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رسانه های اسرائیل:
ولیعهد عربستان آماده 

عادی سازی نیست
رسانه های رژیم صهیونیستی اعالم کردند، 
نخســت وزیر این رژیم طی سفرش به عربستان 
در راستای تالشــش برای قانع کردن محمد بن 
سلمان به اعالم روابط رسمی با این رژیم به نتیجه 
جدیدی دست نیافت.  شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم 
صهیونیستی در گزارشی اعالم کرد که بنیامین 
نتانیاهو، نخســت وزیر اســرائیل به عربستان 
رفت بدون اینکه دولت در غیاب او جانشــینی را 
تعیین کند. نتانیاهو حتی ارتش را از سفرش به 
عربســتان که هنوز آن را به عنوان کشور دشمن 
می شناسد، آگاه نکرد. این شــبکه گزارش داد: 
دیدارهایی مثل دیدار نتانیاهو در عربســتان با 
محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور در شهر نیوم 
در گذشته هم اتفاق افتاده اما اسرائیل برای اولین 
بار این دیدار را اعالم می کند چراکه این نشست 
خود یک »دستاورد« مهم است. نتانیاهو و مایک 
پامپئو، وزیر خارجه آمریکا انتظار داشتند  بعد از 
این نشست عربستانی ها گام دیگری را به سمت 
عادی ســازی روابط بردارند اما یــک دیپلمات 
برجســته تاکید کرد که اکنون نمی توان انتظار 
چیزی بیشتر از این را داشــت. نتانیاهو و یوسی 
کوهن، رئیس موســاد در روابط با عربستانی ها 
ســرمایه گذاری می کنند و دیدار میان دو طرف 
اشــاره ای به جو بایدن، رئیس جمهور منتخب 
آمریکا و ایرانی ها است. آوی بلوت، مشاور نظامی 
ارتش اسرائیل در این ســفر نتانیاهو را همراهی 
کرد بدون اینکــه آویو کوخاوی، رئیس ســتاد 
ارتش را که در قرنطینه است، باخبر کند. به گفته 
رسانه های رژیم صهیونیستی در این سفر مئیر بن 
شبات، رئیس شورای امنیت داخلی بدون اطالع 
بنی گانتس، وزیر جنگ و نخست وزیر جایگزین 
نتانیاهو را همراهی می کرد. این شبکه اعالم کرد: 
اینکه نتانیاهو جانشینی را در نبودش تعیین نکرد 
مســئله خطرناکی بود چراکه اگر حادثه ای رخ 
می داد ارتش نمی توانست در زمان مناسب پاسخ 
دهد. سفر نتانیاهو بدون اطالع شرکایش در دولت 

صورت گرفت. 

اعالم دفتر نخست وزیر درباره به تأخیر افتادن 
نشســت دولت درباره کرونا که قرار بود یکشنبه 
آغاز و تا دوشنبه ادامه یابد، صرفا یک داستان بود. 
بعد از اعالم تصمیم گانتس برای تشکیل کمیته 
حقیقت یاب درباره پرونده زیردریایی ها، اعضای 
کنســت و وزرای لیکود تالش کردند با نتانیاهو 
تماس بگیرند اما دفترش به آن ها خبر داد که او 
در دفترش نیست. موافقت دفتر نظارت نظامی 
اسرائیل با انتشار خبر سفر نتانیاهو به عربستان بی 
سابقه بود و امکان نداشت بدون موافقت اسرائیل و 
عربستان این اتفاق بیفتد. این شبکه گزارش داد: 
سه مسئله برای عربستانی ها به محک گذاشته 
شده است. یکی فلسطینی ها، دوم کمک بایدن 
و سوم تفاهمات درباره مسئله ایران. تغییر دولت 
در آمریکا تا حدودی تهدید برای عربستان است 
و آن ها به دنبال تضمینی در تل آویو و هماهنگی 
با اســرائیل درباره این موضوع هســتند. در این 
راستا، یک خاورشناس اسرائیلی گفت: محمد بن 
سلمان معتقد است که برای توجیه عادی سازی 
روابط با اسرائیل باید دستاوردهایی درباره مسئله 
فلسطین کسب کند چراکه او نگران ورود بایدن 
به کاخ سفید است و می داند که رفتنش به سمت 
اســرائیل روابط را با دولت جدید آمریکا تقویت 
می کند. ایهود یعاری در مقاله ای برای شبکه ۱۲ 
تلویزیون رژیم صهیونیستی نوشت: فلسطینی ها 
به محمد بن ســلمان توجهی ندارند اما به افکار 
عمومی عربستان توجه می کنند و به رغم دشمنی 
که محمد بن ســلمان با محمود عباس، رئیس 
تشکیالت خودگردان فلسطین دارد اما خواهان 
دستاورد چشمگیری در مسئله فلسطین برای 
توجیه عادی سازی با اسرائیل است. وی گفت: سفر 
نتانیاهو به عربستان درحالی صورت می گیرد که 
عربستان معتقد است روابطش با بایدن مثل دونالد 
ترامپ گرم نخواهد بود. درست است که واشنگتن 
به عربستان پشت نخواهد کرد اما آن ها نگرانند که 
روابطشان با دولت جدید سست باشد این مسئله 
آن ها را تشــویق می کند تا به سمت تل آویو گام 
بردارند. همچنین یک منبع سیاســی اسرائیلی 
اعالم کــرد، به رغم تالش های عربســتان برای 
پیوستن به دایره صلح با اسرائیل، طرف سعودی 

اعالم کرده که شرایط فراهم نیست.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

هرچه بــه مــاه ژانویــه نزدیکتر 
می شــویم، دامنــه اظهارنظرهــا 
و همچنیــن اقدامات برنــده و بازنده 
انتخابات ریاســت جمهــوری اخیر 

آمریکا بیشتر می شود. 
دونالد ترامپ همچنان در شــوِک 
باخت خود قرار دارد و در ســوی دیگر 
میدان، »جو بایدن« در حال کار کردن 
بر تشکیل کابینه اش است. در این میان 
بســیاری از تحلیلگران معتقد بودند 
که ترامــپ در فرآینــد انتقال قدرت 
ســنگ اندازی خواهد کرد، اما جالب 
اینجاست که روز گذشته )سه شنبه( 
تمام این تحلیل ها به یکباره فروریخت؛ 
چراکه رئیس اداره کل خدمات عمومی 
آمریکا )جی اس ای(، در نامه ای رسماً 
جو بایدن را به عنــوان پیروز انتخابات 
شناخته و خبر داد که آماده آغاز روند 

رسمی انتقال قدرت است. 
ترامپ هم در رشته توئیتی با تایید 
این مطلــب گفت که دســتور داده تا 
مقدمات مرسوم و تشریفات الزم آغاز 
شود! این نخستین گام در دولت آمریکا 
برای شروع روند انتقال قدرت است که 

طی دو هفته گذشــته جنجال آفرین 
شده بود؛ چراکه دولت ترامپ با وجود 
گذشــت دو هفته از مشــخص شدن 
پیروزی جو بایدن در رای گیری سوم 
نوامبر، از ارسال چنین نامه ای از سوی 

اداره کل خدمات جلوگیری کرده بود.
 این اختالف به آنجا رســید که روز 
دوشنبه، ۲۳ نوامبر، مجلس نمایندگان 
کنگره آمریکا در هشــداری به رئیس 
این اداره، از او خواستند از اتالف وقت 
اجتناب کرده و برای ارایه دالیل خود 
فوراً برابر نمایندگان کنگره حاضر شود. 
از ســوی دیگر در بیانیه ای که چندی 
پیش به امضای بیش از ۱۰۰ شخصیت 
جمهوری خواه رسیده بود، آمده است 
که امتناع دونالد ترامپ و عدم اجازه او 
برای انتقال ریاست جمهوری خطراتی 
را برای امنیت ملی ما به همراه دارد؛ آن 
هم در زمانی که آمریکا با یک پاندمی 
جهانــی و تهدیداتی جــدی از جانب 
دشمنان جهانی، گروه های تروریستی 

و دیگر نیروها مواجه است.
 زمانــی که دامنه ایــن انتقادها به 
سمت حزبی شدن پیش رفت، ترامپ 
علناً به این نتیجه رسید که نباید بیش 
از این مقاومت کند و بر این اســاس، 
رســانه های آمریکا از این موضوع به 
عنوان نخستین نشــانه رسمی قبول 

شکست از ســوی ترامپ یاد کردند. 
هرچند برخــالف رســم معمول در 
آمریکا، دونالد ترامــپ تاکنون به جو 
بایدن تبریک نگفته و شکســت خود 
را در انتخابات به صورت رسمی بر زبان 
نیاورده است، اما به هر ترتیب او با این 
اقدام خود صریحا بــه تمام طرفداران 
و حتی مخالفان خــود اعالم کرده که 
آرام آرام در حال برچیدن بساط خود 
از کاخ سفید است اما او حتی در توئیت 
اخیرش برای تسهیل در فرآیند انتقال 
قدرت، باز هم به این موضوع اشاره کرد 

که در انتخابات پیروز شده است! 
یــن نشــان می دهــد کــه  ا
رئیس جمهوری آمریکا هنوز در شوِک 
باخت خود قرار دارد. بــا این حال او از 
حاال برای انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰۲4 آمده می شــود و امید دارد که 
بتواند چهار ســال دیگر، مجدداً زمام 
امور کاخ سفید را به دســت بگیرد. بر 
این اساس معتقدم که پرونده ترامپ 
در داخل آمریکا با این مساله بسته شده 
اســت، مگر آنکه اتفاق خاصی در این 
رهگذر به وقوع بپیوندد. اما آنچه در این 
میان باید مورد نظر قرار بگیرد این است 
که منتخب حزب دموکرات به سرعت 
در حال تشــکیل دادن کابینه خود و 

تنظیم برنامه های آینده تیمش است.

تیم بایدن - اوباما! 
روزنامه نیویورک تایمز ســه روز 
پیش در گزارشی نوشت که جو بایدن، 
رئیس جمهوری منتخــب آمریکا به 
دنبال آن است که رکورد معرفی کابینه 

توسط اوباما و ترامپ را بشکند. 
این روزنامه به نقل از »رون کلین« 
رئیس کارکنان کاخ سفید بایدن اعالم 
کرد که رئیس جمهور منتخب آمریکا 
اولین انتصابات خــود در کابینه را به 
زودی اعالم خواهد کــرد. او گفت که 
بایدن می تواند رکورد سرعت انتصابات 
تعیین شده توسط هر دو دولت انتقالی 

اوباما و ترامپ را بشکند. کلین همچنین 
گفت که مراسم تحلیف رئیس جمهور 
جدید به دلیل شــیوع ویروس کرونا 
متفاوت برگزار خواهد شــد و ممکن 

است به صورت مجازی برگزار شود. 
با گذشــت دو روز از انتشــار این 
گزارش، روز گذشته )سه شنبه(، پس از 
فراز و فرودهای بسیار زیاد و با پشت سر 
گذاشتِن سیلی از گمانه زنی ها؛ باالخره 
جو بایدن بخش مهمی از کابینه خود که 
مهره های اصلی و تاثیرگذار به حساب 
می آیند را معرفی کرد. بنابر فهرستی 
که تیم بایدن منتشــر کرد، »آنتونی 
بلینکن« به عنوان وزیر خارجه معرفی 
شده است. بلینکن 58 ســاله از سال 
۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ میــالدی، زمانی که 
بایدن بــه عنوان معاون بــاراک اوباما 
مشغول فعالیت بود، مشــاور امنیت 
ملی بایدن بود. وی همچنین از ســال 
۲۰۱۳ تا ۲۰۱5 معاون مشاور امنیت 
ملی اوباما رئیس جمهوری وقت ایاالت 
متحــده و از ۲۰۱5 تــا ۲۰۱۷ معاون 
وزیر خارجه )جان کــری( بود. او یک 

یهودی االصل است.
 در دانشگاه هاروارد حقوق  خوانده و 
چند سالی هم در حرفه وکالت مشغول 
به کار بوده اســت. بلینکــن طرفدار 
چندجانبــه  رایی اســت؛ ازاین رو در 
حالی که دونالد ترامپ با شــعار »اول 
آمریکا« به شدت از چندجانبه گرایی 
انتقاد می کند، معرفــی وی به عنوان 
جانشین »مایک پمپئو« وزیر خارجه 
فعلی آمریکا نشان دهنده یک چرخش 
در سیاســت خارجی ایاالت متحده 
به شــمار می رود. البته یهودی بودن 
او برای بسیاری از تحلیلگران داخلی 
کشورمان نگران کننده شــده و آن را 
همانند یک سنگ در جلو پای برجام 
و ایران می دانند؛ اما توجه داشته باشید 
که او نخست آمریکایی است و منافع 
واشــنگتن برایش مهــم خواهد بود. 
چهره مهم دیگر در این فهرست »جان 
کری«، وزیر خارجه دوران اوباما است. 
او اکنون مســئول ویژه برنامه های 
جو بایدن در مقابله با پدیده گرمایش 
زمین شده است. عالوه بر این، بایدن، 
»جیک ســالیوان« را به عنوان مشاور 
امنیت ملی خود معرفی کرده و همین 
موضوع باعث شده تا قرار گرفتن وی در 

کنار بلینکن این فضا را به وجود بیاورد 
که تیم جدید آمریکا، یک تیم امنیت 
پایه خواهد بود. توجه داشته باشید که 
سالیوان و جان کری نیز در مذاکرات 
هســته ای با ایران نقشــی اساســی 
داشــتند. »الخاندرو مایورکاس« به 
عنوان وزیر امنیت داخلی معرفی شده 
است. وبسایت رئیس جمهوری منتخب 
در توضیح ســابقه کایورکاس نوشته 
است که در صورت کسب رای اعتماد از 
سنا، اونخستین التین تبار از خانواده ای 
مهاجر خواهد بود که بــه عنوان وزیر 
امنیت داخلی آمریکا برگزیده می شود. 
»لیندا توماس گرینفیلد«، سفیر 
آتی آمریــکا در ســازمان ملل متحد 
خواهد بود که یک آفریقایی تبار است. 
یکی دیگر از اعضــای کابینه، »آوریل 
هینس« اســت که در صورت تایید، 
نخستین زن تاریخ آمریکا خواهد بود 
که به مقام مدیریت سازمان اطالعات 

ملی می رسد. 
از سوی دیگر بایدن، »جنت یلن« 
رئیس ســابق فدرال رزرو را به عنوان 
نامــزد وزارت خزانــه داری معرفــی 
می کند. او نخســتین زنی اســت که 
این مقام کلیــدی در کابینه آمریکا را 
عهده دار می شــود. با این تفاسیر باید 
گفت که بایدن به وعده خود منوط بر 
تشکیل متنوع ترین کابینه تاریخ آمریکا 
عمل کرد، ولی آرایش این تیم نشان از 
آن دارد که بایدن به دنبال »دیپلماسی 
امنیت پایــه« خواهد رفــت؛ همان 

اقدامی که اوباما در دولتش پیاده کرد.

نگاهی به آرایش کابینه جدید آمریکا و راهبرد آتی واشنگتن

ترکیِباوباما-بایدندرکاخسفید
 بلینکن نامزد پست 

وزارت خارجه بایدن، یک 
یهودی االصل است. در 

دانشگاه هاروارد حقوق 
خوانده و چند سالی هم در 

حرفه وکالت مشغول به 
کار بوده است. او طرفدار 

چندجانبه گرایی است 
و به همین دلیل عده ای 
معتقدند که با آمدن او 
 شاهد چرخش آمریکا 

در سیاست خارجی 
خواهیم بود

بسیاری معتقد بودند که 
ترامپ در فرآیند انتقال 

قدرت سنگ اندازی خواهد 
کرد، اما تمام این تحلیل ها 

به یکباره فرو ریخت و رئیس 
اداره کل خدمات عمومی 
آمریکا )جی اس ای(، در 

نامه ای، رسماً جو بایدن را 
به عنوان پیروز انتخابات 

شناخته و خبر داد که آماده 
آغاز روند رسمی انتقال 

قدرت است

همزمان با تداوم اعتراضات شیلی به ضعف عملکرد دولت این کشور، نهادهای اجتماعی نیز با فراخوانی به اعتصاب 
ملی و سراسری خواستار برکناری رئیس جمهوری این کشور شــدند. به گزارش شبکه چندملیتی تله سور آمریکای 
التین، به دنبال طغیان اعتراضات ضد دولتی شیلی و تداوم اعتصاب های عمومی، حدود ۶۰ هزار نفر از کارکنان بهداشت 
شیلی در اعتراض به اقدامات رئیس جمهوری این کشور به ویژه درخصوص مهار بحران کرونا و تخصیص ندادن بودجه 
کافی برای بخش سالمت، برای مدتی نامعلوم دســت به اعتصاب زدند. در همین 
راستا فدراسیون ملی کارکنان بهداشت شیلی اعالم کرد: کارکنان بخش سالمت 
با راه اندازی اعتصاب تنها به دنبال احقاق حقوق خود نبوده بلکه خواســتار افزایش 
بودجه بخش سالمت که بدون توجه به پیامدهای شــیوع گستره کرونا برای سال 
۲۰۲۱میالدی کاهش یافته، فعالیت خود را متوقف کرده اند. با وجود آنکه بیش از 8۰ 

درصد مردم شیلی از خدمات عمومی بخش بهداشت استفاده می کنند.

پس از آنکه آنکارا و مســکو در ماه جاری میالدی برای نظارت بر آتش بس منطقه قره بــاغ توافق کردند، یکی از 
منابع ترکیه ای گفته که دو کشــور بر ســر تمایل آنکارا برای ایجاد یک پست نظارتی مســتقل نظامی در قلمروی 
جمهوری آذربایجان اختالف نظــر دارند. به گزارش اســپوتنیک، ترکیه و روســیه توافق کرده انــد تا یک مرکز 
مشــترک را در منطقه به منظور نظارت بر آتش بس ۱۰ نوامبر ایجاد کنند که بــه چندین هفته درگیری در منطقه 
مورد مناقشــه قره باغ بین نیروهای باکــو و ایروان پایــان داد. توافق آتش بس 
در منطقه مورد مناقشــه قره باغ شامل اســتقرار ۲۰۰۰ صلح بان روسی است. 
مقام های روســیه و ترکیه هنوز بر سر پارامترهای مکانیســم نظارت به توافق 
نرســیده اند اما ترکیه کــه حامی دولت باکو اســت می خواهد پســت نظارتی 
 مستقل خود را داشــته باشــد تا بتواند بر نفوذش بر منطقه ای که برای امنیت 

خودش مهم است، بیفزاید. 

اختالف آنکارا - مسکو بر سر استقرار  پست نظامی ترکیه در آذربایجاندرخواست معترضان شیلی از رئیس جمهور: استعفا بدهید! 

مقام های دولت دهلی نو اعالم کردند، هند پرونده 
مربوط به حمله ای بزرگ را که می گویند شبه نظامیانی 
از پاکستان قصد داشــتند آن را در کشمیر هند انجام 
دهند، به شــورای امنیت ســازمان ملل سازمان ملل 
ارجاع داد. به گزارش رویترز، مقام های هندی گفتند،  
چهار شــبه نظامی متعلق به گروه »جیش محمد« از 
طریق یک تونل در منطقه ســامبا وارد کشــمیر هند 
شدند. مردان سراپا مسلح، وسایل ارتباطی، یک تلفن 
همراه، دارو و غذا داشتند که همگی ساخت پاکستان 
بود. آنها داشتند با یک کامیون عبور می کردند و وقتی 
در ایست بازرسی ناگروتا ماموران خواستند کامیون را 
متوقف کنند، سرنشینان تیراندازی کردند. نیروهای 
امنیتی هر چهار نفر را کشتند. پاکستان این اتهامات را 
رد کرده و گفته که این اتهامات با هدف منحرف کردن 
توجه ها به سرکوب مردم کشمیر توسط دهلی نو است. 

در همین حال، وزیر خارجه هند با هدف تقویت رویکرد 
دیپلماتیک علیه پاکستان با فرستادگانی از انگلیس،  
آمریکا، فرانســه، روســیه و چین دیدار کرد و مراتب 
نگرانی دهلی نو را درباره خطراتی از ســوی یک حمله 
بزرگ شبه نظامی که از پاکستان نشأت گرفته، اعالم 
کرد. هند می گوید، پاکستان از شبه نظامیان در کشمیر 
حمایت می کند اما اسالم آباد این اتهام را رد کرده است.

دولت اتیوپی از تصمیم خود برای محاکمه رهبران 
جبهه آزادی بخش مردم تیگرای به اتهام تروریسم خبر 
داد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، وزیر دادگســتری 
اتیوپی اعالم کرد که حملــه جبهه آزادی بخش مردم 
تیگرای به ارتش اتیوپی نقض قانون اساسی و خیانت 
به میهن است. وی در این باره گفت که رهبران جبهه 
آزادی بخش تیگرای به اتهام جرایم تروریستی درپی 
حمالت موشکی به شــهرهای اقلیم أمهارا در شمال 
اتیوپی محاکمه خواهند شــد. تیگــرای اقلیت قومی 
قدرتمندی است که چند دهه رهبری ائتالف حاکم بر 
اتیوپی را در دست داشت. دو سال پیش که آبی احمد، 
نخست وزیر اتیوپی به قدرت رسید، ائتالفی جدید شکل 
گرفت که قوم تیگرای از پیوستن به آن سر باز زد. ابی 
احمد، نخست وزیر اتیوپی تالش دارد تا ائتالف حاکم 
را به یک حزب واحد تبدیل کند؛ امری که با مخالفت 

و امتناع قوم تیگرای برای مشارکت در دولت ائتالفی 
همراه شــد. چهارم  نوامبر، درگیری مسلحانه ارتش 
اتیوپی و جبهــه آزادی بخش مردم تیگرای در منطقه 
آغاز شد. جبهه تیگرای از به حاشیه رانده شدن شکایت 
دارد و آبــی احمد را بابت تصمیم بــه تعویق انداختن 
انتخابات به دلیل همه گیری کرونا و کشته شدن مردم 

مقصر می داند.

هند از پاکستان به شورای امنیت شکایت کردخیز اتیوپی برای محاکمه رهبران اقلیم تیگرای
خبرخبر


