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به رغم تکرار ادعاهای ترامپ و خودداری او از 
پذیرش شکست صورت گرفت؛

معرفیتیمبایدندرکاخسفید
 جو بایدن ۹ تن از افراد ارشــد کابینه آینده 
خود، از جمله افسران نیروهای مسلح، رایزن ها 
و مشاوران ارشد را معرفی کرده است. به نوشته 
روزنامــه ایندیپندنــت، بایــدن در دو فقره از 
ســمت های کلیدی کاخ ســفید، مدیر ستاد 
انتخاباتــی اش، جن اومالی را بــه عنوان معاون 
رئیس دفتر معرفــی کرد که بــا ران کلین، که 
پیش تر او را رئیس دفتر خود اعالم کرد، همکاری 
می کند. به عالوه، استیو ریچتی، رئیس و البی گر 
انتخاباتی، در ســمت مشــاور رئیس جمهور به 
کابینه خواهد پیوست. نماینده کنگره لوئیزیانا، 
سدریک ریچموند، معاون رئیس ستاد انتخاباتی، 
به عنوان مشــاور ارشــدی که مدیریت روابط 
عمومی دفتر ریاســت جمهوری را نیز به عهده 
خواهد داشت، معرفی شد. مدیر استراتژی ستاد، 
مایک دانیلون، عنوان مشــاور ارشد را گرفته و 
دانا رموس، رایزن عمومی ســتاد بایدن، مشاور 
رئیس جمهور خواهد شد. آنی تاماسینی، رئیس 
سفرهای بایدن در زمان مبارزات انتخاباتی، مدیر 
عملیاتی دفتر رئیس جمهور خواهد شد. جولی 
رودریگرز، یکی از معاون های ســتاد انتخاباتی، 
در سمت مدیر کاخ سفید در روابط بین نهادهای 
حکومتی، انجام وظیفه خواهد کرد. ران کلین، 
رئیس آینده دفتر ریاست جمهوری، برنامه های 
فوری بایــدن و خانم هریس را اعــالم کرد. وی 
در اطالعیه ای گفت: تیمی کــه از هم اکنون در 
حال تشکیل آن هستیم از همان روز نخست در 
رسیدگی به مشکالت پیش روی کشور، به کمک 
ما خواهد آمد. اولین دور انتصابات مســئولین 
ارشد، ترکیبی از فعاالن قدیمی وفادار و دموکرات 
را نشــان می دهد که اعضاء معروف تحول خواه 
چپ رادیکال حزب، در میــان آنها غایب به نظر 
می رسند. جولیسا رینوسو پانتالئون، سفیر سابق 
اروگوئه در زمان اوباما، به عنوان رئیس دفتر جیل 
بایدن معرفی شده است و دســتیار قدیمی او، 
آنتونی برنال، مشاور ارشدش خواهد شد. بایدن 
با صدور اطالعیه ای اعالم کرد: مفتخرم که اعضاء 
دیگر تیم ارشد خود را که در بهتر ساختن کشور 
به کمک من خواهند آمد، معرفی کنم. آمریکا با 
مشکالت بزرگی روبه رو اســت و این تیم با ارائه 
دیدگاه های متنوع و تعهد مشــترک به رفع این 
مشکالت پرداخته و از سوی دیگر، کشوری متحد 

و نیرومندتر خواهند ساخت.

چندی پــس از انتشــار اخبار مربــوط به 
معرفی تیم بایدن در کاخ سفید، دونالد ترامپ، 
رئیس جمهــوری آمریــکا در یک ســری پیام 
توییتری نوشت: مرده ها در انتخابات رای داده اند! 
ترامــپ همچنیــن در واکنش بــه توییتی که 
از توقف تایید نتایــج در بخش ویــن در ایالت 
میشیگان حکایت داشــت، نوشت: خب، بسیار 
ساده است. شما نمی توانید تعداد آرایی بیش از 
مردم داشته باشید! او ادامه داد: آرای میشیگان 
را به من )ترامــپ( بازگردانیــد. دیترویت هم 
جای تعجب ندارد که مشکالت بیشماری دارد! 
وای! میشــیگان هم از تایید نتایج این انتخابات 
خودداری کرد! داشــتن شجاعت چیز قشنگی 
است. ایاالت متحده آمریکا با غرور ایستاده است! 
رئیس جمهوری آمریــکا در پیام دیگری گفت: 
تعداد آرای پستی ای که امســال در پنسیلوانیا 
باطل اعالم شدند، به نسبت ســال ۲۰۱۶ سی  
برابر کمتر اســت. بــرای همین اســت که آنها 
ناظران انتخاباتی ما را به اتاق های شمارش آراء 
مقدس راه نمی دادند! در پیام توییتری دیگری 
از ترامپ آمده اســت: لحظاتــی پیش پیروزی 
بزرگی در ایالت نوادا حاصل شــد. رقابت تماما 
دموکرات کمیسیونر بخش که هم زمان با رقابت 
ریاست جمهوری برگزار شد، به علت حجم باالی 
اختالف رای دهندگان باطل اعالم شــده است. 
مقام هــای بخش کالرک به امنیــت انتخاباتی 
خودشان اطمینان ندارند. ضربه بزرگی است! این 
اظهارات باعث شده تا در محافل سیاسی در مورد 
سیاست های ترامپ طی این دوماه حرف و حدیث 
به وجود آید؛ چراکه او روز گذشته )چهارشنبه( 
کریس کربس، مقام ارشد امنیت سایبری آمریکا 
را اخراج کرده و او را بدون ارائه سند و مدرکی به 
بیان اظهارات کامال ناصحیح متهم کرد. او گفته 
بود انتخابات ســوم نوامبر امن بوده و ادعاهایی 

مبنی بر تقلب گسترده نادرست است.

جهاننما

فرشاد گلزاری

 برقراری روابط میان اســرائیل و 
کشورهای عربی منطقه اگرچه موضوع 
بسیار مهم و یکی از پدیده های سیاسی 
قرن حاضر به شمار می رود، اما مساله 
اینجاست که با تحلیل خط سیر این 
ارتباط ها به خوبی درمی یابیم که طی 
دو ســه هفته اخیر این موضوع بیش 
از گذشــته وارد برهه های حساس و 
حتی عجیب و غریب شده است. اگر به 
گذشته نگاه کنیم می بینیم که اولین 
کشوری که با اســرائیل رابطه خود را 
علنی و آشکار کرد، »جمهوری عربی 

مصر« بود. 
این کشور در سال ۱۹7۹ میالدی 
رســماً روابط خود با اسرائیل را علنی 
کرد و کمی بعد هم ایــن روابط میان 
اردن و اسرائیل در سال ۱۹۹4 میالدی 
علنی شــد. در طول این مدت روابط 
میان تل آویو با اَمــان و قاهره دارای 
فراز و نشیب های متعددی بوده است 
اما درنهایت مصر بــه تامین امنیت 
اسرائیل از ناحیه صحرای سینا متعهد 
شد و اردن هم به مکانی برای تجمیع 

میلیون ها فلســطینی رانده شده از 
ســرزمین های خود تبدیل شــد؛ به 
گونه ای که در وضعیت کنونی حدود 
۶۰ تا 7۰ درصــد از جمعیت اردن را 
فلسطینی هایی که به آنها پاسپورت 
و شناسنامه اردنی اعطا شده تشکیل 
می دهند و از سوی دیگر اوقاِف مربوط 
به بیت المقــدس بر اســاس توافق  
سال های اخیر به اردن داده شده است. 
حاال هم دو کشــور دیگــر تنها به 
فاصله یکماه با اسرائیلی ها وارد صلح 
شــدند و رابطه خود را علنی کردند 
که عبارتند از امــارات متحده عربی و 
بحرین. البته ســودان به عنوان یکی 
از کشورهای عربِی مستقر در شماِل 
آفریقا، هم با اســرائیل روابط خود را 
علنی کــرده که البتــه واکنش های 
زیادی در داخِل این کشور در پی داشته 
است؛ اما به هر حال آنچه در این میان 
اهمیت زیادی دارد، تغییر یکباره این 
ارتباط ها است. پس از عادی سازی این 
روابط، شــاهد رفت و آمد هیئت های 
مختلف از سوی دو کشور عربی )امارات 
و بحرین( به اســرائیل بودیم و حتی 
اعالم شد که کشــتی های دو کشور 
براساس توافق های اقتصادی صورت 
گرفته، در بنادر یکدیگر پهلو گرفته اند. 

این ارتباط تا حدی پیــش رفته که 
روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت 
روز گذشته )چهارشنبه( در گزارش 
خود نوشت که در کنفرانس پزشکی 
که اخیراً به صورت مجــازی برگزار 
شده، ده ها پزشــک از دستکم هشت 
کشور عربی منطقه از جمله عربستان، 
امارات، عراق، مصر، لبنان، ســوریه، 
الجزایر و مراکش و نیز پزشــکانی از 
اندونزی و مالزی همراه با پزشــکان 
اســرائیلی در ایــن وبینار شــرکت 

داشتند. 
این خبر اگرچه برای ما و مخاطبان، 
ارزش کمــی دارد، اما اســرائیلی ها 
زمانی که بتوانند پزشکانی از سوریه 
یا عربســتان و عراق را با یک پزشِک 
اسرائیلی ســر میز بنشانند، این پیام 
را به صــورت نیمه آشــکار مخابره 
می کنند که قــرار اســت در آینده 
اتفاق های دیگری در حــوزه روابط 
با سایر کشــورهای عربی رخ دهد! به 
هر ترتیب این روابط فعــاًل عالوه بر 
مصر و اردن، میان سه کشور امارات، 
بحرین و سودان برقرار شده است و به 
نظر می رسد اتیوپی هم کشور بعدی 
خواهد بود؛ اما مســاله اینجاست که 
در روزهای اخیر شاهد شیب صعودی 

این روابــط همزمان با ســفر مایک 
پمپئو، وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل 

هستیم. 
خروج از بحران، تثبیت موقعیت! 
سفر وزیر خارجه آمریکا به منطقه از 
این جهت اهمیت دارد که او اولین وزیر 
خارجه تاریخ ایاالت متحده است که 
از شهرک های ساخته شده در کرانه 
باختری و جوالن دیــدار خواهد کرد 
و همین مساله باعث شده تا نخبگان 
و خبرگان سیاســی در سراسر دنیا 
بگویند که مایک پمپئو گزینه نامزدی 
انتخابات ریاســت جمهوری در سال 

۲۰۲4 آمریکا خواهد بود. 

از سوی دیگر باید توجه داشت که  
این سفر پمپئو در حالی انجام می شود 
که صرفاً ۶۰ روز تا پایان دولت »دونالد 
ترامپ« وقت باقیســت. در این میان 
و با نگاهی به این مســائل، اگر به سفر 
روز گذشــتة »عبداللطیف بن راشد 
الزیانی« وزیر امور خارجه بحرین به  
اسرائیل نگاه کنیم متوجه نکات بسیار 
مهمی در عرصه سیاســت داخلی و 

خارجی اسرائیل و آمریکا می شویم. 
این سفر، اولین وروِد رسمی هیئت 
بحرینی به سرپرســتی وزیر خارجه 
این کشور به تل آویو است که به رغم 
مخالفت گســترده مردم و گروه های 
سیاسی این کشور برای عادی سازی 
روابط منامه با تل آویو صورت گرفته 
است. در بدو ورود، »گابی اشکنازی«، 
وزیر خارجه اســرائیل از وزیر خارجه 
بحرین و همراهان او اســتقبال کرد 
و چندی بعــد هم راشــد الزیانی در 
خاک اســرائیل با تاریخــی خواندن  
این ســفر اعالم کرد که منامه توسعه 
همکاری های بین المللی، ثبات، صلح 
و رفاه در منطقــه خاورمیانه را در این 
سفر بررســی می کند و بر تحکیم آن 

اصرار دارد. 
چنــد دقیقه بعــد از اعــالم این 
مواضــع، وزرای خارجــه بحرین و 
اسرائیل در نشست خبری مشترک 
در اراضی اشــغالی بر تحکیم روابط 
تاکید کردند و ناگهان راشــد الزیانی 
از توافق طرفین برای افتتاح متقابل 
سفارت خانه هایشان خبر داد! اگرچه 
در گذشته و قبل از سفِر وزیر خارجه 
بحرین به اســرائیل، مقامات تل آویو 
اعالم کرده بودند که مساله بازگشایی 
ســفارتخانه ها مــورد بررســی قرار 
می گیرد، اما هیچکس فکر نمی کرد که 
به این زودی چنین اتفاقی رخ دهد. از 
سوی دیگر وزیر صنعت و گردشگری 
بحرین هم در هیئــت مذکور حضور 
دارد و این نشان می دهد که عالوه بر 
مســائل مربوط به توریسم، برقراری 
خط پروازی مشــترک میان منامه و 
تل آویو هــم از موضوعات مورد بحث 
خواهد بود و این به معنای دسترسی 
اســرائیلی ها به کریدورهای هوایی 
منطقه اســت که می توانــد عالوه بر 

صرفه جویی اقتصادی، محیِط امنی 
برای جاسوسی هوایی برای اسرائیل 
ایجاد کند. نکتــه مهمتر اینکه دیدار 
سه جانبه که قرار است با حضور وزیر 
خارجه بحرین، وزیر خارجه آمریکا و 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل 
در تل آویو برگزار شود، در حالی انجام 
خواهد شــد که قرار است چهارمین 
جلسة دادگاهِ نتانیاهو برای رسیدگی 
به پرونده های فساد مالی و اداری وی، 
به زودی برگزار شود که در همین راستا 
رسانه های اسرائیلی خبر از احتمال 
برگزاری دور چهارم انتخابات کنست 
اســرائیل داده اند. در مقابل، شــاهد 
آن هستیم که ترامپ طی هفته های 
اخیر با شنیدن خبر مغلوب شدنش در 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، از 
لحاظ روحی و روانی کامالً به هم ریخته 
است و این موضوع را نتانیاهو به خوبی 

درک می کند. 
به  همیــن دلیل پمپئــو به دلیل 
داشتن ریشــه های یهودِی خود در 
حاِل میدان داری به نفع نتانیاهو است 
و در دقیقه ۹۰ ســعی می کند به هر 
قیمتی که شده، غنیمت های بیشتری 
به اسرائیلی ها قبل از به روی کار آمدن 
دموکرات ها در کاخ سفید بدهد. به این 
جهت است که می بینیم وزیر خارجه 
بحرین در بدو ورود به اسرائیل، هنوز 
فنجان چایش را زمین نگذاشته، اعالم 
می کند که سفارت دو طرف در قدس 

و منامه به زودی بازگشایی می شود. 

اولین سفر رسمی وزیر خارجه بحرین به اسرائیل برای دیدار با نتانیاهو و پمپئو

تحکیم رابطه در سایه تالش های فرستاده ترامپ
حضور وزیر صنعت و 

گردشگری در هیئت همراه 
وزیر خارجه  بحرین نشان 

می دهد که عالوه بر مسائل 
مربوط به توریسم؛ برقراری 
خط پروازی مشترک میان 
منامه و تل آویو هم مطرح 

است که به معنای دسترسی 
اسرائیلی ها به کریدورهای 

هوایی منطقه و فراهم شدن 
محیِط امنی برای جاسوسی 

هوایی برای آنهاست

اگرچه در گذشته و قبل از 
سفِر وزیر خارجه بحرین به 

اسرائیل، مقامات تل آویو 
اعالم کرده بودند که مساله 

بازگشایی سفارتخانه ها 
مورد بررسی قرار می گیرد، 

اما هیچکس فکر نمی کرد 
که راشد الزیانی چندی بعد 

از ورودش به تل آویو این 
موضوع را رسماً اعالم کند

چهره اپوزیسیون روسیه از کرملین به خاطر ادعاهایی دال بر اینکه وی با سرویس اطالعات آمریکا همکاری کرده 
است، شکایت کرد. به نوشته روزنامه تلگراف، الکسی ناوالنی، منتقد سرشناس کرملین که پس از مسمومیت با نوعی 
گاز اعصاب هفته ها در کما بود، گفت: شکایتی را علیه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین به خاطر اظهاراتش درباره 
همکاری و روابط من با سازمان ســیا تنظیم کرده ام. وی در پستی در اینستاگرام که در آن پسکوف را یک »دروغگو 
سیبیلو« توصیف کرده بود، گفت: معموال از مبلغین شکایت نمی کنم اما موضوع 
مهم در اینجا این است که پسکوف صرفا شخصی نیست که کارش دروغ  پراکنی 
باشد. او معاون رئیس دفتر کاخ ریاست جمهوری روسیه است. این در حالی است 
که پسکوف از اظهارنظر درباره این شکایت علیه خودش امتناع کرده است. ناوالنی 
44 ساله در اوت سال جاری میالدی به طور کامال ناگهانی در هواپیمایی از سیبری 

به مقصد مسکو بیهوش شد. 

وزیر دفاع آلمان در مخالفت با درخواســت رئیس جمهور فرانسه برای یک اســتراتژی دفاعی مستقل اروپایی 
گفت: اروپا تا چند دهه نخواهد توانســت بدون کمک آمریــکا و ناتو امنیت خود را تامین کنــد. به گزارش رویترز، 
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانســه اخیرا در یک مصاحبه با طرح این درخواســت گفت، آمریکا تنها زمانی به 
اروپا به عنوان همپیمان احترام خواهد گذاشــت که ما در قبال دفاع از خودمان حاکمیت داشته باشیم.  بین فرانسه 
و آلمان بر سر این ســوال که همکاری آینده میان اتحادیه اروپا و ایاالت متحده 
باید چگونه باشــد، اختالف وجود دارد. امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه 
که زمانی ناتو را  نهــادی در اغما  نامید، از نقطه نظر آنگــرت کرامپ-کارنباوئر، 
وزیر دفاع آلمان در خصوص وابســتگی اروپا به ایاالت متحــده و ناتو به وضوح 
 انتقاد کرد ولــی وزیر دفاع جمهــوری فدرال آلمــان همچنان بــر نظر خود 

اصرار دارد. 

حملهوزیردفاعآلمانبهماکرون:هنوزبهناتونیازداریمناوالنیازکرملینشکایتکرد

آژانس پناهندگان ســازمان ملل هشــدار داد یک 
بحران انسانی گسترده در اتیوپی در حال وقوع است. 
به گزارش رویترز، این آژانس بــا اعالم این که تاکنون 
بیش از ۲7 هزار نفر از درگیری ها در اتیوپی به سودان 
گریخته اند، افزود سرعت مهاجرت، چهار هزار نفر در 
روز است که می تواند نشان دهنده جابجایی گسترده 
در داخل منطقه تیگرای هم باشد. نخست وزیر اتیوپی 
اخیراً با شورشی خواندن نیرو های جبهه آزادی بخش 
خلق تیگرای، گفت مهلت آن ها برای زمین گذاشــتن 
سالح هایشان به پایان رسیده و این زمینه را برای فشار 
نهایی به مرکز منطقه تیگرای مهیا کرده است. بابر بلوچ 
سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 
گفت: این نهاد هشدار می دهد یک بحران انسانی تمام 
عیار با فرار هزاران نفر در روز از منطقه تیگرای برای پناه 
گرفتن در شرق سودان در حال وقوع است. کمیساریای 

عالی پناهندگان ســازمان ملل در آماده باش اســت 
تا در صورت فراهم شدن دسترســی و امنیت، کمک 
کند. ینس الرک ســخنگوی دفتــر هماهنگی امور 
بشردوستانه ســازمان ملل هم در جلسه ای توجیهی 
در ژنو گفت: ممکن است جابجایی های گستره درون 
منطقه تیگرای رخ دهد که قطعاً باعث نگرانی است و ما 

تالش می کنیم بهترین راه ممکن را آماده کنیم.

مجمع عمومی پارلمان ترکیه با الیحه پیشــنهادی 
ریاســت جمهوری برای اعزام نیروی نظامی به جمهوری 
آذربایجان موافقت کرد. به گزارش آناتولی، احد آندیجان، 
نماینــده مجلس از حزب نیک در ســخنرانی بررســی 
الیحه مذکور گفت: پیروزی آذربایجان در قره باغ، رویای 
ارمنستان را با شکست مواجه کرد. وی ضمن تاکید بر ارسال 
پهپادهای ترکیه به پایگاه های دیده بانی، کنترل و تحلیل 
آن از سوی سربازان تُرک، تصریح کرد: تحت این شرایط 
پایگاه های دیده بانی می توانند کاربردی داشــته باشند. 
اســماعیل اوزدمیر نماینده مجلس از حزب حرکت ملی 
ترکیه نیز خاطر نشــان کرد: آذربایجان پیروزی تاریخی 
و آبرومندی بــه نام خود ثبت کرد که در خور و شایســته 
تُرک ها بود. وی افزود: روسیه، براساس توافق آذربایجان 
و ارمنســتان برای کنترل اجرای آتش بس در منطقه در 
سرزمین های آزاد شــده جمهوری آذربایجان یک مرکز 

مشترک راه اندازی کرد، ترکیه به خواسته آذربایجان در این 
مرکز به صورت مشترک با روسیه حضور خواهد یافت. این 
نماینده مجلس تاکید کرد: سربازان تُرک که به درخواست 
آذربایجان به منطقه اعزام می شوند، با اجرای تعهداتشان 
همانند دو فرزند یک مادر، سرنوشت  مشترک مان را بیش 
از پیش به یکدیگر پیوند خواهند زد. هنوز مخالفان حزب 

عدالت و توسعه در این مورد موضعگیری نکرده اند. 

پارلمان الیحه پیشنهادی اردوغان را تصویب کرد؛

اعزامنیروهاینظامیترکیهبهجمهوریآذربایجان
سازمان ملل هشدار داد 

خطروقوعبحرانانسانیگستردهدراتیوپی

خبرخبر


