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جهاننما

طالبان ،آمریکا را تهدید به حمله
نظامیکرد

ســخنگوی طالبان
روز گذشته (دوشنبه)
گفت ،حمــات هوایی
مورد حمایــت آمریکا
علیه طالبان در جنوب
شرقافغانستاننقضتوافقصلحدوحه،قطراستو
به واکنش از سوی طالبان منجر میشود .به گزارش
اســپوتنیک ،اوایل دیروز حمالت هوایی در والیت
ننگرهاردرشرقافغانستانبهکشتهشدن ۱۳طالب
ازجملهیکیازرهبرانآنمنجرشدکهاخیراباتوجه
بهمفادتوافقصلحمیاناینگروهودولتکابلاززندان
آزاد شده بود .ذبیحاهلل مجاهد ،سخنگوی طالبان در
بیانیهایاعالمکرد:نیروهایآمریکاییحمالتمکرر
هوایی علیه طالبان در ننگرهــار و والیت هلمند در
روزهای گذشته انجام دادهاند و عملیاتی هم از سوی
نیروهایداخلیافغانستاندروالیتقندهاررخدادکه
باپشتیبانیهواییازسویآمریکاانجامشد.بهگفته
سخنگوی طالبان ،این حمالت هوایی علیه مناطق
غیرنظامی صورت گرفته است .وزیر خارجه آمریکا
اذعانکردهبودکهپسازامضایتوافقهیچحملهای
علیهنیروهایآمریکاییصورتنگرفتهاست.ویادامه
داد :طالبان بار دیگر هشدار میدهد اگر این حمالت
هوایی و عملیات نظامی به ســرعت متوقف نشود و
ادامهیابدکهنقضتوافقهایامضاشدهاست،طالبان
نیز مجبور میشــود تا به صورت جدی دست به کار
شدهوپیامدهایآنبرگردنآمریکاییهاخواهدبود.
مقتدی صدر دوباره هشدار داد

هدف استکبارجهانی ورود عراق
به درگیری است

رهبــر جریــان
صدر عراق نســبت به
کشیدن شدن به سمت
نقشههای اســتکبار
جهانی و ورود عراق به
ی که به ضرر این کشور است ،هشدار داد .به
درگیر 
گزارش شفقنیوز ،مقتدی صدر ،رهبر جریان صدر
عراق در توییتی نوشــت :اکنون در سالروز حادثه
فرودگاهبغدادهستیمکهدرجریانآنسردارسپهبد
قاسمسلیمانی،فرماندهنیرویقدسسپاهپاسداران
انقالب اسالمی ایران و ابومهدی المهندس ،معاون
رئیس حشد شعبی به دست آمریکای ظالم شهید
شــدند .به خانواده هر دو شهید تسلیت میگویم و
از خداوند برای آنها صبر و آرامش طلب دارم .وی
گفت :از همگان میخواهم عقل و صبر را در پیش
گرفتهوبهسمتنقشههایاستکبارجهانیکههدف
آن کشاندن عراق به درگیری است که از آن بینیاز
است ،کشیده نشــوند .وی خواهان حفظ وحدت،
حاکمیت ،استقالل و تصمیمگیری عراق به دور از
مداخلههایخارجیشدکهمیخواهندامنیتعراق
را برهم بزنند تا دروازهای برای عادیسازی روابط با
رژیم غاصم صهیونیستی باشد .صدر بر لزوم حفظ
وجهه درخشان مقاومت ملی عراق در مقابل مردم
اینکشوروجهانتأکیدکرد.ایندرحالیستکهدر
تجمعروزیکشنبهعراقجناحهایسیاسیخواستار
اخراجنظامیانآمریکاازاینکشورشدند.

فرستاده سازمان ملل
راهی عدن شد

منابــع آگاه اعالم
کردند،فرستادهسازمان
ملل به یمن قرار است
به زودی به عدن برود و
نشستهایمستقیمی
را میان انصاراهلل و دولت مستعفی یمن برگزار کند.
به گزارش روزنامه الشرقاالوسط ،منابع مرتبط با
پروندهیمناعالمکردند،مارتینگریفیث،فرستاده
سازمانمللبهاینکشورمعتقداستفضایمثبتی
که در پی تشــکیل دولت دستنشانده عربستان و
امارات در یمن براســاس توافق ریاض ،ایجاد شده
و بازگشت این دولت به عدن میتواند به برگزاری
مذاکرات فراگیر درباره پیشنویس بیانیه مشترک
کمک کند .این پیشنویس بر رسیدن به آتشبس
فراگیر در یمن و توافق با تدابیر انســانی ،اقتصادی
و ازسرگیری روند صلح میان طرفها تأکید دارد.
گریفیث معتقد است مذاکرات غیرمستقیم میان
طرفهادربارهپیشنویسبیانیهمشترکباموفقیت
همراهبودهاست.دراینراستاقراراستویطیچند
روزآتیبهعدنبرود.منابعمذکوراعالمکردند:ماهها
منتظر اجرای توافق ریاض بودیم .بازگشت دولت و
اجرایتدابیرامنیتیونظامیبرایگریفیثمسئله
بسیار خوبی است .وی به دلیل اینکه برخی شرایط
خارجازکنترلاوبود،ناخرسندوناامیدبودومسئول
این پرونده نبود و بدون پیشرفت در پرونده توافق
ریاضامکانپیشرفتدرمذاکراتفراگیربانظارت
سازمانمللوجودنداشت.

جهان 5

برگزاری دور دوم انتخابات سنا در ایالت جورجیا همزمان با افشای تماس تلفنی ترامپ

آخرین رویارویی حزبی قبل از  20ژانویه

فرشاد گلزاری

ششم ژانویه در آمریکا از دو منظر
قابلتحلیلاست.طیفمذهبیایاالت
متحده و همچنین بخشــی از پیروان
کلیسای ارتدوکس شــرقی این روز
(ششمین روز ســال) را به عنوان روز
میالد حضرت عیســی مسیح جشن
میگیرند و اتفاقــاً ارامنه (من جمله
ارامنه ایران) هم این تاریخ را روز تولد
عیسی مسیح میدانند .طیف دیگری
در ایاالت متحده وجود دارند که به این
روز از منظر سیاسی نگاه میکنند که
البتهنگاهاینحزبهرچهارسالیکبار
و بعــد از برگزاری انتخابات ریاســت
جمهوری نمایان میشود.
برای این طیف ،صبحِ ششم ژانویه
در واشنگتن دی.سی ،مصادف با روز
برگزاری نشست مشترک در کنگره
آمریکا بــرای تایید نتایــج انتخابات
ریاست جمهوری است .روزی که در
تقویم و قوانین انتخاباتی ایالت متحده
اززمانپیدایشاینکشورتاکنونثابت
مانده است و حاال که «جو بایدن» به
عنوان رئیس جمهوری آمریکا انتخاب
شده ،باز هم قرار است روز ششم (فردا)

نشســتی در قوه مقننه آمریکا برای
تایید نهایــی آرای انتخاباتی برگزار
شود .بر این اساس اگر در نشست روز
آینده (چهارشــنبه) آرای انتخاباتی
تایید شــود ،بایدن به عنوان چهل و
ششمین رئیس جمهوری آمریکا در
روز  20ژانویه سوگند یاد میکند و به
کاخ ســفید میرود و در مقابل دونالد
ترامپ از اتاق بیضی خارج خواهد شد
و راهی امپراطوریِ تجــاری خود در
نیویورک میشود.
در این راستا ،ترامپ برای روز ششم
ژانویه یــک برنامه ساختارشــکنانه
تدارک دیــده که چنــدی پیش در
حســاب توئیتریاش از آن رونمایی
کرد .او به تمام طرفــداران خود گفته
است که در این تاریخ به خیابانهای
واشنگتنبیایندوعلیهتقلبانتخاباتی
شــعار دهند؛ امری که بســیاری از
روزنامهنــگاران و حتــی تحلیلگران
نخبة آمریکا آن را شورش علیه قانون
و ســاختار سیاســی  -حقوقی تلقی
میکنند .درســت اســت توئیتی که
ترامــپ در آن به اعالم ایــن تجمع
پرداخت مدت کوتاهی بعد از انتشار از
سوی رئیسجمهور آمریکا حذف شد؛
اما به هر حال او طرفدارانش را تحریک
کرد؛ هوادارانــی که حاال بــه نوعی

سرخورده هستند و پس از اعالم نتایج
به شــدت نگران تایید نهایی پیروزی
بایدن هستند .براساس رفتارشناسی
سیاسی در ایاالت متحده ،طرفداران
ترامپ حامل یک خشم پنهان هستند
که اگر در روز ششــم ژانویه این خشم
مهندسی نشود ،میتواند یک طغیان
سیاسی و اجتماعی را به وجود بیاورند
و بر همین اساس مشخص نیست که
پشتدرهایکنگرهدرششمژانویهچه
اتفاقی رخ خواهد داد ،اما به هر ترتیب
هرگونه درگیری و به خشونت کشیده
شدن این تظاهراتِ اعتراضی متصور
است .از این مســاله که گذر کنیم به
موضوع مهمتری میرســیم که باید
آنرا «آخرین رویارویی حزبی قبل از20
ژانویه» بدانیم .این رویارویی امروز در
ایالت جورجیا که قاطبه شهروندانش
طرفدار جمهوریخواهان هستند روی
خواهد داد.
رویدادی که قرار است با برگزاری
دور دوم انتخابات در این ایالت ،تکلیف
دو کرســی مجلس ســنا را مشخص
کند .شــک نکنید که برای ترامپ و
همحزبیهای او ،نتایج این انتخابات
حاال از انتخابات ریاســت جمهوری
که مغلوب شــدند ،مهمتر اســت .در
انتخابات امروز ،جان اوســوف ،نامزد

دربابحساسیتانتخابات
امروز همین بس که جو
بایدن و دونالد ترامپ ،روز
گذشته(دوشنبه)وتنها
یک روز قبل از رأیگیری
دور دوم انتخابات تعیین
کرسیهای سنا در ایالت
جورجیا ،هر دو به این
ایالت سفر کردند؛ امری که
تاکنونسابقهنداشتهاست
دموکراتها بــا دیوید پردو ،ســناتور
جمهوریخــواه و همچنیــن رافائل
وارنوک ،نامزد دیگر دموکراتها با کلی
الفلر،سناتورجمهوریخواهدیگررقابت
میکند و این تقابل حزبی باعث جلب
توجهملیدرهفتههایبعدازانتخابات
ســوم نوامبر شده اســت .به عبارتی
دیگر طرفــداران جمهوریخواهان با
واگذاری انتخابات ریاست جمهوری
به دموکراتها و بایدن ،تنها امیدشان
این اســت که بتوانند دو کرسی ایالت
جورجیا در ســنا را به نفع خود اشغال
کنند.
زد و خورد تمامعیار
این انتخابات شــاید از نگاه برخی

به اندازه انتخابات ریاســت جمهوری
آمریکا که در سوم نوامبر 13( 2020
آبان )1399برگزار شد اهمیت نداشته
باشــد اما نکته این اســت که نتیجه
انتخابات امــروز برای هــر دو حزبِ
جمهوریخواه و دموکرات به شــدت
مهم و حساس است .در باب حساسیت
این انتخابات همین بس که جو بایدن،
رئیسجمهور منتخب و دونالد ترامپ،
رئیسجمهور در حــال کنارهگیری
آمریکا روز گذشــته (دوشنبه) و تنها
یک روز قبل از رای دادن رای دهندگان
در رقابــت دور دوم انتخابات مربوط
به تعیین کرسیهای ســنا در ایالت
جورجیــا که منجر بــه تعیین حزب
کنترل کننده این مجلس در دو سال
اول ریاست جمهوری بایدن میشود،
هر دو به این ایالت سفر کردند.
توجه داشته باشید که دموکراتها
هم اکنــون کنتــرل  ۴۸کرســی و
جمهوریخواهان کنترل  ۵۰کرســی
سنا را در دست دارند و در صورتی که
الفلر یا پــردو در رقابت امــروز پیروز
شــوند ،جمهوریخواهان کنترل سنا
را به نفــع خود حفــظ خواهند کرد.
بر این اســاس هم «اوسوف» که یک
مستندساز است و هم «وارنوک» که
یک کشیش ارشد اســت ،باید در این
رقابت پیروز شوند تا حزب دموکرات
بتواند  ۵۰کرسی مجلس ســنا را به
دســت بیاورد .در صورتــی که تعداد
کرســیهای دموکراتها در سنا به
عدد  ۵۰برســد کاماال هریس ،معاون
رئیسجمهور منتخب بر اساس قانون
اساســی در موضــع دادن رای برای
شکستن نتیجه مساوی قرار میگیرد؛
چراکه در قانون اساسی ایاالت متحده
معاون رئیسجمهور به عنوان رئیس
مجلس ســنا ،دارای یک کرسی ثابت
اســت که این موضوع تا حد زیادی به
نفع بایدن و دموکراتها خواهد بود.
نکتــه بســیار مهمتر این اســت
که پیــروزی دموکراتهایــی که در
رایگیری امرو ِز ایالت جورجیا شرکت
کردهاند ،شانس بایدن را تا حد زیادی
برای به تصویب رســاندن دستور کار
قانونیاش به سبب اینکه دموکراتها
مجلس نماینــدگان را نیــز کنترل
میکنند افزایش میدهند؛ کمااینکه

اگرانتخاباتجورجیا
بهنفعجمهوریخواهان
تمامشوداحتماالبحث
مذاکره با ایران در چارچوب
برجام،لغوتحریمهای
ونزوئال،هماهنگیوآشتی
با چین و دهها پرونده
دیگر با سنگاندازی باقی
ماندههای تفکر ترامپ و
همحزبیهای او در سنا
روبرو خواهد شد

نانسی پلوسی (همحزبی بایدن) هم
برای چهارمین و آخرین بار به ریاست
مجلس نمایندگان رسیده است.
بر این اساس در صورتی که اوسوف
یا وارنوک شکست بخورند دورنمای
بن بســت قانونی مطرح میشود و به
احتمال زیاد بایدن برای تغییر قوانینی
مانند مسائل مهاجرتی ،دیوار مکزیک،
ارائه یارانــه دوران پاندمــی کرونا به
مردم و حتی بودجه سالیانه با مشکل
ســ ِد جمهوریخواهان روبرو خواهد
شــد .اگر انتخابات جورجیــا به نفع
جمهوریخواهان تمام شــود احتماال
بحث مذاکــره با ایــران در چارچوب
برجــام ،لغــو تحریمهــای ونزوئال،
هماهنگی و آشــتی با چیــن و دهها
پرونده دیگــر با ســنگاندازی باقی
ماندههای تفکر ترامپ و همحزبیهای
او در سنا روبرو خواهد شد.
این در حالیســت که روز گذشته
(دوشنبه) براساس فایل صوتی افشا
شده ،دونالد ترامپ به مقام انتخاباتی
ارشد جورجیا برای یافتن آرای کافی
به منظــور تغییر شکســت او در این
ایالت جنوبی فشــار آورده است! این
مولفهها به خوبی اهمیت خروجی دور
دوم انتخابات در ایالت جورجیا را به ما
نشــان میدهد و از همه مهمتر ،این
انتخابات آخرین رویارویی حزبی در
آمریکا قبل از مراسم تحلیف بایدن در
 20ژانویه  2021خواهد بود .مراسمی
که حرف و حدیثهای زیــادی را به
همراه دارد و حتی برخی ســنتهای
مرسوم و تشریفات در آن نادیده گرفته
خواهد شد!

خبر

خبر

افزایش اختالف در دولت ایتالیا

ارائهکیفرخواستجدید علیه نتانیاهو در پرونده موسوم به ۴۰۰۰

جوزپه کونته ،نخســتوزیر ایتالیا ایــن هفته در
رویارویی بــا ماتئو رنتزی ،شــریک ائتالفــی خود و
نخستوزیر پیشــین ایتالیا قرار میگیرد که میتواند
دولت او را بــا وجود آنکــه در تالش بــرای مقابله با
همهگیری کووید  ۱۹است ،سرنگون کند .به گزارش
رویترز ،روابط پرتنش بیــن این دو مقام ایتالیایی طی
هفتههای اخیر وخامت چشــمگیری پیــدا کرده؛ در
حالی که رنتزی خواســتار تغییرات رادیکال برنامهها
برای راهاندازی مجــدد اقتصاد اســت و همچنین از
کونته میخواهد کنترل خود بر سرویسهای مخفی را
واگذار کند .کونته در برابر فشار مقاومت کرده و هفته
گذشته گفت آماده رویارویی با رنتزی در پارلمان ،به
چالش کشــیدن مؤثر او برای عمل به تهدیدها و رها
کردن ائتالف و در نتیجه بــه راه انداختن یک بحران
نابهنگام اســت .رنتزی روزهای گذشــته به روزنامه
 Il Messaggeroگفت که عقبنشینی نمیکند و

پیشنهادها مبنی بر آن که در صورت کنارهگیری حزب
کوچک «ایتالیا ویــوای» او ،کونته تعداد محدودی از
سیاستمداران اپوزیسیون را راضی به حمایت از دولت
میکند ،رد کرد .رنتزی گفت :اگر او تصمیم گرفته به
پارلمان برود و اعداد را ببیند ،ما چالش را میپذیریم.
اگر آرای او کمتر باشد ،ما چند راهحل مختلف داریم که
میتواند توسط پارلمان و رئیسجمهور مورد ارزیابی
قرار گیرد.

تحصن معلمان اردنی مقابل پارلمان

منابع خبری از تحصن صدها معلم اردنی در مقابل پارلمان این کشور همزمان با جلسه پارلمان برای دادن رأی
اعتماد به دولت خبر دادند .به گزارش عربی ،۲۱به دنبال منحل شدن سندیکای معلمان اردن ،صدها معلم این کشور
در مقابل پارلمان و همزمان با درخواست دولت برای گرفتن رأی اعتماد از پارلمان تحصن کردند .تحصن کنندگان
اردنی از پارلمان خواســتند که به دولت ردی اعتماد ندهد و نمایندگان نیز از معلمان در مقابل اقدامات خودسرانه
حمایت کنند .طبق این گزارش ،معترضان اردنی همچنین ســرکوب سندیکای
معلمان را سرکوب ملت در تالشی برای تسلیم کردن آنها در مقابل طرحهای عادی
سازی روابط در آینده خواندند .این تحصن پس از آن انجام شد که بسام فریحات،
مشاور حقوقی سندیکای معلمان اردن پنجشنبه خبر داد که دادگاه بدوی حکم
اولیه برای انحالل سندیکای معلمان و حبس همه اعضای شورای سندیکا به مدت
یک سال را صادر کرد.

منابع خبری از ارائه کیفرخواســت جدید و اصالح
شده علیه نخســتوزیر رژیم صهیونیستی در پرونده
موســوم به  ۴۰۰۰خبر دادند .به گزارش سایت شبکه
روســیاالیوم ،منابع صهیونیســتی اعــام کردند که
کیفرخواســت ارائه شــده علیه بنیامیــن نتانیاهو،
نخستوزیر رژیم صهیونیســتی در پرونده معروف به
 ۴۰۰۰اصالح شده و از طریق دادسرای مالیات و اقتصاد
به دادگاه مرکزی قدس ارائه شده است .طبق گفته این
منابع ،این اصالحیه پس از درخواستهای ارائه شده
توسط نتانیاهو و وکالیش برای حذف کلیه اصطالحات
منتسب به وی و خانوادهاش صورت گرفت و نتانیاهو در
کیفرخواست اصالح شده فقط نخستوزیر خطاب شد.
طبق این گزارش ،کیفرخواســت اصالح شده شامل
اطالعات دقیق  ۳۱۵مورد درخواســت از وب سایت
«والال» برای پوشش اخبار نتانیاهو و خانوادهاش است.
در همین حال ،دادستانی کل رژیم صهیونیستی اعالم

کرد که شواهدی مبنی بر دست داشــتن نتانیاهو در
 ۱۵۰مورد از درخواســتهای مذکور به نفع خودش
و خانوادهاش وجود دارد .طبق کیفرخواســت اصالح
شده ،این درخواستها شــامل درخواستهایی برای
بهبود پوشش رسانهای از نتانیاهو و خانوادهاش ،افزایش
زمان نمایش اخبار مثبت درباره او ،تغییر عناوین منفی
دربــاره وی و خانوادهاش و همچنین پوشــش منفی
رقبای سیاسی اوست.

داعش مسئولیت قتل  11معدنچی پاکستانی را به عهده گرفت

گروه تروریستی داعش با صدور بیانیهای ،مسئولیت قتل یازده کارگر معدن در ایالت بلوچستان در غرب پاکستان
را به عهده گرفت .عناصر این جریان کارگران پاکستانی را در روز شنبه در کنار معدن زغال سنگ ربوده بودند .قربانیان
از اقلیت شیعه (هزاره) بودند که معموال هدف حمالت تندروهای اسالمگرا هستند .عمران خان ،نخست وزیر پاکستان
ضمن محکوم کردن این حمالت آنرا «تروریستی» خواند .این حمله شــنبه شب در نزدیکی شهر «مچ» انجام شد.
شهری کوچک در نزدیکی «کویته» مرکز استان بلوچستان در کشور پاکستان
که به مرز افغانستان هم نزدیک اســت .بلوچستان بزرگترین استان و فقیرترین
ناحیه پاکستان است .یکی از مقامهای محلی به روزنامه «داون» چاپ پاکستان
گفته که پیکرهای بیجان شش نفر از کارگران را پلیس پیدا کرد و پنج نفر دیگر
که به شدت زخمی شده بودند ،بعدا ًدرگذشتند .مقامهای امنیتی پاکستان ،قول
دادهاند که مقصران را پیدا و محاکمه کنند.

