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جهان نما

در بیانیه پایانی نشست مادرید؛ 
ناتو چین را یک »چالش امنیتی« 

خواند

ناتو در بیانیه پایانی نشست خود در مادرید چین 
را به عنوان یکی از اولویت های اســتراتژیک خود 
برای دهــه آینده ذکر و اظهار کرد، سیاســت های 
پکن »منافع، امنیت و ارزش های« آن را به چالش 

می کشد.
به گزارش ایســنا، به نقل از پایــگاه ان.اچ.کی، 
نشست سران ناتو در پایتخت اسپانیا روز چهارشنبه 
آغاز شد و به انتشار بیانیه ســران شرکت کننده در 
آن در مادرید و تصویب سند مفهوم استراتژیک این 
ائتالف منجر شد. این بیانیه می گوید که اعضای ناتو 
با امضای پروتکل های الحاق برای دو کشور فنالند و 

سوئد موافقت کردند.
ناتو همچنین یک »ســند مفهوم استراتژیک 
جدید« را برای هدایت توسعه سیاسی و نظامی این 

ائتالف برای دهه آینده تصویب کرد.
این سند روســیه را »مهم ترین و مستقیم ترین 
تهدید« برای ناتو خواند.  اعضــای ناتو همچنین با 
رهبران چهار کشــور حوزه آسیا-اقیانوسیه شامل 
ژاپن بــه تبادل نظر دربــاره چالش هــای جهانی 

پرداختند.
این ائتالف نظامی غربی در حالــی این بیانیه  را 
اعالم کرد که رهبرانش در ۲۹ ژوئن در مادرید برای 
مقابله با آنچه که ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، 
»بزرگترین بحران امنیتــی از زمان جنگ جهانی 

دوم« نامید، در نشستی شرکت کردند.
این بیانیه ناتو تاکید می کنــد که چگونه حمله 
روسیه به اوکراین به طور چشمگیری نظم امنیتی 

اروپا پس از جنگ سرد را به هم ریخته است.
این ائتــالف همچنیــن وعده داده اســت که 
»حمایت سیاسی و عملی« را از اوکراین در مواجهه 

با حمله روسیه افزایش دهد.
اما ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در 
یک سخنرانی ویدئویی در این نشست، ناتو را به خاطر 
عدم پذیرش تمام و کامل تر کشورش سرزنش کرد و 
با هدف شکست نیروهای مسکو تسلیحات بیشتری 

درخواست کرد.
    

با  حضور چین 
و ابراز نگرانی آمریکا و انگلیس؛
حاکم جدید هنگ کنگ

 سوگند یاد کرد 
مراســم تحلیف جان لی، رئیس اجرایی جدید 
هنگ کنگ، طی یک مراسم رسمی دیروز جمعه، 

برگزار شد.
به گزارش ایســنا، به نقل از روزنامــه گاردین، 
رئیس جمهور چین در اظهاراتی در جریان سفرش 
به هنگ کنگ تاکید کرد که رویکرد »یک کشور، دو 
نظام« که از سوی پکن در قبال هنگ کنگ اعمال 

شده کارآمد است.
شــی جینپینگ، در حالی که ناظــر بر اجرای 
جشن های بیســت و پنجمین ســالگرد واگذاری 
حاکمیت این دولتشهر از انگلیس به چین بود، تاکید 

کرد که دموکراسی شکوفا شده است.
وی در جریــان این ســخنرانی از شــهروندان 
هنگ کنگ خواست تا در »احیای بزرگ نژاد چینی« 
مشارکت کنند و تاکید کرد که پکن همیشه »به نفع 

هنگ کنگ« عمل کرده است.
در عین حال، لی رئیس اجرایی جدید هنگ کنگ 
که یک وزیر امنیتی سابق این دولتشهر بوده، در یک 
ســخنرانی جداگانه اعتراضات چند وقت پیش در 
هنگ کنگ را چالش هایی که این شــهر توانسته بر 

آنها غلبه کند توصیف کرد. 
قبل از شروع این مراسم برخوردار از تدابیر فراوان، 
بوریس جانسون، نخســت وزیر انگلیس و آنتونی 
بلینکن، وزیر امور خارجه آمریــکا گفتند که پکن 
در رعایت رویکرد »یک کشــور، دو نظام« به عنوان 
رویکرد حاصل از توافقی که به حاکمیت استعماری 
انگلیس بر هنگ کنگ در ســال ۱۹۹۷ پایان داد، 

شکست خورده است.
جانسون با تعهد به این که کشورش از هنگ کنگ 
»چشم پوشی« نمی کند بیان داشت: این وضعیت 
امور، هم حقوق و آزادی هــای هنگ کنگی ها و هم 

پیشرفت و رفاه مستمر خانه آنها را تهدید می کند.
همچنین بلینکن گفت، آشکار است که مقامات 
هنگ کنــگ و پکن دیگر مشــارکت دموکراتیک، 
آزادی های اساسی و رسانه های مستقل را جزئی از 

این چشم انداز نمی دانند.

 حــدود ۱0 روز پیــش خبری از 
تل آویو رسید که نشــان داد کابینه 
اسرائیل به رهبری نفتالی بنت، قرار 
است از درون فروبپاشــد. عده ای در 
همان ۱0 روز پیش مدعی بودند که 
این یک حقه و تاکتیک سیاسی برای 
باج گرفتن اعضــای کابینه ائتالفی 
اسرائیل از بنت است اما آرام آرام اوضاع 
و احوال به ســمتی رفت که نشان داد 
فروپاشی کابینه اساســاً چندان هم 
دور از انتظار نیست. تمام تحلیل هایی 
که ارائه شده بود درنهایت 5 روز دوام 
آورد و بســیاری از این تحلیل ها هم 
از اســاس غلط بود؛ چراکه در نهایت 
کابینه ائتالفی بنت- الپید فروپاشید و 
خط بطالنی بر تمام معادالت کشیده 
شد. آنچه در این میان ارزش تحلیلی 
و مولفه ای دارد، بحث این اســت که 

چرا کابینه تحت رهبری نفتالی بنت 
واژگون شد؟ دالیل زیادی برای این امر 
می توان برشمرد اما یکی از مهم ترین 
این دالیل، بحث پرونده فلسطین و این 
چالش  اساسی است که به ساختارهای 
رژیم برمی گردند. هر دولتی در تل آویو 
روی کار بیاید )چه دولت بنت باشــد 
یــا نتانیاهو یا حتی ایهــود اولمرت( 
این بحران  اساســی همچنان وجود 
دارد و نــه فقط ادامه پیــدا می کند، 
بلکه حتی عمیق تر می شــود. مساله 
دیگر باج خواهی و وام خواهی از منافع 
سیاسی توسط احزاب اسرائیل است. 
واقعیت این اســت که تمــام احزاب 
دخیل در تشکیل کابینه ائتالفی رژیم 
صهیونیستی به هر ترتیبی که شده  به 
دنبال آن هســتند تا بتوانند اوضاع را 
آنگونه که خودشان می خواهند تحلیل 
و بررسی کنند و از همان تحلیل های 
حزبی یکباره کوهی از مطالباِت عجیب 
و غریب شــکل می گیرد که هرکدام 
برای خود یک فلسفه دارد. به عنوان 

مثال »فهرســت عربی« به رهبری 
منصور عباس در کنســت اسرائیل 
به دنبال آن بــود که بتوانــد اعراب 
فلسطین را در تشکیل کابینه شریک 
کند اما نفتالی بنت و احزاب راستگرا 
در خاک اســرائیل با این موضوع به 
شدت مخالفت کردند و همین مساله 
به اختالفات دامــن زد و اوضاع را بدتر 
کرد. برخی دیگر از احزاب هم به دنبال 
قبضه وزارتخانه های اصلی در کابینه 
بودند اما به هر ترتیب این اختالفات به 
جایی رسیده که نه تنها دولت بنت بلکه 
کنست هم منحل شده است. آنچه در 
این میان به نظر عمــوِم تحلیلگران و 
صاحب نظران غربی باعث شد تا کنست 
منحل شود، صرفاً موضوعاتی که در باال 
بدان اشاره شد، نیست؛ بلکه عماًل در 
این میان یک متغیر جدی و قوی وجود 
دارد که باید آن را »بنیامین نتانیاهو« 
دانست. بی بی حدود ۱۲ سال ُکرسی 
نخســت وزیری را با قدرت و سماجت 
به عهده داشت،  اما در نهایت او هم به 

عنوان یک راستگرای افراطی از قدرت 
به حاشیه رانده شد. کنار رفتن نتانیاهو 
عماًل در این میان یک موضوع اصلی به 
حساب نمی آید؛ چراکه او در طول یک 
سال و چند ماهی که بنت زمام امور را 
در دست داشت، مدام به دنبال آن بود 
تا بتواند کابینه را به »دره سیاســت« 
بیندازد که  حاال به نظر می رســد این 
اقدام بدون آنکه نتانیاهو در آن دخل 
و تصرف داشته باشد انجام شده است. 

پیشتازی نتانیاهو!
کنست که قرار بود روز چهارشنبه 
منحل شــود، روز پنجشــنبه با یک 
روز تاخیر به پایان کار خود رســید و 
رسانه های اســرائیل نوامبر را موعد 
برگزاری انتخابــات اعالم کردند؛ اما 
نکته مهم اینجاست که این پنجمین 
انتخابات ظرف حدود ۴ سال گذشته 
اســت و به نوعی نشــان می دهد که 
ساختار سیاسی اســرائیل در حال 
فرسوده شدن اســت. از چهار سال 
پیش تاکنــون جهان بــا رفتارهای 
متفاوتی از اسرائیل روبرو بوده است اما 
نکته اینجاست که هر چهار انتخابات 
قبلی را نتانیاهو به اســرائیل تحمیل 
کرد، نه بنت یا الپید! این بدان معنی 
اســت که او همچنان در این ساختار 
حرف برای گفتن دارد و به خوبی در 
حال نمایش دادن نفوذ خود اســت. 
شــبکه آمریکایی سی.ان.بی.ســی 
دیروز )جمعه( در گزارشی به نقل از 
تحلیلگران حوزه اسرائیل اعالم کرد 
که بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر 
پیشــین رژیم صهیونیســتی آماده 
است هرکاری انجام دهد تا بار دیگر 
به ریاســت بازگردد و بتواند خود را از 
محاکمه به اتهام فســاد که چندین 
سال به طول می انجامد، نجات دهد. 
در این گزارش همچنین آمده است 
که مخمصه و تنگنای کنونی اسرائیل 
منعکس کننده چندقطبی شــدن 
رژیم صهیونیستی و همچنین بوجود 
آمدن دیدگاه هــای کاماًل متفاوت با 
جهت گیری این رژیم است. این مساله 
فرصت دیگری به نتانیاهو می دهد؛ 
زیرا حزب راســت گرای او )لیکود( از 
نظر مردم و با توجه به نظرسنجی های 
داخلی عملکرد خوبی داشــته است 
و همیــن موضوع می توانــد برای او 
راهگشــا باشــد. به موازات همین 
گزارش، شــبکه ۱۲ اســرائیل هم 
مدعی شــد که پس از اینکه نفتالی 
بنت اعالم کــرد در انتخابــات آتی 
کاندیدا نمی شــود، یک نظرسنجی 
اسرائیلی نشان داد که حزب لیکود با 

۳۴ کرسی، بر حزب یمینا که ریاست 
آن برعهــده نفتالی بنت قــرار دارد، 
پیشــی گرفته اســت. براساس این 
نظرسنجی، بنیامین نتانیاهو می تواند 
با ۶۳ کرسی در کنست دولت تشکیل 
دهد و این در حالیست که نفتالی بنت 
به صــورت علنی اعالم کــرده که به 
دنبال کناره گیری از سیاست است. 
در این میــان یک نکته ســاختاری 
هم وجود دارد و آن این اســت که به 
موجب توافق بنت و الپیــد، پس از 
انحالل کنســت و تبدیــل دولت به 
دولت پیشبرد امور تا انتخابات که قرار 
است تا ۹0 روز بعد از انحالل کنست 
برگزار شود، الپید نخست وزیر موقت 
اسرائیل خواهد بود و این دقیقاً همان 
موضوعی است که بسیاری معتقدند 
می تواند اوضاع را در اسرائیل متشنج 
کند. دلیل این تشــنج احتمالی هم 
کسی نیســت جز نتانیاهو. واقعیت 
غیرقابل انکار این اســت که نتانیاهو 
به دنبال آن بود که بتواند بدون آنکه 
کنست منحل شود، دولتی را همسو با 
منویات راستگرایان به وجود بیاورد و 
به همین دلیل تمام رایزنی های خود 
با احزاب مورد نظــرش را انجام داد 
ولی به جایی نرســید. حاال و در طول 
این ۹0 روز که قرار اســت در نهایت 
انتخابــات زودهنگام برگزار شــود، 
نتانیاهو تمام تالش خود را می کند تا 
به هر ترتیب که شده اوضاع را به نفع 
خود راهبری و بــه نوعی رفتار کند تا 
بتواند کابینه جدید را شــکل دهد. او 
در این میان سعی می کند تا یک فاز 
جدید از تحرکات راســتگرایان را به 
نمایش بگذارد و بعد از آن بر صندلی 
نخســت وزیری تکیه بزند. حال باید 

دید که چگونه عمل می کند.

کنست منحل و نوامبر تاریخ برگزاری انتخابات اسرائیل تعیین شد؛

 نتانیاهو و فاز جدید تُرکتازی راستگراها
نتانیاهو به دنبال آن بود که 

بدون آنکه کنست منحل 
شود، دولتی را همسو با 
منویات راستگرایان به 
وجود بیاورد و به همین 

دلیل تمام رایزنی های خود 
با احزاب موردنظرش را 
انجام داد، ولی به جایی 
نرسید و حاال به دنبال 
رسیدن به قدرت است

فرشاد گلزاری

هر دولتی در تل آویو روی 
کار بیاید )چه دولت بنت 
باشد یا نتانیاهو یا حتی 
ایهود اولمرت( بحران  

اساسی با تابلوی فلسطین 
اشغالی همچنان وجود دارد 
و نه فقط ادامه پیدا می کند 

و پایان نمی یابد، بلکه 
عمیق تر هم می شود

هبت اهلل آخوندزاده، رهبر طالبان، برای نخستین 
بار در ســفری به کابل در نشســت علما در پایتخت 
افغانســتان، حضور یافت و در یک سخنرانی مفصل بر 
مواضع خود از جمله در برخــورد با جامعه بین المللی 

تاکید کرد.
به گزارش بی بی سی،  تصویر زنده سخنرانی او نشر 

نشد و تنها صدای رهبر طالبان پخش شد.
او در این ســخنرانی به شــرکت کنندگان نشست 
علما در مــوارد مختلف از جمله وحــدت میان علما، 
حکومت داری، پیروی از شــریعت، فراخوان تاجران و 
بازگشت افغان ها به کشورشــان و همچنین پرهیز از 

وابستگی به کشورهای خارجی تاکید کرد.
آخوندزاده به شرکت کنندگان این نشست گفت که 
»افغانستان حاال یک کشور آزاد و مستقل است« و افزود 
که دیگر به مشورت های به گفته او، »کافران حتی اگر 
مورد حمله اتمی قرار بگیریم گوش فرا نخواهیم داد.«

رهبر طالبان برخی کشورهای خارجی را نیز متهم 
به »فتنه انگیزی بر علیه امارت اســالمی«- نامی که 
طالبان، حکومت خود را نامیده است- کرد و گفت این 

کشورها می خواهند »نظام« طالبان را از بین ببرند.
رهبر طالبان از کشور خاصی نام نبرد.

او از علما و مســئولین طالبان خواســت تا وحدت 
در میــان خــود را حفظ کننــد و نگذارند تــا چنین 

»فتنه هایی« به قول وی کارگر واقع شود.

در اولین حضور علنی از زمان به قدرت رسیدن در افغانستان

رهبر طالبان در نشست لویه جرگه شرکت کرد

خبر

علیرغم برگزاری جلســات پی در پی دو حزب اقیلم 
کردســتان عراق )اتحادیــه میهنی و حــزب دموکرات 
کردستان( طی سه هفته گذشــته برای بررسی پرونده 
انتخاب نامزد پست ریاســت جمهوری، اکثر تالش ها به 

نتیجه نرسید.
به گزارش ایســنا، بــه نقــل از آناتولی، تــا به حال 
میانجی گری هایــی که در این زمینه صــورت گرفته اند 

نتوانستند به نتیجه مطلوبی رسند.
با گذشت زمان، اتحادیه میهنی کردستان، به نامزدی 
برهم صالح، رئیس جمهور فعلی عراق و حزب دموکرات 
کردستان به نامزدی ریپر احمد برای تصدی پست ریاست 

جمهوری عراق پافشاری می کنند.
مقامات سیاسی در اربیل و سلیمانیه تاکید کردند که 
دلیل اصلی عدم دســتیابی به توافق، عدم اعتماد بین دو 
طرف و شخصی سازی مربوط به امتناع بارزانی از تمدید 

ماموریت برهم صالح است.

در همین راستا یک سیاستمدار برجسته کرد در اربیل 
که نخواست نامش فاش شود، به العربی الجدید تأکید کرد 
که مذاکرات مجدداً بر ســر انتخاب نامزدی برای تصدی 

پست نخست وزیر عراق با شکست مواجه شده است.
به باور این کارشناس کرد، حمله مقتدی صدر، رهبر 
جریان صدرعراق بــه برهم صالح و متهــم کردن وی به 
امتناع از امضای قانون جرم انگاری عادی ســازی با رژیم 
صهیونیستی، اصرار اربیل بر جایگزینی صالح را برانگیخت.

خبر

 به رغم برگزاری جلسات پی در پی؛

کردها هنوز بر سر نامزد ریاست جمهوری عراق توافق ندارند

دولت سوریه برای حمایت از مســکو، استقالل دو منطقه شرق اوکراین یعنی 
لوهانسک و دونتسک را به رسمیت شناخت. دولت اوکراین هم در اعتراض به این 

اقدام، روابط دیپلماتیک با سوریه را قطع کرد.
به گزارش عصرایران، لوهانسک و دونتســک  دو منطقه روس نشین در شرق 
اوکراین هستند که از 8 سال قبل اعالم استقالل کردند و جنگ میان آنها و ارتش و 
شبه نظامیان دولت مرکزی اوکراین آغاز شد و این جنگ تاکنون ادامه دارد. این دو 

منطقه از سوی مسکو مورد حمایت همه جانبه هستند.
ارتش روسیه در 5 اسفند گذشته، آنچه را که »عملیات نظامی ویژه برای حمایت 
از غیرنظامیان دونباس«  می نامند شروع کرد. منظور از این عنوان این است که ارتش 
روسیه برای حمایت مردم دونباس شامل دو منطقهکشور دونتسک و لوهانسک، در 
برابر حمالت ارتش اوکراین، وارد جنگ با اوکراین می شود. البته این جنگ محدود 

به این دو منطقه نماند و روسیه کل این کشور را مورد هدف قرار داد.

قطر برای کمک به پرداخت دستمزد نظامیان لبنان، ۶0 میلیون دالر به دولت 
این کشور کمک مالی خواهد کرد.

رویترز به نقل از خبرگزاری رسمی قطر و دو منبع آگاه در این زمینه گزارش داد: 
هنوز مدت زمان این کمک و این که تا کی ادامه خواهد داشت، اطالعاتی منتشر 
نشده است. بنا بر این گزارش، با کاهش حقوق ماهیانه به زیر ۱00 دالر، نارضایتی 
در بین نیروهای نظامی و امنیتی لبنان در حال گسترش است. بخصوص این که 
پول ملی این کشور بیش از ۹0 درصد ارزش خود را در برابر دالر از دست داده است.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه قطر، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر 
خارجه، روز پنجشنبه با میشل عون، رئیس جمهوری لبنان دیدار و گفت وگو کرد.

قطر از تابستان گذشته ماهانه ۷0 تن مواد غذایی برای ارتش لبنان تأمین کرده 
است، ولی این نخستین بار است که خبِر کمک مالی دوحه برای پرداخت حقوق 

نظامیان منتشر می شود.

در پی به رسمیت شناختن استقالل لوهانسک و دونتسک از سوی اسد؛

اوکراین روابط دیپلماتیک با سوریه را قطع کرد 
برای پرداخت حقوق نظامیان

قطر۶۰ میلیون دالر به لبنان کمک می کند


