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کابینه اسرائیل از کنست رأی اعتماد گرفت؛
خداحافظ بنیامین! 

پارلمان رژیم صهیونیســتی روز گذشــته 
)یکشــنبه( برای اعطای رای اعتماد به دولت 
جدید به ریاســت یائیــر الپیــد، رهبر حزب 
آینده ای هســت و نفتالی بنــت، رئیس حزب 
یمینا نشست برگزار می کند. به گزارش صدی 
البلد، دفتر رسانه ای کنست در بیانیه ای اعالم 
کرد مطابق تصمیم کمیته برگزاری نشست ها، 
جلســه دیروز برای تعیین بیست و چهارمین 
رئیس کنســت و اعطای رای اعتماد به دولت 
جدید این رژیم به عنوان سی و ششمین دولت 
اسرائیل برگزار شــد. در ادامه این بیانیه اعالم 
شــده که پس از اعطای رای اعتماد نخســت 
وزیر و دیگر وزرای کابینه سوگند وفاداری یاد 
می کنند. دوم ژوئن، یائیــر الپید، رهبر حزب 
آینده ای هس، موفقیت خود را در تشکیل دولت 
جدید اسرائیل از طریق اتحاد با ۷ حزب راست، 
میانه و چپ و برای اولین بــار یک حزب عربی 
اعالم کرد. قرار است که نفتالی بنت در دو سال 
اول پست نخست وزیری را عهده دار شود و بعداً 
الپید جایگزین وی می شود. در صورت اعطای 
رای اعتماد به دولت جدید از ســوی کنست، 
۱۲ سال قبضه قدرت توسط بنیامین نتانیاهو، 
رهبر حزب لیکودمعروف به »بی بی« به پایان 
می رسد. با پایان دوران نخست وزیری، نتانیاهو 
با ۳ پرونده فســاد مالی به اتهام رشوه خواری، 
نقض اعتماد و کالهبــرداری روبرو خواهد بود. 
مخالفان او، نتانیاهو را به تالش برای استفاده از 
اختیارات خود به عنوان نخست وزیر جهت فرار 
از محاکمه متهم می کنند. همزمان با نشســت 
دیروز کابینه بــرای رای گیری بر ســر دولت 

جدید، تدابیر امنیتی شدید اتخاذ شده بود. 
در همین راستا شبکه عبری زبان کان اعالم 
کرد که منابع خبری عبــری از وجود بندی در 
توافق ائتالفی تشکیل دولت رژیم صهیونیستی 
خبر دادند که به رهبر حزب یمینا اجازه می دهد 
پس از گذشت دوره نخســت وزیری اش آن را 
تحویل نداده و همچنــان در راس قدرت باقی 
بماند. در توافق دولت ائتالفی میان نفتالی بنت، 
رهبر حزب یمینــا و یائیر الپیــد، رهبر حزب 
آینده ای هست رژیم صهیونیستی بندی وجود 
دارد که به بنت اجازه می دهد پس از پایان دوره 
نخســت وزیری اش این توافق را کنار گذاشته و 
نخست وزیری را تحویل الپید ندهد. این گزارش 
توضیح می دهد، طبق بند دهم توافق ائتالفی، 
بودجه عمومی باید برای مدت دو ســال در طی 
۱۴۵ روز از تشکیل دولت جدید تصویب شود، 
اما اگر بنت مانع از تصویب بودجه شــود، دولت 
سقوط می کند و او نخست وزیر انتقالی می شود. 

بر اساس این توافق های ائتالفی، نفتالی بنت 
تا اوت ۲۰۲۳ نخست وزیر خواهد بود و الپید در 
طول این دوره وزیر خارجه رژیم صهیونیستی 
خواهد بــود و پس از آن تا پایان دوره کنســت 
فعلی در نوامبر ۲۰۲۵ الپید نخســت وزیری 
را بر عهــده خواهد گرفت. طبــق این گزارش، 
کابینه دولت جدید رژیم صهیونیستی متشکل 
از ۲۸ وزیر است و ائتالف دولتی از ۲۵ نماینده 
از احزاب میانه، ۱۹ نماینده از اردوگاه راســت، 
۱۳ نماینده از احزاب چپ و چهار نماینده عرب 
تشکیل شــده اســت. همچنین قرار است که 
در دولت ائتالفی الپیــد و بنت، بنی گانتس در 
سمت وزارت جنگ ابقا شــود و لیبرمن، ساعر،  
آیلت شاکد و میراو میخائیلی نیز به ترتیب وزیر 
دارایی، وزیر دادگستری، وزیر داخلی و وزیر کار 

خواهند بود.
در همین راســتا به دنبال تشــکیل ائتالف 
دولتی میان رقبای نخســت وزیر کنونی رژیم 
صهیونیســتی برای تشــکیل دولت، بنیامین 
نتانیاهو اعــالم کرده که قــدرت را طبق روند 
قانونــی آن تحویل خواهد داد. از ســوی دیگر 
هاآرتص نوشته اســت که مشاور حقوقی دفتر 
بنیامین نتانیاهو اعالم کــرده به محض اینکه 
کابینه جدید اســرائیل از کنســت )پارلمان 
رژیم صهیونیســتی( رأی اعتماد بگیرد، تمام 
حمایت هــای مالــی و هزینه هــای خانواده 
نتانیاهــو در مقر رســمی اش در قدس و منزل 
اختصاصــی اش در قیســاریه متوقف خواهد 
شد. این روزنامه نوشــت: موعدی برای خروج 
خانواده نتانیاهو از مقر رسمی در قدس تعیین 

نشده است.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

نشســت گروه هفت کــه از روز 
جمعه شــروع شــده، همچنان در 
کانون توجه رســانه های دنیا قرار 
دارد. نشستی که هفت غول صنعتی 
دنیا یعنی آمریــکا، بریتانیا، آلمان، 
فرانسه، کانادا، ایتالیا و ژاپن را شامل 
می شود و با حضور جو بایدن، رنگ و 
بوی دیگری به خود گرفته است که 
این خود به سوژه خبرنگاران تبدیل 

شده است. 
در همین راستا یک منبع آگاه در 
مذاکرات گروه هفت به خبرگزاری 
رویترز گفته اســت که جو بایدن بر 
خالف دونالد ترامپ لحن و رویکردی 
کاماًل متفــاوت را در قبال اجالس 
گروه هفت در پیــش گرفته و اجازه 
به بحــث صریح و شــراکت درباره 
مســائل جهانی بدون ایجاد آشوبی 

مختل کننده را داده است. 
این منبع پس از مقایسه نشست 
امســاِل گــروه هفت با ســال های 
گذشــته اعالم کرد که قبــاًل این 
اجالس عادت به آشوب کامل داشت؛ 

چراکه قبل از این ما تمام وقت عصبی 
بودیم و تــالش می کردیم که گروه 
هفت دســت نخورده بماند و حاال 
شما دیگر مجبور نیستید نگران آن 
باشــید که تنها دلیلش نبود دونالد 

ترامپ است. 
فــارغ از منابع خبــری امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهور فرانســه نیز 
پیشتر گفته بود که آمریکای تحت 
ریاســت جمهوری بایدن مجدداً به 
عنوان یک رهبر مشــارکت کننده 
جهان آزاد بازگشــته است که این 
نشــان دهنــده آســودگی خاطر 
بســیاری از هم پیمانــان کلیدی 
آمریکا مبنی بر پایان یافتن آشوب 
ریاســت جمهوری ترامپ اســت. 
تمجید از بایدن البته به این شــدت 
عریان و برهنه نبود، بلکه نه ماکرون و 
نه جانسون مقایسه مستقیمی میان 
بایدن و ترامپ به عمل نیاوردند؛ هر 
چند که هر دوی آنها لحن مشارکتِی 
بایدن را تحســین کردند و گفتند 
که بعــد از شــوک ها و تحقیرهایی 
که ترامپ بارها به تعــداد زیادی از 
هم پیمانان اروپایی وارد ســاخت، 
احساس آسودگی خاطر در نشست 

گروه هفِت امسال وجود دارد. 

فارغ از این تعریف و تمجیدها و با 
عبور از حواشی نشست امسال، آنچه 
در این میان جلــب توجه می کند، 
محورهایی است که به عنوان ستون 
فقرات این دیدارها در خاک بریتانیا 
مورد بحث و گفت وگوی طرفین قرار 
گرفته است. بر اساس آنچه که تا به 
امروز از ســوی رسانه ها به خصوص 
مطبوعات و خبرگزاری های بریتانیا 
منتشر شــده، جو بایدن که در این 
نشســت نقش محوری را به عهده 
دارد عالوه مسائل تغییرات اقلیمی، 
واکسیناســیون جهانــی و تجارت 
بین الملــل، دو محور را بــه عنوان 
دســتور کار اصلی نشســت امسال 
مطــرح کرده کــه به نظــر می آید 
رهبران شش کشور دیگر هم آن را 

قبول کرده اند. 
یکی از این دو محور، بحث تقابل با 
روسیه است. بسیاری از اعضای گروه 
هفت و همچنین بایــدن معتقدند 
که ترامپ طی چهار ســال گذشته 
به گونــه ای اقدام کرد که روســیه 
و شــخص پوتین در حاشــیه قرار 
داشتند و بیشترین تمرکز واشنگتن 
در عرصه سیاست خارجی بر چین 
معطوف شــد. به همیــن جهت با 

نگاهی به افزایش سطح تنش میان 
مســکو و واشــنگتن پس از آمدن 
بایدن به کاخ ســفید درمی یابیم که 
دموکرات ها به دنبال ضربه زدن به 

کرملین هستند. 
آنها با برجســته کــردن پرونده 
اوکرایــن، بــالروس و همچنیــن 
بازداشــت الکســی ناوالنی، رهبر 
اپوزیســیون روســیه به دنبال آن 
هستند تا تهدید روســیه را بزرگ 
جلوه دهنــد و در این میان به دنبال 
ائتالف سازی با شرکای اروپایی خود 
هستند؛ تا جایی که پایگاه دیفنس 
نیوز روز گذشته )یکشنبه( گزارش 
داد که ســازمان پیمان آتالنتیک 
شمالی )ناتو( ممکن است رسماً در 
آستانه نشست روســای جمهوری 

آمریکا و روســیه که قرار است طی 
روزهای آینده در ژنو انجام شــود، 
با استقرار موشــک های هسته ای 
مستقر در خاک اروپا مخالفت کند. 
این دقیقاً همان ائتالفی اســت که 
چنــد روز پیش جیک ســالیوان، 
مشــاور امنیت ملی ایاالت متحده 

بدان اشاره کرده بود. 
اجماع علیه اژدهای سرخ

در این میان اما بــه نظر می آید 
که محور دوم یعنی »تقابل و اجماع 
علیه چین« از موضوع اول که روسیه 
بود، مهمتر اســت. باید بپذیریم که 
در ساختار سیاست خارجی ایاالت 
متحده اساساً یک هرم ایستا و ثابت 
اســت که با رفتن ترامــپ و آمدن 
بایدن قرار نیست تغییر شگرفی در 

آن روی بدهد. 
همه به یــاد دارند که ترامپ یک 
نبرد تمام عیــار را علیه پکن با به راه 
انداختــن جنگ تعرفــه ای و حتی 
اخراج دیپلما ت هــا کلید زد و حتی 
اروپایی ها هم از این رویکرد نگران و 
عصبی شده بودند. اما حال که او کنار 
رفته و بایدن وارد کاخ سفید شده باز 
هم همین روند ادامه دارد و بر همین 
اســاس باید گفت که واشنگتن باز 
همان رویکرد را علیــه آنچه تهدید 
اول امنیــت ملی خــود می خواند، 
پیگیری می کند. بر همین اســاس 
است که ایاالت متحده سایر رهبران 
گروه هفت را برای اقدام مشــخص 
در مورد کار اجباری در چین تحت 
فشــار قرار می دهد و انتقاد از پکن 
 را در اعالمیــه پایانی خــود قرائت 

خواهد کرد. 
از ســوی دیگر آمریکا و شرکای 
اروپایی اش بــه ایــن جمع بندی 
رســیده اند کــه چیــن در حــال 
تعمیــق بیش از حد نفــوذ خود در 
ســرزمین هایی اســت که غربی ها 
ســال ها منافع خود را از آنجا تامین 
می کردنــد. به عنوان مثــال ایران، 
پاکســتان، عراق، ســوریه، لبنان 
و حتــی کشــورهای آفریقایــی 
از جملــه جغرافیایی هســتند که 
 آمریکا و اتحادیه اروپــا آنها را نقاط 

استراتژیک می دانند. 
بر این اســاس آمریکا در فاز اول 
ســعی دارد اتحاد میان خود و اروپا 

را ســرعت ببخشــد و در فاز دوم، 
واشنگتن سعی می کند چین را در 
حوزه انرژی هدف قرار دهد. در فاز 
سوم هم ساختار امنیتی، اقتصادی 
و سیاسی ایاالت متحده به گونه ای 
عمل می کنــد که توســعه گرایی 
را بر اســاس ادبیات خــود تعریف 
کند تا در نهایــت بتواند هزینه های 
زیادی را به چیــن تحمیل کند که 
بخشــی از این ســناریو مشــمول 
توســعه گرایی چیــن در آفریقــا 
می شــود. نکته ای که در اینجا باید 
مورد توجــه قرار بگیرد این اســت 
که برخی کشورهای اروپای شرقی 
 توان همراه شدن با واشنگتن علیه 

چین را ندارند. 
به عنوان مثال ماجرای تاسیس 
دانشــگاه چینــی در مجارســتان 
دردسرهای بسیاری را برای دولت 
این کشــور ایجاد کرد. ایــن البته 
موضوع تازه ای نیست؛ چراکه طی 
ماه های اخیر مجارستان نشان داده 
که می خواهد پیش از هر زمان دیگر 
به چین نزدیک شود و گفته شده که 
میلیون ها ُدز از واکسن کرونای چین 
راهی این کشور اروپایی شده است. 

از سوی دیگر سرمایه گذاری های 
انبوه چین در آلمان هــم می تواند 
باعث تعلــل برلیــن در همراهی با 
آمریکا علیه پکن شود. این نگرانی ها 
در حالی عیان شــده کــه زبیگنیو 
رائو، وزیر امور خارجه لهســتان هم 
روز گذشته )یکشــنبه( از تصمیم 
بایدن برای عدم دیــدار با رهبران 
شــرق اروپا در جریان نخســتین 
 ســفر خارجــی اش بــه بریتانیــا 

انتقاد کرد. 

گروه هفت برای تقابل با نفوذ چین به توافق رسیدند 

پاتک به پکن
برخی کشورهای اروپای 
شرقی توان همراه شدن 
با واشنگتن علیه چین را 

به دلیل نفوذ این کشور 
ندارند که نمونه بارز آ نرا باید 

ماجرای تاسیس دانشگاه 
چینی در مجارستان 

دانست که دردسرهای 
بسیاری برای دولت این 

کشور ایجاد کرد

آمریکا و شرکای اروپایی اش 
به این جمع بندی رسیده اند 

که چین در حال تعمیق 
بیش از حد نفوذ خود در 
سرزمین هایی است که 

غربی ها سال ها منافع خود 
را از آنجا تامین می کردند

در پی حمله راکتی نیروهای ارتش ترکیه به شــهر عفرین ســوریه، ۵۱ تن کشته و زخمی شــدند. به گزارش 
المیادین اعالم کرد، در حمله راکتی که به شهر عفرین واقع در حومه شمالی حلب سوریه انجام شد، ۱۸ تن کشته 
و ۳۳ تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری رسمی سوریه )سانا( نیز پیشــتر اعالم کرده بود، در حمالت متقابل میان 
نیروهای اشــغالگر ارتش ترکیه و نیروهای سوریه دموکراتیک )قســد( یک غیرنظامی کشته شده و یک تن دیگر 
زخمی شــد. برخی منابع محلی به ســانا گفتند: حمالت توپخانــه ای و راکتی 
متقابل میان نیروهای اشغالگر ترکیه ای و نیروهای قســد از ظهر روز شنبه آغاز 
شــدند، در این حمالت تعدادی راکت و خمپاره در مناطق مســکونی مختلف 
شهر عفرین و روستاهای واقع در اطراف آن ســقوط کردند. منابع احتمال دادند 
 با توجه به اســتمرار حمالت توپخانــه ای متقابل تعداد کشــته ها و زخمی های 

این درگیری ها افزایش یابند. 

در بحبوحه سیاسی شــدن پلیس برزیل پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال آتی میالدی، رئیس جمهوری 
این کشور یکبار دیگر برای جلب همراهی پلیس و در تجمع حامیانش گفت: هر اتفاقی بیفتد روی حمایت افسران 
پلیس حساب می کنم. به گزارش رویترز، ژایر بولسونارو در جمع هزاران تن از حامیان موتورسوار در سائوپائولو گفت: 
نیروهای پلیس نظامی کشــور به عنوان ارتش من، یک حامی و پشتیبان هســتند. بولسونارو همچنین گفت: شما 
نیروی کمکی برای نیروهای مسلح هستید. مطمئنم که بر اساس قانون و نظم و 
بر اساس اولویت های قانون اساسی ما در هر وضعیتی کنار هم هستیم. بولسونارو 
در حالی به دنبال حمایت نیم میلیون افســر پلیس برزیل است که این کشور با 
۴۹۰ هزار کشته ناشی از کرونا و تنش های رو به رشد در کشور دست به گریبان 
است. وزارت بهداشــت برزیل گزارش داده که ۲۰۳۷ مورد جدید مرگ ناشی از 

کرونا ثبت شده است.

تالش بولسونارو برای جلب حمایت انتخاباتی پلیس برزیلحمله راکتی ترکیه به عفرین سوریه با بیش از ۵۰ کشته و زخمی 

رئیس جمهــوری نیجریه اذعان کــرد که در پایان 
دادن به ناامنی در کشور و مقابله با بوکوحرام شکست 
خورده؛ وعده ای کــه در ۲۰۱۵ و در زمان پیروزی در 
انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرده بود. به گزارش 
رویترز، محمدو بوهاری، رئیس جمهوری نیجریه در 
گفتگویی تلویزیونی گفت، مقابله با شــبه نظامیان در 
شمال کشور پیامدهای ناخواسته گسترش خشونت در 
سایر مناطق نیجریه را در پی داشته است. وی همچنین 
مراتب تســلیت خود را به خانواده هــای قربانیان این 
خشونت ها اعالم کرد. گروه شبه نظامی بوکوحرام که 
در سال ۲۰۰۲ تاسیس و در ۲۰۰۹ فعالیت خود را آغاز 
کرد، حمالتش را در ماه های اخیر افزایش داده است. 
بوهاری پس از انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهوری 
نیجریه در سال ۲۰۱۵ گفته بود که این گروه با عملیات 
تهاجمی از ســوی ارتش به صورت تکنیکی شکست 

خورده است. اما از آغاز همان سال این گروه حمالتش را 
در شمال شرق نیجریه آغاز کرد و تعدادی از پایگاه های 
نظامی و همچنین شــهرها توســط آنها تصرف شد و 
تســلیحات، مواد غذایی و دارویی توســط آنها غارت 
شــد. وی گفت که دو سال گذشــته چالش هایی را به 
خود دیده که باعث شــده تا امنیت کشور به شدت به 

خطر بیفتد.

مجله فرانسوی همکاری جدید اطالعاتی میان آمریکا 
و عربستان را فاش کرد، این در حالی است که واشنگتن 
اعالم کرده حمایت اطالعاتی خود را از ریاض کاهش داده 
است. مجله فرانسوی اینتلیجنس آنالین نوشت، در زمانی 
که کاخ سفید خواستار تنظیم مجدد روابط خود با ریاض 
است، شــرکت فایو دامینز آمریکا با کمک عوامل سابق 
سرویس اطالعات مرکزی سیا و آژانس امنیت ملی آمریکا 
همکاری با عربســتان را برای ادغام داده های اطالعاتی 
نظامی شــروع کرده اســت که یکی از استراتژیک ترین 
قرادادهای عربســتان محسوب می شــود. این شرکت 
همکاری با شــرکت AITC را از زمانی که در اواخر ماه 
دســامبر قرارداد فروش های استراتژیک به نفع ریاض را 
برد، شروع کرده اســت و تالش خواهد کرد به سرویس 
اطالعات عربستان در طبقه بندی، تحلیل داده های مهم 
اطالعات نظامی که از منابع مختلف اطالعات بشــری یا 

رهگیری ها یا تصاویر جمع آوری می شوند، کمک کند. 
 AITC این پروژه مشترک بین دو شرکت فایو دامینز و
صرفا برای این قرارداد با عربستان راه اندازی شده است و دو 
شرکت دو تیم بزرگی از کارشناسان اینترنتی و اطالعاتی 
از سرویس اطالعات مرکزی، پنتاگون، آژانس امنیت ملی 
و گارد ســاحلی آمریکا را به کار گرفته اند. بسیاری از این 

نیروها در افغانستان و عراق فعالیت داشته اند.

اذعان رئیس جمهوری نیجریه به شکست در مقابل بوکوحرامافشای همکاری اطالعاتی جدید آمریکا و عربستان 

خبرخبر


