
رزمایش هشداری 

فرامرز اصغری 

ارتش چین ک��ه اخیرا بر لزوم تقوی��ت توان نظامی 
و دفاع��ی اش تاکید کرده بود قص��د دارد در آب راه 
مورد مناقشه و دریای جنوبی چین رزمایش نظامی 
برگ��زار کن��د. حال این س��وال مطرح می ش��ود که 
چرا چنین رویکردی از س��وی چی��ن صورت گرفته 
اس��ت؟  تحوالتی در حری��م اقلیمی چین در جریان 
اس��ت که با این سیاس��ت مغایرت دارند. در اقدامی 
تحری��م آمیز جنگنده های تایوان ب��ا ادعای  به ورود 
هواپیماهای نظامی چین به حریم هوایی این کشور، 
بر فراز آب های دریای جنوبی چین به پرواز درآمدند. 
ای��ن اقدام در حالی صورت گرفت که آمریکا بارها به 
حمای��ت از تایوان علیه چین پرداخته اس��ت. ارتش 
آمریکا اعالم کرد که ناو گروه دریایی تئودور روزولت 
و سه کشتی جنگی وارد آب راه تنگه تایوان و دریای 
جنوبی چین ش��ده است.  در همین حال انگلیس و 
آلم��ان نیز از تحرکات نظامی در حریم دریایی چین 
خبر داده اند. نکته قابل توجه آنکه بایدن و تیم نظامی 
وی نیز در حالی تازه بر مس��ند قدرت رسیده اند که 
خواستار اتحاد ژاپن و کره جنوبی علیه کره شمالی و 
چین شده اند. مجموع این تحوالت یک پیام را برای 
چین دارد و آن اینکه سیاست های ضد چینی آمریکا 
ب��ا رفتن ترامپ نی��ز پایان نیافته و این اس��تراتژی 
بنیادین آمریکاست این رزمایش را می توان پیام عدم 
کوتاه آمدن چین در برابر آمریکا دانست و این اصل 
ک��ه برای پکن، ترامپ و بایدن تفاوتی ندارد و حفظ 

حریم مرزهایش اولویت آن است. 

گزارشیادداشت

بای��دن و دموکرات ه��ات در حالی کنگره و کاخ س��فید را 
به دس��ت آورده اند که در چارچوب قدرت هوشمند به رخ 
سنت های گذشته به جای رویکرد تعاملی با سایر جریان ها 
در عرص��ه داخلی ب��ه انحصار ق��درت روی آورده اند و در 
عرصه سیاس��ت خارجی به رغم ادع��ای رویکرد تعاملی به 

سلطه گری و یک جانبه گرایی می پردازند. 
سیاس��ت های بایدن و دموکرات ها نش��ان می دهد که آنها 
در عرصه داخلی و خارجی با بهره گیری از قدرت هوش��مند 
) نظامی و سیاس��ی(نوعی دیکتاتوری و یک جانبه گرایی را 
اج��را می کنند. در عرصه داخل��ی هر چند که اعتراض های 
مردمی به ساختار حاکم امری حقیقی و چالشی برای ساختار 
آمریکاس��ت اما دموکرات ها برانند از یک سو از قوای نظامی 
و امنیتی برای س��رکوب مخالفان به بهانه مقابله با آش��وب 

اس��تفاده می کنند و در بعد سیاس��ی نیز در کنگره با ادعای 
مقابل��ه با ترامپ به دنبال تثبیت قدرت یک جانبه هس��تند. 
دموکرات ها و بایدن به بهانه مقابله با ترامپ به دنبال حاشیه 
نشین کردن و حتی حدف جمهوریخواهان هستند .در عرصه 
سیاسی خارجی نیز بایدن و دموکرات ها همان سیاست یک 
جابنه گرایی با ادعای اجماع سازی را در قالب قدرت هوشمند 
در پیش گرفته اند که محور ان را وادار سازی سایر کشورها به 
اجرای سیاست های آمریکاست. رفتارهای اخیر آمریکا علیه 
ونزوئال، روس��یه، چین، ایران و حتی انفجارها و ناآرامی های 
اخیر در غرب آس��یا را در این چارچوب می توان دانست که 
مجموعا با ابزارهای سیاس��ی نظیر دعوت از مخالفات مادورو 
و تایوان در مراس��م تحیلف و یا حمایت از مخالفان روسیه و 
اص��رار بر ادامه فش��ارها بر ای��ران و... و در حوزه  نظامی غیر 

مستقیم نظیر بهره گیری از مولفه هایی همچون تروریست ها 
در س��وریه و ع��راق و... ص��ورت می گیرد. نم��ود عینی این 
سیاس��ت ها را در رفتاره��ای بایدن می توان مش��اهده کرد 
چنانکه بای��دن رئیس جمهور آمریکا ضمن ابراز تردید درباره 
احتمال حمایت مورد نیاز در سنای این کشور برای استیضاح 
دونالد ترامپ اعالم کرد، جلسه محاکمه استیضاح باید برگزار 
شود. رئیس جمهور سابق ایاالت متحده پس از جنجال هایی 
که بعد از انتخابات اخیر آمریکا به راه انداخت،  دفتری را در 
فلوریدا به امید بازگشت مجدد به سیاست افتتاح کرد. مجلس 
نمایندگان آمریکا بندهای استیضاح رئیس جمهور سابق این 

کشور را تحویل مجلس سنا داد.
در حوزه سیاس��ت خارجی نیز رئیس جمهور آمریکا با طرح 
ادعاهای اثبات نش��ده علیه روس��یه گفت که واش��نگتن از 
رفتارهای مس��کو بسیار نگران است.الکس��ی ناوالنی چهره 
غربگرای مخالف دولت روس��یه اس��ت که اواخر ماه گذشته 
به محض ورود به فرودگاه مس��کو از آلمان بازداش��ت شده 
اس��ت.  بعد دیگر اقدامات آمریکا را در حوزه چین می توان 
مش��اهده کرد چنانکه  جنگنده های تای��وان در واکنش به 
ورود هواپیماهای نظامی چین به حریم هوایی این کش��ور، 
بر فراز آب های دری��ای جنوبی چین به پرواز درآمدند. این 
اق��دام در حالی صورت گرفت که آمری��کا بارها به حمایت 
از تای��وان علی��ه چین پرداخته اس��ت. در واکن��ش به این 
رفتاره��ا ارتش چین قص��د دارد علی رغ��م تنش های اخیر 
ب��ا آمریکا بر س��ر تایوان، در آب راه مورد مناقش��ه و دریای 
جنوب��ی چین رزمایش نظامی برگزار کند.در ادامه تحرکات 
بحران س��از آمریکا ژن��رال کنت مک کنزی فرمانده س��تاد 
فرماندهی مرکزی آمریکا از س��ه پایگاه در غرب عربس��تان 
که برای اس��تفاده نیروهای آمریکای��ی مدنظر دارد، بازدید 
کرد. همزم��ان با این دیدار منابع خب��ری اعالم کردند که 
متح��د اصلی آمریکا یعنی انگلی��س، از ابتدای جنگ یمن، 
۱۵ میلیارد پوند س��الح به س��عودی ها فروخته است الزم 

به ذکر اس��ت بر اساس داده های شرکت اطالعاتی منبع باز 
موسوم به گروه اطالع رسانی جینز، میزان هزینه های دفاعی 
در جهان همچنان به روند رشد بی وقفه خود در هفته سال 
گذش��ته ادامه داده و در سال ۲۰۲۰ به رقم ۱.۹۳ تریلیون 

دالر رسید که باالترین میزان از سال ۲۰۱۰ است.
در همین حال تحرکات نظامی آمریکا در عراق نیز ادامه دارد 
چنانکه یکی از فرماندهان الحش��د العش��ائری، ورود و خروج 
نظامی��ان آمریکایی به و از ع��راق از طریق اربیل بدون اطالع 
بغ��داد را تایید کرد.بعد دیگر رفتار بحران س��از آمریکا را در 
سوریه می توان مشاهده کرد چنانکه همچنان تحرکات نظامی 
و البته سرقت نفت سوریه توسط آمریکا ادامه دارد. این رفتارها 
موجب اس��تمرار بحران امنیتی در سوریه شده است چنانکه 
منابع سوری گزارش دادند که در پی یک انفجار در استان رقه 

دست کم سه تن کشته و چند تن دیگر مجروح شدند. 
در حوزه فلسطین نیز سیاست بایدن همچنان به حمایت از 
رژیم صهیونیستی ادامه می دهد چنانکه احمد مجدالنی« 
وزیر توس��عه اجتماعی تش��کیالت خودگردان فلسطین و 
عضو کمیته اجرایی س��ازمان آزادی بخش فلس��طین، خبر 
داد که دولت »جو بای��دن« رئیس جمهور آمریکا پیامی به 

تشکیالت خودگردان ارسال کرده است.
مجموع ای��ن تحوالت در عرصه داخل��ی و خارجی آمریکا 
در حال��ی روی می ده��د که می ت��وان رد پای سایس��ت 
هوش��مندانه ادعایی بایدن و دموکرات ها را در آن مشاهده 
کرد. سیاس��تی که بر اس��اس نظامی گری و سیاسی کاری 
صورت می گیرد که در نهایت به یک اصل ختم می ش��ود 
و آن اینکه آنهابه دنبال سلطه گری یک جانبه در داخل و 
خارج هس��تند در حالی که در ظاهر از تعامل و دموکراسی 
می گویند. این رویکرد دیکتاتور مابانه خود س��ندی دیگر 
بر تزلزل در ساختار آمریکاست هر چند که در ظاهر تالش 
دارند تا دوران ترامپ را صرفا دوران این تزلزل نشان دهند 

و وضعیت بحرانی دولت بایدن را پنهان کنند. 

بلندی های جوالن به آغوش سوریه باز می گردد
نخست وزیر سوریه بر مقاومت ساکنان بلندی های اشغالی جوالن در برابر 
پروژه های رژیم صهیونیس��تی تاکید کرد. »حس��ین عرنوس« در جریان 
دیدار با یک هیأت از ساکنان بلندی های اشغالی جوالن این کشور تاکید 
کرد که ملت س��وریه و ساکنان این منطقه، به هویت سوری خود پایبند 
بوده و ذره ای از خاک کشورشان چشم پوشی نخواهند کرد.وی افزود: آنها 
در برابر پروژه های رژیم صهیونیس��تی ایس��تاده اند و همین ایستادگی باعث 
شکست جنگ تروریستی در سوریه شده است.عرنوس گفت: هدف از این جنگ، 
نابود کردن مسیر مقاومت بوده است. بازگشت مناطق اشغال شده سوریه به آغوش 
این کشور در سایه مقاومت سوریه، در آینده نزدیک محقق خواهد شد. همچنین 
در این دیدار س��اکنان منطقه جوالن اشغالی نس��خه ای از میثاق ملی مقاومت تا 

آزادی اراضی اشغالی سوریه را تقدیم نخست وزیر این کشور کردند.

استعفا نخست وزیر ایتالیا 
دفتر ریاست جمهوری ایتالیا گفت که نخست وزیر این کشور، استعفانامه 
خ��ود را ب��ه وی تقدیم کرده اس��ت. رس��انه های ایتالیایی از اس��تعفای 
»جوزپه کونته« در پی انتقادهای سرسام آور از نحوه مدیریت همه گیری 
»کووید۱۹« توس��ط او، خبر دادند.دفتر »سرجیو ماتاِرال« رئیس جمهور 
ایتالیا گفت که کونته اس��تعفانامه خود را به وی تقدیم کرده اس��ت.دفتر 
ریاست جمهوری ایتالیا اعالم کرد که ماتارال هم اکنون آماده است تا برای حل 
بحران سیاس��ی این کشور، جلسات مشورتی با سران احزاب سیاسی ایتالیا را آغاز 
کند. هفته گذش��ته، کونته موفق شد برای ماندن در قدرت با ۱۵۶ رأی مثبت در 
مقابل ۱۴۰ رأی منفی و ۱۶ رأی ممتنع از مجلس سنای ایتالیا رأی اعتماد بگیرد 
اما موفق نش��د رأی اکثریت قاطع ۱۶۱ س��ناتور را به دس��ت آورد و همین مسئله 

شرایط را برای پیشبرد برخی اقدامات قانونی خاص در پارلمان دشوار می کند.

پنهان کاری کرونایی رژیم صهیونیستی
وزیر جنگ پیش��ین رژیم صهیونیس��تی با پرده برداشتن از مخفی کاری 
وزارت بهداش��ت ای��ن رژی��م درب��اره آمار ابتال ب��ه کرون��ا، گفت صدها 
صهیونیست بعد از دریافت دوز دوم واکسن به این ویروس مبتال شده اند.  
بعد از هش��دار ارتش رژیم صهیونیس��تی درباره احتم��ال ظهور کرونای 
اس��رائیلی در پی واکسیناسیون بی رویه و گس��ترده در فلسطین اشغالی، 
اکنون یک سیاس��تمدار ای��ن رژیم نیز از مخفی کاری وزارت بهداش��ت پرده 
برداشت. »آویگدور لیبرمن« وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی شامگاه دوشنبه 
گفت وزارت بهداشت این رژیم، این واقعیت که نرخ ابتال به ویروس »کووید۱۹« در 
فلسطین اشغالی بعد از تزریق دوز دوم واکسن، افزایش قابل توجهی داشته است.
لیبرمن گفت: »از صحبت هایم با یک منبع بسیار موثق در وزارت بهداشت دریافتم 

که اطالعات بسیار مهمی از افکار عمومی پنهان نگاه داشته شده است«.

سیاست  داخلی و خارجی بایدن و دموکرات ها آشکار شد

دیکتاتوری با ابزار قدرت هوشمند
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