عنوان کشورهای غیر عرب 
است و همین موضوع موجب شده تا 
دولت های عربی منطقه )از عربستان، 
امارات و قطر گرفته تا سوریه و لبنان( 
به سمت روسیه کشــش پیدا کنند 
و ایــن دقیقاً همان چیزی اســت که 
طی هفته ها و روزهای اخیر شــدت 

گرفته است. 

عروس خاورمیانه در سبد مسکو
سفرهای اخیر ســرگئی الوروف، 
وزیر خارجه روســیه به ســه کشور 
عربستان، امارات و قطر یکی از دالیلی 
اســت که به ما می فهمانــد که کفه 
تــرازوی تحوالت منطقه به ســمت 
روسیه سنگینی می کند. الوروف در 
سفر خود به امارات قبل از آنکه ابوظبی 
را ترک کند با ســعد حریری، نخست 
وزیر مکلف لبنان دیدار کرد. میخائیل 
بوگدانف، معاون وزیر خارجه روسیه و 
جرج شعبان، مشاور حریری در مسایل 
روسیه نیز در این دیدار حضور داشتند. 
طبق بیانیه منتشر شده از سوی دفتر 
اطالع رســانی حریری، دو طرف در 
این دیدار به بررسی تحوالت لبنان و 
منطقه پرداختند اما قرار بر این شد که 
هیأتی از مسکو در آینده نزدیک راهی 

بیروت شود. 
در همین راستا بود که یکباره یکی 
از منابع نزدیک به پارلمان لبنان اعالم 
کرد که قرار اســت هیأتی از حزب اهلل 
لبنان به مسکو سفر کند. برخی منابع 
لبنانی از ســفر آتی هیأتی از ســران 
حزب اهلل به مسکو برای بررسی مساله 
سوریه و بحران لبنان خبر دادند، برخی 
منابع آگاه نیز تاکیــد کردند که این 
ســفر از قبل برنامه ریزی شده بوده و 
به درخواست مسکو به تعویق افتاد و 
هیچ ارتباطی با دیدار اخیر الوروف و 
حریری در ابوظبی ندارد. به هر ترتیب 
در این سفر که قریب الوقوع اعالم شد، 
محمد رعد، رئیس فراکسیون وفاداری 
به مقاومت ریاســت هیأت حزب اهلل 
را برعهده خواهد داشــت و قرار شده 
جلسات گفت وگو بین هیأت حزب اهلل 
بــا وزارت امور خارجه و کمیســیون 
امور خارجه مجلس دومای روســیه 
و همچنیــن برخی مقامات مســکو 

برگزار شود. 
بدون تردید یکی از مسائلی که در 
مورد آن صحبت خواهد شد، موضوع 
آوارگان سوری و بازگشت آنها به سوریه 
است. توجه داشته باشید که نروژ، هلند 
و حتی لبنان و ترکیه قرار است بخشی 
از آوارگان ســوری را به کشورشــان 
بازگرداننــد و این در حالیســت که 
همچنان تکلیف پرونده ادلب و استقرار 
هزاران تروریست حاضر در این شهر 
مشخص نیست. از سوی دیگر اطراف 

شــهر حلب نیز همچنان ناامن است 
و برخی دیگر از استان های سوریه به 
صورت لکه ای شــاهد عملیات های 
داعش است. اینها مســائلی است که 
به دلیل حضور روسیه در این مناطق 
)مناطق کاهش تنش( به عنوان پلیس 
نظامی، باید میان دو طرف حل و فصل 
شــود؛ به عبارتی دیگر حــزب اهلل در 
حال هماهنگی امنیتی با مسکو برای 

بازگشت آوارگان است. 
مساله دیگر، حمالت هوایی رژیم 
صهیونیستی به دمشق و سایر نقاط 
ســوریه اســت. این حمالت از نظر 
حزب اهلل به عنوان بازیگر میدانی در 
سوریه، می تواند هزینه های زیادی 
به پا کند و از ســوی دیگر شاید آنها 
به دنبال مخابره پیام تهدید یا شاید 
اتمام حجت بــا اســرائیل از کانال 
مسکو هستند. مساله دیگر تشکیل 
دولــت لبنان خواهد بــود. روس ها 
همیشه اعالم کرده اند که دموکراسی 
انجمنــی بهترین مدل از ســاختار 
سیاسی برای بیروت است و همگان 
باید با ایجاد اصالحات مشــکالت را 

حل و فصل کنند. 
مســکو به هیچ وجــه خواهان به 
هم ریختن دولت هــای عربی منطقه 
نیســت، چراکه این کشورها را پس از 
ورودش به ســوریه، حلقه دوم امنیت 
خود می داند. بر این اساس باید گفت 
که کشِش کشورهای عربی به روسیه 
در دوران بایــدن، در وهله اول نوعی 
جای گیری سیاســی - امنیتی برای 
مسکو به حساب می آید و از سوی دیگر 
تامین منافع منطقه ای در دستور کار 

خواهد بود. 

واکاوی سفر هیأت حزب اهلل لبنان به مسکو چند روز پس از تور عربی سرگئی الوروف؛

چرخش قطب نمای اعراب به سمت روسیه 
روس ها همیشه اعالم 

کرده اند که دموکراسی 
انجمنی بهترین مدل از 

ساختار سیاسی برای 
بیروت است و همگان باید 

با ایجاد اصالحات مشکالت 
را حل و فصل کنند، چراکه 

مسکو به هیچ وجه خواهان 
به هم ریختن دولت های 

عربی منطقه و تحمیل 
هزینه بر منافع خود نیست

نگاه آمریکایی ها در منطقه 
فعاًل بر تحرکات ایران، 

ترکیه و اسرائیل به عنوان 
کشورهای غیر عرب است 

و همین موضوع موجب 
شده تا دولت های عربی 

منطقه )از عربستان، 
امارات و قطر گرفته تا 

سوریه و لبنان( به سمت 
روسیه کشش پیدا کنند
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بمب و خط کش انفجاری را در یکی از مخفیگاههای گروه تروریســتی داعش در استان کرکوک واقع در شمال این 
کشور شناســایی کرد که برای حمله به نیروهای امنیتی عراق تدارک دیده شده بود. در پی شناسایی این مخفیگاه 
گروهان سرویس اطالعات نظامی تیپ هشــتم و پیاده نظام ۴۵ ارتش توانستند 
ضمن هماهنگی با عملیات مشــترک کرکوک در یک عملیات پیش دستانه این 
مخفیگاهها را هدف قرار دهند. در این بیانیه آمده است که ۳1 بمب، ۳1 خط کش 
انفجاری شناسایی و توسط مهندســان تیپ در محل منهدم شد. همچنین یک 
ســرباز عراقی در جریان تیراندازی داعش به تیپ ۴۵ ارتش در کرکوک کشته و 

یک تن دیگر زخمی شد.

در پی مرگ هفت بیمار در یکی از بیمارســتان هــای دولتی اردن به دلیل اتمام اکســیژن، مردم این کشــور 
تظاهرات کرده و خواســتار برکناری دولت شــدند. به گزارش العربــی الجدید، مردم اردن در شــهرهای مختلف 
این کشــور از جمله امان در اعتــراض به عملکرد بــد دولت در مدیریت بحــران کرونا تظاهــرات کردند. آنها کل 
 مســئوالن دولت را مســوول مرگ این هفت تن دانســته و خواســتار برکناری دولت و مجازات مسئوالن شدند. 
این تظاهــرات در حالی صــورت می گیــرد که منع آمــد و شــد در اردن در 
حال اجراســت. معترضان می گوینــد در این فاجعــه نه تنها وزیر بهداشــت 
بلکه کل دولت مســئول اســت. آنها توســل به راه حل امنیتی بــرای مقابله با 
مشــکالت را رد کردند و راه حل را تغییر سیاســت دولت ها دانستند. حکومت 
 اردن هم از بازداشــت ۵ مقــاِم مســئول در پی حادثــه درگذشــت ۷ بیمار 

مبتال به کرونا خبر داد.

برکناری ۵ مقام دولتی همزمان با تظاهرات اردنی ها خنثی سازی حمله داعش به نیروهای امنیتی عراق

همزمان با اینکه رهبر موقت دولت موازی غیرنظامی 
میانمار در نخستین سخنرانی عمومی خود متعهد به 
پیگیری»انقالبی« برای ابطال کودتــای نظامی اول 
فوریه شد، شاهدان و رسانه ها روز شنبه از کشته شدن 
دست کم 12 تن به دســت نیروهای امنیتی میانمار 
گــزارش دادند. به گــزارش رویترز، شــاهدان اعالم 
کردند، در جریان تیراندازی نیروهای پلیس به تحصن 
معترضان در مانداالی، دومین شــهر بزرگ میانمار، 
دست کم پنج تن کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. 
رسانه های داخلی گزارش دادند، یک تن دیگر در شهر 
پیای و پنج تن دیگر نیز در تیراندازی پلیس در شــهر 
یانگون کشته شدند. میات تو، فعال مستقر در مانداالی 
گفت: نیروهای امنیتی با مردم بی دفاع به گونه ای رفتار 
می کنند که گویی در یک منطقه جنگی هســتند. در 
این تیراندازی ها یک نوجوان 1۳ ساله نیز کشته شد. 

سی تو تان، یکی دیگر از معترضان میانماری گفت: من 
به چشم خود دیدم که در جریان تیراندازی های پلیس 
دو تن از جمله یک راهب بودایی کشته شدند. یکی از 
شاهدان در شــهر پیای گفت: نیروهای امنیتی ابتدا 
جلوی یک آمبوالنس را گرفتنــد و اجازه ندادند به دو 
فرد زخمی رســیدگی کند و همین امر منجر به کشته 

شدن یکی از آنها شد.

چند ســاعت پس از آنکه یک مامــور پلیس لندن 
به اتهام قتل یک زن ۳۳ ســاله در دادگاه حاضر شد، 
پلیس با معترضان و عزادارانی که برای بزرگداشت این 
زن تجمع کرده بودند، درگیر شــد. به گزارش رویترز، 
ناپدید شدن »سارا اورارد« حین عزیمت به منزلش در 
عصر روز سوم مارس باعث شده بود تا موجی از اخطارها 
و هشدارها در فضای مجازی درباره خطرهای موجود 
درباره پیاده روی شبانه و تنها توسط زنان و نارضایتی از 
عملکرد پلیس برای رویارویی با این مساله ایجاد شود. 
»وین کوزنز«، افسر پلیس ۴8 ساله صبح روز شنبه در 
دادگاه حاضر شــد و تنها هویتش را اعالم کرد. وی به 
ربودن و قتل ســارا اورارد متهم است. این افسر پلیس 
در شب حادثه در شــیفت کاری نبوده و محل گشت 
زنی او نیز در محل مفقود شدن قربانی نبوده است. قرار 
است جلسه اصلی این دادگاه روز سه شنبه برگزار شود 

و وی در بازداشت می ماند. در حالیکه انتقادها درباره 
نحوه برخورد پلیس لندن با جمعی از شــهروندان که 
برای مراســم یادبودی گردهم آمده بودند ادامه دارد؛ 
عده ای خواســتار اســتعفای کرســیدا دیک، رئیس 
پلیس پایتخت بریتانیا شــده اند. همزمــان پلیس از 
 عملکرد خــود درباره نحوه متفرق کــردن این تجمع 

دفاع کرد.

کشته شدن ۱۲ تن دیگر در اعتراضات میانمارراهپیمایی لندنی ها پس از قتل یک زن توسط پلیس

خبرخبر


