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هم زمان با شروع روند محاکمه به اتهام فساد؛
نتانیاهو اعالم بی گناهی کرد! 

نخست وزیر رژیم صهیونیســتی در آغاز 
پروســه محاکمه خود به اتهامات فساد تاکید 
کرد، اتهامات علیه او ســاختگی هســتند اما 
او مثل کوه می ایســتد. این اولیــن محاکمه 
کیفری نخســت وزیر رژیم صهیونیستی در 
حین خدمت است. به گزارش سایت روزنامه 
فرامنطقه ای القدس العربی، بنیامین نتانیاهو، 
نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی در میان 
گروهی از وزیران حزب راســت گرای لیکود 
خطاب به افکار عمومی در مقابل دوربین های 
تلویزیون در ســالن دادگاه قبل از قرار گرفتن 
در برابــر کمیته ای متشــکل از ســه قاضی 
سخنرانی کرد. نتانیاهو، آویخای مندلبلیت، 
دادســتان کل اســرائیل را به توطئه چینی با 
طرف هایی که نامشــان را نگفت، متهم کرد 
که قصد دارند او را ســاقط کنند و به حکومت 
راســت گراها خاتمه دهنــد. نتانیاهو درباره 
اتهامات رشوه، نقض اعتماد عمومی یا خیانت 
در امانت و کالهبرداری گفــت، از همان ابتدا 
در این تحقیقات خدشــه وارد شد و اتهامات 
سرهم بندی شده و ســاختگی مطرح شدند. 
نتانیاهو به هنــگام ورود بــه دادگاه در بیت 
المقدس ضمــن رد اتهامــات وارده گفت که 
این پرونده ســازی ها علیه او با هدف سرنگون 
کردنش بــه هر طریق ممکن صــورت گرفته 
است. نخست وزیر ۷۰ ساله اسرائیل درخواست 
مخالفان برای کناره گیــری از قدرت در زمان 
رسیدگی به پرونده اش را رد کرده است. دادگاه 
نتانیاهو در حالی تشکیل می شود که یک هفته 
پیش دولت وحدت فراگیر به رهبری او کارش 
را آغاز کرد. دولت جدید اشغالگر روز یکشنبه 
اولین جلسه خود را در حالی آغاز کرد که چهار 
ساعت بعد نتانیاهو مقابل دادگاه قرار گرفت تا 
نخستین نخست وزیر اسرائیل باشد که پایش 
به دادگاه کشیده شده اســت. وی اضافه کرد، 
اتهامات حمله ظالمانه ای از سوی رسانه های 
چپ گرا و رقیبان سیاسی با هدف پایان پیشینه 
ویژه او در دروه های نخســت وزیری هستند. 
نتانیاهو این کمپین مطرح شــده علیه خود را 

تالشی برای کودتا توصیف کرد.

 او به خبرنگاران افزود: من به عنوان نخست 
وزیر شما اینجا هســتم و مثل کوه می ایستم 
و ســرم را باال می گیــرم. نخســت وزیر رژیم 
صهیونیســتی همچنین متعهد شد اتهامات 
را باطل کند و بــه رهبری اســرائیل در دوره 
مسئولیت کنونی خود ادامه دهد. وی خطاب به 
اسرائیلی ها تاکید کرد: به کمک شما و خداوند 
به خدمت و رهبری دولت اســرائیل در تعامل 
با پرونده های مهم ادامــه خواهم داد و تالش 
می کنم، اقتصاد را بهبود  بخشم و به وظایفم از 
جمله حمایت از امنیت اسرائیل عمل خواهم 
کرد. این در حالی است که ده ها تن از طرفداران 
و مخالفان نتانیاهو در اطراف دادگاه که شاهد 
حضور نیروهای امنیتی بود، تظاهرات کردند. 
نتانیاهو به عنوان رهبر حزب دســت راستی 
لیکود، تاکنون طوالنی ترین دوران نخســت 
وزیری اسرائیل را برعهده داشــته است. او از 
سال ۲۰۰۹ تاکنون نخســت وزیر بوده است. 
او ســه پرونده قضایی دارد که به پرونده های 
۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ معروف هســتند و در 
این سه پرونده با اتهامات رشوه، کاله برداری و 
نقض اعتماد عمومی روبرو است. به عنوان مثال 
او متهم شده که در مقابل دریافت هدایایی از 
تجار بانفوذ به نفع آنها اقداماتی انجام داده یا در 
ازای پوشــش خبری مثبت، به توسعه انتشار 
روزنامه اســرائیلی یدیعوت آحارونوت کمک 
کرده است. نخست وزیر رژیم صهیونیستی ۱۲ 
بار درخصوص این پرونده ها به بازجویان پلیس 
پاسخ داده و عالوه بر موارد مذکور، پرونده فساد 
مالی همســرش نیز در حال رسیدگی است. 
بسیاری از کارشناســان حقوقی و قضایی، با 
توجه به اینکه موارد اتهام نتانیاهو بسیار زیاد و 
حجم پرونده فساد مالی وی دارای پیچیدگی 
است، معتقدند که بررســی و برگزاری دادگاه 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی تا صدور رأی 
نهایی احتماالً ۲ یا ۳ سال به طول انجامد. این 
در حالیســت که برخی از مخالفان سیاسی و 
رقبای او در کنست خواهان رسیدگی فوری به 

پرونده های او هستند. 

جهاننما

در سال گذشته میالدی )۲۰۱۹( شاهد آن بودیم که ماه ها تظاهرات اعتراضی از 
ســوی هزاران معترض هنگ کنگی در اقصی نقاط این قطِب اقتصادِی شرق آسیا به 
وقوع پیوست که از همان اول مشخص بود ایاالت متحده در پس آن قرار گرفته است. 
همان هنگام که چین از طریق کانال های پنهانش به آمریکا پیغام داده بود که از شلوغ 
کردن این جغرافیای مهِم اقتصادی دست بردارد اما نه تنها این وضعیت آرام نشد، بلکه 
شاهد به اهتزاز در آمدن پرچم آمریکا در هنگ کنگ بودیم. آمریکا و در رأس آن سازمان 
سیا، در محیط و حوزه نفوِذ سنتی چین و در جایی که رسماً از سال ۱۹۹۷ از استعمار 
بریتانیا درآمد و به پکن واگذار شد، دست به پیاده سازی سناریویی زده که حاال چین را 
به جایی رسانده که قانون جدید علیه معترضان وضع می کند. بر اساس آخرین تحوالت، 
دولت چین برای آنکه بتواند اعتراضات در هنگ کنگ را به نوعی کاهش دهد و جو این 
جغرافیا را به نفع خود هدایت کند، دست به وضع قوانین جدید امنیتی زده است که 
پس از اعالم این قوانین اعتراضات در هنگ کنگ مجدداً شعله ور شد. بر اساس قانون 
جدید امنیتی، چین می تواند راه اندازی آژانس های اطالعاتی دولتی در هنگ کنگ 
را شــروع کند و از منظر مخالفان، پکن در نظر دارد تا بدنه قانون گذاری هنگ کنگ 

یعنی شورای قانون گذاری را با این اقدام دور بزند. این در حالیست که ایاالت متحده 
خصوصاً وزیر خارجه )مایک پمپئو( و مشاور امنیت ملی کاخ سفید )رابرت اوبرایان( 
اقدام جدید دولت چین در هنگ کنگ را سناریوی جدید برای ضربه به استقالل این 
منطقه خوانده است. در مقابل جان لی، مسئول امنیت هنگ کنگ در بیانیه ای اعالم 
کرده که تروریسم در حال رشد در این دولت شهر است و فعالیت هایی که برای امنیت 
ملی مخرب به شمار می روند، نظیر استقالل هنگ کنگ شایع تر شده اند. رد و بدل این 
پاسخ ها و اظهارات به خوبی نشان می دهد که جنگ سرد دیگری در این منطقه به وقوع 
پیوسته که ادامه آنرا باید در تایوان مشــاهده کرد. آمریکا به خوبی می داند که چین، 
حساسیت بسیار زیادی بر روی تایوان دارد و از این منظر شاهد آن هستیم که بسیاری از 
معترضان هنگ کنگی که تحت تعقیب قرار می گیرند، به تایوان عزیمت می کنند. این 
دقیقاً همان سناریویی است که ایاالت متحده از طریق آن می تواند هزاران نفر از عناصر 
کلیدی اش که  هنگ کنگ  را به این روز انداخته اند،  به تایوان روانه کند و حتی در این 
کشور سازماندهی مجددی علیه پکن در هنگ کنگ به راه بیندازد. اینکه کدام طرف 
برنده نزاع در هنگ کنگ خواهند شد، موضوعی است که پاسخ آن فعاًل در ابهام است اما 

اوضاع و احوال به خوبی نشان می دهد که چین از وضعیت هنگ کنگ نگران بوده و به 
همین دلیل قانون امنیتی جدید را وضع کرده است. اقدامی که می تواند دایره خشونت 
را گسترده کند و از سوی دیگر برای ایاالت متحده هم هزینه هایی را دربرخواهد داشت. 
بنابراین هر دو جغرافیا طی روزها و هفته های آینده به میدان نبرد پکن و واشــنگتن 
تبدیل خواهد شد که این موضوع می تواند به نوعی یک تالفی جویی در وضعیتی باشد 

که اقتصاد ایاالت متحده حال و روز خوبی ندارد.

پکن - واشنگتن: نبرد  در هنگ کنگ و تایوان
رویداد

 شماره   524   /    سه شنبه 6  خرداد   1399  / 3 شوال 1441  /  26  مه   2020

فرشاد گلزاری

 دعوای چین و آمریکا بر ســر منشأ 
کرونا و تبعات آن تمامی ندارد و ترامپ در 
حال تنگ تر کردن حلقه محاصره پکن 
در این خصوص است. این روند تا حدی 
رو به افزایش بوده و دولت چین را مورد 
هدف قرار داده که ما شاهد درگیری پکن 
و واشنگتن بر سر حمایت یا قطع حمایت 

از سازمان بهداشــت جهانی طی روزها 
و هفته های اخیر بودیم؛ به گونه ای که 
حملة ایاالت متحده به چین همچنان به 
قوت ادامه دارد و از سوی دیگر چین هم 
لبخندهای مشکوک تحویل کاخ سفید 
می دهد. آمریکایی ها اصوالً تهاجمی تر از 
چین وارد میدان می شوند که این هجوم 
را می توان در سخنان ترامپ و هم قطاران 
وی به صورت کامالً مشهود مشاهده کرد. 
به عنوان مثال رابرت اوبراین، مشــاور 
امنیت ملی کاخ سفید اخیراً چین را متهم 

کرد که از زمان آغاز شیوع ویروس کرونا 
در ووهان در نوامبر گذشته، از این فاجعه 
با خبر بوده ولی به ســازمان بهداشت 
جهانی دروغ گفته و مانع از دسترســی 
کارشناســان بین المللی به اطالعات 

مربوط به این همه گیری شده است. 
او در مصاحبه با شــبکه ان.بی.سی 
اعالم کرد که پنهان کاری آنها در رابطه 
با این ویــروس هماننــد چرنوبیل در 
تاریخ ثبت خواهد شد و ما طی ۱۰ یا ۱۵ 
سال آینده شاهد خواهیم بود که کسی 

گزارشی ویژه از آن منتشر خواهد کرد. 
هر چند این مدل از اظهارات قبال ً توسط 
ترامپ و ســایر وزرا یا مقامات ایاالت 
متحده بارها و بارها مطرح شده اما اینکه 
دیده می  شود مشاور امنیت ملی آمریکا 
به میدان آمده و مستقیماً چین را مورد 
هدف قرار می  دهد، نشــان دهنده آن 
است که دیوار های تقابل میان دو طرف 
باالتر از گذشــته رفته و حاال شاهد فاز 
جدید تنش میان دو غول اقتصادی دنیا 

خواهیم بود. 

بر اساس آمار و داده های منتشر شده 
تاکنون بیشتر از ۹۷ هزار نفر در آمریکا 
جانشان را به خاطر ابتال به ویروس کرونا 
از دست داده اند و همین موضوع باعث 
شده ترامپ و تیمش مورد بازخواست 
قرار بگیرند و سوءمدیریت در بحث مهار 
کرونا را به  موضوع دیگری تبدیل کنند 
که در مرکزیت آن چین قرار دارد. اینکه 
دیده می شود ترامپ و در پشت سر آن 
سایر مقامات ایاالت متحده و خصوصاً 
نماینده دائم آمریکا در ســازمان ملل و 
شــورای امنیت چین را به بدترین وجه 
ممکن زیر فشارهای خود قرار داده اند 
و اهمال کاری این کشور را دلیل مرگ 
بسیاری از شهروندان آمریکایی می دانند، 
موضوع جدیدی اســت که بخشــی از 
آن ریشــه در داخل آمریــکا دارد. ما به 
خوبی می دانیم که حدود پنج ماه دیگر 
)۱۳ آبان( انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰۲۰ آمریکا اســت و ترامپ از حاال به 
دنبال آن است تا بتواند به هر ترتیبی که 
شده، چهار سال دیگر در کاخ سفید باقی 
بماند اما بسیاری بر این عقیده هستند 
که او تمام وضعیت و مشکالت فعلی را به 
چین منتسب می کند. ترامپ در میان 
طرفدارانش که اساساً یک ُمشت عوام 
از نوِع پوپولیســم و حتی شعارگراهای 
افراطی هستند، به خوبی توانسته این 
مفهوم کــه »کرونا توســط چین وارد 

آمریکا شده است« را نهادینه کند. 
او توانسته یک مشت ناسیونالیست 
که عمالً  با جهانی شدن مخالف هستند 
را به جایی برســاند کــه در مخالفت با 
قرنطینه تمام دســتورات و مقررات را 
نقض کنند و در حمایت از احکام او مبنی 
بر بازگشایی اقتصاد و کسب و کارها به 
خیابان ها بریزند. این همان ترامپ است 
که حاال پیاده نظامش را علیه پکن بسیج 
کرده و از سوی دیگر اطرافیانش در کاخ 

سفید را علیه این کشور شورانده  و حاال به 
تماشای فاز جدید تقابلش با »شی جین 
پینگ« نشسته است. اینکه وانگ یی، 
وزیر خارجه چین روز یکشــنبه ۲۳ مه 
در یک ویدیوکنفرانس مطبوعاتی اعالم 
می کند دولت آمریکا بــا دروغ پردازی 
درباره ویروس کرونا، در حال وارد کردن 
مناسبات دو کشور به دور تازه ای از جنگ 
سرد اســت به خوبی نشان می دهد که 
چینی ها هم به دنبال تقابل با کاخ سفید 
هســتند، اما ســناریوی خود را آشکار 
نمی کنند. وزیر خارجــه چین معتقد 
است نیروهای سیاسی خاصی در آمریکا، 
مناسبات دو کشور را تخریب می کنند 
و طرفین را به ســوی یک جنگ جدید 
سوق می دهند. او از »ویروس سیاسی« 
به جای ویروس کرونا نام برد که داللت 
بر اقدام های اخیر آمریــکا دارد. بدین 
ترتیب هر چه به سمت انتخابات ۲۰۲۰ 
آمریکا پیش می رویــم، تقابل میان دو 
طرف افزایش پیدا خواهد کرد؛ چراکه 
روز گذشته )دوشــنبه( کوین هاست، 
مشاور اقتصادی ارشد کاخ سفید اعالم 
کرده  که بیکاری در آمریکا در آســتانه 
انتخابات ۲۰۲۰ دورقمی خواهد شد و 

افزایش پیدا می کند! 

نگاهی به تنش جدید چین و آمریکا بر سر تبعات کرونا  

زمینه سازی جنگ سرد 
اینکه دیده می  شود مشاور 

امنیت ملی آمریکا به 
میدان آمده و مستقیمًا 
چین را مورد هدف قرار 
می  دهد، نشان می دهد 

که دیوار های تقابل میان 
دو طرف باالتر از گذشته 

رفته و حاال شاهد فاز 
جدید تنش میان دو غول 

اقتصادی دنیا خواهیم بود 

شاهزاده سعودی بسمه دختر سعود بن عبدالعزیز آل سعود ابراز امیدواری کرده بود که در ماه رمضان، پس از گذشت بیش از 
یک سال از ربودن و بازداشتش به اتهام تالش برای فرار از عربستان، از زندان آزاد شود اما پسر عمویش، محمد بن سلمان، ولیعهد 
سعودی درخواست وی را نشــنیده گرفت. به گزارش رویترز، شاهزاده بسمه دختر سعود بن عبدالعزیز آل سعود پس از ۱۳ ماه 
بازداشت، سکوتش را شکست و در توییتر خبر بازداشتش را فاش کرد. او از عمویش سلمان 
بن عبدالعزیز، پادشاه سعودی و پسر عمویش محمد درخواست کرد تا وی را آزاد کنند، زیرا 
پادشاه سعودی همه ساله در ماه مبارک رمضان برخی از زندانیان را عفو می کرد. بسمه در 
رشته توییت هایی نوشت: من از عمو و پسرعموی خود می خواهم که وضعیت من را بازبینی و 
مرا آزاد کنند زیرا من مرتکب هیچ اشتباهی نشده ام و وضعیت سالمتی ام بسیار وخیم است. 

منابع محلی به خبرنگار سانا اعالم کردند: گروهی از مزدوران ترکیه دست به ارتکاب جنایات جدیدی زده و تعدادی از مزارع گندم 
و جو واقع در تل تمر و ابو راسین در حسکه را آتش زدند. به گزارش خبرگزاری سوریه )سانا(، جنایات مزدوران ترکیه علیه شهروندان 
و امالک آنها همچنان ادامه دارند. خبرنگار سانا تاکید کرد: به دلیل آب و هوای حسکه و شدت باد، دامنه این آتش زیاد شد و ۲۰ 
هکتار را سوخت و تاکنون این آتش خاموش نشده است. گسترش دامنه درگیری در میان 
افراد مسلح وابسته به ترکیه موجب هالکت و زخمی ده ها تن از آنها شد. این درگیری ها به 
دلیل تقسیم بندی مناطق و امالک شهروندانی که تحت اشغال آنها قرار گرفته اتفاق افتاده 
است. حضور اشغالگران ترکیه و مزدوران آن در شهر حسکه ادامه دارد و ده ها تن از روستای 

تل حلف در شمال غرب حسکه را ربوده اند.

افراد مسلح مورد حمایت ترکیه، مزارع گندم سوریه را آتش زدندبن سلمان همچنان از آزادی دخترعمویش امتناع می کند! 

هزاران معتــرض در آلمان به خیابان هــا آمدند تا به 
وضع هولناک پناهجویان به ویژه در جزایر یونان اعتراض 
کنند. آن ها خواســتار تخلیه اقامتگاه هایی شــدند که 
شیوع بیماری کرونا می تواند به یک فاجعه انسانی برای 
ساکنان آن تبدیل شــود. به گزارش دویچه وله، هزاران 
آلمانی با خواســت تخلیه اقامتگاه های لبریز از پناهجو 
در یونان و مراکز نگهــداری از پناهجویــان در خارج از 
مرزهای اروپا به خیابان ها رفتنــد. در این تظاهرات که 
به مناســبت روز جنبش اروپایی پلی بر دریا برگزار شد، 
تظاهرکنندگان خواســتار برچیده شدن اقامتگاه هایی 
شدند که پشت مرزهای اروپا پناهجویان را در بحران کرونا 
در شرایطی غیرانسانی در خود جای داده اند. در ۳۸ شهر 
آلمان حرکت های اعتراضــی گوناگونی در همین رابطه 
شکل گرفت؛ از درســت کردن زنجیره انسانی تا تجمع و 
سخنرانی. شعار تظاهرکنندگان در روز یکشنبه در برلین 

این بود: »هیچکس را پشــت در نگذارید«. در این روز در 
هفت شــهر دیگر اروپا نیز حرکت های مشــابهی شکل 
گرفت. همه اقدامات اعتراضی به شــکلی مسالمت آمیز 
و با رعایت پروتکل های بهداشتی دوران کرونا انجام شد. 
سخنگوی جنبش پلی بر دریا گفته است که در بسیاری 
از شهرهای آلمان از جمله کلن، بن، فرانکفورت، هانوفر و 

الیپزیگ صدها تن به خیابان ها رفتند. 

سازمان  ملل در گزارشی از فعالیت و مأموریت محرمانه 
نیروهای غربی در منطقه ســاحل لیبی پرده برداشت. به 
نوشته روزنامه القدس العربی، کارشناسان سازمان  ملل 
در یک گزارش محرمانه فاش کردند که یک نیروی غربی 
در حال اجرای مأموریت محرمانه در ساحل لیبی است. 
در این گزارش آمده است که دست کم ۲۰ فرد از استرالیا، 
فرانســه، آفریقای جنوبی، انگلیس، آمریکا و مالت برای 
حمایت از خلیفه حفتــر، فرمانده نیروهای موســوم به 
ارتش ملی لیبی در این مأموریت حضور دارند. طبق این 
گزارش، صحبت هایی درباره این نیروها مطرح شده مبنی 
بر اینکه احتمال داده می شود مأموریت آنها متوقف کردن 
کشتی های پشتیبانی ترکیه در مسیر طرابلس و رهگیری 
پشتیبانی های تسلیحاتی در مســیر تحویل به مخالفان 
باشــد. ســازمان  ملل در این گزارش فعالیت مزدوران 
خارجی در لیبی را ثبت و تأکید کرده است که ممنوعیت 

کنونی ورود تسلیحات به لیبی چندین بار نقض شده است 
و سالح از مکان های مختلف ازجمله ترکیه وارد این کشور 
می شود. طبق این گزارش، در تابستان ۲۰۱۹ شش فروند 
بالگرد نظامی از آفریقای جنوبــی و دو قایق نظامی نیز از 
مالت به لیبی قاچاق شده اند. در گزارش محرمانه سازمان 
ملل همچنین اسامی شماری از شرکت ها ذکر شده است 

که مقر آنها در امارات قرار دارد.

تظاهرات آلمانی ها در اعتراض به وضعیت هولناک پناهجویانمأموریت محرمانه نیروهای غربی در ساحل لیبی

خبرخبر


