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 رئیس جمهور چین خواستار رد 
تسلط آمریکا بر جهان شد

رئیس جمهور چین روز گذشــته )سه شــنبه( 
خواستار برابری بیشــتر در مدیریت امور جهانی که 
تلویحا حاکی از رد تسلط آمریکا است، شده و در ادامه 
گفت که دولت ها نباید به تحمیل قوانین بر دیگران 
بپردازند. به گزارش آسوشیتدپرس، این سخنرانی 
شی جینپینگ، رئیس جمهور چین در جریان یک 
اجالس اقتصادی در حالی مطرح شد که تنش های 
چین با همســایگانش و همچنین واشنگتن بر سر 
بلندپروازی های راهبردی آن و تقاضایش برای داشتن 
نقش بیشتر در تجارت کردن و قوانین دیگر افزایش 
یافته است. رئیس جمهور چین بدون ذکر نام آمریکا 
از آنچه یکجانبه گرایی کشورهای منفرد خواند، انتقاد 
کرده و نسبت به قطع ارتباطات هشدار داد؛ هشداری 
که اشاره به نگرانی ها از بابت تاثیرات تنش های میان 
آمریکا و چین در حوزه های تکنولوژی و امنیت از جمله 
با احتمال جدا ساختن صنایع و بازارها و تبدیل آنها به 
حوزه های مجزا با ثمربخشی کمتر و استانداردهای 
مغایر با یکدیگر دارد. شی جینپینگ درسخنرانی از 
طریق ویدیو کنفرانس خطاب به اجالس »بوآئو فور 
ایشیا« در جزیره هاینان اظهار کرد: امور بین الملل 
باید توســط همه و از طریق رایزنی مدیریت شوند. 
نباید قوانین ایجاد شده توسط یک یا چند کشور بر 
دیگران تحمیل شوند. رئیس جمهور چین خواستار 
همکاری قدرتمندتر در حوزه های تحقیقات درباره 
واکسن های کروناویروس و همچنین اتخاذ گامهایی 
برای موجود ساختن این واکسن ها برای کشورهای 
در حال توسعه شد. این اظهارات رئیس جمهور چین 
بازتاب دهنده میل حزب کمونیســت حاکم بر این 
کشور برای تطابق یافتن نفوذ جهانی چین با جایگاه 
آن به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان و نارضایتی 
رهبران این حزب از آنچه تالش های آمریکا برای بلوکه 
کردن بلندپروازی های آن می بینند، اســت. رئیس 
جمهور چین تاکید کرد: صرف نظر از این که چین تا 
چه حد توسعه یابد، این کشور هرگز به دنبال هژمونی 
و گســترش حوزه های نفوذ خود یا دست داشتن در 
یک رقابت تســلیحاتی نخواهد بود. بودجه نظامی 
چین دومین بودجه نظامی بزرگ جهان بعد از بودجه 
آمریکا بوده و پکن در حال توسعه موشکهای بالستیک 
با قابلیت حمل کالهک هســته ای، زیردریایی ها و 
جنگنده های رادارگریز پیشرفته و تسلیحات دیگر 
با هدف گســترش حوزه قدرت نظامی خود است. 
شی جینپینگ در ادامه صحبتهایش نسبت به قطع 
ارتباطات هشدار داد در حالی که این موضع مغایر با 
حمایت چین از استانداردهای خودش در حوزه های 
مخابرات، قطارهای پیشــرفته و دیگــر حوزه ها و 
اعمال فشار بر شرکت ها به منظور روی آوردنشان به 
تامین کننده های چینی به جای منابع جهانی دیگر 

حتی به رغم افزایش یافتن هزینه ها است.
    

ترامپ: جمهوریخواهان برای 
پیروزی به حمایت من نیاز دارند

دونالد ترامــپ در اولین مصاحبه مهــم از زمان 
خروج از کاخ سفید گفت، حزب محافظه کار که برخی 
می گویند بین وفاداران مگا )آمریکا را دوباره با عظمت 
کنیم( و محافظه کاران سنتی دو دسته شده است، 
باید پشت دستورکار مگا متحد شود تا بتواند کنگره 
را در ۲۰۲۲ و بعد از آن دوباره به دســت آورد.  دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا به رغم خروج 
از کاخ سفید در اوایل امسال، جایگاه مستحکمی در 
میان حزب جمهوریخواه دارد. عالوه بر این، چندین 
قانونگذار و سیاســتمدار جمهوریخواه هم از او و هم 
از دســتور کار آمریکا را دوباره با عظمت کنیم )مگا( 
حمایت می کنند و به ویژه می توان به رون دی سانتیس، 
فرماندار فلوریدا که احتمال دارد برای ۲۰۲۴ نامزد 
ریاست جمهوری شود، اشــاره کرد. شان هنیتی، 
مجری فاکس نیوز در مصاحبه ای که شامگاه دوشنبه 
منتشر شد، پرسید: آیا این باید اکنون دستورکار حزب 
جمهوریخواه باشد؟ آیا کسی که بخواهد برای مجلس 
نمایندگان یا سنا نامزد شود باید دستورکار شما را دنبال 
کند و برای چیزهایی بجنگد که شما در دوره چهار ساله 
ریاست جمهوری خودتان جنگیدید؟ ترامپ در پاسخ 
گفت: اگر آنها بخواهند پیروز شوند، بله. او ادامه داد: اگر 
می خواهند که پیروز شوند، باید این کار را انجام دهید. 

جهاننما

فرشاد گلزاری

کمتر از یکســال اســت که از 
انفجــار بندر بیــروت و کنار رفتن 
دولت حســان دیاب می گذرد، اما 
لبنان همچنان درگیر فقدان دولت 
مستقر و مستحکم است. کشوری 
که انواع و اقسام فرقه ها و ملیت های 
عربی و غیرعربــی را در خود جای 
داده اســت و به نوعی همین تنوع 
اقوام موجب شده تا بیروت به یکی 
از قطب های سیاســی و فرهنگی 
منطقه تبدیل شــود. به گواه تاریخ 
و اســناد موجود در کتب، متون و 
اظهارات بــه جا مانــده از مقامات 
و مورخــان سیاســی - اجتماعی، 
لبنان تنها کشــوری اســت که به 
نوعی بیشــترین کشش اروپایی ها 
در عرصه سیاسی و فرهنگی به آن 
ثبت شده است. این دلبستگی شاید 
ریشــه های دینی یا قومی و حتی 
تاریخی داشته باشــد اما در دنیای 
امروز بدون شک منافع اقتصادی، 
سیاســی و امنیتی از جمله دالیلی 

اســت که باعث شــده بیروت به 
منطقه نفوذ غربی ها تبدیل شــود. 
از سوی دیگر، هم مرز بودن اسرائیل 
با لبنــان به نوعی موجب شــده تا 
این کشــور از منظر اروپا و آمریکا و 
جدیداً هم روسیه، مورد توجه قرار 
بگیرد. بر این اساس نه تنها از زمان 
انفجار بندر بیــروت، بلکه از دهه ها 
پیش ما شــاهد آن بودیم که لبنان 
همچنان در دستور کار بسیاری از 
ســرویس های اطالعاتی اروپایی و 
آمریکایی و همچنین وزارت  خارجه 
این کشورها قرار داشته است. این 
نفوذ حاال باعث ایجاد مشکل در این 
کشــور و عدم تشکیل دولت جدید 

در بیروت شده است. 
همیــن چند روز پیــش دیوید 
هیــل، معــاون وزیــر خارجــه 
آمریکا در امور سیاســی به لبنان 
ســفر و در دیدار با میشــل عون، 
رئیس جمهوری این کشور صریحا 
اعالم کرد که آمریــکا به حمایت از 
لبنان پایبند اســت و مردم لبنان 
به دلیل اینکه رهبرانشان در عمل 
به تعهدات خود و حل مشــکالت 
اقتصادی شکســت خورده اند، در 

رنج هستند. او در جایی از سخنان 
به صورت مســتقیم به مســئوالن 
لبنانی حمله و اعالم کرد که مردم 
لبنان رنج می کشند زیرا رهبرانشان 
به منافع خود بیش از کشور اهمیت 
می دهند! این حمله اما پشت صحنه 
بســیار مرموز و البتــه خطرناکی 
دارد. هیل در بخشــی از ســخنان 
خود گفته بود هرکس که در مسیر 
پیشرفت برنامه اصالحات در لبنان 
مانع تراشی کند، روابط خود با ما را 
به خطر انداخته و در معرض اقدامات 
تنبیهــی قرار خواهــد گرفت. این 
بدان معناست که ایاالت متحده در 
مورد لبنان به یکسری مولفه های 
خطرآفرین دســت پیدا کرده که 
هم اکنــون در حال آشکارســازی 

آنها است. 
این مشکل صرفاً سیاسی نیست 
بلکه اتفاقاً یک مشــکل امنیتی و 
حتی حاکمیتی به شــمار می رود. 
اصل ماجــرا از این قرار اســت که 
آمریکایی ها مدعی شــده اند اخبار 
پنهان و داده های دســت  اولی در 
اختیــار دارند که نشــان می دهد 
ارتش لبنان در حال تاثیرپذیری از 

بحران مالی، اقتصادی و معیشتی 
اســت و به همین دلیل انســجام 
آن به خطر افتــاده و حتی احتمال 
فروپاشــی در ارتش و شکل گیری 
یک کودتــای همه جانبــه وجود 
دارد. بر این اســاس واشــنگتن به 
دنبال حفظ دستاوردهای امنیتی 
مشترک لبنان و آمریکا، در مقطع 
زمانی فعلی است. بر همین اساس 
دولت جو بایدن زیر بند حمایت از 
اقدامات برای مبارزه با تروریســم، 
پیشــنهاد ارائه کمک مالی فوری 
به ارتش لبنان به ارزش ۶۰ میلیون 
دالر را مطرح کرد که قرار است در 

کنگره آمریکا ارائه شود، اما تعدادی 
از رهبــران دو حــزب دموکرات و 
جمهوری خواه کنگــره آمریکا به 
دالیلی در ارتباط با کوتاهی ارتش 
لبنان در مقابله بــا نفوذ حزب اهلل و 
کنترل آن بر فضای سیاســی این 
کشور، هنوز در مورد تایید ارائه این 
کمک مالی تردیــد دارند و منتظر 
نتایج مذاکرات ایــران و آمریکا در 
وین هستند. اما باید توجه کرد که 

وضعیت به اینجا ختم نمی شود.
 تعدد منافع 

شکی وجود ندارد که بزرگترین 
سهم خواهی در لبنان از سوی ایاالت 
متحــده صورت می گیــرد و حتی 
بسیاری از منابع اعالم کرده اند که 
سنگ اندازی آمریکایی ها در برابر 
ایده برگــزاری دیدار میان ســعد 
الحریری، نخست وزیر مکلف لبنان 
و جبران باسیل، رئیس جریان آزاد 
ملی این کشور در فرانسه، به نوعی 
با عربستان سعودی هماهنگ است. 
به همین دلیل بود که حسان دیاب، 
نخســت وزیر موقت و دوران گذار 
لبنان اخیراً در ســفر به قطر و پس 
از دیدار با امیــر و وزیر خارجه این 
کشور اعالم کرده اســت که لبنان 
به آستانه ســقوط کامل رسیده و 
متأسفانه پس از گذشت نزدیک به 
نه ماه از استعفای دولت، همچنان 
 موانعی بر ســر راه تشــکیل دولت 

وجود دارد. 
این اظهارات شاید برای بسیاری 
از سیاستمداران لبنان و به خصوص 
جریان 1۴ مارس، اصاًل مهم نباشد 
و حتی آنها این اظهارات را یک نوع 
بی آبرویی علیه لبنان آنهم در قطر 
بدانند اما واقعیت امر این است که 
لبنان اســیر »جنگ توازن« شده 
است. در داخل این کشور بسیاری 
معتقدند شکاف میان میشل عون 
و ســعد حریری در حال عمیق تر 
شدن است؛ زیرا آن دو به هم اعتماد 

ندارند. 
حریــری معتقــد اســت که 
رئیس جمهــوری نمی خواهد با او 
همکاری کنــد و به همیــن دلیل 
ســقف انتظارات را باالتــر می برد 
تــا او را در تنگنا قــرار داده و از این 
مأموریت کنار بگذارد. میشل عون 

هم براســاس پیامی که در آستانه 
مکلف کردن حریری مخابره کرد، 
بر این باور اســت کــه حریری در 
این شــرایط ســخت و پیچیده ای 
که کشــور در آن قرار دارد، قادر به 
هدایت و رهبری لبنان نیســت. در 
این راستا اگر دولت جدید تشکیل 
شود، کشور را اداره خواهد کرد و اگر 
تجارب تعویق برگــزاری انتخابات 
و اختیارات نخست وزیری به دلیل 
شرایط و نبود توافق ها تکرار شود، 
این دولت براســاس قانون اساسی 
تا زمان نامعلومی بر لبنان حکومت 
خواهد کــرد. به همیــن دلیل هر 
یــک از طرفین تــالش می کنند 
با ســختگیری در روند تشــکیل 
دولت، بیشترین برگ برنده که در 
این مرحله به آنهــا کمک می کند، 

تصاحب کنند. 
از سوی دیگر باید توجه داشت 
که اخیراً مســائلی در مورد ترسیم 
مرزهای لبنان و اســرائیل مطرح 
شده و به نوعی طراحان این سناریو 
خواستار آن هســتند تا از وضعیت 
بحرانی فعلی به نفع خود منافعی را 
کسب کنند. ورود روسیه به پرونده 
لبنــان و حمایت اخیــر والدیمیر 
پوتین از حاکمیت این کشــور در 
گفت وگوی تلفنی بــا حریری هم 
برگ دیگری از ســهم خواهی ها به 
شمار می رود. به همین دلیل است 
که می گوییم تاریخ سیاسی لبنان 
پر از حوادث و تحوالتی است که به 
علت نبوِد تــوازن داخلی و خارجی 
در ســاختار این کشــور، بر قانون 
اساســی مقدم اســت و وضعیت 
 بیروت را تا بــه این حــد بحرانی 

کرده است. 

تاکید نخست وزیر موقت لبنان بر شروع فروپاشی سیاسی در سایه خأل قدرت؛

جنگ توازن در بیروت
اگر نبود توافق ها تکرار 

شود، دولت جدید براساس 
قانون اساسی تا زمان 

نامعلومی بر لبنان حکومت 
خواهد کرد و هر یک از 
طرفین تالش می کنند 

بیشترین برگ برنده که 
در این مرحله به آنها کمک 

می کند را تصاحب کنند

آمریکایی ها مدعی شده اند 
ارتش لبنان در حال 

تاثیرپذیری از بحران مالی، 
اقتصادی و معیشتی است 

و به همین دلیل انسجام 
آن به خطر افتاده و حتی 

احتمال فروپاشی در ارتش 
و شکل گیری یک کودتای 

همه جانبه وجود دارد

سخنگوی نیروهای مسلح چاد دیروز،  سه شنبه از مرگ ادریس دبی،  رئیس جمهور این کشور که برای ششمین 
بار پیروز این کرسی شده بود، خبر داد. به گزارش روســیاالیوم، ارتش از انحالل پارلمان و کابینه خبر داده و اعالم 
کرد برای 1۸ ماه شورای انتقالی نظامی کشور را اداره خواهد کرد. این شــورا قول داده مقدمات انتخابات جدید را 
هر چه سریعتر فراهم کند. ارتش چاد اعالم کرده شــورای انتقالی نظامی به رهبری محمد کاکا پسر دبی برای اداره 
قدرت تشکیل شده اســت. همچنین تمامی مرزهای زمینی و هوایی این کشور 
تا اطالع ثانوی بسته شد. شــبکه العربیه نیز به نقل از منابع رسانه ای چاد گزارش 
داد، جســد دبی به صورت محرمانه به پایتخت منتقل و بعد خبر کشته شدنش 
رسانه ای شــد. مرگ رئیس جمهور چاد در حالی اعالم شــده که نتایج انتخابات 
 نشــان داده بود، ادریس دبی، رئیس جمهور کهنه کار این کشــور برای ششمین 

دوره پیروز شده است.

وزیر کشور پاکستان اعالم کرد، پس از آنکه افراطی ها 11 پلیس ربوده شده را آزاد کردند، دولت با آنها وارد گفتگو شده 
است. به گزارش رویترز، اعتراضات اسالم گرایان در پاکستان علیه توهین به مقدسات از سوی دولت فرانسه بوده و در 
جریان این اعتراضات، چهار افسر پلیس کشته و 11 تن دیگر ربوده شدند. در واکنش به درخواست اعتصاب سراسری 
از سوی تحریک لبیک پاکستان و گروه های منشعب آن، بســیاری از مغازه ها، بازارها و فروشگاه های بزرگ به همراه 
سرویس های حمل ونقل عمومی در شهرهای بزرگ پاکستان تعطیل شدند. افسران 
پلیس ربوده شده در جریان درگیری ها در مقابل مقر این جنبش اسالم گرا در الهور 
ربوده شده بودند که آزاد شدند. تصاویر این افسران پلس در حالیکه سرها، دست ها و 
پاهایشان به شدت باندپیچی شده بود در رسانه های اجتماعی از سوی ربایندگانشان 
منتشر شد. نورالحق قادری، وزیر امور مذاهب پاکستان به پارلمان این کشور گفت: 

دو دور مذاکره انجام شده و دیگری انجام می شود. 

اسالم آباد با اسالم گرایان وارد گفت وگو شدرئیس جمهور چاد کشته شد

ســخنگوی پنتاگون اعالم کرد، روســیه در حال 
حاضر در مقایســه با ســال ۲۰1۴ میالدی یعنی اوج 
تنش ها میان مســکو و کی یف، نیروهای بیشتری در 
امتداد مرزش با اوکراین مستقر کرده است. به گزارش 
اســپوتنیک، جان کربــی، در کنفرانســی خبری به 
خبرنگاران گفت: بدون شــک این بزرگ ترین بسیج 
نیرویی است که ما از سال ۲۰1۴ میالدی تاکنون شاهد 
آن بوده ایم. بسیج نظامی روسیه در سال ۲۰1۴ میالدی 
منجر به نقض تمامیت ارضی و حاکمیت اوکراین شد. 
در حال حاضر نمی توانم برای شــما توصیف کنم که 
بسیج کنونی نیروهای روسی چقدر بزرگ تر است اما 
قطعا این بسیج نیرو بزرگ تر از آنچه در سال ۲۰1۴ رخ 
داد، محسوب می شــود. وی تایید کرد که وزارت دفاع 
آمریکا بســیج کنونی نیروهای روسیه را بسیار فراتر و 
بزرگ تر از آنچه در سال ۲۰1۴ میالدی رخ داد، می داند 

اما از ارائه میزان و مقیاس دقیق این بسیج نیرو امتناع 
کرد. جوزپ بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
اوایل روز دوشــنبه تاکید کرد که بیــش از 1۵۰ هزار 
نیروی روسی در مرزهای اوکراین و در کریمه مستقر 
شده اند. کربی اظهار داشت: بدون شک همه ما ادعای 
روسیه دال بر اینکه این بسیج نظامی اش تماما آموزشی 

است را شنیده ایم. 

سیاستمداران اپوزیسیون میانمار می گویند، به رغم 
شکست های اولیه، گروه های پراکنده در تالش برای تامین 
ســالح های بهتر، تقویت تاکتیک ها، به اشتراک گذاری 
اطالعات و دریافت آموزش از ســمت دیگــر گروه  های 
مسلح قومی موجود در میانمار هستند. به گزارش رویترز، 
موئه ساو عو، سخنگوی یک کمیته از قانونگذاران برکنار 
شده میانماری که اقدام به تشکیل یک دولت وحدت ملی 
رقیب کرده اند گفت: تعدادی واحدهای کوچک دفاعی 
در سراسر کشور، از جمله در محله ها، روستاها و مناطق 
شــکل گرفته اند. او گفت: همزمان ما در حال هماهنگی 
با سازمان های مســلح قومی در خصوص تشکیل یک 
نیروی دفاعی مناسب هستیم. حتی با وجود عقب نشینی 
شبه نظامیان از شــهر کاله، دیگر گروه ها در دیگر نقاط 
ســر بر آورده اند. اقدامات خرابکارانه همچون آتش زدن 
ســاختمانهای اداری و حمالت به ساختمانهای تجاری 

مرتبط با ارتش در شهرهای یانگون و مانداالی که دو شهر 
بزرگ میانمار هســتند، رخ داده اند. در میان گروه های 
جدید، گروه موســوم به ارتش فدرال آیه یاروادی چند 
روز پیش ورودش به پایگاه اکثریــت قومی بامار را اعالم 
کرد. مرات تهو آئونگ، سخنگوی این گروه گفت: انقالب 
مسلحانه تنها راه بازگشت قدرت به مردم است. او اطالعاتی 

درباره مکان یا اندازه قوای این گروه فاش نکرد.

پنتاگون: حضور نظامی روسیه در نزدیکی اوکراین گسترده تر از ۲۰۱۴ استتشکیل هسته های مقاومت محلی برای مقابله با ارتش در میانمار
خبرخبر


