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سی ان ان: پنس برکناری ترامپ را 
منتفی ندانسته است 

شبکه خبری سی.ان.ان اعالم کرد که مایک 
پنس فعال سازی متمم ۲۵ قانون اساسی که 
امکان برکناری رئیس جمهور بــه معاون او با 
داشتن رای اکثریت کابینه را می دهد، منتفی 
ندانسته اســت. این شــبکه خبری به نقل از 
منابعی نزدیک اعالم کرد رخدادهای روزهای 
اخیر نشان داده که این گزینه روی میز است.  
این منبع اضافه کــرد، همزمان آنها امیدوار به 
یک انتقــال قدرت صلح آمیــز و کمک به جو 
بایدن، رئیس جمهور منتخب در مبارزه با همه 

گیری بیماری هستند.
 بر اســاس گزارش سی.ان.بی.سی، مایک 
پامپئو وزیر امــور خارجه آمریکا و اســتیون 
منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا با سازمانها 
مربوط به خود درباره بــه کارگیری متمم ۲۵ 
قانون اساســی برای برکنار کــردن ترامپ از 
ریاســت جمهوری بحث کرده و به این نتیجه 
رسیده اند که این پروســه طوالنی تر از زمان 
باقی مانده از ریاست جمهوری ترامپ تا قبل از 
تحلیف جو بایدن می شود و نباید از آن انتظار 
اجرای فوری را داشت. متمم ۲۵ قانون اساسی 
آمریکا اجازه به انتقال قدرت دائمی یا موقت از 
رئیس جمهور آمریکا به معاون رئیس جمهور 
در صورتی که اکثریت اعضای کابینه به کنگره 
عدم توانایی رئیس جمهور در اجرای وظایفش 

را تصدیق کنند می دهد. 
چاک شــومر، رهبر اقلیت دموکرات سنا 
و نانسی پلوســی، رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا هر دو از مایک پنس خواسته اند تا متمم 
۲۵ قانون اساسی آمریکا را برای برکنار کردن 
ترامپ از ریاست جمهوری به کار بگیرد و تاکید 
کرده اند کــه در غیر این صــورت باید فرآیند 
استیضاح برای برکناری ترامپ به جریان بیفتد. 
در همین حال، منابع مطلع اعالم کردند، مایک 
پنس، معــاون دونالد ترامــپ، رئیس جمهور 
آمریکا قصد دارد در مراســم تحلیف  بایدن، 
رئیس جمهــور منتخب این کشــور در تاریخ 
بیستم ژانویه شرکت کند. شبکه ان بی سی نیوز 
به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا گزارش 
داد، بعد از ابراز تمایل بایدن برای حضور پنس 
در مراسم تحلیف خود، معاون رئیس جمهور 

آمریکا نیز در این مراسم شرکت خواهد کرد.

ترامپ گفته بود: خطاب به همه کســانی 
که پرســیده اند، من روز ۲۰ ژانویه به مراسم 
تحلیف نخواهم رفت. بایــدن نیز در واکنش 
به این تصمیم گفت اینکــه ترامپ قصد دارد 
در مراسم تحلیف شــرکت نکند اتفاق خوبی 
اســت. کنگره آمریکا روز چهارشنبه در حال 
شمارش آرای الکترال کالج برای تایید نتیجه 
انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر بود که 
حامیان ترامپ،  به کنگره حمله کرده و بعد از 
درگیر شــدن با نیروهای امنیتی، راه خود را 
به درون ســاختمان و اتاق های مختلف آن باز 
کردند. از زمان آشــوب های کنگره که منجر 
به تخلیه این ساختمان و کشته شدن پنج تن 
شد، انتقادها روی ترامپ متمرکز شده است. 
مقام های دولتــی از جمله دو تــن از اعضای 
کابینه اســتعفا داده اند. قانونگذارانی از جمله 
در درون جمهوری خواهان از او خواسته اند تا 

استعفا بدهد.
 همچنین دموکرات های مجلس نمایندگان 
و نانسی پلوســی رئیس این مجلس کنگره به 
استیضاح او تهدید کرده اند. براساس گزارش 
نیویورک تایمز، اما ترامپ از اســتعفا امتناع 
می کند. با این حال نیویورک تایمز در گزارشی 
آورده است: در کاخ سفید، ترامپ لحن قاطع 
خــود را دارد و تاکید می کند کــه همچنان 
یک نیروی بالقــوه در سیاســت آمریکا باقی 
خواهد ماند و این در حالیســت که مشاوران 
و متحدانش او را رها کردند و چشــم انداز پسا 
ریاست جمهوری او به شدت مبهم شده است. او 
در پشت درهای بسته به وضوح گفت که استعفا 
نخواهد داد و از انتشار ویدیویی در پنجشنبه 
گذشته که در آن به انتقال مسالمت آمیز قدرت 
متعهد شده و خشــونت در کنگره را محکوم 
کرده بود، پشیمان شده است. این در حالیست 
که بسیاری از مشارکت کنندگان در هجوم به 
کنگره آمریکا طی روزهای اخیر دستگیر و به 

زندان انداخته شده اند.
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فرشاد گلزاری

 وضعیت سیاسی در لبنان گویا قرار 
نیست به این آســانی و راحتی بهبود 
پیدا کند. اگرچه طیــف عظیمی از 
کارشناســان و تحلیلگران معتقدند 
که گره کورِ تشکیل دولت در بیروت به 
دلیل وقوع انفجار بندر بیروت بوده، اما 
باید به این نکته توجه کنیم که از زمان 
پایان جنگ داخلی در این کشور، روند 
بی دولتی و خلق خأل سیاســی بارها 

تکرار شده است. 
انعقاد پیمان طائف در سال 1989 
میالدی، امیدهای زیادی را به وجود 
آورد که روند تقابــل احزب و گروه ها 
در بیــروت به پایین تریــن حد خود 
برسد اما اگر بخواهیم منصفانه و دقیق 
رویدادهای سیاســی این کشــور را 
تحلیل کنیم، می بینیم که این پیمان 
نتوانســت آنگونه که گفته می شد، 
اوضاع را آرام کند. توجه داشته باشید 
که در ژانویه 1989 هیئتی از »اتحادیه 
عرب« شــروع به ارائــه راه حل های 
مناقشه کرد و در مارس 1991 پارلمان 
لبنان، قانون عفو عمومی را برای تمامی 
جنایات قبل از ایــن تاریخ به تصویب 

رساند. کمی بعد یعنی در می 1991 
تمامی گروه های شبه نظامی به استثنا 
حزب اهلل منحل شدند و ارتش لبنان 
بازسازی خود را به عنوان یک سازمان 
غیرفرقه ای از سر گرفت. با این حال به 
زعم بسیاری از مقامات و تاریخ نگاران، 
تنش های مذهبی میان شــیعیان و 
سنی های لبنان به قوت خود باقی ماند 
و حتی بسیاری معتقدند که این روند 
اختالفی تاکنون قابل مشاهده است. 

بر اســاس پیمان طائف، نخست 
وزیر لبنان از طیف ســنی ها، رئیس 
پارلمان از جناح شیعیان و درنهایت 
رئیس جمهــوری لبنان از ســمت 
مســیحیان انتخاب می شود که این 
موضــوع هم طــی دهه هــای اخیر 
اختالف های بســیاری را در صحنه 
سیاسی بیروت رقم زده است. بر این 
اساس و با گذر از این مقدمه، به خوبی 
می  توانیم بفهمیم که چرا حاال، لبنان 
اسیر بی دولتی اســت. شاید بخشی 
از مخاطبان به این نتیجه برســند که 
دلیل بی دولتی در لبنان صرفاً به علت 
اختالف ها و تضادهای داخلی است؛ 
این تحلیل البته تا حد زیادی درست 
است، اما باید متوجه باشید که در این 
کشور همانند تمام دولت های عربی 
منطقه، جناح های سیاسی علیرغم 

آنکه فریاد اســتقالل و آزادی ســر 
می دهند و مدعی ملی گرایی هستند، 
در پشت صحنه با یک دولت خارجی 
به صورت تمام و کمال ارتباط دارند و از 
آنها خط می گیرند. به عنوان مثال سعد 
حریری، که حاال به عنوان نخست وزیر 
مکلف برای تشکیل دولت جدید لبنان 
در شطرنج سیاسی این کشور مشغول 
فعالیت است، نه تنها امالک بسیاری 
در فرانسه و آمریکا را مدیریت می کند، 
بلکه از سوی دیگر به صورت علنی با 
عربستان ســعودی در ارتباط است و 
حتی سرمایه گذاری های زیادی را به 
صورت شخصی با این کشور در عرصه 
فناوری، تکنولوژی و مخابرات به انجام 

رسانده است. 
اینکه بر روی »ســرمایه گذاری 
شــخصی« تاکید می کنیــم به این 
دلیل است که اساســاً در تمام دنیا، 
دولت ها ســعی می کنند برای آنکه 
منافع سیاسی خود را در کشور مورد 
نظرشان تضمین کنند، دولتمردان 
آن ســرزمین را وارد معادله هــای 
اقتصــادی و سرمایه گذاری شــان 
می کنند و در منطقــه خاورمیانه و 
حاشــیه خلیج فارس هم این مساله 
کاماًل عیان است. بر این اساس لبنان 
را باید کشوری بدانیم که نخست وزیر 

مکلفش حاال در قبضة ســعودی ها و 
امارات قرار دارد ولی مساله اینجاست 
که رقبای ریاض و ابوظبی هم بیکار 

ننشسته اند. 
آنکارا و فرمول نفوذ در بیروت

بی شــک یکــی از مهمتریــن و 
قدرتمندتریــن رقبــای امــارات، 
عربســتان و هم  پیمانان آنها را باید، 
ترکیه دانســت. آنکارا حــاال پس از 
مداخله در پرونده هایی مانند سوریه، 
لیبی، قره باغ و شرق مدیترانه به دنبال 
آن است تا بتواند به هر شکلی که شده 

جای پای خود را در لبنان محکم کند. 
بر این اساس جمعه هفته گذشته 
دفتر ســعد حریری، نخســت وزیر 
مکلف لبنان در بیانیــه ای اعالم کرد 
که حریری و رجب طیــب اردوغان، 
رئیس جمهوری ترکیه در استانبول 
با یکدیگر دیــدار و گفت وگو کردند. 
طبق ایــن بیانیه، دو طــرف در این 
دیدار درباره روابــط دو جانبه میان 
بیروت و آنکارا و راه هــای حمایت از 
تالش ها برای جلوگیری از ســقوط 
اقتصاد لبنان و همچنین بازســازی 
بیروت پس از تشــکیل دولت سعد 
حریــری گفت وگــو کردنــد. اداره 
ارتباطات ریاســت جمهوری ترکیه 
هم در بیانیه ای اعالم کرد که اردوغان 
و حریری درباره راه های توسعه روابط 
سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی 
و همچنین راه های همکاری میان دو 
طرف در مورد »مســائل منطقه ای« 

رایزنی کردند. 
ممکن است با نگاهی به بیانیه هایی 
که از ســوی هر دو دولت صادر شده 
به این نتیجه برســیم که ترکیه صرفاً 
قرار است در طرح بازســازی پس از 
انفجار بندر بیروت مشارکت کند اما 
واقعیت چیز دیگری اســت. براساس 
اسناد موجود ترکیه از سال ۲۰16 تا 
۲۰19 میالدی به ترتیب 734، 889، 
898 و یــک میلیــارد و ۲6 میلیون 
دالر به لبنان صادرات داشــته است 
لبنان هم در طول این ســال ها ۵4 تا 
169 میلیون دالر به ترکیه صادرات 
داشته است. این ارقام به هیچ وجه با 
یکدیگر قابل مقایسه نیستند و همین 
موضوع صدای سعودی ها و اماراتی ها 

را درآورده است. 
از منظــری دیگــر بایــد توجه 
داشــته باشــیم که روابط دو طرف 
صرفاً اقتصادی نیســت، بلکه آنکارا 
در طول حداقل پنج ســال اخیر نفوذ 
ایدئولوژیک، قومی و سیاسی خود را 
در بیروت افزایش داده اســت. ترکیه 
در منطقه طرابلس لبنان با یک گروه 
ترک تبار ســنی مذهب ارتباط دارد 
که به نوعی باید ایــن جریان را بازوی 
عملیاتــی ترکیه در لبنان دانســت. 
این در حالی است که آنکارا همزمان 
با این اقدام ها، حــزب اهلل را متهم به 

حمایت از دولت سوریه می کند ولی 
اخیراً شــاهد آن بودیم که این کشور 
در مناطــق تحت کنتــرل حزب اهلل 
لبنان، سرمایه گذاری های زیادی را 
در بخش بهداشت و درمان در منطقه 
صیدا )واقع در حاشیه مدیترانه( انجام 
داده است. بر این اساس است که پس 
از سفر حریری به ترکیه، می بینیم که 
رسانه های امارات و عربستان به صورت 
کاماًل مشهود در حال تخریب حریری 
و حمله به اقدامــات ترکیه در لیبی و 
مدیترانه شرقی هســتند. ابوظبی و 
ریاض به خوبی می دانند که ترکیه به 
دنبال آن است تا از مرز های آبی لبنان 
در پرونده مدیترانه شرقی به نفع خود 
اســتفاده کند و همین موضوع پای 
فرانسه را که ماه ها با ترکیه در جدال به 
سر می  برد را به پرونده روابط لبنان و 

ترکیه باز کرده است. 
به این ترتیب گمــان می رود که 
حریری در پِس تحوالت کشــورش 
به این نتیجه رســیده کــه امارات و 
عربســتان به دنبال تقویــت »بهاء 
حریــری«، بــرادر ســعد حریری و 
نشاندن او بر کســوت نخست وزیری 
هستند؛ چراکه ســعد حریری بدون 
اطالع قبلی به استانبول سفر کرده بود. 
از این جهت به نظر می رسد که ضیافت 
بی  ســر و صدای اردوغان و حریری، 
یک خروجی خطرناک خواهد داشت: 
عدم تشکیل دولت در بیروت با اعمال 

فشارهای عربستان و امارات. 

نگرانی کشورهای عربی از پیامدهای سفر سعد حریری به ترکیه 

ضیافت  بی سروصدا 
گمان می رود که سعد حریری 

در پِس تحوالت کشورش 
و با این تصور که امارات و 

عربستان به دنبال تقویت 
برادرش »بهاء حریری« 

و نشاندن او بر کسوت 
نخست وزیری هستند؛  

بدون اطالع قبلی به 
استانبول سفر کرد. سفری 

که احتماال خروجی آن عدم 
تشکیل دولت در بیروت با 

اعمال فشارهای عربستان و 
امارات خواهد بود

آنکارا همزمان با اقدام 
خود برای نفوذ در لبنان، 

حزب اهلل را متهم به حمایت 
از دولت سوریه می کند 
ولی اخیراً شاهد بودیم 
که این کشور در مناطق 
تحت کنترل حزب اهلل، 

سرمایه گذاری های عظیمی 
در بخش بهداشت و درمان 

در منطقه صیدا )واقع در 
حاشیه مدیترانه( انجام 

داده است

بر اساس آخرین نظرســنجی انجام شده در انگلیس، بیشــتر افراد شرکت کننده در نظرســنجی بر این عقیده 
هستند که »بوریس جانسون« باید از نخست وزیری استعفا دهد. به گزارش گاردین، نظرسنجی های پایگاه اپینیوم 
)Opinium( نشان می دهد که 43 درصد انگلیسی ها بر این عقیده هستند که جانسون باید از سمت نخست وزیری 
استعفا دهد. گاردین نوشت: نتایج نخستین نظرسنجی سال ۲۰۲1میالدی این پایگاه که در روزهای 6 و 7 ژانویه )17 
و 18 دی( از میان دو هزار و سه نفر انجام گرفته، نشان می دهد که 43 درصد انگلیسی ها معتقد به استعفای جانسون 
بوده و 4۰ درصد هم طرفدار ماندن وی در مقام رهبر حزب محافظه کار هستند. از 
سوی دیگر، ۲۰ درصد رای دهندگان خواهان استعفای »کی یر استامر« به عنوان 
رهبر حزب کارگر بوده و ۵۲ درصد هم خواهان ماندن وی در این مقام شــدند. در 
این میان، بیش از 64 درصد خواهان دولتی هســتند که در موقع لزوم به سرعت 

مقررات قرنطینه وضع کند. 

هند کشــتی های جنگی خود را با ســه تفنگ دریایی 1۲7 میلی متری کالیبر متوســط از ارتش آمریکا مجهز 
 American Seaخواهد کرد. ماه گذشته، دهلی نو دو هواپیمای بدون سرنشین با مقاومت طوالنی و ارتفاع باالی
Guardian  را نیز به صورت اجاره وارد نیروی دریایی خود کرد. به گزارش اسپوتنیک، عالوه بر این ها، وزارت دفاع 
 Air ،که قباًل مورد اســتفاده خطوط هوایی ملی این کشور -A3۲۰ هند تأیید کرده شش جت مسافربری ایرباس
India بوده است- به هواپیمای هشــدار و کنترل زودهنگام ارتقا خواهند یافت. این هواپیماها، هواپیما، کشتی ها 
و وســایل نقلیه را در بردهای طوالنی تشــخیص می دهند. این ارتقای نظامی، 
بخشی از برنامه تدارک دفاعی این کشور است که در اکتبر ۲۰۲۰ به اجرا درآمد. 
کارشناسان، این تغییر در سیاســت را به عنوان اقدام کوتاه مدتی برای پر کردن 
شکاف در نیروهای هند می دانند. وزارت دفاع هند سال گذشته اعالم کرد بودجه 

خود را تا بیش از 3۰ درصد کاهش می دهد.

ارتقای ارتش هند با اجاره ادوات نظامی از آمریکاانگلیسی ها خواهان کناره گیری جانسون هستند 

جانشین نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در لیبی 
در سخنانی از احتمال استقرار ناظران بین المللی غیر 
مســلح و غیر نظامی برای نظارت بر آتش بس در این 
کشــور خبر داد. به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، 
اســتفانی ویلیامز، جانشــین نماینده ویژه دبیرکل 
ســازمان ملل در امور لیبی اعالم کرد که این سازمان 
در نظر دارد کــه ناظران بین المللی غیر مســلح و غیر 
نظامی را در لیبی مستقر کند تا به ناظران کمیته نظامی 
مشترک این کشور برای اجرای توافقنامه آتش بس در 
سرت کمک کنند. ویلیامز در ســخنانی پیشرفت در 
روند اجرای توافقنامه آتش بس میان طرف های درگیر 
در لیبی و تبادل اســیران و زندانیان میان آنها را ستود 
و گفت که تبادل زندانیان در چارچــوب تدابیر اتخاذ 
شده برای اعتماد سازی با از ســرگیری پروازها میان 
مناطق مختلف لیبی و همچنین ازســرگیری تولید و 

صادرات نفت صورت گرفته است. وی در ادامه از تمامی 
طرف های لیبی خواست که به قانون انسانی بین المللی 
و حقوق بشر و همچنین حفاظت از غیر نظامیان پایبند 
باشند. جانشــین نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل 
در لیبی همچنین خواســتار اجرای هرچه ســریع تر 
توافقنامه آتش بس، بازگشــایی جاده ساحلی و اخراج 

تمامی نیروها و مزدوران خارجی از لیبی شد. 

شهرهای اراضی اشــغالی شنبه شب شاهد تظاهرات 
گســترده ای علیــه بنیامیــن نتانیاهــو در اعتراض به 
سیاســت های وی در عرصه اقتصادی و بحــران کرونا و 
همچنین اتهاماتش در پرونده های فساد بود. به گزارش 
خبرگزاری فلسطینی ســما، اراضی اشغالی برای بیست 
و نهمین هفته متوالی شــاهد تظاهراتــی علیه بنیامین 
نتانیاهو به ویــژه در نزدیکی محل اقامــت وی در قدس 
اشغالی و تل آویو در اعتراض به سیاستهای وی در مدیریت 
بحران کرونا، شــرایط اقتصادی و اجتماعی و همچنین 
اتهاماتش درباره فساد بود. روزنامه عبری معاریو گزارش 
داد که معترضان اسرائیلی سعی در حمله به محل اقامت 
نتانیاهو در قدس اشغالی داشتند و موفق به کنترل یکی 
از ایست های بازرسی پلیس اسرائیل در خیابانی نزدیک 
محل اقامت نتانیاهو شدند. این روزنامه نوشت که سرویس 
امنیتی شین بت ، بالفاصله در تالش برای کنترل وضعیت 

فعلی و عدم حملــه معترضان به محــل اقامت نتانیاهو، 
مداخله کرد. اعتراضات یک روز پس از آن برگزار شد که 
گزارش شد نتانیاهو و خانواده اش از ترس تکرار حوادث 
آمریکا به جایی امــن منتقل شــده اند. در همین حال 
آویگدور لیبرمن، رهبر حزب »سرائیل خانه ما« هشدار 
داد، نتانیاهو در صورت باخت در انتخابات پارلمانی دست 

به اقدام مشابه ترامپ علیه کنست می زند.

استقرار ناظران غیرنظامی بین المللی در لیبی بیست و نهمین هفته اعتراضات در اراضی اشغالی

خبرخبر


