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روزنامه بوستون گلوب ]آمريكا[

قصور پلیس در تیراندازی تگزاس
اســتیون مک کرا، مدیر بخش امنیت عمومی تگزاس در 
گفت وگو با رســانه های آمریکایی اعتراف کرد نیروهای 
پلیس اعزام شده به مدرسه  ابتدایی راب که محل تیراندازی 
مرگبار اخیر بوده، در عملیات خود اهمال کرده اند. به گفته 
او، 19افسر پلیس در محل حضور داشته اند، اما با یک ساعت 
تأخیر، حمله به مدرســه را آغاز کرده و فرد مهاجم را از پا 

درآورده اند.

پس لرزه هــای جنــگ اوکراین 
برای اقتصاد جهانی، اختالف نظر 
واشنگتن و پکن بر سر تحریم  های 
غرب علیه روسیه و تشدید یارگیری آمریکا علیه 
چین در آســیا حکایت از آن دارد که دوطرف در 
آستانه یک تابستان داغ سیاسی هستند؛ تابستانی 
که طی آن تصمیمات اجتناب ناپذیر واشــنگتن 
و پکن در آســتانه برگزاری انتخابات میان دوره 
آمریکا و بیستمین کنگره حزب کمونیست چین، 

می تواند زمینه تشدید تنش ها را فراهم آورد.
در این میان، ســفر جو بایدن به منطقه آســیا با 
هدف ایجاد ائتالفی از کشــورهای آسیای شرقی 
علیه چین و کنار گذاشتن سیاست قدیمی »ابهام 
راهبردی« آمریکا در قبال تایــوان، اجرای طرح 
تجسس دریایی توسط »گروه چهار« به درخواست 
آمریکا برای زیرنظر گرفتن تحرکات دریایی چین 
و در نهایت سخنان آنتونی بلینکن درباره راهبرد 
آمریکا در مواجهه با چین، خبر از احتمال عمیق تر 
شدن شــکاف ها در رابطه میان2قدرت اقتصادی 
بزرگ جهان می دهد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه 
آمریکا روز پنجشــنبه اعالم کــرد باوجود حمله 
روسیه به اوکراین، آمریکا همچنان معتقد است که 
چین بزرگ ترین رقیــب آمریکا و متحدانش باقی 
می ماند و دولت بایدن قصد دارد محیطی راهبردی 
اطراف این قدرت آســیایی ایجاد کند تا اقدامات 
خصومت آمیز آن را محدودتر ســازد. بلینکن در 
سخنرانی خود گفت که چین تنها کشوری است 
که قصد تغییر دادن نظم جهانی مورد تأیید آمریکا 
را داشــته و همزمان توان اقتصادی، دیپلماتیک، 
نظامی و فناورانه برای انجام این کار را دارد. بلینکن 
در عین حال تأکید کرد آمریکا به دنبال جنگ سرد 
جدید نیســت و نمی خواهد دومین اقتصاد بزرگ 

جهان را به انزوا بکشاند.

افشای بخش هایی از یک راهبرد محرمانه
روزنامه نیویورک تایمز نوشته که این نخستین باری 
اســت که رویکرد دولت بایدن در قبال چین در 
جلسه ای عمومی بازگو می شود. سخنان بلینکن 
در دانشگاه جورج واشــنگتن، براساس راهبردی 
محرمانه و مفصل  در قبال چین مطرح شــده که 
پاییز سال گذشته تدوین شد. مقامات آمریکایی 
اعتراف کرده اند که چندین دهه تعامل مستقیم 
تجاری و دیپلماتیک برای وادار کردن چین برای 
تبعیت از قوانین، توافقنامه هــا و نهاد های تحت 
هدایت آمریکا با شکست مواجه شــده؛ از این رو 
به گفته بلینکن، اکنون هدف اصلــی باید ایجاد 
ائتالفی برای محدودســازی قدرت جهانی چین 
و مهار اقدامات این کشور با کمک گرفتن از دیگر 

کشورهای جهان باشد.

همسویی پکن و مسکو پیش و پس از حمله روسیه 
به اوکراین، دشــواری های تعامل با پکن را برای 
مقامات آمریکایی و اروپایی آشــکار ساخته بود. 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه، 3هفته 
پیش از آغاز جنگ اوکراین، طی ســفر به پکن با 
همتای چینی خود دیدار کرد. نتیجه این دیدار، 
یک بیانیه  5هــزار کلمه ای بود کــه دوطرف در 
آن بر همکاری بدون محدودیت بــرای مقابله با 
ســازوکارهای اقتصادی و دیپلماتیکی که تحت 
نظارت آمریــکا و متحدانش ایجاد شــده، تأکید 
کردند. بلینکن در سخنرانی خود با اشاره به رویکرد 
پکن در قبال جنگ اوکراین هشدار داد که تالش 
چین برای دفــاع از جنگ روســیه در اوکراین و 
همچنین تامین حوزه نفوذ برای خود در اروپا باید 
برای همه در منطقه آســیای شرقی نگران کننده 
باشــد. او در عین حال تأکید کــرد آمریکا قصد 
سرنگونی حزب کمونیســت یا براندازی سیاسی 
چین را ندارد و آمریکا و چیــن به عنوان 2قدرت 
هسته ای با اقتصاد هایی درهم تنیده می توانند در 

زمینه هایی با یکدیگر همکاری هم داشته باشند.

جنگ سلطه
دولت دونالد ترامپ و دولت جو بایدن هر دو بر موانع 
کلیدی کــه در روابط آمریکا و چیــن وجود دارد، 
تأکید داشته اند و چین را تهدید کننده اصلی سلطه 
خود بر جهان اقتصاد و فنــاوری معرفی کرده اند. 
آمریکا نگران آن اســت که تلفیق اقتصاد آمریکا و 
متحدانش با چین، اهرم راهبردی قدرتمندی در 
اختیار پکن قرار دهد. همزمــان این نگرانی برای 
آمریکا وجود دارد که ثــروت هنگفتی که چین از 
تجارت با آمریکا به دست آورده به این کشور کمک 
کند تا ســلطه آمریکا بر اقتصاد و فناوری جهانی و 
همچنین سلطه نظامی بر منطقه شرق آسیا از بین 
برود. بلینکن در سخنرانی خود با اشاره به این موانع 

ادعا کرد پکن می خواهد خود را در رأس نوآوری و 
تولید جهانی قرار دهد و با افزایش وابستگی فناوری 
دیگر کشورها به خود، از این وابستگی برای تحمیل 
ترجیحات سیاســی اســتفاده کند؛ ادعایی که از 
سوی مقامات چینی رد شده است. مقامات چینی 
بیشترین بخش این ســخنرانی را بیان خطوط و 
مسیر کلی سیاست آمریکا برای مهار چین عنوان 
کرده اند؛ رویکردی مشابه سیاست آمریکا در قبال 
شوروی ســابق. وانگ ونبین، ســخنگوی وزارت 
خارجه چین در واکنش به سخنان بلینکن درباره 
تالش چین برای از بین بردن نظــام جهان، آن را 
تحریف حقیقت نامید و گفت چین همواره به عنوان 
مدافع نظم بین المللی مطرح بوده، هست و خواهد 
بود. او گفت: »آمریکا با انتشار اطالعات دروغ، درباره 
تهدید چین گزافه گویی می کند تا توسعه چین را 
محدود کند.« دیگر مقام های چینی هم نسبت به 
تأکید دولت بایدن بــر ایجاد اتحاد منطقه ای علیه 
چین و قابلیــت این رویکرد جهــت ایجاد چالش 
برای چین ابــراز نگرانی کرده انــد؛ اگرچه به نظر 
می آید چین با اتکا بر تبعات جنگ روسیه، برنامه ای 
هوشمندانه برای مداخله های آمریکا و متحدانش 

در شرق آسیا دارد.

سرپیچی از گروه 7
ســرپیچی چین از تحریم هایی که گروه 7علیه 
مســکو وضع کرده ، شــدت تنش در روابط میان 
آمریکا و چین را افزایش داده اســت. این تنش ها 
ممکن است در شــرایطی که جنگ اوکراین وارد 
چهارمین ماه خود شــده و دولت آمریکا به دنبال 
ایجاد راهبــردی جدید برای مهار چین اســت، 
بــه زودی وارد دور جدیدی شــوند. امــا جدا از 
لفاظی های سیاســی، آمریکا و چیــن به دالیل 
مختلفی در مقابل یکدیگر بسیار محتاطانه عمل 
می کنند. چین بهت زده از هجوم روسیه به اوکراین 

و سرسختی تحریم های غرب علیه روسیه درحال 
حاضر ترجیح داده تا در شرایط بحران اقتصادی 
کنونی، دسترســی خود بــه دالر و فناوری های 
حیاتی را حفظ کند. واشنگتن هم در تالش برای 
جلوگیری از تضعیف متحدانش به واسطه اقدامات 
یکجانبه و تشــدید تنش های تجاری با چین، از 
تحریم پکن خــودداری کرده و در تالش اســت 
تا فشــارهای تورمی را مهار کنــد. راهبرد موقت 
مسالمت آمیز دوطرف در قبال هم را حواشی جنگ 

اوکراین می تواند مختل کند.
تشدید جنگ میان اوکراین و روسیه و تداوم فشار 
اقتصادی آن بر جهان، در این میان یک مســئله 
کلیدی اســت. این احتمال وجود دارد که جنگ 
با تالش روسیه برای ایجاد کریدور زمینی جنوب 
اوکراین تداوم پیدا کند یا روســیه بخواهد برای 
برتری در میــز مذاکره، بر شــدت حمالت خود 
بیفزاید. در چنین شرایطی آمریکا مجبور می شود 
برای متوقف ســاختن روســیه دور جدیدی از 
تحریم ها را اعمال کند، اما هرچه جنگ دوام پیدا 
کند، احتمال ایجاد شکاف در ائتالف گروه 7برای 
تحریم روســیه افزایش خواهد یافت. هم اکنون 
ترکیبی از اختــالل چرخه تامیــن، تحریم های 
اقتصادی، تحریم های صادراتی کاالهای حیاتی 
و بی ثباتی کلــی ژئوپلیتیکی منجــر به افزایش 
قیمت غذا و سوخت شده اســت و آمریکا و اروپا 
طی 4دهه گذشته چنین سطحی از افزایش تورم 
را به چشم ندیده بودند. وقوع ناآرامی های سیاسی 
در کشورهای حاشــیه اروپا مانند تونس یا یمن، 
کشورهایی که ذخیره ای برای تامین غذا و سوخت 
مردم عصبانی خود ندارند هم وضعیت را وخیم تر 
خواهد ساخت. در این شرایط کشورهای خارج از 
ائتالف گروه 7اشتیاقی به سخنرانی های واشنگتن 
و بروکسل درباره »ایستادن در جای درست تاریخ« 
نخواهند داشت. قحطی و ناآرامی های سیاسی در 
نهایت می تواند دگرگونی های زیادی را در سیاست 
خارجی کشــورها ایجاد کند که به مذاق آمریکا 
خوش نخواهد آمد. پکن امــا از این روند به خوبی 
آگاه است و تبعات سیاســی قحطی را به خوبی 
می شناسد؛ از این رو طی 7سال گذشته مشغول 
جمع آوری نیمی از منابع غذایی جهان  برای مواجه 
شدن با لحظات حیاتی مشابه قحطی بوده که در 
تاریخ خود با آن مواجه شده است. پکن درحالی که 
فاصله خود را با جنگ اوکرایــن حفظ کرده، در 
انتظار لحظه ای است که فشارهای اقتصادی ائتالف 
گروه 7را در هم بشکند. در این وضعیت پکن خود 
را به عنوان میانجی وارد میدان ساخته و روایت خود 
را از نظم جهانی تقویت خواهد کرد. تا فرارسیدن 
این لحظه، پکن در برابر سیاست های آتی آمریکا 

واکنش نشان نخواهد داد.

تابستان داغ، پیش روی چین و آمریکا
آشکارتر شدن سیاست های واشنگتن علیه پکن در پی موضع گیری های تازه رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا، خبر از آغاز 

فصلی پرتنش در روابط میان دوطرف می دهد

 ارتش لبنان 
فرسوده در میانه بحران

انتخابــات پارلمانی لبنان 2هفته قبل بــا حضور نه چندان 
پرشــور مردم این کشور برگزار شــد و فعال می توان بحران 
تشکیل پارلمان را تمام شده قلمداد کرد. اگرچه مردم حضور 
کمرنگی داشتند اما آنچه در تصاویر تلویزیونی و شبکه های 
اجتماعی پررنگ تر از همیشــه بود، حضور نیروهای ارتش 
لبنان بود که برای تامین امنیت انتخابات از 24ساعت قبل در 
حوزه های اخذ رأی مستقر شده بودند. بعد از مدت ها، مردم 
لبنان بار دیگر با سربازان و افسرانی روبه رو شدند که به نظر 
خسته تر از همیشه می آمدند. نیروهای ارتش لبنان تحت تأثیر 
سقوط اقتصاد این کشور، طی سال های اخیر درگیر مسائل 
متعدد معیشــتی بوده اند. گزارش  های متعــدد خبری از 
رســانه های لبنانی از تالش های ارتش برای درآمدزایی از 
راه های دیگری جز بودجه دولتی است. اجاره هلی کوپترهای 
ارتش برای مقاصد گردشگری، خبری بود که سال گذشته 

در این کشور سروصدای بسیار به پا کرد.
طی ســال های اخیر، اقتصاد لبنان در سایه ناکارآمدی نهاد 
دولت و تغییــرات متعدد دولت ها یکی پــس از دیگری، به 
یک اقتصاد ازهم گســیخته تبدیل شده است. پول ملی این 
کشور طی 3ســال اخیر، 90درصد از ارزش خود را از دست 
داده است. ابهام در آینده لبنان، بحران اقتصادی این کشور 
را تشدید کرده و شیب کاهش ارزش پول آن را افزایش داده 
اســت. هم اکنون، هر دالر آمریکا برابر با 35هزار و 600لیر 
لبنان است. این در حالی است که دالر همین 2هفته قبل، 
26هزار و 800لیر معامله می شد. وب سایت العربی الجدید 
نوشته است که با توجه به کاهش شــدید ارزش لیر لبنان، 
حقوق ماهانه نیروهای ارتــش تقریبا معادل 50دالر آمریکا 

)1.5میلیون تومان( شده است.

مردم لبنان طــی دهه ها، ارتش این کشــور را بــه دور از 
چند دســتگی های سیاســی این کشــور می دیدند. اما در 
سال2019، در جریان اعتراضات گسترده خیابانی این نیروها 
اغلب رودرروی مردم قرار گرفتند تا از نهاد دولت محافظت 
کنند. همین رویکرد، به ســرمایه اجتماعی ارتش لبنان در 
میان مردم این کشــور ضربه ســنگینی وارد کرد. ماه قبل، 
غرق شــدن یک قایق مملو از پناهجویان لبنانی در آب های 
مدیترانه باعث اعتراض های شــدید مردمی علیه نیروهای 
ارتش لبنان شد. این قایق توسط قاچاقچیان به سمت خاک 
اروپا هدایت می شد که با دخالت قایق ارتش لبنان، واژگون 
شد. در جریان این حادثه 11نفر جان خود را از دست دادند و 

بیش از 30نفر نجات پیدا کردند.
با این همه، نظامیان لبنان ســهمگین ترین ضربــه را از بحران 
اقتصادی این کشــور و تنگناهای معیشتی خورده اند. مجموع 
نیروهای امنیتی و نظامی لبنان شامل 120هزار نفر است که از 
این میان، 80هزار نفر در ارتش، 28هزار نفر در سازمان امنیت 
ملی، 8هزار نفر در سازمان امنیت عمومی و 4هزار نفر در پلیس 
فعالیت دارند. میانگین حقوق ماهانــه این نیروها پیش از آغاز 
بحران مالی لبنان در اواخر ســال2019 حدود 800دالر بوده 
است. به گزارش شــبکه تلویزیونی الجدید لبنان، حتی حقوق 
فرماندهان رده باالی ارتــش و ســازمان های امنیتی لبنانی، 
هم اکنون از مــرز 350 تا 400دالر در  مــاه )10 تا 12میلیون 

تومان( تجاوز نمی کند.
روزنامه العربی الجدید نوشته اســت که نیروهای ارتش لبنان 
اکنون برای امرار معاش به کار دوم و حتی ســوم رو آورده اند؛ 
موضوعی که با مخالفت فرماندهان ارتش روبه رو نشده، چراکه 
آنها توانایی تامین زندگی نیروهای خود را ندارند. شبکه الجدید 
نیز در گزارش خود آورده است: بدنه ارتش لبنان هم مانند سایر 
بخش های جامعه این کشور، بین 70 الی90درصد قدرت خرید 
خود را در جریان بحران های 3سال اخیر از دست داده است. این 
در حالی است که به گفته فرمانده ارتش لبنان، مشکالت این نیرو 
به کاهش قدرت خرید پرسنل نظامی و یا مسائلی از این دست 
محدود نمی شود؛ چراکه برای مثال، حتی کمک های غذایی و 
لجستیکی دولت به ارتش نیز برای نخستین بار طی سال های 

اخیر متوقف شده است.

آینده مبهم لبنان؛ آینده مبهم ارتش
لبنان طی دهه های اخیر، شــاهد تغییرات عمده سیاســی و 
تنش های عمیق میان احزاب و گروه های مذهبی خود بوده، اما 
همیشه ارتش به عنوان یکی از کلیدی ترین محورهای اتحاد و 
حفظ یکپارچگی این کشور در نظر گرفته می شده است. ارتش 
لبنان از همه گروه های مذهبی این کشور تشکیل شده و خطوط 
فرقه ای و مذهبی در آن همچنان کمرنگ مانده است. اما ادامه 
وضعیت فعلی اقتصادی، اگر ارتش لبنان را به سمت فروپاشی 
نبرد، قطعا به ســمت اضمحالل پیش خواهد برد. جوزف عون، 
فرمانده ارتش لبنان 2ماه قبل برای چندمین بار طی یک سال 
اخیر، از کشــورهای جهان برای کمک مالی به نظامیان لبنان 
درخواســت کمک کرد. خبرگزاری ملی لبنان به نقل از عون 
نوشــت: »ما در میانه یک مرحله بحرانی هستیم که هوشیاری 
بســیاری می طلبد.« او گفت که ارتش لبنان هم اکنون صرفا 

به خاطر وفاداری نیروهایش در حال انجام وظیفه است.
کشورهای چین، مصر، فرانسه و اردن تاکنون در چندین مرحله 
به ارتش لبنان کمک مالــی کرده اند. این کمک هــا اما هربار 
مقطعی بوده و نتوانسته مشکالت عمیق مالی نیروهای نظامی 
این کشور را برطرف کند. روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف سال 
گذشته همزمان با برگزاری کنفرانس پاریس برای کمک مالی 
به لبنان در گزارشی مدعی شد: ارتش لبنان دیگر حتی قادر به 
تامین گوشت برای سربازان خود نیست. در گزارش این روزنامه 
آمده اســت: بخش مهمی از کمک های مالی صورت گرفته به 
ارتش لبنان طی سال های گذشته غرق در شبکه فساد مالی این 

دستگاه شده و تأثیری در بهبود شرایط نداشته است.

 دیمیتری کولبا
وزیر خارجه اوکراین

روســيه بــه دنبــال باج گيــری از جهــان 
بــرای رفــع تحريم هاســت. تحریم هــا 
علیه روســیه هیــچ ارتباطی بــه بحران 
جهانــی غــذا نــدارد. تنهــا دلیــل بــرای 
کمبــود، افزایــش قیمت هــا و خطــر 
وقــوع قحطــی، ایــن اســت کــه ارتــش 
روسیه مانع از صادرات 22میلیون تن 
غالت از بنادر دریایی ما شــده اســت. 
از روسیه بخواهید تا به محاصره پایان 

دهد. )توییتر(

 ماریا زاخارووا
سخنگوی وزارت خارجه روسیه

اظهــارات غــرب در مــورد ممانعــت از 
خــروج کشــتی های خارجــی توســط 
روســیه در دریــای ســیاه بی اســاس 
اســت؛ زیرا مســکو هــر روز از ســاعت 
۸ صبــح تــا ۷ بعدازظهــر بــه وقــت 
مســکو کریدورهــای بشردوســتانه 
را بــاز می کنــد، امــا مقامــات اوکرایــن 
می کننــد.  خــودداری  همــکاری  از 
اوکراینی هــا مانــع خــروج کشــتی ها 
می شوند و عمال خدمه آنها را گروگان 

گرفته اند. )راشاتودی(

ترامپ: معلم ها را مسلح 
کنید

دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، طی 
سخنانی در اجالس ساالنه انجمن ملی اسلحه 
)NRA( آمریکا، خواستار استقرار افراد مسلح در 
مدارس و همچنین مسلح کردن معلمان برای 
حفاظت از جان کودکان شد. انجمن ملی اسلحه 
آمریکا قدیمی تریــن، بزرگ ترین و بانفوذترین 
گروه طرفدار مالکیت خصوصی اسلحه در این 

کشور به شمار می رود.
 ایــن انجمــن البــی گســترده ای در میــان 
سیاســتمداران آمریکایی دارد و همیشه مانع 
اصلی ممنوعیت حمل ســالح در این کشــور 
بوده است. این اجالس در شهر هیوستون ایالت 
تگزاس برگزار شــد؛ همان ایالتی که چند روز 
قبل صحنه یکی از خونین ترین تیراندازی های 
تاریخ آمریکا بود کــه در جریان آن، یک جوان 
18ســاله با حمله به یــک مدرســه ابتدایی 

19دانش آموز و 2معلم را به قتل رساند.

نقل قول  جهان نما

 خبر

کیوسک

گزارش

خیز آمریکا برای انزوای اقتصادی چین
چین در سال 2001با حمایت آمریکا به سازمان تجارت جهانی پیوست. پس از آن بود که رهبران 
چین تغییرات گسترده ای را در زمینه اقتصاد خود برنامه ریزی و اجرا کردند تا مسیر تجارت 
و سرمایه گذاری خارجی را باز کنند. دولت چین موفق شد این کشور را از یکی از فقیرترین 
کشــورهای جهان به بزرگ ترین قطب تولیدی جهان  تبدیل کرده و صدها میلیون انسان را 
وارد طبقه متوسط کند. اما از نظر آمریکا، چین نتوانست از این فرصت برای تبدیل شدن به 
یک دمکراسی با بازار آزاد به خوبی اســتفاده کند و طی دهه گذشته تحت رهبری شی جین 
پینگ، سلطه بیشتری بر بازارهای خود ایجاد کرده است؛ در حدی که اکنون جمهوریخواهان 
و دمکرات های آمریکایی بعضی از اعمال تجاری چین را به عنوان اصلی ترین عوامل تضعیف 
صنایع آمریکا نام می برند؛ از این رو آمریکا طی سفر بایدن به آسیا طرحی ابتکاری برای ایجاد 
محیطی اقتصادی در اطراف چین ارائه کرد که »چارچوب اقتصادی شرق آسیا« نامیده شده 
است. آمریکا و 13کشور آسیایی قرار است برسر استانداردهای جدید صنعتی این چارچوب 
با یکدیگر مذاکره کنند. کاخ سفید مدعی است این چارچوب به آمریکا و اقتصاد های آسیایی 
کمک می کند تا در حوزه هایی مثل زنجیره تأمیــن، تجارت دیجیتال، انرژی پاک، حمایت از 
کارگران و مبارزه با فساد همکاری نزدیک تری داشته باشند؛ اگرچه این طرح از مشوق هایی 

مانند کاهش تعرفه ها یا فراهم کردن دسترسی بیشتر به بازار های آمریکا برخوردار نیست.
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