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گروه بین الملل  -مهدی یزدی :نخست
وزیر رژیم صهیونیستی که از سوی رئیس این
رژیم مامور تشــکیل کابینه جدید شده است،
تنها دو روز دیگر فرصت دارد که این ماموریت
را به سرانجام برساند.
به گــزارش ایســنا ،پایگاه خبــری عبری
زبان «وای نت» در گزارشــی آورده اســت که
مهمترین ســوال در شــرایط کنونی این است
که آیا اگر بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر رژیم
صهیونیستی مهلت بیشــتری بخواهد ،روون
ریولین ،رئیس این رژیم طبق قانون ،دو هفته
دیگر به او برای تشــکیل کابینه جدید فرصت
خواهد داد یا خیر؟
این یکی از سناریوییهایی است که اکنون
مطرح است ،اما این احتمال تنها به این بستگی
دارد که آیا در لحظات پایانی ممکن است تغییر
مثبتی اتفاق بیفتد که به دادن مهلت بیشتر به
نتانیاهو برای تشکیل کابینه منجر شود؟
سناریوی دوم این است که یائیر الپید ،رهبر
حزب «یش عتید» به تشــکیل کابینه جدید
مکلف شود ،به ویژه اینکه اعضای کنست پس
از نتانیاهو ،بیشترین رای را برای تشکیل کابینه
به او دادهاند .در این صورت ،بازی سیاســی در
دست جناح مخالف نتانیاهو خواهد بود و آنها
میتوانند شــانس خود را برای تشکیل کابینه
جدید امتحان کنند.
نا امیدی نتانیاهو
در میان ســناریوهای مختلف ،حزب لیکود
به ریاست نتانیاهو به «بنی گانتس» پیشنهاد
داده که دوباره توافق چرخشــی برای تشکیل
کابینه امضا کنند اما این بار گانتز در دوره اول
نخستوزیر باشد .این شبکه ،پیشنهاد نتانیاهو
به گانتس را نشــانهای از افزایش ناامیدی او از
تشکیل کابینه و باقیماندن در قدرت توصیف

وضعیت نخست وزیر اسرائیل هنوز مشخص نشده است

آخرین فرصت نتانیاهو

کرده و این در حالی است که توافق چرخشی
قبلی آن دو ،ســال قبل فروپاشیده و منجر به
برگزاری مجدد انتخابات سراسری در فلسطین
اشغالی شد.
به نوشــته وبگاه «تایمز اســرائیل» به نقل
از ایــن گزارش ،در پیشــنهاد جدید نتانیاهو،
گانتس برای ســال اول کابینه نخســتوزیر
خواهد بود ســپس این ســمت برای دو سال
در اختیار نتانیاهو قــرار گرفته و دوباره گانتز
در آخرین ســال کابینه نخســتوزیر اسرائیل

خط و نشان اون برای بایدن

کرهشــمالی دیروز (یکشــنبه) با صدور چند بیانیه از ایــاالت متحده و
متحدانــش در کرهجنوبــی انتقاد و تاکید کرد صحبتهای اخیر از ســمت
واشنگتن اثباتی بر سیاســت خصمانه آنها و نیازمند یک واکنش مقتضی از
سوی پیونگیانگ اســت .به گزارش رویترز ،این بیانیهها که در خبرگزاری
دولتی کرهشــمالی موسوم به «کیسیانای» منتشر شد ،پس از آن بود که
روز جمعه کاخ ســفید گفت مقامهای آمریکایی بعد از چند ماه بررســی در
سیاســت خودشان در قبال کرهشــمالی را به پایان رساندهاند و در ادامه به
چالشهای پیش روی جو بایدن ،رئیس جمهوری آمریکا اشاره داشت که به
دنبال فاصله گرفتن از شکستهای دونالد ترامپ است.
سازمان برنامه توسعه سازمان ملل اعالم کرد،
بحران کرونا به همراه کودتای نظامی ،میتواند
نیمــیاز جمعیت میانمار را به فقر کشــانده و
دستاوردهای اقتصادی این کشور از سال ۲۰۰۵
تاکنون را نابود سازد.
به گزارش ایرنا ،در متن برنامه توسعه سازمان
ملل که روز جمعه منتشر شد آمده است :بحران
سیاســی کنونی بدون شــک تاثیر اجتماعی و
اقتصادی بیماری همه گیر کرونا را افزایش داده
و درآمدها را کاهش خواهد داد.
این سازمان تخمین میزند که  ۴۸.۲درصد
از جمعیت میانمار معادل  ۲۶میلیون نفر تا سال
 ۲۰۲۲در زیر خط فقر زندگی خواهند کرد .این
درحالی است که طبق گزارشها نرخ فقر میانمار
در سال  ۲۰۱۷حدود  ۲۴.۸درصد بوده است.
در ایــن گزارش خط فقر درآمد روزانه کمتر
از یک دالر ( ۱۵۹۰کیات میانمار) تعیین شده
است .سازمان برنامه توسعه سازمان ملل تصریح
کرد :بحران سیاسی احتماال بر کسب و کارهای
کوچک تاثیر شدیدی خواهد داشت و دسترسی
بــه غذا ،خدمــات اولیه و امنیــت اجتماعی را
محدود خواهد کرد.
این ســازمان افزود :زنان و کودکان دو گروه
جامعه در میانمار خواهند بود که دو بحران این
کشــور بیشــترین صدمه را به آنها میزند .از
سال  ۲۰۲۰تاکنون بیش از نیمیاز خانوارهای

میشــود .از دیگر مفاد این پیشنهاد میتوان
به حفظ ســمت وزارت جنگ توســط گانتز
در زمان نخســتوزیری در ســال اول و تداوم
حضور نتانیاهو در اقامتگاه نخســتوزیری در
شهر قدس اشغالی برای تمام مدت چهار سال
کابینه اشاره کرد.
در حالــی کــه از یک هفته پیش شــایعه
چنین پیشــنهادی در محافل سیاســی رژیم
صهیونیستی پیچیده بود ،شبکه  ۱۲این رژیم
گزارش داد نتانیاهو روز جمعه آنهم در تماس

تلفنی و نه دیدار چهره به چهره ،این پیشنهاد
را به گانتز ارائه کرده است.
منابع سیاســی اسرائیلی در گفتگو با «وای
نــت» تاکید کردنــد کــه دو روز باقی مانده
بســیار پیچیده و دراماتیک خواهد بود .آنها
گفتهاند که جناح تغییر  ،حزب مقابل نتانیاهو
در تالش برای دســتیابی به توافقاتی در بین
خود اســت تا به محض پایان مهلت نتانیاهو و
مکلف شدن الپید به تشکیل کابینه ،بتواند این
ماموریت را در اســرع وقت با موفقیت به پایان

هشدار جورج بوش به جمهوریخواهان

در آستانه برگزاری انتخابات ویژهای برای تعیین جانشین نماینده تگزاس در
کنگره که بر اثر کرونا درگذشت« ،جورج بوش» رئیس جمهوری پیشین آمریکا
تاکید کرد ،ظهور حامیان دونالد ترامپ نشان میدهد که جمهوریخواهان انگار
میخواهند منقرض شــوند .به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک ،جورج بوش هم
اکنــون کتاب جدیدش تحت عنوان «یکی از میان همه :پرترههایی از مهاجران
آمریــکا» را تبلیغ میکند که مجموعهای از پرترهها و داســتانهای مربوط به
مهاجران آمریکایی اســت .در مصاحبه روز جمعــه ،از بوش درباره تالش اخیر
جمهوریخواهان حامیترامپ برای تشکیل انجمنی در کنگره که حامیسنتهای
آنگلوساکسون باشد ،سوال پرسیده شد.

جنجال هزینههای سنگین سفرهای منوچین

اقامت در هتل برای ســرویس مخفی اختصاص داده شــده به اســتیون
منوچن ،وزیر خزانه داری ســابق آمریکا برای مالیــات دهندگان آمریکایی
بیش از  ۳۰هزار دالر هزینه داشــته اســت .به گزارش دیلی بیست ،مالیات
دهندگان آمریکایی باید همچنان بابت سفرهای استیون منوچن ،وزیر خزانه
داری ســابق این کشور پول پرداخت کنند .از زمان پایان مسئولیت منوچن
در دولــت آمریکا بیش از  ۳۰هزار دالر بابت اقامت عوامل امنیتی او در هتل
پرداخت شــده است .دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری سابق آمریکا برای شش
ماه و برای فرزندانش ،منوچن و دو تن از مقامهای دیگر این کشــور نیروی
امنیتی تمام وقت در نظر گرفته بود.

هزینههای کمرشکن کودتا برای میانمار
میانماری از کاهش درآمد خود خبر دادهاند.
شــورای امنیت ســازمان ملل روز جمعه با
صدور بیانیهای ضمن تایید طرح اتحادیه آســه
آن ،خواهان پایان فوری خشــونتها در میانمار
شــد .رهبران کشــورهای جنوب شــرق آسیا
هفته گذشــته اعالم کردند که با فرمانده ارتش
میانمار برای پایان بحران در این کشور به توافق
رسیدهاند.
با توجه به بیانیه ریاست این اتحادیه که در
اختیار کشور برونئی میباشد ،کشورهای عضو
در مــورد پنج نکتــه به توافق رســیدند :پایان
خشونتها ،مذاکره ســازنده میان تمام طرفها،
معرفــی یک نماینده مخصوص آســه آن برای
فراهم کردن شــرایط مذاکــره ،پذیرش کمک
انسانی و دیدار نماینده آسه آن از میانمار.
اتحاد جامعه در میان کودتا
پیش از کودتای نظامــی ،ارتش میانمار در
تبلیغات خود موفق شــده بود تا اذهان مردم را
به نفع خود تغییر دهد .در ســال  ،۲۰۱۷ارتش
میانمار مدعی شده بود که گروه مسلمان اقلیت
روهینگیا در حال ســوزاندن روســتاهای خود
و صحنهســازی اســت و ارتش میانمار کسی
از این گروه اقلیت را نکشــته اســت .در همین

حال مسلمانان روهینگیا روایتی کامال متفاوت
با تبلیغات ارتش میانمار داشــتند و با تصاویر و
فیلم برداری ثابت کردند که سربازان میانماری
بیرحمانه زنان ،کودکان و مردان روهینگیایی را
به قتل رسانده یا مورد آزار و اذیت قرار دادهاند.
اقدامات ارتش میانمار باعث مهاجرت بیش از
 ۷۰۰هزار روهینگیایی به بنگالدش شد.
اکنون ارتش میانمار در طول سه ماه گذشته
بیــش از  ۷۶۰نفر از معترضان بــه کودتا را در
خیابانهای شهرهای مختلف این کشور به قتل
رسانده و نظر بسیاری از مردم نسبت به این نهاد
تغییر کرده است.
نشــریه «اســتریت تایمز» در این خصوص
نوشــت که «ســندر مایو» یک دبیر دبیرستان
در میانمــار و متعلق به گــروه اقلیت بامار که
بزرگترین گروه اقلیت در این کشــور اســت
متوجه شــده سالهای طوالنی ظلم و ستم علیه
روهینگیاییها و سایر گروههای اقلیت در میانمار
حقیقت داشته است.
وی گفــت :پــس از کودتا من کشــتن و
شــکنجه مردم توســط ســربازان ارتش را به
چشــم دیدم .پس از آن با مسلمانان روهینگیا
و سایر گروههای اقلیت که سالها شاهد ظلم و

برنامه نفوذ اقتصادی عربستان و امارات در عراق
یک رســانه آمریکایی در گزارشی نوشت که نخست وزیر
عراق اخیرا ً برای دریافت کمک مالی به عربستان و امارات سفر
کرد اما ریاض و ابوظبی متعهد به ســرمایهگذاری در راستای
منافع خود شــدند .مجله آمریکایی فارن پالسی در گزارشی
نوشــت که مصطفی الکاظمی ،نخســتوزیر عراق در مارس
و آوریل گذشــته با هدف دریافت کمک مالی به عربستان و
امارات ســفر کرد اما ریاض و ابوظبــی هر کدام به جای این
کمک مالی متعهد به ســرمایهگذاری سه میلیارد دالری در
راستای منافع توســعه داخلی خود شدند .بخشی از سرمایه
گــذاری به اصطــاح انرژیهای تجدیدپذیر که عربســتان
سعودی و امارات به الکاظمیپیشنهاد دادهاند ،تأثیر چندانی
در کاهش کسری بودجه پیش بینی شده بالغ بر  ۲۰میلیارد

برساند .بر پایه این گزارش ،در چنین شرایطی،
دیدگاههــای الپید و نفتالی بنت ،رهبر ائتالف
یمینا متفاوت خواهد بود ،چرا که الپید تالش
خواهد کرد تا در مهلت قانونی داده شــده به
توافق برای تشــکیل کابینه دست یابد اما در
طرف مقابل نفتالی بنت تاکید دارد که هرچه
سریعتر توافق بر سر طرح و برنامههای سیاسی
حاصل شــود و قبل از پایان مهلت داده شده
کابینه تشکیل شود.
«وای نت» اعالم کرد که طی روزهای اخیر
گفتگوهایی طوالنی بین تیمهای مذاکره کننده
الپید و بنت انجام شــده امــا هنوز اختالفات
زیادی بین آنها بر ســر برخی مســائل مهم
و سرنوشتســاز از جمله در رابطــه با احزاب
حریدی یا پایبندی به برخی پستهای وزارتی
معیــن وجود دارد .ســه هفته پیــش بود که
«رووین ریولین» رئیس رژیم صهیونیســتی با
بیان اینکه هیچکدام از گزینههای پیشنهادی
برای نخســتوزیری از اکثریت الزم برخوردار
نبودند ،گفت نتانیاهو را به دلیل داشــتن رأی
بیشتر مأمور تشکیل کابینه میکند .
از آن زمــان ،نتانیاهو چهار هفته ( ۲۸روز)
فرصــت دارد تــا کابینه را تشــکیل داده و به
رئیس این رژیم ارائه کند .تا کنون ســه هفته
از فرصت قانونی گذشته و به گفته رسانههای
صهیونیستی ،نتانیاهو هنوز نتوانسته پیشرفتی
در این امر بهدست بیاورد.
چند روز پیش نیز رســانههای اسرائیلی به
نقــل از رئیس این رژیم گزارش داده بودند که
او تصمیم گرفته در صورت ناتوانی نتانیاهو در
تشــکیل کابینه ،مأموریت این کار را به «یائیر
الپید» رئیس حــزب یشعتید و رهبر احزاب
اپوزیســیون در کنست بسپارد که در حقیقت
همان سناریوی دوم است.

ستمیبدتر از ما بودند ،احساس همدردی کردم.
همچنین بررســیها نشــان میدهد کودتای
نظامیمردم میانمار را به ســوی پذیرش تنوع
در جامعه این کشــور سوق داده است .تعدادی
از مردم جامعه این کشــور اکنون معتقدند که
دموکراســی بدون احترام بــه حقوق اقلیتها
امکان پذیر نخواهد بود.
بیش از یک سوم جمعیت میانمار را اقلیتها
تشــکیل میدهند .این گروهها اغلب در مناطق
سرشار از منابع طبیعی ساکن هستند .سازمان
ملــل پیش از این اخطــار داده بود که کودتای
نظامــی ،میانمار را به ســمت یک جنگ تمام
عیار داخلی هدایت میکند .این جنگ میتواند
میانمار را به طور کامل تجزیه کند.
ارتش میانمار معترضان به کودتا را «شورشی
و تروریست» خطاب میکند.
انگیزه کودتای میانمار
ارتــش میانمار یک دهه پــس از موافقت با
انتقال قدرت به دولت غیرنظامی ،در اولین روز
از ماه فوریه (آبــان) با تصاحب قدرت از طریق
گ سان سوچی،
اجرای یک کودتا علیه دولت آن 
ضمن اعالم وضعیت فوقالعاده برای مدت یک
سال ،سوچی و سایر رهبران سیاسی را بازداشت

کرد .میانمار که با نام برمه هم شناخته میشود
مطابق قانون اساسی سال  ۲۰۰۸یک جمهوری
تک پارلمانی اســت اما برخــی منابع خارجی
همچنیــن این کشــور را یک رژیــم اقتدارگرا
میشناســند .ارتش میانمار از ســال  ۱۹۶۲تا
 ۲۰۱۱بر میانمار حکومت میکرد اما همچنان
بخشــی از قدرت را در اختیار خود نگاه داشته
و تمام قدرت را به غیرنظامیان نداده است .این
کودتا موجب ایجاد فضــای نگرانی و هراس در
این کشور جنوب آسیا شده که پیش از حرکت
به ســمت حکومت دموکراتیک در سال ۲۰۱۱
نزدیک به  ۵۰سال تحت حکومتهای سرکوبگر
نظامیقرار داشــته اســت .بازداشت آنگ سان
سوچی رئیس دولت و سایر سیاستمداران یادآور
روزهایی است که بسیاری امیدوار بودند آنها را
پشت سر گذاشته باشند.
کودتای ارتش پس از چندین هفته تنش و
اختالف بین نظامیــان و دولت در پی انتخابات
پارلمانی آبان ماه و شکست حزب مخالف دولت
مورد حمایت ارتــش روی داد .حزب مخالف با
ادعای تقلب خواســتار تکرار انتخابات شــد اما
کمیســیون انتخابات از ادعــای تقلب حمایت
نکرد .این اولین کودتای ارتش علیه یک دولت
غیرنظامیاز سال  ۱۹۶۲و همچنین نقض آشکار
قانون اساســی است که ارتش هم وعده محترم
شمردن آن را داده بود.

پافشاری لندن بر مقابله با روسیه

دالر در ســال جاری میالدی یــا جلوگیری از کاهش مجدد
ارزش پول نخواهد داشت؛ اما بیانگر حقایق جدیدی در حوزه
خلیج فارس است و بر این مساله تأکید دارد که تولیدکنندگان
ثروتمند نفت مایل به کمک هستند ،اما انتظار دارند سودی
هم برای خود در بر داشــته باشد و ترجیح میدهند آن را از
طریق شــرکتها و ابزارهای سرمایه گذاری خود برای تأمین
نیازهای توسعه اقتصادی محلی به نفع خود هدایت کنند .فارن
پالسی همچنین آورده است :سرمایه گذاری سعودی و اماراتی
در عراق باید از این دیدگاه مورد بررسی قرار گیرد ،زیرا شش
میلیارد دالر در اصل راهی برای گشــودن درهای تجارت این
کشــورها ،به ویژه شرکتهای نفتی مانند آرامکو عربستان و
شرکت نفت ابوظبی بود.

«دومینیــک راب» وزیر امور خارجــه انگلیس گفت که
گروه هفــت دربرگیرنده ثروتمندترین کشــورهای جهان،
پیشنهاد ایجاد سازوکار واکنش ســریع را برای رویارویی با
تبلیغات و انتشــار اطالعات نادرست روسیه ،بررسی خواهد
کرد .به گزارش رویترز؛ راب در اســتانه نشست وزیران امور
خارجه گروه هفت در لندن که نخســتین نشست حضوری
آنان در  ۲سال گذشته خواهد بود ،افزود :بریتانیا گروه هفت
را به توافق در باره یک ســاخت ســاز وکار واگنش سریع به
پخش انتشار نادرست از سوی روسیه فرامیخواند ،تا بتوانیم
هنگامیکه تبلیغات یا اخبار نادرســت منتشــر میشود ،نه
تنها به صورت انفرادی بلکه به صورت گروهی به آن پاســخ
بدهیم و حقیقت را نه تنها برای شهروندان این کشور ،بلکه

روسیه ،چین و جهان صادقانه منتشر کنیم .مقامهای امنیتی
انگلیس ،ایاالت متحده و اروپا ادعا میکنند که روسیه و چین
یا با پخش اطالعات نادرســت در انتخابات یا با دروغ گویی
در باره واکســنهای کووید ،۱۹-برای ایجاد بی اعتمادی در
غرب تالش میکنند .مقامهــای بریتانیا و ایاالت متحده در
ماههای گذشــته در باره همکاری فزاینده و گسترش یابنده
راهبردی میان روســیه به عنوان بزرگ ترین کشور جهان از
جنبه جغرافیایی و چین با پررشدترین اقتصاد بزرگ جهان،
ابراز نگرانی کرده اند .مسکو با تکذیب مداخله در کشورهای
دیگر ،غرب را دچار جنون ضد روسیه دانسته است .پکن نیز
بــا قلدر خواندن غرب ،رهبرانش را به دچار بودن به ذهنیت
پسااستعماری متهم کرده است.

چشمانداز مبهم آینده سیاسی ارمنستان

نخستوزیر ارمنســتان در حالی از سمت
خود اســتعفا کرده که به نظر میرســد این
کشــور احتماال در ماههای آتی دســتخوش
تحوالت سیاسی جدیدی خواهد بود.
به گــزارش ایرنا« ،نیکول پاشــینیان» که
هفته پیش از سمت نخســت وزیر ارمنستان
کناره گیری کرد ،شــرایط را بــرای برگزاری
انتخابات زودهنگام پارلمانی و انتخاب نخست
وزیر جدید فراهم کرده است.
شــب  ۱۰نوامبر گذشــته ( ۲۰آبان )۹۹
والدیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه ،الهام
علــی اف رییس جمهوری آذربایجان و نیکول
پاشــینیان نخست وزیر ارمنستان بیانیه ای را
در مــورد توقف جنگ اخیــر در قرهباغ امضا
کردند که طی آن ایروان قسمت قابل توجهی
از قره باغ و هفت منطقه دیگر را به باکو منتقل
کرد .در مقابل ،ارمنســتان چیزی به جز پایان
جنــگ ،که طی آن بیــش از  ۲۵۰۰نفر را از
دست داد ،دریافت نکرد.
ایــن توافق برای شــهروندان ارمنســتان
دردناک بود و بالفاصله اعتراضات در کشــور
با شــعار «نیکول خیانتکار اســت» آغاز شد.
مخالفان پاشــینیان از همان زمان در مقاطع
مختلف در شــهرهای ارمنســتان دســت به
تظاهرات زدند و خواستار کنارهگیری نخست
وزیر از سمتش شدند.
از زمان پایان جنگ ارمنستان و آذربایجان
در قره باغ و اطراف آن « ،نیکول پاشــینیان»

تحت فشار شدید قرار گرفت و در نهایت پس
از رایزنیهای مختلف تصمیم گرفت از سمت
خــود کنارهگیری کند اما نه برای ترک عرصه
سیاست بلکه برای فراهم شدن زمینه انتخابات
جدید .پاشینیان که خود تحت فشار میدید و
همزمان قصد ادامه حضور در عرصه سیاســت
کشــورش را داشــت ،به این نتیجه رسید که
برای آرام کردن مخالفان ،انتخابات زودهنگام
برگزار شــود تا قانون نقشه راه آینده سیاسی
این کشور را ترسیم کند.
مخالفان نخست وزیر ارمنستان نیز گزینه
برگزاری انتخابات زودهنگام را پذیرفتهاند که
این مسئله میتواند حداقل تا پیش از برگزاری
انتخابات اندکی از تنش سیاســی این کشور
بکاهد.
پیشــتر اختالفــات میــان نخســتوزیر
ارمنســتان با برخی مقامات ارتش تنشهای
سیاســی را در این کشــور افزایش داده بود.
اواخر ســال گذشــته بود که مخالفان ،ارتش
و ســایر میهن پرســتان ارمنســتان به طور
جدی وارد عمل شــده و تنشها تشدید شد.
تجمعهــای اعتراضی از هفت اســفند ســال
گذشــته در ارمنستان پس از صدور بیانیه ای
از سوی ســتاد کل نیروهای مسلح و تشویق
نخست وزیر پاشــینیان به کناره گیری شدت
گرفت .نخســت وزیر بیانیه ستاد کل را تالش
برای کودتای نظامیخواند.
نخست وزیر ارمنســتان آنچه را که اتفاق

افتــاد ،تالش بــرای کودتــای نظامیخواند،
طرفداران خود را به خیابانها آورد.
برگزاری انتخابات و گمانهزنی
در مورد آینده ارمنستان
انتخابات زودهنگام پارلمانی در حالی قرار
اســت  ۳۰خرداد ســال جاری در ارمنستان
برگزار شــود که گمانه زنیها در مورد آینده
سیاســی این کشــور آغاز شــده ،اینکه آیا با
برگــزاری انتخابــات و پس از آن مشــخص
شدن نخســت وزیر ،فضای سیاسی ارمنستان
آرام خواهد شــد؟ یا اگر نتیجه این انتخابات
دلخواه مخالفان نباشــد ،آیا اعتراضها از سر
گرفته میشود؟
حزب حاکم «گام من» پاشــینیان را برای
نامزدی دوباره تصدی سمت نخستوزیری به
دنبال برگزاری انتخابات زودهنگام  ۳۰خرداد
پیشنهاد داده اســت.تحت قوانین مجمع ملی
ارمنســتان ،حزب حاکم «گام من» پاشینیان
را برای سمت نخستوزیری معرفی کرده .این
فرآیند برای انحالل پارلمان با هدف برگزاری
انتخابات پارلمانی زودهنگام در ماه ژوئن الزم
است.
همچنین قرار است  ۱۳اردیبهشت نشستی
در مجمع ملی برگزار شــود تا در مورد مسئله
انتخاب نخست وزیر جدید زایزنیهایی انجام
شــود اما در این جلسه نخســت وزیر انتخاب
نمیشود.
برگزاری انتخابــات زودهنگام پارلمانی در

ارمنستان نیاز به این دارد که پارلمان کنونی
منحل شود .پارلمان نیز زمانی منحل میشود
که قانونگذاران دو مرتبه در انتخاب نخســت
وزیر پس از استعفای پاشینیان ناکام بمانند.
پاشــینیان اعالم کرده کــه حزب «پیمان
مدنی» وی در انتخابات شــرکت خواهد کرد
و این در حالی اســت که گفته شــده احزاب
مخالف قرار نیســت نامزدی را برای ســمت
نخست وزیر اعالم کنند.
چالــش ایــن روزهــای فضای سیاســی
ارمنستان این بوده است که نزاع سیاسی فعلی
به صورت مسالمت آمیز حلوفصل شود که در
غیر این صورت تحوالت جدیدی در این کشور
رخ خواهــد داد که ممکن اســت پیامدهای
منفی برای ثبات ارمنســتان به دنبال داشته
باشد.
نمیتــوان به طــور دقیق آینده سیاســی
ارمنســتان را در ماههای آتی پیشبینی کرد.

برخی کارشناســان معتقدند که رقیب ائتالف
تحت هدایــت پاشــینیان در انتخابات آتی،
روبرت کوچاریان رئیسجمهوری ســابق این
کشــور خواهد بود که اکنون به حزبی وابسته
نیست اما به عنوان رهبر جبههای از احزاب در
انتخابات آتی حضور خواهد داشت.
اگر پاشینیان بار دیگر به عنوان نخستوزیر
ارمنستان به دنبال برگزاری انتخابات پارلمانی
جدید برگزیده شود ،نگاهها به سوی مخالفان
خواهد بود که آیا این رویداد را تحمل خواهند
کرد یــا دوباره دســت به اعتــراض میرنند.
قطعا پاشــینیان با پذیرفتن برگزاری انتخابت
زودهنگام میخواهد شــرایط را قانونی پیش
ببــرد؛ یا وی دوبــاره انتخاب نخواهد شــد و
یا اگر انتخاب شــد ،باید دیــد آیا مخالفان بر
درخواست استعفای وی پافشاری خواهند کرد
که این مسئله تنشها را در ارمنستان تشدید
میکند.
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سرمایه گذاری سنگین لندن
در قدرت نرم بی بی سی
دولت انگلیس در حالی که بر ادعای اســتقالل و بیطرفی بیبیسی اصرار
دارد ،به تازگی چندین میلیون پوند به بهانه مقابله با شــایعات و گزارشهای
نادرســت در امر خبررسانی به ســرویس خارجی این رسانه ،که شبکه معاند
بیبیسی فارسی هم ذیل آن قرار دارد ،کمک مالی کرده است.
«دومینیــک راب» وزیر امور خارجه انگلیس روز شــنبه اعالم کرد که ۸
میلیــون پوند برای آنچــه وی پروژه «مقابله با شــایعات مضر و گزارشهای
نادرســت و تقویت حضور در فضای مجازی» خواند  ،به بیبیســی اختصاص
داده است.
انگلیس امیدوار است تا به این ترتیب با جذب مخاطب ،قدرت نرم خود را
در سراســر جهان گسترش دهد .بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه انگلیس،
ایــن بودجه در چارچوب طرح بازنگری سیاســتهای امنیتی و دفاعی دولت
اختصاص یافته که بر حفاظت از کشــور دربرابــر تهدید دولتهای متخاصم
تاکید دارد.
وزیر امور خارجه انگلیس مدعی اســت :در دنیایی که دولتها و گروههای
جنایــتکار اخبار را برای مقاصد غیرقانونی تحریف میکنند این مهم اســت
که از اهداف گزارشدهی مســتقل در سراسر جهان حمایت شود .وی مدعی
شــد که کمک مالی جدید دولت به ســرویس جهانی بیبیسی باعث توسعه
خبرنگاری بی طرف و مقابله با تحریف حقیقت در سراسر جهان میشود.
در همیــن حال تیــم دیــوی مدیرعامل بیبیســی ضمن اســتقبال از
گشادهدســتی جدید دولت ادعا کرد که این اعتبار در راســتای تامین اهداف
مورد نظر دولت مصرف خواهد شد .وی مدعی شد :درحالی که دنیا به مقابله
با همه گیری کرونا ادامه میدهد ،نقش مثبت سرویس جهانی بیبیسی برای
ارائه اخبار قابل اعتماد و بی طرفانه بیش از هر زمان دیگری مهم نبوده است.
ایــن تحول درحالی صــورت میگیرد که تحقیقات صورت گرفته نشــان
میدهد اعتماد عمومیمردم انگلیس به شــبکه بیبیســی که بابت آن حق
اشتراک میپردازند طی یک سال گذشته رو به افول بوده است.
تحقیقات نشریه تایمز حاکیست که نیمیاز جمعیت انگلیس به این نتیجه
رســیدهاند که بیبیســی دیگر بیانگر ارزشهای مورد عالقه آنها نیســت و
ارزش تماشــا را ندارد .این در حالیست که سال گذشته حدود یک سوم افکار
عمومیچنین تصوری داشــتند .گفته میشود که پوشش نامناسب این شبکه
در یک ســال گذشــته از تحوالت برگزیت و همهگیــری کرونا باعث افزایش
نارضایتیها علیه این رسانه در این کشور شده است.
اخیرا هم پوشــش خبری گسترده درگذشت همســر ملکه انگلیس باعث
اعتراض بیسابقه افکار عمومیبه این شبکه شد .گفته میشود بیش از یکصد
شکایت علیه بیبی سی نزد سازمان ناظر بر فعالیتهای رسانهای انگلیس ثبت
شده که به تعبیر نشریه گاردین سابقه نداشته است.
کاهــش محبوبیت بیبیســی زمانی پر رنگ و برجســتهتر میشــود که
تحقیقات نهاد ناظر بر فعالیتهای رســانهای انگلیس موســوم به آکفام نشان
میدهد که این شــبکه رسانهای بلحاظ بیطرفی ،پایینتر از رقبای خود نظیر
آیتیوی ،کانال  ،۴کانال  ۵و اســکای رفتار کرده اســت .بر اساس تحقیقات
صورت گرفته  ۵۴درصد بزرگســاالن در انگلیس معتقدند که اخبار بیبیسی
بی طرف نیست.
همچنین تحقیقات موسسه افکار ســنجی یوگوو حاکیست که  ۴۴درصد
مردم انگلیس معتقدند که این شــبکه رســانهای ارزشهای آنها را نادرست
انعکاس میدهد .از این میان  ۴۸درصد افراد مسن بر این باورند که بیبیسی
بیانگــر نگاه انها نیســت .این وضعیت در شــمال انگلیــس  ۵۱درصد و در
اسکاتلند  ۴۷درصد گزارش شده است.
اما نکته جالبتر اینجاســت که تماشای بیبیسی درحالی برای شهروندان
انگلیســی با پرداخت حق اشتراک همراه است که سرویس جهانی این رسانه
در خارج از کشور رایگان ارائه میشود.
البته از آنجا که هزینههای سرســامآور این رســانه دولتی با دریافت حق
اشــتراک تامین نمیشود ،بودجه آن توســط دولت تعیین و از سوی مجلس
تصویب میشــود .لذا طبیعی اســت کــه هزینه کرد بودجه هم بر اســاس
سیاستهای کالن کشور تحت نظارت دولت صورت میگیرد.
پولیتیک

نگرانی کیسینجر
درباره برخورد احتمالی آمریکا و چین

هنری کیسینجر ،دیپلمات سابق آمریکایی گفته است که تنشهای آمریکا -
چین تهدیدی برای درگیر کردن کل جهان است و ممکن است به یک درگیری
شبیه آرماگدون میان این دو غول نظامیو فناوری منجر شود.
هنری کیسینجر  ۹۷ساله ،وزیر خارجه سابق آمریکا که مشاور ریچارد نیکسون
در طرح  ۱۹۷۱برای بهبود روابط میان واشنگتن و پکن بود ،گفت ترکیب قدرت
اقتصادی ،نظامیو فناوری این دو ابرقدرت خطرات بیشتری به نسبت جنگ سرد
با شوروی به همراه دارد.
کیسینجر در گفتوگو با انجمن سدونای موسسه مککین در مسائل جهانی
گفت ،تنشها با چین «بزرگترین مشــکل برای آمریکا و بزرگترین مشکل برای
جهان» است .او ادامه داد :به این دلیل که اگر آن را حل نکنیم ،بعد این خطر وجود
دارد که در سراسر جهانی نوعی جنگ سرد میان چین و ایاالت متحده ایجاد شود.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که لوید آستین ،وزیر دفاع آمریکا در
اولین ســخنرانی سیاستگذاری مهم خود هشدار داد که «روشی که ما در جنگ
بزرگ بعدی میجنگیم ،بسیار متفاوت از روشی است که ما در جنگ آخر به کار
بردیم».
کیسینجر گفت ،در حالی که تسلیحات هستهای در حال حاضر به حد کافی
برای ویران کردن کل جهان حین این جنگ سرد کفایت میکنند ،پیشرفتها در
فناوری هستهای و هوش مصنوعی که در آن چین و ایاالت متحده هر دو پیشتاز
هستند ،تهدید «روز قیامت» را چندین برابر کرده است.
وزیر خارجه پیشــین آمریکا تاکید کرد :برای اولین بار در تاریخ بشر ،بشریت
این ظرفیت را دارد که در یک بازه زمانی محدود خود را منقرض کند .ما فناوری
قدرتی را توســعه دادهایم که  ۷۰سال پیش حتی تصور آن هم وجود نداشت .و
اکنون مســاله هستهای به مساله فناوری برتر افزوده شده است و در بحث هوش
مصنوعی ،پایه آن براساس این حقیقت است که بشر شریک ماشینها میشود و
ماشینها میتوانند خودشان قضاوت کنند .بنابراین در یک درگیری نظامیمیان
قدرتهای فناوری برتر ،این از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است.
کیســینجر که یکی از متفکران برجسته استراتژیک در شش دهه گذشته به
شــمار میرود ،گفت :جنگ ســرد بین ایاالت متحده و اتحاد جماهیر شوروی در
دهههای پس از جنگ جهانی دوم یک بعدیتر و بر رقابت با سالحهای هستهای
متمرکز بود .شوروی ظرفیت اقتصادی نداشت .آنها ظرفیت فناوری نظامیداشتند.
آنها مانند چین ظرفیت فناوری توسعهای ندارند .چین عالوه بر اینکه یک قدرت
نظامیقابل توجه است ،یک قدرت اقتصادی عظیم به شمار میرود.
وزیر خارجه پیشین آمریکا افزود :سیاست آمریکا در قبال چین باید یک رویکرد
دوجانبه باشد؛ ایستادگی قاطع بر سر اصول آمریکا برای درخواست احترام از چین
و همزمان حفظ یک گفتوگوی مداوم و یافتن حوزههای همکاری .من نمیگویم
که دموکراســی همواره به نتایج سودمند ختم خواهد شد .ما وظیفه پیچیدهای
داریم ...هیچکس کامال موفق به انجام آن نشده است.
کوتاه از جهان

آتشسوزی گسترده در حوالی فرودگاه بن گوریون

اســکای نیوزعربی :آتش سوزی در یک منطقه کشــاورزی در نزدیکی
فــرودگاه بن گوریــون رخ داده و مقامات در حال تخلیه ســاکنان از منطقه
هستند .جمعه شــب نیز در پاالیشگاه حیفا آتشسوزی رخ داد؛ آتش سوزی
در تاسیســات کارخانه «بی زد إن» در خلیج حیفا رخ داده بود .هفته گذشته
هم آژیرهای خطر در اطراف رآکتور هستهای «دیمونا» در بیابان «النقب» در
جنوب سرزمینهای اشغالی به صدا درآمده بود.پیش از آن نیز برخی از صدای
انفجاری قوی در اطراف این رآکتور هستهای خبر داده بودند.

پافشاری ترامپ بر تقلب انتخاباتی

بیزینس اینسایدر :بر اساس گزارش رســانههای آمریکایی ،ویدیویی از
دونالد ترامپ منتشر شده که او شامگاه چهارشنبه با کارکنان خود در ماراالگو
مشــغول خداحافظی اســت و بار دیگر از تقلــب در انتخابات  ۲۰۲۰صحبت
میکند.

