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تیم ارتباطی کامال زنانه »بایدن« 
در کاخ سفید معرفی شد

رئیس جمهــوری منتخب آمریکا دســتیاران 
ارشــد کمپین خودش را برای مناصب ارشد در تیم 
مطبوعاتی کاخ سفید برگزیده است. برای اولین بار 
در تاریخ آمریکا، کل کارکنان ارشد ارتباطی را زنان 
تشکیل می دهند. به خبرگزاری رویترز، جو بایدن، 
رئیس جمهوری منتخب آمریکا یکشنبه در اقدامی 
بی سابقه در تاریخ این کشور، کارکنان ارشد مطبوعاتی 
کاخ سفید که همگی از خانم ها هستند، معرفی کرده 
و به دستیاران ارشــد کمپینش و کهنه کاران دولت 
اوباما برای رهبری تیم ارتباطــی دولت آتی متکی 
است. بایدن در بیانیه ای گفت: مفتخرم که اولین تیم 
ارتباطاتی ارشد کاخ سفید متشــکل از زنان را اعالم 
کنم. این نیروهای با تجربه و واجد شرایط، دیدگاه های 
متنوع نسبت به کارشان و تعهد مشترک برای بازسازی 
بهتر این کشور دارند. تیم انتقالی بایدن اعالم کرد زنان 
متنوع، با تجربه و بااستعداد برای این نقش ها انتخاب 
شدند که تعهد رئیس جمهوری آتی به تشکیل دولتی 
را نشان می دهد که شبیه به ایاالت متحده باشد و از 
روز اول بتواند برای خانواده های شاغل مثمرثمر باشد. 
برای اولین بار، نقش های ارتباطی ارشد در کاخ سفید 
کالً به زنان می رسد. چهار تن از این هفت فرد منصوب 
نیز زنان رنگین پوست هستند. جنیفر ساکی که سابقا 
مدیر ارتباطات کاخ سفید در دوران باراک اوباما بود، 
به عنوان سخنگوی دولت بایدن انتخاب شده است. 
ساکی که از مدت ها پیش سخنگوی دموکرات ها بوده 
است، در پیامی توییتری نوشت: این تیمی از بهترین، 
بااستعدادترین و آزموده ترین نیروهاست که همگی 
زن هستند و این متنوع ترین تیم در تاریخ ماست و 
همچنین شــش تن از مادرانی با فرزندانی کوچک 
هستند. کیت بدینگفیلد، سخنگوی کمپین بایدن 
و معاونش کاماال هریس، بــه عنوان مدیر ارتباطات 
کاخ سفید خدمت خواهد کرد. او در زمانی که بایدن 
معاون رئیس جمهوری آمریکا بود، مدیر ارتباطات 
 ،)Symone Sanders(بایدن بود. سیمون سندرز
از مشاوران ارشد کمپین بایدن به عنوان سخنگوی 
ارشد کاماال هریس خدمت می کند. الیزابت الکساندر، 
ســخنگوی بایدن در زمان حضور در دولت اوباما، به 
عنوان مدیر ارتباطاتی جیل بایــدن، بانوی اول آتی 
منصوب می شــود. دیگر منصوبان شــامل کارین 
ژان-پییر )Karine Jean-Pierre( و اشلی اتین 
)Ashley Etienne(، از مشــاوران ارشد کمپین 
بایدن هستند. ژان-پییر، از دیگر مقام های دوران اوباما، 
معاون مطبوعاتی اصلی می شود و اتین به عنوان مدیر 
ارتباطات کاماال هریس خدمت می کند. پیلی توبر 
که به عنوان مدیر ارتباطات برای ائتالف های کمپین 
بایدن – هریس کار میکرد، به عنــوان معاون مدیر 
ارتباطات کاخ سفید انتخاب شده است. برخالف اکثر 
پست های در حد کابینه، این منصوبان به تایید سنا 
نیازی ندارند. تیم ارتباطاتی ترامپ هم شامل هفت 
زن از جمله کایلی مک انانی، ســخنگو و آلیسا فاراه 
)Alyssa Farah( مدیر ارتباطات کاخ سفید است.

    
کشته شدن ۸ نظامی سعودی در 
حمله موشکی انصاراهلل به مارب 

انصاراهلل یمن از کشته شدن ۸ سرباز سعودی در 
حمله موشکی خود به اردوگاهی در استان مأرب در 
شرق یمن، خبر داد. به گزارش القدس العربی، یحیی 
سریع، سخنگوی ارتش یمن وابسته به انصاراهلل در 
بیانیه ای اعالم کرد: نیروهای موشکی ما شنبه شب 
موفق شدند با یک فروند موشک بالستیک بدر اتاق 
عملیات مشترک دشــمن را در پایگاه تداوین در 
اســتان مأرب هدف قرار دهند و هدف گیری دقیق 
بود. وی افزود: این عملیات منجر به کشــته شدن 
۸ فرمانده و سرباز سعودی شد و ۷ نفر دیگر زخمی 
شــدند و آمبوالنس ها در میان وحشت و آشفتگی 
شدید در میان دشمنان هجوم آوردند. سخنگوی 
ارتش یمن همچنین تاکید کرد: تا زمانی که حمله 
به یمن و محاصره ادامه یابد به عملیات خود ادامه می 
دهیم و تمام حرکات دشمنان کنترل و رصد می شود 
و نیروهای دشمن هر کجا که باشند دستمان به آن ها 
خواهد رسید. یمن از مارس ۲۰۱۵  هدف حمالت 
ائتالف متجاوز عربی به رهبری عربستان و به بهانه 

حمایت از نیروهای دولت مستعفی است.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

طی چنــد روز اخیــر تحوالتی 
در ســطح منطقــه از دو منظــر 
سیاســی و میدانــی رخ داده که به 
خوبی نشــان می دهــد جغرافیای 
خاورمیانه احتماالً آبســتن برخی 
رخدادهایی خواهد بود که می تواند 
معانی مختلفی برای کشور ما و سایر 
دولت های منطقه داشــته باشــد. 
در این مســیر عراق طــی روزهای 
گذشــته شــاهد برخی اتفاق ها در 
حوزه سیاســی و امنیتــی بوده که 
موج انتقادها را به سمت »مصطفی 
الکاظمی« نخست وزیر فعلی عراق 

روانه کرده است. 
در سوریه اوضاع تا حدود زیادی 
ثابت و همچنان بحث بر سر حمالت 
هوایــی رژیــم صهیونیســتی به 
مقرهای نظامی این کشــور مطرح 
اســت و از ســوی دیگر تبادل نظر 
درمورد خروج ترکیه از اطراف حلب و 
پاکسازی ادلب به قوت ادامه دارد. در 
لبنان هم اوضاع چندان خوب نیست 

و برخی اندیشکده ها معتقدند که به 
زودی در این کشور شاهد موج جدید 
اعتراض ها خواهیم بــود؛ چراکه از 
زمان انفجــار در بندر لبنان تاکنون 
دولت تشکیل نشــده است و روز به 
روز موانع بیشتری در مسیر تشکیل 

دولت این کشور گذاشته می شود. 
یمن هم ایــن روزها غــرق در 
موشک و خون بود و ائتالف سعودی 
همچنان در حال حمله به استان های 
این کشور است. در ایران هم جمعه 
گذشته شــاهد ترور شهید محسن 
فخــری زاده بودیم که بیــش از هر 
مولفه پنهان و آشکار دیگری، اوضاع 

منطقه را مبهم کرده است. 
اما آنچه در این وضعیت بیش از 
هر مورد دیگر خودنمایی می کند و 
به ستون فقرات این تحوالت تبدیل 
شده، تحرکاتی اســت که اسرائیل 
یا شــرکای او دارنــد. در رأس این 
تحوالت آنچه که انتشــار خبرش 
دعدآســا همــه جــا را درنوردید، 
دیدار پنهــان »بنیامین نتانیاهو«، 
نخســت وزیر اســرائیل با ولیعهد 

عربستان در شهر نئوم بود. 
رخــدادی کــه هرچنــد طرِف 

ســعودی ســعی کرد آن را پنهان 
نگه دارد، اما تیــم نتانیاهو به قصد 
تامین منافع ملی و حزبی به سرعت 
آن را علنــی کردند و همین موضوع 
سرآغاز تحوالتی خواهد بود که طی 

هفته های آینده رخ می دهد. 
سفر نتانیاهو بدون تردید با چراغ 
ســبز کاخ ســفیِد »دونالد ترامپ« 
انجام شد؛ چراکه مایک پمپئو، وزیر 
خارجه آمریکا نه تنها طی روزهای 
اخیر در خاورمیانه کشــور به کشور 
تامین منافع آمریکا و اســرائیل را 
دنبال کرد، بلکــه ورود او به ریاض 
را باید نوعی بسترســازی برای این 

دیدار تاریخی دانست. 
آشکارسازی این دیدار به حدی 
مهم بود که بنی گانتس، وزیر دفاع 
و نخســت وزیر تناوبی اســرائیل با 
شــدیدترین لحن در مــورد علنی 
کــردن آن با نتانیاهو ســخن گفت 
و منابع رســانه ای اعــالم کرده اند 
که در جلسه روز شــنبه کابینه این 
رژیم، کار به جایی کشــیده که دو 
نفر یکدیگــر را با توهیــن متوجه 

منظورشان می کردند! 
این روند به خوبی نشان می دهد 

که نتانیاهو در پشــت صحنه با تیم 
ترامپ به صــورت کامل هماهنگ 
اســت و اگر نخواهیــم بزرگنمایی 
کنیم باید بگوییم که او احتماالً طی 
روز طرح های خود را در مدت باقی 
مانده از دولــت جمهوریخواهان با 

واشنگتن هماهنگ می کند. 
بر این اســاس او در حال آخرین 
تالش های خود برای پُر کردن سبد 
سیاست خارجی اش است که دلیل 
آن هم بدون شک برگزاری احتمالی 
دور چهــارم انتخابــات زودهنگام 
کنست در تل آویو اســت؛ چراکه او 
به پیروزی در این انتخابات احتمالی 

برای فرار از محاکمه هایش به شدت 
نیاز دارد تا از سرنوشتی مانند »ایهود 
اولمرت«، نخســت وزیر پیشــین 

اسرائیل در امان باشد.
تردد های مشکوک 

در این مســیر روز گذشته اعالم 
شــد که »جارد کوشــنر«، داماد و 
مشاور ارشــد ترامپ قرار است طی 
روزهای پیش رو به عربستان و قطر 

سفر کند. 
رویترز در اعالم این سفر نوشته 
است که کوشــنر در شــهر نئوم با 
»محمــد بــن ســلمان«، ولیعهد 
ســعودی و در دوحه با »شیخ تمیم 
بن حمد آل ثانی«، امیر این کشــور 
دیدار خواهد کرد. بر اساس داده های 
موجود »آوی برکوویتس« و »برایان 
هوک« فرستادگان آمریکا در امور 
خاورمیانه و همچنین »آدام بیلر« 
مدیر اجرایی شــرکت مالی توسعه 
بین الملل آمریکا نیز در این ســفر 

کوشنر را همراهی خواهند کرد. 
با نگاهــی بــه تیمی کــه قرار 
است کوشنر را در ســفر به دوحه و 
نئوم همراهی کنند بــه این نتیجه 
می رسیم که آنها برای تحکیم روابط 
میان آمریکا با عربســتان یا قطر به 
منطقه ســفر نمی کننــد، بلکه در 
فرصت باقی مانــده از دولت ترامپ 
)همانگونه که پیشــتر بدان اشاره 
شد( سعی بر این است تا توافق های 
عادی سازی بیشتری میان تل آویو و 

کشورهای عربی منعقد شود.
باید توجه داشت که کوشنر، بن 
سلمان و نتانیاهو ســه ضلع اصلی 
معامله قــرن و همچنیــن معادله 
عادی ســازی روابط میان تل آویو و 
اعراب به حساب می آیند و به همین 
جهت  به خوبی درمی یابیم که ورود 
او به عربســتان و قطر تنها چند روز 
پس از ســفرهای پمپئو به منطقه، 
هیچ معنــی خاصی جــز پی ریزی 
ادامه مصالحه میان اســرائیل و دو 
کشور مهم یعنی »عربستان و قطر« 

را ندارد. 
واقعیت این اســت که کوشنر و 
تیمش پشــت پرده و حتی آشکارا 
به حصول توافق های عادی ســازی 
روابط رژیم صهیونیستی با بحرین، 
امارات و سودان کمک های زیادی 
کردند و به همیــن دلیل باید گفت 

کوشــنر )به دلیــل یهودی االصل 
بودن( و تیمش مایل هستند تا پیش 
از تحویــل قدرت به »جــو بایدن« 
توافق های این چنینی بیشتری را به 
پیش ببرند. اخبار دیگری که از سوی 
منابع آمریکایی منتشر شده نشان 
می دهد که کوشنر هفته گذشته در 
کاخ سفید با وزیر خارجه کویت دیدار 
داشته است و این در حالیست که بر 
اساس سوابق باید گفت کویت یکی 
از ارکان اصلی تالش هــا برای حل 
بحران سه ســاله میان قطر و سایر 
کشورهای شورای همکاری خلیج 

فارس است. 
بــر این اســاس احتمــال دارد 
کوشنر در سفر آتی خود به عربستان 
و قطر به دنبال آن باشد که اختالف 
میــان دو طرف که از ســال ۲۰۱۷ 
میالدی تاکنون ادامه دارد را حل و 
فصل و در نهایت ریــاض و دوحه را 
برای علنی کردن رابطه، به ســمت 

کاناِل اسرائیل هدایت کند. 
این سناریو شاید از نظر بسیاری 
از تحلیلگــران جنبــه عملیاتــی 
نداشته باشد اما باید توجه کنید که 
بن سلمان برای بقای خود می تواند 
رابطه خود را با اســرائیل به صورت 
مشــروط علنی کند تا در ذیل سایة 
نتانیاهــو، از گزنــد دموکرات های 

آمریکا در امان باشد. 
به هر حال باید متوجه بود که سفر 
کوشنر به این دو کشور و همچنین 
سفر آتی نتانیاهو به امارات، بحرین و 
مصر را نباید یک واقعه عادی دانست؛ 
چراکه در پس آن ممکن است یک 

انفجار سیاسی آرمیده باشد.

هدف غایی کوشنر از سفر به عربستان و قطر چیست؟

دستاوردسازی برای نتانیاهو 
آشکارسازی سفر نتانیاهو 
به عربستان به حدی مهم 
بود که بنی گانتس، وزیر 

دفاع اسرائیل با شدیدترین 
لحن در مورد علنی کردن 
آن با نتانیاهو سخن گفت 

و منابع رسانه ای اعالم 
کرده اند که در جلسه روز 

شنبه کابینه این رژیم، کار 
به جایی کشیده که دو نفر 

یکدیگر را با توهین متوجه 
منظورشان می کردند

احتمال دارد کوشنر در 
سفر آتی خود به عربستان 
و قطر به دنبال آن باشد که 

اختالف میان دو طرف که از 
سال 2017 میالدی تاکنون 

ادامه دارد را حل و فصل و در 
نهایت ریاض و دوحه را برای 
علنی کردن رابطه، به سمت 

کاناِل اسرائیل هدایت کند

رئیس جمهوری ارمنستان گفت، دولت باید استعفا دهد، انتخابات جدید حداکثر ظرف مدت یک سال باید برگزار شود 
و یک دولت موقت توافق ملی، ترجیحا یک دولت تکنوکرات تشکیل شــود. به گزارش آناتولی، آرمن سرکیسیان، رئیس 
جمهوری ارمنستان همچنین دولت این کشور را در جریان نشست با نمایندگانی از جامعه ارامنه در روسیه مورد انتقاد قرار داد 
و امضای توافق آتش بس نیکول پاشینیان با الهام علی اف، رئیس جمهوری آذربایجان را 
درباره مساله قره باغ و خروج نیروهای کشورش از این منطقه مورد مناقشه را یک تراژدی 
بزرگ خواند. وی ادامه داد: یک راه حل وقتی که چنین تراژدی بزرگی رخ می دهد، وجود 
دارد و آن، استعفای دولت است. رئیس جمهوری ارمنستان همچنین به این نکته اشاره 
کرد که اوضاع در ارمنستان از دو سال قبل وقتی انتخابات برگزار شد، خیلی فرق کرده 

و تشکیل یک دولت موقت متحد ملی و برگزاری انتخابات زودهنگام را پیشنهاد کرد.

وزیر اول اسکاتلند بار دیگر بر لزوم استقالل این سرزمین از بریتانیا تأکید کرد. نیکوال استورجئون در مصاحبه با اسکای 
نیوز گفت: »با آغاز دوره جدید پارلمان اسکاتلند، بحث اســتقالل را مطرح می کنیم. ما همه ابزارهای الزم برای بازسازی 
اســکاتلند بعد از شــیوع کرونا را در اختیار داریم. وزیر اول اسکاتلند افزود:  این چیزی اســت که اکثریت مردم اسکاتلند 
می خواهند، نه بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا و دار و دسته حامیان برگزیت. 
نظرسنجی های نشان می دهد اکثریت اسکاتلندی ها خواستار آن هستند. استورجئون 
افزود: »با توجه به لزوم مهار شیوع کرونا و بازسازی اســکاتلند، هرچه زودتر قدرت 
استقالل را به دست آورده و آینده خود را در دست بگیریم، برای همه ما بهتر خواهد 
بود. وی اخیراً گفته بود: استقالل در مقابل دیدگانمان قرار دارد و هیچگاه تا این اندازه 

مطمئن نبودم که می توانیم به آن دست یابیم.

وزیر اول اسکاتلند: هرچه زودتر استقالل پیدا کنیم، برای همه بهتر استرئیس جمهوری ارمنستان: دولت باید استعفا دهد

دولت چین روز گذشــته )دوشــنبه( اعالم کرد، 
رهبران نهادهای وابســته به دولت آمریکا را به دلیل 
دخالت آشــکار در امور هنگ کنــگ تحریم می کند. 
به گزارش رویترز، هوآ چونیینگ، ســخنگوی وزارت 
خارجه چین در کنفرانس خبری خود گفت، این افراد از 
ورود به چین منع خواهند شد. سخنگوی وزارت خارجه 
چین تصریح کــرد: اینگونه اقدامــات ایاالت متحده، 
مداخله آشکار در امور هنگ کنگ و چین و نقض قوانین 
بین المللی و هنجارهای بنیادیــن روابط بین المللی 
است و ما آن را محکوم می کنیم و با آن مخالفیم. آمریکا 
باید فورا از مداخله در امور هنــگ کنگ و امور داخلی 
چین دست بردارد و از مسیر اشــتباه بازگردد. وی در 
ادامه درخصوص اقدام متقابل پکن گفت: در واکنش 
به اقدامات اشــتباه ایاالت متحده، چین تصمیم دارد 
تحریم هایــی را علیه چهار نفر وضع کنــد. بنابر گفته 

این دیپلمات چینی، چهار فرد مذکور که قرار اســت 
در لیست تحریم ها قرار گیرند، از ورود به چین، هنگ 
کنگ و ماکائو منع خواهند شد. صبح دیروز خبرگزاری 
رویترز گزارش کرد که، دولت ترامپ قصد دارد شرکت 
»دریایی نفت ملی چین« و شرکت »بین المللی تولید 
نیمه رســاناها« را به بهانه ارتباط بــا ارتش و نهادهای 

نظامی چین، به لیست سیاه خود اضافه کند.

وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی تحقیقات درباره اتهام 
فساد نتانیاهو در پرونده خرید زیردریایی های آلمان را به 
حالت تعلیق درآورد. به گزارش خبرگزاری فرانســه، بنی 
گانتس، وزیر جنگ اسرائیل و نخست وزیر تناوبی این رژیم، 
تحقیقات درباره پرونده فساد خرید زیردریایی های آلمان را 
که برخی نزدیکان بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم در 
آن متهم هستند، تعلیق کرد. وزارت جنگ اسرائیل هفته 
گذشته کمیته تحقیقاتی را برای بررسی این پرونده تشکیل 
داد که موجب وخامت تنش ها میان گانتس و نتانیاهو شد. 
از جمله کســانی که در این پرونده متهم هستند، دیوید 
شمرون، وکیل نتانیاهو است که به پول شویی در این پرونده 
متهم شده است. یکشنبه آویخای مندلبلیت، دادستان کل 
اسرائیل از کمیته خواست تحقیقاتش را به تأخیر بیندازد. وی 
گفت: از این کمیته می خواهم قبل از پایان تحقیقات وزارت 
دادگستری فعالیتش را شروع نکند. گانتس تأکید کرد، این 

کمیته منتظر چراغ سبز مندلبلیت برای شروع فعالیتش 
است. فعالیت کمیته با دستور دادستان کل همسو خواهد 
بود تا تداخلی با روند جنایی پیش نیاید. نتانیاهو و گانتس بعد 
از برگزاری سه دور انتخابات دولت ائتالفی تشکیل دادند. 
نتانیاهو اولین نخست وزیر اسرائیل در تاریخ این رژیم است 
که ماه مه درخصوص پرونده های فساد در مقابل دستگاه 

قضایی قرار گرفت.

چین ۴ آمریکایی را تحریم می کندگانتس تحقیقات درباره پرونده فساد نتانیاهو را تعلیق کرد

خبرخبر


