
اروپا خواستار اجماع سازی
فرامرز اصغری

همزم��ان با اعالم نتایج انتخابات آمریکا، تغییراتی در 
رویکرد کش��ورهای اروپایی در قب��ال آمریکا صورت 
گرفت بگونه ای که بسیاری از دولتهای غربی از جمله 
آلمان و فرانس��ه ب��ه حمایت از بای��دن نامزد مدعی 
پیروزی در انتخابات پرداختند.  نکته جدید در رفتار 
اروپاییها آن است که آنها سکوت خود را شکسته و از 
طرح جدید برای همکاری با آمریکا گفته اند چنانکه 
فرانس��ه و آلمان اعالم کردند ک��ه با همکاری رئیس 
جمهور منتخب آمری��کا در برابر چالش های ایران در 
سطح منطقه مقابله خواهند کرد. این رفتار اروپایی ها 
از یک منظر جدید می نماید و آن اینکه در س��الهای 
اخیر اروپایی ها از رویکرد واحد با آمریکا سخن نگفته 
بودند و اقداماتشان را به صورت یک جانبه صورت می 
دادند. این عملکرد اروپایی ها نشانگر یک راهبرد جدید 
در سیاس��ت های آنهاس��ت و آن اینکه اروپا به دنبال 
اجرای سیاس��ت اجماع س��ازی اس��ت. اروپا که توان 
سیاس��ی و اقتصادی برای یک تصمیمات مستقل را 
ندارد به دنبال اجرای سیاست اجماع سازی است تا به 
واسطه آن بتواند سیاست های جهانی خود را پیگیری 
نماید. این رویکرد نشان می دهد که سیاست اروپا در 
آینده با رویکرد اجماعی علیه روس��یه، ایران و چین 
اجرا خواهد ش��د در حالی ک��ه در ظاهر اروپا بر اصل 
مذاکره و رویکرد تعاملی تاکید دارد اما در عمل ابعاد 
جدیدی سیاست های انحصارطلبانه را در نظر دارد که 
نتیج��ه آن تغییر رویکرد اروپ��ا از اجماع علیه ترامپ 

رویکرد به اجماع با اروپا علیه سایر کشورهاست. 

گزارشیادداشت
دموکرات ه��ا در حالی تالش دارند تا خود و نامزدش��ان را 

کانون دیپلماسی  معرفی نمایند که معرفی نمایند که 
یکی از نامزد های انتخابات ۲۰۲۰ مجلس سنا آمریکا گفته 
سیاس��ت خارجی »جو بایدن« به طور کل��ی و به ویژه در 

قبال روسیه جنگ طلبانه تر خواهد بود.
»ایب��را طاهر« یکی از نامزد ه��ای انتخابات ۲۰۲۰ مجلس 
س��نا آمریکا گفت، »جو بای��دن« رئیس جمهور منتخب از 
دید رس��انه های آمریکایی، به طور کلی سیاس��ت خارجی 

جنگ طلبانه تری اتخاذ خواهد کرد.
ایب��را طاهر ک��ه عضو حزب س��بز مترقی در آمریکاس��ت 
درباره سیاس��ت خارجی که بایدن احتم��االً در دولت خود 
اتخاذ خواهد کرد گفت: »برای من روش��ن اس��ت که دولت 
دموکرات ها در سیاست خارجی خود به طور کلی و مخصوصاً 
در قبال روسیه جنگ طلبانه تر خواهند بود.«وی در خصوص 
این ادعا به موضع تند حزب دموکرات آمریکا در رویداد های 
مرتبط با اوکراین در سال ۲۰۱۴ و همچنین ادعا ی آنها در 
خصوص دخالت روس��یه در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا، اشاره 
کرد.روابط میان روسیه و آمریکا بعد از سال ۲۰۱۴ به دلیل 
تحریم هایی که واش��نگتن علیه مس��کو به بهانه دخالت در 

امور اوکراین اعمال کرد، وخیم شده است.
بع��د از نیز آمری��کا با این اته��ام که روس��یه در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری س��ال ۲۰۱۶ این کش��ور مداخله کرده، 
تحریم هایی را علیه این کشور اعمال و آنان را تشدید کرد.

این در حالی است که روسیه هر گونه مداخله در اوکراین و 
در سیستم سیاسی آمریکا را بار ها انکار کرده است.

این رویک��رد جنگ طلبان��ه در حالی مطرح می ش��ود که 
همزمان ب��ا اعالم خبر طرح ترامپ ب��رای خروج نیروهای 
آمریکایی از افغانس��تان، یک روزنامه آمریکایی در گزارشی 
ضمن انتقاد از تصمیم »دونالد ترامپ« برای عقب نش��ینی 
کامل از افغانس��تان نوش��ت که جمهوری اسالمی ایران از 
خ��روج کامل آمری��کا از افغانس��تان نف��ع می برد.روزنامه 

آمریکایی وال اس��تریت ژورنال در گزارش��ی از تصمیمات 
اخی��ر »دونالد ترام��پ« رئیس جمهور آمری��کا در روزهای 
پایانی دوران ریاس��ت جمهوری وی انتقاد و ابراز امیدواری 
کرد که تصمیم لحظ��ه آخری ترامپ برای خروج نظامیان 
آمریکایی از افغانس��تان عملی نشود.در مقدمه این گزارش 
درباره این تصمیم نوش��ته شده است که بر کسی پوشیده 
نیس��ت ک��ه ترامپ قص��د دارد تا کریس��مس و در صورت 
عدم ام��کان تا ۲۰ ژانویه )اول بهم��ن و زمان تحویل کاخ 
ریاس��ت جمهوری به جو بایدن(، خروج نظامیان آمریکایی 

از افغانس��تان و احتماالً کشورهای دیگر تحت ریاست خود 
انج��ام گیرد.ترامپ بر این باور اس��ت که خ��روج نظامیان 
آمریکایی از افغانستان و کش��ورهای دیگر، بخش ناتمامی 
از وع��ده انتخابات��ی ۲۰۱۶ وی ب��رای توق��ف »جنگ های 
بی پایان« اس��ت و وی از مش��اورانی که برخی اوقات مانع 

تالش های وی شده اند، دلزده است.
آنطور که در این گزارش توضیح داده ش��ده اس��ت، ترامپ 
در ص��دد اس��ت ظرف چند هفته، دو ه��زار و ۵۰۰ نظامی 
آمریکای��ی را از افغانس��تان خارج کند که اگ��ر این فرایند 

به صورت ش��تابزده انجام گی��رد، موجب تضعیف نیروهای 
افغانس��تان می ش��ود. الزم ب��ه ذک��ر اس��ت در دوره اوباما 
توافقنامه امنیتی واش��نگتن –کابل در س��ال ۲۰۱۴ برای 
استمرار ۱۰ س��ال حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان 
بس��ته شد. همچنین ستولتنبرگ دبیرکل ناتو که از بایدن 
حمای��ت کرده بع��د از گزارش ها درباره قص��د ترامپ برای 
خروج س��ریع نیروهای آمریکایی از افغانستان، هشدار داد 
این اتحاد نظامی ممکن اس��ت به دلی��ل خروج زودهنگام 
نیروهای��ش از این کش��ور مجب��ور به پرداخ��ت هزینه ای 
س��نگین ش��ود. مجموع این تحرکات در حالی صورت می 
گیرد ک��ه در عرصه داخلی آمریکا منابع خبری از کش��ف 
۲۶۰۰ رأی شمرده نشده در ایالت جورجیا پس از بازشماری 
آرای ای��ن ایالت خبر داده اند.پای��گاه خبری AJC گزارش 
داده به حس��اب آوردن این آرا می توانست اندکی اختالف 
»دونال��د ترامپ« با »رقیبش جو بای��دن« در این ایالت را 
کاهش دهد. طبق برآورد س��ی ان ان ج��و بایدن با اختالف 
ح��دود ۱۴۰۰۰ رأی در این ایالت، ترامپ را شکس��ت داد.

پایگاه AJC گزارش داده به حساب آوردن این ۲۶۰۰ رأی 
می توانست ۸۰۰ برگه رأی از اختالف ترامپ را با بایدن کم 
کن��د. ۱۶۴۳ رأی متعلق به ترام��پ و ۸۶۵ رأی متعلق به 

جو بایدن بوده است.
در این می��ان به دنبال افزایش فش��ارها ب��ر دولت دونالد 
ترام��پ، تی��م انتقالی ج��و بایدن اع��الم ک��رد، نهادهای 
اطالعاتی آمریکا درباره مس��ائل امنی��ت ملی، یک گزارش 
در اختی��ار این نام��زد انتخابات ریاس��ت جمه��وری قرار 
می دهند.تی��م انتقالی بایدن در بیانیه ای اعالم کرد، »س��ه 
ش��نبه ۱۷ نوامبر در ویلمینگتون )ایالت( دالِور، جو بایدن 
رئیس جمهور منتخب درباره مس��ائل امنیت ملی )توس��ط 
نهادهای اطالعاتی آمریکا( ی��ک گزارش توجیهی دریافت 
خواه��د کرد«. بنا بر اعالم این تیم، »کاماال هریس« معاون 

جو بایدن هم در این نشست حضور خواهد داشت.

واکنش انصاراهلل به تحریم تسلیحاتی سعودی
رئیس هی��أت ملی مذاکره کنن��ده دولت نجات ملی یمن و س��خنگوی 
انصاراهلل از قصد آلمان برای تمدید تحریم تس��لیحاتی ریاض اس��تقبال 
کرد و خواس��تار اتخاذ موضعی مشابه توسط دیگر کشورها شد. »محمد 
عبدالس��الم« اقدام برخی کشورها برای توقف فروش سالح به عربستان 
سعودی را ستود.وی گفت: از کشورهایی که تصمیم به توقف فروش سالح 
به نظام سعودی )قاتل کودکان یمن( گرفته اند، قدردانی می کنیم. عبدالسالم 
از سایر کشورها نیز خواست به عنوان کمترین حد موضع انسانی در قبال حمالت 
وحشیانه ائتالف سعودی، موضعی مشابه اتخاذ کنند.آنگال مرکل صدراعظم آلمان 
در م��ارس ۲۰۱۸ برای اولین بار هرگونه فروش س��الح ب��ه طرف های درگیر در 
جنگ یمن را ممنوع اعالم کرد. تحریم تسلیحاتی دولت سعودی در آلمان در ۳۱ 

دسامبر پایان می یابد و بار دیگر سخن ها از تمدید دوباره آن در میان است.

ولید المعلم به پیروزی سوریه اعتقاد راسخ داشت
مشاور سیاسی و رس��انه ای رئیس جمهور سوریه درگذشت وزیر خارجه 
این کشور را ضایعه ای برای همه جهان عرب توصیف کرد و گفت که ولید 
المعلم تاکید داشت که سازش رژیم های عربی هرگز روی محور مقاومت 
تاثیر نخواهد گذاشت. »بثینه شعبان« در گفت وگو با شبکه »المیادین« 
گفت: »ولید المعلم  به پیروزی س��وریه با وجود داش��تن دشمنان بسیار، 
اعتقاد راس��خی داشت.« شعبان با اشاره به صبوری و پایداری مرحوم المعلم 
در راس دستگاه دیپلماسی سوریه گفت: »او موجب شد سوریه بتواند در برابر همه 
کشورهای دنیا ایستادگی کند.« شعبان با تاکید بر اهتمام المعلم به ایجاد بهترین 
روابط میان س��وریه و کشورهای عربی گفت: »درگذشت او نه تنها ضایعه ای برای 
س��وریه بلکه برای جهان عرب است.«او تاکید کرد:» المعلم نیز تاکید می کرد که 

سازشگران هرگز روی محور مقاومت تاثیری نخواهنذ گذاشت.«

هشدار کیسینجر به بایدن درباره چین
وزیر خارجه دهه هفتاد میالدی آمریکا در مراس��م افتتاحیه  یک مجمع 
اقتصادی به نامزد دموکرات انتخابات آمریکا که بر اساس گزارش رسانه ها 
برنده  شده، توصیه هایی کرد. »هنری کیسینجر« به »جو بایدن« نامزد 
دموکرات انتخابات آمریکا توصیه کرد که باید به س��رعت  در پی احیای 
روابط با چین باش��د. کیس��ینجر در پیام خود به بایدن هش��دار داده که 
در ص��ورت عدم احیای روابط با چین، خطر درگی��ری نظامی بین آمریکا و 
چین وجود دارد.کیس��ینجر همچنین افزود، در صورت عدم وجود برخی اقدامات 
مش��ترک، جه��ان با یک فاجعه قابل قی��اس با جنگ جهان��ی اول مواجه خواهد 
ش��د.این سیاستمدار سرشناس آمریکایی پیشتر نیز گفته بود  شکل گیری جنگ 
سرد جدید میان آمریکا و چین او را به طور فزاینده ای نگران کرده و پیشرفت های 

فناوری را که موجب تغییر چشم انداز ژئوپولیتیک شده اند با آن مرتبط دانست.

در میانه بحران پسا انتخابات آمریکا مطرح شد

سیاست خارجی جنگ طلبانه  بایدن  

www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatroozفرادید چهار شنبه  28 آبان 1399  شماره 5453    

BRILIANCE

 *** 

معارضان سعودی در خارج خواستار شدند 

دعوت به سرنگونی آل سعود
معارضان س��عودی در خارج، نظام این کشور را غیرقابل اصالح خواندند و 

با صدور بیانیه ای خواستار ساقط کردن آن شدند.
فعاالن معارض س��عودی در خارج با انتش��ار بیانیه ای، نظام س��عودی را 
نظامی غیرقابل اصالح یا تجدید خواندند و خواس��تار سرنگونی آن شدند.
بر اس��اس گزارش »عربی ۲۱«، در این بیانیه آمده، تمام مشکالت کنونی 
عربس��تان س��عودی در نتیجه سیاس��ت های نظام کنونی است، این نظام  
اقدام به »قتل وحشیانه« در تمام مناطق کشور کرده، در گسترش روحیه 
نژادپرستی میان اهالی مناطق مختلف سهیم بوده و از تفاوت های فرقه ای 

و مذهبی در کشور به فجیع ترین شکل ممکن سوءاستفاده کرده است.
معارضان سعودی افزودند، نظام سعودی از زمان تأسیس عمدا سیاست به انزوا 
راندن منطقه ای را دنبال کرده و این نظام در دوره »سلمان بن عبدالعزیز« شاه 
کنونی و »محمد بن سلمان« ولی عهد منحرف  تر و بدتر شده است، کسانی که 
کشور را در سخت ترین آزمایش ها و پیچیده ترین مشکالت در سطح منطقه ای 
و بین المللی قرار داده اند.در ادامه این بیانیه ذکر ش��ده، سیاست بن سلمان و 
پدرش ادامه سیاست حاکمان آل سعود است و هرگونه دعوتی برای چینش 
جدید نظام س��عودی از طریق تبرئ��ه »محمد بن نایف« یا تبلیغ »احمد بن 

عبدالعزیز«، پاسخی به تمایالت سرویس های اطالعاتی خارجی است.

معارضان سعودی تأکید کردند، باید از نظام سعودی به صورت کامل خالص 
ش��د و امیدی به این نظام که مش��روعیت خود را از دست داده نیست.آنها 
افزودند، ملت خود یک نظام سیاسی آزاد بهتر از نظام آل سعود بنا خواهند 
نهاد تا از طرف خارج بویژه رژیم صهیونیستی حمایت نشود.  بیانیه مذکور 

را بیست و دو معارض و شخصیت حقوق و دانشگاهی امضا کرده اند.
این اقدام در حالی صورت می گیرد که س��عودی همچنان تحت حمایت 
آمریکا به کش��تار مردم یمن ادامه می ده��د چنانکه رئیس جمهور آمریکا 
در اقدامی بر خالف رأی نهادهای امدادرس��انی بین المللی قصد دارد گروه 

انصاراهلل را در فهرست سازمان های اصطالحاً تروریستی قرار دهد.
یک رس��انه آمریکایی به نقل از منابع آگاه گزارش داده »دونالد ترامپ«، 
رئیس جمه��ور آمریکا قبل از کنار رفت��ن از قدرت در ژانویه ۲۰۲۱، گروه 
انصاراهلل یمن را در فهرس��ت س��ازمان های اصطالحاً »تروریس��تی« قرار 
می دهد.چن��د منب��ع دیپلماتی��ک در گفت وگو با مجله »فارن پالیس��ی« 
گفته اند دولت ترامپ آماده اس��ت قبل از ژانوی��ه ۲۰۲۱ حوثی های یمن 

)انصاراهلل( را در فهرست سازمان های تروریستی قرار دهد.
مناب��ع دیپلماتیک گفته اند این اقدام ممکن اس��ت موج��ب ایجاد اخالل 
در کمک رس��انی های بین المللی به یمن ش��ده و تالش های تحت رهبری 
س��ازمان ملل برای برقراری صلح میان انصاراهلل و دولت مس��تعفی یمن را 
متوقف کند.  س��ازمان ملل متحد و سازمان های امدادرسان بین المللی در 
ماه های گذش��ته تالش کرده اند دولت ترامپ را از قرار دادن نام انصاراهلل 

در فهرست سازمان های اصطالحاً تروریستی منصرف کنند.

س��ازمان های تندروی رژیم صهیونیستی در پیامی به 
"امی��ر اوحانا" وزیر ام��ور داخلی این رژیم، خواس��تار 
تبدیل محوطه های ش��رقی »مس��جد االقصی« به یک 

»مدرسه دینی یهودی« شدند.
مرکز اطالع رسانی فلسطین اعالم کرد که سازمان های 
تن��دروی صهیونیس��تی در پیام��ی ب��ه اوحان��ا وزیر 
ام��ور داخلی این رژیم اش��غالگر تقاض��ا کردند که به 
شهرک نشینان صهیونیست اجازه داده شود، در جریان 
تعرض به مس��جداالقصی، در محوطه های ش��رقی این 
مس��جد اقدام به تاسیس مدرس��ه یهودی و فراگیری 

آموزه ه��ای »تلمودی« کنند. اش��غالگران صهیونیس��ت اینگونه تالش 
می کنند تا این بخش از مس��جد االقصی را به یک مدرسه دائمی برای 
صهیونیس��تها تبدیل کنند.رژیم صهیونیس��تی به هر شیوه ای به دنبال 
تقس��یم زمانی و مکانی مس��جداالقصی بین مسلمانان و یهودیان است 
که هدف اصلی از این اقدام، س��یطره تدریجی و در نهایت تسلط کامل 
بر مس��جد االقصی و تخریب آن به منظور س��اخت معبد کذایی یهود 

است.
این رژیم در همین راس��تا بیش��تر دروازه های مسجداالقصی را به روی 
مس��لمانان بسته و روزانه به شهرک نش��ینان اشغالگر اجازه می دهد که 
آزادانه وارد این مسجد شده و آموزه های تلمودی را در داخل آن بجای 
بیاورند.تعرض شهرک نش��ینان صهیونیس��ت به مسجداالقصی با وجود 
شیوع گسترده »ویروس کرونا« در اراضی اشغالی نه تنها متوقف نشده 
بلکه گسترده تر نیز ش��ده و بعضا اعضای تندروی »کنست« )پارلمان( 
رژیم صهیونیس��تی هم شهرک نش��ینان را در تعرض به قبله نخس��ت 

مسلمانان همراهی می کنند.
مراجع دینی اس��المی در قدس اش��غالی تاکنون بارها نس��بت به اهداف 

شوم دشمن صهیونیستی برای سیطره بر مسجداالقصی 
هش��دار داده اند.ده ها نفر از شهرک نشینان صهیونیست 
دیروز با پش��تیبانی نظامیان رژیم اشغالگر اسرائیل، به 

صورت غیرقانونی وارد محوطه »مسجداالقصی« شدند.
در این میان عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسالمی 
فلس��طین با تأکید بر گزینه مقاوم��ت، گفت که باید 
کمیته مل��ی مبارزاتی ب��رای مقابله با صهیونیس��تها 
تشکیل شود.»انور أبو طه« عضو دفتر سیاسی جنبش 
جهاد اس��المی فلس��طین تأکید کرد ک��ه گروههای 
فلسطینی باید برای مقابله با صهیونیستها، با یکدیگر 

مصالحه کنند.
خبرگزاری »سما « فلسطین به نقل از ابوطه گزارش داد، این مصالحه 
و مش��ارکت ملی باید به صورت عینی و شفاف باشد و منافع عالی ملی 
فلسطین را مد نظر قرار دهد.وی تأکید کرد که باید با اتحاد و مقاومت، 
با طرح صلح تحمیلی آمریکا موس��وم به معامله قرن و سایر خطرهایی 
مقابله کرد که مردم فلس��طین را از هر سمتی احاطه کرده است. خبر 
دیگ��ر آنکه منابع خبری گزارش دادند که در پی یک انفجار در جنوب 
فلس��طین اشغالی دو تن کشته و دو تن دیگر مجروح شده اند. از سوی 
دیگر األزهر مصر با صدور بیانیه ای موافقت رژیم صهیونیستی با ساخت 
۱۲۵۷ واحد صهیونیست نش��ین در نزدیکی ش��هر قدس با هدف تغییر 
بافت جمعیتی آن را محکوم کرد. األزهر مصر در بیانیه ای ضمن محکوم 
کردن موافقت تل آویو با ساخت واحدهای صهیونیست نشین جدید در 
ش��هر قدس اش��غالی خواس��تار اتخاذ موضع قاطع جامعه جهانی برای 
مقابله با این تجاوزات صهیونیس��ت ها شد.نماینده فراکسیون وابسته به 
حماس خبر داد که امارات منازلی را در بخش قدیمی قدس خریداری 

می کند تا آن را به شهرکهای صهیونیست نشین تبدیل کند.

در چارچوب نابودی مقدسات اسالمی صورت می گیرد

تبدیل محوطه مسجداالقصی به مدرسه یهودی 


