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رهبران اروپا سرانجام بر سر بودجه 
بازسازی اقتصادی توافق کردند

رهبران اتحادیه اروپا پس از چهار شب مذاکره در 
بروکسل، بر سر یک بسته عظیم بازسازی اقتصادی 
برای ترمیم اثرات شیوع ویروس کرونا توافق کردند. 
به گزارش بی.بی.سی ۲۷ کشــور اتحادیه اروپا بر 
سر ارائه یک بســته کمک های مالی به ارزش ۷۵۰ 
میلیارد یورو )معادل ۸۵۷ میلیارد دالر( برای مقابله 
با تاثیرات اقتصادی این بیماری توافق کردند. هر چند 
هنوز جزئیات این توافق به بیرون درز نکرده است اما 
امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه گفت این 
یک روز تاریخی است. شارل میشل، رئیس شورای 
اروپا نیــز این توافق را لحظه ای مهــم در تاریخ این 
اتحادیه توصیف کرد. بر اساس سندی که خبرگزاری 
فرانسه مشاهده کرده است، یکی از بخش های اصلی 
این توافق، برنامه کمک مالی به ارزش ۳۹۰ میلیارد 
یورو به کشورهایی است که بر اثر شیوع شدید کرونا 
با آسیب فراوانی روبرو شدند. این مذاکرات در حالی 
برای چهار روز به طول انجامید که تنها برای دو شب 
برنامه ریزی شده بود. در ۲۰ سال گذشته این طوالنی 
ترین نشست اتحادیه اروپا به شمار می رود که چهار 
روز و حدود ۹۰ ســاعت به طول انجامید. مذاکرات 
سال ۲۰۰۰ در شهر نیس فرانســه، پنج روز طول 
کشید. کشورهای عضو اتحادیه بر سر این تصمیم به 
دو دسته تقسیم شده بودند: یک دسته کشورهایی 
که از کرونا به شدت خســارت دیده بودند و دیگری 
کشورهایی که نگران هزینه بازســازی اقتصادی 
بودند بسته پیشنهادی اورزوال فون درالین، رییس 
کمیسیون اروپایی شــامل کمک مالی و وام برای 
تمامی اعضای اتحادیه اروپاست. شیوع ویروس کرونا 
به اقتصاد تمامی ۲۷ کشور عضو اتحادیه آسیب فراوان 
زده در حالی که تعدادی از کشورهای جنوب اروپا 
حتی قبل از این بحران هم با مشکل بدهی خارجی 
مواجه بودند. فون درالین، خواستار اختصاص ۷۵۰ 
میلیارد یورو )معادل ۶۷۰ میلیارد دالر( به بازسازی 
اقتصادهای اروپایی آسیب دیده از بحران بی سابقه 
ویروس کرونا شده و طرح این پیشنهاد را لحظه ای 
تاریخی برای اروپا توصیف کرده بود. با افزودن ۷۵۰ 
میلیارد یورو به بودجه ۱.۱ تریلیون یورویی اتحادیه 
اروپا برای سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷، کمیسیون اروپا 
۱.۸۵ تریلیون یورو در اختیار خواهد داشت تا به گفته 
خانم فون درالین بتواند اقتصادهای ما را به تحرک 
مجدد در آورد و متضمن آن باشد که اروپا به پیش 
خواهد تاخت. با افزودن بسته اولیه نجات اقتصادی 
شامل ۵۴۰ میلیارد یورو، کل بودجه کمیسیون برای 

این دوره به ۲.۴ تریلیون یورو افزایش خواهد یافت. 
    

اعتصاب کارگران سراسر آمریکا 
علیه نژادپرستی اقتصادی

هزاران تن از کارگران در سراسر آمریکا از محل 
کارشان خارج شــدند تا به اعتراضات بپیوندند و از 
مقام ها و شــرکت ها بخواهند تا به نابرابر اقتصادی 
پایان دهنــد. به گــزارش اســپوتنیک، بیش از 
۵۰ اتحادیه تجاری و گروه های فعال یک ســری 
فعالیت های اعتراضــی از نیویورک تا لس آنجلس 
تحت عنوان اعتصاب برای جان سیاه پوستان مهم 
است به راه انداختند. مشــارکت کنندگان شامل 
رانندگان، کارمندان رســتوان های فســت فود، 
کارگران فروشــگاه ها و نیروهای خدمات رسان و 
همچنین کارکنان دیگر صنایع با درآمد پایین که 
در آنجا شمار جوامع رنگین پوست به طور نامتناسبی 
باالســت، بودند. به گفته ســازمان دهندگان این 
اعتراضات، دست کم ۲۰ هزار تن در ۱۶۰ شهر سراسر 
آمریکا به اعتراضات پیوستند. یک معترض که در 
فلوریدا در رســتوران های رنجیره ای کار می کند، 
گفت که به اعتراضات پیوسته است تا برای درآمدش 
مبارزه کند. او که از فعاالن جنبش مبارزه برای ۱۵ 
دالر است، گفت: من برای عدالت نژادی و اقتصادی 
مبارزه می کنم. نبش مبارزه برای ۱۵ دالر اعالم کرد، 
به دنبال افزایش حداقل دستمزدها در ایاالت متحده 
به ازای هر ساعت ۱۵ دالر است. این جنبش اعالم 
کرد، برگزارکننده اعتراضات در سراسر این کشور 
شامل اعتراضات ۱۵۰۰ نفری در سانفرانسیسکو 
است. معترضان شعارهای معروفی از جمله ما بیش 

از این ارزش داریم سر می دادند.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 چندی پیش روزنامه دیلی میل 
گزارشــی از نفوذ انجمن دوســتی 
مردم چین با کشــورهای خارجی 
منتشــر کرد که درون مایــة آن به 
نفوذ چین در بریتانیــا مربوط بود. 
تصاویری که این روزنامه منتشــر 
کرد نشــان می دهد »ژیرونگ هو« 
در ســاختار میانی و باالیی سیاسی 
بریتانیــا دارای جایگاهی بوده و در 
ســال ۲۰۱۹ با بوریس جانســون 
همچنین ترزا می و دیوید کامرون 
)دو نخست وزیر پیشــین بریتانیا( 
)در اکتبر ۲۰۱۹( دیدار داشته است. 
در ادامه این گزارش، عکس هایی از 
دیدار او با گوردون براون در ســال 
۲۰۱۶ و تونی بلر در ســال ۲۰۰۸ 
میالدی منتشر شده که هر دو نفر باز 
هم نخست وزیران بریتانیا به حساب 
می آمدند. بر اســاس گزارش دیلی 
میل، ژیرونگ هو اکنون مدیر انجمن 
دوســتی مردم چین با کشورهای 
خارجی است که براساس گزارش ها 
در کنترل حزب کمونیســت چین 
است. چهره های آکادمیک معتقدند 
که ماموریت او آماده سازی رهبران 
تجاری، سیاســی و رســانه ای در 
کشورهای سراسر جهان است. این 

مقام چینی همچنین در سال ۲۰۱۸ 
با دونالد ترامــپ، رئیس جمهوری 
آمریکا دیدار داشته است. او هشت 
ســال پیش از آن هم در شانگهای 
با جــورج بــوش، رئیس جمهوری 
پیشــین آمریکا مالقات داشت. بر 
اساس این داده ها به خوبی می توان 
فهمید کــه ژیرونگ هو، اگر افســر 
ســرویس اطالعاتی چین نباشــد، 
بدون تردید یکــی از عناصر مهم و 
دخیل در سیاســت خارجی چین 
به خصوص حــوزه اقتصاد و تجارت 
بین الملل به حســاب می آید. برای 
هدف قرار گرفتن او از سوی بریتانیا 
و ایــاالت متحده، همیــن موضوع 
که انجمن دوســتی مــردم چین با 
کشــورهای خارجی زیر نظر حزب 
کمونیســت چین اســت، کافی به 
نظر می رســد؛ چراکه حدود کمتر 
از یکماه پیش مایــک پمپئو، وزیر 
خارجه آمریکا اعالم کــرده بود که 
حزب کمونیســت چین بهداشت 
جهانــی و امنیت بین الملــل را به 
مخاطره انداخته است. شاید عده ای 
اعالم کننــد که دشــمنی ایاالت 
متحده با چین، چه ربطی به بریتانیا 
دارد؟ پاسخ این پرسش در چند نکته 
نهفته است. نخست اینکه بریتانیا و 
ایاالت متحده در عرصه سیاسی و تا 
حدود زیادی اقتصــادی با یکدیگر 
همسو و شریک هســتند. این دو را 

نمی توان از هم جدا دانست و بدون 
تردید واشــنگتن و لندن شــریک 
ســنتی یکدیگر به حساب می آیند. 
مساله دوم این اســت که بریتانیا و 
ایاالت متحده در زمان جنگ ســرد 
با هــم علیه شــوروی و به خصوص 
ک.گ.ب می جنگیدند. دنیا هیچگاه 
فراموش نمی کند که رئیس سرویس 
 )MI۶( اطالعات خارجــی بریتانیا
در زمان جنگ ســرد حدود دو دهه 
جاســوس شــوروی بوده است! به 
همین دلیل بریتانیا از کمونیست ها 
خاطره خوبی ندارد و همین حاال هم 
در حال نبرد و تقابل پنهان با مسکو 
است. مساله سوم که نشان می دهد 
چرا جدیداً بریتانیــا تا این حد علیه 
چین با آمریکا همســو شده است، 
مســتعمره بودن واشــنگتن قبل 
از اعالم اســتقالل در ســال ۱۷۷۶ 
میالدی اســت؛ چراکه واشنگتن با  
وجود اســتقالل از بریتانیای کبیر، 
همچنان در حال سرویس دادن به 
بریتانیا است و البته بریتانیا هم با او 
همنوایی می کند. این همنوایی در 
لشگرکشی به عراق در سال ۲۰۰۳ 
میالدی کاماًل مشهود بود و حاال هم 
چین به نقطه اشتراک این دو تبدیل 

شده است. 
 هنگ کنگ و هوآوی، 

دو پرونده برای حمله به چین! 
با عبور از همنوایــی و همکاری 

ایاالت متحده و بریتانیا باید به این 
نکته توجه داشته باشیم که افشای 
چگونگی نفوذ چین در میان رده های 
سیاســی بریتانیا در شرایطی انجام 
می شود که شورای امنیت ملی این 
کشــور برنامه جدی بــرای ممنوع 
کردن فعالیــت هــوآوی چین در 
ســرمایه گذاری شــبکه مخابراتی 

۵جی این کشور دارد. 
ماجــرا از ایــن قرار اســت که 
هفته گذشــته بوریس جانســون، 
نخست وزیر بریتانیا خرید هرگونه 
تجهیزات مخابراتی نسل پنجم )که 
به ۵جی معروف اســت( از شرکت 
هوآوی چیــن را از پایان امســال 
)۲۰۲۰ میــالدی( ممنــوع اعالم 
کرد. دلیل این اقدام از سوی لندن، 

احتمال شــنود شــبکه مخابراتی 
بریتانیا توســط چیــن و همچنین 
هک شدن آن توسط هکرهای پکن 
اعالم شد. کمی بعد از اعالم لغو شدن 
توافــق بریتانیا با شــرکت هوآوی، 
رئیس جمهوری آمریــکا، تصمیم 
لندن را مورد تحسین قرار داد و اعالم 
کرد که ما کشورهای بسیاری را قانع 
کردیم و بخش اعظمی از این کار را 

خوِد من انجام دادم! 
اینکه منابع امنیتی بریتانیا اعالم 
می کنند که دلیل قطــع ارتباط با 
شرکت هوآوی مسائل امنیت ملی و 
به خطر افتادن بسترهای مخابراتی 
و اینترنتی این کشور است، موضوع 
قابل درکی است اما اینکه همسو با 
بریتانیا، ترامپ از این اقدام تشــکر 
می کند نشــان می دهد که لندن و 
واشــنگتن در حال محاصره پکن و 
وارد آوردن ضربــات مهلک به این 

غول اقتصادی هستند. 
مســاله اینجاســت کــه ایــن 
تقابل یــک هســتة اصلی بــه نام 
»هنگ کنگ« دارد. ســه روز پیش 
)یکشــنبه( دومینیــک راب، وزیر 
خارجــه بریتانیا چیــن را به نقض  
فاحش حقوق بشــر متهــم کرد و 
فردای آن روز یعنی دوشــنبه هفته 
جــاری، وزارت خارجــه بریتانیــا 
اعالم کرد که لندن پیمان استرداد 
با هنگ کنــگ را به حالــت تعلیق 
درمــی آورد که این امر بــه معنای 
تنش بیشــتر با چین بر سر تدوین 
قانون امنیت جدیــد در این دولت 
شهر بزرگ اقتصادی است. واقعیت 
این اســت که لندن از سرکوب در 
هنگ کنــگ و این فــرض که چین 
تمام حقایق را درباره شیوع ویروس 
کرونا بیان نکرده، همســو با ایاالت 
متحده علیه پکــن گام برمی دارد 
و حاال این منازعــه وارد فاز جدید 
شده است.  سفر روز گذشتة مایک 
پمپئو، وزیر خارجه آمریکا به بریتانیا 
برای گفت وگو در مــورد مذاکرات 
پســابرگزیت، مســائل مربوط به 
چین و هــدف قرار دادن شــرکت 
هوآوی و برچیدن تجهیزات چینی 
۵جی از بریتانیا هم در این راســتا 
انجام پذیرفت که نشــان می دهد 
تیــم ترامپ هرچــه بــه انتخابات 
ریاســت جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا 
نزدیکتر می شود، فشارهای خود را 

علیه پکن بیشتر می کند. 
در این راستا باید توجه داشت که 
اساســاً ترامپ و تیمش چین را یک 
تهدید خطرناک بــرای خود تلقی 
می کنند. آنها معتقدند که پکن در 
عرصه اقتصــادی و نظامی در حال 
پیشــی گرفتن از آمریکا است و این 
موضوع را اروپایی ها هم قبول دارند. 
به عنوان مثال بر اساس نظرسنجی 
صورت گرفته توسط موسسه یوگاو 
مســتقر در انگلیس تنها ۱۴ درصد 
از شــرکت کنندگان بر این باورند 
که آمریکا ابرقدرتــی خود را حفظ 
می کند و همچنین ۲۳ درصد اعالم 
کرده اند که چیــن پیروز این موازنه 

خواهد بود. 
در آلمان هم اکثریــت حامیان 
حزب چــپ آلمــان )۵۴ درصد( و 
۵۲ درصــد از حامیــان حــزب 
دموکرات های آزاد و سبزها، نفوذ و 
ســلطه آتی چین بر آمریکا را تایید 
کرده اند. در این میان بریتانیا اعالم 
کرده که بــه دنبــال تحریم برخی 
از مقامات چینی اســت و در مقابل 
وزارت بازرگانی چیــن به دنبال آن 
است تا مانع از صادرات محصوالت 
نوکیا و اریسکون که در چین تولید 

می شوند به سایر کشورها شود. 
این جنگ کــه در یک ســِر آن 
بریتانیا و آمریکا حضــور دارند و در 
ســوی دیگرش چین حاضر است، 
آرام آرام به نقاط بســیار خطرناکی 
خواهد رسید که می تواند برای پکن 
بحران های سیاســی و اقتصادی به 
بار آورد؛ هرچند عــده ای در ایران 
و منطقه معتقدنــد که چین در این 

نبرد پیروز خواهد شد!

نگاهی به ابعاد تنش چین و بریتانیا در خالل سفر پمپئو به سرزمین ملکه 

دوئل پکن - لندن با چاشنی هنگ کنگ و هوآوی 
لندن با بهره برداری 

از موضوع سرکوب در 
هنگ کنگ و این فرض که 
چین تمام حقایق را درباره 
شیوع ویروس کرونا بیان 

نکرده، همسو با ایاالت 
متحده علیه پکن گام 

برمی دارد و حاال این منازعه 
به جایی رسیده که تحریم 
مقامات چین و قطع ارتباط 
با شرکت هوآوی در دستور 

قرار گرفته است

افشای چگونگی نفوذ چین 
در میان رده های سیاسی 
بریتانیا در شرایطی انجام 
می شود که شورای امنیت 

ملی این کشور برنامه 
جدی برای ممنوع کردن 
فعالیت هوآوی چین در 

سرمایه گذاری شبکه 
 مخابراتی ۵جی این 

کشور دارد

دبیرکل اتحادیه عرب اعالم کرد توافق سیاســی تنها راه برای برون رفت از بحران یمن است. به گزارش الیوم السابع، احمد 
ابوالغیط، در دیدار با معین عبدالملک، نخست وزیر دولت مستعفی یمن اعالم کرد که توافق سیاسی تنها راهکار برای برون رفت از 
بحران یمن و ضامن استقالل این کشور در مقابله با مداخالت منطقه ای آسیب رسان به منافع و امنیت همسایگان است. ابوالغیط 
بر اهمیت حفظ حاکمیت یمن و تمامیت ارضی این کشور تاکید کرد. یک منبع مسئول در 
دبیرخانه اتحادیه عرب در بیانیه مطبوعاتی تصریح کرد، ابوالغیط در این دیدار بر حمایت از 
یمن در گذر از این مرحله دشــوار تاکید و به اهمیت تقویت توانمندی های دولت یمن در 
مقابله با اوضاع مخاطره آمیز در عرصه بهداشتی و انسانی اشاره کرد. منبع مذکور در پایان 
اظهار داشت، نخست وزیر دولت مستعفی یمن به بیان توضیحاتی در رابطه با چالش های 

مختلف فرا روی یمن پرداخت.

یک ناو هواپیمابر آمریکایی و گروه رزمی همراهش رزمایش مشترکی را با کشتی های جنگی هند در حوزه اقیانوس هند 
در بحبوحه تداوم تنشهای مرزی پکن و دهلی نو برگزار کرد. به گزارش هندوســتان تایمز، در این رزمایش ناو هواپیمابر 
آمریکایی یو.اس.اس نیمیتز شرکت داشته است. گفته شده مجموعا هشت کشتی جنگی آمریکایی و هندی در این رزمایش 
شرکت داشــتند. این مانورها همزمان با افزایش تنشها به دلیل تشدید فعالیت های 
چین در دریای چین جنوبی، مکانی که نیروی دریایی آمریکا اخیراً در آن یک رزمایش 
بزرگ با شرکت دو ناو هواپیمابر و گروه های رزمی برگزار کرد، انجام می شوند. نیروی 
دریایی هند در توئیتی نوشــت: گروه رزمی ناو هواپیمابر نیمیتز در حال ترانزیت از 
طریق منطقه اقیانوس هند اســت. در طول عبور این گروه رزمی، واحدهای نیروی 

دریایی هند رزمایش های گذری را با نیروی دریایی آمریکا برگزار کردند. 

مانور مشترک دریایی هند و آمریکا در اقیانوس هندابوالغیط: راهکار سیاسی تنها راه خروج از بحران یمن است

پدافنــد هوایــی ارتش ســوریه با حملــه هوایی 
رژیم صهیونیســتی به حومه جنوبی دمشق مقابله و 
موشک های این رژیم را ساقط کرد. خبرگزاری رسمی 
سوریه سانا از مقابله پدافند هوایی ارتش این کشور با 
تهاجم هوایی اسرائیل از آســمان جوالن سوریه خبر 
داد. سانا به نقل از یک منبع نظامی گزارش داد: ساعت 
۲۱:۴۸  سحرگاه روز گذشته )سه شنبه( اسرائیل حمله 
موشــکی را از فراز منطقه »مجدل شمس« به جنوب 
دمشــق انجام داد و در مقابل پدافنــد هوایی ارتش با 
رهگیری این موشک ها، بیشــتر آنها را ساقط کرد و تا 
این لحظه وقوع خســارات، مادی گزارش شده است. 
سانا درباره جزئیات بیشــتر این حمله توضیحی نداد 
اما کاربران در رســانه های اجتماعی از شنیده شدن 
صدای انفجار قوی در آسمان دمشق خبر دادند. برخی 
منابع نیز مدعی شدند در این حمله ۷ تن زخمی شدند. 

روزنامه الوطن سوریه نیز نوشت که رژیم صهیونیستی 
ریف جنوبی و غربی دمشــق را هدف گرفت و پدافند 
هوایی ارتش موفق شد موشــک های دشمن را پیش 
از رسیدن به هدف رهگیری و ساقط کند. پیش از این، 
پدافند هوایی ارتش سوریه روز ۲۳ ماه گذشته حمله 
هوایی اســرائیل در دیرالزور و حومــه حمص را دفع 

کرده است.

پارلمان مصر به السیسی، رئیس جمهور این کشور 
اجازه اعزام نیــرو و مداخله احتمالــی نظامی در لیبی 
را داد. به گــزارش رویترز، پارلمان مصر بــا تأیید اعزام 
نیروهای مسلح به خارج از کشور برای مقابله با گروه های 
تروریســتی و شــبه نظامیان در لیبی بــه عبدالفتاح 
السیســی، رئیس جمهوری مصر برای مداخله نظامی 
احتمالی در لیبی چراغ ســبز نشان داد. پارلمان مصر با 
طرح اعزام و استقرار نیروهای مسلح این کشور در قالب 
مأموریت های رزمی در خارج از کشــور موافقت کرد. 
هفته گذشته السیسی هشدار داده بود که اگر تهدیدی 
برای امنیت ملی مصر و همسایگان آن در لیبی به وجود 
آید، بیکار نخواهد نشست. مصر، امارات متحده عربی و 
روسیه، از نیروهای خلیفه حفتر، فرمانده شبه نظامیان 
ارتش ملی لیبی پشــتیبانی می کنند که ماه گذشــته 
ترتیب یک حمله بــه پایگاه نیروهــای تحت حمایت 

ترکیه در طرابلس را داده بود. پارلمان مصر بدون آنکه 
جزئیاتی از چارچوب زمانی استقرار نیروها در لیبی بیان 
کند در بیانیــه ای اعالم کرد که نیروهــای نظامی این 
کشــور می توانند به منظور حفظ امنیت ملی در جبهه 
اســتراتژیک غربی مداخله کنند. این در حالیست که 
بســیاری از تحلیلگران معتقدند که ارتش مصر فقط بر 

حفاظت از مرزها تمرکز خواهد کرد.

مقابله پدافند هوایی سوریه با حمله اسرائیل به جنوب دمشقپارلمان مصر با اعزام نیرو به لیبی موافقت کرد!
خبرخبر


