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مذاکره اسرائیل و اروپا برای احداث 
راه آهن مدیترانه - خلیج فارس

تل آویو و اتحادیه اروپــا مذاکراتی را برای ایجاد 
خط راه آهن میان دریای مدیترانه و کشورهای حوزه 
خلیج فارس آغاز کرده اند. به گزارش روسیاالیوم، وزیر 
دارایی و امور بانک مرکزی اراضی اشغالی اعالم کرد 
که تل آویو و اتحادیه اروپا مذاکراتی را با هدف تحکیم 
همکاری اقتصادی میان خود آغــاز کرده و امکان 
ایجاد یک گذرگاه تجاری جدید میان شرق مدیترانه 
و کشــورهای حوزه خلیج فارس را در مورد بررسی 
قرار دادند. ایده ایجــاد »راه آهن صلح در منطقه« 
که از اقتصاد اسرائیل، اردن، تشکیالت خودگردان 
فلسطین، عربستان و کشورهای دیگر در حوزه خلیج 
فارس حمایت خواهد کرد، طی گفتگوهای ساالنه ای 
مطرح شد و در این گفت وگوها به مسئله تاثیر بحران 
ویروس کرونا نیز پرداخت شد. بانک مرکزی اسرائیل 
اعالم کرد که خط راه آهن جدیــد راهی کوتاه تر، 
سریعتر، با هزینه کمتر و امنیت بیشتر جهت مرتبط 
ساختن شرق و غرب به جای مسیر تجاری کنونی 
است. بانک مرکزی اســرائیل جزئیات بیشتری را 
در مورد سودمندی این پروژه ارائه نداد. بررسی این 
طرح پس از آن صورت می گیرد که اسرائیل اخیراً 
توافق صلح را برای عادی سازی روابط خود با امارات 

و بحرین امضا کرد.
    

پایان ضرب االجل نظامیان منطقه 
تیگرای اتیوپی برای تسلیم شدن 

نخست وزیر اتیوپی از پایان ضرب االجل سه روزه 
به نیروها و شبه نظامیان منطقه تیگرای برای تسلیم 
شدن خبر داد. به گزارش شبکه خبری اسکای نیوز، 
آبی احمد، نخست وزیر اتیوپی از پایان ضرب االجل 
سه روزه به نیروها و شبه نظامیان منطقه تیگرای در 
شمال این کشور برای تسلیم شدن خبر داد. در این 
راستا، کمیته دولتی شرایط فوق العاده اعالم کرد، 
نیروهای دفاع ملی عملیات هوایی دقیقی را خارج 
از میکیلی، مرکز اقلیم تیگــرای انجام دادند. چهار 
منبع دیپلماتیک و نظامی اعــالم کردند، نیروی 
هوایی اتیوپی پایگاه هایی را در میکیلی و اطراف آن 
بمباران کرد. نــزاع در این منطقه از حدود دو هفته 
پیش آغاز شده است. این منابع اشاره ای به قربانیان 
یا خســارت های وارده در این حمله نکردند. دولت 
اتیوپی گزارشــی در اینباره نداده است اما مقامات 
محلی در تیگرای و رسانه ها اعالم کردند، این حمله 
بامداد روز گذشته )سه شــنبه( رخ داده است. در 
درگیری های منطقه تیگــرای تاکنون صدها تن 
کشته و ۲۰ هزار تن به سودان فرار کرده اند. همچنین 
اخباری درباره ارتکاب جنایت های وحشیانه از زمان 
دســتور آبی احمد برای حمله هوایی و زمینی به 
رهبران تیگرای منتشر شده است. این درگیری ها از 
چهارم نوامبر بین ارتش اتیوپی و اقلیم تیگرای و در 
پی بروز اختالف نظرهایی میان دو طرف بر سر تاریخ 
برگزاری انتخابات سراسری آغاز شد و آبی احمد، 
نخست وزیر این کشور جنگ علیه گروه های مسلح 
وابسته به این اقلیم را اعالم کرد. ساکنان تیگرای که 
در حکومت های پیش از دولت آبی احمد قدرت برتر 
بودند، می گویند، دولت آبی احمد علیه آنها سیاست 
ســرکوبگری و تبعیض را در پیش گرفته و در لغو 
انتخابات سراسری مستبدانه عمل کرده است. از 
ابتدای دهه ۹۰ تا سال ۲۰۱۸ قوم تیگرای قدرت برتر 
در دولت اتیوپی بود اما با نخست وزیری آبی احمد 
قدرت قوم تیگرای کاهــش یافت و به همین دلیل 
این قوم مجبور به انزوا در مناطق خود و اعالم جنگ 
علیه دولت مرکزی شــد. این اتفاق ها در حالی رخ 
می دهد که نخست وزیر اتیوپی اعالم کرده که دولت 
وی آماده پذیرش شهروندان این کشور که به دلیل 
درگیری های اتیوپی به کشورهای دیگر فرار کرده اند، 
است. آبی احمد، گفته است که ما به شهروندان بیگناه 
که فرار کرده اند تعهد می دهیــم که از دارایی های 
آنها حفاظت کرده و رسیدن حمایت های انسانی 
نیروهای دفاع ملی اتیوپی به آنها را تسهیل کرده و 
سالمت آنها در هنگام بازگشتشان را تضمین کنیم. 
درگیری ها در منطقه تیگــرای میان دولت فدرال 
اتیوپی و مسئوالن محلی باعث شده است تا هزاران 

تن به کشورهای همسایه فرار کنند.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

تب و تاب های پــس از انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا هنوز به قوت 
خود باقی است و هر از چندگاهی هم 
اخباری از درگیری طرفداران ترامپ 
با مخالفــان او در ایالت های مختلف 
آمریکا به گوش می رسد. این رویدادها 
که بایــد آن را »رونمــای آمریکای 
ترامپ« دانســت، برای کسانی مانند 
باراک اوبامــا یا هیــالری کلینتون 
و برنی ســندرز کــه دموکرات های 
کهنه کار به حساب می آیند خوشایند 
نیســت و آنها را علیــه ترامپ متحد 
کرده اســت؛ چراکه همراهاِن »جو 
بایدن« و البته همقطــاران ترامپ از 
امتداد خشونت پســاانتخاباتی تا به 
اینجا وحشت کرده اند و معتقدند که 
آمریکا در حــال تجربة نفرت پراکنی 
است. در این راستا بر اساس گزارشی 
که دفتر تحقیقات فدرال آمریکا )اف.

بی.آی( منتشر کرده، جرایم مبتنی 
بر نفرت در این کشــور طــی بیش از 
یک دهه به باالترین ســطح رسیده، 
در حالــی کــه مقام های فــدرال به 
ثبت باالترین تعــداد قتل ها با انگیزه 

نفرت از زمانی که اف.بی.آی شــروع 
به جمع آوری داده هــا در اوایل دهه 
۱۹۹۰ کرد، پرداخته اند. این گزارش 
عنوان کرده، در سال ۲۰۱۹ تعداد ۵۱ 
مورد قتل بر مبنای نفرت که شــامل 
۲۲ کشتة تیراندازی علیه مکزیکی ها 
در فروشــگاه والمارت شهر مرزی ال 
پاسو می شــود، وجود داشته است. 
عامــل آن تیراندازی بــه تاریخ اوت 
۲۰۱۹ که در عین حال ۲۴ زخمی هم 
بر جای گذاشت، در حالی که به گفته 
مقام ها تالش داشــت التین تبارها را 
ترســانده و به ترک آمریکا وادار کند، 
از بابت جرایم ایالتــی و فدرال متهم 
شد. در گزارش آمده که سال گذشته 
میالدی هم ۷۳۱۴ مورد جرم مبتنی 
بر نفرت وجود داشــته که نسبت به 
تعداد ۷۱۲۰ جرمی که ســال قبل از 
آن )۲۰۱۸( ثبت شد، افزایش نشان 
داده و در ســطح رقــم ۷۷۸۳ جرم 
مربوط به سال ۲۰۰۸ است. همچنین 
داده های این گزارش نشان می دهند 
که جرایم مبتنی بر نفرت با محوریت 
مذهب، حدود هفــت درصد افزایش 
داشته و ۹۵۳ گزارش وقوع جرم علیه 
یهودیان و نهادهای یهودی در ســال 
گذشته میالدی وجود داشته در حالی 
که این میزان برای ســال قبل از آن 

)۲۰۱۸( حدود ۸۳۵ مورد بود. اما مهم 
اینجاست که جرایم با انگیزه ضدیت با 
التین تبارها از ۴۸۵ مورد در ۲۰۱۸ به 
۵۲۷ مورد در ۲۰۱۹ رسیده است. این 
آمارها به خوبی نشان می دهد که چرا 
منتقدان ترامپ و دموکرات ها تا این 
حد از سیاست او عصبانی هستند. او به 
راحتی با تحریک عقاید  و تفکر  موجود 
در جامعه چندپارة آمریکا، آشکارا این 
عوامِل خشونت زا را افزایش داد و حاال 
شاهد لشگرکشِی پس از انتخابات در 
کِف خیابان های نیویورک و واشنگتن 
هستیم. این همان سیاستی است که 
کارشناسان در صورت باخت ترامپ، 
اجرای آن را گمانه زنی کرده بودند و 

حاال اجرا شده است. 
امــا نکته مهمتــر از ایــن وقایع، 
اقداماتــی اســت که ترامــپ از یک 
هفته گذشــته به نوعــی علیه بایدن 
و دولت آینده آمریــکا طراحی کرده 
و آرام آرام در حــال رونمایــی از آن 
اســت. این اقدامات اکثــراً در حوزه 
سیاست خارجی اســت که نمونه آن 
را می توان فرمان ترامپ در مورد عدم 
سرمایه گذاری در ارتش چین دانست. 
او در حوزه های دیگر از جمله تقابل با 
ایران هم در حال اجرای ســناریوی 
خود اســت اما مســاله اینجاست که 

ترامپ جدیداً دست به اقدامی زده که 
حتی هم  حزبی های خودش او را مورد 

انتقاد شدید قرار داده اند. 
 خروج به قصد تالفی 

یا ایجاد بحران؟!  
داســتان از ایــن قرار اســت که 
روزنامه های آمریــکا چندی پیش به 
نقل از برخی منابــع آگاه در پنتاگون 
و کاخ ســفید اعالم کردند که ترامپ 
به دنبال آن اســت تا قبــل از تحویل 
کاخ سفید به »جو بایدن«، بخشی از 
سربازان خود را از برخی کشورها خارج 
کند. کمی بعد روزنامه نیویورک تایمز 
در مطلبی با اشاره به تغییرات جدیدی 
که دونالد ترامــپ در پنتاگون اعمال 
کرده، ایــن تغییرات را در راســتای 

تسهیل و شتاب دهی به برنامه او برای 
خارج ســاختن نظامیان کشــورش 
از افغانســتان دانســت و در نهایت 
روزنامه تایمِز بریتانیا با انتشــار یک 
گزارش اعالم کرد کــه ترامپ تا قبل 
از ۲۰ ژانویة ۲۰۲۱ میالدی به  دنبال 
آن اســت تا بخــش قابل توجهی از 
ســربازان آمریکایی را از افغانستان، 
عراق و سومالی خارج کند. انتشار این 
خبر در فضای مجازی در کســری از 
ساعت شدت گرفت و اوضاع به حدی 
علیه ترامپ شــکل گرفت که »میچ 
مک کانــل«، رهبر اکثریت ســنای 
آمریکا با اتخــاذ مواضعی علیه خروج 
بیشتِر نیروهای آمریکایی از افغانستان 
هشدار داد و این در شرایطی است که 
پنتاگون برای اجرای دســتور ترامپ 
در این رابطه آماده می شــود! در این 
راســتا خبرگزاری آلمان اعالم کرده 
که وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( بر 
این باور اســت که دونالد ترامپ طی 
روزهای آتــی به مقام هــای نظامی 
دستور کاهش نیروها در افغانستان از 
۴۵۰۰ تن بــه ۲۵۰۰ تن و در عراق از 
۳۰۰۰ نیرو به ۲۵۰۰ نیرو را خواهند 
داد و درنهایت این دستور تا ۱۵ ژانویه 
ابالغ خواهد شد. این در حالیست که 
شمار ســربازان آمریکایی مستقر در 
عراق پیش از ماه سپتامبر سال جاری 
میالدی ۵۲۰۰ نفر بود اما در گزارشی 
دیگر اعالم شده که ترامپ خروج ۷۰۰ 
نظامی از سومالی را هم اجرایی کرد. 
این اخبار را اگر در کنار هم قرار دهیم 
در وهله اول به این نتیجه می رسیم که 
ترامپ تصمیم دارد پیش از پایان دوره 
زمامداری خود بــه یکی از وعده های 
انتخاباتی اش در ســال ۲۰۱۶ عمل 
کند و آن هم خروج یا کاهش نظامیان 
آمریکا از کشورهایی است که به گفته 
او هیچ عایدی  ای طی سال های اخیر 
برای واشنگتن نداشــته اند. با انتشار 
این اخبار، مســئوالن کشــورهای 
عــراق و افغانســتان و همچنیــن 
متحــدان آمریکا در پیمــان دفاعی 
ناتو، ناخشــنودی و اعتراض خود را 
از عقب نشینی ســربازان آمریکایی 
از این دو کشــور ابــراز کرده اند ولی 
مساله به اینجا ختم نمی شود. خروج 
یا کاهش نیروهای آمریکا از افغانستان 

آن هم در حالی که طالبان همچنان 
مشــغول انجام عملیات های میدانی 
در والیات مختلف این کشور است و 
داعش هم در شرق و شمال شرق این 
همســایة جمهوری اسالمی ایران به 
دنبال تثبیت سرزمیِن مورد نظر خود 
)خالفِت خراسان( است، بدون تردید 
زمینه های ایجاد یک به هم ریختگی 
و تهدیــد بزرگتر را پدییــد می آورد. 
کمااینکه امضای قرارداِد صلح میان 
طالبان و آمریکا در دوحه هم بر خالف 
پروپاگاندای واشــنگتن نتوانســته 
امنیت کامل را در افغانســتان برقرار 
کند. در عراق هــم بحران اقتصادی و 
همچنین زندگــِی زیرزمینی داعش 
در موصل و بســیاری از استان های 
این کشور )به خصوص استان دیالی 
که هم مرز با ایران اســت( به انضمام 
اینکه قرار اســت انتخابــات جدید 
در این کشور برگزار شــود و ساختار 
سیاسی تقریباً شکننده است، می تواند 
پس از خــروج نظامیــان آمریکایی 
ایجاد شــکاف های متعدد امنیتی - 
نظامی کند. ایــن اقدام های ترامپ 
در حالی انجام می شــود که بسیاری 
از تحلیلگــران همچنــان از ســرباز 
زدن او در روند انتقــال قدرت حرف 
می زدند ولی حال او با این اقدام به همه 
نشــان داد که در حال »مین گذاری 
در مســیر بایدن« برای رســیدن به 
کاخ سفید اســت و گویای این است 
که گره های زیادی از سوی او بر بدنة 
 سیاســت خارجی ایاالت متحده زده 

خواهد شد. 

پنتاگون برای خروج نظامی از عراق، افغانستان و سومالی آماده می شود 

گره  های کور ترامپ بر بدنه سیاست خارجی آمریکا
اقدام  ترامپ مبنی بر خروج 
نظامیان آمریکایی از عراق،  

افغانستان و سومالی که 
می تواند ایجاد شکاف های 

متعدد امنیتی - نظامی 
کند، نشان می دهد که در 

حال »مین گذاری در مسیر 
بایدن« برای رسیدن به 

کاخ سفید است و گره های 
زیادی از سوی او بر بدنة 
سیاست خارجی ایاالت 
متحده زده خواهد شد 

»میچ مک کانل«، رهبر 
اکثریت سنای آمریکا با 

اتخاذ مواضعی علیه خروج 
بیشتِر نیروهای آمریکایی 

از افغانستان هشدار داد 
و این در شرایطی است 

که پنتاگون برای اجرای 
دستور ترامپ در این رابطه 

آماده می شود!

رئیس جمهور ارمنستان خواستار کناره گیری نخست وزیر و دولتش براساس قانون اساسی و برگزاری انتخابات زودهنگام 
پارلمانی در کشور برای حل و فصل سریع اوضاع در کشور شد. آرمن سرکیسیان در پیامی که در صفحه فیس بوک وی منتشر 
شد، نوشت: ما جنگ تحمیلی را باختیم هم در میدان جنگ و هم در عرصه دیپلماتیک و بین المللی. می شود جنگ را باخت اما از 
دست دادن مردم قابل قبول نیست. برای فائق آمدن بر این بحران از مردم میخواهم متحد 
باشند و نهایت مسئولیت پذیری و خویشتن داری را نشان دهند. وی تاکید کرد: کامالً روشن 
است که به رغم پایان جنگ، جمهوری آرتساخ )در قره باغ(، جمهوری ارمنستان و کل مردم 
ارمنی وارد یک دوره جدید شده اند که هر اشتباهی می تواند فاجعه بار باشد. ارمنستان یک 
کشور پارلمانی است و رئیس جمهور قدرت زیادی ندارد، بنابراین جای تعجب نیست که 

رئیس جمهور بر انتخابات پارلمانی تاکید کند.

روزنامه لبنانی االخبار، روز گذشته )سه شنبه(، جزئیاتی را از دیدار »سعد الحریری« مأمور تشکیل کابینه در لبنان با »دورتی 
شیا« سفیر آمریکا در بیروت افشا کرد که نشان می دهد او در مسیر تشکیل دولت جدید سنگ اندازی می کند. سعد الحریری به 
 منظور رایزنی درباره تشکیل دولت جدید روز گذشته، با »میشــل عون« رئیس جمهور لبنان دیدار کرد؛ اما روزنامه یادشده با 
»بی فایده« خواندن این دیدارها،  نوشت که مأمور تشکیل کابینه این کشور خود با دستانش 
خود را در یک گرداب گرفتار ساخته است. در ادامه این گزارش آمده است که سعد الحریری 
تنها برای گذراندن زمان خود، و بدون داشتن هیچگونه راه حلی، هر از گاهی به اموری از 
جمله رفتن به کاخ بعبدا می پردازد. االخبار در ادامه نوشت، با آنکه میشل عون به الحریری 
توصیه کرده است بایستی با تمام فراکسیون های پارلمانی دیدار داشته باشد، الحریری تا 

به این لحظه این اقدام را رد می کند.

رئیس  جمهور خواستار شد

استعفای نخست وزیر و انتخابات زودهنگام در ارمنستان
روزنامه لبنانی: 

سفیر آمریکا مانع تشکیل دولت جدید لبنان می شود

کنگره کشور پرو فرانسیسکو ساگاستی، قانون گذار 
را در تالش برای جلوگیری از بحران شدید سیاسی به 
دنبال اعتراضات خشــمگین و برکناری دو  مهور طی 
هفته گذشته، به عنوان رئیس جمهور موقت این کشور 
انتخاب کرد. به گزارش رویترز، ساگاستی، ۷۶ ساله از 
»حزب مرکزگرای مورادوآ«رای کافی برای ریاســت 
کنگره را به دست آورد، که به این معنی است که به طور 
قانونی ریاســت جمهوری پرو را پیش از انتخابات ملی 
که قرار است در آوریل برگزار شود، بر عهده می گیرد. 
به دنبال استعفای مانوئل مرینو، رئیس جمهور موقت 
پرو در روز یکشــنبه که ۵ روز پس از سوگند یاد کردن 
خود و اخراج مارتین ویزکارا اتفاق افتاد، ساگاســتی 
سومین رئیس جمهور پرو در عرض یک هفته خواهد 
بود. برکناری ویزکارا که در نزد بســیاری از پرویی ها 
محبوب بود اما به خاطر اصرار به انجام اقدامات ضدفساد 

و تالش ها برای مقابله با مصونیــت پارلمانی، موجب 
خشم قانون گذاران شده بود، به روزها اعتراض و کشته 
شدن دو نفر انجامید. ساگاســتی، که مهندس و مقام 
سابق بانک جهانی به حساب می آید، برای برگرداندن 
ثبات به کشــور شــماره ۲ تولیدکننده مِس جهان با 
 چالش روبه رو اســت و مشخص نیســت تا چه زمانی 

دوام بیاورد. 

نخســت وزیر انگلیس در جریان گفتگــو با نمایندگان 
محافظه کار، اعطای اختیارات بیشتر خودگردانی به پارلمان 
اسکاتلند را یک فاجعه توصیف کرد. به گزارش رویترز، بوریس 
جانسون، اعطای قدرت بیشتر به اسکاتلند را بزرگترین اشتباه 
تونی بلر، نخست وزیر پیشین انگلیس توصیف کرد. نیکوال 
استورجن، وزیر اول اسکاتلند در توئیتی به اظهارات جانسون 
واکنش نشان داد و نوشت: اظهارات این نخست وزیر را برای 
دفعه بعدی که حزب محافظه کار می گوید اینها تهدیدی برای 
اختیارات و قدرت های پارلمان اسکاتلند نیست، به یاد داشته 
باشید. وزیر اول اسکاتلند همچنین افزود: تنها راه حفاظت 
و تقویت پارلمان اســکاتلند با اســتقالل به دست می آید. 
بر اســاس توازن قدرت در بریتانیا، پارلمان ها و دولت های 
نیمه خودمختار در اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی، به عنوان 
دولت های واگذار شــده ای شناخته می شوند که اختیارات 
آنها بر آموزش، بهداشت، سیاستگذاری و قضاوت است. در 

همین حال داگالس راس، رهبر محافظه کار اسکاتلند اعالم 
کرد، تفویض قدرت یک فاجعه نیست. تفکر بی وقفه حزب 
ملی اسکاتلند برای انجام یک همه پرسی دیگر بجای تمرکز بر 
شغل یک فاجعه بوده است. نخست وزیر انگلیس همچنین در 
جریان گفتگو با ۶۰ نماینده حزب محافظه کار،  وعده تزریق 
پول هنگفت در زیرســاخت ها را مطرح کرد و گفت که این 

روند، بزرگترین تعهد در ۷۰ سال گذشته است. 

معرفی سومین رئیس جمهور پرو ظرف یک هفته! جانسون: اعطای اختیارات بیشتر به اسکاتلند فاجعه است

خبرخبر


