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هشدار اوباما پس از برگزاری انتخابات 2020؛ 
آمریکا دچار شکاف و دو دستگی 

شدید است
رئیس جمهور ســابق آمریکا هشدار داد، 
رقبای جهانــی در حال رصــد نزدیک انتقال 
قدرت دشوار ریاســت جمهوری در کشورش 
و خودداری رئیس جمهور آمریکا از پذیرفتن 
شکســت در برابر جو بایــدن، رئیس جمهور 
منتخب هســتند. بــه گزارش پایــگاه هیل، 
باراک اوباما در جریان مصاحبه ای با شــبکه 
ســی.بی.اس گفت: من فکر می کنم رقبای ما 
شــاهد تضعیف شــدن ما بوده اند. نه فقط در 
نتیجه این انتخابات بلکه در طول چند ســال 
گذشته. اوباما در ادامه هشدار داد، کشورهایی 
مثل چین و روســیه فرصــت تضعیف آمریکا 
را در شــکاف هایی در بدنه سیاسی که نسبت 
به امکان بهره برداری از آنها مطمئن باشــند 
می بینند. رئیــس جمهور ســابق آمریکا در 
ادامه بیان داشــت، همواره بــه این جمله که 
سیاســت های حزبی نباید به خارج از آمریکا 
کشیده شــوند معتقد بوده و رهبران سیاسی 
آمریکا باید بــه دنبال بازتــاب تصویر ایاالت 
متحده آمریــکا و نه ایاالت جدا شــده آمریکا 
در عرصه جهانی باشند. او گفت: دستیابی هر 
دو نامزد انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا 
به بیش از ۷۰ میلیون رأی نشــان دهنده دو 
دستگی شدید کشور است. اما در هر حال جو 
بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا اســت و 
ابراز شــک جمهوری خواهان در مورد نتیجه 
انتخابات ناامید کننده اســت. اوباما طی این 
مصاحبه جامع به صحبت درباره زمان ریاست 
جمهوری خود و همچنین کتــاب خاطرات 

جدیدش به نام یک سرزمین موعود پرداخت.
اوباما که تا آخرین هفته های کمپین ریاست 
جمهوری سال ۲۰۲۰ از انتقاد علیه ترامپ پرهیز 
می کرد، گفت، ترامپ را از بابت اختالف شدید 
سیاسی در آمریکا متهم نمی کند بلکه او را شتاب 
دهنده می خواند. وی افزود: ترامپ در ارتباط با 
ایجاد اعتماد عمومی به دولت مجموعه کاملی 
از هنجارها را نادیده گرفت و نسبت به تمامیت 
نهادهای اساسی کشور تردید ایجاد کرد. اوباما 
اظهار کرد، موضع ترامپ در قبال نتایج انتخابات 
آمریکا و واکنش جمهوریخواهان کنگره به آن 

تبعاتی پایدار خواهد داشت. 

وی افزود: ایــن یک گام دیگــر در جهت 
مشروعیت زدایی نه فقط از دولت بعدی متعلق 
به بایدن بلکه از کلیت دموکراسی است .باراک 
اوباما همچنیــن در این گفت وگــو از ترامپ 
خواست تا کشــورش را در اولویت قرار داده و 
به شکســت مقابل بایدن اذعان کند. او گفت: 
توصیه من به رئیس جمهور ترامپ این است که 
اگر شما می خواهید تا در این عرصه از بازی به 
عنوان شخصی در یادها بمانید که کشورش را 
اولویت قرار داد، زمان آن است که کار مشابهی 
انجام دهید. خب رئیــس جمهور یک کارمند 
دولتی است. طبق آن، آنها ساکنان موقت کاخ 
سفید می شوند و بعد زمانی که وقت شما تمام 
می شود، وظیفه شماســت که کشورتان را در 
جایگاه نخست قرار دهید و فراتر از نفس خود 
و منافع خود و یاس های خود بیندیشید. اوباما 
در عین حال در این مصاحبه نســبت به ایده 
پیوستنش به کاخ سفید متعلق به جو بایدن یا 
کابینه وی در سال آینده میالدی واکنش نشان 
داد. اوبامــا تاکید کرد به این معاون ریاســت 
جمهوری ســابقش به هر نحوی کــه بتواند 
کمک خواهد کرد اما همچنین گفت که بایدن 
به توصیه های او احتیاج ندارد. اوباما در حالی 
که می خندید خاطرنشان کرد، برنامه ای برای 
آنکه به ناگهان در میان کارکنان کاخ سفید کار 
کند و یا چیز دیگر ندارد. گایال کینگ، مجری 
این مصاحبه از اوباما پرسید: هیچ منصبی در 
کابینه برای شما نیست جناب رئیس جمهور؟ 
این سوال باعث خنده بیشــتر اوباما شده و او 
در پاســخ گفت: احتماال کارهایی هستند اما 
من انجامشــان نمی دهم چون در آن صورت 
میشل اوباما من را ترک خواهد کرد! او درباره 
دونالد ترامپ تصدیق کرد که وقتی او می گوید 
برای آمریکای ســیاه و رنگین پوستان بیش از 
»آبراهام لینکلــن« کار کرده، دیگران را دچار 
نوعی سردرگمی می کند و برخی این موضوع 

را باور ندارند. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 چند روز از اعالم توافق آتش بس 
قره بــاغ و نقش آفرینــی ترکیــه 
نگذشته که یکباره شــاهد انتشار 
اخبــاری از پروژه جدیــد اردوغان 
هستیم. براســاس اعالم رسانه های 
ترکیــه، رجــب طیــب اردوغان، 
رئیس جمهــوری این کشــور، روز 
یکشنبه )۲5 آبان ماه( به مناسبت 
سالگرد اعالم موجودیت جمهوری 
در قبرس شــمالی )که فقط آنکارا 
آن را به رســمیت می شناسد( وارد 
این بخــش از جزیره قبرس شــده 
است. اگرچه نیکوس آناستاسیادس، 
رئیس جمهــور قبرس، ایــن اقدام 
اردوغان را »فتنه انگیزی بی سابقه« 
خوانده اســت اما آنچه در این میان 
باید مــورد توجه قــرار بگیرد این 
است که آنکارا و هم قطاران اردوغان 
در حزب عدالت و توســعه، همانند 
گذشــته به دنبال فتح و ظفرهای 
متعدد هســتند تا بتواننــد با ثبت 
این پیروزی ها در کارنامه سیاست 
خارجی خود، عالوه بر تقویت حس 
ناسیونالیســتی در داخل، تاکتیِک 
کســب منافع از طریــق مداخالت 

آشکار را اجرایی کنند. 

نمونه بــارز این اســتراتژی را از 
سال ها پیش در مورد سوریه مشاهده 
کرده ایم که قصِد کالبدشکافِی بیش 
از حِد آن را نداریم اما اخیراً در مورد 
پرونده قره باغ شاهد ورود تمام عیاِر 
ترکیه در عرصه سیاســی و نظامی 
بودیم. آنــکارا در ایــن موضوع بار 
دیگر نشان داد که نه تنها برای حق 
حاکمیت کشــورها ارزش چندانی 
قائــل نیســت، بلکه بــرای تامین 
منافعش از انتقال تروریســت های 
ســوری گرفته تــا فــروِش َفله ای 
تســلیحات به باکو استفاده می کند 
و این به معنای یک مداخله آشــکار 

است. 
در لیبی هم شاهد حمایت تمام 
عیار دولــت ترکیه از فائز الســراج 
کــه نخســت وزیری دولــت وفاق 
ملی لیبی را به عهــده دارد، بودیم 
که باز هم مســائلی از قبیل انتقال 
تروریســت ها، فروش تسلیحات و 
همچنین سلطه بر نفِت این کشور، 
از جمله راهبردهای آنکارا به شمار 
می رود. اگر مجموِع این سیاست  ها 
را در کنار هــم قرار دهیــم به این 
مفهوم می رســیم که ترکیه اساساً 
بحث کشورگشــایی را به ِمُتدهای 
جدید در دستور کار خود قرار داده 
اما پرونده های مطروحه تاحدودی 
با هم فرق دارد. این مســائل را برای 

تبیین این نکته بیــان می کنیم که 
چرا اردوغان تنها چنــد روز پس از 
آرام شدن قره باغ و انعقاد یک قرارداِد 
مبهم میان آذربایجان و ارمنستان 
با میانجیگری روس ها، پا به شــهر 
ساحلی وروشا )مرعش( در قبرس 
شــمالی به پایتختــی »نیکوزیا« 

گذاشته است. 
در نمای اول باید توجه داشــته 
باشید که ســفر اردوغان به قبرس 
شــمالی )قبرِس تُرک نشین( تنها 
چند هفته پس از آن صورت گرفت 
که او به یــک ملی گرای ترک کمک 
کرد تا در انتخابات ریاست جمهوری 
قبرس شــمالی پیروز شود. ارسین 
تاتار، رئیس جمهور تــازه منتخب 
قبرس ترک نشــین چند روز پیش 
در پارلمان این منطقه به ریاســت 
تبروکن اولوچای، سوگند یاد کرد و 
اتفاقاً در این مراسم »فوآد اوکتای«، 
معــاون رئیس جمهــور ترکیه هم 
حضور داشــت. عالوه بر آن، مهمت 
علی طلعت و درویش اروغلو، رؤسای 
جمهور ســابق قبرس ترک نشین 
و ژنرال ســزای اوزتــرک، فرمانده 
نیروی صلح قبرس ترک نشــین در 
این مراســم حضور داشتند. پس از 
برگزاری مراســم تحلیف که اوایل 
آبان ماه برگزار شــد، تاتار در بنای 
یادبود مصطفی کمــال آتاتورک، 

بنیان گــذار جمهــوری ترکیــه و 
مقبره هــای »فاضــل کوچوک« و 
»رئوف دنکتاش«، پدران بنیان گذار 
قبرس ترک نشــین، تــاج گل قرار 
داد و این دقیقاً همان روندی اســت 
که آنکارا آن را بــه رئیس جمهوری 
قبرس شــمالی ابالغ کرده اســت. 
بنابراین پردة اوِل حضور اردوغان در 
قبرس شــمالی را باید اعالم تبریک 
به رئیس جمهــوری این منطقه که 
با حمایت او و تیمش به این جایگاه 
رسید، دانست و از ســوی دیگر او با 
قرار گرفتن در کنــار وی پیاِم خود 
را به یونان و قبــرس جنوبی مخابره 
کرد: »اینجا، متعلق به آنکارا است!«

 فاماگوستا، 
نقطه اشراف بر مدیترانه 

موضوع دوم که به نوعی مهمترین 
دلیل حضــور اردوغــان در قبرس 

شــمالی به شــمار می آید، دوخته 
شدن چشم آنکارا به مدیترانه شرقی 
اســت که از ماه ها پیش این موضوع 
به تنش چند ضلعی میــان ترکیه، 
اتحادیه اروپا، یونــان و حتی مصر و 

امارات تبدیل شده است. 
زمانی که اردوغــان وارد قبرس 
شمالی شد، یکباره شاهد آن بودیم 
که رســانه های ترکیه اعالم کردند 
رئیس جمهوری این کشــور قصد 
دارد در »شــهر ارواِح قبــرس« که 
زمانی یک منطقه تفریحی بســیار 
زیبا بود، به گردش برود. بر اســاس 
این خبر اردوغان قصد داشــته تا در 
خرابه های شهر واروشا )فاماگوستا( 
واقع در قبرس به گردش بپردازد که 
این موضوع باعث برانگیخته شدن 
خشم ســکنه قبرس  یونانی نشین 
شده است. بر اساس اسناد تاریخی، 
این منطق که در حومه شهر شرقی 
فاماگوستا قرار دارد در سال ۱۹۷۴ 
میالدی پــس از آن کــه نیروهای 
ترکیــه کنتــرل آنــرا در دســت 
گرفتند، حصارکشی شد و ساکنان 
یونانی نشین، پیش از اشغال آن، از 

محل گریختند. 
برگرداندن این منطقه به قبرس 
یونانی نشــین یکی از مسائل مورد 
بحث در مذاکــرات طوالنی مدت 
طرفین بوده اســت و اظهارات اخیر 
اردوغــان هم باعث شــده تا بنزین 
بر آتِش ایــن تفرقه ریخته شــود. 
تنش ها بر ســر واروشــا پس از آن 
شدت گرفت که قبرس ترک نشین 
بخش هایــی از این شــهر را پس از 
چندین دهــه برای نخســتین بار 
بازگشــایی کرد و بــه همین دلیل 
شــاهد آن بودیــم کــه اعتراضات 
علیه ســفر اردوغان به این شــهر 
 در قبرس یونانی نشــین به سرعت 

صورت گرفت. 
ساکنان قبرس یونانی نشین در 
پیامی ویدئویی که علیه این ســفر 
منتشر شد، اعالم کرده اند این شهر 
اردوغان نیست و متعاقباً اینجا محلی 

برای برگزاری پیک نیک نیست. 
آنها معتقدند که بر اساس اسناد 
تاریخی موجود این شهر به واسطه 
جنگ و با زور اســلحه توسط ترکیه 
از آنها گرفته شده است. اعتراضات 
به ســفر اردوغان تنهــا مختص به 

ساکنان قبرس یونانی نشین نیست 
بلکه صدها تن از ســاکنان قبرس 
ترک نشــین نیز علیه مداخله آنکارا 
در جزیره قبرس اعتراض کرده اند. 
اینکه چــرا اردوغان به این شــهِر 
متروکه ســفر کرده، هیــچ دلیلی 
ندارد جز ســرمایه گذاری آنکارا در 
این شــهر. بدون شــک این شهر به 
دلیل اشراِف بسیار زیاد بر مدیترانه 
شــرقی از جمله مکان هایی اســت 
 که به زودی توســط دولــت ترکیه 

بازسازی می شود. 
بازسازی این شــهر در وهله اول 
باعث می شــود تا صنعت توریسِم 
ترک ها رونق بگیرد و وارد فاز جدید 
شــود و از ســوی دیگر این شهر به 
راحتی می تواند مکانی برای استقرار 
نیروی دریایی ترکیه باشد. از جهتی 
دیگر باید این موضــوع را مورد نظر 
قرار داد که ترکیه بــه احتمال زیاد 
در ساحل این منطقه، منابع عظیِم 
گازی یا نفتی کشف کرده که حاال به 
دنبال اکتشاِف نهایی و بهره برداری 

از آن برآمده است. 
ایــن مولفه هــا در حالــی قوت 
می گیرد کــه اردوغان در کنفرانس 
خبری خود در قبرس شمالی اعالم 
کرده که اکنــون در قبرس، دو ملت 
و دو دولــت جداگانه وجــود دارد 
و راه حل دو کشــور باید بر اســاس 
برابری حاکمیتی مورد مذاکره قرار 
گیرد! این بدان معناست که ترکیه و 
شخص اردوغان به هیچ وجه حاضر 
نیست قبرِس یکپارچه را به رسمیت 
بشناسد و بر این اســاس نزاع بر سر 
این منطقه با اروپــا و یونان همانند 
گذشته ادامه خواهد داشت و این به 
معنای مرزبندی جدید در نیکوزیا به 

شمار می رود.  

واکاوی سفر مناقشه برانگیز رئیس جمهوری ترکیه به قبرس شمالی 

کشورگشایی جدید اردوغان در نیکوزیا
بازسازی شهر وروشا در 

وهله اول باعث می شود تا 
صنعت توریسِم ترک ها 

رونق بگیرد و وارد فاز جدید 
شود و از سوی دیگر این 
شهر به راحتی می تواند 

مکانی برای استقرار نیروی 
دریایی ترکیه باشد

سفر اردوغان به قبرس 
شمالی )قبرِس تُرک نشین( 

تنها چند هفته پس از آن 
صورت گرفت که او به ارسین 
تاتار که یک ملی گرای ترک 
بود کمک کرد تا در انتخابات 

ریاست جمهوری قبرس 
شمالی پیروز شود

نخست وزیر ارمنستان به مسئولیت رویدادهای اخیر در قره باغ را پذیرفت و گفت، مذاکرات بین مردم، ارتش و دولت برای 
یک درک کلی از اوضاع کنونی ضرورت دارد. به گزارش اسپوتنیک، نیکول پاشینیان در نشست خبری آنالین گفت:  من مقام 
ارشد دولت هستم که مسؤولیت آنچه رخ داده است را می پذیرم. هیچ تفاوتی در این باره وجود ندارد. می دانم که باید در مقابل 
دادگاه مردم خودم روبرو شوم. در این مورد، مردم قاضی هستند که باید از تمامی شرایط 
آگاه باشــند. وی ادامه داد: ما به گفت وگو با ارتش، اپوزیسیون و دولت نیاز داریم. باید به 
وضعیت قره باغ و مسائل انسانی در این منطقه رسیدگی شود. ما تالش کردیم تا این منطق 
را تغییر دهیم. من تالش کردم تا مقاومت خود را تقویت کنم اما شکست خوردیم. وی 
اظهار کرد، ما فقط با ارتش آذربایجان نمی جنگیدیم بلکه با نیروهای ترکیه و مزدورانی 

از خاورمیانه مبارزه می کردیم. 

خبرگزاری رسمی کره شمالی روز گذشته )دوشنبه( اعالم کرد، رهبر این کشور همزمان با ریاست بر یکی از نشست های دفتر 
سیاسی حزب حاکم کارگران دستور تشدید اقدامات فوق العاده مبارزه با ویروس کرونا در مواجهه با پاندمی کووید ۱۹ را صادر کرد. 
به گزارش رویترز، این نشست در بحبوحه بالتکلیفی ها و مشکالت سیاسی و اقتصادی پیرامون پاندمی جهانی کووید ۱۹ برگزار 
شد که فشارهای بیشتری را بر اقتصاد کره شمالی اعمال می کند؛ کشوری که در حال حاضر 
به خاطر تحریم های بین المللی با هدف متوقف کردن برنامه  اتمی اش تحت فشارهای 
اقتصادی قرار دارد. خبرگزاری رسمی کره شمالی موسوم به KCNA گزارش داد، کیم 
جونگ اون، رهبر کره شمالی در نخستین حضور علنی خود در ۲5 روز اخیر بر لزوم حفظ 
حالت هشدار باال و تشدید اقدامات مبارزه با پاندمی کرونا تاکید کرد. در این نشست درباره 

جرائم جدی مقامات حزب در دانشگاه پزشکی پیونگ یانگ صحبت شد. 

رهبر کره شمالی دستور تشدید اقدامات مبارزه با کرونا را صادر کردپاشینیان مسئولیت شکست در قره باغ را پذیرفت

ولید معلم، وزیر خارجه سوریه که دیروز )دوشنبه( 
درگذشــت، رهبــری دیپلماســی کشــورش را در 
سخت ترین شــرایط برعهده داشــت و از سال ۲۰۰۶ 
تا لحظه وفاتش در این پســت ماند. به گزارش روسیا 
الیوم، او در ســال ۱۹۶۴ بــه وزارت خارجه ســوریه 
پیوست و در سفارت های کشــورش در خارج فعالیت 
کرد. او بین ســال های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹ ریاست هیأت 
دیپلماتیک کشــورش را برعهده داشت و بعدا در سال 
۲۰۰۰ جانشین وزیر خارجه و سال ۲۰۰5 معاون وزیر 
خارجه شد. وی در ســال ۲۰۰۶ به عنوان وزیر خارجه 
تعیین شد. او به رغم شــرایط دشواری که این کشور از 
سال ۲۰۱۱ داشــت، با زبان دیپلماتیک و نرم صحبت 
می کرد. به عنوان مثال در اوت ۲۰۱۴ تأکید کرد هرگونه 
اقدام نظامی که گروه های تروریستی در سوریه را هدف 

قرار دهد باید با هماهنگی دمشق انجام شود. ولید معلم 
تابستان امسال نیز به قانون سزار آمریکا علیه کشورش 
واکنش نشــان داد و گفت، هدف واقعی قانون سزار باز 
کردن در به روی تروریسم است تلویزیون دولتی سوریه 
بامداد  روز گذشته )دوشنبه( خبر درگذشت ولید معلم 

را به صورت رسمی اعالم کرد.

زمین لرزه ای به بزرگی ۶.۱ ریشــتر، جنوب فیلیپین 
 )EMSC( را لرزاند. مرکز لرزه نگاری اروپــا- مدیترانه
اعالم کرد که روز گذشته )دوشنبه( حدود ساعت ۰۶:۳۷ 
به وقت محلــی، زمین لرزه ای به بزرگی ۶.۱ ریشــتر در 
منطقــه میندانائو در جنوب فیلیپین به وقوع پیوســت. 
این زمین لرزه در ۳۳ کیلومتری جنوب غربی شــهر سن 
آگوستین و در عمق ۱5 کیلومتری زمین رخ داده است. 
به گزارش استریت تایمز، مقامات فیلیپین اعالم کردند 
که این زلزله به علت حرکات تکتونیکی گســل ها اتفاق 
افتاده و در مورد وقوع پس لرزه ها نیز هشدار دادند. هنوز 
گزارشی در مورد خسارات احتمالی این زمین لرزه منتشر 
نشده است. این در حالیست که گفته می شود مرکز ملی 
مدیریت بالیا در فیلیپین اعالم کــرده تاکنون ۶۷ تن به 
دنبال وقوع مرگبارترین توفان ســال در این کشور جان 

خود را از دســت داده و ۱۲ نفر نیز ناپدید شده اند. توفان 
وامکو )Vamco( که با بارش شــدید باران همراه بوده 
به جاری شدن سیالب در جزیره لوزون منجر شده است. 
بنابر اعالم مرکز ملی مدیریت بالیــا در جریان وقوع این 
طوفان ۲۱ نفر مصدوم شده اند و نزدیک به ۲۶ هزار خانه 

خسارت دیده اند.

ولید معلم، وزیر خارجه  سوریه درگذشتوقوع همزماِن توفان و زلزله در فیلیپین 

خبرخبر


