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  گزارش  2

  خبر

خون تازه بايدن در رگ داعش
صبح جمع��ه، ب��ازاری در بغداد با دو انفج��ار پیاپی انتح��اری، حوادث 
سال های حکومت داعش را ش��اهد بود که 32 شهید و بیش از 110نفر 
زخمی به جای گذاشت. ساعتی پس از این اقدام تروریستی که آحاد مردم 
و مسئوالن عراقی به شدت به خشم آمده و آن را محکوم کردند، مصطفی 
الکاظمی پنج مقام نظامی و امنیتی عالی رتبه عراقی را تغییر داد و افراد 
دیگری را جایگزین آنها کرد. معاون وزیر کشور در امور اطالعات، مدیرکل 
اطالعات و مبارزه با تروریسم وزارت کشور، فرمانده عملیات نظامی بغداد، 
فرمانده پلیس حکومت مرکزی و مدیر بخش اطالعات و امنیت عملیات 
بغداد، عناوین این تغییرات بودند، که با واکنش فعاالن سیاسی و امنیتی 
و حتی رسانه ای عراق مواجه ش��دند. در این تغییرات که افراد موجه و 
ش��ناخته ش��ده ای مانند ابوعلی البصری به عنوان مدیرکل اطالعات و 
مبارزه با تروریسم در بین آنهاست. عناصر مشکوک یا وابسته به الکاظمی 
جایگزین شده اند که معموالً یا افراد بعثی یا الئیک یا مرتبط با سفارت 
امریکا یا افراد فاسد در بین تیم مصطفی الکاظمی فراوان دیده می شوند. 
این درحالی است که امثال ابوعلی البصری تاریخ درخشانی در مبارزات 
مردم عراق و به ویژه در مبارزه با داعش داشته و مجموعه گسترده ای را در 
درون داعش نفوذ داده و به موازات اقدامات نظامی نیروهای حشدالشعبی 
و ارتش عراق، با س��رعت توانس��تند پروژه مورد حمای��ت امریکا، رژیم 
صهیونیستی و سعودی را به شکست بکشانند. این مسئله موجب شده 

چند سؤال در عراق با جدیت مورد توجه قرار گیرد. 
ابتدا اینکه اقدام تروریس��تی وهابی های سعودی-داعشی، چه ارتباطی 
با تغییرات اعمال شد توسط الکاظمی دارد؟ آیا این دو رخداد در پیوند 
با یکدیگر از ابتدا طراحی ش��ده بود و امریکا و متحدان آن از یک سو با 
این اقدام تروریستی یک بار دیگر تصویری از احیای مجدد داعشی های 
موجود در زندان اربیل ی��ا زندان های امریکایی در ش��رق فرات و فعال 
کردن هسته های پنهان داعش را به مردم عراق نشان می دهند و از سوی 
دیگر با کنار گذاش��تن افراد انقالبی و ضدامریکایی، پیکره دستگاه های 
اطالعاتی، نظامی و پلیس را پاکسازی می کنند تا امکان سیطره کامل و 

مداخله گری های وحشیانه تر را داشته باشند؟ 
سؤال دیگر اینکه آیا سعودی و رژیم صهیونیستی که از رویکردهای دولت 
بایدن نسبت به خود یا پرونده های منطقه ای چندان راضی نیستند، با فعال 
کردن عناصر سعودی- داعشی در دو انفجار تروریستی بغداد، به بایدن 
پیام می دهند که ظرفیت همراهی تمام قد با امریکا را در عراق در اختیار 
دارند و می توانند با ناامن کردن بغداد و کش��تار م��ردم عراق زمینه های 
طایفه ای را فعال و مسئله اخراج امریکا یا انتقام مردم عراق از امریکایی   ها 
را به تعویق اندازند؟ اگر چنین است اقدام مصطفی الکاظمی در تغییرات 
اجرا شده نوعی تالش تکمیلی در کنار سعودی و رژیم صهیونیستی است، 
به ویژه اینکه الکاظمی ط��ی 10  ماه زمامداری در ع��راق، هیچ گاه برای 
اجرای مصوبه پارلمان عراق یا مطالبه میلیونی تظاهرات عراق برای اخراج 
امریکا عمل نکرده و در نگاه شهروندان غیور عراقی به عنوان فردی وابسته 
به سیاست های امریکا شناخته می شود. اگر این گمانه   ها را که در میان 
افکار عمومی عراق در رسانه های گوناگون این کشور دو روز گذشته بسیار 
فعال است، جدی تلقی کنیم، با توجه به اینکه دموکرات ها، مادر القاعده و 
داعش و تروریسم وحشی و وهابی بوده اند، با اینگونه اقدامات، چشم انداز 
نگران کننده ای در اولین روز دولت بایدن از خود نشان می دهند و موضوع 
انتخابات پارلمانی سال آینده یا الیحه بودجه ارسالی حکومت الکاظمی به 
پارلمان عراق نیز، بخشی از پازل انتقامی امریکا از مردم عراق و اصرار برای 

استمرار اشغال این کشور ارزیابی خواهد شد. 
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گزارشقتلخاشقجیازطبقهبندیخارجميشود
رئیس کمیته اطالعات مجلس نمایندگان امریکا از مدیر اطالعات ملی 
خواست گزارش مربوط به قتل ستون نویس روزنامه واشنگتن پست را 
از حالت طبقه بندی خارج کند.  روزنامه واشنگتن پست گزارش داده که 
سازمان سیا تقریباً مطمئن است که محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، 
دستور قتل جمال خاشقجی را صادر کرده است. آدام شف در این مورد 
در توئیتر نوشت: »قتل وحشیانه جمال خاشقجی در حقیقت حمله ای 
به حقوق بشر بود اما دولت ترامپ به مدت یک سال از انتشار عمومی 
این گزارش درباره مجرمیت عربستان سعودی امتناع کرد. من از آوریل 
هینس می خواهم این گزارش را از حالت طبقه بندی خارج کند. باید 

عدالت و پاسخگویی وجود داشته باشد.«
-----------------------------------------------------
 قرارداد23میلیاردیتسلیحاتیمیانواشنگتن-ابوظبی

سفارت امارات در واشنگتن در بیانیه ای اعالم کرد که ترامپ در واپسین 
روز حضور خود در کاخ س��فید، ق��رارداد 23 میلی��ارد دالری فروش 
تس��لیحات به امارات را امضا کرد.  امارات متحده عربی تأیید کرد که 
این قرارداد برای خرید 50 فروند جنگنده اف-35 و 18 پهپاد مسلح و 
دیگر تجهیزات نظامی امضا شده است. افراد مطلع به خبرگزاری رویترز 
گفتند که اولین جنگنده های اف-35 در سال 2027 به امارات تحویل 

داده خواهد شد. 
-----------------------------------------------------

 هشداردولتروسیهبهسفارتامریکادرمسکو
دولت روسیه روز جمعه به سفارت امریکا در مسکو درخصوص مداخله 
در امور داخلی این کشور هشدار داد.  مخالفان دولت روسیه قصد داشتند 
در اعتراض به بازداشت الکسی ناوالنی یکی از رهبران مخالفان تجمعات 
اعتراضی برگزار کنند. سفارت امریکا با اطالع رسانی درباره نقاطی که 
برای تظاهرات ضددولتی درنظر گرفته شده بود، از شهروندانش خواسته 
بود در این مکان    ها تردد نکنند. به گزارش اسپوتنیک، وزارت امور خارجه 
روسیه در بیانیه ای نوش��ت: »هرگونه تالش برای پوش��ش تظاهرات  
غیرقانونی، به عنوان مداخله آش��کار در امور داخلی کشور ما محسوب 

شده و موجب واکنش متناسب با آن خواهد شد.«
-----------------------------------------------------

 فرانسهبهیونانجنگندهرافائلمیفروشد
وزیر دفاع فرانسه قرارداد فروش 18 فروند جت جنگنده رافائل به یونان را 
روز دو   شنبه در سفر به آتن امضا می کند.  گریک سیتی تایمز یونان اعالم 
کرد که فلورنس پارلی به منظور تقویت روابط دو جانبه پاریس و آتن و 

انعقاد قرارداد فروش 18 جت جنگنده  رافائل به یونان سفر می کند. 
-----------------------------------------------------

 11۸نهادحقوقی:دانمارکهادیالخواجهراآزادکند
افزون بر 100 نهاد حقوقی بین المللی و بحرینی با ارسال نامه ای از دولت 
دانمارک خواستند که هر چه بیشتر برای آزادی عبدالهادی الخواجه 
مدافع حقوق بشر بحرینی تالش کند.  به گزارش شبکه الحره، دیده بان 
حقوق بشر با صدور بیانیه ای اعالم کرد که در این نامه که به نخست وزیر 
دانمارک تحویل داده شد، تأکید شده است که دولت دانمارک باید برای 
آزادی فوری و بی قید و شرط عبدالهادی الخواجه شهروند دانمارکی � 
بحرینی، پس از صدور حکم حبس ابد در حق او در سال 2011 به دلیل 
فعالیت های سیاسی و حقوقی مسالمت آمیز که نقض آشکار آزادی بیان 

به شمار می آید، تالش های خود را افزایش دهد. 
-----------------------------------------------------
 لبنانبهخانوادههایقربانیانانفجاربیروتغرامتمیدهد

رئیس جمهور لبنان با اختصاص 50 میلیارد لیره برای پرداخت غرامت 
به خسارت دیدگان در انفجار بیروت  موافقت کرد.   به گزارش المیادین، 
میش��ل عون همچنین تأکید کرد که این مبالغ باید براساس ساختار 
رهبری ارتش و استانداری بیروت و براساس لیستی که ارتش براساس 

اولویت تهیه کرده، توزیع شود. 

مقاومت عراق: جنگ را به زمین پشتیبان
تروريسم تکفیری می کشانیم

حمالتمرگبارروزپنجشنبهدربغدادنشاندادتالشهابرایجان
دادندوبارهبهتروریس�تهایتکفیریدراینکشوربحرانزده
ش�دتگرفتهاس�تتاهمزمانبارویکاردولتجوبایدنکهدر
واقعادامهدولتداعشسازباراکاوباماست،گفتمانلزومخروج
امریکاییهاازعراقهرچهبیشترزیرس�ؤالرود.بهخصوصکه
حمالتبهشکلهایمختلفبهخودامریکاییهادرحالپیگیری
است،اگرچهتلفاتیدرکارنیس�ت.بااینحالسخنگویجنبش
النجبابااشارهبهبرنامهریزیتروریس�تهایداعشیبراینفوذ
بهعتباتمقدس�هب�هرژیمهایپش�تیبانتروریس�متکفیری
هشداردادکهمقاومتجنگرابهزمینخودشانخواهدکشاند.
واکنش     ها به دو حمله انتحاری-تروریستی روز پنج  شنبه در میدان الطیران 
در مرکز شهر بغداد که به کشته شدن 32 عراقی و زخمی شدن 110 نفر 
دیگر منجر شد، ادامه دارد. سخنگوی مقاومت اسالمی نجبا در گفت وگو با 
شبکه االتجاه عراق اعالم کرد این جنبش اطالعاتی در دست دارد که ثابت 
ری«  می کند گروه تروریستی داعش در حال بازیابی خود است. »نصر الَشمَّ
ضمن عرض تسلیت به خانواده جان باختگان عملیات تروریستی اخیر در 
بغداد، با استناد به داده های اطالعاتی هشدار داد: داعش به دنبال هدف قرار 
دادن نجف، کربال و پایتخت است. هم اکنون تروریست      ها در منطقه کمربند 
بغداد مش��غول آماده سازی دو خودروی انتحاری هس��تند. از پنج عنصر 
انتحاری، تنها دو نفر خود را منفجر کردند و سه نفر دیگر هنوز زنده اند. وی 
با انتقاد از عجز دولت در مهار تروریست ها تأکید کرد: ما در مقاومت اسالمی 
نجبا اطالعاتی در دس��ت داریم و آماده همکاری با دستگاه های امنیتی 
هستیم. الش��مری در ادامه از تالش تروریست      ها برای رسیدن به کربال از 
طریق صحرای االنبار خبر داد و خاطرنشان کرد : یکی از دو عامل انتحاری 
عملیات اخیر، از مرز سوریه و درست از نقطه ای به خاک ما نفوذ کرد که در 
اقدامی شبه عمد، یگان های عراقی از آن نقطه جابه جا شده بودند! الشمری 
در پایان با لحنی تهدیدآمی��ز، تصریح کرد: امنیت کش��ور و حفظ جان 
شهروندان عراقی، خط قرمز ماست. گروه های مقاومت اسالمی جنگ را به 

زمین کسانی می برند که می خواهند عراق را به آتش بکشند. 
همچنین محمد محیی، سخنگوی کتائب حزب اهلل عراق  در گفت وگو 
با شبکه تلویزیونی »المسیره« تأکید کرد که انفجارهای روز پنج شنبه 
بغداد با محور شرارت امریکایی - صهیونیستی - سعودی در ارتباط است 
که از باندهای داعش و گروه های تکفیری حمایت می کنند. سخنگوی 
کتائب حزب اهلل عراق ادامه داد که این انفجار     ها در چارچوب تالش برای 
اجرای مقاصد امریکا در منطقه و تالش برای باقی نگه داشتن نیروهای 
امریکایی در عراق به بهانه های امنیتی صورت گرفته است. وی بیان کرد 
که انتقال نبرد به داخل عراق هدف عربستان در چارچوب طرح سازش 
امریکایی موسوم به » نقشه راه « به منظور پیشبرد روند عادی سازی با 
رژیم صهیونیستی اس��ت. محیی اضافه کرد: عراق با مرحله جدیدی 
از تقابل روبه رو اس��ت و باید در برابر آن ایس��تاد و این نب��رد به درون 
خانه کسانی خواهد رفت که آن را ش��عله ور کردند. وی اظهار داشت: 
گروهک های تروریستی در پایگاه های امریکا در داخل سوریه یا در مرز 

سوریه و عراق یا مرزهای اردن و عراق آموزش می بینند. 
حمالتبیتلفاتبهامریکاییها

در ش��رایطی که همیش��ه قربانی اصلی تروریس��ت     ها در عراق مردم 
این کشور بوده اند، حمالت مش��کوکی هم به کاروان     ها و محل تجمع 
امریکایی     ها البته بدون تلفات صورت می گیرد که کارشناسان معتقدند 
در سناریوی عربی- صهیونیستی قرار است در نهایت به عنوان بهانه ای 
برای تداوم اشغال عراق توسط امریکا استفاده شود. اداره اطالع رسانی 
امنیتی عراق روز       شنبه از شلیک سه راکت به سمت فرودگاه بین المللی 
بغداد خبر داد و اعالم کرد که دو راکت به خارج از فرودگاه و سومی به 
منطقه »کوی الجهاد « اصابت کرده است. در بیانیه اداره اطالع رسانی 

امنیتی عراق تنها از خسارات مادی خبر داده شده است. 
قباًل یک منبع امنیتی اعالم کرده بود که س��امانه »سی رام « امریکا با 
راکت های شلیک ش��ده به اطراف فرودگاه بغداد مقابله کرده و برخی 
منازل نزدیک به فرودگاه بر اثر راکت های ش��لیک شده از این سامانه 
خس��ارت دیده اند. در چنین شرایطی براس��اس گزارش کانال خبری 
»صابرین« روزهای جمعه و      شنبه شش حمله به کاروان های لجستیک 
نظامیان امریکا صورت گرفته که در نوع خود بی سابقه است اما همچنان 

گزارشی از تلفات امریکایی در دست نیست.

تأکیددولتبایدنبربازبینیتوافق

توافق امريکا- طالبان
 در معرض فروپاشی است

س�یانانگ�زارشک�ردهک�هزلم�یخلی�لزادفرس�تاده
وی�ژهامری�کادرام�ورصل�حافغانس�تانب�اگ�روهطالب�اندر
دول�تجدی�دامری�کانی�زب�هکارشادام�هخواه�ددادول�ی
مش�اورامنی�تمل�یامری�کاب�ههمت�ایافغانس�تانیخ�ود
تلفن�یگفت�هک�هتواف�قب�اطالب�انرابازبین�یخواه�دکرد.
از چند ماه قبل هم    می شد حدس زد که جو بایدن به چارچوب مذاکراتی 
که ترامپ با طالبان به وجود آورده پایبند نمی ماند، به خصوص که دولت 
افغانستان نیز چندان به آن راضی نیست. »عبداهلل عبداهلل « دیروز در 
مراس��می در کابل گفت:» دامنه خش��ونت های طالبان در افغانستان 
گسترش یافته است و ترور های هدفمند در این کشور همچنان ادامه 
دارد. «  اظهارات عبداهلل حدود سه هفته بعد از شروع دور دوم گفت وگو   ها 
با طالبان در قطر ابراز شده است. در دور اول، طرفین صرفاً بر سر دستور 
کار مذاکرات به توافق رسیدند ولی خشونت   ها طی هفته های اخیر به 
شدت تشدید شده است. هرچند طالبان رسماً خشونت   ها را به عهده 
نمی گیرد ولی امراهلل صالح، معاون رئیس جمهور افغانستان هفته قبل 
گفت که برای کاهش خشونت   ها بایدن زندانیان طالبان را اعدام کرد. 
دیروز هم رئیس ش��ورای عالی مصالحه ملی افغانس��تان گفت وقتی 
طالبان برای کاهش خش��ونت حاضر نیست، این س��ؤال بزرگی است 
که برای مردم افغانستان ایجاد شده است. حاال در آستانه یک سالگی 
توافق امریکا با  طالبان، »جیک س��الیوان « مش��اور امنیت ملی دولت 
»جو بایدن « رئیس جمهور امری��کا تلفنی با »حمداهلل محب « همتای 
افعانستانی خود گفت وگو کرده گفته که امریکا به دنبال بازبینی توافق 
طالبان-واش��نگتن از فوریه 2020 بوده و درصدد بررس��ی پایبندی 
طالبان به تعهدات خود است. اخیراً سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در 
قطر گفته بود که توافقنامه صلح آنها با دولت امریکا صورت گرفته، نه 
با دونالد ترامپ. وی گفت: »توافق صلح یک تغییر بزرگ بود و جنگ را 
متوقف کرد، این توافق نه با دونالد ترامپ، بلکه با دولت ایاالت متحده 
امریکا صورت گرفته است. ما معتقدیم که دولت بایدن به این توافقنامه 
احترام می گذارد، ام��ا در صورت نپذیرفتن این توافق از س��وی دولت 
بایدن، جنگ ما علیه ایاالت متحده از سر گرفته خواهد شد و تا زمانی 
که آنها از افغانستان خارج نش��وند ادامه خواهد یافت.« تغییر رویکرد 
دولت جدید امریکا احتماالً تنش   ها را در افغانس��تان تش��دید خواهد 
کرد. »شورای روابط خارجی امریکا« در ارزیابی شرایط افغانستان در 
سال جدید میالدی احتمال افزایش خشونت    ها و بی ثباتی سیاسی در 
افغانستان را باال دانست و هشدار داد که این می تواند منجر به فروپاشی 
روند صلح بین دولت افغانستان و طالبان شود. این شورا همچنین تأکید 
کرد که دستیابی به توافقنامه سیاسی بین طالبان و دولت افغانستان تا 

ماه می 2021 تقریباً غیرممکن است. 

محو ترامپ از سیاست کلید خورد
ترکیبسناحذفرئیسجمهورتازهخارجشدهازکاخسفیدرادشوارکردهوميتواندشکافوتنشراتشدیدکند

هادیمحمدی

درش�رایطیکه   گزارش  یک
دونالدترامپچند
روزیاستکاخسفیدراترککردهوعدهکرده
وجورشدهدوبارهبهقدرتبازخواهدگشت،
دموکراتهایمجلسس�ناازه�ماکنوندر
تالشهس�تندبااس�تفادهازمتمم14قانون
اساسیامریکامبنیبر»تحریکبهشورش«،
ازبازگشتمجدداوبهصحنهسیاستدرچهار
سالآیندهجلوگیریکنند؛اقدامیکهباتوجه
بهتصاحبنیمیازکرس�یهایس�ناتوسط
جمهوریخواهان،دش�وارورأي75میلیوني
ک�رد. خواه�د نق�ض را آن ترام�پ

دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق امریکا که به خاطر 
جنجال های سیاسی و تحریک طرفدارانش برای 
حمله به ساختمان کنگره، به اولین رئیس جمهور 
این کشور تبدیل شد که دو بار استیضاح می شود، 
اکنون خود را در آستانه حذف همیشگی از کارزار 
قدرت می بین��د. دموکرات های کنگره که به هیچ 
وجه در مقابل اقدامات آشوبگرانه ترامپ مماشات 
به خرج نداده ان��د، اکنون با اس��تناد به متمم 14 
قانون اساسی امریکا، در تالش هستند از بازگشت 
مجدد او به قدرت جلوگیری کنند. بنا بر گزارش 
پایگاه اطالع رس��انی »هیل«، دموکرات های سنا 

گفت وگوهای اولیه درباره استناد به متمم 14 قانون 
اساسی برای ممانعت از بازگشت ترامپ به قدرت را 
آغاز کرده اند و درحالی که اعضای ارشد انجمن های 
درون حزبی سنا هنوز متقاعد نشده اند که چنین 
اقدامی یک راهکار مناس��ب است اما سناتورهای 
دموکرات پس از حمله  ۶ ژانویه طرفداران ترامپ به 
ساختمان کنگره در »واشنگتن دی سی« در تالش 
برای یافتن گزینه ای ب��رای جلوگیری از به قدرت 
رسیدن مجدد رئیس جمهور سابق امریکا هستند. 
سناتور »تیم کین « با ابراز اطمینان درباره توانایی 
کنگره برای استناد به متمم 14 قانون اساسی برای 
اقدام علی��ه ترامپ گفت: »این ای��ده ای عجیب و 
غیرمتعارف است که فکر می کنم افراد در فضایی 
مس��ئوالنه در خصوص آن اندیشه خواهند کرد«. 
وی ادامه داد: »من می خواهم مسیری را انتخاب 
کنیم که تمرکز بر دستورکارهای بایدن- هریس 
به حداکثر برس��د«. به گزارش ش��بکه سی ان ان، 
سناتور »ریچارد بلومنتال « عضو کمیته قضایی سنا 
که هشدار داده بود یکی از گزینه های فرضی برای 
مقابله با ترامپ، استفاده از متمم 14 قانون اساسی 
است، در سخنانی گفت: »راه حل متمم 14 قطعاً 
برای افرادی همچون دونالد ترامپ که تحریک به 
شورش می کنند، مناسب است«.  سناتور »کریس 
مورفی « نیز تأکید کرد که اس��تفاده از متمم 14 

قانون اساسی »قطعاً یک گزینه احتمالی است«. وی 
در خصوص گزینه    هایی که سنا می تواند برای مقابله 
با تالش ترامپ برای بازگشت به قدرت انجام دهد، 
گفت: »از نظر قانون اساس��ی، اینها برداشت های 
اولیه هستند. قطعاً فکر می کنم که متمم 14 جدا 
و مجزا از استیضاح است«.  روند دومین استیضاح 
ترامپ پس از آن انجام ش��د که طرف��داران او در 
ششم ژانویه س��اختمان کنگره را به اشغال خود 
درآوردند تا مانع تأیید ریاست جمهوری جو بایدن، 
در کنگره ش��وند. اما همین اقدام ک��ه به اعتراف 
امریکایی   ها دموکراسی این کشور را خدشه دار کرد، 
سبب شد موج انتقادات از ترامپ باال بگیرد و حتی 
جمهوریخواهانی که همسو با ترامپ ادعای تقلب 
در انتخابات را سر می دادند، به فاصله چند ساعت از 

دور او پراکنده شوند و تنهایش بگذارند. 
 استیضاحترامپدر۸فوریه

دموکرات  ها س��عی دارند تا تنور استیضاح ترامپ 
داغ است، این فرایند را به س��رانجام برسانند. در 
همین راستا، چاک شومر، رهبر اکثریت دموکرات 
مجلس سنای امریکا خبر داد که دادگاه استیضاح 
ترامپ، در تاریخ 8 فوریه آغاز خواهد شد. از سوی 
دیگر، آدام شیف، رئیس کمیته اطالعات مجلس 
نمایندگان امریکا ه��م بر محروم ک��ردن دونالد 
ترامپ از تصدی هرگونه س��متی در آینده تأکید 

کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ش��یف جمعه 
شب در پیامی در توئیتر با اشاره به حمالت ترامپ 
به روند مس��المت آمیز انتقال قدرت در این کشور 
نوشت: »ترامپ از طریق دروغ و تحریک، گروهی را 
برای حمله به انتقال مسالمت آمیز قدرت تحریک 
کرد. به عنوان اعضای مجلس نمایندگان امریکا ما 
وظیفه خود را انجام دادیم و وی را استیضاح کردیم. 
به زودی زمان آن فرا می رسد که سناتو   رها وظیفه 
خود را انجام دهند. برای حفاظت از کشور، ترامپ 
باید از دس��تیابی به هرگونه س��مت دیگر محروم 
شود. « به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، »طبق 
بخش سوم متمم 14 قانون اساسی امریکا، شخصی 
که به عنوان یکی از مقام های این کشور یا به عنوان 
عضو مجلس قانونگذاری یک ایالت یا در مقام یک 
مس��ئول اجرایی یا قضایی ایالت��ی، برای حمایت 
از قانون اساسی قباًل س��وگند ادا کرده باشد ولی 
بعداً علیه ایالت خود ش��ورش کند یا به دشمنان 
وابسته آن یاری دهد، نمی تواند به عنوان نماینده 
کنگره یا عضو هیئت انتخاب کننده رئیس جمهور و 
معاون رئیس جمهور انتخاب شود یا هر گونه سمت 
کشوری و لشکری را در امریکا یا در هر یک از ایاالت 
آن به عهده بگیرد. هرچند کنگره می تواند با رأی دو 
سوم اعضای هر یک از دو مجلس، به عدم صالحیت 

فرد مذکور پایان دهد.«
در ش��رایطی که س��ناتورهای دموک��رات تالش 
می کنند از ورود مجدد ترام��پ به قدرت در چهار 
س��ال آینده ممانعت کنند، با توجه به حضور 50 
س��ناتور جمهوریخواه در مجلس س��نا راه برای 
موفقی��ت چنی��ن اقدامی س��خت خواهد ش��د، 
چرا که برای حذف همیش��گی ترام��پ از عرصه 
قدرت سیاس��ی به رأی ۶7س��ناتور نیاز اس��ت و 
جمهوریخواهان با اینکه از سیاست های آشوبگرانه 
ترامپ برائت جس��ته اند اما تمایل��ی برای حذف 
همیشگی او از قدرت ندارند. ترامپ که در انتخابات 
ماه نوامبر بیش از 75 میلیون رأی کس��ب کرده 
بود هفته گذش��ته هنگام ترک کاخ سفید گفت 
که به نحوی دوباره بازخواهد گشت. حتی برخی 
منابع گفتند که او قصد دارد حزب جدیدی به نام 
»پاتریوت « تشکیل دهد تا نظام دو حزبی امریکا را 
به چالش بکشد. ترامپ سکوت خود از زمان کنار 
رفتن از قدرت را شکست و جمعه شب بدون اشاره 
به جزئیات برنامه آینده اش گفت، »وقتش برسد 
کاری خواهم ک��رد.«  ترامپ با توج��ه به رأی 75 
میلیون امریکایی به خودش در انتخابات، بار   ها ادعا 
کرده بود دموکرات  ها نمی توانند این آرا را نادیده 
بگیرند. ترامپ هرچند از کاخ سفید رفت اما تفکرات 
او در بین هوادارانش که به ترامپیسم معروف شد، 
برای سال   ها و حتی دهه   ها در امریکا باقی خواهد 
ماند و ش��رایط دوقطبی حاکم بر این کشور نیز به 

خوبی این مسئله را بازگو می کند. 

وزیرامورخارجهس�عودیدوم�اهماندهبه
هفتمینسالحملهبهیمنگفتهکهریاضبه
دنبالآتشبسفراگیردریمناستومیتواند
بادولتجدیدامری�کادراینبارههماهنگ
باش�د.دولتجدی�دامریکاه�ممیگوید
بررسیبرایبازنگریدرتعیینانصاراهللبه
عنوانگروهتروریستیراشروعکردهاست.


به گزارش »جوان«، رسانه های نزدیک به ائتالف 
سعودی دیروز ادعا کردند که یک موشک کروز 
انصاراهلل را در آسمان ریاض ساقط کرده اند ولی 
»سرتیپ یحیی سریع« س��خنگوی نیروهای 
مسلح یمن حمله موشکی به ریاض را تکذیب 
کرد. یحیی س��ریع گفته که هرچند »پاس��خ 
به کش��ورهای تجاوزگر تا زمان تداوم تجاوز و 
محاصره، حق طبیعی و مشروع نیروهای یمنی 
اس��ت« ولی انصاراهلل در 24 س��اعت گذشته 
هیچ گون��ه حمله موش��کی علیه هی��چ یک از 

کشور    های ائتالف عربی انجام نداده  است. 
ادعای ریاض درب��اره حمله موش��کی انصاراهلل 
همزمان ش��ده با س��ومین روز روی کار آمدن 
دولت جو بایدن که می گوید در قبال عربستان و 
همچنین جنگ یمن مسیری متفاوت در پیش 
خواهد گرفت. اس��ر الحوری، دبیرکل ش��ورای 
عالی سیاسی یمن روز پنج  شنبه در گفت وگو با 
المیادین هرچند گفت که از هرگونه رویکردی 
برای پای��ان تج��اوز و شکس��تن محاصره یمن 

اس��تقبال می کنیم ولی تأکید کرد که انصاراهلل 
به رئیس جمهور جدید امریکا هم امیدی نبسته 

است.  
رویترز در واپسین روزهای دولت ترامپ از قول 
سه منبع آگاه گزارش کرده بود که امریکا تصمیم 
دارد انص��اراهلل یم��ن را در فهرس��ت گروه های 
تروریس��تی خارجی قرار ده��د، تصمیمی که 
هرچند با واکنش گس��ترده بین المللی روبه رو 
شد ولی وزارت خزانه داری امریکا در آخرین روز 
کاری ترامپ کار خود را کرد و انصاراهلل را همراه 
س��ه نفر از رهبران آن را وارد لیست تحریم های 

خود کرد. دی��روز در س��ومین روز کاری دولت 
بایدن، یک سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت 
که این وزارتخانه بررسی تروریستی اعالم شدن 
جنبش حوثی توسط دولت سابق را آغاز کرده و 
در حال کار بر این موضوع در سریع    ترین حالت 
ممکن اس��ت تا درباره این روند به نتیجه برسد 
و درباره آن تصمیم بگی��رد. »آنتونی بلینکن« 
وزیر خارج��ه امریکا هم اخیراً قبل از ش��روع به 
کار به عنوان وزیر خارجه گفت که واشنگتن در 
خصوص تروریستی اعالم کردن جنبش انصاراهلل 

یمن بازبینی انجام خواهد داد. 

 نرمشلحنریاض
دو ماه مانده به ش��روع جنگ عربستان علیه یمن، 
»فیصل بن فرحان آل س��عود«، وزیر امور خارجه 
عربستان سعودی در گفت وگو با شبکه العربیه گفته 
که ریاض به دنبال توقف جنگ دریمن است ولی این 
انصاراهلل یمن است که مانع اصلی توافق آتش بس 
در این کش��ور جنگ زده است. فرحان که که لحن 
مالیم تری در مقایسه با قبل داشت، در مورد رویکرد 
دولت جدید امریکا در قبال جنگ یمن گفت: »ما 
معتقدیم که اگر دولت بایدن پرونده ]جنگ در یمن[ 
را ارزیابی کن��د، خواهد دید که اهداف پادش��اهی 
سعودی و ائتالف ]عربی ضد یمن[ با اهداف دولت 
بایدن در این پرونده به کلی مطابق است.« بن فرحان 
مدعی شد: » همه ما به دنبال توقف نهایی جنگ و 
آتش بس فراگیر و پس از آن به آغاز فرایند سیاسی 
هس��تیم. مانع اصلی، ائتالف نیست بلکه حوثی     ها 
هستند و ما می توانیم با دولت بایدن در این ارتباط 
به شکل مثبت و خیلی خوب هماهنگ باشیم.« او 
قرار گرفتن انصاراهلل در لیست تروریسم دولت ترامپ 
را س��تود و گفت که این جنبش مستحقق چنین 
اقدامی بود. بن فرحان ابراز امیدواری کرد که چنین 
تصمیم و اقدامی، انصاراهلل را مجبور به مشارکت در 
فرآیند سیاسی یمن بکند. وزیر خارجه سعودی بار 
دیگر از پیش شرط های ریاض برای تحقق آتش بس 
در یمن سخن گفت و اظهار داشت که یمنی     ها برای 
تحقق این امر باید با »ش��روط معقول « با وساطت 

سازمان ملل موافقت کنند. 

نرمشتحتتأثیرموشکهايیمنيوزمینهسیاسيجدیددرامریکا

عربستان به فکر »آتش بس فراگیر « با انصاراهلل افتاد!

ب�ارویکارآم�دنرئیسجمه�ورجدی�دامری�کا،وزی�ر
جن�گرژی�مصهیونیس�تیدرپی�امهفتگ�یخ�ودب�ه
نخس�توزیراینرژی�مهش�داردادنبای�داوراازمذاکرات
ب�ادول�تجدی�دامری�کادرب�ارهای�رانکن�اربگ�ذارد.
بخشی از تنش در بدنه سیاسی رژیم صهیونیستی به سیاست های 
تل آویو در برابر ایران مربوط می ش��ود. در زمان ریاست جمهوری 
دونالد ترامپ، بنیامین نتانیاهو مذاکراتش را با وی درباره ایران از 
بنی گانتس مخفی می کرد. ماه گذشته نیز منابع صهیونیستی از 
جدال های شدید در سطوح باالی کابینه رژیم صهیونیستی بر سر 
تالش های نتانیاهو جهت به دست گرفتن کنترل کامل سیاست     ها 
در قبال ایران خبر داده بودند. از این رو، وزیر جنگ صهیونیست     ها با 

روی کار آمدن جو بایدن رئیس جمهور جدید امریکا از این موضوع 
غافل نماند. گانتس روز جمعه در پیام هفتگی خود که در ش��بکه 
اجتماعی فیس بوک منتشر می شود گفت که نمی گذارد او و وزارت 
تحت مسئولیتش از گفت وگوهای آتی با بایدن حذف شوند. در این 
پیام آمده است: »می خواهم مطمئن شوم کسی با انواع ترفند    ها و 
طفره رفتن هایی که ما را به خطر می ان��دازد در کار ما برای حفظ 
امنیت اسرائیل دخالت نمی کند. دولت بایدن حامی اسرائیل است 
و من اطمینان دارم که حتی در خصوص مسائل مهمی نظیر ایران، 

ما گوش شنوایی خواهیم داشت.«
گانتس در پیام جدید خود که تایمز اسرائیل مخاطب آن را شخص 
نتانیاهو می داند، به این نکته هم اشاره کرد که با توجه به اینکه مدتی 

کاردار نظامی اسرائیل در واشنگتن بوده روابط شخصی نزدیکی با 
اعضای تیم امنیتی جو بایدن دارد. 

به موازات جدال مقامات، اعتراض     ها در س��رزمین های اشغالی 
ادامه دارد. صد    ه��ا نفر روز جمعه در مرک��ز تل آویو در اعتراض 
به سیاست های نتانیاهو تظاهرات کردند و خواهان کنار رفتن 
وی ش��دند. ش��رکت کنندگان پرچم های رژیم صهیونیس��تی 
و ماکت     های��ی به ش��کل زیردریای��ی را در اش��اره ب��ه یکی از 
پرونده های فس��اد مطرح علیه بنیامی��ن نتانیاهو درخصوص 
مسئله زیردریایی     ها در دست داشتند. پلیس رژیم صهیونیستی 
هفته های گذشته ضمن درگیر شدن با معترضان، شماری از آنان 

را دستگیر کرده بود. 

گانتس به دنبال صندلی در مذاکره با بایدن درباره ایران


