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ترامپ در نشست ساالنه »کنفرانس اقدام 
سیاسی محافظه کاران«:

حزب جدیدی در کار نیست!
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا 
در اولین حضور عمومی مهم خود از زمان ترک 
کاخ ســفید، در کنفرانس ۲۰۲۱ اقدام سیاسی 
محافظه کار در اورالندو گفت که احتماال دوباره 
برای ریاست جمهوری نامزد شــود. به گزارش 
اسپوتنیک، دونالد ترامپ عصر یکشنبه گفت: جو 
بایدن )رئیس جمهوری کنونی آمریکا( در انجام 
شــماری از وظایفش به عنوان مدیر اجرایی که 
قوانین آمریکا را اعمال می کند، ناکام مانده است. 
همین به تنهایی باید دلیل کافی برای دموکرات ها 
باشد تا در انتخابات میان دوره متحمل ضررهای 
مخرب شوند و چهار سال دیگر هم کاخ سفید را 
از دست بدهند. رئیس جمهوری سابق آمریکا بار 
دیگر به تقلب انتخاباتی اشاره کرد. ترامپ گفت: 
در واقع، همانطور که شــما می دانید، آنها کاخ 
سفید را از دست دادند. چه کسی می داند، شاید 
من حتی تصمیم گرفتم که آنها را برای بار سوم 
شکست دهم. دونالد ترامپ در بخشی دیگری از 
سخنرانی خود در نشست سی پک )CPAC( با 
ادعای تقلب و سوءاستفاده در رای گیری پستی 
خواســتار اصالحات انتخاباتی شــد و از دیوان 
عالی آمریکا بابت اینکه دل و جرات اینکه تصمیم 

درست اتخاذ کند، ندارد انتقاد کرد.
رئیس جمهوری ســابق آمریــکا تنها چند 
هفته پــس از خروج از کاخ ســفید یکشــنبه 
دوباره در کانون توجه قرار گرفــت. او در ابتدای 
صحبت هایش هم خطاب به جمعیت هیجان زده 
پرســید که آیا دلشــان برای او تنگ شده است 
یا خیر و بعــد به آنها گفت که به مبارزه درســت 
در کنار شــما ادامه خواهد داد. او سپس انتشار 
گزارش هایی مبنی بر اینکــه او به فکر جدایی از 
حزب جمهوری خواه و تاسیس یک حزب جدید 
برای خودش است، رد کرد. ترامپ با بیان اینکه 
قرار نیست حزب جدیدی راه اندازی کنم مدعی 
شد که این ایده اخبار جعلی است. در عوض، ترامپ 
پیش بینی کرد که جمهوری خواهان متحد شده و 
قدرتمندتر از همیشه شوند. ترامپ با تاکید دوباره 
گفت: ما احزاب جدید راه اندازی نمی کنیم... ما 
حزب جمهوری خواه را داریم. رئیس پیشین کاخ 
سفید همچنین طیفی از پیشنهادهای انتخاباتی 
نظیر محدودســازی رای گیــری غیابی و تعداد 
روزهایی که آمریکایی ها می توانند در رای گیری 

شرکت کنند، مطرح ساخت.

 به نظر می رسد تاکید سراسری دموکرات ها 
بــرای ثبــت رای دهنــدگان جدید، بــه ویژه 
رای دهندگان سیاه پوســت و جوانان و امتناع 
ترامپ از درخواست از حامیان جمهوری خواهش 
برای رای دادن غیابی، از عواملی باشــد که او با 
اختالف هفت میلیون رای به جو بایدن باخت. او 
در اورالندوی فلوریدا تاکید کرد که روز انتخابات 
تنها باید یک روز باشــد، نه اینکــه چندین روز 
منتهی به روز انتخابات اصلی شود. ترامپ گفت: 
باید علت مشــروعی برای اشــخاص، به منظور 
استفاده از رای گیری غیابی وجود داشته باشد. 
ترامپ همچنین پیشــنهاد حــذف رای گیری 
پســتی را مطرح ســاخت که از دیگــر عوامل 
شکســت او در نوامبر ۲۰۲۰ بود. او همچنین به 
الزام رای دهندگان برای نشان دادن اوراق هویتی 
در زمان رای دهی حضــوری و هماهنگی امضا 
برای اشــخاصی که از رای گیری غیابی استفاده 
می کنند، اشاره کرد. سخنرانی ترامپ که با کمک 
استفن میلر، مشاور ســابقش طراحی شده بود، 
در شرایطی انجام شد که حزب جمهوری خواه 
در تدارک تغییــر قوانین انتخاباتــی و اعمال 
محدودیت های جدید برای رای گیری، پس از از 
دست دادن سنا و کاخ سفید در انتخابات ۲۰۲۰ 
است.  ترامپ همچنین گفت، جمهوری خواهان 
باید با الیحه حقــوق رای دهی جدید که قوانین 
رای گیری را بازنگری می کند و ماده ای را تدارک 
می بیند که طبق آن کمیسیون های مستقل به 
جای قانونگذاران ایالتی مناطــق کنگره را از نو 
طراحی می کنند، مبارزه کنند. ترامپ گفت: باید 
جلوی این هیوال را گرفت. اولین سخنرانی مهم 
ترامپ از بیست ژانویه، پروتکل استاندارد برای 
روسای جمهوری پیشــین را خدشه دار کرد و از 
شــکاف های عمیق درون حزب جمهوری خواه 
حکایت داشت. سخنرانی ترامپ در سی پک در 

واقع بازگشت به عرصه سیاسی بود. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 ایــن روزها که تمام رســانه های 
جهان نگاهشان به کاخ سفید دوخته 
شــده تا ببینند جو بایــدن و تیمش 
چه اقدامی علیه عربســتان سعودی 
و ولیعهد جوان این کشور در دستور 
کار خود قرار می دهنــد، اتفاق هایی 
در حال رخ دادن اســت که نشــان 
می دهد میدان داری پر ســر و صدای 
دموکرات ها علیه ریاض ممکن است 

یک شوی سیاسی باشد. 
قرار بــود گــزارش اخیــر دفتر 
اطالعات ملی آمریــکا در چارچوب 
یک نقشه راه محکم که بیانگر سیاست 
دولت جو بایدن درباره اصول حقوق 
بشــر، ناقضان آن و همچنین کنترل 
روابط با رهبری عربســتان در مرحله 
جدید باشد، ارائه شــود. این گزارش 
مفصل و شــامل جزئیــات، مواضع 
و نتایجی براســاس شــمار زیادی از 
فایل های صوتی و تصویری و هزاران 
سند دیگر درباره تحرکات تیم ترور، 
وقایع و اجرای عملیات در استانبول 
بود که در نوع خود بسیار تعجب آور و 
وحشتناک تلقی می شود. در این میان 
حرفی که افکار عمومی دنیا منتظرش 

بودند این بود که محمد بن ســلمان، 
ولیعهد عربستان دســتور ربودن یا 
کشتن جمال خاشقجی، روزنامه نگار 
واشنگتن پســت را داده و تهدیــدی 
برای حکومت اســت و دو هواپیمای 
اختصاصی را در اختیــار تیم ترور در 
سفرهای رفت و برگشت قرار داده بود.

 لیســت تحریم ها شــامل بلوکه 
اموال و دارایی ها و ممنوع السفر شدن 
و ممنوعیت ورود به آمریکا علیه ۷۶ 
تن بود ولی نام محمد بن ســلمان در 
این لیســت نبود! این مســئله باعث 
انتقاداتی در کنگره و مطبوعات آمریکا 
از بایدن و مطرح شدن سواالتی درباره 
جدیت وی در عمل کردن به وعده های 
انتخاباتــی اش در این راســتا بود که 
واکنش های تند علیــه آن همچنان 

ادامه دارد. 
در مقابل هم ســعودی ها ساکت 
ننشســته اند و حاال عالوه بر مقامات 
عربستان، روزنامه نگارانی که به عنوان 
سمپاِت ریاض در رسانه های عربی به 
حساب می آیند هم به انتقاد از بایدن 
پرداخته انــد؛ اما این انتقــاد به نفع 
عربستان رقم خورده است. به عنوان 
مثال خالــد المالک، ســتون نویس 
روزنامه محلی الجزیره روز گذشــته 
)دوشنبه( در مطلبی نوشت: »آمریکا 
حق ُقلدری کردن برای یک هم پیمان 

منطقه ای استراتژیک را نداشته و به 
نفعش نیســت اجازه دهد اختالفات 
داخلی به منافع منطقه ای آن و منافع 
شــرکایش آســیب بزند«. کمی بعد 
در مقابِل این ســخنان خالد المالک، 
بسیاری از مسئوالن نهادهای حقوق 
بشــری در داخل و خــارج آمریکا از 
جملــه اگنــس کاالمــارد، نماینده 
حقوق بشر سازمان ملل خواهان فعال 
کردن »قانون ماگنیتســکی« شدند 
که ناقضان حقوق بشــر در جهان را 

مجازات می کنند. 
او خواهان اتخاذ اقدامات الزم برای 
محاکمه محمد بن سلمان در مقابل 
دادگاه های آمریکایی شد اما اگر تمام 
این مواضع را کنار بگذاریم اتفاقی که 
روز یکشنبه رخ داد بدون تردید خط 
بطالنی بر تمام این کنشــگری ها به 
حســاب می آمد. این اتفاق اینبار در 
حوزه سیاســی نبود بلکــه در کمال 
ناباوری در حــوزه نظامــی رخ داد. 
ماجرا از این قرار است که روز گذشته 
)دوشــنبه( وزارت دفاع عربستان با 
انتشار بیانیه ای اعالم کرد که نیروی 
هوایی ارتش های عربستان و آمریکا 
روز یکشــنبه تمرین مشترکی به نام 
التنین )اژدها( را در غرب عربســتان 
آغاز کردند. ایــن وزارتخانه در ادامه 
بیانیــه خود هــدف از ایــن تمرین 

مشــترک را آمــوزش تاکتیک های 
جنگی، آموزش ضــد حمله هوایی و 
ســرکوب پدافندهای هوایی دشمن 

اعالم کرد. 
در ادامــه ایــن بیانیه نیــز آمده 
اســت که این تمرین به هماهنگی و 
یکپارچگی عملیاتی کمک بســزایی 
می کند و ادامه همکاری های مشترک 
نیروهای هوایی دوکشور برای »حفظ 
امنیت و ثبات منطقه« مهم محسوب 
می شود. این بیانیه به زعم بسیاری از 
تحلیلگران مسائل منطقه و همچنین 

ناظران بین المللی به مثابه آب سردی 
بود که بــر گمانه زنی هــای چند روز 
اخیر با محوریت پرونده خاشــقجی 
و مجــازات ولیعهد ســعودی ریخته 
شد. اینکه آمریکایی ها و به خصوص 
دولت بایدن از یک سو اعالم می کند 
که به دنبال هدف قرار دادن وجاهت 
ولیعهد است و حتی معتقد است که 
مقامات ســعودی باید در مورد رفتار 
خود پاسخگو باشــند و از سوی دیگر 
اعالم می کنند که پرونده یمن باید به 
زودی تمام شود، اساساً در تعارض با 
تمرین هوایی مشترک اخیر آمریکا و 

عربستان است. 
همانگونــه کــه وزارت دفــاع 
عربستان اعالم کرده بخش اعظمی 
از ایــن تمرینات به آمــوزش ضد 
حمله هوایی و سرکوب پدافندهای 
هوایی دشــمن اختصاص داشــته 
که به صورت کاماًل مســتقیم به ما 
می فهماند مقصود یمن است و این 
تمرینات بدون تردید بنیة عملیاتی 
اسکادران های سعودی علیه مواضع 

یمنی را تقویت خواهد کرد. 
بوی باروت در یمن

 زمانی که بیانیه تمرینات مشترک 
عربستان و آمریکا منتشر شد، در یمن 
به دقت این موضوع از سوی انصاراهلل و 
ارتش یمن رصد و تحلیل شد؛ چراکه 
آنها هم می دانند این قبیل تمرینات 
به نوعــی می تواند در یمــن به ورطه 
اجرایی شدن درآید و به همین دلیل 
بود که تمام یمنی  ها نســبت به این 

موضوع واکنش نشان دادند. 
در همین راســتا علی الموشکی، 
معاون رئیس مرکز ستاد وزارت دفاع 
یمن اعالم کرد که ائتالف ســعودی 
و حامیان آن به صورت غیرمســتقیم 
به ما گفته اند که عملیــات نظامی را 
متوقف کنیم اما از نظر ما درخواست 
ائتالف متجاوز از صنعــا برای توقف 
عملیات نظامی مسخره است؛ چراکه 
ما چگونــه بایــد از آزادی خاکمان و 
پاکسازی مناطق و استان های اشغال 
شــده که متجاوزان و مزدوران آن را 
آلوده کردند، دست بکشیم در حالی 
که ســعودی ها دائم در حال حمالت 

هوایی به خاک ما هستند؟
 او در بخشــی از ســخنان خــود 
صراحتــاً اعالم کرد که اگــر تجاوز و 

محاصره ادامه پیــدا کند، ارتش یمن 
با پاسخ مشروع؛ به روند ارتقای صنایع 
نظامــی و توانایی هــای دفاعی خود 

ادامه خواهد داد. 
از سوی دیگر محمد البخیتی، عضو 
دفتر سیاسی جنبش انصاراهلل یمن هم 
با اشاره به عملیات نظامی شنبه شب 
ارتش یمن در عمق خاک عربســتان 
گفت که این عملیات با عملیات های 
گذشــته تفاوت داشــت و اهداف و 
مواضع مهــم تعیین شــده به دقت 
هدف قرار گرفته شدند. او در بخشی 
از سخنان خود در گفت وگو با المسیره 
گفت که عربســتان متوجه شده که 
قادر به هدف قرار دادن توان موشکی 
ما نیســت و اهداف مهمــی در عمق 
خاک عربستان هدف قرار گرفتند که 
اگر سعودی ها کوتاه نیایند، این روند 

تشدید خواهد شد. 
مواضع مذکور به صورت شفاف 
نشــان دهنده آن اســت که نه تنها 
قرار نیســت یمن به آرامش برسد، 
بلکه احتماالً طی روزها و هفته های 
آینده باید نظاره گــر موج جدیدی 
از درگیری های جدیــد در یمن با 
محوریت عربستان سعودی باشیم. 
این روند مرهون سیاست های جدید 
بایدن و دموکرات های کاخ ســفید 
اســت و بدون شــک اگر واشنگتن 
برنامــه جدی بــرای آن نداشــته 
باشــد، بحران جدیــد خاورمیانه 
کلید خواهد خورد؛ چراکه سیاست 
 معــاون اوبامــا در قبــال ریاض، 

یک بام و دو هوا است!

برگزاری تمرینات هوایی عربستان و آمریکا در اوج اتهام زنی بایدن به بن سلمان 

مدارای از سرِ حزم اندیشی با خاندان سعود 
همانگونه که وزارت دفاع 

عربستان اعالم کرده بخش 
اعظمی از تمرینات مشترک 

با آمریکا به آموزش 
سرکوب پدافندهای هوایی 
دشمن اختصاص داشته که 
به ما گوشزد می کند مقصود 

یمن است و این تمرینات 
بدون تردید بنیة عملیاتی 

اسکادران های سعودی 
 علیه مواضع یمنی را 

تقویت می کند

پس از انتشار گزارش پرونده 
قتل خاشقجی توسط دفتر 

اطالعات ملی آمریکا، 
لیست تحریم ها شامل 
بلوکه اموال و دارایی ها 
و ممنوع السفر شدن و 

ممنوعیت ورود به آمریکا 
علیه ۷۶ تن بود، ولی نام 
محمد بن سلمان در این 
لیست نبود که نشان از 
نبود عزم جدی از سوی 

 واشنگتن برای رویارویی 
با ولیعهد دارد

همزمان با افزایش درخواست ها برای یک واکنش بین المللی متحدتر پس از بدترین خشونت صورت گرفته در 
میانمار از زمان کودتای ماه گذشته، معترضان میانماری دیروز )دوشــنبه( با بی اعتنایی به سرکوب های نیروهای 
امنیتی که روز یکشنبه منجر به کشته شدن ۱۸ تن شد، مجددا دســت به راهپیمایی زدند. به گزارش رویترز، روز 
یکشنبه درگیری هایی میان پلیس و معترضان در بخش های مختلفی از میانمار رخ داد و پلیس پس از آنکه نتوانست 
با شلیک گاز اشــک آور و شلیک تیر هشــدار معترضان را متفرق کند متوسل به 
شلیک تیر واقعی به طرف مردم در شهر یانگون شــد. پلیس روز گذشته با آب پر 
فشــار و خودروهای نظامی در کانون های اعتراضات در یانگون بسیج شده است، 
در حالی که معترضان در شهر کیل واقع در شمال غرب میانمار راهپیمایی کردند 
و تصاویری از آنگ سان ســوچی، رهبر منتخب این کشور در دست گرفته و شعار 

دموکراسی، هدف ما، هدف ما سردادند. 

وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد، فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان دیروز )دوشنبه( برای گفتگو با مقام های 
افغان و نمایندگان طالبان به کابل و دوحه سفر کرد.  منابع مطلع به دیلی بیست اعالم کردند، مذاکره کننده افغانستان 
در دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا سفر دیپلماتیکی را آغاز کرده که شامل اولین نشست دولت جدید آمریکا 
با طالبان خواهد بود. وزارت خارجه آمریکا بالفاصله توضیحی در مورد دستور کار زلمای خلیل زاد برای طالبان که 
مذاکرات صلح با نماینده آمریکا در دولت افغانســتان را هفته گذشته با تأخیر از 
سر گرفته ارائه داد. خلیل زاد ابتدا برای نشست هایی با دولت افغانستان، به کابل 
سفر می کند. وی به دیگر پایتخت های مهم منطقه هم سفر خواهد کرد. یک مقام 
وزارت خارجه گفــت: خلیل زاد در ادامه، صحبت با رهبــران افغان، نمایندگان 
طالبان و کشــورهای منطقه ای را که منافع آن ها با دســتیابی به توافق حاصل 

می شود، از سر می گیرد.

تیم بایدن در آستانه اولین مذاکره با طالبانافزایش دامنه اعتراضات در میانمار به رغم سرکوب  نیروهای امنیتی

روز گذشته )دوشنبه( معترضان در ارمنستان وارد 
ساختمانی دولتی در ایروان، پایتخت این کشور شدند. به 
گزارش اسپوتنیک، اپوزیسیون در البی این ساختمان که 
میزبان چند وزیر کابینه بود، دست به اعتراض زدند. آنها 
شعارهایی ضد نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان 
سر داده و از کارمندان خواســتند تا در راهپیمایی های 
حمایتی از وی شرکت نکنند. معترضان پس از لحظاتی 
ساختمان را ترک کردند. فیلمی از حضور مردم توسط 
دوربین ها گرفته شده و رسانه های اجتماعی نیز آپلود 
شده است. در عین حال شورای امنیت ملی ارمنستان از 
آرمن سرکیسیان، رئیس جمهوری خواست تا برکناری 
اونیک گاسپاریان، رئیس ستاد کل ارتش را تایید کند. 
طبق بیانیه دفتر مطبوعاتی شــورای امنیت ملی این 
کشــور، شــورای امنیت به رئیس جمهوری پیشنهاد 
می کند با پیشنهاد نخست وزیر موافقت کرده و رئیس 

ستاد کل ارتش را برکنار کند. ارمنستان پس از آن وارد 
بحران سیاسی شــده که ارتش این کشور از پاشینیان 
خواسته تا در واکنش به برکناری هایی در ارتش از سمتش 
استعفا کند. نخست وزیر، برخی از مقام های ارتش را پس 
از آن اخراج کرد که معاون رئیس ارتش اظهارات وی را 
درباره ناکارآمدی سیستم های موشکی روسی اسکندر 

در جریان درگیری های قره باغ مورد تمسخر قرار داد.

حدود ۱۰۰۰ تــن از معترضــان هنگ کنگی روز 
گذشته )دوشــنبه( در مقابل دادگاهی تجمع کرده و 
علیه مقام های این منطقه و دولت چین شعار سردادند. 
به گزارش رویتــرز، دادگاه دیروز برای رســیدگی به 
پرونده ۴۷ فعال حامی دموکراسی است که روز یکشنبه 
به اتهام خرابکاری و نقض قانون جدید امنیت ملی در 
هنگ کنگ، وضع شده از سوی دولت چین، بازداشت 
شده اند. تدابیر امنیتی در محوطه دادگاه و خیابان های 
اطراف آن کم است با این حال بیش از ۱۰۰ مامور پلیس 
در مقابل این دادگاه مســتقر شــده اند. فعاالن حامی 
دموکراسی به سازماندهی و شرکت در یک انتخابات 
درون حزبی غیر رسمی در ژوئیه سال گذشته میالدی با 
هدف انتخاب قوی ترین کاندیداها به منظور شرکت در 
انتخابات پارلمانی هنگ کنگ متهم شده اند؛ انتخاباتی 
که دولت هنگ کنگ به دلیل شیوع پاندمی کرونا آن را 

به تاخیر انداخت. مقام های هنگ کنگ گفته اند، این 
انتخابات درون حزبی غیررسمی بخشی از طرح توطئه 
برای براندازی دولت هنگ کنگ بوده اســت. هربرت 
چو ۵۷ ســاله یکی از معترضان گفــت: این اقدام یک 
دستگیری مضحک در تاریخ هنگ کنگ است. اما من 
به احیای قضاوت و عدالت در سیستم قضایی منطقه 

ایمان دارم؛ این آخرین خط دفاعی ماست.

ورود مخالفان پاشینیان به ساختمانی دولتی در ایروانهنگ کنگی ها شعار ضد چین سر دادند
خبرخبر


